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 نيالتالاتملالنتتمتتا
 (٣)

 عي اعتتل و هففلا

 اخ راثو الخدم

 فيلأت

 ينجاويتلا رمع نب ينهم

م٦٩٩١۔ ه٧١٤١ ىلوألا ةعبطلا





 رورش نم هللاب ذوعنو هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسن ، هدحو هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف للضي نمو .يدتهملا وهف هللا دهي نم . انلامعأ تائيسو انسفنأ

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشأو

 «يمالسالا هقفلا نم ةعشأ » انتلسلس نمض انمدق نأ قبس دقف ( دعبو

 ةفاقثلا يوذ نم ءارقلا ىوتسم عم بسانتي لكشب { ةينانلاو ىلوألا نيتقلحلا
 تادابعلا هقفل رسيم زجوم ىلع ىلوألا ةقلحلا يف انرصتقاف ، ةطسوتملاو ةدودحملا

 تادابعلا هقف انضرعف ةيناثلا ةقلحلا يف انعسوت مث ،مالسإلا بادآ نم ضعبو

 انفقوأو & تالماعملاو ةرسألا هقف ماكحأ هيلإ انفضأو .ةيعرشلا ةلدألاب امعدم

 { يداصتقالاو يعامتجالا نيناديملا يف مالسإلا ئدابم مهأ ىلع ميركلا ئراقلا

 ةيرسألا هتاقالع يف ملسملا اهب مزتلي نأ بجي يتلا طباوضلا مهأ ىلع هانعلطأو

 ةقلحلا يف بتكن نأ انيأترا مث . فيظنلا يمالسإلا عمتجملا قيقحتل ةيلاملا هتافرصتو

 تاساردلا يف نيصصختملاو نييعماجلا انءارق مهي عوضوم يف انتلسلس نم ةديدجلا

 انرتخاو ، نكمأ ام ةيملعلا ةيعوضوملاب بتكن اميف نيمزتلم ،اساسأ ةيهقفلا
 يف انباتك انلعجو «اخيراتو الخدم :عيرشتلاو هقفلا» وه اناونع انعوضومل

نم يمالسإلا عيرشتلا صئاصخ نع ثيدحلل اهنم لوألا \انصصخ لوصف ةعبس



 لك نع ةيلالقتساو ةلاصأو { ةنورملاو تابثلا نيب هعمجو 0 نزاوتو لومشو ةينابر

 يتلا دصاقملاو فادهألا ىلإ انرشأ مث { ةينوناقلاو ةيعيرشتلا ةمظنألا نم هادع ام

 . ةماعلاو ةصاخلا سانلا ةايح تالاجم ىتش يف اهقيقحت ىلع يمالسإلا عيرشتلا لمعي

 امن يهقفلا ثحبلا نأ ىلإ انرشأو ، يعيرشتلا روطتلا لحارمل يناثلا لصفلا اندقعو

 دح ىلإ وه ذإ بعشتو ديقعت وأ ةطاسب نم ةايحلا هيلع تناك ام بسحب روطتو

 ليوطلا هخيرات ربع هقفلا انرياس دقل .اهجئاتن نم ةجيتنو اهرامث نم ةرمث ام

 لك تازيمم ىلع انزكرو “ هلحارم نم ةلحرم لكل ةيبيرقتلا ةينمزلا راودألا انزربأو

 ىلإ انرشأو .دوكرلاو عسوتلا يتلحرمب ارورم ديدجتلاو ثعبلا ىلإ ةأشنلا نم رود

 ملو ،هقحالو هقباس نع رود لك زييمت يف تمهاس يتلا اهريغو ةيسايسلا لماوعلا

 بهاذملا روهظل انضرعتف 0 باهسإلا نم ءيشب عسوتلا رود صخن نأ سنن

 انليذو ، رثدنا امم وأ امئاق لازي ال امم اهنم روهشملا نع مالكلا انزجوأو .ةيهقفلا

 كلذ ةقيقح انزربأو ،مهذيمالتو ءاهقفلا ةمئألا فالتخا نع ثيدحلاب لصفلا

 هلودبت ثيحب بهاذملا ةرهاظ باعيتسا نم ئراقلا نكمتي ىتح هبابسأو فالخلا

 . قفألا قيضو بصعتلا نع درجتب تمهف اذإ ، ايباجيإو ايعيبط ارمأ

 ةايحلا ىلع ةسايسلا رثأ ىلإ انرشأو بابسألا نع انثحب دوكرلا رود يفو
 انلصوتو دهعلا اذه يف يهقفلا فيلأتلا صئاصخ انيبو .هقفلا اهنمو ةماع ةيركفلا

 رظنلا ناعمإ دنع ىفخي الام يباجيإلا نم هيف لب ايبلس هلك نكي مل هجاتنإ نأ ىلإ

 .ةيعوضومو ةديدج ةيدقن ةسارد هتساردو 0هيف

 تظقيأ يتلا ةيراضحلا ةمدصلا نأ ىلإ انرشأ ،ديدجتلاو ثعبلا رود يفو

- ٤



 يدحت ىلإ ،مهب تعفد { هقفلا لهأ مهنمض نمو { مهتابس نم مالسإلا يركفم
 هنم ةدافتسالاو ،هيف ةايحلا ثعبو } هتساردو ثارتلا ىلإ ةدوعلاب ةيزاغلا ابوروأ

 ةيهقفلا ثاحبألا تقلطناف 8 نهارلا عضولا هبلطتي امو ةثيدحلا جهانملا ساسأ ىلع

 هل اديدج ايهقف اعضو رمخشل فقاوملاو ىؤرلا تددعتو .ةيعيرشتلا تاساردلاو

 ردق ةيبهذملا نع دعبلاو ريسيتلا اهمهأ ،راودأ نم هقبس امح هتازيممو هصئاصخ

 اقالطنإ هيلإ لصوت ام ىلإ لصوت دق لكلا مادام عيمجلا نم ةدافتسالاو عاطتسملا

 لك ىلع عراصي هاجتالا اذه لازي الو .( هلت ر هلوسر ةنسو هللا باتك نم

 عيرشتك ةايحلا عقاو ىلإ ، ديدجلا هبوث يف } هقفلا دوعيف هدوجو تبنيل تاهجاولا

 .ةمألا ةايح يف ديحو

 يذلاو { ةفولأملا ماعلا هقفلا خيرات بتك عم ةنراقم .ةساردلا هذه يف ديدجلاو

 ةريخألا ةعبرألا لوصفلا انصصخ اننأ وه .ةزيمتملا اهتدئافو صاخلا اهعباط اهيطعي

 هتفرعم ىلإ سانلا ةجاح ببسب ةصاخ يضابإلا هقفلا نع ثيدحلل باتكلا نم

 ةروصلا مهيدل نوكتتل ةيركفلا هتيفلخو هخيرات ىلع فوقولاو ةحيحصلا ةفرعملا

 يهقفلا ثحبلاب نيمتهملا ضعب ححصيل وأ هلهجي نم دنع هقفلا اذه نع ةحيحصلا

 طيلست الإ سيل ةركفلا هذه نم اندارمو .يضابإلا يهقفلا ثارتلل ئطاخلا هروصت

 لمكنف } اهتقيقح ىلع فرعتل هقفلا سرادم نم ةيرذلا ةسردملا هذه ىلع ءوضلا

 نأ اندصق نأ امك .امومع يمالسإلا هقفلا خيرات نع بتك اميف اريبك اصقن كلذب

 ءاهقف اهجتنأ يتلا ةيعيرشتلا ةورثلا نم ةدافتسالا ليبس نيصصختملا ىلع رسين

.بهذملا



 3 ديز نب رباج مامإلا رودو يضابإلا هقفلا ةأشنل ثلاثلا لصفلا يف انضرعت

 امو ، تافلؤم نم هكرت ام لالخ نم } ىلوألا ةيعيرشتلا هلوصأ ةماقإ يف }هللا همحر

 يف يمس يذلا بهذملا اذه ةماقإ يف هدعب نم هجهنم اوكلس 0 ذيمالت نم هنوك

 . يضابإلا بهذملا قحال تقو

 اهيلع ماق يتلا ةيعيرشتلا لوصألا يف ثيدحلا انلصف .عبارلا لصفلا يفو

 انلمعو .ةيعبت رداصمو سايقو عامجإو ةنسو نآرق نم هخيرات ربع يضابإلا هقفلا

 مل مهنأ ىلإ انيهتناو ك رداصملا كلت نم بهذملا ءاهقف فقاوم زاربإ ىلع نكمأ ام

 6 ىرخألا ةروهشملا بهاذملا ةيقب دنع دوجوم وه امع كلذ نم ءيش يف اوفلتخي

 ال يهف } لئاسملا ضعب يف ةيهقفلا فقاوملاو ىؤرلا يف تافالتخا تدجو اذإو

 هزيمت ثيحب ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم لك دنع اهدجن ةيشماه نوكت نأ ولخت

 . ءارث ةماع يمالسإلا هقفلا دادزيف هريغ نع

 مث ، نامع يف يضابإلا هقفلا نع مالكلل سداسلاو سماخلا نيلصفلا اندقعو

 جهانمو ةيهقفلا ةورذلا ومن يف يخيراتلا جردتلا ىلع انزكرو .برغملا دالب يف
 يف فلتخي مل هنأ اندجوف ،آفعضلاو ةوقلا تارتف كلذ يف نيربتعم 0 فيلأتلا

 ةجيتن يه امناف قراوفلا ضعب تدجو نإو .ماعلا يمالسإلا هقفلا ةريسم نع ءيش

 ..ةزيمتملا ةيفارغجلا فورظلل

 ةأشن ةيضابإلا دنع هقفلا لوصأ ملع انحرط ريخألاو عباسلا لصفلا يفو

 فيلأتلا ةقيرطو ةيلوصألا تافلؤملا ضعبل انضرعو 0 برغملاو قرشملا يف انيودتو

.اهباحصأ دنع



 ةميدقلا عجارملاو رداصملا نم هانعمج اميف ميركلا ئراقلا دجي نأ انلمأ

 انمدق دق نوكن نأو }هاغتبم دجي نأ ةصاخلا انتقيرطب هضرع انلراحو .ةثيدحلاو

 { ةيراضحلا هتريسمو يمالسإلا هقفلا ةقيقح نع نكمأ ام ملاعملا ةحضاو ةروص هل

 لاجرلا دجو اذإ ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلإ رشبلا ةدايقل هقفلا اذه حالصب هانعنقأو

 ةيرارمتسالاو ءاقبلا رصانع لالغتساب ،عقاولا عم لعافتي هلعجو هتمدخل نوصلخلا

 يضابإلا هقفلاب قلعتي ام انضرع دق نوكن نأ اضيأ انؤاجرو .اهيلع يوطني يتلا

 نم .ةرم لوأل ضرعيو سردي جاتنإلا اذه ناك املو .هب ةقئاللا هتلزنم هلزني لكشب

 تابوعص انضرتعت نأ يهيدبلا نم ناك } ةصاخلا هتئيب يفو { ةيلصألا هرداصم لالخ

 ؛ هدرفمب صخش اهالوت اذإ ةصاخ . ةريسيلاب تسيل ةمهم اهعم لماعتلا نوكي ةمج

 انرذعيف كلذ مركلا ئراقلا مهفتي نأ انلمأو . تاوفهلاو تانهلا نم ملسي نل هنإف

 . دصقلا ءارو نم هللاو ؛انعسو يف ام انلذب دق اننأ انرذعو ، باوصلا هيف انبناج اميف

 ما ٢ / ٣/ ٦ مويل قفاوملا

۔٧۔





 لوالا لصفلا

 ةيمالسالا ةعيرشلا

 ٩ ديهمت ه

 يرشلا فيرعت : فيرعتلا ه

 هقفلا فيرعت

 ةينابرلا : اهصئاصخ ه

 لومشلا

 نزاوتلا

 ةنورملاو تابنلا نيب عمجلا

 ةيلالقتسالاو ةلاصألا

 : يمالسالا عيرشتلا فادهأ ه

 يعيرشتلا فدهلاب دارملا

 اهتالاجمو دصاقملا ماسقأ

 





 لوألا لصفلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا

 عيرشتل اىلإ ةجاحلا : ديهمتلا

 شيعلا هدارفأ عيطتسي ال ؛ هعبطب ايعايتجا ايندم انئاك ناسنالا هتلا قلخ

 ةرورض مهنيب نو اعتلاو لفاكتلا لعجو .ضعبلا مهضعب نع نيلزعتنم

 نم ناك انه نمو ث مهيف هللا اهعدوأ يتل اةيرشبلا مهترطفو مهتعيبط اهيضتقت

 براضتت نأ ،ةبكرملاو ةدقعملا ةعيبطلا كلت ببسب ناسنالا ةايح مزاول

 ةجاحلاب نورعشيف مهنيب تاعزانملا دلوتتف ،تاعايجلاو لب دارفألا حلاصم

 وأ ةعقاولا تاعازنلا اهب مسحت ةمظنأ دوجو ىلإ ،ةيندملا مهتايح روطت عم
 ةركف ناسنالا دنع تدلوت اذكهو .مهنيب نمألاو لدعلا رشنل ةلمتحملا

 ةايحل ةمظنملا دعاوقلا ةلمج كلذب دصقيو نوناقلا وأ هقفلا وأ عيرشتلا

 رورم عم تبستكا ةثوروم تاداع لكش ىلع اهرمأ لوأ يف ترهظ دقو .سانلا

 لكل حبصأو ةفلتخملا تاعمتجملا روطتب تروطت مث مازلإلا ةوق نمزلا

 .يراضحلاو يندملا هاوتسم هضرفيو هددحي ؛ينوناقلا هماظنو هعيرشت عمتجم

 هب فصوي ام مغرف .ةقيقحلا هذه نع ذشي مل إمالسإلا لبق ،يبرعلا عمتجملاو

 يذلا عيرشتلاو ميظنتلا نم نيعم ىوتسم ىلع ناك دقف ،ةلاهجو لهج نم .
 ىقلتلاب فلسلا نع فلخلا اهثروو لايجألا اهتلقانت فارعأ لكش يف ناك

 تاقالعلا ميظنت يف فارعألا هذه تدمتعا دقو .ةباتكلا ةلق ببسب يوفشلا

 ايك ،هتليبقو درفلا نيب اميفو "مهنيب اميف ةليبقلا دارفأ نيب تابجاولاو قوقحلاو
 وأ ينيدلا ىوتسملا ىلع ءاوس اهنيب اييف لئابقلا تاقالع مظنت تناك

 ءةيلهاجلا مايأ ثبرعلل ناك دقف .يبرحلا وأ يداصتقالا وف يعامتجالا

-۔١١۔



 مهتفسلف قفو ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ددحي ماظنو ةيدبعت رئاعشو تادابع
 ةيعامتجالا تاقبطلا تابجاوو قوقح ددحي نوناق ةيلهاجلا برعلو .ةصاخلا
 .ةيلاملا تافرصتلاو ةيكلملا لاقتناو عيبلل نوناقو ؛ديبعو يلاومو دايسأ نم

 دوهعلاو ملسلاو برحلل رخآو ..تايدو دوق نم تابوقعلل ماظنو

 ةطاسبك ةطيسب تناك تاعيرشتلاو تاميظنتلا كلت نأ كشالو ...قيثاوملاو

 .ةايحلا ميظنت يف اهرود يدؤتو ةدوجوم اهنأ الإ هسفن يبرعلا عمتجملا

 عيرشتلاو مالسإلا
 دالب يف كلالضو ةيلهاج نم هيف طبختي امم ناسنإللا ذقنيل مالسإلا ءاج

 ينابر جهنم قفو اديدج ايندم اعمتجم نوكيلو ،ايندلا دالب نم اهريغو برعلا

 هماكحأ بسح هرمعي ،هضرأ يف هللا ةفيلخ ناسنالا هيف نوكي ةياغلاو اشنملا

 وأ يمالسإلا عيرشتلا اهعومجم يف نوكت يتلا يهاونلاو رماوألا نم ةدافتسملا

 نأو ،نيحلطصملا نيذهب فرعن نأ انيلع امازل ناك انه نمو .يمالسإلا هقفلا

 نع فشكن نأو هريغ نع يمالسإلا هقفلا زيمت يتلا صئاصخلا نع ثحبن
 يتلا لماوعلاو روطتو أشن فيك فرعن نأو ،اهقيقحت ىلإ ىعسي يتلا فادهألا
 نم لحم ريغ زابحيإ يفو ءانعسو يف ام لعفن نأ لواحنس .كلذ ءارو تناك

 .دارملا نع فشكلاو نايبلا

 : ةهدرشلا ىنعم - ١

 اهب ديرأو ،ةعيرشلاو ةعرشلاو عرشلاو عرش ظفل ،ةغللا بتك يف ءاج
 ءىشلا لعجو راهظإلاو نايبلاو نسلا ىنعم اهنم انمهي يذلا ،ةريثك ةيوغل ناعم
 دعاوقلا نس اهب دارأو ظافلألا هذه ميركلا نآرقلا لمعتساو .ابهذمو اقيرط

 :لجو زع هللا لاق .اهسفن ماكحألاو دعاوقلا كلت ةلمج وأ ،ماكحأالاو

۔ ٢١۔



 :لاقف اهجوم (ةةلَي) هيبن بطاخو
 ر و ے۔ مم إ حم م _ س رم ر س س جرس ۔ ي

 اَمَهبتافرمألاَرَمةَيىرَشلَع كلعجت
 ١٨(. ةيثاجلا)

 :اضيأ لاقو

 ] , ۔ إ , ۔ ي ۔ يإ , > ء ء ح .. .. عرس

 اجاهنم و ةعرش مكنع انلج لكل

 ٤٨(. ةدئاملا) ١

 ةعيرشلاو عرشلا نأ ىلإ ،هيلإ ريشت ام ةلمج يف ةةقباسلا تايآلا ريشت
 ىلاعت هللا اهنس يتلا (يهلإلا ردصملا تاذ) ةمظنالاو دعاوقلا ةلمج يه

 نإف ىنعملا اذهبو .ةيمالسإلا ةراضحلا هساسأ ىلع ماقت ،ةايح جهنم هدابعل

 ةيحانلا لمشت ايك قالخألاو ةديقعلا لمشت ةعيرشلا نأو نيدلا وه عرشلا

 يخرؤم ضعب هيلإ بهذي الاف الخ تالماعمو تادابع نم ةيلمعلا
 ةديقعلا نأو .هدحو نيدلا نم يلمعلا بناجلا يه ةعيرشلا نأ نم عيرشتلا

 :ليق مهفلا اذه ساسأ ىلعو .نيدلا ايهعومجم نوكي ،هنع لصفنم ءيش

 اذه نأ كردن ،يمالسإلا ركفلا ثارت ةعجارمبو .ةعيرشو ةديقع مالسإلا

 تاعوضوملاو اياضقلا بعشتو ركفلا روطت هالمأ ڵثدحتسم لصفلا

 نوري نيذلا نومدقألا هفرعي مل ماصفنالا اذهو .اهضعب نع اهلالقتساو

 .(ةلَ) يبنلا اهب ءاج يتلا ماكحألا نم هدابعل ىلاعت هللا نس ام عيمج ةعيرشلا

۔ ٣٢١۔



 اييس الو .مهتافلؤم يف ةيضابإلا ءاهقف هانبت يذلا وه ليصألا مهفلا اذهو

 يف ءاوس اوفنص اميف ةعيرشلاو ةديقعلا نيب نولصفي املق ذإ إمهنم نيينامعلا
 .ثيدحلا وأ ميدقلا

 هقفلا ىنعم۔ ٢

 ملعلاو مهفلا اهب داريو ةيبرعلا ةغللا لصأ يف ‘هقف» ةملك قلطت دق

 قدأ ىنعم رهاظلا قفاوتلا مغر ،‘هقفلا» ةملك يف نأ الإ ءيشلا كاردإو

 .كلذ تهقف لوقت الو نالف لوصوب تملع :لوقت ذإ مهفلا درجم زواجتي

 تالالدو يناعمب ،ملعلاو مهفلا ىلإ ةفاضإ يحوت (هقف» ةملك نإف انه نمو

 ملعلا رارسأ فشك نأ ذإ عيمجلل رفوتي ال دق ينهذ دهج ىلإ جاتحت

 ةئفل الإ رسيتي ال ةنسلاو باتكلا نم حلاصملاو دصاقملاو ماكحالا طابنتساو

 .؟ءاهقفلا» مسا مهيلع قلطيس سانلا نم ةنيعم

 سفنلا ةفرعم ضعبلا دنع وهف .ةدع فيراعت .حالطصالا يف ،هقفللو

 ةعيرشلاو نيدلا يحلطصمل فدارم ىنعملا اذهب وهو .اهيلع امو اهلام

 وه رخآ ريبعتبو .ةيلمعلا ماكحالاو قالخالاو ةديقعلا ثحابم هتحت لخدتف

 هب هللا دري نم : (ةلَي) هلوق درو ثيدحلا يفو .هعورفو نيدلا لوصأ عومج

 تعسوتو ةيعرشلا ثحابملا تروطت مايألا عمو .نيدلا يف ههقفي اريخ

 صاخ ملع عوضوم لكب لقتساف ،اهضعب نع زي امتت اهعيضاوم تأدبو
 ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا هنأ ىلع صني هقفلل ديدج موهفم أشنو

 اهنع فشكلاو ماكحألا كلت طابنتسا وه وأ ،ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيلمعلا

 .اهنع لأسي نمل اهب رابخإلاو اهتفرعم

۔ ٤١۔



 :يمالسإلا هقفلا صئاصخ

 ءاهساسأ ىلع ميقأ يتلا ةفسلفلاب عيرشت يأ غبطصي نأ يعيبطلا نم

 هقفلا عم نأشلا ناك كلذك & هتأشنل ةفلتخملا لماوعلا هيف رثؤت نأو

 صئاصخلا هب قحلت نأ ايتح مزلتسي ةيمالسإلا ةفصب هفصوف ،يمالسإلا
 ةنورملاو تابثلا نيب هعمجو نزاوتو لومشو ةينابر نم هسفن مالسإلل ةماعلا
 .لالقتساو ةلاصأ نمو

 :ةينابرلا ١
 وذ ،ىلاعت هللا عنص نم يمالسإلا عيرشتلا نأ ةينابرلا ةفصب ينعن

 ةيلكلا هدعاوقو ةماعلا هلوصأو هتفسلف يف ينابر ردصم

 ٥٧( ماعنألا) هيالا مكحلا نإ

 ١٠( ةنحتمملا) غيكحملَع ه >>>

 هبر نع غيلبتلا الإ رمأ نم هيف (ةليَ) لوسرلل سيل
 ر وووء.۔۔,۔و

 ٤( مجنلا) ىحوي ىعوالإ وهنإ
 ل < 2 ,ر ۔۔۔ . ے م ,ح < ۔

 ًكَيَدنم ديل لرنأآم عَبلوُسَلاااتَ
 َ ة 931 ےس و ر ۔ہس >۔>۔ هس ح َ

 ٦٧( ةدئاملا) هتل اَسرَتعَلبام لعفتل نإو

 عيرفتلا الإ ۔ليوظطلا هقفلا خيرات رمع ا نيدهتجمل ١ ءالعلل سيلو

 .ةينابرلا دعاوقلاو لوصألا كلت قفو طابنتسالاو

۔ ٥١۔_۔



 فدهلاو ةياغلا ينابر هنإف ردصم ةينابر بناج ىلإ يمالسإلا عيرشتلاو
 هرماوأ ىلإ مكتحتو هللا مكح ميقت يتلا ةملسملا ةمألا ةماقإ ءارو نم ىعسي

 :ىلاعت هلوقل اقيقحت لجو زع هلل اهتيدوبع نع اهنم اريبعت هيهاونو

 نودي اللرنلاَوَنلاَتْفََع امو
 ٥٦( تايراذلا)

 َبمَلَعْلابَر هي قاَمَمَوَىاَيَْوكُسُنَوقالَص َنِإزُم :هلوقو
 ١٦٢( ماعنألا)

 ميلعلا .هقلاخ هلا نم ماكحألا نأب عنتقيو كردي ام دنع ناسنإلاو

 ام هنس يف ميكحلا ءةرخآلا:يف هدعسيو ،ايندلا يف هحلصي ايبو هرمأ ةقيقحب

 يذلا ناسنإلل سيل نأ اضيأ كرديو ،تاهيجوتو تاعيرشت نم كلذ ققحي

 رهوج يف ىساسأ رود ةفلتخملاو ةديدعلا تارثؤملاو ءاوهألاو لويملا هعزانتت

 ةيصخشلا ةعانقلاو يتاذلا عفادلا هيف أشني كلذ لك كردي امدنع ؛عيرشتلا
 .ةديقعلاو ناميإلا نم اءزج كلذ رابتعاب ماكحألا كلت عومجمب مازتلالاب

 يأ حاجنإ يف ةيساسألا لماوعلا مهأ نم يه يتلا ةيلخادلا ةباقرلا أشنتف

 ميسارملا رادصإو ،اهدحو ةبوقعلاف ةيقيبطتلا ةيحانلا نم يعيرشت ماظن
 نوناقلا عم نولعافتي سانلا لعجل ةيفاك ريغ ،ةليمج تاغايص يف ةيميظنتلا

 نأل اهنم هللا هنس ام لبقي ملسملا لعجت ماكحألا ةينابرف .ناك ايهم عيرشتلاو
 :لوقي هللاو ،هيهنو هرمأل ام الستساو هل الاثتماو اعوضخ كلذ يف

 و ه ۔۔ و
 رس >۔۔ 4 2.4 م س ے 7 ِ ص م ح ه صس , ےرص س س

 نكي نأ ارمأ رهلوسرو هللا ىضقف ا ذإ ةَنيؤمالو نم ن اًكاَمَو
 ےس ٠

 الكَضلَصَدَقْنلوُسَرو هنا رصعينمو مهرمانم ةريجلا مه رآ > إ ۔۔۔وح ور حيم .۔ ۔۔ ه .؟ . ه۔۔ [ ٬ وو
 م 2

 - بازحلألا) ٣٦)

-۔١٦۔



 رم م :هي مس :لوقيو
 ۔<رونمؤل ل كنَرَو الغ

 و ذم ک ث مهتنب رحس اَسيف كلمك . ه نح

 (٦ه ءاسنلا) اَمييلسَمأوُسَلَسَو َتيَصَعاَمَماَجَرَح مهيشنآ ق
 ناسنإلل تاياغل اغلا ة ةياغ وهو هاضر لين ىلإ ليبس هللا عرش ميكحت نإ

 ريغ هضرف عرش لك نم هررحتب ملسمل ا رعشي هم اكحمل لاثتمالابو ث ملسمل ١

 .ةيناسنإلا هتماركب .مت نم سحيف “هتيدوبع نم قاتعناو هللا

 ٢ ل ومشا!۔ :

 هللا دنع نيدلاو انيد» ةملك ديعب دح ىلإ فداري عيرشتلا ناك امل

 اهب ينعن يتلا لومشلا ةفصب هقفلا فصتي نأ يعيبطلا نم ناك ،مالساإلا

 يأ يفيلكتلا يعرشلا مكحلاب هلغاوشو ناسنإلا ةايح بناوج لكل هباعيتسا

 ءاوس اريخت وأ ءاضتقا نيفلكملا لاعفأب قلعتملا (هنيهنو هرمأ) هللا باطخ

 وأ ةيقالحلألا وأ ةيدقعلا لئاسملاب ةقلعتم ماكحألاو لاعفألا كلت تناكأ

 عيرشتلاف ؛ ةيعامجلاو ةيدرفلا تالماعملاب ةقلعتم تناك وأ اةيدبعتلا

 نيب عمجي ،هقفلا حلطصمل ةيلومشلا ةرظنلا باحصأ ةهجو نم ،يمالسإلا

 رماوأ اهلك تماد ام اهنيب لصفلا ةيناكمإ ىري الو بناوجلا هذه لك

 عيرشت ةرمثب عفتني نأ نكمي ال يذلا ناسنإلاب ةقلعتم ةيهلإ يهاونو
 .ميكح ميلع هلإ نع ةرداص ماكحأألا كلت نأب انمؤم نكي مل اذإ تالماعملا

 هذه لك ذإ ،تادابعو قالخأو ةديقع نم هل عرش امب مزتلي نأ هيلع بجوي

 هقيبطتو يلمعلا عيرشتلا ث كلذ اذ لوبقل ةعاجلاو درفلا ةئيهت اهم داري امنإ اياضقلا

 يف يناحورلا بناجلاب ينتعت ةديقعلاف .يهالإلا رمألا قفو نوكلا ةرايعل

۔ ١٧ ۔



 ةياعرب تادابعلاو قالحتألا مت متهتو ،داحلالاو ةينثولا ناردأ هنع دعبتو ناسنالا

 ىلع هلعجو هبرب ناسنإلا ةقالع نيتمتب نوناقلا قيبطتل اهتئيهتو سفنلا

 .لزنم ا عيرشتلل ردصمك هب الوصوم ماودلا
 ءاهريغ نود ةيلمعلا ماكحأألا ةلمج ىلع اروصقم هقفلا لعجي نم يأر ىلعو

 نإ و ؛يتايحلا يلمعلا هقفلا ىلع يدبعتلاو يدقعلا بناجلا رثأ ركنيال هنإف

 ةهجو نم يمالسإلا عيرشتلا نإف ،مولعلا نيب لصفلا ىلإ نوبهذي ءالؤه ناك

 تامازتلإ) ةيندم ةصاخ قوقح نم نوناقلا بعش لكل ضرعت دق 3 مهرظن
 ماكحأل ضرعت ايك (تاريزعتو دودح :تابوقعلا نوناق) ةيئازجو (دوقعو

 ةياصوو ةيالوو قافنإ نم ،ايهجئاتنو اهعباوتو قارفو جاوز نم ةرسألا

 يروتسدلا يلخادلا عيرشتلل ضرعت ةماعلا قوقحلا بناج يفو ،...ثيراومو

 ...ملسو بورحو تادهاعم نم يلودلا وأ يجراخلاو يلاملاو يرادإلاو

 صنلاب ليصفت وأ لامجإب ءاوس كلذ لكل ضرعت دق يمالسإلا عيرشتلاو
 مكح اهلو الإ ةثداح نم ام هنأ ةركف تررقت انه نمو ،عيرفتلاو طابنتسالا وا

٠ 
 . يعرس

 : نزاوتلا۔- ٣

 وأ نزاوتلا ساسأ نلع مئاق اهسفن مالسإلاك يمالسإلا عيرشتلا

 ،طسولا رومألا ريخ نأ اهب دصقي تافص يهو ‘طسقلاو لدعلا وأ ةيطسولا

 .ناك رمأ يأ يف ططش الو سكو ال نأو ،نيتلي ذر نيبام ةليضفلا نأو

 اهروص لك يف ةينثولا ةديقعلا لاجم يف .هماكحأ لالخ نم ضفري عرشلاف

 ايك بيغلا لئاسمب ناميالا بجوي وهو ،هلاكشأ لك يف داحلالا ضفري ايك

 ميلس ليوأتب وأ اهرهاظ ىلع اهبعوتسي نأب لقعلا مزليو يحولا اهب ءاج

۔ ١٨ ۔-



 .ةروطسالاو ةفارخلا ملاع يف طوقسلا نود

 لصاوتلا قيقحت ساسأ ىلع اهماكحأ مالسإلا ماقأ تادابعلا لاجم ينو

 هيسني ال ىتح ةددعتم تاقوأو ةفلتخم لاكشأب هبرو ناسنإلا نيب رمتسملا

 اثبع ايندلا ىلإ هب تؤي مل ،قلاخل قولخم ناسنإ هنأ اهفرخزو ةايحلا رايت
 هتاناكمإ و هفورظ ناسنالا يف يعارت اهريغك تادابعلا ماكحأو .ىدسو

 ...لويمو زئارغو فطاوع نم ةيرشبلا هتعيبطو

 .ءيش لك يف رهظت ةيطسولا ةفص نإف يتايحلا عيرشتلاب قلعتي اميفو
 ىلع فقوتي ال ؤفداهو مظنم ساسأ ىلع ةمئاق ةأرملاو لجرلا نيب هقالعلاف

 ةاونلا يه يتلا ةميلسلا ةرسألا ءانب هب داري اينإو يسنجلا يزيرغلا عابشإلا درجم
 فرتعي ،هتيعقاو ىلع ءانب ،يمالسإلا عيرشتلاو ؛ميلسلا عمتجملل ىلوألا

 لالخ نم اهعابشإ حابأف ةأرملاو لجرلا يف هللا اهعدوأ يتلا ةيسنجلا ةزيرغلاب
 ينبني امو ،تابجاولاو قوقحلا نيبت يتلا ماكحألاب ديقملاو عورشملا جاوزلا
 هل عضوو حافسلا مرح دق وه مث ،جئاتنو راثآ نم ةقالعلا كلت ىلع

 ةيعامتجالا ريغو ةيعايتجالا انزلا راثا نم عمتجملا ةي يحل ةرجازلا تابوقعلا

 لاجم يف ةيطسولا نمو .يحابأإلا برغلا عجضم ضقي اسوباك مويلا هارن ام
 نيب تابجاولاو قوقحلا عزوو رارقتسالا لفكي ايب ماكحألا هللا عرش نأ ةرسألا

 ةيلاثملا نع اديعب .عمتجملل ةكرتشملا ةحلصملا ساسأ ىلع ةأرملاو لجرلا

 .نيجوزلا ةعيبط عم بسانتت ال يتلا ةيوابطلا
 اهبابسأ طبض هنأ الإ ةيدرفلا ةيكلملا قح عرشلا حابأ يلاملا ناديملا يفو

 لعجو ؛اهتمدخ يفو ،ةعايجلا ةحلصمب ةدودحم اهلعجو مارحلاو لالحلاب

 .عيرشتلل ةديعبلاو ةيساسألا فادهألا عم ضراعتت ملام ةيئاضر دوقعلا

 كلملا ةحابإ عنمي مل قحلا اذه يمحت نيناوق نسو كلمتلا قح درفلا ىطعأو

۔ ١٩ ۔-



 ريفوت ىلع نواعتتل تعونتو اهعيمج تعرش اينإو ععاشملا كلملاو ماعلا

 زيمي ام زربأ لعلو .قالخألاو ميقلا نم راطإ يف رشبلا داعسإ و ريخلا بابسأ
 نم دحي يقالخأ ساسأ ىلع اهتماقإ تالماعملا لاجم يف يمالسإلا هقفلا

 ،ةعامجلاو درفلل قحو حابم هريغو عيبلاف .همظنيو بسكلل يزيرغلا ليملا
 وأ نيرخآلا تاجاحل لالغتسا وأ ،لايتحا وأ شغ وأ هاركإ ىلع مقي ملام

 وأ هلصأب امإ مارح وهف كلذ نم ءيش عقو نإف ،مهب قحلي ررض وأ ررغ
 خسفلا قح ررضتملل ىطعي نأ وأ اساسأ الطاب نوكي نأ امإ وهو ،هفصو

 مارح نم ءاج اذإ نكلو ةعامجلاو درفلل قح امومع بسكلا نإ .ءاغلإلاو

 هنإف دقعلا فارطأ اضر عم ولو تاروظحملا نم هريغو هلاكشأب رايقلاك

 .هيلعاف ةبوقع ىلع صنيو ،يعرشلا مكحلا هعنمي .عورشم ريغ بسك
 ةيوضوفلا ةعزنلا مالسإلا ضفري ةيعرشلا ةسايسلاو مكحلا لاجم يو

 يعادال ةسسؤمو درفلا ةيرحل ادييقت ،اهلكش ناك ايهم ،ةطلسلا يف ىرت يتلا

 ةماقإ و "لدعلاب ةمألا نوؤش ةياعرل مكاحلا ةماقإ عرشلا بجوأ انه نمو .اهل

 ىلإ لوصولا ةقيرط ،ماكحأألا نم ةلمجب ،مالسإلا طبض دقو .اهيف هللا مكح

 نيب قداصلا بواجتلا لعجو ،ناك رربم يأ تحت اهباصتغا عنمف ةطلسلا

 مالسإلا ميقو هنلا ماكحأب عيمجلا مازتلاو ،ةرورض ايهنواعتو موكحملاو مكاحلا

 عنم هنإف مكحلاب مكاحلا دادبتسا عرشلا مرح ايكو .ةبرجتلا حاجن ىلإ اليبس
 ىعار هنإ ،نوضم الب ةروص نوكي نأ وأ ةمألا ىلع ةدايسلا ةطلس بلسي نأ

 نيدلا ساسأ ىلع ريتخا اذإ اهريمضو مالسإلا ةمأل لثمو سانلا حلاصم

 .ةءافكلاو

 نيب ةئشانلا تاعزانملا لح ماظن ميقي مالسإلا دجن ءاضقلا لقح يفو

 نأو {ةءاربلا ناسنإلا يف لصألا لعجيف ،ةدلاخ ءىدابمو دعاوق ىلع سانلا

۔ ٢٠ _۔



 .هتنادإ تبثت ىتح ةماركلا ظوفحم وهو ،هيلإ بسن امم ءيرب هيلع ىعدملا
 ءاوهألا نم ةصلاخلا ،ةلداعلا ةمكاحملا بابسأ هل نمضت نأ لدعلا نمو

 كلذ دعب مرجلا تبث نإف ...تاهبشلاب دودحلا أردت نأو ،اهاتأم ناك ايهم

 نأو . نكمأ ام ةميرجلا ىلع ءاضقو عمتجملل ةياقو ©باقعلا بجو ققحتو

 دلجو دمعلا لتاقلا لتقيف نيمرجملاب ةمحرو ةفأر ءاضقلا ةئيه ذخأت ال

 مصعملا نم قراسلا دي عطقتو انصح ناك نإ مجريو ،اركب ناك نإ ينازلا

 ...فالخ نم مهلجرأو ةاغبلا يدي عطقت ايك

 ٤ ةنورملاو تابتلا نيب عمجنا۔ :

 تابثلا نيب هعمج سسأ نم يمالسإلا عيرشتلا هيلع موقي ام ةلمج نم

 نم لاحب نكمي ال ،لوصأ ىلع عيرشتلا مايق تابثلاب ينعنو .ةنورملاو
 داقتعالا لوصأب ةقلعتملا ماكحألاف رييغتلاو ليدبتلا لبقت نأ لاوحألا

 قلعتي امو ثرانلاو ةنجلاو ةكئالملاو هبتكو هلسرو دحاولا هلاب ناميإلا بوجوك
 لدع نم ةيناسنإلا ةيقالخألا ميقلا اهلثمو ةيلك لئاسم نم كلذ لكب

 نم تادابعلا ماكحأ اهب قحلتو . ..ةنسح ةلماعمو نيدلاولاب ربو ةاواسمو

 نييعتك عمتجملا اياضق ضعبو . ..ةاكزلاو ةالصلا بوجوك ةلمجلا ثيح

 ةدعلا ماكحأو جوزلا ىلع ةقفنلا بوجوو ثيراوملا ةبصنأو مراحملا

 ميرحتو عيبلا ةحابإ يف نانثإ فلتخي ال ،تالماعملا لاجم يفو ...قالطلاو

 نوملسملا عمجأ يروتسدلا عيرشتلا يفو . ..لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ابرلا

 مازتلالاو ىروشلا ىلع مكحلا ةماقإ و ،ةرحلا ةعيبلاب مكاحلا ةماقإ بوجو ىلع
 يعطق صن اهيف درو امم اهلاثمأو اياضقلا هذه لكف ...قيثاوملاو دوهعلاب

 اهمارحف ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت ال ةتباث اياضق يه ةلالدلاو توبثلا

۔ ٢١ ۔



 تايلسم اهنإ ءاهحابمو اهزئاج اذكو لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا يف مارح
 ليبق نم ةيلقعلا تايلسملا نع ةيمالسإ رظن ةهجو نم ،ةوق لقت ال ةيعرش
 لاتحي نأ ادبأ لبقت ال ةيعرشلا تاملسملا هذهو ...لكلا نم رغصأ ءزجلا

 ةيعامتجالا ةمظنألاو ةيندملا روطتك تارربملا نم رربم يأ تحت ريغتف اهيلع

 كلتل نيابم ديدج عقاول اهضرفو ةيبرغلا ةراضحلا ةبلغو ةيداصتقالاو
 .عرشلا يف ةتباثلا لوصألا

 عرشلا ةيلباق ينعت اينإ تابثلا ةزيم لباقت يتلا ةنورملا ةفص امأو

 يهو بسانملا يعرشلا مكحلا اهءاطعاو ةدجتسملا اياضقلا باعيتسال

 فورظلا ةهجاوم يف ةيرارمتسالاو ماودلا بابسأ كالتما اضيأ ينعت
 ادبأ ينعت ال ةنورملا نأ ديكأتلا نم دبالو .روطتلا ةمئادلا ةايحلا تابلطتمو

 "ناك ايهم دفاو لك رارقإو ءاطخألا ريربت قيرط نع عقاولل عرشلا عيوطت
 ؛هلوسرو هللا ىلع تائتفإ اذه لثم نإ .روطتلا ةنسو عيرشتلا ةعس ىوعدب

 مكحلا هؤاطعإ و عقاولا مهف ىلع ةردقلا يه اينإ اهينعن يتلا ةنورملا نكلو
 قيرط نع "ةيفيلكتلا ماكحألا نم امهوحنو رظح وأ ةحابإ نم بسانملا

 ىلع فوقولاو صوصنلا مهف ىلع مئاقلا .هلهأ نع رداصلا داهتجالا

 ءىدابمو دعاوق لكش يف ةغاصملا صنلا حور يه يتلا ةربتعملا اهدصاقم

 .مهلغاشمو سانلا اياضق نم اهل رصح ال دادعأ اهتحت لخدت ةماع

 ةنورملا لاجم نأ ظحالي يمالسإلا هقفلا ىلع علطملا نأ هركذ ردجي اممو

 ددعب ةدودحم اهنإف ةتباثلا ماكحألل افالخ ديدج لك بعوتسي ،عساو هيف

 ىتلاو اهنيماضم ضعب ىلإ انرشأ دقو \ةماع ةفصب اهنأش يف ةدراولا صوصنلا
 نأ هب ملسملا نمو .ةيدبعتو ةيقالخأو ةيدقع شةيصخش اياضقب اهرثكأ قلعتي
 هتيلباقو هتنورم ىلع ليلد ربكأ هقفلا يف داهتجالا عيرشتو ،ديلقتلا ضفر

۔ ٢٢ ۔



 اننإف داهتجإإلا نع ملكتن امدنع نحنو .ناكمو نامز لكل هتيحالصو روطتلا

 نع ثحبلاو عيرفتلاو طابنتسالا يف لقعلا رود نع ملكتن رمألا عقاو يف

 يتلا ةثداحلا اياضقلا وأ صنلا وه داهتجالا عوضوم ناكأ ءاوس دصاقملا

 ةلأسملا مهف اهيف لقعلا رود نوكي ةريخألا هذه ةبسنلابو .اهيف صنال

 جاردإ ةيناكمإ نع اثحب ةماعلا هقفلا دعاوق ىلإ عوجرلاو للعلا نع ثحبلاو
 يذلا يعرشلا مكحلا رادصإ مث ،دعاوقلا كلت نم اهبساني ام تحت ةلأسملا

 ةرصتخم تارابع يه امنإ هقفلا دعاوق نأ يتلا انه ةراشإلا نم دبالو .اهقفاوي

 ثحبلا يف نيدهتجملا ىلع اريسيت ةيعرشلا صوصنلا ءارقتسا دعب تغيص
 :دعاوقلا هذه نمو .ةثداحلا لئاسملل يعرشلا مكحلا نع

 هلثم نيقب اينإ و كشلاب لوزي ال نيقيلا
 صنلا دوجو عم داهتجا ال

 رارض الو ررض ال

 لازي ررضلا
 تاروظحملا حيبت تارورضلا

 ةقيقحلا مالكلا يف لصألا

 ريسيتلا بلجت هقشملا

 اهردقب ردقت تارورضلا

 . ... حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد

 ينابملاو ظافلألاب ال يناعملاب ةربعلا

 ...ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا

 لاوقأ ددعت هتباحرو هتعس لئالدو ،يمالسإإلا هقفلا ةبوصخ نمو

 نأ نيملسملا مكاح ۔ رمألا يلول حمست يتلا مهئارآ فالتخاو نيدهتجملا

۔٢٢٣۔



 ثيحب ةيعرشلا ةسايسلا يف الدعو ،ةثداحلا فورظل ابسانم هاريام اهنم راتخي

 ليبس يف روطتلا نم ةيندملا عنمي نأ ريغ نم اةحلصملا بلجيو ةدسفملا عفدي
 فادهأو ةينابر سسأ ىلع ةمئاق ةفيظن ةيندم نوكت نأ طرشب ،ناسنإلا ةحار

 ءةرادإلاو ميلعتلا ةمظنأو ةيداصتقالاو ةيلالا تاسسؤملا ميظنتف .ةليبن

 تاطلسلا تاقالعو ،ةيميظنتلا هحئاولو ىروشلا سلجم لكش ديدحتو

 ةبساحم رسيتتل تايلوؤسملا ديدحتو لدعلا نايضل ضعبلا اهضعبب
 ىعارت نأ دعب نيدهتجملا داهتجال ةلباق رومأ هريغو كلذ لك ...نيلوؤسملا

 .ةتباثلا ءىدابملاو لوصألا

 ثادحأألا عم فيكتلاو يمالسإلا هقفلا يف ةنورملا رهاظم نمو

 يف اهب مكحي يتلا تاريزعتلا ةلأسم ناكملاو نامزلا ربع ةفلتخملا عاضوألاو

 رثكأ لثمي زيزعتلاو .ةسمخلا دودحلا نم دح اهيف دري مل يتلا اياضقلا

 دودحلا عفد اضيأ كلذ نمو "ةيئازجلا وأ ةيندملا تافلاخملل تابوقعلا

 لام وأ ضرع وأ سفنب ققحم ررضل اعفد ةيقتلا ىلإ ءاجتلإلاو ؤتاهبشلاب
 ةيئانثتسالا تالاحلاو تارورضلاو صخرلا ماكحأ عيرشت اضيأ كلذ نمو

 ... ةعامجلا وأ درفلا اهب رمي دق يتلا

 ٥ ةيلالقتسالاو ةلاصألا :

 ءاهقفلا دنع ادراو ارمأ بيرق دهع ىتح ةلأسملا هذه ين ثحبلا نكي مل

 .ةيمالسإ ريغ اروذج يمالسإلا هقفلل نأ ادبأ اوروصتي مل مهنوكل نيملسملا
 يتلا ةفلتخملا بوعشلاو ممألا تاراضح نم ،كانهو انه نم تريعتسا دق

 ةركفلا تناك دقف ...دونهو سرفو مور نم يركفلا اهثارت نوملسملا ثرو

 يبنلا اهغلب ىلاعت هللا نم ةلزنم ةعيرشلا لوصأ نأ اهب نونمؤي يتلا ةيئدبملا

۔ ٢٤



 © عضوم نم رثكأ يف ةركفلا هذه دكؤي هسفن نآرقلاو .هيلع تلزن ايك ()

 ٤٤ _ ٤٧: نم تايآلا يف ةدئاملا ةروس يف :ىلاعت هلوق كلذ نمف
 ا ه ¡ 4 س مس رم س ٭ ۔

 .م ےس س !رداه تد - بذلا وبستل رتل 2 :ةم زوئو ىده اهف د ْوَلاَذَرنأآَت

 د ى ٠ 2 م س ےم ےمس ه س

 الَص آ ةاش ه وذاحر ٥ هفلأ ب ول أ وظفحخت شآ امب .ا ةكلا ر ن وي 1 ٥

 لزنأ امب 7" ات ىا أورةنَتل و نوم او ساملا تت

 رتملاو سفنلاب فتلا َرآ آ اهيف جهنلعانك ا 3 3 ( توركلا ؛ه ىبت أ ةلا
 ضا عوجلاو َنَيلايَن تلاو بدألا آ و فنألاب فن ل نيصلاب هنخلا أر

 ً _ _ س - ه س

 ابتلؤ اتآ :أ : ةَررأ ل لز 1 مكنم ء نَمَو ذل ةر اكح 3 هب ک ة كصت نمف

 7 : َسَب امل \3 .ب س نبا مدعب مهرت ء نع مرا : 5 َنوُملل ١ شاملا مه

 ذل رو ول 7 نم ه ي سو رامل اق ردص و رو هد و ىک۔دده هيف ليجنإ ٣ . ت را ع ؤ لد روت ا 1 `ا رآ ر : 24 ۔ 9 ۔ . س ي وه

 ارا امب د ليجنإلل ١ [ىلهأ دك ح لو و ا المع ةلخعو مهو ه ىاه و

 05 تروثشمتلا هاب يأف دأ لزأ ۔در :.مكنم ا

 يف مكحلا نع ثحبي نأ نم ناك ايأ عنمتل ةيفاك اهدحو ثالثلا تايآلا هذهو

 أدبم ررقي هسفن يمالسإلا هقفلا روطتل يخيراتلا ثحبلاو .ةيعرشلا هناظم ريغ
 ةينامورلا تايالولا يف تفرع يتلا ينوناقلا ثحبلا زكارمف .ةيلالقتسالاو ةلاصألا

 ةيرايعتسا ةبيرغ ةطلس لثمت اهنأ اهلقأ ةةدع بابسأل اهرثأ سمطنا دق .ةيقرشلا

 ىلإ ةفاضإلاب ؛ هلايتكاو هروطتو يمالسإلا هقفلا ةأشن مايأ دوجو اهل نكي ملو ،ةملاظ

 كلت نيناوق نم ائيش اوريعتسي نأ نع مالسإلا ءاهقف فكنتسي نأ يعيبطلا نم هنأ

 لوقعملا نم ناكو .رفكلاو لالضلاب اهفصي ميركلا نآرقلا ناك يتلا ةبولغملا ممألا
 ءايبنألا ةلتق مهنأب يهلإلا يحولا مهفصو نيذلا دوهيلا نيناوق اوضفري نأ ادج

 نأ ىلع صنت ةيخيراتلا ةدعاقلا نأ بير نم امو .هعضاوم نع ملكلا نوفرحي

 يمالسإلا عيرشتلاو .ةصاخ ةديقعلاب ةلص هلامم هدنع امو بولغ ا يردزي بلاغلا

 .اهنع عرفت امو اهجاتن نوكي نأ بجو كلذك شةزيممو ةلقتسم ةديقع ةرمث وه اينإ

 ۔ ٢٥

م و هرق ل آل



 اهب رثأتلاو ةدئاسلا نيناوقلا نم ةدافتسالا ةيلمع نإف رخآ بناج نمو

 اهركني نأ دحأل نكمي ال ةروصب ءاهقفلا نيب ةينوناقلا تافلؤملا راشتنا بلطتت

 لئاسلو ...اهوحنو كلفلاو بطلاو ةعيبطلاو ةفسلفلا بتك عم لاحلا وه ايك

 نيح ي ءاهرمأ رتاوتف بتكلا هذهل مهلقن نم ركفلا لهأ لجخي مل مل لأسي نأ
 باتك لوأ نأ ملعن نحنو 0 !!؟ ةموعزملا ةينوناقلا مهرداصم ركذ نع اوعنتما

 نرقلا يف ناك امنإ ةينارصن مالقأو يديأب ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت دق نوناقلا يف
 هروطت ةمق غلب دق اهتقو يمالسإلا هقفلا ناك دقو ،يداليملا رشع يداحلا

 .مالسإلا ءاهقفل لقتسملاو صلاخلا دوهجمل اب هملاعم تددعحتو هؤانب لمتكاو

 نوناقلا عم ةنراقم ،هنومضمو يمالسإلا هقفلا ردصم يف ةصحاف ةرظنو

 قلعتي ام يفف .لئاسملاو اياضقلا لج يف ماتلا نيابتلا دكؤت "ينامورلا

 لب ،تادابعلل لماش وهو ،يهلالا يحولا هردصم نإف يمالسإلا عيرشتلاب

 ءاضقلا مامأ سانلا ةاواسمو تالماعملا ىلإ ةفاضإ ضعبلا دنع ةديقعلاو

 يف لخدتي ال وه مث ؛فرعلاو لقعلا درجم ىلع موقي هنإف ينامورلا نوناقلا امأ

 ام طعا» إدبمب لوقي هنأل ةيدقعلا اياضقلا نع الضف ةيدبعتلا اياضقلا

 ىلإو ... مكح لكلو عاعرو ةداس هدنع سانلاو 'هلل هلل امو رصيقل رصيقل

 ةيلهألاو دشرلا ةلأسم يف رهاظ نوناقلاو هقفلا نيب فالخلا نإف اذه بناج

 ... ةعفشلاو فقولاو ثيراوملاو ينبتلاو رهملاو جاوزلا عناومو
 يعوضوملاو يخيراتلا ثحبلا نأ ررقن ةزجوملا ةملكلا هذه ماتخ يو

 وهف { ةينوناق ةمظنأ نم هادعام لك نع يمالسإلا هقفلا ةيلالقتسإ نادكؤي

 ةراعتسالا لب رثأتلا ىوعد نأو اهضرع جهنمو هماكحأو هعيضاوم يف ليصأ

 ملعلاب اه ةقالعال ضارغأو عفاود تاذو ،ةيسايسلاو ةينيدلا اهداعبأ اهل

 ... تاهبشلا وريثم هيعدي يذلا نيصرلا

۔ ٦٢_۔



 : يمالسإلا عيرشتلا فادهأ

 نم هللا دارأ يتلا ةديعبلاو ةبيرقلا دصاقملا ةيعيرشتلا فادهألاب ينعن

 ةدوصقملا تافرصتلاو لامعألا جئاتن يهو .اهقيقحت ىلإ ىعسي نأ ناسنإلا

 اهنإف اهروص تددعت نإو يهو .اهيلع لوصحلل حدكن يتلا اهتاذل

 اينإ ةداعسلاو .ةرخآلا يف ةنجلاب زوفلاو ايندلا ةداعس قيقحت يف صخلتت

 يه ةدسفملاو .اعرش نيتربتعملا ةحلصملا بلجو ةدسفملا عفد ىلع فقوتت

 .ابلاغ وأ ايئاد ام لعف ءارو نم ةعامجلاو درفلا بيصي ،عرشلا يف ررض لك

 ماكحألا نوك يف اوفلتخا نإ و ةقيقحلا هذه لوح مالسإلا ءايلع قفتا دقو

 وأ هملعب هللا صتخا امم نوكتو ،اهرارسأو اهللع كردت ال ،ةيفيقوت ةيعرشلا

 تامالعلا ماقأو ءاهرارسأ ضعب فشك دق هللا نأو ،ليلعتلل ةلباق اهنوك

 لبقي ام ةعيرشلا ماكحأ نم نأ كلذ يف طسولا لوقلاو .اهيلع نئارقلاو

 لقعلا زجع عم هنمضتت تناك نإو هلبقت الام اهنمو اهرثكأ يهو ليلعتلا

 .ىلاعت هللا ىلإ كلذ رمأ عجري اينإو ،هب عطقلا وأ هفشك نع يرشبلا
 تاياغلا يه ةماعلا دصاقملاف .صاخو ماع :نايسق ةيعرشلا دصاقملاو

 ةيعرشلا ماكحأألا رثكأ سانلا عيمجلا اهقيقحت يف كرتشت يتلا فادهألاو

 حلاصلا درفلا نيوكتو ،نمألاو ةيرحلا ريفوتو ةاواسملا قيقحتو لدعلا ةماقإك
 يه اينإ اهعيضاوم فالتخا ىلع ةيعرشلا ماكحألاو .ديعسلا عمتجملاو
 .دصاقملا كلت قيقحت يف ىوتسملا ةتوافتم لئاسو

 نم ةفلتخملا هقفلا ماسقأ اهققحت يتلا كلت يه ةصاخلا دصاقملاو

 .ةيعرشلا ةسايسلا هقفو ةرسألا ماكحأو ةيرادإ و ةيلام تالماعمو تادابع

 اينإو ةدماج ةيدبعت سوقطو لاكشأ درجم تسيل مالسإلا يف تادابعلاف

 نع اهب ربعنو ،ىلاعت هلل انتيدوبع اهلالخ نم ققحن ىزغم تاذ لاعفأ يه

۔ ٧٢۔



 انتيدوبع نم انسفنأ ررحن اهبو ،انيلع هقح كاذف هل انمالستساو انعوضخ

 نع ناسنالا زيمتو ءاهلقصتو حورلا يذغت يهف .ىوه وأ ناسنإ نم هللا ريغل
 ،هيلع نميهت ام ةوقب رعشي هترطفب مدآ نبا نألو .هتايبلس لكب ناويحلا ملاع

 ليملا اذه هيف عبشت ةدابعلا نإف ،اهيلإ هتجاحب هتاذ تقولا يف رعشيو

 ةيمالسالا ةدابعلاو .ماعطلا ىلإ ةيوضعلا هتجاح ءاذغلا عبشي ايك يعيبطلا

 رفوتو ،ةايحلا عقاو يف ةيبابيالا ميقلاب مازتلالاو ريخلا ىلإ ناسنالاب عفدت

 سانلا لعجت نيح ديعسلاو نمآلا عمتجملا ةماقإلل ةيحورلا بابسألا

 يتلا ةياغلل نيكردم ،دوجولا يف يقيقحلا مهعقومل نيكردم قلاخلاب نيلوصوم
 .اهلجأ نم اوقلخ

 قيقحتب ةريدج ةفسلف قفو ةرسألا مالسإلا ماقأ يعامتجالا لاجملا يفو

 امو ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلاب اءدب ،يعايتجالا ماظنلا رصانع نيب قسانتلا

 نم ىرخألا ةيعامتجإلا تاقالعلاب ءاهتناو .راثآو تاعبت نم اهيلع ينبني

 ةمدخو ةيلوؤسملاب روعشلا انيف يمني ةرسألا ماظنف ... ناريجو ماحرأو تابارق

 .هداعسإ يف ةمهاسملاو عمتجملا ءازإ تامازتلإلا نم طسق لمحتو نيرخآلا

 نم لكف فطاعتلاو محارتلاو دداوتلا ساسأ ىلع موقت ةيجوزلا ةايحلاف
 ، دئادشلا دنع هل دنسو لالحلا ةذللاو ةحارلل ردصمو رخآلل نكس نيجوزلا

 شحاوفلا باكترا نم هل ةياقوو ادسافملا يف عوقولا نم هعنمي هل نصحو

 نإ .ةريطخلاو ةددجتملا ةيسنجلا ضارمألا راشتنا يف ىساسأ ببس يه يتلا

 .تايوتسملا لك ىلع ةحصلا بابسأ نمو ةياقو .ةمظنملا ةيجوزلا ةقالعلا
 ارثأ بسنلل هللا لعج دقف بوعشلاو ممألا نيب تاقالعلا نتمتت جاوزلابو

 . .. اهنتميو اهيوقي وه ذإ تاقالعلا ىلع

۔ _ ٢٨



 يف ةلثمتملا عيرشتلا ةمكح كردن ةيلاملا تالماعملا هقف لالخ نمو

 نع اديعب يقالخأ ساسأ ىلع عفانملا لدابتو ،كلمتلا ةزيرغل مظنملا عابشإلا

 ناسحالاو لدعلا ساسأ ىلع موقت نأ بجو انإو رارضإلاو لالغتسالا لك

 هاعدو ناسنإلل ارابتخاو ءالتبا هلعج يذلا هللا لايب عافتنالا يف كارتشالاو

 ةيداملا ةوقلا بابسأ نم هلعج ىلإ و ،هتاعيرشتو هماكحأ قفو هيف فرصتلا ىلإ
 سانلا ىلإ هللا ةملك غيلبت يف هنم ةدافتسالاو ،ةيحان نم ءاخرلا ريفوتل ةمألل

 .ىرخأ ةيحان نم نامزو ناكم لك يف

 رارقإ ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا يمرت ةيعرشلا ةسايسلاو مكحلا لاجم يفو

 ةيلوؤسم ةمكاحلا ةئيهلا لمح عيرشتلا ردصم وهف ؛هدحو ىلاعت هللا ةيمكاح

 باتك نع هقثبنم ةيمالسإ ةيؤر قفو ،مهتايح ةغايصو سانلا نوؤش ةياعر

 ةماقإو .ةمظنملا ةينوناقلا تاسسؤملا لالخ نم (ةلَي ) هلوسر ةنسو هللا

 ةمألا دارفأ نيب ةورثلا عيزوتو تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملاو لدعلا

 مكاحلا نيب تايلوؤسملا عيزوتو ،ةءانبلا ةيبابيإلا ةيرحلا إدبمب مهل فارتعالاو

 ةحارلا بابسأ ريفوتب ريخلا ىلع نواعتت ثيحب ،اهدو دح طبضو موكحملاو
 داسفلا نع مهتنايصو مهل ةينطولا ةماركلا قيقحتو 5اهدارفأ داعسإ و ةمألل

 ةمزتلملا لايجألا ةئشنتل ةحاتملا تاناكمالا هيجوت لالخ نم & اجالعو ةياقو

 مئارج نم عمتجملا يف جتني نأ نكمي ام ةبراحمو ءالمعو الوق مالسإلاب

 ىلع برضلاب يلخادلا نمألل اريفوت ميلسلا قيبطتلا دودحلاو ريزاعتلا قيبطتب

 ةيامحو ةلودلا ةبيه اقيقحت نيمولظملا نع ملظلا عفرو نيدسفملا يديأ

 لاملاو ضرعلاو لسنلاو سفنلاو نيدلا ظفح نم ةيرورضلا عرشلا دصاقم

 .هنع ىهن ام كرتو هب هللا رمأ ام ءادأو

۔ _ ٢٩



 مالسإلا لاصيإ ىلإ ةيعرشلا ةسايسلا فدهت ،يجراخلا ىوتسملا ىلعو

 ىلإ ،قئارطلاو بيلاسألا نم ابسانم هارت ايب اوناك ام ثيح ،ةفاك سانلا ىلإ
 نيدلا يدصقم ىلع اظافح كلذ يف نأل هلهأو مالسإلا دالب ةيامح بناج

 .سفنلاو
 يتلا ةحلاصلا ةئيبلا دابيإ ىلإ ىعست ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف ةلمجلابو

 رلو .قئاوعلا ىلع ءاضقلاو بابسألا ريفوتب مهايندو مهنيد ىلع سانلا نيعت
 بجاولا اذه ءادأ نم ةيعرشلا ةسايسلا ةيلوؤسم تلمحت ةطلس ةيأ رذعت

 ةرطفلل ةرياسم ءىدابملا رثكأ اهنوكل اهل ةدعاق ىروشلا لعجت ىتح ماهلا

 ىروشلا يفف ؛مهفقاومو سانلا راكفأ نع رحلا ريبعتلا ي اهتبغرو ةيناسنإلا

 رارقلل ال اثتما رثكأو عوطأ نوكي اهبو لعافلا ناسنالا لقعل مارتحا

 ةيف هئارآب هتمهاسمب رعشي نيح درفلاف .ضورفملا يدرفلا رارقلل هنم يعامجلا
 جئاتن لوبقل ادادعتسا رثكأ نوكي ةمألا ةسايس يف هتكراشمو "نوؤشلا رييست

 يأر نم للزلا نع دعبأ ىروشلا نوك ىلإ ةفاضإ عقو نإ ءاهب اضرلاو إطخلا
.دادبتسالاو درفلا



 ىن انلا لصفل ١

 يعيرشتلا روطتلا لحارم ۔
 ديهمت ه

 سيساتلا رود ه

 عسوتلا رود ه

 : صئاصخلا ه

 : ةيهقفلا بهاذملا روهظ ه

 ةمئاقلا بهاذملا ۔ أ

 .ةرثدنملا بهاذملا ۔ ب

 هبابسأو هتقيقح : ءاهقفلا فالتخا ه

 دوكرلا ررد ه

 ديدجتلاو ثعبلا ررد ه

_ ٣١ 





 ىناتلا لصفلا

 يعيرشتلا روطتلا لحارم
 : ددهمت

 مولعلا نم هريغك رم ءايلع هرابتعاب ،يمالسإلا عيرشتلا وأ هقفلا

 هقفلا أدب دمف .اهب ةصاخلا اهت ايس ةلحرم لكل ث ةزي يتم ةينمز تارتفو لحارمب
 وحن جردت مث ،هاياضق ددعو هرداصم ثيح نم ديقعتلا نع اديعب اطيسب

 ةجيتن ح يمالسإلا عمتجملل يندملا ىوتسملا روطت لعفب ؤ©بعشتلاو عسوتلا
 دهع ىلع ةكم يف ةايحلاف ،يعيبط رمأ اذهو "ةيندملاو نارمعلا يف هللا ننسل

 وأ ةيسابعلا دادغب وأ ةيومألا قشمد يف اهنع ايبسن فلتخت (ةأيَي) هنلا لوسر

 نع زيمتي ةثعبلا مايأ شيعلا طمنو ... نايع وأ سلدنألا وأ ةيمتسرلا ترهيت

 لوصألاو فارعألا ثيح نم سانلا ريغ سانلاف ةقحاللا نورقلا طامنأ

 ايك خيرات هل راص ىتح هقفلا روطت يف تمهاس ةريثك لماوع نإ ...ةيراضحلا

 هخيرات ربع يهقفلا جاتنإلا عبتتبو .اهب ةصاخلا اهخيراوت مولعلا ةيقبل ناك
 راودأب رم دق يمالسإلا عيرشتلا نأ ظحالن نأ نكمي ،هئارقتساو ليوطلا

 : ةعبرأ ةيبيرقت ةينمز

 : ةثالث دوهع ىلإ مسقنيو ث سيسأتلا رود۔١
 ء

 يوبنلا دهعلا - |

 ةباحصلا دهع ب
 نيعباتلا دهع_ج

 يبهذلا رصعلا وأ ءاطعلا رود۔_ ٢

 دوكرلا رود _ ٣

 .ديدجتلاو ثعبلا رود۔٤

_ ٢٣٢٣ _



 رود لك نع ةرصتخم ةروص مدقن نأ ةمداقلا تاحفصلا يف لواحنس

 يف ءاملعلا رثأو هقفلا يف روطتلا رهاظم زربن ايك ،تازيمملاو صئاصخلا نيبنو

 .كلذ

 سيسأتلا رود :الوأ
 : يوبنلا دهعلا ١

 دعتسي هقاب ةلوصوملا ايندلا ةايحلا ميقيل الوسر ايبن (ةلَي) دمحم ثعب
 نيتايحلا يف ناسنإلا ريخل هميلاعت تلزنأو هنيد ءاج دقف .ةرخآلل سانلا اهيف

 ةنس ةرشع يتنثا ةليط ةكم يف ،هرمأ لوأ "متهاف ددحم يهلإ عيرشت قفو ،اعم

 ةرتفلا هذه ىلع ىغطف هتديقعو ناسنإللا لقع حالصإب فينو روهش ةسمخو

 ملاعب قلعتي امو ،ةيوايسلا تالاسرلا رمأو ،ةينادحولا نم يدقعلا عيرشتلا

 هذه يف ةينابرلا ميلاعتلا تناكو .رانو ةنجو ريصمو نجو ةكئالم نم بيغلا

 ىرتت تايآلا تناكو .اهل ةعرزمو ةرخآلا ىلإ رسج ةايحلا نأ ىلع زكرت ةرتفلا

 .ةيناسنإلا ىوتسم ىلإ ةيناويحلا كرد نم هعفرو ةايحلا دعب ايب ناسنإلا طبرل
 بناوجلاب مامتهالا غلي مل يكملا رودلا يف يدقعلا بناجلا ىلع ديكأتلا نأ الإ

 ؛هيلع ثحتو ريخلا لمع ببحت ةينآرقلا تاهيجوتلا تناك لب .ةيكولسلا

 ريخلا ىلع نواعتلا ىلإ وعدتو نيرخآلا ةلماعم نسح ىلع عجشت تناكف

 ايلمع اقيبطت ةالصلا تضرف رودلا اذه رخآ يفو ... هللا ليبس يف قافنإلاو

 كلذ يف ايعارم ،ايجنم لزني كلذ لك يف نآرقلا ناكو .ةيدقعلا ءىدابملل

 يف يساسألاو ماعلا أدبملا ناكو .ملسملا ناسنإلا ةغايص يف جردتلاو ةيعقاولا

 .مقتسا مث هللاب تنمآ لق :يكملا عيرشتلا

 ءانبو ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب (آيلَي) يبنلا رمؤي ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يف

_ ٢٣٤ _



 ةمألا هذه ةايح غوصيس يذلا عيرشتلا أدبي انهو .زيمتملا ديدجلا عمتجملا

 نيملسملا نم سانلا ةيقب عم هتاقالعو هبرب ناسنإللا تاقالع مظنيو

 يندملا عيرشتلا ماق دقو .اهجراخو ةيبرعلا ةريزجلاو ةرونملا ةنيدملا يف "مهريغو

 :ةثالث سسأ ىلع

 جرحلا مدع _

 اهتطاسبو فيلاكتلا ليلقت ۔
 . عيرشتلا يف جردتلا -

 يبنلا هنم ىقلتي يذلا يحولا ناكو .ردصملا وه ميركلا نآرقلا ناك دقل

 حيرص نم ةدع بيلاسأو روصب درت تناك يتلا يهاونلاو رماوألا (ةةيتَ)
 وأ هئازجب لعفلا طبرو نيرخآلا ىلع بوتكم لعفلا نأب رابخإلاو رمألا

 ... بدنلاو لحلاو ميرحتلاو ضرفلاب ريبعتلاو ‘هفصو

 ةديقعلا ماكحأ ليصفتب اساسأ متها هنأ ينآرقلا عيرشتلا يف ظحالملاو

 ةيدبعتلا رومألا يف ىفتكا نيح يف ،قالحخمألاو تالماعملا اياضق ضعبو

 ىفتكا 5...ةيعرشلا ةسايسلاو لاملاو عمتجملا اياضقو كولسلا لئاسم لمجمو

 قفو نيدهتجملا داهتجال الاجم دعب اميف نوكتل ةماعلا ماكحألاب كلذ لك يف

 راشأو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاب رمألا ءاج دقف ،ةماعلا اهنيناوقو ةعيرشلا حور
 مل هنكلو ... داهجلاب رمأو ،ابرلا مرحو عيبلا لحأو ،ةيجوزلا تاقالعلا ىلإ
 يناثلا ردصملا يه يتلا ةنسلل كلذ كرت اينإو عيضاوملاو اياضقلا كلت لصفي

 .ريرقت وأ لعف وأ لوق نم حصو (ةيَي) هنع رثأ ام لك اهب ينعنو عيرشتلل
 صيصختو هقلطم دييقتو هلكشم حيضوتو نارقلا لمج نايب اهرود ناكف

 ىلع "ميركلا نآرقلا يف درت مل اماكحأ دروتف عيرشتلاب لقتست تناك ايك ،همومع

 .افنآ اهضعب ىلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةماعلا ءىدابملاو دعاوقلا سفن ساسأ

_ ٢٥ _



 ناك نإ لءاستن نأ يوبنلا عيرشتلا نع ثدحتن نحنو انسفنأ دجن اننإ

 داهتجالا نمو ةلاسرلاو ةوبنلا رابتعاب يحولا نم طيلخ وه مأ هلكايحو
 هتفيظوو ةينامزلا هتدايق رابتعابو &( لوسرلا ةيمدا رابتعاب يرشبلا
 ؟ةيعيرشتلا اياضقلا يف دهتجي لوسرلا ناك له ىرخأ ةرابعبو ؟ةيئاضقلا

 لوسرلا داهتجا ضعبلا ركنأف ةلأسملا لوح عيرشتلا وخرؤم فلتخا دقل

 غلبم درجم () وهو ،ىلاعت هللا نم يحو هنع ردص ام لك نأ ربتعاو (ةلَي)

 :لجو زع هللا لوق مومع كلذ ىلع مهليلدو ،هبر نم هيلع لزنتي امل نيمأ

 ٢( مجنلا) نوفا نَع قطنيو

 يحولاب اعيرشت (ةلَي) يبنلل نأ نورخآ ىري ؤفقوملا اذه بناج ىلإو
 دعب يملاسلا مامإلا هررق ام ددصلا اذه يف لقننو ،يرشبلا داهتجالاب رخآو

 (ةلَي) هدبعت زاوج اهلك بهاذملا هذه نم راتخملاو» :ةفلتخملا ءارآلل هضرع

 (ةيَي) هنم عقي مل هنكل ةيسايسلا ءارآلاو ةينيدلا ماكحألا يف اقلطم داهتجالاب

 ...ءادعلا بورح يف ةيسايسلا ءارآلا يف هنم عقو امنإو ةينيدلا ماكحألا يف

 اذإف رهاظلا يحولا ةثداحلا يف رطتني مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اضيأ راتخملاو

 يحولا لوزن اهيف دوعت يتلا ةدملا تضم نإ و ،هب لمع هبر نم رمأ اهيف هءاج
 تنبنا دقو .؛باوصلا ىلإ برقأ هآر ايب لمعف هيأرب ةثداحلا كلت يف دهتجا

 مأ (ةألَي) لوسرلا ىلع إطخلا زاوج اهنومضم ةيدقع ةلأسم ةيضقلا هذه ىلع

 لوزنلا عضومك ةيويندلا لئاسملا يف دهتجا دق (لَي) يبنلا نأ تباثلاو . ؟ال

 نيب رهاظلا بسح ءاضقلا ةلأسمو كلخنلا ريبأتو ،ةوزغلا كلت ىرسأو ردبب

 ...سانلا

_ ٢٣٦



 رود ىلإ ريشن نأ دب ال ،يوبنلا دهعلا يف ،عيرشتلا كرتن نأ لبقو

 (يَي) يبنلا نع ردصي ةماع ةفصب عيرشتلا ناك اذإو .كلذ يف ةباحصلا

 ضعبب لسري (ةلت) ناك دقف .اياضقلا باحصأ نم ىتفتسملا وه ناكو

 مهرمأي ناكو ،ةداقو ةاضقو ةالو بورحلا يفو نادلبلاو لئابقلا ىلإ هباحصأ

 مهرمأي ناكو ،هنع هولقنو هوعمس امبو نآرقلا يف ءاج ايب سانلا نيب اوضقي نأ
 ةماعلا ءىدابملا قفو مهيأر اودهتجي نأ ةثداحلل ايكح كلذ يف اودجي مل نإ

 فقوتي مل يحولا نأو اصوصخ ،ةنسلاو نآرقلا نم ةطبنتسملا ةيلكلا دعاوقلاو

 هللا لوسر ناك ثيح ةنيدملا نع نوبئاغ مهو لزنتت ماكحألا تلاز الو دعب

 يف اودهتجي نأ هترضحب ةباحصلل نذأ دق (ةيلَي) ىبنلا نأ تبث لب .()

 ، نوكيس يذلا داهتجالا دبمل هنم اعيرشت .ةيدبعتلاو ةيدقعلا لئاسملا ريغ

 نم اهطابنتساو ماكحألا عيرفت يف يساسألا ردصملا ، نيملسملا خيرات ربع

 .اهحورو ةنسلاو نآرقلا صوصن رهاوظ

 : ةيباحصلا رصع ق عيرشتلا۔ ٢

 :ىلاعت هلوق لزنو هتمعن هيلع هللا متأ نأ دعب (ةِلََي) يبنلا يفوت

> > > 

 ممأو :كيد د مك تمك كمولا
 .رهد ' ۔ .2 <

 ٣( ةدئاملا) اًيدَمَلَسل ١ كلت تيِضَرَو تمعن

 نم ةصلاخ ةرسيم ةطيسب ةيدبعت رئاعشو . ا اعملا ةحضاو ةديقع

 نوملسملا اهيلع ميقي ةيلك دعاوقو ةماع الوصأو ةينثولاو ةيلهاجلا بئاوش
 ؛قالحتلاو ةديقعلا جايسب ةطاحم ةيشاعملا مهتمظن أو مهتايح هدعب نم

 .ةدجتسملا ثداوحلل ماكحألا عيرفت ساسأ دعاوقلاو لوصألا كلت نوكتس
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 .مالسإلا حورل برشتملا يأرلاو داهتجالا قيرط نع اهطابنتساو

 لوسر دهع ىلع هوفلأي مل اديدج اعضو دهعلا اذه يف نوملسملا لخد

 رصمو سرافو ماشلا ىلإ مالسإلا لصو ةزيجو ةدم لالخ يفف .(ولَي) هللا

 رهنلا ءارو ام ىلإو ،ابرغ ةجنرفلا دالبو ايقيرفإ لايش ىلإ مث نمو ،ةقربو

 اهرثأ تاحوتفلا هذهل نوكي نأ كش نم امو .اقرش دنهلا دالب ىلإ و الايش

 برعلا فلأ ايع ةفلتخم ةداعو تافاقثو تاراضح تاذ ةريثك بوعش ؛ريبكلا

 يف لخدت اهرسأب بوعش ، رظن ىلإ جاتحت تاورثو مئانغ .مهتريزج يف
 ةلودلا لخاد اهتايح طمنو اهدئاقع ىلع ظفاحتس ةددعتم تايلقأ "مالسإلا

 ةيعايتجا راثا كلذ لكل ةجيتن رهظتو يلاوملاو ديبعلا رثكيس ةيمالسإلا
 ءاهقف ىلع امازل ناكف ،اهيف عرشلا مكح ةفرعم ىلإ نوملسملا جاتحي ةيسايسو

 لالخ نم ،لئاسملاو اياضقلا نم لئاهلا مكلا اذه ةهجاوم نم ةباحصلا

 .لاجرلا رودص يف ةلومحم يهامنإ و .ةنودم ريغ ادج ةدودحم صوصن

 روطت انإو ةدحاو ةعفد ديقعتلا نم دحلا اذه ىلإ عضولا لصي مل معن
 ايبسن عيرشتلا ظفاح ةريصقلا لوألا ةفيلخلا مايأ يفف .تاحوتفلا عسوتب

 كلذ ثادحإل نيتيفاك ريغ مكحلا نم ناتنسف ،يوبنلا دهعلا عباط ىلع

 يف يقب يذلا رمع انديس ةفالخ عم بعشنتي أدب رمألا نكلو .بالقنالا

 .بلاط يأ نب يلع نايثع دعب نمو ،هدعب نم نامثع مث نينس رشع مكحلا

 رثإ ،يدشارلا ماظنلا ىلع بالقنالا اوربد نيح مكحلل نييومألا لوصو عمو
 .اهتايوتسم عيمج ىلع اديقعت ةايحلا تداز ،عبارلا ةفيلخلا لتقم

 اودجي مل نإف ،هثلا باتك ىلإ عوجرلاب مهرصع اياضق ةباحصلا هجاو

 وأ ظفح ايع اضعب مهضعب لأسو 5 (ةلَ) يبنلا نع رثأ اييف اورظن مهتيغب
 اولمعتسا كلذ نم ءيش مهفعسي مل نإف ،(ةلَمَي) لوسرلا ىواتف نم عمس
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 ةماعلا ةدعاقلا وأ صنلا حور نم اهبساني ايب اهوطبر مث ةثداحلا مهف يف مهيأر

 .هنم ةدافتسملا

 (يَي) يبنلا نع هوذخأ لب . مهيلع اديدج سيل يأرلا لامعتساو

 يف يبسنلا مهعسوت كلذ يف ديدجلا امنإو ،هيلع مهرقأو هدهع ىلع هولمعتساو
 اوناك اينإو دحاو ىوتسم ىلع كلذ يف ةباحصلا نكي ملو .يأرلا ىلع دامتعالا
 ناك .ددشتمو عسوتم نيب عيرشتلا رداصم نم اردصم هدامتعا يف نوتوافتي

 هاجتالا باحصأ نم مهريغ ريثكو دوعسم نباو سابع نبا هلثمو رمع انديس
 نم امهريغو صاعلا نب ورمع نب هللادبعو رمع نب هللا دبع ناكو .لوألا

 هللا نيد يف مهيأرب سانلا لوقي نأ نوفاخي اوناك نيذلا يناثلا هاجتالا باحصأ

 نم افوخ لقأ اونوكي مل نيلوألا نأ الإ ،هللا ىلع اولوقتيو باوصلا اوبناجيف
 ام بناج ىلإ طايتحالا نم هتدع يداهتجالا مهجهنمل اوذختا دقف ،كلئلوأ

 قامعأ يف ةخسيرتملا ةديقعلا ايهساسأ نيبئاص سدحو سح نم هللا مهبهو

 هوأر ام كلسملا اذه اوكلسي نأ ىلإ مهاعد يذلا ببسلا لعلو .مهبولق قامعأ

 ال ةدودحم صوصن بناج ىلإ ةدوهعملا ريغ ةدجتسملا ثداوحلا ةرثك نم

 نأ ىلإ ةفاضإ ،يعرش مكح نم هيلإ جاتحت ام ىلإ اهصنو اهرهاظ بيجتسي
 ام اهنم يتلا ةيوبنلا ةنسلاب مهتفرعم نم دحاو ىوتسم ىلع اونوكي مل ةباحصلا

 نأ رثأ دقو "مهنم نيليلقلا ةرضح يف لعف وأ ليق ام اهنمو ،مهنيب هرمأ عاش

 هللا لوسر ىلع لوقتلا فوخ ةياورلا ةرثك نع ىهني ناك هنع هللا يضر رمع

 ام ىلع ةداهشلا طرتشي ناك هنأ ةياورلا يف هزارتحا ةدش نمو .اوهس ولو (ةلَي)

 ىلع ليوعتلا ىلإ اذه لك مهاعد . (ةةتي) هنلا لوسر ىلإ هنوبسنيو سانلا هلقني

 طابنتس ال عيرشتلا ةفسلفب ثداوحلا طبر ىلع ةيلقع ةردق نم هللا مهحنم ام

 مكح نم هيلإ لصوت ام ضرعي نأ لبق مهنم دحاولا يتفي ايلق نكلو مكحلا
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 ىلإ رمألا مهب يهتني ام اريثكو ،هيف مهريشتسيو مهيأر بلطيو هباحصأ ىلع

 وه عيرشتلا رداصم نم ديدج ردصم دلويل دحأ هفلاخي ال هلوح قافتا

 مكح ىلع ةمألا ءايلع قافتا هنأب دعب اييف نويلوصألا هفرعيس يذلا عامجإلا

 .مهنم دحأ نم راكنإ الب ام رصع يف يعرش

 ىلع اعيمج اونوكي مل ةباحصلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت هنإف ةبسانملابو
 يودبلا مهنم ناك دقف سانلا نوؤشب مامتهالاو ملعلا نم دحاو ىوتسم

 هبسكو هتراجتب لغتشملا يرضحلا مهنمو ،ةيدابلا ةايحو هتيدابب لغتشملا
 نطفلا يكذلا مهنم ناكو ،هتصاخو هنأشل فرصني مث (ةلَي) يبنلا عم يلصي

 ةئيهلاب هتقالع تناك يذلا ءاكذ لقألا مهنمو مهفلاو ملعلل هللا هدعأ يذلا

 اذإ نوبيجتسي اوناك امنإ ءالؤهف . ةدودحم () هللا لوسر اهسأر ىلعو ةريسملا

 اوناكو ، كلذ ءارو ايب مهل نأش ال مث ... داهجلا وأ ةاكزلا وأ ةالصلا ىلإ اوعد

 «(ةأثتي) يبنلا اومزال الاجر ىوتفلاو هقفلاو ةرادإلل ضيق دق هللا نأب نيعنتقم
 مكحلا لت اسم يف هتفالخل مهيفكي ام ةتوافتم تاجردب اوملعتو هنم اوعمس

 لك يف يعيبط رمأ اذهو ؛ ثداوح نم دجتسي امل ماكحألا طابنتساو ءاضقلاو

 يعيرشتلا ةباحصلا جهنم زجون نأ اندرأ اذإ ، ماتخلا ينو .يرشب عمتجم

 : ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ انصخل

 .ةنسو انآرق :يحولا ىلا عوجرلاب يوبنلا عيرشتلل ماعلا عباطلا ىلع ةظفاحملا

 ىلعو يأرلا لايعتسا امهدحأ ىلع بلغي نييعيرشت نيهاجتا روهظ
 . نكمأ ام (ةيَي) يبنلا نع روثأملاب ديقتلاو ةياورلا يناثلا

 .هروص طسبأ يف يأرلا لايعتسا۔

 .عامجإلا وه عيرشتلل ديدج ردصم روهظ ۔

 .دعب ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملا روهظ مدع۔
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 ٣ نيعباتلا رصع يف عيرشتلا۔- :

 فورعملا يسايسلا ثدحلا نم ،ةيبيرقت ةروصب ، نيعباتلا رصع أدبي
 باصتغا نم نييومألا تنكم يتلا ةاسأملا كلت لق وأ ىربكلا ةنتفلاب

 دادبتسالا رصع كلذب أدبيل ةيعرشلا ةعيبلاب ةمألا هتراتخا نمم مكحلا

 نيهابحتا ىلإ اهمسقف ةمألا يفاخرش ثدحلا اذه ببس دقو .ليوطلا

 ةمدصلا ببسب ‘ترثآ يتلا ةتماصلا ةيرثكألا هاجتا :ايسايس نيضراعتم

 مظعم ىأرو .طابحإلاو سأيلا ةجيتن رصيقل رصيقل ام كرتو توكسلا
 اوعنقأو .ملسأو لضفأ مكحلا ىلع نيطلستملا ةارادم هابحتالا اذه باحصأ

 "يناثلا هاجتالا امأو . "مودت ةنتف نم ريخ موشفغلا ناطلسلا» نأب مهسفنأ

 لاضنلا ءاول اوعفرو مالستسالا هباحصأ ضفرءلوألا نم لقأ ددع هلثميو

 هاجتالا اذه ناك دقو .حالسلا سفنب نييعرشلا هباحصأل بصتغا ام ةداعإل

 ودع مامأ ايهنأ الإ نيداضتم انوكي مل نإ ،نينيابتم نيقيرف ىلإ ايسقنم هرودب
 لثميو ،ةارشلا وأ ناورهنلا ةعقاو نم نوجانلا لوالا قيرفلا لثمي .دحاو

 نوبلاطي نيذلا ،قارعلا لهأ نم بلاط يبأ نب يلعل نوعيشتملا يناثلا قيرفلا

 . هينب ىلإ مكحلا ةدوعو هل رأثلاب

 ةماعلا بولق ىلإ اببجم ايسإ ةديدجلا ةطلسلل نونداهملا راتخا دقل
 & يبلسلا مهفقومل يسفن ريربت هسفن تقولا يف وهو سانلا نم ءامهدلاو

 ةيمأ ينب كولم لعف ايك امامت 'ةعايجلاو ةنسلا لهآ» مسإ مهسفنأ ىلع اوعلخف

 «نينمؤملا ريمأ» و «ةفيلخلا» مساب اومست نيح مهدعب نم ©سابعلا ينبو

 «ةعايجلاو ةنسلا لهأ» قلطأ مث . ةيعرلا بولق ةلايتسا نم ضرغلا سفنل

 «جراوخلا» مساو ، يلع مامإلا مساب نيلضانملا ىلع «ةعيشلا» مسإ مهرودب
 ةدع ءايسأب نوريخأألا ءالؤه ىمست دقو .مالسإلا ةمأ مساب نيلضانملا ىلع
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 .. «ةارشلا» و "نيملسملا ةعامج» و اةليخنلا لهأ» و "ناورهنلا لهأ» مهف

 .لاتغملا ةمألا ريمضل نيلثمم مهسفنأ نوربتعي اوناكو

 نيعباتلاو ةباحصلا راغص رصع ناك ةيواسأملا فورظلا هذه يف

 تدلو ،ةنيابتم ةيسايس فقاوم تجتنأ ةنحاط ةيلهأ بورح .ىعيرشتلا

 اهضعب نئمطي ال ،قرفو تابزحت تأشن اهنمو .ةضقانتم ةيدقع ءارآ اهرودب
 نم قرفتو اعاستا دالبلا ةعقر تداز دهعلا اذه يو .رادقمب الإ ضعب لإ

 رثآو ماشلاو قارعلا ةصاخو ةديدجلا راصمألا يف ةباحصلا نم ىقبت

 نم مهدنع ام رشن ةيلوؤسم اعيمج ءالؤه لمحتو زاجحلا يف ءاقبلا ضعبلا

 بسنب مهراثأو مهيواتفو ةباحصلا رابك لاوقأو ةنسلاو باتكلاب ملع
 .مهدعب يتأي نمل هولقنيل كلذ لك ؛مهنع نووري سانلا لبقأو ،ةتوافتم

 فعض نتفلا كلت ببسب هنأ ،عيرشتلا ىلع يسايسلا قزمتلا راثآ نمو

 لاوقأ عارتخا ، ةدع ضارغأو عفاودل سانلا ضعبل ادبو & ينيدلا عزاولا

 ةرهاظلا هذه تفرع دقو ،هنع اهتياور نومعزي و (ةلَي) هنلا لوسر ىلإ اهنوبسني
 تائف مه اينإ ثيداحألل اعارتخا سانلا رثكأ ناكو .ثيدحلا عضو» ةلأسمب

 ىلإ نومتني نمم ناطلسلل نيفلزتملاو ،ايدقع نيبصعتملاو ظاعولاو صاصقلا
 ىناثلا ردصملا ىلع ارطخ ةرهاظلا هذه تحبصأ ىتح ،اةعايجلاو ةنسلا» لهأ

 رهظو ،ةنسلا يف نيدهتجملاو ءاهقفلا ةقث تعزعزتتف عيرشتلا رداصم نم
 اذه ناكو "ماكحألا طابنتسا يف اهيلع دامتعالا نم اريثك زرتحي يعيرشت هاجتا

 ةرصبلا) قارعلا يفف .راصمألا نيب اتوافتم. ةيعوضوم بابسألو .رذحلا

 يف قارعلا لهأ عسوت ءاذه ةجيتنو . زاجحلا يف هنم رثكأ رذحلا ناك (ةفوكلاو

 اهيناعم نع صوغلاو صوصنلا مهف يف ربكأ ةحاسم لقعلا اوطعأو ،يأرلا
 ةنيدملا يف امأ .يأرلا ةسردم مهجهنم ىلع قلطأو ... اهدصاقمو اهللعو
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 الو ،يأرلا نم ام ةجرد ىلإ نويبهتي هريغو رمع نب هللادبع ذيمالت ناكف ةرونملا
 يتلاو راصمألا يف مهناوخإ اهدمتعا يتلا ةيعبتلا رداصملا كلت ىلإ نونئمطي

 جهنملا اذه ىلع قلطأ دقو .ةيوبنلا ةنسلل سفانم اهنأ ىلع اهيلإ اورظن
 .زاجحلا ةسردم وأ !ثيدحلا ةسردم» يعيرشتلا

 نكمي رصانعلا نم ةلمج .ةيعيرشتلا ةيحانلا نم "نيعباتلا رصع دهش
 :ةيلاتلا طاقنلا يف اهلمجن نأ

 عيرشتلا يف اهرثأ اهل ناك يتلا ةيدقعلا قرفلا روهظ ١

 داهتجالاو هقفلا يف كلذ ريثأتو ثيدحلا يف عضولا روهظ _ ٢

 زاجحلاو قارعلا يتسردم روهظ۔_٢

 .ءاملعلاو ءاهقفلا نيب لصاوتلا ءاقب عم ةيهقفلا ةيبهذملا تايادب روهظ ٤

 ءاهقفل ةريصق ىواتفو ةزجوم لئاسر لكش يف يهقفلا نيودتلا تايادب ٥

 .رطيسملا وه ىقبي يوفشلا هقفلا نأ الإ يناثلا نرقلا تايادبو لوألا نرقلا

 : روطتلاو عسوتلا رود : اينات
 سداسلا نرقلا ىلإ يناثلا نرقلا نم بيرقتلا هجو ىلع رودلا اذه رمتسا

 يفف .يمالسإلا عيرشتلل يبهذلا رصعلا هقفلا وخرؤم هربتعاو ،نييرجملا
 ةيبرعلا ةفاقثلا تالاجم نم هريغك هروطتو هومن هقفلا لمكتسا دهعلا اذه

 يمالسإلا يبرعلا ركفلا لاصتا روطتلا اذه لماوع زربأ نمو .ةيمالسإلا

 روهظو ءاهب ةصاخلا اهجهانمو اهتافسلف اهل ةميدق تايندمو تافاقثب ضغلا

 هركتحا يذلا مكحلا يف ةكراشملا نم ،ام دح ىلإ ،اومرح يذلا يلاوملا ةقبط

 .ىولسو ءازع ركفلاو ملعلا يف اودجوف ،سابعلا ينبو ةيمأ ينب نم برعلا
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأف ىصحت نأ نم رثكأ كلذ ىلع ةلثمألاو
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 وأ يلاوملاو مجاعألا نم مهلك ...ملسمو يراخبلاو نامعنلا ةفينح وبأ مامإلاو
 نم ةيبرعلا مولعك هقفلل ةدعاسملا مولعلا روطت اضيأ كلذ نمو .يلاوملا ءانبأ

 راشتنالل ةجيتن ةياورو ةيارد ثيدحلا مولع روهظو ؛بدأو ةغالبو وحنو ةغل

 اذه يفو .ةبلغلا بحو ينيدلا عزاولا فعض ببسب قالتخالاو عضولا

 دعاوقلاو ةيلوصألاو ةيهقفلا تاحلطصملاو لوزنلا بابسأ ملع رهظ دهعلا
 قراوفلا تصلقتو اتلخادتو زاجحلاو قارعلا اتسردم تبراقتو ،هقفلل ةماعلا

 يعفاشلا مامإلا طبضو .اهملاعم تحضتاو .ةيهقفلا بهاذملا ترذجتو ،ايهنيب

 لاقتنا رسيتو نيودتلا راشتنا دعب هتلاسر يف هقفلا لوصأ لئاسم ةرم لوأل

 اذه يف رثأ ةسايسلل ناك دقو .ةفاقثلا زكارمو ةيمالسإلا راصمألا نيب باتكلا

 اهدوجو تبثتل جتنت نأ ديرت تاهاجتالا عيمج تناك ةهج نمف .روطتلا

 كولملا ناكو .ىوتفو اميلعت اهعابتأل بيجتستلو .ةصاخ يهقفلاو يملعلا
 مهيلع اوقدغأف ،اراصنأ نينداهملا ءاهقفلا نم اودجو دق ةيناث ةهج نم

 ثحبلا ىلع مهوعجشف اناوعأ مهوذختاو .مهلزانم نم اوعفرو ،لاومألا
 ةيراضحلا اهتلاسر نيملسملا ةلود تدقف نأ دعب ؛ةصاخ ضارغأل داهتجالاو

 .ةيندملا اهتلاسرب تلغشناو

 اهضعب نع تزيمتو ةيهقفلا بهاذملا ملاعم تلكشت رودلا اذه يف انلق

 يف ةنيعم ةقيرط يهقفلا بهذملاب دارملاو . هعابتأ بهذم لكل حبصأو

 يتلا اهصئاصخو اهملاعم اهل ،يهقفلا رظنلاو ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا

 بحاص يف ترثأ ةددعتم ةيتاذو ةيعوضوم لماوع اهتغاص اهريغ نع اهزيمت
 لاجم يف «ةقرفلا» لباقي يهقفلا بهذملاو .هدعب نم هذيمالتو بهذملا

 هقفو «ةارشلا» هقف رهظ دقف ةيخيراتلا ةيحانلا نمو .مالكلا ملعو ةديقعلا

 الثمم انلصو يذلا وه يضابإلا بهذملاو .بهاذملا نم امهريغ لبق اةعيشلا»
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 ذيمالت رهشأ دحأو ،ليلجلا يعباتلا ديز نب رباج مامإلا ناكو .لوألا هقفلل

 دي ىلع روطتيس يذلا هقفلا اذه ىلوألا دعاوقلا ىسرأ يذلا وه سابع نبا

 ريسلاو هنيودتو هرشن يف لضفلا مهيلإ دوعي ذإ ؛هدعب نم مهذيمالتو هذيمالت
 انلمع نم ازيح ةصاخلا ةيهقفلا ةسردملا هذهف درفنسو .يعيرشتلا هجهن ىلع

 .اهتامهاسمو اهتناكمل نايبو اهب فيرعت ديزمل اذه
 هذه لوصأ دوعتو .ةيديزلاو ةيرفعجلا ةيمامإلا هلثميف يعيشلا هقفلا امأ

 (قداصلا رفعجب) فورعملا نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج ىلإ ةسردملا .

 ۔٠٨) نيدباعلا نيز يلع نب ديز ىلإو ؛اهيحانج دحأ يف (ه٨٤١۔_٠٨)

 ىلع ريسلا مهعابتأو نيلجرلا ذيمالت لصاو دقو .يناثلا اهحانج يف (ه ٢

 .ةديقعو اهقف ،اقيبطتو اريظنت ايهجهنم
 ةيهقفلا بهاذملا اعابت ترهظ ركذلا يفلاسلا نيبهذملا بناج ىلإ و

 ةجردلاب ةيسايسلا اهباحصأ فقاوم لضفب رشتنت نأ اه بتك يتلا ةعبرألا
 ىلع نيبقاعتملا ماكحلا عم مادصلا مدعو ةنداهملا قيرط اوراتخا دقف ،ىلوألا

 ةيمسر بهاذم ةتوافتم تاجردب نوكت نأ مهبهاذمل اونمضف .مكحلا ةدس

 دقو .خيراتلا ساسأ ريغ يعوضوم ساسأ ريغ ىلع ايفارغج ةعزوم ةيبعشو

 هتجيتن تناكو .هيف حضاو رود ةسايسلل ناك ايفخ اعارص اهنيب اييف تعراصت
 بهذملا عابتأ بلاغلا بهذملا ىلإ مظناو ،هريغ ىلع اهدحأ رصتنا نأ

 ىلع زاجحلا دالب يف يلبنحلا بهذملا ةبلغ كلذ ىلع لاثم ريخو .بولغملا
 دهملا يه ةرونملا ةنيدملا نأ ىسنن نأ بجي ال ذإ ،يكلملاو يعفاشلا نيبهذملا

 رمألا اذكو ..ةرجهلا راد مامإب فرعي ناك همامإ نأو ريخألا بهذملل لوألا

 يف يعفاشلاو يكلامل ا نيبهذملل اسفانم يفنحلا بهذملا ضرف نيح دعب اميف

 ابهذم يفنحلا بهذملا ةناتسألا يف ةموكحلا تراتخا نيح ةينايثعلا تايالولا
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 .هريغ ىلع هتمدقو هتعجشنف ةلودلل ايمسر

 ىربكلا بهاذملا تعاطتسا ءاليصفتو ةلمج ةيملع ريغ بابسألو

 نأو ءاهلمكأب ةريغص بهاذم علتبت نأ اهل ماكحلا معدو اهتيبعش ببسب

 تحت ىرحألا بهاذملا ضعب عابتأ ماوع نم هب سأب ال عاطق ىلع ذوحتست

 هذه نم بهذم لك نع ةزجوم ةملك يطعن نأ ديفملا نمو .ةدع تارربم

 .اهباحصأ ةايحل ينمزلا بيترتلا كلذ يف نيعبتم ةعبرألا بهاذملا

 ١ يفنحل ا بهذملا :

 يميتلا يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يأ ىلإ يفنحلا بهذملا بسني

 ذخأ .بسني اهيلإو ةفوكلا يف اشن .ه ١٥٠١ و ٨٠ يتنس نيب ام شاع .ءالولاب

 نيذلاو ،ةياورلا نم نيلقملا يأرلا ىلإ نيلايملا نيعباتلا نم اهئ ايلع نع ملعلا

 ةفينح وبأ كرت .راثآ نم مهيلإ لقني اييف نورحتيو مهلوقع نولمعتسي اوناك
 وبأ مهمهأ .ةماع ةفصب هجهنم اولصأ ،هنم ةرهش لقأ اوسيل ريهاشم ذيمالت

 نب ليذهلا نب رفزو(٢٨١ ۔٣١١) يراصنالا ميهاربإ نب بوقعي فسوي
 .(٩٨١۔ )١٣١ ىنابيشلا نسحلا نب دمحمو )١١٠ _ ١٨٥( يفوكلا سيق

 ٢ يكلاملا بهذملا :

 رماع يبأ نب سنأ نب كلام ىلإ هتبسن نم نيب وه ايك بهذملا اذه دوعي
 نيعباتلا نع ملعلا ىقلت .ةنيدملا لهأ نم وهو (ه٩٧١ _ )٩٣ يحبصألا

 هنع رهتشا .ةياورلا عباط يهقفلا هجهنم ىلع ىغطي .اهب اورقتسا نيذلا

 راس .ءاهقفلا ةمئألا نم هريغ نع هب زيمتي يذلا ةنيدملا لهأ لمعب ذحأالا

 )١٢٨ _١٩١(. مساقلا نبا نمحرلا دبع :هذيمالت كلام:مامإلا جهنم ىلع
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 نب بهشأو )١٢٥ _ ١٩٧( يشرقل ١ ملسم نب بهو نب هللا دبع دمحم وبأو

 يروباسينلا تارفلا نب دسأو (ه٤٠٢ __ )١٤٠ يرماعلا ىسيقلا زيزعلادبع

 )١٦٠_٢٤٠(.

 ٣ ىعفاشلا بهذملا :

 ۔ )١٥٠ يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأ ىلإ بهذملا اذه بسني
 ملعلا ذخأف ةنيدملا ىلإ لقتنا مث ءاهب ملعتو ةكم يف أشنو ،ةزغ يف دلو ٠٤(.

 ملع ىقلت ثيح قارعلا ىلإ لقتنا اهنمو ،نميلاب لمع مث كلام مامإلا نع

 رصم ىلإ رفاس قارعلا نمو .ةفينح يأ ذيملت نسحلا نب دمحم دي ىلع اهلهأ
 .اهيف هبهذم رهتشاو اهب سردف

 وبأو ١ ٢٣( _ ....) يطوبلا ىيحي نب فسوي بوقعي وبأ هذيمالت نم

 رابجلا دبع نب ناييلس نب عيبرلاو )١٧٥ ٢٦٤( يحي نبا ليعامسإ ميهاربإ
 .(_ه٠٧٢ _ )١٧٤ يد ارما

 ٤ ىلبنحلا بهذملا :

 لاله نب لبنح نب دمحأ ثدحملا ىلإ يهقفلا هاجتالا اذه بسني

 نب نايفسك هرصع لاجر ىلع ملعت .دادغب لهأ نم )١٦٤-٢٤١( ينابيشلا

 نارقلا قلخ ةيضق تناكو .يوبنلا ثيدحلاب هتيانعب رهتشا .يعفاشلاو ةنييع

 ىزورملا يميمتلا قاحسإ بوقعي وبأ نيرشابملا هذيمالت نم .هل ةريبك ةياعد

 ت) مرثألاب بقلملا يناسارخلا يناه نب دمحم نب دمحأ ركب وبأو (ه١٥٢ ت)

 .( ٢٧٢
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 : ةضرقنملا وأ ةرثدنملا بهاذملا

 تامهابحتالا نع ثيدحلا ددص يف نحنو ،يملعلا ءافولا انيلع بجوي

 رثأ مهل ناك نيدهتجم لمعو لضف نع اصخلم يطعن نأ ،ةفلتخملا ةيهقفلا

 امنإو افنآ ةروكذملا بهاذملا نم دحاو ىلإ نومتني ال ،يمالسلإلا هقفلا يف ريبك

 اهريغل بتك ايك راشتنالا اهل بتكي مل اةلقتسم بهاذمل ةمئأ مهسفنأ اوناك

 ناطلسلا نع دعبلا رثا نم مهنمف .ةيسايس ريغو ةيسايس :ةدع بابسأل

 ملف سانلا نع لزعنا نم مهنمو يمسرلا مالعإلاو ةرهشلا هسفن مرحف
 عيرفتلا يف مهضعبل ةصاخلا ةرظنلا تناك وأ ،عابتألاو ذيمالتلا هلوح فتلي

 ةحاسلا ىلع رهظ نم مهنمو ءاهقفلا نيب افولأم ناك ايع ةفلتخم طابنتسالاو

 .اهركذ قبس يتلا سرادملا ىلإ ةمألا ءايتنإ عزوت نأ دعب اينمز ارخأتم ةيهقفلا

 مهتافلؤم نم انلصو ام لالخ نم ةناكملا كلتب ءالؤه ىلع انمكح دقو

 بتك اهتوح يتلا لوقنلاو ،مهيلإ ةبوسنملا تاياورلا لالخ نم وأ ةيهقفلا
 :يخيراتلا بيترتلابو ءالؤه نم ركذنو .مهريغ

 ١ _ دمحم نب نمحرلا دبع ورمع يأ ىعازوألا بهذم )٨٨-۔١٥٧ه(.

 يعفاشلا نيبهذملا مامأ عجارت مث سلدنألاو ماشلا يف هبهذم رشتنا

 .يكلاملاو

 يروشلا ديعس نب نايفس هللادبع يبأل بوسنملا ىروثلا بهذم _ ٢
 .(ه١٦١۔-١٧٩) يفوكلا

 فلخ نب يلع نب دواد ناييلس يبأل ةبسن يرهاظلا بهذملا _ ٢

 يف صلقت .قارعلا يف شاعو بهذملا أشن (ه٠٧٢_٢٠٢) يناهبصألا

 ۔٤٨٣) مزح نبا هانبتف سماخلا نرقلا ءاج ىتح عابتألا دقفو قرشملا

 اهمهأ نم ،عورفلاو لوصألا بتك هيف فلأف سلدنألا يف هثعبو (ه ٤٦
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 .ةيهقفلا عورفلا يف يلحملاو ،هقفلا لوصأ يف ماكحالا لوصأ يف ماكحالا

 نب دمحم رفعج يبأ يعوسيوملا ملاعلل ةبسن يربطلا مامإلا بهذم ٤

 .(اه ۔_٤٢٢) ىربطلا ديزي نب ريرج

 .هيايسأو هتقيقح : ءاهقفلا فالتخا

 اهددعت بابسأ نأ 5 ةيهقفلا بهاذملا نع انثيدح دنع قبس اميف انركذ

 يعيرشتلا جهنملا ىلإ دوعي ام اهنمو يسايسو يدقع وه ام اهنم ،ةريثك
 داختا ىلع عيمجلا قفتا نئلو .كاذ وأ بهذملا اذه باحصأ نم دمتعملا

 امهرابتعاب مهنم دحأ نيب فالخ الب عيرشتلل نيردصم ةنسلاو نآرقلا

 رداصملا ةيقب ايهنم دمتستو نيدهتجملا داهتجا اوح رودي نيتيروحم نيتطقن

 .اهتوق
 عسوم نيب يأرلاب ذحأألا يف مهفالتخا ةباحصلا دهع ذنم انيأر نئلو

 ةسردم نيب مث ،مهيعباتو نيعباتلا رصع يف دادزا دق نيابتلا نأو قيضمو

 اديزم لقعلا يطعأ ثيح قارعلا ةسردمو .ةياورلا هقف دمتعت يتلا زاجحلا

 بابسأل رذحب اهعم لماعتت يتلا ةياورلا باسح ىلع رابتعالاو ةيرحلا نم

 . .اهيلإ ةراشإلا انزجوأ

 صوصنلا تحبصأ ثداوحلا ددبتو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةايحلا روطت عمو

 رداصملا ترهظف ©يعرشلا مكحلا ثيح نم اهتيطفتل ةيفاك ريغ ةدودحملا

 فانحأألا ذختا نيح يفف .بهاذملا باحصأ اهب ذخألا يف فلتخا يتلا ةيعبتلا

 ايكح هربتعاو يعفاشلا كلذ ىلع راث ،ايعيرشت اردصم ناسحتسالا مهريغو

 نورخآلا هيلع ركنأف ةنيدملا لهأ لمع دامتعاب كلام مامإلا درفتو .ىوهلاب

 تدهش دق يهف راصمألا نم اهريغ ىلع لضف ةنيدملل سيل اولاقو ،كلذ
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 هللا لوسر دهع ىلع زايتما نم هب تيضح ام ءاغلإل يفكي ام ثادحألا نم

 الصأ ضعبلا هركنأ نيح يف ايعيرشت اردصم عامجإلا روهمجلا ربتعاو .(ةلَي)
 ،امومع ةباحصلا عامجإ ىلع نورخاو تيبلا لا ةعامج ىلع نورخا هرصقو

 لمع ،سايقلا عم رمألا اذكو .. ءافلخلا وأ نيتفيلخلا عامجإ ىلع مهريغ هرصقو

 كاردإ نع زجاع ناسنإللا نإ اولاقو ةعيشلاو ةيرهاظلا هتركنأو روهمجلا هب
 كلذل هيلع رذعتف ةنسلاو نآرقلا يف هماكحأ اهيلع هللا ماقأ يتلا للعلا

 ةنسلاب ضعبلا هقحلأف يباحصلا لوقب جاجتحالا يف اوفلتخا اذكو سايقلا

 هغلب وأ هعمس مكحب الإ ام ةيضق يف مكحي نأ يباحصلل نكمي ال :اولاقو

 مدع نورخآ راتخاو سايقلا ىلع ءالؤه همدق انه نمو (ةلَي) لوسرلا نع

 ايف \ءعىطخيو بيصيف هيأر دهتبحي نأ يباحصلا قح نم نوكل هب جاجتحالا
 .هتفلاخم نكمي ءارآلا نم يأرو تاداهتجالا نم داهتجا الإ وه نإ هنع يور

 اهريغ عم لاقي نأ نكمي رداصم نم قبس ام لوح فالتخا نم ليق امو

 انلبق نم عرشو فرعلاو (ةلسرملا حلاصملا) حالصتسالاو باحصتسالاك

 ... عئارذلا دسو

 ءارو تناك ةريثك ةيعرف اياضق نإف ىربكلا لوصألا هذه بناج ىلإو

 بهذملا يف نيدهتجملا فالتخا ءارو تناكو لب بهاذملا كلت روهظ

 نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو .هئارثو هقفلا عسوت لماوع نم تناك ايك دحاولا

 رتعي هنإف كلذ نم سكعلاب لب ايبلس ارمأ ايئاد سيل ةيهقفلا ءارآلا ددعت

 ةيعيرشتلا ةطلسلا ىلع اريسيت كلذ نوكي نأ نكمي ذإ تايباجيالا ىدحإ

 نامزلا ربع عاضوألل ابسانم نوكي ام ءارآلا كلت نم راتخت نأ ةدياحملا

 !«ضارتقال» اهرارطضا مدعو ،يمالسإلا عرشلا نع جورخلا نود ناكملاو

.انتراضحو انعقاو نع ةبيرغو ةيبنجا تاعيرشت



 ىلع مهعامجإ دعب © نيدهتجملا نيب اهيف فلتخملا ةيعيرشتلا اياضقلا نمو
 اهنم ذاشلا مكحك تاءارقلا ةلأسم ،ةتباث ةنس وأ ناك انآرق صنلاب جاجتحالا

 نم ةنسلا يف فالخلا أيو .ةروهشملا تاءارقلا اذكو داهتجالا يف اهرثأو

 يف كشي وأ هريغ هيلع علطا ثيدح ىلع دهتجملا علطي ال نأك ةدع بناوج

 ةياورلا يف طرتشي نأ وأ .رخآ هيلإ نئمطي نيح يف (ةلي) هللا لوسر ىلإ هتبسن
 هب دادتعالاو ثيدحلا ةحص يف نوطرتشي الثم ةعيشلاف .نورخآ اهاري ال اطورش

 نودقتعي نيذلا ةمئألا لوقأ ةنسلاب نوقحليو ،تيبلا لآ نم هتاور نوكي نأ
 نأب نونمؤي نيذلا نيملسملا روهمج كلذ لك يف مهفلاخي نيح يف مهتمصع

 بابسأ نمو .اهيلع ةظفاحملا مهبجاو ،ةمألا يدهتجم دي يف ةنامأ ةعيرشلا

 خسنلا ةلأسم يف نودهتجملا فلتخيف نيضراعتم نيثيدح دورو اضيأ فالخلا

 اذه ةيمدقأ مهضعب دنع تبثتف ،نيصنلا دورو خيرات يف مهفالتخا ببسب

 هلك كلذ نأ ايئاد دكؤنو .كلذ فالخ ىلإ مهريغ بهذيو ، هريغ نع صنلا

 نيودتلا نأ ىلإ عجار كلذف ؛ةيضق دولل دسفي ال فالتخا هنأو ءادج لوقعم

 .ةيئزجلا لئاسمل اب قلعتي اييف ةصاخ ارخأتم ءاج

 ثيح نم صنلاب قلعتي اييف فالخلا بابسأ نم هاندروأ ام ىلإ ةفاضإو
 .ماكحألا ىلع ظافلألا ةلالد يف فالتخالا ببسب عقاو هنم ريثكلا نإف ةيجحلا

 روطتلل يمالسإلا هقفلا ةيلباق نمكت اهيف لعلو ۔ ىلاعت هللا اهدارأ ةمكحلف

 ةعيرشلا اهب تغيص يتلا ةيبرعلا ظافلألا لجو زع هللا لعج نأ ،ءاقبلاو

 ؛ماكحألاو يناعملا ىلع اهتلالد يف تاجردلا ةتوافتم ةنس وأ تناك انآرق

 قلطأ ام اهنمو "موهفملاو قوطنملاو نيبملاو لمجملاو رهاظلاو صنلا اهنمف
 اياضق تاعوضوملا هذه تحت لخدتو .زاجملا هب ديرأ ام اهنمو هتقيقح ىلع

 .اهب جاجتحالا يف ةفلتخملا لاوقألا اونيبو ،نويلوصألا اهثحب ةدع لئاسمو
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 ىلع هتلالد يف فلتخي هنإف هيناعم وأ هانعم ىلع ةلالدلا يف ظفللا فلتخي ايكو

 وأ ديقمو قلطمو صوصخو مومع ىلإ مسقنيف الومش مدع وأ هدارفأ لومش

 ٥ اري دق مومعل ١ هب دي رأ اظفل دهتجمل ااذه هاري ايف ... ةدع ف اعم نب كرتشم

 ايئاد تسيل يهو نئارقلا ىلع دمتعت ةيضقلا نأل صوصخلل اديفم هريغ

 يهنلاو رمألا يتغيص يف فلتخا دقف 5انركذ ام لثمو .اهب احرصم الو ةحضاو

 وأ نئارقلا نع درجتلا يتلاح يف يفيلكتلا مكحلا ىلع ايهتلالد ثيح نم

 هانكرت ةيلوصألا تالوطملا هعضومو هلحم ريثك هريغو اذه لك ...اهدوجو

 .قيرطلا ملاعم ىلع ءوضلا ءاقلإ و راصتخالا انلمع ةعيبطف ةلاطإلا فوخ

 ام زجون ءاطعل او ومنل ١ رود يف يعيرشتل ١ عضولل انضرع م اتخ ينو

 ةباحصلا هقف نم مهلصو امم اوقلطنا دق رودلا اذه ءاهقف نأ نم انضرع

 رودلا اذه اهجتنأ يتلا ةدعاسملا ةيعرشلا مولعلا نم اودافتسا مث نيعباتلاو

 بهاذملا تأشن انه نمو اهنيماضمو ىرخألا مولعلا جهانم نم اهريغو

 ني دهتجمل ا طاشن ناك دهعل ااذه يو . اهم اعم تلمتكاو ترولبتو ةيهقفل ١

 نع اديعب ،ةيرح لكب ةيعبتلاو ةيلصألا ةعيرشلا لوصأ دايتعا ىلع ايئاق
 دلوت ةيهقف تارظانمو ةيملع تاقلح اهريغو دجاسملا تفرع دقو .ديلقتلا

 مهتارظانم يف نودهتجملا اهدمتعا يتلا ةيهقفلا لوصألا لكشت اهنع

 لوصألا يف تافنصملا مهأ ترهظو ،ةطشنألا كلت تنودف مهتارواحمو

 نأ نم يعاد الو .قحاللا رودلا يف لمعلل اقلطنم نوكتس يتلا عورفلاو

 بهاذملا فلتخمل ةيلوصأ وأ تناك ةيهقف دهعلا كلذ تافلؤم مئاوق درسن

 .كلذب تابتكملا سراهف تلفكت دقف
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 دوكرلا رود : اتلات

 ةيلخادلا ةيسايسلا تاعارصلا ،يرجهلا سداسلا نرقلا علطم عم تأدب

 كهنت ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإ ،ةيعايتجالا تابرطضالا اذكو .ةيجراخلاو
 ءةيركفلا ةايحلا اهيف ايب تايوتسملا لك ىلع اهراثآ ترهظ يمالسإلا ملاعلا

 فعضلا وحن يجيردتلا رادحنالا هعم أدب دقف .عيرشتلاو هقفلا لاجم اهنمو

 دقف .امامت ةقباسلا نورقلا هتفرع ايع ةروصلا تفلتخاو دومجلاو دوكرلاو

 ءافتكالاو هقلغ ىلإ ضعبلا اعدو ،ةيبسنلا ةيلالقتسالاو داهتجالا رون ًافطنا

 الإ ءالؤه ىلع امو ؤفلخلل ائيش اوكرتي مل مهنأ ىوعدب فلسلا دوهجمب
 ديلقت ىلع امئاق هريغك عيرشتلا حبصأ انه نمو .نوقباسلا هبتك اييف ثحبلا
 اوفقوأ نيذلا ةهقفتملا ترهظو ءاهقفلا باغف ،اهئ ايلعو بهاذملا ةمئأ

 هقفلا رذجتف ؛هقفتم لك هانبتي يذلا بهذملا بتك ةمدخ ىلع مهتايح

 اهباوبأ ميسقتب نيقباسلا بتك تبترف \اصاخ ءانتعا هب ينتعاو يبهذملا

 ىلع تجرخو ،اهطابنتسا يف ةمئألا دهتجا يتلا ماكحأألا تللعو ،اهلوصفو

 بهذملا يف لاوقألا نيب حيجرتلا رثكو ليلدلاب ةمعدم ةربتعم لوصأ

 حجار نم اهتوق ثيح نم ماكحألا بترت يتلا تاحلطصملا ديدحتو ،دحاولا

 متها اضي أ رودلا اذه يفو ... هب لومعمو روهشمو حصأو حيحصو حوجرمو

 لصأت ايك اهل ةياعدلاو اهرشن ىلع لمعلاو بهذملا بتك خسنب هقفلا لاجر

 نم ديزم ىلإ ىدأ يذلا ملعلا لهأ نيب يبهذملا بصعتلا كلذ لك ببسب

 ةيبهذملا ةيهقفلا تارظانملا كلذ ىلع تعجش دقو ؛نيملسملا نيب ةقرفلا

 مهنم كاردإ نود ،'موعزملا مصخلا» ةناكم نم طحلاو ةبلغلا بحب ةعوفدملا

 ةليلقلا تايباجيإلا نم لعلو .هسفن ملعلا ىلع برح وه امنإ عينصلا اذه نأ
 فالتخالاو قافتالا طاقن نيبت يتلا نراقملا هقفلا بتك روهظ تارظانملا كلتل
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 ينتعاو فالخلا ملع بتك اضيأ ترهظ اذه رثإ ىلعو .نيدهتجملا ءايلعلا نيب

 فاجلا ظفحلا رودلا اذه ةهقفتم تامامتها نم ناك دقلو .لوصألا بتكب

 سيردت ىلع خيشلا رصتقي ملعلا تاقلحو سرادمل ١ ينو .مهبهاذم بتكل

 مهتاقوأ سانلا لغش ةباتكلا ناديم يفو .اردان الإ هنع جرخي ال نيعم باتك

 دح ىلإ ةزجوم ظافلأو تارابع يف هقفلا ةغايصو ،ةقباسلا تافلؤملا راصتخاب

 ءايظن وأ ارثن غاصت دقو 5 «انوتم» تارصتخملا هذه تيمس نزاغلإلاو خسملا

 حرشي نم يتأي مث زاغلألا فشكو حرشلاب هريغ وأ اهل رصتخملا دوعي مث

 «ةيشاحلا» ىلع قلعي نم يتأي مث «ةيشاحلاه مسا هلمع ىلع قلطيف حرشلا
 هقفلا نع اهانمدق ىتلا ةسئابلا ةروصلا نإ .«اريرقت» هعينص ىمسيو

 عاضوألا نآل ،دوهعلا كلت يف ةمألا عقاول قداص ريبعت الإ يه ام عيرشتلاو

 يأ يف اليزه اركف رمثت نأ الإ اهف نكمي ال ةروهدتملا ةيعامتجإلاو ةيسايسلا
 .هتالاجم نم لاج

 نكي مل عيرشتلا راودأ نم عبارلا رودلا نأ ىلإ هبنن نأ بجي فاصنإللو

 رهظ دقف ،هتيدودحم مغر ،يبابجيإ وه ام لجسن نأ لدعلا نمو ،دهعلا كلذل

 قلغ ةركف اوضفرو ديدجتلا اولواحو ديلقتلا ىلع اوراث نوزراب ءايلع هيف

 ةناكم نولقي ال مهتلعجو ،مهتلزنم نم تعفر ار اثآ انل اوكرتو ،داهتجالا باب

 ةردان تسيل ‘©بهاذملا لك يف ، اذه ىلع ةلثمألاو ؛يبهذلا رصعلا ءاهقف نع

 انغيلبت هؤاملع ىلوت نأ هقفلا ىلع رودلا اذه لضف نمو .ةريثك نكت مل نإو

 ىلع اوظفاح امك انيلإ لصت نأ اهباحصأ تافلؤمل بتكي مل ةيهقف ءاراو الاوقأ

 بيرالو ؛اهبحاص رصع نم ةبيرقلا وأ ةيلصألا اهخسن تعاض ةريثك بتك

 .دهج وأ لضف لك نم ايلاخ سيل هتاذ دح يف لمعلا اذه نأ
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 .ديدجتلاو ثعبلا رود : اعبار
 مهتابس نم نوملسملا قافأ "يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا تايادب عم

 ىدل يركفو يدام فعض هصخلي اديدج يملاع عضو ىلع ليوطلا

 تالاجملا يف يمالسإلا ملاعلا تاردقم ىلع ةيبوروأ ةرطيس لباقم ،نيملسملا

 ةردقلا هللا مهبهو نمم ،نيصلخملا لاجرلا ضعب يف عضولا اذه كرحف .اهلك

 ةداعإل يدرتملا عضولا ىلع ةروثلا بجاوب روعشلا حالصإلاو رييغتلا ىلع

 .عيرشتلاو هقفلا اهيف ايب ةايحلا تالاجم لك يف اهباصن ىلإ رومألا
 ،يعيرشتلا مهثارت ىلإ نيملسملا نم نوناقلا لهأو ءاهقفلا تفتلا

 ميظنتلا ىلإ دقتفت اهنأ الإ ةليصأو ةينغو ةريبك ةورث نوكلمي مهنأ اوكردأف

 ميظنت نم هوظحال امب ةنراقم ابعص ارمأ اهنم ةدافتسالا لعج امم ريسيتلاو

 لماوع ةرمث يهو _ ةيركفلا ةوحصلا نأ بير نم امو .برغلا دالب يف ينوناق
 قلعتي اميف ىرخألا ممألا براجت نم ةدافتسالا نم عنامت ال تحبصأ _ ةدع

 ةيانعلا ةركف تأشن انه نمو ،إدبملاو ةديقعلاب هل ةقالع ال امو لكشلاب
 عقاو نم اهلقنتو ،ديدجتلا حور اهيف ثعبت ةديدج سسأ ىلع ةيهقفلا ةورثلاب

 لالخ نم ،قيبطتلاو لمعلا عقاو ىلإ تادلجملاو بتكلا يف تايرظنلا
 .هقفلاب ةصاخلا تايظنملا ثعبو ةغايصلا ديدجتو نينقتلا

 ١ - هققلا ندنقت :

 ةحضاوو ةرصتخم تارابع يف ةيهقفلا لاوقألاو ءارآلا ةغايص هب دصقيو

 ىلع لهسي ثيحب ضعب باقرب اهضعب ذخأي ةمقرم داومو دعاوق لكش ىلع

 .هماكحأ رادصإ يف اهدامتعاو اهيلإ عوجرلا يضاقلا
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 :ةديدج ةغايص هقفلا ةغادص۔ ٢

 اهلمجم يف دعت مل هقفلا اهب بتك يتلا ةميدقلا ةغللا نأ نوددجملا ظحال

 تافنصم اصوصخ انايحأ صصختملاو لب يداعلا ءىراقلا ىدل ةموهفم

 موقت ةطخ قفو هتباتك ةداعإ ةيلوؤسم اولمحتف ،هقفلا راودأ نم ثلاثلا رودلا

 فالخلا نع دعبلا عم ءاهتطاسبو ظافلألا ةلوهسو ضرعلا نسح ىلع
 يف ةدراولا لاوقألا لمجم نم ريسيتلاو ةيعقاولا يعاري يذلا لوقلاب ءافتكالاو

 .ابيرغا ذاش نكي ملام ةلأسملا

 .ةلقتسم عيضاوم ةسارد لالخ نم ،يهقفلا فيلأتلا يف .ديدجتلا رهظو

 حيجرتلاو دقنلا عم ةينوناقلاو ةيهقفلا ةنراقملا ىلع امئاق ايملع اضرع ضرعت

 ةباتك ةداعإب دهعلا اذه ودهتجم فتكي ملو .بصعتلاو جنشتلا نع اديعب

 تالاجملا ىتش يف ةثدحتسملا اياضقلل اوضرعت اينإو رصعلا بولسأب هقفلا
 كسانلا ىلع ةثيدحلا ةيندملا هتضرف امم ...ةسايسو بطو عايتجا داصتقا نم

 .اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام اهيف عرشلا مكح نع اوفشكي نأ اولواحو

 ٣ ةيهقفلا تاعوسوملا :

 نم لكش ©ضعبلا اهيمسي ايك فراعملا ةرئاد وأ ًةعوسوملاب دصقي
 قلعتت ةزجوم ةقيرطب ةيملعلا ةداملا هيف بعوتست يعامجلا فيلأتلا لاكشأ

 ةقيرط يهو .ايعوضوم ال ايدجبأ ابيترت ةبترم ركفلا بعش نم ةبعشب
 يعوسوملا فيلأتلا نوملسملا فرع دقف اهنومضم نود اهلكش يف ةراعتسم

 يف تءاج ،نراقملاو يبهذملا هقفلا لالخ نمو يبهذلا رصعلا رخاوأ ذنم

 .ةليلقلاب تسيل يهو هقفلا لئاسم لك تبعوتسا تالوطم لكش
 سوماقو ءايضلاو عرشلا نايبو فنصملا ركذن نأ نكمي ليثمتللو
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 وأ اهتاعوسوم بهاذملا ةيقبل نأ يك يضابإلا بهذملا يف ...ةعيرشلا

 .اهب ةصاخلا اهتالوطم

 ةفرعملا لهأ نم يعامج لمع اهنأ يف ةثيدحلا تاعوسوملا ةيمأ رهظتو
 نم يضرم هجو ىلع جرختل ةعباتمو فارشإ ناجل اهاعرت صاصتخالاو

 عم ‘تايفالخلا نع اديعب لحم ريغ زابيإب اهضرعو قئاقحلا يصقت ثيح
 عم ،ةدازتسالاو عسوتلا دارأ نمل ةدمتعملا عجارملاو رداصملا ىلع ةلاحإلا

 ةيهقفلا ةعوسوملا تناك انه نمو .نكمأ ام ةيملعلا ةنامألا ىلع ةظفاحملا

 .هقفلا يف ديدجتلا لاكشأ نم الكش

 ىلع ءاهديدبحتو ةيهقفلا تاساردلا ثعبب نيمتهملا ضعب عجش دقو

 ةريبك ةيلام تاقفن ىلإ جاتحت لمعلا اذه لثم نأ ايبو .هذه تاعوسوملا ةركف

 تاموكحلا وأ ةيموكحلا تاعماحجلا ضعب تنبت دقف ،دارفألا اهنع زجعي

 رصم يف مث قشمد ةعماج يف قيبطتلا أدبف عيراشملا هذه لثم اهسفن

 ارارم ترثعت ثالثلا تالواحملا نأ الإ سفانت نأ تيوكلا ةعماج تلواحو

 نوكت ةلماكتم ةعوسوم مويلا دح ىلإ رهظت ملف ،ةيسايسو ةيسفن بابسأل
 رونلا ىري نأ عورشملا اذه ديرأ اذإو .عيمجلا ىدل هب افرتعمو اربتعم اعجرم
 فقوتت نأو تناك ايهم ةقيضلا ةرظنلا نع هب عفرتي نأ بجي ديفي نأو

 .ارارضلا تاعوسوملا»
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 ثلانلا لصفلا

 يضابإلا هقفلا ةأشن

 ديز نب رباج مامإلا : ةيخيراتلا روذجلا ه

 ةيهقفلا رباج مامإلا راثآ ه

 يهقفلا هجهنم ه
 رباج مامإلا دعب ةرصبلا يف يضابإلا هقفلا ه

 ةرصبلا ءاملعل ةيهقفلا راثآلا ه





 ثلاتلا لصفلا

 ىضابيإلا هقفلا ةاشن

 ديز نب رباج مامإلا : ةيخيراتلا روذجلا
 .يمالسإلا عيرشتلا نع اذه عضاوتملا انلمع مدقن نحنو انيلع متحتي

 نأ نكمي يتلا تالؤاستلا نم ةلمج نع بيجن نأ \ةيضابإ رظن ةهجو نم

 ىمه ايف .انتياغ ىلإ لوصولل هكلسنس يذلا ليبسلا اهنع ةباجإلا انل رينت

 يه امو ؟روطتت فيكو أشن فيك ؟يهقفلا هاجتالا اذه ةيخيراتلا روذجلا

 ؟هقفلا اذه ةماقإل هودهتجمبو بهذملا ءاهقف هدمتعا يذلا جهنملا ةقيقح

 ؛؟قارتفاو رفانت وأ قافتاو هباشت ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب نيبو مهنيب لهو
 هاوتسمب فرعت يتلا يضابإلا هقفلا رداصم ضرعن نأ ناكمإلاب له مث

 ىلع نيثحابلا دعاست اريخأو ؛اهنكامأ يف قئاقحلا عضتو إميهافملا ححصتو

 . ؟اهمييقتو اهتساردو اهب لاصتالا

 بهذملاب زجوملا فيرعتلاب ةرورض رمي ةحورطملا لئاسملا هذه ةشقانم نإ

 نم ،نيثحابلا نم ريثك لازي ال هنأ كلذ ،يقيقحلا هسسؤمبو اهسفن يضابإلا

 الو ضابإ نب هللادبع وه اينإ بهذملا ميعز نأ نودقتعي \ةيضابإلا ريغ
 يذلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ يعباتلا هنأ ءاعبط ةيمستلا ببسب "نوروصتي

 .كلذ ريغ يف مهدحأ ركفي مل لب ةيحورلاو ةيركفلا ةماعزلاب ةيضابإلا هل رقأ
 عوضوملا قيقحتب يمانلا روتكدلا نع القن تافيلخ ضوع داتسألا ماق دقو

 اذه ىلإ تأ يتلا بابسألا نيبو اةيضابإلا رظن ةهجو ةحص تبثأو
 ةيسفنو \ةيضابإلا بناج نم ةيكرح ةيسايس بابسأ يه يتلاو بارطضالا

 ديز نب رباج نوكي نأ ،ءالؤه رظن يف ، ميقتسي ال ذإ مهيفلاخم بناج نم
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 نأ الإ "مهيأر بسح «ةيجراخ» ةقرفل امامإ عرولاو ملعلاو ةقثلاب هل دوهشملا

 نم جرخن ال» اننأ ركذو ةتباثلا ةقيقحلا ىلإ راشأ (ه٤ ق) يرهاظلا مزح نبا

 ءانتلحنل افلاخم ناك نإ و ايتفلا دودح نع هثحبو هتلادع تتبث نم ءاملعلا ةلمج

 قاحسا نب دمحمو ديبع نب ورمعك قرف الو ءايلعلا رئاسك هفالخب دقتعن لب

 ديز نب رباجو ييح نب نسحلاو راوس نب ةبابشو يسودسلا ةماعد نب ةداتقو

 اوناك مهنأل ءعىجرملاو يضابإلاو يعيشلاو يردقلا مهيف ناك نإو مهئارظنو
 رشان ةقيقحلا هذه بجعت ملو «... هللا مهمحر داهتجاو ريخو لضفو ملع لهأ

 ديز نب رباج ءاشعشلا ابأ» نأب مزح نبا مالك ىلع درف "عامجإلا بتارم» باتك
 بهذم نع ديعب قافتاب هقفلا يف مامإ ةعامجلا دنع ثيدحلا حيحص يرصبلا

 دعت مل رمألا عقاو يف ةلأسملاف !سابع نبا باحصأ رابك نم وهو !!!جراوخلا

 يقيقحلا مامإلا نأ دكؤي اهيف يعوضوملا رظنلاو يفطاع لدج ىلإ جاتحت
 .ديز نب رباج يعباتلا وهو بهذملل

 ىلإ لاحرتلا ريثك ناك هنأ الإ ةرصبلا يف هتايح لج رباج مامإلا شاع

 ةيرصب ةتبن راص نأ ىلإ ةلماك ةنس اهيف رواج يتلا ةنيدملاو ةكم زاجحلا

 نم زاجحلا يف ام لضفأو ،تازيمم نم ةرصبلا يف ام نسحأب عتمتت ةيزاجح
 ةناكملا هتأوب يتلا ةيركفلا هتيصخش تنوكو ،اعيمج امهب رثأت ؛صئاصخ

 ىتح هتيصخش بناوج تلداعت .اعم لقنلا لهأو لقعلا لهأ دنع ةيلاعلا

 بسح ىلع صاخ بهذم امامإ نوكي نأ ،ةرادجب ،ءاثعشلا وبأ قحتسا

 يف رباج مامإلا ةأشن نأ كش الو .ميظع ملاع هنأب فصوي نأو "يوونلا ريبعت

 لوقي نمم هنأ هنع لقن دقف ؛يأرلا لهأ ءاهقف نم اهيقف هنم تلعج "قارعلا

 ىلإ ،لجرلاف يعيبط رمأ اذهو ؛اصن دجي ملام لوصألا ىلع سنئاق هنأو ،يأرلاب

 هنإف يلاتلابو .جهنمو ركف نم اهيف ايب رثأتي نأ نم دب الو ،هتئيب نبا ءام دح
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 قارعلا يف اورقتسا نيذلا ةباحصلا ملع نم ديفتسي نأ رباج مامإلل دبال

 ةعزنلا يوذ نم مهبلغأ يف ةرصبلاو ةفوكلا ءايلع ناك ةهيجو بابسألو
 جهنو ،يأرلا ةسردم ءاول _ هنع هللا يضر دوعسم نبا لمح دقف ،ةيلقعلا

 هنع يور ىتح هئاراب بجعي و هقشعتي ناك يذلا باطخلا نب رمع ةقي

 نبا بناج ىلإو .ملعلا راشعأ ةعستب بهذ رمع بسحأل ينإ :لاق هنأ

 رخآلا وه ليمي ناكو ةرصبلا يف ماقأ دق يرعشألا ىسوم وبأ ناك ،دوعسم

 نب رمع مهنم نوريثك ءاهقف ،ةباحصلا دعب 5 ةرصبلاب ماقأ دقو .يأرلا ىلإ
 يفنحلا ميرم وبأو \ةبحص هيبألو (ةِثَي) يبنلا كردأ دقو ،يمرجلا ةملس

 ... ةباحصلا رباكأ اوقل ءالؤهو ديز نب رباجو

 هذملتت وه امنإ هريغ نم رثكأ رباج مامإلا ةيضخش يف رثؤملا رصنعلا نإ
 نم موي يف نكت مل يتلا ةبحصلا هذه سابع نب هللادبع ليلجلا يباحصلا ىلع

 كلسف ،سابع نبا رباج مامإلا بحأ دقو .لادج وأ كش عضوم ،مايألا
 نيفراعلا نيملسملا ءايلع نم ناكف "نآرقلا ريسفت هنع ىقلتو ،يركفلا هجهنم

 ،لاجملا اذه ي هئاراب اوداشأو نيرسفملا نم ةعومجم هلاوقأب جتحاو ،هب

 يف سابع نبا نأ بير نم امو .ميركلا نآرقلا لوزن بيترتل هتياور تدمتعاو

 هنع لقن اييف حضاو اذهو ،ايلقع ىحنم وحني ناك ،ميركلا نارقلا عم هلماعت

 نمو ...ةمركعو دهاجم لثم هدعب نم هذيمالت هررق ام وأ ،ءارآو لاوقأ نم

 ةفصب هريكفت يف لقعلل نوكي نأو هسفن جهنملا رباج مامإلا عبتي نأ يعيبطلا

 لمعتسي نأ اضيأ يعيبطلا نم ناكو زراب رود ةصاخ ةفصب هقفلا يفو ،ةماع

 ،هسفن فلكي ناك لب ،اهرهاوظ دنع فقي الو صوصنلا يف هلقع سابع نبا

 رثكأ لقعلا يطعي نكي مل كلذ عمو ؛اهيناعم نع شيتفتلا رمع نبال افالخ

 هنع ىوري هنأ ىتح يضارتفالا هقفلل اضغبم ناك دقف ،ةيرح نم قحتسي ام
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 هينعي ايع كلأس نمف ،نوع كل انأو سانلا تفاف بهذا :ةمركعل هلوق

 ةيصخش اذ سابع نبا ناك دقو .«هتفت الف هينعي الايع كلأس نمو ،هتفاف

 قالطلا عوقو راكنإ يف لعف ايك رمع داهتجا فلاخي ناكام اريثكف ،ةلقتسم

 .هب يتفي رمع ناك يتلا تقولا يف دحاو ظفلب ثالثلا

 لقعلا لامعتسا © نآرقلاب ةيانعلا :اهلك صئاصخلا هذه تلقتنا دقل

 .لقتسم بهذم امامإ نوكيل هتأيهف رباج مامإلا ىلإ ةيصخشلا لالقتساو

 سابع نبا ءارا مهأل ،نيودتلا رصع يف ،ةيضابإلا ينبت رسفي اما اذهو

 يه ‘لاثملا ليبس ىلع ءاسنلا ةسمالمف ...اهضعبب ذخألاب اودرفتو .ةيهقفلا

 يف الإ ابر ال نأو ؛ءوضولا ضقني ال ةأرملا سمل درجمو هنودام سيلو عايجلا

 لئاسملا نم ريثك يف قافتالا اذه نإ ...بهذملا ءاهقف ضعب دنع ...ةئيسنلا

 هجهنم ذختا لب ،هئارآل اينبتم هذاتسأ هقف القان ناك رباج مامإلا نأ نيبي

 .مولعلا رحب هربتعاو هذاتسأب رباج مامإلا داشأ .بهذملا هيلع ماقأ اساسأ

 ملعلا كلذب (ةلَي) لوسرلا هلاعد دقف هدنع ام يوحي نأ نم زجعأ ناك هنأو

 ايك (ةلَي) هنلا لوسر ةنس ظفح .ةباحصلا ءاهقف نيب ةورذلا أوبت ىتح ريزغلا

 .ةباحصلا رابك نم همدقت نم ملع كلذ ىلإ عمجو ميركلا نآرقلا ظفح
 .ثيدحلا ةياور نم نيرثكملا نم ناكو

 ديحولا لماعلا سابع نب هللادبع هب زاتما يذلا يلقعلا ىحنملا نكي مل

 نم ىرخألا يه ةرصبلاب هتماقإ تناك امنإو رباج مامإلا ةيصخش نيوكت يف
 يف ظفحتلاو يأرلا نطوم ،امومع قارعلاو ،ةرصبلاف .ةرثؤملا لماوعلا
 يأرلا لهأ نم ادحاو ناك لجرلا نأ اذه ينعي له نكلو .ثيدحلا لامعتسا

 هلبق نمو ‘ةفينح يأ عم لاحلا وه ايك ،ىنعم نم ريبعتلا هينعي ام لكب
 .ةفوكلا يف دوعسم نب هللادبع ىتحو لب }يعخنلا ميهاربإ هذاتسأ
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 دحأ وه لقعلا لايعتسا نأ فشكي ،مامإلا ةيصخش يف \ثحبلا نإ

 ابأ نأ كلذ ديحولا لماعلا وه سيلو هريكفتو هركفل ةزيمملا لماوعلا

 ةياور نم نيرثكملا دحأ سابع نبا ذيملت وهف رثأ لجر ناك ءاثعشلا

 ءيش لك نع اهلأسي ناك يتلا ةشئاع ةديسلا ذيملتو ،انركذ ايك ثيدحلا

 هترواجم نم دافتسا دقو .ةيجوزلا تاقالعلاو ءاسنلا هقفب قلعتي ايع ةصاخو

 ابأ اي ينغلب :هل لاق هنأ يور دقف هتاهيجوت نم دافتساو رمع نبا نم ةنيدملاب

 وأ قطان نآرقب الإ نيتفت الف ىتفتست كنإ و ةرصبلا ءاهقف نم كنأ ءاشعشلا

 هللادبع ناك دقو .تكلهأو تكله كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ةيضام ةنس

 ال }ةنيدملاب ثيدحلا ةسردم يف اريثأت تايصخشلا ىوقأ نم اذه رمع نبا

 لمعتسي الو ءاهرهاوظ دنع ابلاغ فقيو صوصنلا عبتتي اينإو يأرلاب ذخأي

 عمجلا ةرثك يف ةزراب ةيملعلا هتيصخش تناكو .هيف صنال اميف ىتح هيأر

 ملعلا رباج مامإلا ىقلت دقو .ىوتفلا ةرفو الو طانتسالا ةرثك ال لقنلا ةقدو

 نيعبس» نع ملعلا ذخأ هنأ لوقلا هيلإ بسن دقف ،ءالؤه ريغ ىلع ثيدحلاو

 مالعأ نيب ةيلاع ةناكم أوبتي هلعج امم (ةَ) هللا لوسر ةباحص نم «ايردب

 داقن عيمج هقثو دقف .عزانم الب ةرصبلا يف ةنسلا ةمئأ نم ربتعيو ثيدحلا

 كالتمابو .ديناسألا حصأ لاجر نم ربتعا لب ،هتلادع ىلع اوعمجأو ثيدحلا

 ،هريكفت يف ةيلقعلا ةعزنلا ءاولغ نم ففخ دق نوكي ثيدحلل رباج مامإلا

 قارعلا ةسردمب رثأت نإ و نوكي كلذبو ،لقنلاو لقعلا نيب لداعو
 لايعتسا يف هدعب نم هذيملت لعف ايك ،ددرت هنأ الإ "يأرلا مدختساف

 .زاجحلا يف هتذتاسأ نع اهاور يتلا راثآل اب ههقف عبط دقف ،سايقلا

 هصئاصخ ضعب زربن نأ رباج مامإلا نع انثيدح متخن نأ لبق ىسنن الو

 نسحلا هقيدص لثم ،ناك دقف .اهيلإ لصو يتلا ةناكملا هتأوب يتلا ةيسفنلا
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 درفلا حالص يف ةريبك ةيمأ ىوقتلا يطعي ،ةايحلا يف ادهاز "يرصبلا

 نع اهب باجأ يتلاو ءانيديأ نيب يتلا رشع ةعبسلا هلئاسر نأو .عمتجملاو
 هذه دكؤت اضيأ هذيمالت نمو ،هب نيبجعملا هئاقدصأ ضعب نم هتءاج ةلئسأ

 سانلا رثكأ نم ناك هنأ كشالو .نوكي الوأ يقت هدنع ملسملاف ؛ةطقنلا

 .كلذ ىلع ةدهاش هنم هيرصاعم فقاومو ،هيلإ وعدي امب امازتلا

 ةايحلا ديق ىلع نيقابلا ةباحصلا ةعجارمب هراكفأ رباج مامإلا طبض

 نيبو بهذملا اذه عابتأ نيب ةيساسألا ةقلحلا ناكو نيروهشملا نيعباتلاو

 يف ءارآلا لقنو نيوكت يف يسيئرلا رودلا مهل ناك نيذلا ةباحصلا كلنئلوأ

 .ماكحألاو تادابعلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ىربكلا ملاعملا كرت نأ دعب ءاثعشلا وبأ يفوت ةيوبنلا ةرجهلل ٩٣ ةنس يف

 يف لثمتملا يأرلاو ةنسلاو نآرقلا :ةزراب ةصاخ يهقفلاو \ةماع هريكفتل

 اهعوضوم يف دري مل يتلا ةحلصملا رابتعاو هروص ىلجأ يف سايقلاو عامجإلا

 ىوقتلا هبقارت يأرو قارعلا لهأ طباوضب ةديقم ةنس "معن .يعرش صن
 .ىلاعت هللا فوخو

 :ةيهقفلا رباج مامإلا راثآ
 هذيمالت اهنود هنع تاياور وأ ،انودم ايهقف اثارت رباج مامإلا انل كرت

 يف هسفن نيودتلا ةلأسمب مدطصت لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإ ؟هدعب نم

 ىلإ ضعب بهذف ©فالتخا اميأ كلذ يف فلتخا دقف .ةرجهلل لوألا نرقلا

 ةكرح) لاحب هيلع قلطن نأ نكمي ام كانه نكي مل يناثلا نرقلا لبق» هنأ

 ليلق ءيش اهيف ءادج ةليلق تابوتكم كانه تناك لب (ةينيدلا مولعلا نيودت

 مهلبق نم ةباحصلاو نيعباتلا رصع يف "نودت ملو !ةصاخ بابسأل ملعلا نم
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 ةفلتخملا ريسفتلا هجوأو ننسلا ىورت ايك ىورت تناك لب ،مهتيضقأو مهيواتف

 بهذيو .ةيمأ ينب رصع ةياهن يف ةيهقفلا ماكحألا نيودت ةركف تدجو دقلو
 هيف نودي ملو ىضقنا نيعباتلا رصع نأ ىريف ‘كلذ نم رثكأ ىلإ ضعبلا

 نم ءيش دجو نإ و ،دعب نودت مل ىرحألا يه ةنسلا نأ ايك هقفلا نم ءيش

 .بسحف ةيلوأ تالواحم يهف كلذ

 اهابتا دجن لوألا نرقلا يف نيودتلا راكنإ نم هاجتالا اذه بناج ىلإو

 نب ديبع )٤١ _.٦٠( نايفس يبأ نب ةيواعم رضحتسا دقف .هدكؤي و هررقي رخآ

 ةمدقتملا ممألا رابخأ هل نودي نأ هرمأو ،نميلا ءاعنص نم يمرجلا ةيرش

 يف يضابإ ،ميدنلا نبا رظن يف يجراخ وهو يدبعلا راحص ناكو .اهريغو

 نبا ىأر دقو .لاثمألا باتك» بتكلا نم هل ،نيباسنلا دحأ _ بهذملا بتك

 يأ نب دلاخ طخب فحصم اهتلمج ينفو ،دهعلا اذه نم ابتك هسفن ميدنلا

 :لاقو .نيسحلاو نسحلا نيمامإلا طخب اهيف ىأرو يلع بحاص "جايهلا
 هربغ طخب و ،مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ربمأ طخب ادوهعو تان امأ تيأرو»

 .(ةلَي) يبنلا باتك نم

 اهنم صلختساو ،ةلأسملا لوح رداصملاو عجارملا نيمأ دمحأ عبتت دقل

 ةكرحلا تيوق مهدعب نمو ،نيعباتلا رصع ءاج امل» :هنأ تبثت تاداهش

 ىلإ ةجاحلاو ،مالسإلا يف ةرضحتملا ممألا لوخدو حوتفلا ببسب ةيملعلا

 نيكزس داؤف نأ ودبيو ...ثادحأ نم ةيندملا هتثدحأ امو قفتي عساو عيرشت

 سابع نب هللادبعف ، ةباحصلا دهع ذنم مولعلا نيودت ةركفل اسمحت رثكأ:ناك

 ةنودملا بتكلا مدقأ عجريو .هذيمالت هنع هاور يذلا هريسفت هسفنب بتك دق

 نرقلا نم لوآلا فصنلا ىلإ كلذ ريغو خيراتلاو بلاثملاو لاثمألاو هقفلا يف
 هذيملت ظفح دقف هفراعم نيودت يف سابع نبا زصقي نأ دعبتساو ،لوآلا
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 نب هللادبع ناكو .هذاتسأ تافلؤم نم ريعب لمح هيدل ملسم يأ نب بيرك

 اذإف .اهخسنيل ةفيحص هيلإ لسري نأ ايجار رخآل تقو نم هيلإ بتكي سابع
 ةصاخو لوألا نرقلا يف نيودتلا ةيلمع تبثت يتلا لوقنلاو ءارآلا هذه تحص

 الف هملع نود دق _ رباج مامإلا خيش وهو -هسفن سابع نبا نأ نم ءاجام

 .ةايحلا يف هجهنمو هركفو هملعب ريبكلا هفغشل هب ىدتقا دق هذيملت نأ كش

 رداصملا هيلإ تبسن دقف {هملع نود دق هنأ رباج مامإلاب قلعتي اييف تبث لب

 نم مهنع ىور امو ،هخويش نع ملع نم ذخأ ام هيف عمج اناويد ةيضابإلا

 فشك هباتك يف ةفيلخ يجاح يأرلا اذه دكأ دقو .(ةلَي) هللا لوسر ثيداحأ

 نم اهب ىتأ لب ةيضابإ رداصم نم ةمولعملا دروي مل كش الب وهو نونظلا
 ٥©بهذملا تانودم نع ابيرقت ءىش لك لهجي ناك هنأ كلذ ةصاخلا هرداصم

 .ةمولعملا كلت هنم ىقتسا يذلا ردصملا ركذي مل هنأ فسؤملا نمو

 ناك لئاسر نم انل هكرت ام ملعلا نودي ناك رباج مامإلا نأ دكؤي اممو

 تاباجإ يهو ،اهنع هولأس اهريغو ةيهقف لئاسم يف هباحصأ ىلإ اهب ثعبي

 بناجلا نأ رهاظلا نأ الإ .ةماع هركفو ةصاخ ههقف ةقيقح ديعب دح ىلإ روصت
 الو هدعب نم هؤاقدصأو هذيمالت هنع هنود دق رباج مامإلا هقف نم مظعألا

 رداصملا ركذت ذإ كعيضي نأ لبق هناويد نم هضعب اوخسن دق اونوكي نأ دعبتسي

 نيب نأ مهملاو .هنم ةخسنب طفتحي ناك هذيمالت رهشأ وهو-ةديبع ابأ نأ

 ةلقتسم لئاسر لكش يف تناك ءاوس ثرباج مامإلا هقف نم ةربتعم ةورث انيديأ

 انيطعت نأ اهل نكمي هريغ وأ يضابإلا هقفلا بتك يف ةثودشبم ءارآو لاوقأ وأ

 عبط دقل .ةيعيرشتلا هلوصأو يهقفلا هجهنم ةقيقح ىلإ نوكت ام برقأ ةروص
 نكلو ةيضابإلا تابتكملا اهب تظفتحا خسن نم مامإلا هقف نم دجو ام بلغأ

 نيققحملل صنلا ريفوت هنم دصق ،ايلوأ المع ناك امنإو يملع قيقحت نودب
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 :ثارتلا اذه نمو .نيثحابلاو

 ديعس خيشلا اهبترو اهصن تبثأ :ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ( أ
 لوح باوجو لاؤس لكش يف ةريغص ةلاسر يهو .يصورخلا فلخ نبا

 ماكحألاو بادآلاو عويبلاو ةحكنألاو تادابعلا يف ةعونتم ةيهقف لئاسم

 يأ نب كلملا دبع ةرفص وبأ اهاور تاياور ةعومجم يهو ...تاداهشلاو

 نب رباج نع بئاسلا نب مايض نع بيبح نب عيبرلا نع ميتملا نع ةرفص
 نع مره نب ورمع نع طامنألا بحاص بيبح يبأ نب بيبح تاياورو ديز
 ريغ ىلع ةدرفم ةلاسر يف ،ايهلصأ يف © نيتياورلا الك تءاجو .ديز نب رباج
 اهعمجو اهباب يف ةلأسم لك مضف ؛ايهم اهبيترت رشانلا ىأرف يعوضوم بيترت
 ىواتف رباج مامإلا لاوقأ ىلإ ةفاضإلاب ناتلاسرلا تمض دقو .اهبارتأ عم
 نب لئاوو ليحرلا نب بوبحمو ،بيبح نب عيبرلاك حلاصلا فلسلا ةمئأ نع
 ريبكلا ةديبع يأو بويأ

 هب قلعتي امو حاكنلا يف ىواتف ةعومجم يهو :رباج مامإلا ىواتف ( ب
 تاعاس وأ ، تلق - لاق :راوحلاو ۔ باوج _ لاؤس :بولسأ ىلع تءاج

 نيتلاسرلا عم ىواتفلا هذه تعبط دقو .ينربخأو تعمس :رابخأو
 .تاباوجلا باتك رخآ يف ،نيتقباسلا

 : يهقفلا رباج مامإلا جهنم
 ريكفتلا يف ةقيرط دوجو ةرورضلاب مزلتست امومع ةيلقعلا دوهجلا نإ

 وأ ةفلتحم جئاتن ىلإ اهباحصأب يدؤت دق .رخآ ىلإ يركف هاجتا نم فلتخت
 تادادعتسالاو نيوكتلاو ةأشنلا لماوع اهددحتو ةقيرطلا هذه غوصتو .ةقفتم

 مولعلا لاكشأ نم لكش هنأ ىلع اضيأ هقفلا يف ةتباث ةقيقحلا هذه ذإ .ةيدرفلا
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 ىلع ةمئاق نكت مل نودهتجملا ءاهقفلا اهطبنتسا يتلا ماكحألا نأ ذإ ةفرعملاو

 مامإلا ناك اذإ و .ةددحم ةيجهنم سسأ ىلع تماق لب ،ىوهلاو يهشتلا درجم

 نإف ، ةيعيرشتلا هتطخ نع تاركذم نودي مل هرصع ءاهقف نم هريغك رباج

 يذلا يهقفلا ثارتلا انعبتتبو .ةطخلا كلتب الهاج ناك هنأ ينعي ال كلذ

 يف ةباحصلا نم هتذتاسأ ةطخ عبتا دق هنأ ظحالن رباج مامإلا انل هكرت

 .مهعيرشت يف اهوعار يتلا ةماعلا مهئدابم ينو ،عيرشتلا رداصم ىلإ مهعوجر

 ةباحصلا ةمئاق ىلعأ يف يتأي "هب زاتمي ام لكب سابع نبا نأ ىلإ انرشأ دقو
 نمم ءالؤه ريغو رمع نباو ةشئاع ةديسلا يتأت مث رباج مامإلا مهب رثأت نيذلا

 نيعباتلا دهع نم ءادتبا ماعلا يمالسإلا عيرشتلا خيرات عبتتبو .مهنع ذخأ

 نذؤت تناك تافالتخاو تارظانم نيدهتجملا ضعب نيب لوصح ظحالن

 دقف ؛كلذ ىلع لدي ام رباج مامإلا هقف يفف .ةيعيرشت ططخ وأ ةطخ روهظب

 نأ اسأبري مل هنأ ءاثعشلا يبأ نع مايض نع بيبح نب عيبرلا مامإلا ىور

 ناك اذإ سأب ال :نويفوكلا لاقو .يلهألا رايحلا دلج نم ءاذحلا ذختي

 ىلإ & ةلأسملا يف بهذي ءاثعشلا ابأ نإف مالكلا رهاظ وه ايكف .اغوبدم

 موقي ىتح ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ كلذ يف هتدعاقو "قلطملا زاوجلا

 هرداصم نم دحاو لصألا لاح باحصتساب لوقلاف اهريغ ىلع ليلدلا

 يذلا تقولا ين ،هعنمف نيفخلا ىلع حسملا نع رباج مامإلا لئسو .ةيعيرشتلا

 نع كلذ يف ءيش هدنع حصي مل هنأ كلذ يف هتجح لعلو ، نوريثكلا هحابأ

 نمو ...ايعطق اينآرق اصن ةنسلا ضراعت نأ لبقي ال هنأ وأ (ةيي) هنلا لوسر

 موصت :لاق .ناضمر رهش يف (تغلب) تكردأ ةأرمإ نع لئس هنأ اضيأ كلذ

 كردأ اذإ مالغلا كلذكو ،هلوأ نم اهتاف ام يضقت مث رهشلا نم تكردأ ام

 الو طقف غلب وأ ملسأ موي نم موصي اينإ :نويفوكلا لاقو .ملسأ اذإ كرشملاو
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 ىلع كاذ همكح يف دمتعا رباج مامإلا نأ رهاظلاو .كلذ نم ءيش يف ءاضق

 ضعب دهش نم لعجو «“همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف :ةيآلا رهاظ
 مث اقادص اهل ضرفي ملو ةأرمإ جوزت لجر نع لئسو .هلك هدهش نمك رهشلا
 عامجإ :يلع وبأ لاق .ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو ءاه قادص ال :لاق ؟تام

 يف ىورو .اهتيب لهأ نم اهلثم ناك نم وأ اهئاسن قادص اهل نأ ءاهقفلا نم
 نبا نع اذه دجن ول :رباج لاق .قادصلا امهل نأ دوعسم نبا نع كلذ

 ليلد ريغ نم قادصلاب جوزلا مزلي ال وهف .هبان ذخأ 5}ةقث نع ‘دوعسم

 .صنب الإ مازلإ الف «(ةيتَي) يبنلا نع هلصو حيحص

 ناك ءاثعشلا ابأ نأ ةيعيرشتلا جذامنلا كلت لالخ نم .انل نيبتي اذكهو

 رهظو ،اهباوصو اهتحصب عنتقا لوصأو ءىدابم قفو ماكحألا ردصيو يتفي

 ايك ،ةأرجلا لك هيف ائيرج الو ©بيهتلا لك يأرلا نم بيهتم ريغ اهلالخ نم
 هدنع حص ام هنم دري نكي ملو ،سانلا هلقني ام لك ثيدحلا نم لبقي نكي مل

 لمعيل (ةيَي) هئلا لوسر ثيدح نع ضرعي نأ سانلا ىشخأ نم ناك لب

 .هيأرب

 مامإلل ةيعيرشتلا لوصألا لوح ةعيرسلا تاراشإلا كلت بناج ىلإو

 يمتني يذلا نيعباتلا دهع يف عيرشتلا صئاصخ ههقف يف ظحالن اننإف رباج

 هرثكأ يف دوعي يذلاو ،هلئاسم يف فالخلا ةرثكو هقفلا ةرئاد عاستإ نم ،هيلإ

 تاداع فالتخاو ةيمالسإلا دالبلا ةعقر عاستا ببسب ثداوحلا دايدزا ىلإ

 بولسأو &شيعلا طمنو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لاوحألاو مهديلاقتو اهلهأ

 هتايح لج رباج اهيف ىضق يتلا ةرصبلا نإف ةيندملا ةجردو ‘تالماعلملا

 .رهاوظلا كلت لك اهيف جومت يتلا ةئشانلا ةيمالسإلا ةنيدملل اجذومن تناك

 ىنإ :تلاقف ديز نب رباج ىلإ تتأف ،اهنبا اهنع باغ ةأرمإ نأ تاداعلا نمف
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 ىتح يليل مانأ الو ارورس يتيب يف نلعجلأل ءاج وه نإ انيمي يلع هثل تلعج

 يدمعت نأ كرمآ ينإ :اهل لاق ؟ينرمأت ايف .ءاج دقو ،ثيدحو وهل يف حبصأ

 نيلصتف دجسملا يف نيدعقتف ،تلعج ام اهيف هل تلعج يتلا ةليللا هذه ىلإ

 لجر نع لئس هنأ ديلاقتلاو فارعألا نمو .كنيمي نع يرفكو هللا نيركذتو

 .ةكرت مهرد فلأو زاهج يف مهرد فلأو ،مداخ يف مهرد فلأ ىلع هتنبا جوز
 نأ كلذ اهل سيل :لاق .ائيش كرتي نأ يبأل نذآ مل تلاقو ،تيضرف هتنبا غلبف

 لئاسملا نمو .زئاج وهو اهدالب لهأ عينص كلذ ناك اذإ اهوبأ عنص ام كرتت

 كيلامملا اياضق ةرثك ةيرصبلا ةئيبلاب ةقالعلا تاذ رباج مامإلا اهيف ملكت يتلا

 .نيوبألا دحأ ملسأ اذإ دالوألا مكحو ىراصنلا مالسإ و دقفلاو

 هجو نيبتي ملو \ةلأسم يف دهتجا اذإ هنأ رباج مامإلا دنع ظحالي اممو

 زاجحلا يف هتذتاسأ وأ يرصبلا نسحلا لاثمأ هيف قثي نم راشتسا ،هيف قحلا

 نم هراشتسا نم داهتجا ىلإ نئمطي مل وأ كلذ هنكمي مل اذإو ،كلذ هنكمأ نإ

 عرشلا فالخب سانلا يتفي نأ ةيشخ مكحلا رادصإ نع فقوت نيدهتجملا

 كجرف ىلع يجرف : هتأرمإل لاق لجر يف هلوق كل نمف ، روظحملا يف عقيف
 نيمي ةرافك هيلع لعجأ يردأ الو اقالط نوكي الو ،هيلع مرحت ال :لاق .مارح

 رومألا نإ (ةْلَي) هللا لوسر ثيدح نم ةطبنتسملا هتدعاق ىلع ءانب كال مأ

 لكشأ رمأو ،هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو .هعبتاف هدشر كل ناب رمأ :ةئالث

 نيدهتجملا ضعب عم هماكحأ ضعب يف مامإلا قفتي دقف ءاذه بناج ىلإو
 هيلإ بهذي يذلا يأرلا وهو ،ةنسلا يف ةرم الإ زوجت ال ةرمعلا نأب لوقلاك

 وهف .هدعب نم هباحصأ اهيف هعبتي . ءارآب درفتي دقو .يرصبلا نسحلا هليمز

 يبنلا نع هغلب ثيدحل اولقعي ىتح نايبصلا جيوزت ىري ال لاثملا ليبس ىلع
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 نم كلذ نأب باجأ (ةي) هلعفب لئاسلا هيلع جتحا امدنعو .(ةل)

 ةداهش ةزاجإ هباحصأ روهمج اهيف هفلاخ يتلا لاوقألا نمو .هتيصوصخ
 افالخ ،هدعب نم ةديبع وبأ هذيملت كلذ ىلع هقفاو دقو .انزلا ريغ يف ءاسنلا

 اهفلاخ دقو .صاصقلاو دودحلا يف ءاسنلا ةداهش نوزيجي ال نيذلا نييفوكلل

 وه» :هيف لوقيو ،ةلأسملا يف روهمجلا يأرب ذخأي ناك يذلا زيزعلادبع نبا

 لاقو فالخلا نع لينلا حرش بحاص تكس دقو لوألا نم نسحأو لدعأ

 نم جرحتي ءاشعشلا وبأ نكي ملو .اقلطم دودحلا يف درت ءاسنلا ةداهش نإ

 كلذ ‘ثالثلا ظفلب قالطلا ةنونيب يف هقفاوي ملف سابع نبا هخيش ةفلاخم

 اقالط هاري يذلا باطخلا نب رمعل افالخ ةدحاو هقلط هاري سابع نبا نأ

 .هريغ جوزتت ىتح اهقلطمل ةجوزلا لحت الف 5انئاب
 ثيدح هاوتف يف ىدعتي ال هنأ ةيعيرشتلا رباج مامإلا جهنم ملاعم نمو

 ةأرمإ نع لئس دقف .ةباحصلا لاوقأ اذكو احيحص هغلب اذإ (ةْلَي) هنلا لوسر

 :لاق هنآ (ةلَي) يبنلا نع انغلب :لاق .تتمصف كلذ اهغلبف اهيلو ىلإ تبطخ

 اهحاكنو اهاضر كلذف تتمصف اركب تناك نإف اهسفن يف رمأتست ةأرملا نإ»

 انغلبو :لاق ."كلذب ملكت ىضرت وأ ركنت نأ اهيلعف ابيث تناك نإو زئاج
 الو نهسفنأ يف نهورواش :ءاسنلا ءايلوأل لاق هنأ باطخلا نب رمع نع

 ... ءفكلا نع نهورصقت

 لوح تاظحالملا نم ةلمجب جرخت نأ نكمي ،مامإلا لاوقأ ءارقتسابو

 :وهف ههقف

 نأ هدنع _ لجرلا ىلعف _ عساولا اهموهفم يف۔ ةنسلاب مزتلم هقف ۔ أ

 هيف اوفلاخ ام رمأ سانلل ميقتسي ال ذإ هتالص نم ةنسلا هيف فلاخ ام ديعي

 .ةنسلا
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 ةيبلتلا يف عىطخملاف .تاينلاو دصاقملاب ةيانعلا ىلع ينبم هقف - ب

 .ءيش هطلغ نم هيلع سيل سكعلا وأ أطخ ةرمعلاب ىبل اذإ جحلاب
 نب ورمع ىور دقف .مكحلا رادصإ يف عرشلا دصاقم ىلإ رظنلا _ج

 دقو هركذ سمت مث يبصلا لمحت ةأرملا نع لئس ديز نب رباج نأ مره
 .لجرلاك سيل يبصلا نأل ؤال :لاق ؟ءوضولا اهيلع لهف ڵتأضوت

 :لاقف ،ةنيفسلا يف ةالصلا نع لئس دقف .اهردقب ةرورضلا رابتعا۔_د

 .ادعاق لصيلف مايقلا عطتسي مل اذإف ؛مايقلا ىلع ردق ام موقي

 نأب حمسي نكي مل هنأ الإ هروص طسبأ ين سايقلاو يأرلا لايعتسا۔ه

 ركذ .طالتخالا ةفاخم ةباحصلا ءارآو ةنسلاو نآرقلا بناج ىلإ هؤارآ نودت

 جحأ نأ ينعنم يبأ نإ ءاشعشلا يبأل تلق :لاق ديبع نب ميلس نب عيبرلا

 لاق .سمخ :تلق ؟تاولصلا مكف : ءاشعشلا وبأ لاقف ؟لوقت ايف ةضيرفلا

 .جحف :لاق .ال :تلق ؟اهكرات تنكأ سةدحاو يلصت ال نأ كاهن ول ينربخأ رباج

 هرك هنأ ديز نب رباج نع بيبح نب عيبرلا ىور دقف .عئارذلا دس ۔ و

 .راوسلاو طرقلا ةمرحملا سبلت نأ

 هنأ فيك انيأر دقو فسعت ريغ نم .ايلقع اليلعت ليلعتلا ىلإ ليملا۔ز

 ةلعلا ذإ ركذلا سمب همدعو ءوضولا ضاقتنا يف لجرلاو يبصلا نيب قرف
 .ةذللا دوجو لايتحا هدنع

 .انايحأ ةدحاولا ةلأسملا يف لاوقألا ددعت _ح

 امل "نينمؤملا مأ ةشئاع نع هغلب دقف { ةباحصلا لعفب لالدتسالا _ ط

 الدتسم اهتيب يف اهدنع تدتعاف موثلك مأ اهتخأب تقلطنا .ةحلط لتق

 .اهجوز تيب ريغ ىف ةأرملا دادتعا زاوج ىلع كلذب

 رباج مامإلا هقف نم اهصالختسا انلواح يتلا تاظحالملا ضعب هذه
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 ةءارقلاو . ءارآ نم هيلإ بسن امو لاوقأ نم هنع يور 11 ةعيرس ةءارق درجم نم

 حمالملاو لوصألا نم ديزملا طابنتسا نم اننكمت ههقفل ةقيمعلاو ةصحفتملا

 .ءاثعشلا يبأ مامإلا هقف ةقيقح رثكأ روصت يتلا

 : ديز نب رباج مامإلا دعب ةرصبلا يف يضابإلا هقفلا
 .لاوقألا حجرأ ىلع ةرجهلل نيعستو ثالث ةنس ديز نب رباج مامإلا يوت

 .۔اهنيوكت ىلع لمع يتلا ةعايجلل ةيهقفلاو ةيدقعلا لوصألا ريذبت متأ نأ دعب

 ميلعلا يسايسلا ةمكحب اهعم لماعت يتلا ،ةيومألا نويعلا نع اديعب تمص يف

 ةكرح لك ىلع دهملا يف يضقتو ‘فنعب برضت اهنأ ملع امل رومألا نطاوبب
 يف ةينضم ادوهج ءاثعشلا وبأ لذب دقو .يدشار ينس مالسإ ىلإ وعدت ةئوانم

 اوفتلا نيذلا لاجرلا لالخ نم مالسإلل همهفو هروصت ةيرارمتسا نيمأت
 .شاعملا عقاولا ليلحتو مالسإلا مهف يف هراكفأو هئارآ باوصب اوعنتقاو ،هلوح

 ةسايسلا يضراعم نم مهريغك ةيضابإلا ءايلع نأ فسؤملا نمو
 نيذلا روهمجلا هبتك اميف اهنوقحتسي يتلا ةيانعلا اولاني مل .ةمألا ىلع ةضورفملا

 ةدايسلا لجأ نم هعم اونواعتو لب هورياسو ،عقاولا رمألا ديعب دح ىلإ اونداه

 يف مهملاو دصق ءوس وأ ةين نسح نع كلذ ناك نإ رظنلا عطقب ةيركفلا
 بتك يف ةبضتقم تاراشإ ادع ركذي ائيش تاباتكلا كلت يف دجن ال اننأ رمألا

 اومدق نيذلا ءايلعلا ءالؤه حبصأ ىتح "لاجرلا تافنصمو بدألاو تالاقملا

 قبطنت ةيضابإلا ريغل ةبسنلاب ليهاجملا دادع يف يمالسإلا ركفلل ريثكلا
 ماق دقو .مهملعو متهازن يف كوكشملاو لب لاحلا يروتسم ماكحأ مهيلع

 رظن يف ةرئاجلا ةطلسلا نم رمأب هدعب نم يسابعلاو يومألا مالعإلا
 ىتح هيوشتلاو ةيمعتلاو ليلضتلا نم راتس لادسإب نييسايسلا ايهموصخ
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 عقاولا رمألل ةضراعملا نأب داقتعالا ةمألل يعمجلا روعشاللا يف خسرت

 ريسفت يف نيابتلا كلذ ىلا فضأ "مالسإلا لوصأل ةضراعم يه اينإ ضورفملا

 لزع يف لماوعلا كلت لك ترفاظت دقل .امومع ةيركفلاو ةيدقعلا لوصألا

 نسح نم نكلو ،اهلاكشأ نم الكش ىضابإلا بهذملا ناك ىتلا ةضراعملا

 مهلاضنو مهراكفأو مهفوصأل مهسمحتب ©بهذملا اذه لاجر نأ علاطلا

 اباوص هنوري يذلا ليدبلا ضرعو ءاقبلا لجأ نم ليوطلا يسايسلا

 دوهج ىلإ ةفاضإ ٠ ءاقبلا نم مهتنكم برغم او قرشمل ١ يف لود ةماقإ اوعاطتسا

 .راكفألاو لوصألا كلت نيودت يف مهئ ايلع

 اوراتخا نيمرتحملا ءايلعلا نم اكسايتم اقيرف رباج مامإلا كرت دقل

 ءاهقف مهرثكأو هذيمالت صلخأ دحأ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ مهتدايقل

 بلهملا لآ نأو ةصاخ ،ةئشانلا ةكرحلا هذه خيرات نم ةجرح ةرتفل مهحلصأو

 ،ةليبقلاو نطوملا ثيح نم رباج مامإلاب نوطبتري اوناك نيذلا نبيدزألا
 ءايلع ريبك وه ذإ فطعلاو ريدقتلاو مارتحالا نم ةصاخ ةرظن مهيلإ نورظنيو
 يتلا ةيلبقلا ةعزنلا ىلإ و ،هتكرح يف طرخنا دق مهنم اريثك نأ ىلإ ةفاضإ دزألا

 وأ ةطلسلا تيبثت يف ،نييسابعلا مث نييومألا دهع ىلع ،ةيوق لازتال تناك

 نمو نيين اعلا دزألا ةي يحل بلهملا لآ ةعزنلا هذه تعفد دقل .اهيضهانم ةيامح

 عابتأ ىلع ريبك رثأ نييومألا عم ةلئاعلا كلت ةاسأمل ناك اذل .مههاجرب طبترا

 نم فعاض يذلارمألا ،ءافخلا يف لمعلا ىلإ اورطضا نيذلا ىضابإإلا بهذملا

 ىسايسلا مهلمع ةيجهنم اوططخي نأ اوعاطتسا مهنأ الإ ،مهب نيرخآلا لهج

 وأ ميمت ينب يلاوم دحأ وه يذلا لجرلا اذه ةماعز تحت يهقفلاو يدقعلاو

 نأ هيف بيرال اممو .ظحاجلا يأر ىلع سادرم لالب يخأ ةيدأ نب ةورعل ىلوم

 ناك دقف ،ةيعرشلا ةصاخو ،ةيملعلا ةكرحلا ومن يف اريبك ارثأ يلاوملا ةفئاطل

٧٦١



 دنع ناك ام جاتن يه ةيلقعب نوعتمتي اوناكو ةيندمو ةراضح باحصأ ءالؤه

 يف ںديعب دح ىلإ اومهسا ،مالسإلا اوقنتعا املو فراعملاو مولعلا نم مهبوعش

 يف ةيوق ةكلم نم هب نوعتمتي اوناك ايب ةيبدألاو ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا ةأشن
 للعلاو ةديعبلا يناعملا ءارو صوفلا ىلع ةقئاف ةردقو طابنتسالاو ثحبلا

 يف "يملعلا داهتجالاو رظنلاو ثحبلل مهتايح اورذن دقل . ةقيقدلا مكيلاو
 .شويجلا ةدايقو ةسايسلاو مكحلاب برعلا لغشنا نيح

 ىلع يضابإلا بهذملل ةيسايسلاو ةيملعلا ةكرحلا ةديبع وبأ داق دقل
 هريذبجحتو هليصأت ىلع لمعو رباج مامإلا هذاتسأ هددح يذلا جهنملا سفن

 يف وأ ،ةرصبلا وه يذلا يسيئرلا اهزكرم يف ءاوس ، ةيضابإلا تاعمجتلا نيب

 يعيبطلا نمو .ناسارخ يحاونو لصوملا وأ ةنيدملا يف وأ .ةكم يف وأ ،ةفوكلا

 ركفلا زكارم مهأ نيب ،يفارغجلا عزوتلا اذه نم ةيضابإلا ءايلعلا ديفتسي نأ
 ةيهقفلا مهتسردم ءانبل "مالسإلل ىلوألا دوهعلا يف اهصئاصخ لكب ملعلاو

 لاصتالا قيرط نع مهنيب اييف نورواشتي اوناك مهنأ كش نم ايف \ةيدقعلاو
 لفاوقلا تالحرو ةيصخشلا تالسارملا لالخ نم رشابملا ريغو رشابملا

 ام نوعباتي "ملعلا لهأ نم ©بهذملا عابتأ ناك دقل .ةرمعلاو جحلا مساومو

 قفو مهءارآ هيف نودبيو سسوردو تارظانم نم زكارملا هذه يف يرجي

 ةجيتن تاعمجتلا هذه تأشن دقو .ةماع يركفلاو ةصاخ يهقفلا مهجهنم

 نأ انركذ نأ قبس دقو ،هؤايلعو بهذملا عابتأ هب ماق يذلا يوعدلا لمعلل

 نوكو ،ةنيدمل اب اماع رواج هنأو }ةرم نيرشع نم رثكأ جح دق رباج مامإلا

 وبصي يتلا ةياغلاو هلمع ةقيقحو هطاشنب مهعنقأو كانهو انه نم ءاقدصأ
 ايكح لسري نأ لبق اريثك ثحابلا ددرتي نأ ادج لوقعملا نم ناكف ،اهيلإ

 تناك دقف .هدحو ةرصبلا يف يضابإلا عمجتلا زكرمب بهذملا هيف طبري اماع
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 اهنم فرع ،ناسرخو ةنيدملاو ةكمو ةفوكلا نم لك يف ةلثامم تاعمجت كانه

 .ةيضابإلا ءالعل ةركبملا راثآلا يف مهلاوقأ تلجس ،نوديدعو نوزراب ءايلع

 يبأ ةيصخشب ،رباج مامإلا دعب ام ةلحرم يف ،يفتكن نأ لدعلا نم سيل

 يتلا ةذفلاو ةزرابلا ةيصخشلا ©بهذملا لهأ قافتاب "ناك نإ و ،ةديبع

 ءاملعل ةيدرفلا تاداهتجالا فلتخم "مزحو طابضنا يف ، رتست نأ تعاطتسا

 ءالع دجن اننإف هلك كلذ عمو ماعلا هجهنم نع جرحت ال ىتح بهذملا

 .مهنم ركذن ،هنومضمو بهذملا لكش ةغايص يف اومهاس نيرخآ نيقومرم
 يف شاع ،اقومرم اثدحم ناك دقو .جرعألا نايح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 لوسر ثيداحأ هنع ىورو هعم سرد رباج مامإلا اهيف أشن يتلا ةئيبلا سفن

 هنع ىور .ءاثعشلا يبأ مامإلا ملع تلقن يتلا ةطساولا ناكو (ةيَي) هللا

 .ديزي نب دمحمو ناداز نب روصنمو جيرج نباو ةبورع يبأ نب ديعسو ةداتق

 .نيعم نبا هقثوو "نيعباتلا عابتأ نم نابح نبا هدع

 ىقلت نيذلا ةثالثلا دحأ ناهدلا حون نب حلاص حون وبأ اضيأ ءالؤه نمو

 هباتك يف ءاج امم اءزج زيزعلادبع نبا هنع ىورو هقفلا بيبح نب عيبرلا مهنع

 هنعو رباج نع ثيدحلا ىور ،بئاسلا نب مايض اضيأ مهنمو .راغشلا حاكن

 ةرفص وبأ هنع اهنود رباج نع هتاياور انتلصو يتلا هراثآ نم .ةديبع وبأ مامإلا

 .مايض تاياورب فورعملا باتكلا وهو عيبرلا نع ةرفص نب كلملا دبع

 ورمع ابأ ثدحملا ركذن "يناثلا نرقلا يف نيزرابلا هقفلا لاجر نمو

 تايرخأ يف رباج نع ملعلا ىقلت .يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا
 حون يأو ةديبع يبأو بئاسلا نب مايض نع هذخأ هملع رثكأ نأ الإ .هتايح

 تلآو ،ايتفم ةديبع وبأ هنيعف ،هقفلاو ثيدحلا يف غبن .ناهدلا حون نب حلاص

 .ةرصبلاب بهذملا ةسائر هيلإ
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 .ةصاخلا مهتاداهتجاب يضابإلا هقفلا اوعبط نيذلا لاجرلا ضعب ءالؤه
 ء يف ءاوس ني دهتجم او ء اهقفلا نم ١ .0 نم مه دعب ع اج نل اسسأ ١ تحبص ا ثيحب

 .برغملا وأ قرشملا

 :ةرصبلا ءاملعل ةيهقفلا رانآلا

 ةلحرملا كلت تافلؤم نم ةلمج ةيضابإلا تابتكملا انل تظفح دقل

 هتلاسرو ،ةاكزلا يف ةديبع يبأ ةلاسر اهنم ركذن ؤتفلسلا نع فللا اهلقانت

 وأ .هخويش نع اهاور ةريثك ةيهقف ءارآ ىلإ ةفاضإ اهماكحأو ةطرشلا يف

 يف تءاج ،هدعب نم هذيمالت هنع اهنود ،هيلئاس اهب ىتفأ ةصاخ تاداهتجا

 3 اذكب باجأف اذك نع هتلأس ؛اذك ةديبع وبأ لاق .راوحلاو ةياورلا بولسأ

 كالثم ، ةاكزلا ةلاسرل ةعيرس ولو ةسارد نإ ...لوقي ةديبع ابأ تعمس

 ىلع ىلوألا ةجردلاب موقي وهف .يعيرشتلا ةديبع يأ جهنم ديدحت نم اننكمت

 نع لئس دقف ،ةفراص ةنيرقلالإ هنع جرخي الف نآرقلا رهاظ ىلع دايتعالا
 وأ برحلا رادوآ دجاسملا ءانب يف ،اهنع ءارقفلا ءانغتسا دنع ،ةاكزلا لامعتسا

 نأب باجأف ،نوملسملاو مامإلا هاري امم كلذ هبشأ امو ةازغ وأ قيرط حالصإ

 فرصنت ال اهنأل نيملسملا ةاكز نم دجسملا ءانب لحيال هنأ كلذ يف لوقلا

 مل صنلا رهاظب هلمع نأ الإ ،هب هللا رمأ امم اصن هباتك يف هللا هايس ايع افرصم

 ةيوقتل تعرش الثم هدنع ةاكزلاف \اهمكح نايب و ماكحألا ليلعت نم هعنمي

 .اهريغو دجاسملا ذاختال ال ءارقفلا

 ةينمض ةقيرطب احجرم ةلأسملا يف عقاولا فالخلا دروي هنأ هجهنم نمو .
 لافطأ نع لئس هنأ كلذ نمف .نايبلاو ةجحلاب ايعدم اباوص هربتعي يذلا يأرلا

 انباحصأ» نأب باجأف ؟مهنع ةاكزلا بجت له "مهتفيلخ وهو ملسملا رجح يف
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 باطخلا نب رمعو ةشئاع نع كلذ نووريو ،مهنع يكزي نأ ةفيلخلا نورمأي

 ضعب معزو .كلذ ىلع انئاهقف عيمجو .ديز نب رباجو بلاط يأ نب يلع نعو
 ميتيلا ىلع اولاق نيذلا جتحاو ،غلبي ىتح لفطلا ىلع ةاكزال هنأ ملعلا لهأ

 غلبي ىتح لفطلا ىلع ةاكزال اولاق نيذلا جتحاو ةشئاعو يلعو رمع لوقب ةاكز

 مهلاومأ نم ذخ :لجو زع لاق .اصن باتكلابو هللادبع نب رباجو سابع نباب
 ىلع اضيأ ،©بونذلا نم نوكي امنإ ريهطتلاو اهب مهيكزتو مهرهطت هقدص
 ءارا ربتعي ةديبع وبأ مامإلاف .هنم برقت الو لفط ىلع بنذالو ،برقتلا

 ةنس تناكأ ءاوس ،عيرشتلا رداصم نم اردصم اهب لدتسي يتلا ةباحصلا

 .مهنم دحاو لك جهنم قفو مهنم اداهتجا وأ () هللا لوسر نع ةلوقنم

 دقف ، ةباحصلا لاوقأ نيب حيجرتلا يعيرشتلا هجهنم يف ظحالي اممو
 هيلع قلعي و ،اهنم ادحاو راتخيف مهضعب ىلإ بوسنم يأر نم رثكأ دروي

 نمو .حيجرتلا ببسل نايبو ليلحت نود اذخأن هبو انيلإ بحأ اذه» :هلوقب
 هدجن ذإ سايقلاو يأرلا لايعتسا ةديبع يبأ مامإلا هقف يف اضيأ تاظحالملا

 ايك ،ةلعلا يف اقافتا ىأر اذإ مكحلا سفن اهيطعيو ةهباشتملا لئاسملا ىلإ ريشي

 :هلوقب عامجإلا إدبم ىلإ ريشيف ،مهداهتجا دعب ةعامجلا يأر ىلإ هليم ظحالن

 .!مهعزاني نأ هل سيل اوأر ايك رمألا ناك نإ و»
 يف اهعبتي هديبع وبأ ناك يتلا ةيعيرشتلا ةطخلا حمالم ضعب هذه

 هنإف هيرصاعم نأش كلذ يف هنأش ،اهب حرصي مل نإو يهو ،يهقفلا هداهتجا

 ملع ناك دقل.يأرلا ءادبإو ىوتفلا دنع اهرضحتسي اهل ابعوتسم ناك

 تايرظنلا تناك نإو ،هقفلا ملع نع ارخأتم دعاوقلا ديعقتو لوصألا

 .نيدهتجملا ىدل ةمولعم ةيلوصألا
 نم يناثلا فصنلا ذنم تدجو ةيعرشلا مولعلا نيودت رداوب نأ انركذ
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 ءايلع نم هيرصاعمو رباج مامإلا هقفل يلعفلا نيودتلا نأ الإ لوألا نرقلا

 يأ ةيلاتلا ةقلحلا ىلإ هيف ريبكلا لضفلا عجريو & يناثلا نرقلا يف عقو بهذملا

 مشاه رجاهملا يبأو بيبح نب عيبرلا مامإلا لاثمأ لوألا ليعرلا ذيمالت ىلإ

 ةيهقفلا مهخويش لاوقأ لقن يف ريبك لضف ءالؤه ناك دقل .ريثك مهريغو

 بيبح نب عيبرلا مامإلا نيودت ىلإ ةفاضإلابف .اهنم نودي ملام نيودتو
 باتك حصأ وه يذلا هدنسم يف ( ايت ) هللا لوسر ثيدح نم هعم حصامل

 لوقنل ا كلت نيودتب مه دعب نم مه ذيمالتو ءالؤه لفكت 1 ب اتك دعب

 هنم يقتسي ايسيئر اعبنم تانودملا كلت حبصتل اهباحصأل ةبوسنملا لاوقألاو

 ديممل ١ نمو .جهنمل ١ سفن ىلع مهتاداهتجا يف نوريسيو مهدعب نم ءاهقفلا

 دح ىلإ لثمت يتلاو «يضابإللا هقفلل ةركبملا تانودملا هذه ضعبب ركذن نأ انه

 :ىبهذلا هرصع ديعب

 :يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأ ةنودم- ١

 ةديبع يبأ ذيمالت نع تدرو تاغالبو تاعايسو تاياور ةعومجم يهو

 كئلوأ ةهفاشم هنع لأس ام اهنم ؛اهنودو مناغ وبأ اهعمج ،ةميرك يبأ نب ملسم

 لهأ ةقيرط ةنودملا ىلع بلغي .ةهفاشم مهلأس نم اهب هربخأ ام اهنمو ذيمالتلا

 ...انغلبو ينغلب تعمس ،ينثدح نالف ثدح :ليبق نم مهتارابعو ثيدحلا

 امم ،اهثحب ىلع ءاهقفلا فراعت يتلا ةيهقفلا عيضاوملا بلغأل تضرعت دقو

 اثيدح ةعوبطملا ةخسنلا نأودبيو .تالماعمو تادابع نم ملسملا ةايحب قلعتي

 ىنتعا يتلا ةيطخلا ةخسنلا نأ رهاظلاو .اهنم ءزج يه انإو لصألا يه تسيل

 اهيلع رثع يتلاو اريخأ ملعلا لاجر دحأ "يناهبنلا هئلادبع نب ىيحي خيشلا اهب
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 عسوأ ةبرجب ةينورابلا ةبتكملا يف ةيناث ةخسن اهلو \ةيرصملا بتكلا راد يف

 نأ نودو .مألا ةخسنلل زجوم اهنأ ودبي يتلا ةلوادتملا ةخسنلا نم ريثكب

 .قيقحتو ثحب ديزم ىلإ جاتحت ةلأسملا نإف جاتنتسالا اذهب عطقن

 ةرازو اهتعبط مث طوطخم نم ةروصم ترشن يتلا مناغ يأ ةنودمو

 عبتا .عيضاوملا قسانتو بيترتلا اهصقني ،ةينامعلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ةلأسملا ضرعي وهف اهبلغأ يف ادحاو نوكي داكي اجهنم اهبحاص اهيف

 ايأر امإ لوقلا اذه نوكيو ... :لاق ...اذك نع انالف تلأس :ةغيصب

 يوري اميف يأرلل ءادبإ امإو اثيدحت امإ و ،هريغ نع القن امإو ©بيجملل
 ذحتألا يف نوددرتي ال ثيدحلا مهيدل تبث اذإ هنأ اذه نم انل نيبتي .لقنيو

 ذخأي ةرصبلا لهأ نم ثدحم رباج مامإلا نأ انركذ نأ قبس دقو ؛هب لمعلاو

 .قارعلا لهأ طباوضب ةديقم ةنسلاب

 عوجر ، تاظحالملا كلت بناج ىلإ ،ةنودملا روصت ام لمجم نمو

 رخآ يأر ىلإ هب اومكح مكحو ،هيلإ اولصوت يأر نع نيدهتجملا ءاهقفلا
 كلذ يف نوري اونوكي ملف ،هريغ يف باوصلا مه نيبت اذإ فلتخم مكحو
 ضرمي لجرلا نأ "هنامز لوأ يف ،ىري ناك ةديبع ابأ نأ كلذ نمف .ةضاضغ

 نع معطيو هلظأ يذلا موصي :لاق .رخآ ناضمر هلظي ىتح ناضمر يف

 هيأر ناكف لوألا يضقي مث هيف وه يذلا موصي :هلوق ىلإ لوحت مث ؛لوألا

 :ةلأسملا دروأ يذلا جرؤملا وبأ هذيملت لاقو .هيلع هباحصأ هقراف يذلا

 ببسلا اذهلو .«اهيف ىلوألا هليواقأ نع عجر هنع انظفح امم ةريثك ءايشأو»

 .ةدحاولا ةلأسملا يف لوق نم رثكأ دحاولا هيقفلل دجن ام اريثك

 يذلا شاقنلاو لدجلا بدأ ةنودملا انل ضرعت يقالخألا ىوتسملا ىلعو

 يعوضوملا يملعلا جهنملاف .مهيفلاخم عم بهذملا وسسؤم هب مزتلي ناك
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 كلذ ينعي نأ نود لماعتلا بولسأ وه زازفتسالاو فطاوعلا نع درجملا

 الو .مهلاثمأب قيلي عيفر يركف ىوتسم هنإ .دقتعملاو ادبملا نع لزانتلا ادبأ
 هباحصأ جهنمبو (ةِلَي) هللا لوسر يدهب اوعبطت دق اومادام كلذ يف بجع

 .هدعب نم
 ايب زيمتي هدجن ،ةرجهلل يناثلا نرقلا لالخ ىضابإلا هقفلا انعبتت اذإ

 ةباحصلا نع رثأ امو ةنسلاب طلتخ هقف وهف .ةماع يمالسإلا هقفلا هب زاتما
 اذكو ،اهيف ءاج ام ضعبب اندهشتسا يتلا ةنودملا يف رهاظ اذهو .نيعباتلاو

 دوجو نم عنمت ال ةظحالملا هذه نأ الإ ءةديبع يأل ةاكزلا ةلاسر عم نأشلا

 ةاكزلا ةلاسرو (١ق) رباج مامإلا تاباوج يفف .راثآلاو ةنسلا نع درجم هقف

 مكحلاب فيرعتلا وه ضرغلا ناك ذإ كلذ نم جذاين (ه٢ق) ةديبع يأل

 رهتشا ام عم ديعب دح ىلإ هبشت ةظحالملا هذهو .ةبولطملا ةلأسملا يف يعرشلا

 رهاظ بتكو ©فسوي وبأ هنود يذلا جارخلا باتكك فانحأألا ءاهقف نع

 امو .ةفينح يبأ هقف اهنمضو نسحلا نب دمحم اهنود يتلا ةتسلا ةياورلا

 هقفلاو يضابإلا هقفلا نم لك نوك ىلإ عجار هباشتلا اذه نأ هيف بيرال

 دقف لاصتالاو راوخلا ببسب كرتشم جهنم قفو بتك ،ايقارع اهقف يفنحلا
 .نيتسفانتم اتناك اك نيتنواعتم ةفوكلاو ةرصبلا تناك

 ناك ،ةلحرملا كلت يف ،عىضابإلا هقفلا نأ ادبأ تاظحالملا هذه ينعت ال

 مكحلا طابنتسا يف دمتعي يتفملا ناك ام اريثك اينإو بسحف ةياورو رثأ هقف
 وأ ةنس وأ انآرق ناكأ ءاوس هب حرصي و ليلدلا ىلع ةثداحلل بسانملا يعرشلا

 .كلذل ةريثك ةلثمأ دهعلا كلذ راثآ يفو .اسايق وأ اعامجإ

 زورب ،ايقارع اهقف هرابتعابو دهعلا كلذ هقف يف .ةزرابلا تازيملا نمو

 ال اذه نأ الإ «... اذك ناك نإ تيأرأ» بولسأ دامتعاو ضارتفالا ةرهاظ
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 نع ةديعب ،عوقولا ةليحتسم لئاسم يف ثحبي اهقف حبصأ هنأ ةتبلا ينعي

 نم دوصقملا نكلو .ةيقيقحلا هتياغ نع هقفلل ليوحت كلذف سانلا عقاو

 يف عقاولا فالخلل ضرعتي مث ثحبي يذلا هقفلا هنأ انه يضارتفالا هقفلا

 ليلدلا ىلا ريشيو دجو نإ "مهريغ نيبو مهنيب وأ بهذملا ءاهقف نيب ةلأسملا

 قلعي دقو ،يباحص لوق نوكي ام ةداعو ،كلتئلوأو ءالؤه هب جتحا يذلا

 وأ لامجإلا نم ءيشب رعش اذإ نايبلاو حيضوتلل كلذ ضعب نع لوؤسملا
 اهاياضق ضعب نم ةنودملا جهنم ءىرقتسن نأ ريسيلا نمو .ضومغلا

 لعجي لجرلا ةلأسم كلذ نمف ،هنايب ددصب نخن ام دكأتيل كاهعيضاومو

 .مارح هيلع هترمإ
 ةميرك يبأ نب ةديبع ىبأ نع زيزعلا دبع نب هللادبعو جرؤملا وبأ ثدح

 مرح اذإ :الاق ايهنأ دوعسم نب هللادبعو باطخلا نب رمع ىلإ ثيدحلا عفر دقو

 .نيمي ةرافك هترافكف هتأرمإ لجرلا

 ىون نإف ،اقالط اهل يوني نأ الإ نيمي ةرافك وه :زيزعلادبع نبا لاق

 .اهب قحأ نوكيو ،دحاو وهف ،اقالط
 ول ...اهروص لك يف ضرعتو ،اههوجو لك نم ةلأسملا بلقت دقو

 ايلقع اليلعت لاوقألاليلعت عم . ... زوجي الف هتقلط اذإف ؛اذك زاجل ...تلاق

 نبا نع انغلب :اهديب اهرمأ لعجت ةأرملا يف زيزعلادبع نبا لاق .عرشلاب اطبترم
 :زيزعلادبع نبا لاق .اهل كلذ زاجل ىسفن تقلط تلاق ول لاق هنأ سابع

 ال لعج دق هنأل اهيلع زئاج وهف اهسفن تقلط اذإف ،كلذ يف ةليكو اهنأل

 مث .لجرلا قلطت ال ةأرملا نأل اهقالط زوبي الف هتقلط اذإف ءاهديب رمالا

 امإ نوكي اهديب ةأرملا رمأ لعجف .اهروصو اهتلاح فلتخم يف ةلأسملا ضرعت

 .ىرخأ ىلإ ةلاح نم مكحلا فلتخي ذإ هتافو دعب وأ جوزلا ةايح يف

٨٤



 نآرقلا نم يلقنلا لالدتسالا ىلع اهرثكأ يف ةمئاق لوألا ليعرلا تاداهتجاو

 ،ليلعتلاو يلقعلا لالدتسالا ىلع موقت نأ لبق ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو

 موص ةيلضفأب مكحلا نإف لاثملا ليبس ىلعف .رئاظنلاو هابشألا نع ثحبلاو

 .اهدبي اهقالط رمأ لعجي ةأرملا اذكو (ةيََي) لوسرلا لمع نم دافتسم رفاسملا

 عم ةدحاولا ةلأسملا يف ةنيابتملا لاوقألا داريإ اضيأ ةنودملا جهنم نم

 لوقف لقنلاو ةياورلا توبثل كلذ ناك ايبر .هب لومعملا نايبو حيجرتلا

 :نالوق هيف يور ةتبلا قلاط تن أ هتجوزل لجرلا

 نأ باطخلا نب رمعو سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع ةياور أ
 .انباحصأ ذخأي هبو اندنع لوقلا وهو ءاه كلمأ جوزلاو دحاو قالط كلذ

 يبنلا باحصأ نم هعم لاجرو ‘بلاط يبأ نب يلع نع ةياور ب

 . ةثالث ةينلا يف :(و

 يبأ ىلإ بسن ذإ ،ةيضابإللا ريغ هاور ثيدح نع الاؤس ةلأسملا نوكت دقو

 :باوجلا ناكف ،(ةيلَي) يبنلا ىلإ هعفر لوق ةاكزلا باصن يف يردخلا ديعس

 كلذ نمو .ةنسلا نم تركذ ام رئاسو ،ميقتسم تركذ يذلا مهثيدح لك

 ذخؤي ام رادقم نع (ةلي) هلا لوسر نع لبج نب ذاعم ىلإ بسن ام اضيأ

 ذخأن نيذلا انئاهقف دنع رثألا :هلوقب ىتفتسملا بيجيف ،ماعنألا ةاكز نم

 سيلو ،لبالا ةاكز يف ةنسلاك رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ مهيلع دمتعنو .مهنع

 كلذ نأ ملعن ولو ؛هب ملعأ هتا لبج نب ذاعم ثيدح امأو ©فالتخا مهنيب

 ال ديز نب رباجو ةديبع ابأ انباحصأ نأ ريغ ،هيلع اندمتعاو هب انذحنأل قح
 اهنكلو عقت مل ثداوح نع بهذملا خياشم لئس دقل .تركذ ايب نوذخأي

 ةسردم لك عم يعيبط رمأ ةرهاظلا هذهو .اهيف مهيأر اولاقف عوقولا هنكمم

 لقعلا لمعتستو ،رظنلا ردقتو ءاصاخ افقوم راثآلا نم فقت ةيقارع ةيهقف
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 هذه يف ، هريغ نم رثكأ زيزعلا دبع نبا هللادبع زرب دقو .ةعسوم ةروصب
 هقفلا نإ لوقن قحللو .كلذ ىلع دهاش راغشلا حاكن هباتكو ،ةطقنلا

 مكحلا لازناب متهي ايلمع ايعقاو اهقف هلمجم يف لظ "يناثلا نرقلا يف يضابإلا

 راطإ يف مهتايح ميظنتل ةدجتسملا مهثداوحو سانلا اياضق ىلع يعرشلا
 .فينحلا عرشلا

 زابتعا ىلإ ةيضابإلا ءاهقف ليم رصعلا كلذ هقف ىلع تاظحالملا نمو
 ءاهعيرشت نم ةمكحلا كاردإ نكمي ىنعملا ةلوقعم عرشلا ماكحأ نم اريثك نأ

 .ءارقفلا ةيوقتل هللا اهضرف 5ةاكزلاف

 يف ءاوس ةيضابإلا نم لوألا ليجلا ءايلع نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقل

 ءاجام كلذ ةلثمأ نمو ةباحصلا راثآ ىلع نودمتعي اوناك زاجحلا وأ قارعلا

 هللا حتفف ،نوكرشملا اهباصأ ةيراج نع لئس جرؤملا ابأ نأ نم ةنودملا يف

 .هتيراج اهنأ ةنيبلا اهبر ماقأف .ةيراجلا كلت اوذخأف نيكرشملا ىلع نيملسملل
 بتك حارجلا نب ةديبع ابأ نأ ةميرك يبأ نبأ ملسم ةديبع وبأ ينثدح :لاق

 نكت مل نإ :رمع هيلإ بتكف كلذ يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ

 يف تلخد نإ و هتيراج هيلإ ددراف ةنيبلا اهالوم ماقأو ماهسلا يف تلخد
 يضر) ركب يبأ ىلإ ثيدحلا عفر :ةديبع وبأ لاق .اهيلإ هل ليبس الف ماهسلا

 مل وأ ماهسلا يف تلخد ،هتيراج اهنأ ةنيبلا اهبر ماقأ اذإ :لاق هنأ (هنع هللا

 لاوحألا نم لاح ىلع ابوصغم ملسملا لام لحي ال هنأل اهب قحأ وهف لخدت

 يأر هب ذخأي يذلا ةديبع يأ يأر ناكو ؛هسفن هب تباطو ،هيف هللا نذأ ام الإ

 ركب يبأ لوق :زيزعلادبع نبا هللادبع لاقو .(هنع هللا يضر) قيدصلا ركب يأ

 ءارآ نودروي ةيضابإلا ءاهقفلا نأ كلاملا اذه نم ، انل نيبتيو .لدعأ اذه يف
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 اهنيب نوحجريو ثيدح وأ نآرق اهيف نكي مل اذإ ةلأسملا يف ةباحصلا

 يأر اوراتخا دقف .ةماعلا اهدعاوقو ةعيرشلا حور ىلإ برقأ هنوري ام نوراتخيو
 ملو .هبحاص كلم ىلع لاملا ءاقب نم لصألا لاح باحصتسا يف ركب يأ

 ركب وبأ همهف يأرلا اذهو .اهذحأأل احيبم ماهسلا يف ةيراجلا لوخد اوربتعي

 .سفن بيطب الإ ملسم ءىرمإ لام لحي ال : (ةيتي) هلوق مومع نم
 يف نوفلتخي دق ىرحألا بهاذملا ءاهقف نم مهريغك ،ةيضابإلا ءاهقفو

 نع جرؤملا وبأ لئس دقف .مهداهتجا هيلإ مهيدؤي ام بسحب ةدحاولا ةلأسملا

 نأ امإ و ، اعيمج مهدري نأ امإ :لاق .ابيع هضعب يف دجيف عاتملا يرتشي لجر
 نب هللا دبع لاقو : لاق .ةديبع يبأ ىلإ كلذ عفر هبسحأ الو ااعيمج مهذخأي

 دريو شةميقلاب عاتملا نم حصام ذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملا زيزعلادبع
 نبا يأر :روصنم نب متاح لاقو :لاق .هلك عاتملا در ءاش نإ و ةميقلاب بيعلا

 يف ةريثك اذه ىلع ةلثمألاو .جرؤملا يبأ نم يلإ بحأ اذه يف زيزعلادبع

 قلعتي اميف اهيلإ ريشن نأ نكمي يتلا ةريخألا تاظحالملا نمو .ةصاخ ةنودملا

 مغر ،هباحصأل بصعتلا نع اديعب ارح شاع هقف هنأ يضابإلا هقفلاب

 نأ ةضاضغ ىري لصألا وهو _ لوألا ليجلا نكي ملف "مهريدقتو مهميدقت

 ءارآ ةنودملا يفف .ةيضابإلا ريغ هب لاق نأ قبس ،ام ةلأسم مكح ذخؤي

 نم ريثك مهريغو يعخنلا ميهاربإ و يسودسلا ةداتقو يرصبلا نسحلل

 مامإ ديز نب رباج مامإلا لوق كرتي دقف & اذه نم رثكأو ...نيعباتلا مالعأ

 لئاسم ىدحإ يفف .ةفينح يبأ خيش ،يعخنلا ميهاربإ لوق ىلإ ؤبهذملا

 مهضعب .ريثك ءاهقفلا فالتخا كلذ يف ءاج دق :زيزعلادبع نبا لاق ،ةيصولا

 لدعأ ميهاربإ لوقو .كلذ زيجي ال نمم ميهاربإ ناكو كهزيجي ال مهضعبو هزيجي
 ذخأت هللا ناحبس :زيزعلا دبع نب هللادبعل (مناغ وبأ) تلق .ذخأن هبو "يدنع
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 ال يلامو !؟دلقم لجر :يل لاق .ةديبع يبأو رباج لوق عدتو ،ميهاربإ لوقب
 اشن دق يضابإلا هقفلا نأ انل نيبتي اذكهو .!؟لدع هلوق ىرأ نم لوقب ذخآ

 لوقلا باحصأل امرتحم ديلقتلل اضفار \ةيبصعلا طوغضلا نع اديعب

 يف & هنكلو "مالسإلا راطإ يف مادام "يركفلا مههاجتا ناك ايهم لدعألا

 .هيلإ اوبهذام فالخ باوصلا ىأر اذإ مهلاوقأ ءالؤه ىلع دري لباقملا

 يناثلا نرقلا ةياهن عم ،هنأ ىلإ ريشن نأ لصفلا اذه ةمتاخ يف انب لمجيو

 لاوقأ نيودت متو ،هلوصأ ترذجتو يضابإلا هقفلا حمالم تنيبت ،ةرجهلل
 انل كرتف .ىنعم نم نيودتلا ةملك يف ام لكب ةسردملا هذهل نيسسؤملا ءاهقفلا

 داهتجال ةدام دعب اييف تحبصأ ،ةريبك ةيهقف ةورث هيلي يذلاو نرقلا اذه

 .ةدجتسملا ثداوحلا عم هساسأ ىلع نولماعتي اجهنمو ءاهقفلا

 اذه نع ثحبلا يف يمانلا ذاتسألا ىلإ ، ىلوألا ةجردلاب ؛لضفلا دوعي

 فيرعتلاو }هيلع لصحت ام مهأ رصحو ،ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف جاتنإلا

 عالطال ا نم ديزم يف بغري نم ليحنو .تافلؤملا هذه درسب يفتكنسو .هب

 :ثارتلا اذه نم ركذام مهأ نمو .يمانلا ذاتسألا ةحورطأ ىلع

 .هلئاسرو رباج مامإلا تاباوج ١

 .ةديبع يبأل ةاكزلا باتك ٢

 .يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يأ ةنودم_٣٢

 .زيزعلادبع نب ديعس يبأل راغشلا حاكن ۔ ٤

 تاياورو بتك ةعومجم وهو .ةيضابإلا ءايلع ىلع ضورعملا ناويدلا _ ٥

 ةيضابإلا ءايلع ىلإ وأ ،هذيمالتلا دحأ وأ رباج مامإلا ىلإ اهرثكأ بسن لاوقأو
 :ناويدلا اذه مضي ،امهريغو ةنيدملاو ةفوكلا يف نيمدقتملا

 .دودحلا نم نيعنتمملا باتك ( أ
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 .سانلا يلي نمو لايعلا باتك (ب

 .ةفوكلا لهأ ىلإ ةبوسنم ءارآ ةعومجم وهو .ناميألا تارافك باتك (ج

 .تايدلا باتك ( د

 .ةفوكلا لهأ ىلإ ةبوسنم ءارآ ةعومجم وهو .اهلوصأ نينفتو ةمسقلا باتك (ه

 . عويبلا باتك ( و
 .ةنيدملا لهأ ىلإ ةبوسنم ءارآ ةعومجم وهو .تاراجالاو لعجلا باتك ( ز

 ريسي ناك يذلا ءاثعشلا يبأ هخيش ةافو دعب ،ةديبع وبأ مامإلا كردأ

 .عساولا هملع نم اهبستكا يتلا ةيوقلا هتيصخش نم يحوب هعابتأو هذيمالت
 جهن ىلع ةمامإ ةماقإ ةرورض كردأ ،(ةلَي) هللا هلوسر ةباحص ىلع هذملتتو

 ريفوت يف ةيرسلا ةرصبلا سلاجم تحجن نأ دعب ةصاخ ةدشارلا ةفالخلا

 ال ةيسايسلا ةطلسلا ةوق نأب نمؤي ناك هنإف كلذل مزاللا يرشبلا رصنعلا

 لك ىلع دوشنملا فدهلا قيقحتل ةكرحلا هذه رارمتسا نايضل اهنع ديحم

 .تايوتسملا

 مكحلا زكرم نع ةديعبلا فارطألا ىلع ،ةيادبلا ذنم سةديبع وبأ نهار
 هتكنحب ،نمآ دقل ،ايوق يسايسلا لقثلا ناك ثيح يسابعلا مث يومألا
 لوصأ رشنل ةحلاص نوكت نأ نكمي ال ةرصبلا نأ ،يكرحلا روصتو ةيسايسلا

 ةفوكلا بناج ىلإ تناك دقف .نيصلخملا لاجرلا باطقتساو .ةكرحلا

 ازكرم اضيأ تناك ايك ،ملعلاو ةسايسلا نيدايم يف لاجرلا جيرختل اعنصم»

 ةجرد ىلإ دراولاو رداصلا رثكيف ناكم لك نم سانلا هيتأي اريبك ايداصتقا

 كلذ ةديبع وبأ لغتسا .ةمات ةبقارم اهيف يرجي ام ةبقارم اهعم بعصت

 نايك ةماقإ ةيلوؤسم مهلمح مهيلإ نأمطا اذإ ىتح لاجرلا نوكف عضولا

 كولم روج نم ةمألا ةمقن نيلغتسم ةيزكرملا ةطلسلا راظنأ نع اديعب يسايس
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 .سابعلا ينب نم مهيئراوو ةيمأ ينب
 هقلطت صاخ مساب ،ةديبع يأ ذيمالت مهو ،لاجرلا ءالؤه فرع دقل

 اودفو دق اوناك "ملعلا ةلمح» مسا وه ةيضابإلا تاقبطلاو ريسلا بتك مهيلع

 ةبوؤدلا مهدوهجبو ...نايغو ناسارخو ةريزجلا بونجو برغملا نم هيلع
 وأ برغملا يف ءاوس اريطخ ايسايس ارود تبعل ةماه ةيضابإ لود تسسأت

 ىلإ نايتكلا نم ةيضابإلا لقتنا لاجرلا ءالؤه مث هللا لضفبو ،قرشلملا
 .روهظلا

 ةلمح دحأ ،ينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا وبأ ناك دقل

 يف هباحصأ هعياب &روهظلا ةمئأ نم مامإ لوأ برغملا ىلإ ةديبع يبأ نع ملعلا

 رمعت مل يتلا هتلواحم تطقس ةيعوضوم بابسألو ه٤١ ٤ ةنس دايص ةقطنم

 ددج ،متسر نب نمحرلادبع وه }ملعلا ةلمح نم رخآ اذيملت نكلو ،اليوط
 طسوألا برغملا نم ،ترهاتب ةيضابإلا ةلودلا سيسأت يف حلفأو ،ةلواحملا

 .ه ١٦٠ ةنس

 بلاطب بقلملا يدنكلا يحي نب هللادبع ةديبع وبأ فلكي ،قرشملا ينفو
 ةنس روهظلا ةمامإ ةيضابإلا ةكرحلا خيرات يف ،ةرم لوأل نلعي نأ قحلا

 ناك نيتلاحلا اتلك يفو زاجحلا ىلإ هذوفن طسبي مث تومرضح يف ه ٩

 نامع يف ةلودلا ماقت مث هجوملا دئاقلاو ربدملا سأرلا ةديبع وبأ ماملا

 .هلحارم لك يف إمالسإلا خيرات اهلجسيلو اهيف يضابإلا دوجولا رمتسيل
 دكؤي يذلا ءانثتسالا وهف ،كلذ ادعام نأو صلاخلا ةيضابإلا نطوم اهنأب

 .ةدعاقلا

 ةقطنمو سنوتو رئازحجلا) برغملاو نايع يف ةيضابإلا ةمامإلا تأيه دقل
 ةيفرعم ةورث تكرت ةعيفر ةيملع ةكرح رهدزتل رارقتسالا فورظ (ايبيلب هسوفن
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 ه٦٩٢٦ ةنس ترهات يف ةيضابإلا ةلودلا طوقس دعبو .ةريبك ةميق تاذ

 اهنكم يسايسلاو ينيدلا لالقتسالا نم عونب ةيضابإلا تاعمجتلا تظفتحا

 يتلا ءايلعلا سلاجم اهتياعر ىلع تماق يتلا ةيملعلا ةضهنلا كلت ةعباتم نم

 ..«ةبازعلا سلاجم» ب هب ةيضابإلا حالطصا يف تفرع

 ةديدجلا نطاوملا يف ، نييسايسلا ةداقلا ةرصبلا ةسردم تمعد دقل

 رينمو يناوزنلا رذنملا ني ريشب ملعلا ةلمح نايع ىلإ تلسرأف ،ءايلعلاو ملعلاب
 نب بوبحم نايفسابأو يوكزألا رباج يبأ نب ىسومو ينالعجلا رينلا نبا
 يبأ ىلإ ةفاضالاب ،برغملا ىلإ ملعلا لمحو .يدنكلا ىلعملا نب دمحمو ليحرلا

 ليعايسإو يتاردسلا مصاع ركذلا يفلاسلا متسر نب نمحرلادبعو باطخلا

 فارطألاب ةديبع وبأ متهاو .يوازفنلا يلبقلا دواد وبأو يسمادغلا رارد نبا

 مه ءايسأ خيراتلا انل ظفحي مل نيرخآ ذيمالت لسرأف مالسإلا دالبل ةيقرشلا

 .ةعيرشو ةديقع مالسإلل همهفو بهذملا ءىدابم رشنل ناسارخ ىلإ

 اهريغو ةرصبلا ةورث لقن يف ريبك رودب ءايلعلا لاجرلا ءالؤه ماق دقل
 دالبلاو ،ةكرحلا زكرم نيب يملعلا لاصتالا لظو .ةيدقعلاو اهنم ةيهقفلا

 فالتخالا دنع ةيهقفلا ءارآلاو ةيسايسلا تارارقلا تناكو ءافثكم ةديدجلا

 نايعو برغملا نيب يأ ،اهنيب اييف تالاصتالا هذه فقوتت ملو ؛ةرصبلا نم أت

 دعب مغر ارمتسم يملعلا رواشتلا لظو .ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف الإ ناسارخو

 يتلا لئاسملا ةشقانمل ءاهقفلا ءاقتلا يف اريبك ارود جحلا مسوم ىدأ دقو .ةقشلا

 نومنتغي نيسمحتملا ضعب ناك لب ،يركفلا جاتنإلا لدابت يفو مه ضرعت
 لاصتا نوكيف ،نيدئاعلا جاجحلا دوفو عم برغملا وأ نايع ةرايزل مسوملا

 لصاوتلا اذه رمتسا دقل .يركفلا جهنملا ةدحوو لوقعلا حقالتو ءاملعلا

 لقن ىلع ةيضابإلا صرح ىلع لاثمكو .ةرخأتملا روصعلا ىتح لاصتالاو
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 - )١٧١ يمتسرلا باهولادبع مامإلا نأ اهنم ةدافتسالاو ةيملعلا مهتورث

 نأ بيبح نب عيبرلا مهسأر ىلع ناكو ،ةرصبلا خياشم نم بلط (ه ٠

 فالا ىلع لمتشت هتبتكم تناك دقو .نيواود نم مهدنع ام هيلإ اولسري
 الماح ترهات ىلإ يناسرخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ مدق هدهع ينفو .تادلجملا

 . ةسوفن لبج ف تخسنو كهنع تيورف ٠ هتنودم هعم
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 عبارلا لصفلا
 ةيضابالا دنع ةيعيرشتلا لوصألا

 ةيضابإلا دنع ةيعيرشتلا لوصألا ه

 ميركلا نآرقلا ه

 ةيوبنلا ةنسلا ه

 بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ه

 عامجإلا ه

 سايقلا ه

 ٥ ةيعبتلا رداصملا .
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 عبارلا لضفلا

 ةيضابإلا دنع ةيعيرشتلا لوصألا
 :هحيركلا نآرقلا

 دق بهذملا مامإ ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ نأ ىلإ ةراشالا تقبس دقل

 هلاوقأب جتحا دقف "نآرقلاب نيفراعلا مالسإلا ءايلع نيب ةقومرم ةناكم» أوبت

 انيلإ لقني مل هنأ ىلع لاجملا اذه يف هئارآب اوداشأو نيرسفملا نم ةعومجم

 ءايلع نم ديز نب رباج نأ ىطويسلا دروأو .اصاخ اباتك ريسفتلا يف بتك هنأ

 ؛هثلا باتكب سانلا ملعأ نم هنإ :رجح نبا لاقو نآرقلاب نيفراعلا نيعباتلا

 ةبسنلاب ديز نب رباج ةياور هريسفت يف روشاع نب رهاطلا خيشلا دمتعاو

 نارقلاب هملع ثيح نم رباج مامإلاب هيونتلا هذه نإ .نارقلا لوزن بيترتل

 نرقلا يفف .ميركلا نارقلا نم هعابتأو هذيمالت فقومو هفقوم ةقيقح روصي
 تافلؤم نم هباتك ةدام ىقتسا نأ دعب فقوملا اذه ةكرب نبا ررح عبارلا

 ميركلا نارقلاف .بايترإلاو كشلل الاجم عدت ال قئاقح ررق دقف .هنع ةقباس

 لزنملا زجعملا مظنلا وه» يملاسلا ريبعت ىلعو ،هناقرفو هيحوو هنلا مالك وه
 ... نآرقلا ريغ نآرقلا ريسفت» نأو رتاوت هنع لوقنملا (يَي) دمحم انيبن ىلع

 ايركز يبأ نع يكح اميف رفك دقف نآرقلا وه هلك نآرقلا ريسفت :لاق نمو

 ىريو ،ةيبرعلا ريغب نآرقلا ةءارق زوجت ال هنأو يغاوزلا ايركز خيشلا نب يحي
 نم ائيش لجرلا ركني نأ يفكي» هنأ (ه٢٦ق) يمتسرلا باهولادبع مامإلا

 ةلملاب ىمسيو ‘هتثراومو هتحكانم مرحتو مدلا لالح اكرشم نوكيل نآرقلا

 .اهمكح هقحلي و اهيف لوخد يتلا
 ججاحف هموصخ دض نآرقلا نع عافدلا يف هريغو ةكرب نبا مهاس دقل
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 تاءارقلا فالتخاو يناعملاو صصقلا راركت نم هيف ءاجام نودقتني نيذلا

 ةكرب نبا صصخو .نآرقلا عمج ةلأسم اذكو ناصقنو ةدايز نم هيف معز امو

 نآرقلا ميجنت نعو .ينابرلا هلصأ ديكأتو نآرقلا زاجعا نايبل تاحفص عبرأ

 وبأ هرصاعم ركذي و .«ءيشف ائيش (ةَ) هيلع لزني» ناك هنأ ناطحق وبأ ركذ

 هتوبن ىلع ًاليلد انيبم انآرق (ةيني) هيلع لزنأ» هللا نا سيمخ نب تلصلا رثؤملا

 مظنل افلاخم همظن لعجو هيلإ لسرأ نم ىلع ةجحو هتلاسر ىلع ايلعو

 .«نيفلتخملا مالك نيب لصفيل نييرشبلا يناعمل انيابم هدرسو ©نيمظانلا

 نآرقلا ةعيبط ديدحتل ىفكي ام صوصنلا نم تافطتقملا هذه يف نإ

 لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال هنإف ،ةيعيرشتلا ةيحانلا نمامأ .ةيضابإلا دنع

 هلك قحلاف» ةلأسملا يف ارهاظ امكحم اصن ناك اذإ هريغ ىلإ نآرقلا كرتي نأ

 قحلا كرديال هنأ وهو ،ىلاعتو كرابت هللا نع ليزنتلا مكح نم هرسأب جراخ
 لطاب وهف هنم هماكحأ جرخت ملو هقفاوي ملامو هماكحأ نم جرخ امو هنم الإ

 .«لالضلا الإ قحلا دعب امو لطاب هاوسو هللا نم قحلا نأل

 نمم ادحاو نأ رثؤي ملو © نآرقلا ةبترم ةيولوأ يف كشلل لاجم كانه سيل

 ال هنأ اودكأو اورقأ مهلكو ،هريغ نآرقلا ىلع مدق عيرشتلا رداصم نع ملكت

 .يعرشلا مكحلا نع ثحبلل هريغ ىلإ نآرقلا يطخت زوجي
 اهيلع فراعتملا نآرقلا لئاسم لك نع ةيضابإلا ءايلع ثدحت دقل

 مهيلع ظحالي ملو ..خوسنملاو خسانلاو ماعلاو صاخلاو هباشتملاو مكحملاك
 نأو ،ةليصأ ةيمالسإ ةرظن مهترظن تناك لب ؤفقاوملاو ءارآلا يف ذوذش يأ
 . ميركلا باتكلا اذهل نيعباتلاو ةباحصلا روصت هسفن وه هنع مهروصت
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 : ةبوينلا ةنسلا

 ىودب ميهاربإ ركذ دقل .ميركلا نآرقلا دعب ةيناثلا ةبترملا يف ةنسلا يتأت

 يمادقلا دجأ مهلاوقأ يف (ةْلَي) هللا لوسر ةنس ىلع مهدامتعا يف» ةيضابإلا نأ

 نم هاوس ام نود ،©بيبح نب عيبرلا دنسم ىلع ايلك دايتعا نودمتعي مهنم

 مهتدجوف رشاعلا نرقلا يف ةصاخو مهنم نوثدحملا امأ ةحيحصلا ديناسملا

 .ديناسملا عيمحل نوضرعتي

 ةيضابإلا نأل ،ليلدلا مدعو ةقدلا مدع :نيرمأ مالكلا اذه يف ظحالن

 ‘ثيدح فلأو ةسمخ لمشي يذلا بيبح نب عيبرلا دنسمب اموي اوفتكي مل

 ءاهقف نم احانج نأ انملع اذإ ةصاخ .انيديأ نيب يتلاك ةيهقف ةورث ةماقإل

 نوكسمتيو ضفرلا دح لصي ءاددشتم ًافقوم سايقلا نم نوفقي ةرصبلا لهأ
 رابتعا يلودبي هنأ ايك .تادجتسملاو ثداوحلا مكح نع ثحبلا يف رثألاب

 درجم ،ىرحختألا ثيدحلا بتك نم ةدافتسإلا يف لوحت ةطقن رشاعلا نرقلا

 نع نوذخأي اوناك ةرصبلا مايأ ذنم ةيضابإلاف .ليلدلا هديؤي ال ضارتفا

 مهيثدحمو رابكلا ةيضابإلا ءايلع نم وهو جرعألا نايح ىور دقف "مهريغ

 نبا ركذو ،ناذاز نب روصنمو جيرج نباو ةبورع يبأ نب ديعسو ةداتق نع
 ييحي نب ديلولا نع دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلا ىور ايك ،ةقث هنأ نيعم

 .ريثك مهريغو & جيرج نباو مره نب ورمعو

 ىربكلا ةنودملا نإف ڵ©بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا ىلإ ةفاضإلابو
 نم ةفئاط تمض دق ،مهؤاراو يناثلا نرقلا ءايلع لاوقأ اهيف تعمج يتلا

 ىلإ عرستلا مدع اهيف ظحالي ايك \ةيضابإلا ريغ نع تيور ثيداحألا
 مل .ةيسايسلا وأ ةيدقعلا ىؤرلا يف فالتخإلا درجمب ريغلا ثيداحأ بيذكت

 بهذ اركح فلاخ ولو نيرخآلا ثيدح نوضفري ةلجألا ءاملعلا ءالؤه نكي
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 ."اندنع كلذ حصي مل» مهلوقب نوفتكي اينإو بهذملاو دهتجم هيلإ

 نود هب اودرفت اييف انيفلاخم رابخأ ركنن انسلا اننأب ةكرب نبا حرصيو
 نأ زوجيو ،اهضعب داسف انملع دق انأل اهداسف ملعن نأ ريغ نم انباحصأ

 .انباحصأ مهعم اهلقني مل نإو احيحص نوكي نأ هداسفب ملعي ملام نوكي

 يفام اولبقي مل ةيضابإلا نأ نم ،هيلا راشملا يأرلا درب انل حمسي اممو

 يتلا ةيوبنلا ةنسلا صوصن نم ةورثلا هذه ةحيحصلا ديناسملاو عماوجلا

 زواجتت نأ لمتحال اهؤاصحإ مت ولف (ه٤ق) ةكرب نبا عماج اهب حفطي
 هنوك ىلإ ةفاضإلاب ءايضابإ اردصم اهل دجن نأ نود ،عيبرلا دنسم ثيداحأ

 ردصملا نأب يحوي امم "ثيدحلا حص نإ» ةرابعب ثيدحلا ىلع قلعي ام اريثك

 .ايضابإ سيل

 باتك نأب ينالجراولا بوقعي وبآ حرصي يرجهلا سداسلا نرقلا ينو
 شيفطا خيشلا دريو .يذمرتلا باتك كلذكو حاحصلا بتكلا نم يراخبلا

 هنإف انباحصأ هقف نع ءانغتسالا كنكمي ال» عوضوملا ي هيلئاس دحأ ىلع

 ةفلاخم اهيف سيل انموق اهيوري ثيداحأو ،انباحصأ اهيوري ثيداحأ نم ذوخأم

 نم ديلقت زوجي هنإف ،هيف انباحصأ اوقفاو نكل ،ايهتفلاخم هيف امم وأ لصألا
 يف نوكرتشم انإف .فلاخم ولو ،ملعلا يف ةنايخ هنم ملعي ملو "ملعلاب فرع

 .نآرقلاو ثيداحألاو ةيلقعلا مولعلا

 ةباحصلا ثيداحأ نم هيلإ راشملا فقوملا ركنت ةيضابإلا صوصنلا نإ

 نأ يفكيف ،ثيدحلا ةياور ىلع ًارثأ ةنيابتملا ةيسايسلا فقاوملل لعجت ملو
 نع نيلوؤسملا نع ةدع تاياور هدنسم يف دروأ دق بيبح نب عيبرلا نأ ركذن

 نب ورمعو بلاط يبأ نب يلعو "نافع نب نايثع نع ثيداحأ دجن ذإ ةنتفلا

 .ةيومألا ةلودلا كولم نم مكحلا نب ناورمو نايفس يبأ نب ةيواعمو صاعلا
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 ،مهريغو ةباحصلا ءالؤه نع لقن دق ثيدحلا يف ةيضابإلا ةدمع ناك اذإف

 نع الضف ليلد ةهبش اهنوخت ةميدق ءارآو لاوقأب ظافتحالل لاجم ىقبي ال هنإف

 ىؤرلا فالتخا ساسأ ىلع طابنتسا درجم ينظ يف يهو ، هسفن ليلدلا

 .نيملسملا نيب ةيسايسلا

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم ةيضابإلا فقوم نع مالك نم هاندروأ ام نإ

 ام ىلإ نانئمطالا مدع هنم مهفن دق رايت دجو دق هنأب فارتعالا نم انعنمي ال

 رايتلا اذه نأ ودبي هنإف ڵكلذ لك نم ديدشلا ظفحتلاو نورخآلا هيوري

 نأ رهاظلاو فقوملا اذه فقي نم يناثلا نرقلا يف دجن اننإف اديدج سيل

 .مهفقومب بهذملا عبطي نأ نكمي يتلا ةرثكلاب اوسيل يأرلا اذهب نيمزتلملا

 الإ مهثيدحب ذخألا زوبي ال» هنأ اهنم ؤبحاص اهل فرعي ال لاوقأ درجم يهف

 نم اندنع حصام فلاخت ال يتلا ثيداحألاو ؤبيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ

 نم سيل هنأ مغر رايتلا اذه نع عفادي نأ ةكرب نبا لواحيو .«ثيداحألا

 انوفلاخو» :لوقي ذإ ةطلسلاو ةسايسلا ىلإ كلذ بابسأ دريو ‘هب نيلئاقلا

 ناورم نب كلملادبع مهيفو ،اهيف مهدلقنو مهثيداحأ لبقن ال انأ انم نوركني

 اذه نإ "مهلاثمأو يدبعلا نوراه وبأو ةرفص يبأ نب بلهملاو هناوعأو

 هيلإ تعفد ءادج اروصحم اهاجتا الإ رمألا عقاو يف سيل ضفارلا فقوملا

 ءايلع اهاور يتلا ةحيحصلا صوصنلا ةمداصم يف ةبغرلا مدعو ةسايسلا

 ىتلا ةيريرقتلا ةروصلا هذهب تسيل ةلأسملاف ؛لك لعو .لودعلا بهذملا

 حرص دقف ‘كلذ ريغ هتقيقح يف بهذملا يأرف «ثارتلا ةلقن» دنع اهدجن

 انباحصأ نود هب اودرفت اميف انيفلاخم رابخأ ركنن انسل» اننأب (ه٦ق) يدنكلا

 امل انباحصأ مهعم اهلقني مل نإ و احيحص نوكي نأ هداسفب ملعن نأ ريغ نم
 اوقبتسي ملو رابخألا ضعبب وأ ربخلاب ملع هباحصأ نم ضعبلا نوكي نأ زوجي
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 ثيداحأ شيفطا خيشلا لبقيو ."مهنيب رهتشي مل وأ ربخلا كلذ ملع لكلا يف
 نيبلاطاوسيلو ثيدح هيف انل سيل اييف تدرو وأ اندنع ام تقفاو نإ نيرخآلا

 ةنسلا نودري ال ،انركذ نأ قبس ايك ةيضابإلا نأ ايك !هباوغازام حيحصت هيف
 مل اذإ رذع نع نوثحبي اوناك لب مهعم فالتخإلا درجمل مهريغ اهيوري يتلا
 ابو جرؤملا ابأ ةنودملا بحاص لأس دقف .ءالؤه دنع حص ثيدحب اولمعي

 ةالص ىتح ةبانجلا ىلع لظي (ةلَي) يبنلا نأ نم ةشئاع ثيدح نع ديعس

 نأ ملعن ولو "ملعأ هلوسرو هلاد ةباجإلا تناكف ًائاص حبصي مث حبصلا

 دمتعنو مهنع ذخأن نيذلا انباحصأ نأ ريغ هبان ذخال كلذ لعف () يبنلا

 نبا لبق دقو .«ثيدحلا اذهب ملعأ هللاو هب نوذخأي الو كلذ نوري ال مهيلع

 يذو عابسلا نم بان يذ لك موحل ربيخ يف () يبنلا ميرحت ربخ ةكرب

 يف ةديبع يبأ مامإلا لوقل هتفلاخم مغر ،ةيلهألا رمحلاو ريطلا نم بلخ
 ةكرب نبا ركذو .كلام مامإلا هيلع هقفاو يذلا .اهمحلو عابسلا رؤس ةراهط

 ،لودع مهعم هلاجرو تباث هدانسإ نآلل» ربخلا ةحص بجوي هدنع رظنلا نأ

 .«مهيف روهشلمل اك هب مهلوقو نيفلاخملا يف ربخلا راشتناو

 اذإ الإ مهريغ اهاور يتلا ثيداحألا مهرمأ ةقيقح يف ةيضابإلا دري مل
 نأ مولعمو ،ليلدلاب مهدنع تبث حيحص يدقع أدبم عم تضراعت

 مهنأ ايك ةروهمجلا بهذم وهو ،دئاقعلا يف ةجح تسيل ةيداحألا ثيداحألا

 نم بهذملا يثدحم دنع اهتحص تتبث ىرخأ عم ةضراعتملا ثيداحألا نودري

 دجو اذإ و عيمجلل عورشم قح وهو ،حيجرتلا باب نم اذهو ،لوألا ليعرلا

 لماوع ةجيتن لعف دروه امنإف نيرخآلا ثيداحأ در يف هيلع لوعي ال يأر
 دجو دق رايتلا اذه نأ هيف كشال اممو .ةيسايسو ةيدئاقع فقاومو "ةيخيرات

 .هتياورو هربخ ضفرل «ًايضابإ» يوارلا نوكي نأ يفكي ذإ بهاذملا ةيقب دنع
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 ايك ةيضابإلا دنع ةيوبنلا ةنسلا نأ ررقن نأ نكمي لصفلا اذه ماتخ يف

 هزواجتي نأ زوجي الو ،عيرشتلا رداصم نم يناثلا ردصملا .مهريغ دنع يه

 اوذخأ دق بهذملا ءاهقف نأو احيحص ثيدحلا ناك اذإ هربغ ىلإ دهتجملا

 اذه ناكو ،هبهذم نع رظنلا عطقب ،ةياورلل الهأ ناك نم لك نع ثيدحلا

 عيمج نع اوور دق مهنأو ،ةيعيرشتلا ةسردملا هذه روهظل ىلوآلا مايألا ذنم

 دنم نوملسملا اهبرم يتلا ةملؤملا ثادحألا نع نيلوؤسملا مهيف نمب ةباحصلا

 رصنع اولعجي ملو ؤ©بلاط يأ نب يلع ةافو ىلإ ثلاثلا ةفيلخلا ةايح رخاوأ
 نأ اوعيطتسي مل يملع ىلع ثيدحلا داقن نأو ،ملعلا يقلت يف رثؤي ةسايسلا

 ةيضابإلا دنع بذكلا نأ ذإ ،نيعاضولا ةمئاق يف ادحاو ًايضابإ انل اوركذي
 .رانلا يف اهبحاص دلخم ةريبك

 :بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم

 يوارلا اياضق ةسارد لالخ نم هثيداحأ ةحص رهظتو .اخيرات اهمدقأ

 .نتملاو دانسالا لئاسم ىرخأ ةرابعبو يورملاو
 وه نإ نيدلا لئاسم نم دانسالا ثيدحلا ءايلع ربتعي : دانسالا : الوأ

 ةيمهأل اكردم عيبرلا مامإلا ناك دقلو .للعلاو عضولا نم ةنسلل يماحلا

 ريخ ىلإ هيف سانلا لازي ام تقو يف يناثلا نرقلا يثدحم نم هنوك مغر دانسالا

 مامإلا ىفتكا كلذ عمو ،دعب دكأتت مل دانسالا يف ددشتلا يعاودو برقأ نورقلا

 (هركذي) يباحص نع رباج نع ةديبع وبأ ادحاو قيرط نم ةياورلاب عيبرلا
 نيتس دانسالا اذهب ةيورملا ثيداحألا ددع غلب دقو .(ةيَي) ها لوسر نع

 توءاجو .اثيدح ةئايعبسو نيعبرأو دحاو عومجم نم اثيدح )٥٦٠( ةئايسمخو
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 تحصو ،عيبرلا ريغ دنع ىرخأ قرط نم تتبث اهنكلو ،ةلوصوم ريغ ةيقبلا
 رربي امبو .سيلدتلا وأ ذوذشلا وأ بذكلاب مهتم وار لك نم دنسلا ولخ

 دقن دعاوق رقتست نأ لبق نود دق دنسملا نوك وه ةلوصوم ريغ ثيداحأ دوجو

 مامإلا ناك لب .ةياور ثيدحلا ملع نع اهتأشن ترخأت يتلا هجيرختو ثيدحلا

 يف لماكتت ةددعتم ديناسأب ثيداحألا كلت نم ريثكلا دروأ دق هسفن عيبرلا

 دنع دئاسلا ماعلا عباطلا نأ نع الضف دانسإلا ثيح نم ثيدحلا حيحصت

 دهعلا برقل رشابملا يقلتلاب حيرصتلا يف لهاستلا يناثلا نرقلا يثدحم

 عيبرلا مامالاف .مهتنامأو ةاورلا قدصب قيمعلا ناميإللو ، ميركلا لوسرلاب
 هخويش ةريخ مهنإ .مهب هفرعأو هيلإ سانلا برقأ نع هلاوحأ بلاغ يف يوري
 دحأ ركني ملو ،جهنملا اذه نوجهني هلبق نم ةباحصلا راغص نأ ىلإ ةفاضإ

 (يَي) هللا لوسر ىلإ ثيدحلا نوعفري نيح كلام نب سنأو سابع نبا تاياور

 حيحصلا عماجلا ي ،ةزرابلا ةيدانسالا رهاوظلا نمو .عايسلاب يحوي ايب
 ىلع ةلادلا ةحيرصلا تارابعلا عيبرلا مامإلا لمعتسي ام اليلقف .ةنعنعلا

 لوعي ةيساسأ تاحلطصم ثلاثلا نرقلا يف حبصتس يتلا رشابملا يقلتلا

 دمتعملا ىلع ،نعنعمل اف .ةلأسملا هذهل رابتعا ال هنأ الإ ثيدحلا مييقت يف اهيلع

 اذإ «انربخأ» و «انثدح» ةلزنمب وهو لصتملا دنسملا ليبق نم ،لاوقألا نم

 ةثالثلا رصانعلاو .سيلدتلا نم ةءاربلاو ءاقللاو ةاورلا ةلادع هعم ترفوت

 عيبرلا مامإلا كراش امم ةنعنعلا ةرهاظو .عيبرلا لاجر عم ةرفوتم ،هللا لضفي

 .ننسلاو حاحصلا ةيقب باحصأ

 : نتملا: اينات

 ين ةدراو اهلمجم يف يهو "حيحصلا عماجلا صوصنل ةينأتملا ةءارقلا نإ
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 نم يوبنلا ثيدحلا نيشي ام لك نم اهتمالس دكؤت ننسلاو حاحصلا
 وأ لقعلل فلاخم ثيدح هيف كضزتعي ال ؛ىنعملا يف ةكرو "ظفللا .ةكاكر

 وأ ذوذش ىلع هيف رثعت الو ميلسلا ليوأتلل لباق ريغ وأ ةدهاشملا وأ سحلا

 نم ائيش اهيف دجيال دنسملا ثيداحأل ءىراقلاو .اهعفد نكمي ال ةلع

 برقتلا يناعمو .ديعولاو دعولاب ةفزاجملاك قالتخالاو عضولا تامالع

 .مهئاطعو اهباحصأ اضر لينل ةطلسلل

 نم تيور اهنوكل دنسملا ثيداحأ نم ةلمج يف فعض ضعبلل رهظ اذإ و

 نوكت نأ ةرورضلاب مزلتسي ال كلذ ناف عيبرلا مامإلا ريغ دنع نهو اهيف قرط

 ايك .تاقث الودع هتاور نوكل عيبرلا مامإلا قيرط نم ةفيعض ثيداحألا هذه

 الو .عضولا تامالع نم ءيشب ىحويال ثيداحألا كلتل نيصرلا رظنلا نأ

 ةعيرشو ةديقع ميركلا نآرقلا اهررق يتلا ىربكلا لوصألا عم ةضراعتم يه
 نوكي ال نأ ةحصلا ريياعم نم نأ ،تيدحلا لهأ دنع 6ررقت دقو .ةايح جهنمو

 نكمي فيكف ،هنم ةقث رثكأ وه نم ةقثلا يوارلا فلاخي نأب اذاش ثيدحلا

 !؟هتايآ نم ةيآ وأ ميركلا نآرقلا لوصأ نم لصأل اضراعم ثيدحلا نوكي نأ

 : صئاصخلا

 :: يلي اف اهزجون تاظحالم ىلإ دنسملا عبتت نم لك يهتني

 .تايثالثلا ةرفوو دانسالا ولع ١

 .راركتلا _ ٢

 رثكأف .اهدانسا ولعب دنسملا ثيداحأ زاتمت : دانسالا ولع :الوأ

 ثالث الإ بلاغلا يف (ةلني) يبنلاو عيبرلا مامإلا نيب سيل ،ةيثالث اهديناسأ

 دانسالا ولع نأل عيبرلا مامإلا دنسم نساحم نم ةزيملا هذه ربتعتو .تاقلح
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 ؛بلاغلا يف طخلا لايتحا لق لقأ ددعلا ناك ايلكف .للخلا نم ثيدحلا يمحي
 .ةحصلا ىلإ برقأ ةياورلا تناك ةليلق طئاسولا تناك الكو

 حاحصلا باحصأ نم هريغ عم عيبرلا كرتشي : راركتلا : ايناث

 .اراركت ثيدحلا بتك لقأ ربتعي دنسملا نكلو .راركتلا ةفص يف ننسلاو
 :كلذ نم دصقلاو ،ثيدحلا سفن بابلا سفن يف دجنف

 .هنع ةبارغلل اعفد يباحص نم رثكأ هاور ثيدحلا نأ نايب - أ

 .ةفلتخم ظافلأب يور ثيدحلا نأ نايب_ ب

 نم يور اذإ دحاولا ثيدحلل ةلصفملاو ةرصتخملا ةياورلا داريإ _ج

 ةدافإ وأ هيلقان نع ةهبش ةلازإ ،ةلاحلا هذه يف راركتلا ديفيف !ةدع قرط

 :دنسملا ةناكم

 ديصر عيبرلا مامإلا دنسم نأ 5 هنايب قبس ام لك دعب "انررق اذإ غلابن ال

 نم ننسلاو حاحصلا نم هريغ يف ءاج ام دكؤي ،ةيوبنلا ةنسلا لاجم يف يرث
 تافنصم نم ادحاو دنسملا نوك ىلإ ةفاضإ ؛ديدج دنسب ،ةكرتشم ثيداحأ

 فيلأتلا ىوتسم ،ديعب دح ىلإ روصي وهف .انتلصو يتلا ةليلقلا يناثلا نرقلا
 .هتازيمم لكب ،دهعلا كلذل يثيدحلا

 .ننسلاو حاحصلا ةيقب هيلت .ميركلا نآرقلا دعب باتك حصأ 5دنسملاو
 ةبارغ الو .قلتخملا عوضوملل دوجو الو .ةلمجلا يف حيحص ثيداحأ نم هيف ايف
 .مهحالص يف داقتعالاو هلاجر ةقثل ةنسلا بتك حصأ باتكلا اذه ربتعي نأ

 هللا لوسر ىلع اولوقتي نأ نع مهعروو نيدلا ةمدخ يف مهتايح مهلذبو

 .ارانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :هنع نولقانلا مهو (ةلَي)
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 بيترتب (ه٦ق) ينالجراولا ماقف عيبرلا مامإلا دنسمب ةيضابإلا متها

 ةدافتسالا سانلا ىلع رسيف حيحصلا عماجلا هايسو عماج لكش ىلع هثيداحأ

 لوأ هلمع ناكو هحرشف (ه٢١ق) ةتس وبأ خيشلا ءاج مث ،هيلع اولبقأو هنم

 - ١٣ ق) يملاسلا خيشلا ءاج مث .لقألا ىلع ايلاح _ انلصو دنسملل حرش

 نأ دعب دنسملا رشتنا ةريخألا تاونسلا يفو .يناثلاو لوألا هيئزج حرشف (ه ٤

 ةيثيدحلاو امومع ةيعرشلا تاساردلاب نومتهملا هنم دافتساف .هتاعبط تددعت

 .ةمئاق هتمدخو ةيضام دنسلمل اب ةيانعلا لازت امو اصوصخ

 : عامجإلا ج
 دقف "نييلوصألا دنع شاقنلاو لادجلل اعوضوم عامجإلا ناك دقل

 ©فقاوملا تنيابتو ءارآلا تددعتف ،هنم دوصقملاو هتيجحو هتعيبط يف اوملكت

 روضحلا اذهل ناكو شاقنلا اذه راطإ يف يركف روضح ةيضابإلل ناكو

 يناثلا بناجلا لثميو ،ةيضابإلا ريغ فقاوم لوألا بناجلا لثمي ،نابناج
 .عوضوملا نم هسفن بهذملا باحصأ فقوم

 ةيضابإلا نأ ىلإ نيقرشتسمو برع نم لوألا فقوملا باحصأ بهذي
 نآو مهتقرف قافتاب الإ نورقي الو ،مهتعامج جراخ عامجإب نوفرتعي ال
 مهنمو _ جراوخلا مضو .ةنسلا لهآ عامجإ نع ةديعب تنوكت مهميلاعت

 :ىلاعت هلوقل ةجحب سيل عامجإلا نأب نيلئاقلا ىلإ عبطلاب ةيضابإلا

 لأو ىلزأو لوستلااوغيطأوهللااوغيطآاونماءَنذلاايمأَي

 مكنا لوسرلاو و هلإ هوش ء ى ىش ق ؤ عر ن ةنرم
 2 ه س ۔ ے۔ ود ۔ مم 7 ہ' رم ر ے مه مرق

 د نسح او ربح َكلَدرخآل امويلاوري اد هل هللاي نونمّود ٢

_
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 ال» هنأ عامجإلا ةيجح نع هثيدح يف ،تومحرلا حتاوف بحاص ركذو
 ©قافتالا دعب نوثداح مهنأل ةعيشلاو جراوخلا ىقمحلا نم ةمذرشب دتعي

 ."ةيلقعلا تايرورضلا يف ةيئاطسفسلا لثم نيدلا تايرورض يف نوككشي

 دتعي نيذلا ءاملعلا ذإ .عامجإلا يف ةيضابإلا يأرب مزح نبا فرتعي ملو
 مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم ايتفلا» مهنع ظفح نيذلا مه مهعامجإب

 ابأ يعن انسلو _ نيعمجأ مهنع هللا يضر . مهعبت نمو ثيدحلا لهأ ءاملعو

 لاهج الو ... رايسلا ميهاربا الو رمتعملا نب رشب الو مصألا نبا الو ليذهلا

 ةفرعمو راثآلا فيقثت نم اونعتي مل ءالؤه نإف ضفرلا لمهأ الو ةيضابإلا

 ملو ةيضابإلا هقفب "عامجإلا بتارم» رشان فرتعي ملو !اهميقس نم اهحيحص

 ىلع لوعي نيذلا نم ةيضابإلا ءالؤه سيل» ذإ عامجإلا ين ارثؤم هاري نكي
 مهداعتبال ةنسلاب ملع مهل سيلو مهخيش باضخ نم ثدحأ وهو مههقف
 ثيح هقف الو .ةنسلاب هللا قلخ لهجأ نم نوقبيف ...اهل مهريفكتو ةمألا نع

 .اادج رهاظ اذهو ةنس نوكت ال

 - مهفقاوم نع ضعبلا اهب ربع يتلا ةداحلا ةجهللا نع رظنلا عطقبو

 نأ مهمالك نم صلختسن اننإف _ ءالؤه دنع ًافولأم اجهنم كلذ ناكو

 ةيناثلا ةطقنلاو مهئ ايلع عامجإ ىلع هورصقو ةمألا عامجإب اوفرتعي مل ةيضابإلا
 يف ةيضابإلا يأرب ةةماع ةفصب ىرحألا بهاذملا دادتعا مدع ىلع صنت

 ةقيقح نع ريبعتلا يف اهقدصو ءارآلا هذه ةحص ىدم وه امف ةمألا عامجإ

 ؟يضابإلا فقوملا

 وه ايك ؤ©بهذملا ءايلع تاباتك هنمضتت لاؤسلا اذه نع باوجلا نإ

 انيب دقف \ةنسلا ةصاخو ث نآرقلا نم مهفقومل ةبسنلاب هيلإ انرشأ ام عم لاحلا

 .مهبهذم ناك ايهم تاقثلا هيوري يذلا ثيدحلاب اهلهجب ةيضابإلا ماهتا نأ
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 ةيضق يف ىلوألا ةطقنلاب قلعتي اميف امأ .كلذ ىلع ةجحلا انمقأو ،لطاب ماهتا

 بهذملا ءايلع قافتإ ربتعي الو كلذ ركني يفوسلا ينغراملا نإف عامجإلا

 تعمتجا لوقت له ةلأسم ىلع ةيبهولا تعمتجا نإ لاق اذإ» هنإف اعامجإ

 لهأ نم عامجإلا» نأب يدنكلا حرصيو .'ةجحلا هتمزل نكلو .ال لاق ةمألا

 أدبملا اذهل قيبطتو .«فالتخا فالتخالاو يأر لهأ اوناك اذإ عامجإ نامز لك

 رصع دعبو «ةمألا قافتاب بئاغلا ىلع اهب مكحي ال دودحلا» نأ ىري هنإف

 عامجإ وه ةيضابإلا دنع عامجإلا موهفم نأ نوفلخ نبا دكؤي يدنكلا
 لثمو .ةيداهتجإلا لئاسملا نم ةلأسم يف روصعلا نم رصع يف ةمألا يدهتج

 نم رهشأ ةتس مامت يف الإ قحلي ال دلولا نأ ملعلا لهأ عمجأ» هلوقب كلذل

 يف اهسمتلاف ةلأسم كيلع تدرو اذإ» هنأ ركذي مث .«ًادعاصف حاكنلا موي

 لقنو "ةمألا عامجاو ةنسلا رتاوتمو باتكلا صوصن وه يذلا لوصألا

 نميف كاشلا كيرشتب لوقي نم ءايلعلا نم نأ بينم فسوي يبأ نع يخامشلا
 لعف وأ لوق لك وه عامجإلا» نأ يصقشلا ركذو ،هيلع عمتجملا يأرلا عفد

 .فلاخ هيف دجوي الو (ةلََي) دمحم ةمأل حص

 لخدو .هقدصو هب نمآ نم عيمج» اهنأ ةيضابإلا رظن يف ةمألا موهفم نإ

 ةعيشلاو ةيدقلاو ةئجرملا نم ةيضاملا بهاذملاو قارتفالا كلذ ةلمج يف
 نأ نم حرشأو رهظأ ةلوقلا هذهف .ةمسجملاو ةهبشملاو ةيضابإلاو جراوخلاو

 لوسر لاق دقو .سوفنلا هيلإ ليمتو بولقلا ىلع بلاغلا وهو ليلد ىلإ جاتحي
 اذه لالخ نم رهاظو ."ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ يتمأ قرتفتس » :() هللا

 لوبقل دادعتسا ىلعو ،نيرخأآلا عم احعاست رثكأ اوناك ةيضابإلا نأ مالكلا

 ءايلع عامجإ وه مه دنع عامجإلا نأو .قحلا تقفاو اذإ اهب فارتعالاو مهئارآ
 سايقلا ىلع مدقم هنأو ةنسلاو باتكلا ليلدب ةجح هنأو ةيمالسإلا ةمألا
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 .هنم ىوقأو

 عامجإلا عوضومب ةقلعتملا لئاسملا لك ىلإ بهذملا ويلوصأ ضرعت دقل
 رصعلا ضارقنا طارتشاو ةباحصلا عامجإ و عاونألاو ةيجحلاو فيرعتلاك
 .لئاسملا نم كلذ وحنو

 : ساقفقلا ۔ د

 دنع ليوط ثيدح عوضوم عامجإلا عم لاحلا وه ايك سايقلا ناك دقل
 ثيح نم عامجإلا دجن اننأ كلذ ©فالتخالا نم ءيش عم لوصألا لهأ

 سايقلا ةيجح نم فقاوملا تنيابت نيح يف هتيجح ىلع اقفتم أدبملا
 رداصم دحأ هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ،عيرشتلا لوصأ نم الصأ هرابتعاو

 وأ ةنسلا وأ باتكلا يف مكح ام ةثداحل دجوي مل اذإ هيلإ أجتلي .عيرشتلا

 يف ،ةلعلا ىلع موقي سايقلا نأل كلذ نييلوصألا نم قيرف ضفرو .عامجإلا

 .ىلاعت هللا اهبصن يتلا ماكحأألا للع كاردإ نع زجاع لقعلا نأ نيح

 هلخدي نأ هل سيل اميف لقعلاب عفدو ةفزاجم مهرظن يف كلذ ىلع مادقإلاف

 مهومهتاو سايقلاب نيلئاقلا ىلع اولمحو رهاظلا لهأ يأرلا اذه ىنبت دقو

 .هلالح ميرحتو همارح ليلحتو هقلا عرش يف ةدايزلاب

 دهع ىلع ںىلوألا مهمايأ يف ةيضابإلا قحلي نأ لهسلا نم سيل
 نيقيرفلا دحأب ةميرك يأ نب ملسم ةديبع يأو ديز نب رباج نيمامإلا

 دق سايقلا اهنمو ،ةيلوصألا تاحلطصملا نكت مل نيحلا كلذ ىتحف

 نآرقلا ريغ نوفرعي رصعلا كلذ ودهتجم نكي ملو ءاهملاعم تنيبتو تحضتا

 هتحت لخدي نأ نكمي ذإ ددحم ىنعماذ يأرلا نكي ملو "يأرلاو ةنسلاو

 يف سيل هنأ مهملاو .كلذ وحنو ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو سايقلا
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 هذه دحأ ىلإ لاثملا ليبس ىلع ةيهقفلا رباج مامإلا ءارآ عجرن نأ انرودقم

 حيرصتلاب نوفتكي اوناك مهلاوحأ بلغأ يف لوألا نرقلا ءاهقف نأ ذإ ماسقألا

 دب ةديبع يأ مايأ تايرخأ يفو .ليلدلا ركذ ريغ نم ةضورعملا ةلأسملا مكحب

 عمو ،نيدهتجملا نيب لدجلل اعوضوم ىسمأو كروهظلا يف سايقلا حلطصم
 ثداوحلا مكح جارختسا يف نيسئاقلا نم ةديبع وبأ ناك نإ فرعنال كلذ

 ةعيبط فرعن ال نكلو ،هيأرب لوقي هنأ ملعن انأ نيح يف ؤال مأ اهنع توكسملا

 هنكلو سايقلا ةجيتن ةيهقفلا هلاوقأ ضعب نوكت نأ ًابيرغ سيلو .يأرلا اذه
 نع دعبلا لك ديعب ااهيلع صوصنم ةلع ىلع مئاق ،هروص ىلجأ يف سايق
 فالتخا» كلذ نم سايقلاب نيلئاقلا دنع دعب اييف فرع يذلا ديقعتلا

 © باصنلا ايهب لمتكيل بهذلا ىلإ ةضفلاو ةضفلا ىلإ بهذلا مض يف ءاهقفلا

 ىلإ دحاو لك مضي :انباحصأ لاق ©باصنلا نع ايهنم دحاو لك زجع اذإ
 دحاو ءيش ةلزنمب مهدنع ايهنأ كلذو ©باصنلا ايهب لمكتسيو هبحاص

 تافلتملا ةميقو لاومألا سوؤر ايهنأ ءاهقفلا لوقي ايك ةعفنملا يف ايهقافتال

 .«باصنلا لايكتسا يف ريعشلا ىلإ ةطنحلا مض هللا همحر ةديبع وبأ ساق امهيلعو

 ركذ دقف ،كلذ لبق هب لوقي نكي مل ذإ ةديبع وبأ هيلإ عجر دق يأرلا اذهو

 يبأ مالك رخآ وه ربلا ىلإ ريعشلاو ريعشلا ىلإ ربلا مض نأ هسفن يخايشلا
 ةئ ايثالث غلب ام الإ ريعشلا يف الو ربلا يف ةاكزال هنإ :هلوق لوأ ناكو ةديبع

 ةضفلاو بهذلاب هساقف كلذ نع عجر مث ضعب ىلإ هضعب مضي الو عاص

 هفقوم ريغت ىلع اليلد عورفلا يف رخآ ىلإ يأر نم ةديبع يبأ لاقتنا يف نأو دبي
 نكي مل هنأ الإ رمألا لوأ يف هلايعتسإ عنم نأ دعب هزاجأ دقف سايقلا نم

 يف هعبتاو هخيش جهنم بيبح نب عيبرلا كلس دقو ،هل همادختسا ي ايلاغم

 مهيليمز نم زرحتملا مهفقومبو أرثألاب ديدشلا مهمازتلاب اوفرع ،ةعامج كلذ
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 لامعتسا ىلإ اريبك اليم ارهظأ نيذللا جرؤملا يبأو زيزعلادبع نب هللادبع
 اوناك نيذلا ةفوكلا ءاهقف جهنمب امهرثأت ةجيتن كلذ ناك ايبر سايقلا

 .داحآلا ربخ ىلع سايقلا نومدقي

 نم رباج مامإلا هلبق نمو ،ةديبع يبأ فقوم يف حوضولا مدع ناك دقل

 بهذملا ءاهقف دنع ،نيتنيابتم نيتعزن روهظ يف اببس سايقلا لايعتسا
 اذه تمسح مايألا نأ الإ ماكحألا طابنتسا يف ةقيرطلا هذه ءازإ يضابإلا

 .عساو قاطن ىلع سايقلا لمعتساف نيسئاقلا حلاصل فالخلا

 انل ظفتحا نوعفادم راصنأ سايقلا ضفرل ناك دقف رمأ نم نكي ايهمو

 نأ ىلع لدي امم" هنأ كلذ نم "مهلاوقأ نم ريبك ددعب عيرشتلا خيرات

 ةزاجإل نييباتكلا لهأ ماعط !وزاجأ مهنأ سايقلاب نولوقي اونوكي مل انباحصأ

 نئاوبلل ضيرعتلا مهضعب زجي ملا و !مهتساجن اوربتعي ملو باتكلا رهاظ
 مهلعلو ،انهاه سايقلا اوكرتو ،تاتيمملا نئاوبلا ىلع اسايق تاقلطملا نم

 لزي مل سايقلا ىلع هنيد لمح نم :لاق هنآ سابع نبا نع يور ام ىلإ اوبهذ
 نب مشاه ىلإ بسنو ."ليمجلا ريغ الئاق نيدلا نع الاض سابتلا يف رهدلا

 نأ ادمعتم ناضمر رهش رطفأ لجر يف ىتفأ دقف سايقلاب لوقلا مدع ناليغ

 ةرافك هيلع بجوي ملو ،هلعف نم ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلاو رهش ءاضق ةرافك هيلع

 ميدنلا نبا ركذ راطإلا اذه يو . سايقلاب لوقي ال نمم ناك هلعلو . اهريغ الو

 ىعفاشلا ىلع درلاه باتك اهنم قرشملا ي ةارشلا ءاملعل اهبسن تافلؤمل ءايسأ

 ءاهقف ءارآب كسمتلاب (ه٣ق) مالس نبا حصن برغملا يفو !سايقلا يف

 متنأ نمم هللا رومأب ملعأ حلاصلا فلسلا نم اوضم نيذلا نإف» بهذملا

 ."لامهإ الو لوقلا نم سايقب اولوقت الف .مهينارهظ نيب مويلا
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 تقو ذنم سايقلاب لمعلا ىلع رمألا عقاو يف بهذملا ءاهقف رقتسا دقل

 نأ سلبارط لهأ (ه٣_٢ق) يمتسرلا باهولادبع مامإلا حصن دقف .ركبم

 هحالص يف "مامإلا ةفص لثم يف هب قوثوملا الإ» ءاضقلا ىلع اولمعتسي ال

 ذخؤي يذلا هقفلا هجوو راثآلاو ةنسلاو باتكلاب هملعو همهفو ههقفو هعروو

 ذإ هثل دمحلا :هلوق مامإلا اذه ىلإ بسن دقو ."ءاضقلاو يأرلاو سايقلا هنم

 دفتسأ ملو يدنع اظوفحم (قرشملا نم تلسرأ بتك) اهيف ام عيمج تدجو

 رشب مناغ يبأ ةنودمو اسايق اهيف تبجثأل ايهنع تلئسول نيتلأسم الإ اهنم

 ةلفاح "يناثلا نرقلا ءايلع لاوقأ انل تلقن يتلا (ه٣ _ ٢ق) مناغ نب

 سايقلا هلايعتسا يلع نب ىسوم نع لقن دقو ،سايقلاب ةطبنتسملا ماكحألاب
 راتخاو ،لوألا مدق مث جاوزأب تجوزت اذإ دوقفملا ةأرمإ قاقحتسا ساق دقف

 اهعم وه يذلا اهجوز ىلع يذلاو هيلع يذلا نيقادصلا لقأ هلف قادصلا

 نم اهذخأي هنأ رخآل رخآلا عاب مث لجرل ةعفش عاب لجر ىلع كلذ ساق
 ةلأسم تءاجو \ةفصو لصأ اهل ةلأسم تناك اذإ ليقو .هدي يف يه يذلا

 يراوحلا وبأ اهب بتك ةلاسر يفو .'اهلثم اهنأ ةفصلا يف اههبشت ةيعرف
 كرشلا لهأ لاومأ نيب قرف يذلا نأ» اهيف ركذ تومرضح لهأ ىلإ (ه٣ق)

 ءاهب يدتقي يتلا ةعبتملا راثآلاو ءاهب يدتهي يتلا ةيضاملا ننسلا ةلبقلا لهأو

 نع رثألاو ةنسلا ءاج اذإف ...سايق الو يأر الو رايتخا اهيف دحأل سيل

 وهو رفعج نبا بهذي و .؛سايقلاو يأرلا انهاه لطبيف () ها لوسر

 نيسح نب دمحأ نأ» لقنو .سايقلا لايعتسا ىلإ يراوحلا يبال رصاعم
 نرقلا يفو .سايقلا مهلئاسم يف نولوانتي هتعيشو ( ه٣٢ق) يسلبارطلا

 ىلإ هنم جوحأ هيأر ىلإ مكاحلا نأ» فنصملا بحاص انل لقني سداسلا

 .ضعبب اهضعب سيقيف راثآلا هب تأت ملام رومألا نم هيلع دري هنأل .هظفح
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 نمم الإ نوكيال مكاحلا نا لدي ام اذهو .اهعورفو اهوصأ نيب قرفلا رظنيو

 .هبوبحم نب دمحم نع وهو ،يأرلاب لوقلا هل زوجي
 نأ ركذي "تخاش » تلعج سايقلا نم فقوملا يف ةيئانثلا هذه نإ

 رداصم نم اردصم هورقأو سايقلاب اريخأ اوفرتعا دق نيرخآو ةيضابإلا

 هابتالا لفغأو ،فارتعإلا اذه خيرات طبضلاب ددحي مل هنأ الإ عيرشتلا

 نيلاغملا ءاوس سايقلاب ىلوألا مايألا ذنم لئاقلا بهذملا ءايلع دنع ىسيئرلا

 ءاح نمو بيبح نب عيبرل اك نيظفحتمل ١ وأ .جرؤمل ١ يبأو زيزعل ادبع نباك

 هيلإ بهذ امم باوصلا ىلإ برقأ !تخاشا» يأر نإف لك ىلعو .هدعب

 سايقلا نودحجي ىرخأ فئاوطو ةيضابإلا نأ نم ( ه٥ق) ينيوجلا
 ةقيقح ناهربلاو ليلدلاب تبث دقو ،يلقعلا سايقلاب نورقي نيح يف يعرشلا
 .عوضوملا اذه نم يضابإلا فقوملا

 لامعتسا يف عسوتلا ىلإ مهريغ نم نيريثكلا بهذم ةيضابإلا بهذ دقل
 مهل تنيبت الك }ةدجتسمل ١ ثداوحلاو تالماعملا لئاسمب اوفتكي ملو ،سايقلا

 عباتتلا اوبجوأف تادابعلا يف هولمعتساف لصألا مكح اهيلع ماق يتلا ةلعلا

 يف مهلوق اضيأ كلذ نمو ،ءادألا يف عباتتلا ىلع اسايق ناضمر ءاضق يف

 ايهنكمأ دقو رخآ ناضمر لخدي ىتح ءاضقلا ارخأ اذإ ضيرملاو رفاسملا

 ءادغ انيكسم موي لكل ىضاملا نع نايعطيو رضاحلا اذه ناموصي ءاضقلا
 .ًادمعت رطفملا ىلع ماعطإلا بوجو ىلع اسايق كلذ دعب هنايضقي و ،َءاشعو

 (_ه٨ق) يلاطيجلل مالسإلا دعاوق يفو .رهشلا ةمرحل كهتنم امهيلك نأل

 يف سايقلا لامعتسال ةريثك ةلثمأ رصعلا سفن يف يخايشلل حاضيإلاو

 .تادابعلا
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 :ةيعيبتلا رداصملا

 امه ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نأ ىلع فالخ الب نوملسملا عمجأ

 وه عامجإلا نأ ىلع آضيا اوقفتاو ،يمالسإلا عيرشتلل نالوألا نا ردصملا

 ىدم ديدحتو همهف يف اوفلتخا مهنكلو ،ادبملا ثيح نم ثلاثلا ردصملا

 هوربتعاو سايقلا ةحص ىلإ روهمجلا بهذ مث هتعيبطو هلكشو هتيجح

 مكح نع اجورخ كلذ يف تأرو سانلا نم ةفئاط هتضفرو ًايعيرشت اردصم
 رداصملا هذه نم ةيضابإلا فقاوم زاجيإب ةيضاملا ثحابملا يف انيب دقو هللا

 اضعب اوناك لب ،ةمألا روهمج نع ءيش يف نوفلتخي ال مهنأ انل نيبتو ،ةعبرألا

 نيب اهتيجح يف فلتخملا رداصملا يف زابحيإب رظنن نأ انل يقب .روهمجلا اذه نم

 © باحصتسالا :يه رداصملا هذهو ةيضابإلا رظنلا ةهجو نم نييلوصألا

 .انلبق نم عرشو ةلسرملا حلاصملاو ،ناسحتسالاو

 : باحصتسإلا-١

 .مدعو دوجو نم اهيلع ناك يتلا هلوصأ ىلع ناك ام ءاقبإ نع ةرابع وهو
 .لالدتسإلا ماسقأ نم لصألا لاح باحصتسا نوكي نأ ةيفنحلا ركنأ دقو

 ناك ام ىلع ناك ام ءاقبب نظلا نأل ةيعفاشلاو ةيضابإلا رثكأ دنع ةجح وهو

 هنع تكس اميف اندنع ةجح وهو .رخآ لاح ىلإ هلاقتنا حصي ملام لصاح

 .هلصأ نع لقنلا هيف حصي ملامو عراشلا

 : ناسحتسإلا۔- ٢

 لودعلا نوكي نآ يملاسلا راتخاو ةديدع فيراعت ناسحتسالا فرع دقل

 نم ًاصن هنع لودعملا نوكي نأ نيب قرف الو .ىوقأ ليلد ىلإ ىهوأ ليلد نع

 نوكي نأ دعب هالالدتسا وأ ًاداهتجا وأ اسايق وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا
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 باتكلا رهاظب تبث هنع لودعملا نوكي نأ نيب قرف الو .هنع لدع امم ىوقأ

 يمسق دحأ هنأ ينالجراولا هنع لاقو ،داهتجإلا وأ سايقلا وأ ةنسلا وأ
 نيفلاخم ناسحتسالاب ذحأألا يف ةيفنحلا عم ةيضابإلا قفتا دقو .يفخلا سايقلا

 لهأ نأ ودبيو .عرش دقف نسحتسا نم نأ ىري يذلا يعفاشلا كلذب

 نأ ينالجراولا ركذ دقف .كلذ يف نوعسوتي الو هلايعتسا يف نوطاتحي بهذملا

 .طايتحالا ىلإ ةراشإ ريبعتلا اذه يفف اهنم افرط لئاسملا ضعب يف ةوعدلا لهأل »

 ةيدلا نم هيلع سيلو ناهو زع ايب هدرتسي هنأ ارح عاب لجرب كلذل لثمو
 ةيدلا هيلعف هتوم الو هتايح ملعت مل نإو ،هتوم وأ هتايح تملع نإ ءيش

 ...اناسحتسا

 ٣ ةلسبرملا حلاصملا :

 تعفدناو دابعلا ةحلصم هيلع تبترت بسانم فصو نع ةرابع يهو

 ءيش يف هسنجب الو هنيعب فصولا كلذ ربتعي مل عراشلا نكل ةدسفم مهنع هب

 اذه فانحألاو ةيعفاشلا نم لك ركنأو .هل ءاغلإ هنم ملعي ملو ماكحألا نم

 ةلسرملا حلاصملاب ةيضابإلا لاق دقو .ةيكلاملا هب رهتشاو لالدتسإلا نم عونلا

 .اهمادختسا يف اوعسوتي مل مهنأ الإ .ماكحألا نم ةلمج اهيلع اوعرفو اهب اومتهاو

 بهذملا يف عيرشتلا جهنم نم ةحلصملا رابتعا نأب ينالجراولا حرص دقو

 يف هطارفإ يف اكلام ينالجراولا ذخآ دقو .تالطبملا نم املاس نوكي نأ طرشب

 اذه نع رظنلا عطقبو .عرشلا اهرقي ال اروص كلذل ركذو ةحلصملاب لوقلا
 دودح يهام نكلو .دودحم راطإ يف بهذملل اهتبثي ينالجراولا نإف فقوملا

 يتلا ةحلصملا هذه نع لوطم ثحب ىلإ جاتحت ةلأسملا نإ ؟راطإلا اذه

 نع ةباجإلل ةيفاك عورفلا بتك نأ روصتأ انأو .اهنع تكسو عرشلا اهلسرأ

 .لؤاستلا كلذ
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 ٤ انلبق نم عرش ۔ :

 رثكأو ةيكلاملاو ةيفنحلا روهمجك ةلأسملا هنه يف ةيضابإلا بهذ
 سيل هنأب ،هنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأو .ةلزتعملل افالخ ةيعفاشلا

 خسني مل اميف انل عرش انلبق نم عرش نأب لوقلا ىلإ نولوألا بهذ .انل اعرش

 :نيرمأ ايعرش اليلد كلذ رابتعال يملاسلا طرتشاو ،انتعيرشب

 .هل راكنإ ريغ نم هيبن وأ هللا انيلع هصقي نأ امهدحأ ۔

 .انل عيرشتلا ةهج ىلع كلذ نوكي نأ امهيناثو

 لصألا اذهب نوذخأي ةيضابإلا نأ رصتخملا حرش لالخ نم رهظيو

 .اردان الإ هيلإ نوؤجلي الو زارتحالا نم ءيشب

 : ماهلإلا

 الإ كلذ يلابب رطخي ملو .عوضوملا اذه نع ملكتأ نأ يف رمألا لوأ ركفأ مل

 ©يضابإلا عيرشتلا لوصأ دحأ اهنأ ىلع ةلأسملا هذه يودب ذاتسألا جاردإ نأ

 ماهلإلا» :هلوقب لصفلا أدب ثيح ،اهيف لاكشإ ال ةيريرقت ةغيصب اهل هداريإو
 .هيف ثيدحلا لصفي حار مث "لالدتسالا عاونأ نم عون ءةيضابإلا دنع

 ةيضابإلا تاباتك يق ماهلإلا عوضوم ةعجارم ىلإ مالكلا اذه ينعفد دقل

 ىلع ينجتلا نم اريثك يودب ذاتسألا بتك ام يف نأ تكردأف هيف تلمأتو

 سمشلا ةعلطل هحرش يف يملاسلا خيشلا هيلإ راشأ امل مهف ءوسو ،ةقيقحلا

 .لهاجلا لهج اهب قيضي ةجح ماهلإلا نأ نم يمدكلا ديعس يبأ نع القن

 دنع ةلبقلا كاردإ نع ءرملا زجعي نأك عضاوملا ضعب يف اهب لمعلا مزليو

 .هبلق نأمطا ثيح ىلإ يلصي مث دهتجي ةلاحلا هذه يفف ،دشرملا مدعل ةالصلا

 .ماهلإلا هيلع قلطأ ام اذهو
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 لثمي مل هنأ احيحص امهف ةيضقلا مهفي مل يودب ذاتسألا نأ ىلع ليلدلاو

 .ةروصلا حضتتو ضومغلا هب لوزي لاثم ىندأب لالدتسالا نم عونلا اذهه

 وهو ،ينالجراولل فاصنإلاو لدعلا يف ءاجام ىلإ رشي مل اذامل يردأ ال انأو

 ةكئالملا دنع ةفرعملا قيرط وه ماهلإلا نأ نم «سرهفلا يف ةتبثملا هعجارم دحأ

 راكنإ نم يملاسلا ذيملت وهو ،لوصألا لوصف بحاص هررقام لقني مل اذاملو

 هرصتخم يف يخايشلا نأ ايك ،عيرشتلا لوصأ نم الصأ ماهلإلا نوكي نأ

 .ديعب وأ بيرق نم ةطقنلا هذه ركذي مل هحرشو
 نم نيريثكلل ةرياسم نوكت نأ ودعت ال ،يملاسلا خيشلا دنع ةيضقلا نإ

 ام قوفي عسوتلا نم ءيشب مهبتك يف ةطقنلا هذه اوجردأ نيذلا لوصألا لهأ

 ةلأسم لقن هسفن يودب ذاتسألا نأ رمألا يف بيرغلاو .سمشلا ةعلط يف

 ريثك اهثحب هذه ماهلإلا ةلأسم نإ مث .هريغو يفنحلا يدنقرمسلا نع ماهلإلا

 لقن رينملا بكوكلا حرش يف الصف راجنلا نبا اهل صصخف "نييلوصألا نم
 ضرعت «داهتجالا جهانم» يف اروكدم» ذاتسألا نأ ايك ،ءايلعلا لاوقأ هيف

 هل دقعو ،هيف ءايلعلا بهاذم نيبو ،ةيلوصألا رداصملا ىلع ًادايتعا عوضوملل

 يلازغلاو ،هنم مهفقاوم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءارآل هيف ضرعت الصف يناكوشلا

 نذإ اذاملف .اهريوصت يف لاطأو ةلأسملا يف هيأر نع رع نيدلا مولع ءايحإ يف

 ماهلإلاب لوقلا نأب يحوت ةقيرطب عوضوملا ميدقتل يودب ميهاربإ خيشلا دمعي
 سرادملا ةيقب نود هب اوصتخا امم لب ،عيرشتلا يف ةيضابإلا رداصم دحأ

 .!؟ىرحخلألا ةيلوصألا

 بحاص لعلو ةبوعصلا ىهتنم يف لاؤسلا اذه نع حيحصلا باوجلا نإ
 .باوجلا فرعي هدحو 'ىمالسلإلا هقفلا ين اهرثأو ةيضابإلا ةسردملا"
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 سماخلا لصفل ١

 نامع يف يضابإلا هقفلا

 نامُع ىلإ ةرصبلا نم ةيملعلا ةكرحلا لاقتنا ه

 سماخلا نرقلا ىلا ثلاثلا نرقلا نم يهقفلا فيلأتلا ه

 رشع عبارلا نرقلا ىلإ سداسلا نرقلا نم يهقفلا فيلأتلا ه

 نيددجم ءاهقفل ناجذومت ٥
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 سماخلا لصفلا
 نامع ف يضابإلا هقفلا

 :نامع ىلإ ةرصيلا نم ةيملعلا ةكرحلا لاقتنا

 رارقتسالاو نمألا بابسأ ترفو يتلا ةيوقلا ةينايعلا ةلودلا روهظ عم

 بعك نب ثراولا مامإلا مكحب اءدب ،ةرجهلل يناثلا نرقلا رخ -إوأ ذنم

 نم نرق ةدلو ، يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا لزع ىتحو .يصورخلا

 ةكرحلا تأدب ةلودلا كلت روهظ عم ، (ه٢٧٢ _ه٢٩١) ابيرقت نمزلا

 برغملاو تومرضح ىلإ تلقتنا ايك ،نايغ ىلإ قارعلا نم لقتنت ةيملعلا

 ملعلا ةلمح ماق دقو ث ةيضابإلا اهب رقتسا يتلا نطاوملا نم اهريغو ناسارخو
 نايع نيب ةعوطقم تناك ةيفاقثلا ةلصلا نأ كلذ ينعي نأ نود ٬رودلا اذهب

 يفارغجلا برقلل ارظن امهنيب ةقيثو ةقالعلاف سكعلاب لب كلذ لبق ةرصبلاو
 ةيراج ةداع نيدلبلا نيب لقنتلا ناك دقو ،هلايشو جيلخلا بونج نيب يبسنلا

 © ملعلا ةلمح ءىيجم لبق { ءايلعلا ناكو ؛ ةماقإلاو ةراجتلاو ملعلا لجلال

 كئلوأ رارقتسا دعب الإ دطوتت مل ةيملعلا ةكرحلا نأ الإ نوؤيجيو نوبهذي

 © ةصلاخ ةينايع ةيملع ةكرح ثعبب مهئدبو { ةرصبلا نم نيمداقلا ءاملعلا

 ركفلا يحانم ةيقب اهب قحلت مث " الوأ ةعيرشلا مولع يف فيلأتلا اهعم أدبي

 نوينايعلا بتكيس ... راحبلا مولعو بطو ةعارزو كلفو خيراتو ةغل نم

 كلذ لك نم اذه انثحب يف انمهي يذلاو .مهريغ بتك ايك ،خيراتلا ربع
 .دوهجلا كلت نم يعيرشتلا بناجلا وه اينإ ريبكلا ثارتلا

 ءاملعلا رابك نم اريبك اددع ،ملعلا ةلمح ىلإ ةفاضإ "يناثلا نرقلا فرع دقل

 ه ةرزع نب يلع لاثمأ نم ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يف دوهشم رودب اوماق نيذلا
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 ءالؤه نم دحاول رثعن مل اننكلو .لوطت ةمئاقلاو ... ناليغ نب مشاهو

 يف مهجهنم نع فشكلا نم اننكمت ،اهريغ وأ ةيهقف تافلؤم نع مهلاثمأو
 مامإلا لوصو لبق نايع هتدهش يذلا يسايسلا بارطضالا لعلو ؛ فيلأتلا

 مهتاباتك لوصوب حمست مل يتلا لماوعلا نم ادحاو ناك مكحلا ىلإ ثراولا

 نايبلاو ، يلع نب ىسوم يلع يال !عماجلا باتك نم بسني ام الإ انيلإ
 نأ ظحلا نسح نمو .. سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأل هقفلا يف تافصلاو

 مهدنع ةياور مهلاوقأ نم اريبك ا ءزج انيلإ اولقن دق نيمدقتملا ءالؤه ذيمالت
 نرقلا ءايلع جهنم ديعب دح ىلإ روصت ثلاثلا نرقلا تافلؤم تناك اذل

 يه تلصاو تافلؤمب ةقوبسم اهنأ يفيلأتلا اهاوتسم دكؤي ايك "يضاملا

 ذيمالتلا جهنم نع اريثك فلتخي ال مهجهنم ناكف ءاهنم تدافتساو اهقيرط

 ملاعم ديدحتل رفعج نب ال عماجلا باتك دايتعا انيأترا انه نمو . ةاورلا

 لضفأ انداقتعا يف وه ذإ ،ةرجهلل ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف نيفلؤملا جهانم

 يف عرشن نأ لبق نكلو .هيلع عالطإلا انل رسيت امم ،هنامز يف بتك ايع دهاش

 ين امل ينايعلا يهقفلا فيلأتلا لاكشأل ةماع ةروص يطعن نأ دون 0 كلذ

 .بتكلا فينصت يف ةعبتملا جهانملا عوضومب ةقالع نم كلذ

 نيئدتبملل اوبتك .ةفلتخملا مهتاجردو ءارقلا تايوتسمل نوين ايعلا بتك دقل

 ءاضقلاو هقفلاو ملعلا لهأ نم نيصصختملل اوفنص ايك ةفاقثلا يطسوتملو

 .ةلدألاو ججحلا درسو لاوقألا ةرثكو ليصفتلاو عسوتلا نع نوثحبي نيذلا

 تافنصم دجن ذإ "عماوجلا يه ةددعتملاو ةماهلا فيلأتلا لاكشأ مدقأ نمو

 حجارلاو .يناثلا نرقلا لقن مل نإ ثلاثلا نرقلا ذنم !عماجلاه مسا لمحت ةدع

 اينإو ،هيلع انتلصو يذلا لكشلا ىلع اهباحصأ اهكرتي مل بتكلا هذه نأ

 اهعمج ىلوت نم مهدعب ءاج .ةقرفتم اثاحبأو { ةرثعبم اقاروأ اهوكرت مهنأ ودبي
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 بولطملا ىوتسملا ىلإ قري مل اذه هلمع نآ الإ .؛عماجلا» مسا اهيلع قلطأو

 انهم خيشلا هبتك ام ةقيقحلا هذه نع ربعي ام نسحأو .بيترتلاو بيوبتلا نم
 دعب هلاق ايمف ، رفعج نبال عماجلا باتكل هتمدقم يف يديعسوبلا نافلخ نب

 انمالك نم مدقت اييف هيلإ راشملا عماجلا اذه نأ الإ» : باتكلا ىلع ءانثلا

 هيف لئاسملا ضعب لج;جأ نم ، مهفيناصت يف نيفنصملا بولسأ فالخب

 ةطلتخم لئاسم ىلع ىوتحا دق هباوبأ ضعب ايبرو ،اهعضوم ريغ يف ةعوضوم
 ىلع ريخأتلاو ميدقتلا نم ملاس ريغ هنم ضعبلاف كلذ عمو {ةقرفتم ناعم يف

 .«هيف يغبني ام ريغ

 ةيمنتل اقلطنم اهولعجو ، ةمدقتملا بتكلا هذهب ءاهقفلا متها دقل

 تاظحالم هل ودبتف باتكلا أرقي مهنم دحاولا ناكف ، يهقفلا ثحبلا

 فيضي نم هدعب يتأي مث ،ةيشاحلا ي اهتبثيف هيف ءاج ام ىلع تاقيلعتو
 نم حبصأ ةجرد ىلإ ةميدق تاظحالم ىلع تاقيلعت وأ ةديدج تاظحالم

 تادايزو لب هتادايزو باتكلا لصأ نيب ءىراقلا زيمي نأ اهعم بعصلا

 نم عنمت يتلا تابقعلا كلت ركذلا قباسلا انهم خيشلا كردأ دقو .ةدايزلا

 ةداعإب لفكتو عربتف رفعج نبال عماجلاك ةدئافلا ميظع رفس نم ةدافتسالا

 ين هركذ ددحم جهنم بسح تافاضإلاو لصألا نيب زييمتلاو هبيترتو هبيوبت
 عم هانلق امو .ثارتلل يملعلا قيقحتلا ناولأ نم انول هلمع ناك دقو .ةمدقملا

 نبا عماج وأ يراوحلا نب لضفلا عماج عم لاقي نأ نكمي رفعج نبا عماج

 ، بارطضالا كلذ نم اجن دق يذلا يويسبلا نسحلا يبأ عماجل افالخ ،ةكرب

 ةياغ يف هب ىتأف ةقباسلا عماوجلا هنم يناعت امم هصلخي نأ دارأ هبحاص لعلو

 .هدعب ءاج نم اهفاضأ ادج ةليلق تادايز ءانثتساب ناقتإلا

 . اديدج اجهنم نوكلسي عبارلا نرقلا ءايلع دجن ، عماوجلا بناج ىلإو
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 رفعج نبا عماج ةكرب نبا حرش دقف & بيقعتلاو قيلعتلاو حرشلا ىلع موقي

 عم لمعلا سفنب ماقو ، ربتعملا هباتك يف يمدكلا ديعس وبأ اضيأ هبقعتو
 ايك .يناجيسلا ليلخ نب دمحأل هقفلا يف زابيالاو يروباسينلل فارشألا باتك

 وأ قيدص لاؤس نع ةباجإ ةددحم عيضاوم يف ةريغصلا لئاسرلا تبتك

 فراعتلا ةلاسر كلذ ةلثمأ نمو ،ام ةلأسمل يعرش مكح نع ثحبي تفتسم

 بناج ىلإ ةماه ةيعرش اماكحأ نمضتت يتلا تاباوجلاو ريسلاو & ةكرب نبال

 جهنم فنصملا كلسي دقو . اهيف لصألا يه يتلا ةيسايسلا عيضاوملا

 ةلثمأ نمو ، لئاسر يف مهراثآ نوديف هيرصاعمو هخيش نع ةياورلاو دييقتلا
 .اضيأ ةكرب نبال دييقتلا باتك كلذ

 ةيصاخ اهنإ انلق نإ غلابن الو ، ادج ةماهلا ينامعلا فيلأتلا لاكشأ نمو

 سماخلا نرقلا ذنم ترهظ يتلا ةلوطملا ةيهقفلا تاعوسوملا كلت 5 ةينامع

 عرشلا نايبو يبتوعلل ءايضلا كلذ ةلثمأ نمو ، رخأتم رصع ىتح ترمتساو

 ...يغئاصلل راثآلا بابلو يدعسلل ةعيرشلا سوماقو ، نييدنكلل فنصملاو

 نإ ليق دقف . عبارلاو ثلاثلا نرقلا لاجر ىلإ ةيهقف تاعوسوم تبسن دق لب
 دمحم نب ريشب هنبا فلأو 3 اءزج نيعبس يف اباتك فلأ (٣ق) بوبحم نب دمحم

 .اضيأ اءزج نيعبس يف ةنازخلا هايس اباتك ( ٤_٣ق)

 فيلأتلا ةركف ينامعلا هقفلا خيرات سراد فقوتست يتلا رومألا نمو

 نم ددع & يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف ، كرتشا دقف ركبملا يعامجلا

 درو ، خايشألا باتكب دعب اميف فرع كرتشم باتك فيلأت يف ملعلا خئاشم
 نب ناسغ مامإلا دهع يف كلذ ناك دقو . هل ةقحاللا تافنصملا يف هركذ

 يقبو ةعوسوملا هذه ءازجأ ضعب تبهذ دقو .(ه٢٦ )١٩٢_٠٨ هللادبع

 .يبايسلا هركذ ام ىلع رخآلا اهضعب
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 حورشلاو عماوجلا : فيلأتلا لاكشأ نمانركذ ام بناج ىلإو

 تافنصم دجنو 0 يويسبلا رصتخمك تارصتخملا دجن اننإف ؤتاعوسوملاو

 يبال كسانملا باتك ركذ دقف هباوبأ وأ هقفلا بتك نم ادحاو اباتك جلاعت

 .(٥ق) يحنملا ميهاربا نب داجنل ةلاوحلاو .(٥_٤ق) ىويسبلا نسحلا

 اعيمج ءالؤه لبقو ...(٥ق) ملسم نب ةملس رذنملا يآل ةمامإلا باتكو

 نوفلؤملا قرط امكو ... ةالصلا باتك (٤ق) حور نب دمحم فنص . مهريغو

 ةيلقعلا مولعلا يفو ،هقفلا يف لصألا يه يتلا ةيرثنلا ةباتكلا نوينامعلا

 . ةيلقعلا ةطشنألا كلت ةعيبطل بيجتست اهنوكل ءاوس دح ىلع ةيلقنلاو

 ةيفاقلاو نزولا اوعوطو ، تاموظنم لكش يف هقفلا اوغاص دق مهنإف
 رهظ دقو . رعشلاو مظنلل نيلايملا سانلا ىلع هل اريسيت هقفلا ملع باعيتسال

 ميهاربإ نب دمحم خيشلا مظنف سماخلا نرقلا ذنم فيلأتلا نم طمنلا اذه

 رهتشا مث { اةمعنلا» اهايس هقفلا يف ةزوجرأ ، عرشلا نايب بحاص © يدنكلا

 نورقلا يف رهدزاو يهقفلا مظنلا ىلاوتو "مئاعدلا» هباتكب رظنلا نب دمحأ هدعب

 يذلا هرهوج . يملاسلا خيشلا مظنو ، هتزوجرأ يغناصلا فلأف 3 ةرخأتملا

 . هل الصأ ةزوجرالا كلت تناك

 : يهقفلا فيلأتلل ماعلا جهنملا

 مهأ عمجي المج اريوصت ،نيينايعلا دنع فيلأتلا جهانم نع ،مدقنس
 ءاصقتسا ةبوعصل كلذو ةريثكلا ةيهقفلا تافنصملا نيب ةكرتشملا رصانعلا

 يف يه ى ةراتخم جذاين سردن نأ لواحن مث ، ةدح ىلع باتك لك صئاصخ

 .اهرصع يف فلأ ام ىلع ةدهاش اننظ بلاغ

 ةماه ةظحالم ىلإ ريشن نأ انبردبجي .عوضوملا ميمص يف لوخدلا لبقو
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 ةرظنلا ىلع نايع ءايلع ةظفاحم يهو { ينايعلا هقفلاب لغتشا نم لك فداصت

 هقفلاف .ةيلومشلاو ةدحولاب زاتمت يتلا ةيمالسالا ةعيرشلا ىلإ ةحيحصلا

 اهلام سفنلا ةفرعم وه ،مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا دنع ناك ايك مهدنع

 ثحبلاف ... تالماعمو تادابعو قالخأو ةديقع نيب لصف الب ،اهيلع امو

 نأ لبق ربكألا هقفلا هيلع قلطي ناك لب ،هقفلا نم ءزج ديحوتلا لئاسم يف

 .تايمستلا نم هوحنو مالكلا ملع وه هتاذب مئاق ملع ىلإ لوحتيو لقتسي

 ،لالقتسالا اذهب فرتعت ملا اصوصخ اهنم ةينايعلاو ،امومع ةيضابإلا تافلؤملاو

 باوبأ مث ربكألا هقفلا وأ ديحوتلا باوبأب مهتافنصم نوردصي اهباحصأ لظو
 نأ ردنيو .تالماعملاو تادابعلا ماكحأ ىلإ فرصني مث ملعتملا بادآو ملعلا

 نأ نود "مهريغ دنع ثدح امك ،ةدعاقلا هذه نع ذشي اين ايع ايهقف اباتك دبت

 يف ةلقتسم تافلؤم مهف نكت مل نيينامعلا ءايلعلا نأ ةظحالملا هذهب ينعن

 عيضاوملا نيب عمجت اهنأ ةيهقفلا تافنصملل ماعلا عباطلا نكلو ،ديحوتلا

 .لمع وه ام نيبو داقتعا وه ام نيب قيرفت الب اهلك ةيعرشلا
 نوين اعلا ءاهقفلا هكلس يذلا ماعلا جهنملا اذه وه ايف كاذو اذه دعبو

 يه امو ؟ايهقف افييكت ةدجتسملا ثداوحلل مهفييكتو اياضقلل مهتسارد يف

 ؟هل اعمو هحمالم

 ةباجإلاب ام ةجرد ىلإ انل حمسي ةيهقفلا تافنصملا نم جذامنل انعبتت نإ
 ءانب يف ءاهقفلا ءالؤه هعبتا يذلا جهنملا نع فشكيو قباسلا لاؤسلا نع

 ةيانعلا يف صخلتي يتلاو ةيملعلا اهتد امو اهنومضم ضرعو مهتانودم

 نم هيف لقن ال اييف صنلاب ديقملا يأرلابو ةهج نم لقنلا وأ يعرشلا صنلاب
 نآرقلا نم نوكملا عومجملا صنلاب دصقن انأ هيف بيرال اممو .ىرخأ ةهج

 .فلسلا راثاو نيعباتلاو ةباحصلا راثاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا
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 نآرقلا عم مهريغك نوينايعلا ءاهقفلا لماعت : ميركلا نآرقلا _ ١
 مهفل هنم اوقلطناف عيرشتلا رداصم نم لوألا ردصملا هرابتعاب ميركلا

 .عقاولا ىلع اهليزنتو ماكحالا
 يف نوطاتحي خئاشملا ناك دقف : يناثلا ردصملا يه ةيوبنلا ةنسلا ٢

 نم هيلإ بلقلا نئمطي مل ايع نوضرعي و مهدنع حص ايب نوذخأيو ةياورلا

 ةحص ثيدحلا لوح مهتاقيلعت لالخ نم مهكش نع نوربعي و ،تاياورلا
 حص نإ :كلذ نم اريثك فقوملا كلذ ىلع ةلادلا تارابعلا درتو .افعضو

 ىلإو .ريباعتلا نم كلذ وحنو ... . اندنع حصي ل ثيدحلا اذهو 0 ثيدحلا

 يتلا نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم رثألا ىلع دمتعا ،ةنسلاو نآرقلا بناج

 مايالا عم ايجيردت لقت اهنأ الإ ةركبملا تافنصملا يف ازراب اهروضح ناك

 دقل .بهذملا لهأ نم فلسلا ءايلع لاوقأ ةرخأتملا نورقلا يف اهيلع بلغتل

 مكح ميعدت وأ ءام ةلأسم مكحل ةنمضتملا ةياورلاب ىلوألا نورقلا هقف زاتما

 ةياورلاب هقفلا رهاظم نمو .ايبسن ةدودحم اهنأ الإ ةديدج ثداوحل طبنتسم

 ءاساسأ بهذملا ءايلع نع ام عوضوم يف ةدراولا ةفلتخملا لاوقألا هيقفلا لقن

 نم توافتت تاياورلاو لوقنلا كلت نأ الإ مهريغ لاوقأ نع ضارعإ نود
 لقني ام بلغأ يف يفتكي لاثملا ليبس ىلع رفعج نبا ناك اذإف .رخآ ىلإ هيقف

 لاوقأ بناج ىلإ دروي يراحصلا ملسم نب ةملس نإف ،هخايشأ نع انيلإ
 رهشأ ىلإ ةريثك نايحأ يف ةبوسنم ىرخألا بهاذملا ءارآ بهذملا ءايلع

 .مهئاهقفو مهمالعأ

 نورقلا يف ةصاخ ءاهعمجو لاوقألا داريإب يفتكي ال ©بلاغلا يف { هيقفلاو

 ين اهتيقب نع اهدحأ حجريو ميقيو اهنيب نزاوي ناك امنإو ، ىلوألا ةسمخلا
 ىلع ءانب هيلإ نأمطاو باوصلا هل نيبت نإ اهدعأ راتخيف ،لاوحألا بلغأ
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 ةجوجرملا لاوقالا باحصأ اهيلإ دنتسا يتلا ججحلا عم ةنراقم ليلدلا ةوق

 نإف الإ و اهدادعتب ىفتكا ةيجحلا ةوق يف ةددعتملا لاوقألا تواست اذإو

 لوق كلذ نم ةعونتمو ةددعتم رايتخالا تارابع دجنو . لصألا وه حيجتتلا

 اذه بحأ ؛ اذكب لوقي نم انأو ؛ يلإ لاوقالا وأ ، نيلوقلا بحأ وه :هيقفلا

 نأ الإ ... لدعلا وهو ؛ باوصلا وهو ؛ لمعن اذهبو ؛ اذه ينبجعيو ؛ يأرلا

 ه رخآ ىلإ باتك نم فلتخي كلذ ىلع ججحلا ةماقإو رايتخالا ليلعت
 درجمب يفتكي (٣ق) رفعج نباف ؛ انايحأ بيغي دقو ، افعضو ةوق توافتيو

 يفتكي ال (٤ق) ةكرب نبا امأ ، هيلإ ريشتو مكحلا نمضتت يتلا ةرابعلا ركذ

 نيهاربلاو ججحلاب هرايتخا معديو ةحوجرملا ءارآلا شقاني وهف كلذب

 ةملس امه دعب نمو & ىويسبلا نسحلا وبأ هذيملت هدعب نم هقيرط كلسيو
 ... فنصملاو عرشلا نايب ابحاصو ، ءايضلا يف ملسم نب

 ةيهقفلا قارعلا ةسردمب ةيخيراتلا مهتقالع ةعيبطب © نوين ايعلا ءاهقفلاو

 ةلباق اهبلغأ يف ةيعرشلا ماكحألا نأ ديعب دح ىلإ نوري ، ةفوكلاو ةرصبلا يف
 امو .ةحلصملاو لدعلا قيقحت سسأ ىلع اهماقأ ميكحلا عراشلا نأو ،ليلعتلل

 لجف © يأرلاب لوقلا ىلإ ايتح دوقي ماكحألا ليلعتب لوقلا نأ هيف بيرال

 .عساولا هموهفمب يأرلاب نولوقي اوبتك امم ائيش أرقأ نأ يلرسيت نيذلا ءاهقفلا
 هميهافم ثيح نم 6 احورو الكش ، صنلا مهف يف لقعلا نولمعتسيو

 لاوحألا نم اهوحنو ةغل نم نئارقلاو ةلدألا ىلع ءانب 0 هتاياغو هتالالدو

 مهراكنإو ، احوتفم داهتجالا باب ءاقبب قيمعلا مهن اميإ نأ ايك . فورظلاو

 وأ "ةيئاغلا» جهنم قفو ،هيف صن ال اميف يأرلا لايعتسا ىلإ مهعفد ديلقتلل
 رثكأ دجن انه نمو 0 ةعيرشلا حور مداصت ال يتلا ةربتعملا ةحلصملا

 لصألا لاح باحصتساو ناسحتسالاو سايقلا نومدختسي نيدهتجملا
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 ةلاسر فلأ ةكرب نبا نأب انه ركذن نأ يفكيو ... فرعلاو عئارذلا دسؤ

 & ربتعملا فرعلا سسأ اهيف نيبو ، يأرلا إدبمل هنم اريرقت ، فراعتلا اهايس

 اياضقلل مهضرعت دنع ءاهقفلا دجن اننإ مث ، هل رابتعا ال يذلا فرعلاو

 طابنتسا يف نوكلسي ... تاقرطلاو لاومألاو جالفألا ماكحأ لثم " ةيلحملا

 يحوت ريياعم قفو \ةحلصملا ىلوألا ةجردلاب يعاري يذلا يأرلا جهنم ماكحألا

 نأو ةحلصملا بلجو ةدسفملا عفد ىلع موقت يتلا اهصوصنو ةعيرشلا حور اهب
 ررضلا نأو ، رارض الو ررض ال نأو حلاصملا بلج ىلع مدقم راضملا عفد

 ةحلصملا نأو ، عناملا ليلدلا يتأي ىتح ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأو 5 لازي

 مهجهنم نإف ةلمجلابو ... ضراعتلا دنع درفلا ةحلصم ىلع ةمدقم ةيعامجلا

 .نكمأ ام عيرشتلل ةماعلا ةفسلفلاب يعرشلا مكحلا طبر ىلع صني ناك

 مدع { «عماوجلا» ةصاخو ‘ ةينامعلا تافلؤملل ءىراقلا فقوتسي اممو

 © مهجهانم وأ مهجهنم نونيبيو ،مهبتك اهيف نوفرعي تامدقمب اهباحصأ مامتها

 ةالصلاو ةلدمحلاو ةلمسبلا مضت ةريصق ةجابيد نوغوصي ةليلق نايحأ يفو
 بايغلا اذه رسفي امم لعلو .ديدستلاو قيفوتلا هلا لاؤسو 0 (ةقَي) يبنلا ىلع

 هباتك ىطعأ يذلا وه سيلو بتك ام عمجي مل باتكلا بحاص نأ وه

 نمو هذيمالت لعف نم كلذ ناك امنإو ، اهيلع انلصو يتلا ةيئاهنلا ةروصلا
 ماظن ريغ ىلع انودم هودجو ام عمجب اوماق نيذلا ءايلعلا نم مهدعب ءاج

 نأ الإ ۔ اضيأ راركتلاو لب لئاسملاو لوصفلا يف ريخأتلاو ميدقتلا رسفي امم

 اذهو & بيترتلاو ميظنتلاب ام ةجرد ىلإ مزتلا "عماوجلا» ةلحرم دعب ءاج نم
 لبق هدجن لب ، ءايضلا يف ملسم نب ةملس خيشلا دنع رسيب ظحالم جهنملا

 بارطضالا نماجن يذلا هعماجو هرصتخم يف يويسبلا نسحلا يبأ دنع كلذ

 . ةقحاللا تافنصملاو فنصملاو عرشلا نايب يف يجهنملا روطتلا اذه رهظيو
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 اوفنصف & نيرخآلا دنع فيلأتلا طمن نم اودافتسا دق ءالؤه نأ ىفخي الو

 دئاوفو لئاسمو لوصفو باوبأ ىلإ اهومسقف ،يقطنم بيترت ىلع مهتانودم
 .بتكلا كلتل امزالم بارطضالا نم ءيش يقب ريبكلا دوهجملا اذه عمو ...

 & ريخأتلا هقح ام ميدقت يف رهظي ،اهنيب لخادت دحاولا لصفلا لئاسم يفف

 يف نيفلؤملا ءالؤه عقوأ لقنلاو ةياورلا جهنم نأ ايك ، ميدقتلا هقح ام ريخأتو
 .ةرم نم رثكأ دحاولا لصفلا يف ةلأسملا قأتف ، لئاسملا راركت

 سماخلا نرقلا ىلإ ثلاتلا نرقلا نم ينامعلا يهقفلا فيلأتلا

 اهعم روطتتو ،نمزلا ربع روطتت ؛ملعلاو ركفلا ءاعو يه يتلا ةباتكلا
 دنع فيلأتلا جهانم ىلع قبطنت 3 عيمجلا ىدل ةكرتشم ةقيقح هذهو . اهقئارط

 كلت يف فالتخالا ظحالي مث نمو " مهريغ ىلع قبطنت ايك نيينايعلا ءاهقفلا

 فشكن نأ يتأي اييف لواحنسو . ةحضاو ةروصب اهاوتسم توافتو ، جهانملا

 لالخ نم خيراتلا ربع يهقفلا فيلأتلا جهانم هتفرع يذلا روطتلا كلذ نع

 ىلإ انرشأ نأ قبس نئلو .اهرصع ىلع ناكمإلا ردق ةنيمأ دهاوش انلودبت جذامن
 انتلحر يف قلطننس اننإف ، يناثلا نرقلا تافلؤم ىلع روثعلا نم نكمتن مل اننأ

 نب دمح رباج يأل عماجلا باتك لالخ نمو & يرجهلا ثلاثلا نرقلا عم

 ةلحرملا يف فيلأتلا ةقيقح روصي هباتك فيلأت يف هجهنم ناك دقف .رفعج
 اهيف تسسأت يتلا ةقحاللا ةلحرملاو نيعباتلا يعبات هقف نيب ،ةيلاقتنالا

 ىلع دمتعي اهيقف رفعج نبا ناك دقف .ةيداهتجإلا بهاذملاو ةيهقفلا سرادملا

 نيعباتلا نع رثأ اممو مهخويشو هخويش لاوقأ ههباتك يف لقني اساسأ ةياورلا

 نع ايبسن ادرجم هقفلا اذه يتأي دقو .ةباحصلا لاوقأ ىلإ ةفاضإ إمهيعباتو

 انرعشي وهف . ميركلا نآرقلاب ايعدمو ،اهب اطلتخ نوكي دقو راثآلاو ةنسلا
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 .هروص طسبأ يف سايقلاو عامجإلا لايعتسا ريكاوبب

 كلت نم هصيلخت دعب & رفعج نبا عماجل ةرركتملاو ةينأتملا انتءارق نإ
 ملاعم نم ةلمج صالختسا ىلإ اندوقت ، هيلإ ةفاضملا اهيشاوحو تادايزلا

 فلسلا لاوقأ فلتخم داريإ و لئاسملا ضرع ىلع موقي وهف .لجرلا جهنم

 يبأو لئاوو ةديبع يبأو ديز نب رباج مامإلا لثم مهريغو هخويش ءاوس اهيف
 كلذ يف المعتسم اباوص رثكأ هاري ام راتخي مث ... بوبحم نب دمحمو ةرفص

 ةلأسملا يف ناك اذإو .اهركذ قبس يتلا كلتك غيصلاو تارابعلا نم ةلمج

 هخيش عم هتالسارمو هتارواحم دروي ام اريثك هدجن مث . هداريإب ىفتكا صن

 لقنيو ،يراوحلا يبأو رثؤملا يبأ هيرصاعم عمو ، بوبحم نب دمح هللادبع يبأ
 .اهب جتحيو اهنم ريثكلا ىنبتي ناك يتلا ةيهقفلا هخيش ءارآ

 ،طوحألاب ذخألا ىلإ هليم اهانبتي و اهيلإ بهذي يتلا لاوقألا نم ظحالي

 يف اجرح ىري ال هنإف & هللادبع يبأ هخيشل هرابكإ مغرو .تادابعلا يف ةصاخ

 ءارآ هلقن هجهنم نمو .هخيش لوق كرتي و هباوص ىأر اذإ هريغل الوق راتخي نأ
 سوواطو ءاطعو دهاجم لاثمأ نم © يأرلا ةسردم مالعأو نيعباتلاو ةباحصلا

 ةياب ةداع } لصفلا ادبي هنأ هباتك فيلأت يف هجهنم نمو .يعخنلا ميهاربإ و

 ءاملعلا لاوقأ ادروم عوضوملا يف مالكلا عرقيو صنلا ىلع قلعيف ، ثيدح وأ

 اهف ثحبي مث ،ةيريرقت ةغيصب ةلأسملا داريإب انايحأ يفتكي هنأ ايك .كلذ يف

 ضعب لوقل القن وأ ،هنم اداهتجا اهمكح انيبم ، ةلمتحملا روصلا فلتخم نع

 نم ليلدب اهدضعي مث ام ةلأسم يف يعرشلا مكحلاب انايحأ يتأيو 3 ءايلعلا

 . يأر وأ ةنس وأ باتك

 فيلأتلا يف ةعبتملا جهانملا يف ةيعون ةلقن ثدحت { عبارلا نرقلا يفو

 هلثمي ام لضفأ لعلو ، يبهذلا هرصع 7 ةرتفلا كلت يف ۔ لصو يذلا يهقفلا
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 عماجلاو يمدكلل ربتعم او & ةكرب نبال عماجلا وه انإ ةيهقفلا تافنصملا نم

 .يويسبلا نسحلا يال

 ١ عماجلا هباتك فيلأت يق ةكرب نبا جهنم۔ :

 لقن مل نإ ، ةكرب نب هللادبع دمحم يبأ تافلؤم مهأ عماجلا باتك دعي

 نأ نكمي ام مغر ،يهقفلا قيقحتلا ثيح نم عبارلا نرقلا يف فلأ ام مهأ

 باوبألا بيترت يف فعض نم هيلع ظحالي ام ببسب تاداقتنا نم هيلإ هجوي
 ناونع تحت لئاسم ةدع جاردإو { اهراركتو اياضقلا لخادتو 0 اهميسقتو

 مامت ىوتحملا عم ناونعلا قفاوتي الف & ضعب نود اهضعب لمشي يئزج

 لئاسملا حرط يف ةدع نايحأ يف نيبلا توافتلا ثحابلا ظحاليو . قفاوتلا

 ايهمو . رخآلا ضعبلا يف مالكلا رصتخيو ، اهضعب يف ليطي دقف ، اهثحبو

 عماج ةميق نم لاحب للقت نأ نكمي ال تاظحالملا هذه نإف رمأ نم نكي

 ناك يذلاو ،ملاعملا حضاولا هبحاص جهنمو هتناكم يف زمغت نأ وأ ةكرب نبا

 .اهمهف يف ةيبرعلا ةغللا فيظوتو ةيعرشلا صوصنلا ليلحت ىلع اساسأ موقي
 فالتخا بابسأ نايبب متهيو ، ةحضاو لوصأ ىلع هتاداهتجا ءاسرإو
 وأ ةنس وأ نآرق نم يعرشلا هليلدو يهقفلا لوقلا نيب عمجلاو .نيدهتجملا

 يف اهتوق بسح ةبترم ةدمتعملا عيرشتلا لوصأ نم اهريغ وأ سايق وأ عامجإ
 ةنزاوملاو ءاهقفلا لاوقأ نيب تانراقم اب اريثك لفحي هنإ مث .جاجتحالاو ةلالدلا

 ؛ىرحثألا ةيهقفلا سرادملا ةيقبو بهذملا ءارآ نيبو ؤبهذملا لخاد اهنيب

 مارتحاو ، لادجلا بادآب امزتلم ، هيزن دقنو يملع سحب كلذ لعفي ناكو

 اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن ةريثك نايحأ يف لفغيل نكي ملو ، رخآلا يأرلا

 لوقلا ةبسنب نايحألا ضعب يف يفتكي ناك دقف ةماع ةدعاق كلذ نكي مل نإو
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 ةلأسملل هضرع دنعو ... نورخآ لاق « مهضعب لاق { ليق :لوهجملا ىلإ

 هنإ .اياضقلاو لئاسملل يقطنملا لسلستلا مازتلا ىلع صرحي هنإف ،اهتساردو

 بسانملا اهمكح اهيطعي مث اهصحفتيو - ثحبلا عوضوم _ ةلأسملا ضرعي

 ججح دروأو اهحضوأو اهدروأ رخأ لاوقأ اهل تناك نإ و ،ليلدلاب ايعدم

 ليبس ىلعف .باوصلل اهتفلاخم ىأر وه نإ ضقنلاب اهيلع داعو " اهباحصأ

 فاخ نمل ميمتلا زاوج يف رفعج نبال الوق بسن هنإف كلذ لكل ليثمتلا

 ناكف .تاحفص ثالث هتشقانل صصخو ‘ رضحلا يف ةزانجلا ةالص توف

 نكمي يتلا تاضارتعالا ضرتفيو .هججح ىلعو ،هيلع هتاضارتعا دروي

 تناكو . ضقنلاب اهيلع دوعيو مث هتاضارتفا ىلع اهدروي نأ لوقلا بحاصل

 نبا يأر نالطبب ءىراقلا عانقإ يف نمكت ،ةيلج ةحضاو كلذ لك نم هتياغ

 رثكت ايلدج ايراوح اجهنم كلذ يف هجهنم ناكو ، وه هلوق باوصو رفعج
 ىلع ضاق (ةيي) يبنلا لوق نإ انلق كلذلف . انلق ... لاق نإف :تارابع هيف

 اننأ به :مهف لاقي مث ... عرشلا دورو دنع لاجم لوقعلل سيلو كلوق داسف

 ... :لاق نإف ... اذكو اذك نع انربخاو ... نع انربخف تمعز ام كل انملس

 ... مئاق لاكشالا :هل ليق ... :لاق نإف ... :هل ليق

 وهو .عماجلا هباتك يف ةكرب نب هللادبع دمحم يبأ جهنم حمالم ضعب اذه

 نرقلا ءاهقف ىدل عبتملا جهنملا ديعب دح ىلإ روصت يتلا جذامنلا نم دحاو

 ىلع ةزراب مهت ايصب اوكرت نيذلا نيفلؤملا نم هريغ بناج ىلإ ، ىرجهلا عبارلا
 .يبه ذلا هرصع يف يهقفل ١ ثارتلا

 ديفملا عماجلاو ربتعملا هيباتك يق يمدكلا جهنم۔ ٢

 .ةيلاحلا هتروص يف ديفملا عماجلا باتك نأ ىلع ينامعلا هقفلا لهأ قفتي
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 هدعب ءاج نم وأ هذيمالت لعف نم وه امنإو ،يمدكلا ديعس يبأ عنص نم سيل
 .ةيهقفلا هئارآو ديعس يأ يواتف ةيمهأ اوظحال دقف ،ملعلاب نيلغتشملا نم

 مسا هيلع اوقلطأ باتك يف اهعمج ىلع اومدقأف ؤ\ثحبلا يف هقمعتو هملع ةعسو

 اذه ىلع دمتعن نأ نكمي ال انه نمو ؛ اديعس يبأ ةبوجأ نم ديفملا عماجلا»

 ةروصلاو لكشلا ثيح نم فيلأتلا يف يمدكلا خيشلا ةقيرط ةفرعمل باتكلا

 نومضم سردنف 4 يناثلا بناجلا ءاصقتسا نم انعنمي ال كلذ ناك نإو

 .لئاسملا ضرعو ثحبلاو داهتجالا يف خيشلا جهنم ىلع فوقولل باتكلا

 يبأ فيلأت نم هنأ هيف لوقلا بلغأف «ربتعملاه باتكب قلعتي اميف امأو
 ءاهقفلاو خاسنل ا لخدت نم امامت جني ل نإ و ، انومضمو الكش ، هسفن ديعس

 هل اهراتخا يتلا ةماعلا ةروصلا ىلع رثؤي ال كلذ مهلعف نأ الإ ، نيقحاللا
 ىلع۔اربتعملاه هباتكو ديعس يأ نع ملكت نم ركذ دقو ؛ ديعس وبأ خيشلا

 دازو ،هلئاسم لصفف رفعج نبا عماج هيف عبتت دق باتكلا بحاص نأ مهتلق

 ةريغصلا هؤازجأو .داهتجاو عسوت ىلإ جاتحي هآر اميف عسوتو { هلفغأ ام هيف
 يه رابك ءازجأ ةعست ةلمج نم "عبطت نأ امهل رسيتو © انتلصو يتلا ةعبرألا

 .هفيلأت جهنمو فنصملا اذه نع ةروص ءاطعال ةيفاك ‘ باتكلا لصأ

 :ديفملا عماجلا جهنم ( ا
 ليمب رصعلا كلذ يف ، ىواتفلا بتك نم هريغك ، ديفملا عماجلا فصتي

 ةثداحلا ىلع يعرشلا مكحلا ليزنت ىلع راصتقالاو راصتخالا ىلإ هبحاص

 .ةدوهعملا هقفلا عيضاوم ىلع ايبسن ةبترم لئاسم ةعومجم باتكلاف

 دقو ؛ !ديعسوبأ لئس» . «هتلأس» :لثم ةبراقتم غيصب لاؤسلا ضرعي

 .هب ءاحيالل نايفاك هصنو باوجلا ةغيص نأ الإ لاؤسلا نع عماجلا تكسي
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 يف المعتسم .هداهتجاب هيلإ لصوت يأرب هيواتف يف يمدكلا خيشلا يفتكيو
 نيبيو ث ةلأسملا يف دراولا فالخلا ضرعي دقو ؛ «اذك هنأ يعم» ةرابع كلذ

 وأ ثيدح وأ نآرق نم يعرش ليلدب هرايتخا ايعدم ،بهذملا ءاهقف لاوقأ

 . لئاسلا ىلع اهحضوي ام ردقب ةلأسملا لصفي دقو ، عساولا هموهفمب يأر

 اهنم احيحص هاري ام ةداعلا يف _ راتخي ، ةددعتملا لاوقألا هلقن دنعو

 :لوقي اينإو ... مارحو لالح نم يعرشلا مكحلا نييعتب حرصتال تارابعب

 ابأ يتفتسملا وأ لئاسلا رواحي دقو ... كلذ وحنو !ينبجعي ال» { "ينبجعأ"

 ... : تلق بولسأ ىلع راوحلا يأيف ، ةلأسملا يف قيقحتلاو قيقدتلل ديعس

 ماكحألا فالتخا ، رصق وأ لاط ءاوس ى راوحلا لالخ نم ازربم ... :لاق

 . اههوجو لك نم ةلأسملا ضرعو . اهتلدأو

 ةعيرشلا حور ىلإ رظنلاو ةنسلاب هكسمت اديعس يأ مامإلا هقف يف ظحالي
 وهف انسح نوملسملا هاري ام نأب نمؤي وهف ، ةحلصملا رابتعاو اهدصاقمو
 ملام هللا عرش مثف © عورفلا يف ، ةحلصملا تناك امثيحو ، نسح هللا دنع

 ماكحألا للعي وه مث .اهيلع قفتم ةدعاق وأ حيرص صن عم كلذ ضراعتي

 زوجي الف ، نيملسملا عايتجال هدنع ، ةعمجلا ةالصف ؛ فسعت نود نكمأ ايلك

 امنإ هنآل ضراع ضرع نإ الإ رايتخاب عماجلا دجسملا ريغ يف نوكت نأ

 ةزاجإب لوقي نم لوق هبجعيو .دجاسملا يف ةعمجلا توبثب ةنسلا تءاج

 اريثك ثكلذ بناج ىلإ ، وهو ... لطعتت الئل عماجلا دجسملا ريغ يف ةعمجلا

 ررضلاب ربكالا ررضلا عفدك هقفلا يف ةماعلا دعاوقلا ىلإ هتاداهتجا يف دوعي ام

 يف ةناكم فرعلا يطعيو ، ةحلصملا بلج ىلع مدقم ةدسفملا عفدو رغصألا

 ... دلبلا لهأ ةنس اهيمسيو ماكحألا ديدحت
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 : ربتعملا جهنم ب
 تارصتخملا نيباطسو اربتعملا» هباتك فلأ هنأ ديعس وبأ خيشلا ررقي

 ءاهلسلستو اياضقلا ضرع بولسأب هلج غاص دقو 5 ةلمملا تالوطملاو ةلخملا

 مزليو ... تلق ... لاق :جهنم ىلع موقي يذلا يراوحلا بولسالا بناج ىلإ

 نم اتوافتم اجهنم فلؤملا كلس دقو ... اذك نوكي نأ ... اذك لاق نم

 لئاسملاو بابلا بسحب اهضرعو اياضقلا ليلحت يف زاجيإلاو ةلاطإلا ثيح

 ةيافكلا هيف ايب هبيوبتو باتكلا ميسقتب اريثك متهي نكي مل .اهنمضتي يتلا
 هذختا يذلا رفعج نبا عماج نع هلقني ناك امب امزتلم هسفن دجو هنوكل

 .هلئاسم ةلمج ثحب يف عسوتلل اقلطنم

 باوبأل ديهمتلاب اريثك لفحي نكي مل ديعس ابأ خيشلا نأ ظحاليو
 ماكحألاب مامتهالا درجم ماعلا هعباط نوكي نأ دارأ دقف .هلوصفو باتكلا

 لئاضفلا نايبل هليم ضعب امامت يغلي ال كلذ نأ الإ ةفرصلا ةيهقفلا

 . عيرشتلا نم ةمكحلاو

 نع جرخي مل هنإف ، داهتجالا يف هرداصمو ةيعيرشتلا هتلدأب قلعتي اميفو
 لك قحلاف» :هلوق هنع ءاج دقف { امومع ءاهقفلا هيلع ناك يذلا ماعلا راطإلا

 عامجإ وأ (ةةلَي) هلوسر ةنس وأ ىلاعتو كرابت هلا باتك نم كردي قحلا

 لوصألا هذه هيف قفاو امم لقعلا ةجح وأ (ةيَي) دمحم ةمأ نم نيققحملا

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعي ديعس وبأ خيشلا ناك دقل .ةثالثلا

 ناكو .صن اهيف درو يتلا لئاسملا ماكحأ نايبل اليوأتو ارهاظ ،ةيوبنلا

 ،كلذ رسيت ايلك لصفلا وأ بابلا اهب حتتفي ةينآرقلا ةيآلا نم قلطني انايحأ

 .ةلأسملا مكح ىلع ةلالدلا هجو نايبو ريسفتلا نم ءيشب اهيلع قلعي ناكو

 لوط يف ،انيب امامتها ةنسلاب متهي هدجن "ميركلا نارقلا هدايتعا بناج ىلإو
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 وأ هظافلأ يف فرصتي لب ثيدحلا صنب مزتلي ال دقو ، هضرعو باتكلا

 .هانعم ركذب يفتكي وأ ،اهضعب
 نع فشكلل اهيف دهتجي ناكف ، صن اهيف دري مل يتلا اياضقلا امأو

 يف هلوق دضعي دقو ،ةماعلا ةيهقفلا دعاوقلاو سايقلاو عامجإلا ىلع مكحلا

 ءاهيلع هنم قيلعت نود مهلاوقأ داريإب يفتكي انايحأو ؤفلسلا ءارآب ةلأسملا

 يذلا ةكرب نبا هرصاعم افالخ مهنع جورخلا ىلإ ليمي ال هرمأ بلاغ يف وهو
 ءاوس تانراقملا نم «ربتعملاه باتك لخي مل .هتاداهتجا يف ةيلالقتسا رثكأ ناك

 وأ ،نيددشنتملاو مهنم نيصخرملا بهذملا ءاملعل ةددعتملا لاوقألا داريإب

 بلغأ يف ، اهركذي نكي مل يتلا ، لقأ ةجردب ، ىرحألا بهاذملا لاوقأ

 نم اهوحنو «...انوفلاخحم لاق» :ةرابعب اهذروي امنإو مسالاب & لاوحألا

 ةنزاوملا يف ةفلتخملا لاوقألا هداريإ دنع ، ديعس يبأ رثأ رهظيو .تارابعلا

 ؛انعم لوقلا حصأو : لثم تارابع هدنع رثكتف ، حيجرتلاو رايتخالاو مييقتلاو

 ... اذك ينبجعي ؛ انيلإ بحأ لوألا لوقلا ، رثكألا وه ةداعالاب لوقلا نكل

 ماكحألا ليلعت ةلأسمب هفغش ديعس يأ ىلع ظحالي 0 اذه بناج ىلإو

 ةفلتخملا روصلا نيبي ناكف قحلا كلذ هلقع ىطعأ دقف ، اياضقلا ليلحتو

 دقنيو مهفي ناكو ... نايسنلاو إطخلاو دمعلا نم ةلمتحملا اهلاوحأو ةلأسملل

 { ةلمتحملا اههوجو لك نم اهبلقي ناكو اياضقلاو لئاسملا ثحب يف قمعتيو
 .يأرلا دلب ، قارعلا يف تأشن يتلا ةيركفلا هلوصأب انركذي ناك امنأكف

 روهظ ةيادب «ربتعملا» يف ديعس يبأ جهنم ىلع ةيوناثلا تاظحالملا نمو

 مل يذلا ءيشلا ، ايحالطصاو ايوغل افيرعت ةيهقفلا تاحلطصمل اب فيرعتلا
 يناعم نايب يف طقف يوغللا بناجلاب متهي ناك يذلا ةكرب نبا دنع هدجن

 مدع ىلإ ، روصتأ اييف & عجري ةرهاظلا هذه رخأت نأ يلرهظيو .ظافلألا
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 رثكأ يف اصلاخ ايبرع لظ يذلا ينايعلا ركفلا ىلإ ةيقطنملا ثاحبألا لوخد

 يف ةيملعلا زكارملا اهتفرع يتلا ةيفسلفلا تاساردلا هلخدت ملف هبناوج

 .امهريغو ماشلا دالبو قارعلا

 : يهقفلا هجهنمو يويسبلا نسحلا وبأ

 ىلع ذملتت ،يرجمهلا عبارلا نرقلا ،اهقف رابك نم ادحاو نسحلا وبأ ربتعي

 ةماعلل اوبتك نيذلا نم اذه نسحلا وبأو .هريغو ةكرب نب هللادبع دمحم يبأ دي

 ءارقلا نم لوألا فنصلل ارصتخملا» هباتك فلأف .ملعلا لهأ نم ةصاخلاو

 .يناثلا قيرفلل 'عماجلا» هباتك فنصو

 لوصأ لئاسمل ةعبرألا باتكلا ءازجأ نم لوألا ءزجلا يويسبلا صصخ

 ىتح نيقحاللا نيفلؤملا عم ومنتل ةكرب نبا عم ترهظ ةقيرط يهو ،نيدلا

 نيعبسو نينثا نم فلؤملا عرشلا نايب بحاص دنع 7 ءازجأ ةتس ىلإ لصت
 ديحوتلا لئاسم نأب يويسبلا اهيلع راس يتلا ةركفلا هذه يحوتو .اءزج

 الإ يه ام ةيضابإلا نم مهريغو نيينايعلا نيفلؤملا دنع نيدلا لوصأو
 هقفلا تاعوضوم يه لب "داقتعالاو ركفلا ىوتسم ىلع & ةيعرشلا ماكحأ

 ضعب فنتكي ملو ، عيرشتلاو هقفلا بتك اهب ردصت نأب ةريدج يهو ربكألا
 لكلا ذإ ،قالحأألا ملع لئاسم اهيلإ فاضأف 9 ةيدقعلا ثحابملاب ءاهقفلا

 ةيلقنلا عيرشتلا لوصأ نم ةدافتسم ةيعرش ماكحأ ،يضابإلا هيقفلا رظن يف

 امهنيب نولعجي الو ،ةعيرشلاو هقفلا نيب نوقرفي ال عينصلا اذهب مهو .ةيلقعلاو

 .عيرشتلا وخرؤم هيلإ بهذي ايك ءالصاف ادح
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 : يهقفلا يويسبلا جهنم
 عم ةنراقم ، نسحلا يأ عماج نع انثيدح ةيادب يف ، ةراشالا ردبت

 داكت يتلا تافاضالاو تاقيلعتل ١ نم هولخو هتمالس ىلإ رقعج نبا عماج

 نمم هدعب ءاج نم دهجب فلؤملا دهج اهيف طلتخيو باتكلا لصأب بهذت
 ةمالس ينعيال اذه نأ الإ ،ةدايزلاو قيلعتلا ىلإ مهعفدو باتكلا مهاوهتسا

 اهبتك ۔ تافاضإلا ضعب تدجو امنإو كلذ نم ةمات ةمالس باتكلا

 عم ©باتكلا يف كلذ دعب خاسنلا اهجردأ ، ةيشاحلا يف خسنلا باحصأ

 ... ةيشاحلا يف اهتدجو ‘باتكلا ريغ نم :ةرابعب ةدايزلا كلت ىلا ةراشالا

 وبأ غاص دقل .يوسبلا عماج بناوج نم ءيش يف رثؤيال ادج ليلق اذهو
 طمن ىلع لئث اسملاو لوصفل ا هضرع ناكو باوجو ل اؤس لكش يف هباتك نسحل ١

 باتكلا لصأ نوك ةقيرطلا هذه لمتحتو ...هل ليق ... اذك نع لأس :دحاو

 .ماق مث اهنع مهباجأف خيشلا ىلإ ةفرعملاو ملعلا لهأ ضعب اهب هجوت ةلئسأ

 نسحلا يأ نم رايتخا كلذ نأ اضيأ لمتحتو ؛اهبيوبتو اهعمجب كلذ دعب

 امم لعلو ،هريغ تافلؤم نع هزيمي ايصخش اعباط هباتك ءاطعإ يف هنم ةبغرو
 .. ةعبرألا باتكلا ءازجأ يف ةقيرطلا هذه ةدحو ريخألا لايتحالا اذه دكؤي

 ىللإ ايلس ابيترت بتر دق ةلمحلا ثيح نم هنوك مغر . عم اجلا باتكو

 يقطنملا جهنملا نم ولخي هنإف امومع هقفلا بتك نم فولأملا ىلعو ،ام ةجرد

 نيوانعلا عضوو عورفلا عيرفتو عيرفتلاو ليصفتلاو بيوبتلا ىلع موقي يذلا

 تاحلطصملاب لفحي نكي ملو ، اياضقلاو لئاسل بسحب تارقفلل ةيبناجلا

 ليصأتل هيقفلا هجاتحي امم كلذ ريغ ىلإ ... ببسو ةلعو طرشو نكر نم

 اساسأ ةيقطنم ةيضق يهو _ فيراعتلاب متهي مل نسحلا ابأ نإ مث ، هلئاسم

 ةمئاقلا ةطيسبلا هتروص يف ، فيرعتلاب يتأي هنإف {ةليلق انايحأ كلذ لعف نإو
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 هذه نأ الإ ، يمسرلا وأ يقيقحلا دحلاب فيرعتلا نود ليثمتلا ىلع

 الإ ، دحاولا بابلا لئاسم نيب طبرلا نسح يف ةلثمتملا فيلأتلا يف هجهنم

 هريخأت نسحي ام ميدقت ىلإ ارطضم هسفن دجي دق هنإف تالاحلا نم لق اميف

 ءارو ايرج ،اهثحب أدب يتلا ةلأسملا كرتي دقو .ميدقتلاب ريدج وه ام ريخأتو
 لئاسملا نيب عمجي دقو { اهنم قلطنا يتلا ةلأسملا ىلإ دوعي مث دارطتسالا

 هل ترهظ اذإ ودبي ام ىلع اهطوقسو اهنايسن ةيشخ ثيدحلاب ةبراقتملا
 .ثحبلل ةحورطملا ةلأسملا نم بيرق وه امم نايب ىلإ ةجاحلا

 عيمج نم اهبلقي مث ةلمجم ةلأسملا دروي هنأ يهقفلا خيشلا جهنم نمو

 اهرثكأ بعوتسي ىتح ةيعرفلا اهلئاسم دلويو اهنيبيو اهلصفيف 0 اههوجو
 نم اهنأش يف ءاجام ادروم ،تاضارتفالاو تالايتحالا نع امل ثحبلا عم اهمهأو

 ناكف ، نايحألا لج ين اهباحصأ ىلإ ةبوسنم ريغ ةفلتخملا نيدهتجملا لاوقأ

 الف ةلأسملا يف هيأرب يفتكي دقو .نورخآ لاق» ؛ "موق لاق» تارابعب يفتكي

 لاوقألاو تاداهتجالا كلت ةلدأ داريإ لفغي نأ نود اهيف دراولا فالخلا ركذي

 كلذ لمهي 0 تالاحلا ضعب يف ، ناك نإ و نايحألا رثكأ يف " ةيلقعلاو ةيلقنلا

 نم راتخملا ركذ ىلع رصتقي دقو .ليلدلا نم ايلاخ لوقلا داريإب يفتكيو
 ضعب نم افقوم هسفنل ذختيف انايحأ لخدتي دقو كطوحأ هاري امم لاوقألا

 .هلوق ةريثكلا هتارابع نمو ؛ باوصلا هنأ هل رهظ ايأر ىنبتي وأ لاوقألا كلت

 رهظيو ...!لضفأ وه» 5 "يلإ بحأ وه» ؛ كلذ رأ مل ينإف رظن كلذ ينو»

 ضعب يف ددشتلاو مزحلا ىلإ ليمي اهيقف ، هعماج لالخ نم ، نسحلا وبآ انل
 نم طوحمألاب ذخأيف ،ةيجوزلا طباورلاب قلعتي اييف ةصاخ { ةيهقفلا اياضقلا
 ريسيتلاو ديدشتلا نيب ةفلتخملاو ةريثكلا لاوقأالل هداريإ نأ الإ اهماكحأ
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 !دبم ىلع امنإو هيقفلا عرو ىلع سانلا لمح زوجي ال هنأ هداقتعا نع فشكي
 .هسفن ادبملا اذهب حرصي تارملا نم ديدعلا يف هدجن لب .جرحلا عفرو ريسيتلا

 طابنتسا يف صنلا رهاظب انوفتكي نيذلا ءاهقفلا كئلوأ نم سيل يويسبلاو
 بلجو ةدسفملا عفد يعاريو هحورو هيناعم ىلع صوغي ناك امنإو ماكحألا

 رهشأ يف لاملا هدي يف عقي ملسملا نعف» مهملا نع مهألا مدقيو . ةحلصملا

 زوجي اولاق يذلا قادصلا لقأب جوزتي نأ بحأف تنعلا فاخ نإف ،جحلا
 هقفلا نع هداعتبا يهقفلا هجهنم صئاصخ نمو .٠\؛جحيو هب حاكنلا

 فرتلاو ةقلذحلل سيلو قيبطتلاو لمعلل هدنع يعرشلا مكحلاف ،يضارتفالا

 لوقلاب ،افلس هيلإ انرشأ ايك هتاباتك بلغأ يف نسحلا وبأ مزتلا .يركفلا

 امزتلم ،هل نيفلاخملا شقانيو ، ليلدلا هيلع ميقيو بهذملا يف هيلع قفتملا
 ناكو ©بصعتلاو قالغنالا نع دعبلا لك اديعب ، نيصرلا لدجلا بدأب

 ؛ىرخأألا ةيمالسالا بهاذملا نم هريغو بهذملا بتك ىلع عالطالا عساو

 ين اهباحصأ لاوقأ لقني ايك (ةلَ) هلا لوسر ثيدح نم حص ام اهنم لقني
 ضعب يف تدجو دقو» :هلوق كلذ ةلثمأ نمو ، داهتجالاو يأرلا لئاسم

 ميدألا نم اوبرشت نأ متيه تنك :لاق (ةّلي) هنأ انباحصأ ريغ نم بتكلا

 6).«اركسم اوبرشت ال مكنأ ريغ ءاعو لك يف اوبرشاف

 نم ىرأ يننإف نسحلا يبأ جهنم نع زجوملا ريرقتلا اذه ماتخ يفو
 نكمأ ام هدعبو ،ةغللا ةطاسبو هتاباتك يف ريبعتلا ةسالس ىلإ ةراشإلا ءافولا

 ضعب نع ظحالي ايك ةيملعلا ةداملا ضرع يف فاجلا يهقفلا بولسألا نع

 ؛راثآلا بابل» هب زيمتي يذلا ىوتفلا بولسأ اومزتلا نيذلا نيفلؤملا
 .. يصقشلل «نيبلاطلا جهنم» هلبق نمو ،يغئاصلل

 )١) عماجلا ٢/ ٢٥٧. )٢( عماجلا ٤, ٩٤.
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 دقو - ينايعلا هقفلل يبهذلا رصعلا يرجهلا عبارلا نرقلا كرتن نأ لبقو

 ردجي « رصعلا تافنصمل جذاين لالخ نم فيلأتلا صئاصخ نم ةلمج انيبت
 ©يملعلا مهدوهجمب اومهاس نيذلا مالعألا ضعبل ديدش زاجيإب ريشن نأ انب

 مهيلإ ةبوسنم بتك نم انلصو اميف ءاوس ةزراب مهراثآو مهت ايصب اوكرتو
 : ءالؤه نمو .مهدعب ءاج ام وأ مهورصاعم مهنع اهلقن لاوقأو

 نم دحاو .بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مساقلا وبأ مامإلا ١

 نم ملعلا ةلمح نم ادحاو ليحرلا نب بوبحم هيبأ دج ناك . ةيملع ةرسأ

 ءايلع ريهاشم نم دحاو بوبحم نب دمح رشابملا هدجو . نايمغ ىلإ ةرصبلا
 دصق قالطإب هللادبع وبأ مسإ ةينايعلا تافنصملا يف ركذ اذإ و ، ثلاثلا نرقلا

 رثؤملا يبأ لاثمأ هرصع ءايلع رابك هيدي ىلع سرد دقو ، خيشلا اذه هب

 يراوحلا نبا لضفلاو رقصلا نب نازع ةيواعم يبأو سيمخ نب تلصلا
 ... عماجلا بحاص

 نب ريشب رذنملا يبأ همعو هللادبع هيبأ ملع ديعس مساقلا وبأ ثرو دقل

 ءايلع ةلج مساقلا يبأ نع ملعلا ذخأو . ةديدعلا تافنصملا بحاص دمحم

 ناطحق وبأو ةكرب نب دمحم وبأو يمدكلا ديعس وبآ مهسأر ىلعو عبارلا نرقلا

 ريثك مهريغو يويسبلا نسحلا وبأو يراجملا دلاخ
 اهلقن هءارآو هلاوقأ نكلو ةيهقف تافنصم كرت مساقلا ابأ نأ رثؤي مل

 .مهتافلؤم يف هذيمالت

 .ه٨٢٣و ٣٢٠ يتنس نيب نايع ةمامإ يلوتب هتايح مساقلا وبأ متخ

 ةرتف دعب دقعلاو لحلا لهأو ءايلعلا رابك هعياب دقف .افرش كلذب هترسأ دازف
 امو كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةلأسم تبقعأ يتلا ةيسايسلا ىضوفلا نم
 .ثادحأ نم اهعبت
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 يف دلو هنأ حجارلاو .يدنكلا يبرع نب حور نب دمح هللادبع وبأ ٢

 كراش هنأ ذإ عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاعو ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 ةطمارقلا مايأ نماز دقو . ه٠٢٣ ةنس ديعس مساقلا يبأ مامإلا بيصنت يف

 ادس مهلاومأ قارحإ حيبت ىوتف هنع ترثوأو مهمجن لوفأ رضحو نايع يف
 نع ملعلا ىقلت دقو ةماقتسالاو لضفلاب هورصاعم هل دهش .مهتدوع ةعيرذل

 ديعس وبأ هيلع ذملتتو ، عماجلا بحاص يراوحلا نب دمحم يراوحلا يأ
 دمحم نسحلا وبأو حور نب دمحم هللادبع وبأ امأو» : هنع ءاج يذلا يمدكلا

 ليلقلا ريغ ريثكلاو ليوطلا نامزلا امهانبحصو امهاندهاشف نسحلا نب

 نب ناسغ نب كلام اضيأ هتذتاسأ نمو . «ايهنع اننيد رمأ ةماع انذخأو

 ابأ نأ ملعن ال .امهرصع اياضقب قلعتت تالسارم امهنيب تناك دقو ،ديلخ

 يف اهبتك ةريس ءانثتساب اهريغ وأ هيهقف تافلؤم كرت حور نب دمحم هللادبع

 هرصع تافلؤم يف ةثوثبم ةيهقفلا هلاوقأ نكلو ، تلصلا مامإلا لزع ةيضق

 .ةقحاللا روصعلاو

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ ءايلع نم دحاو .دشار نب يقشمر نايثع وبآ ٣

 نب دمحم هللادبع ابأ رصاع ، ىوزن ةدلب يف عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلاو

 يمدكلا ديعس يأو ناهثع يأ نيب تناكو .نسحلا نب دمح نسحلا ابأو حور

 .هقفلا لئاسمو رصعلا اياضق يف تابتاكم

 يف دلو .راجهلا ىلإ ةبسن يراجملا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ _ ٤
 نرقلا نم لوألا فصنلا يف هتايح رثكأ شاعو يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ
 نب دمح ينب هللادبعو رشب رذنم ١ يأ نيخيشلا يدي ىلع سرد . عبارلا
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 نب دمحم نب ناسغ كلام يبأ لاثمأ نم ءايلعلا نم ةعامج هرصاع .بوبحم

 يبأل بسني .امهريغو بيبح نب دمح نب ناميلس ناورم يبأو ينالصلا رضخلا
 .ةالصلا باتكو عماجلا باتك ناطحق

 نآالص ىلإ ةبسن ، ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ _ ٥

 دلو ، دلاخ ناطحق يبأل ارصاعم ناك . ةنطابلا نم راحص ىرق ىدحإ

 دبع دمح وبأ ههقفب داشأ ،نيزرابلا ءايلعلا دحأ ناك . ةرتفلا سفن يف شاعو

 ام بسح اريثك هب رثأت دقو ملعلا هنع ذخأو اليوط همزال يذلا ةكرب نب هللا
 نم . ةيهقفلا لئاسملا قيقحت يف هجهنم هنع ذخأو .هتافلؤم هيلع لدت

 خيش عيبرلا نب ديزي نب دمحمو نايرلا نب رفيج نمحرلا دبع وبأ هيرصاعم
 ينب هللادبعو ريشب نيخيشلا نع هملع رثكأ كلام وبأ ىقلت دقو .ةكرب نبا

 .الوح امو راحص خياشم ةصاخبو هيرصاعم نع ذخأ ايك بوبحم نب دمحم

 تايصخش ركذت ةيهقفلا تافلؤملا نإف مالعألا ءالؤه بناج ىلإو

 ين اهب اومهاس .ةربتعملا ةيهقفلا مهؤارآ مهل ؛انركذ نمع ةيمهأ لقتال ىرخأ

 رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ مهنم عبارلا نرقلل ةيعيرشتلا ةورثلا

 دمحأو بيبح نب دمحم نب ناميلس ناورم وبأو يناوزنلا نسحلا يبأ نب دمحو
 نب ديزي نب دمحمو نايرلا رفيج نب نمحرلادبع يأ ىلإ ةفاضإ نوراه نب
 .امهيلإ ةراشإلا تقبس نيذللا عيبرلا

 ىلع تغيص ةريبك ةيهقف ةورث تعمجت دقو ، ىرجملا عبارلا نرقلا ىهتنا
 هذه ملاعم زربأ تناكو ؛ بولسأ نم رثكأب تغيصو 7 ةبراقتم ةيفيلأت جهانم

 اهلئاسم بقعتب نيقباسلا تافلؤم حرشو ، اهقيقحتو لئاسملا ليلحت ةورثلا
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 ةفلاخملا تاداهتجالا داريإب وأ ، اهباحصأ اهنع تكس وأ لفغ ام مامتإو

 وبأو ةكرب نبا لعف ايك ضمغ ام سبل ةلازإ و ازجوم ضرع اميف عسوتلاو
 يضدكلا هب درفنا امو رفعج نبا عماج عم ، ةدح ىلع لك ث يمدكلا ديعس

 يروباسينلل فالخلا لئاسم ىلع فارشألا باتك ىلع بيقعتو قيلعت نم

 .يعفاشلا

 فنص دقف .؟عماوجلاه ينرق ثلاثلا هلبق نمو © عبارلا نرقلا ناك دقل

 يف ثحبت يتلا تافلؤملا بناج ىلإ ،نيفلتخم نيفلؤمل !عماوج» ةتس نم رثكأ
 يويسبلا فنصو ، ةالصلا باتك حور نب دمحم فلأف .لقتسم يهقف عوضوم

 .. ةكرب نبال فراعتلاك ةفلتخملا ةيهقفلا لئاسرلا ىلا ةفاضإ كسانملا باتك

 يعامجلا فيلأتلا يف ةبرجت لوأ ثلاثلا نرقلا فرع ،قبس امل ةفاضإو

 دعب اييف هيلع قلطأ ةيعرش ةعوسوم ملعلا خئاشملا نم ددع فنص ثيح

 نايب بحاص هلعجو { هدعب ءاج نم هنم دافتسا دقو خايشألا باتك مسإ

 . هباتك فيلأت يف هرداصم مهأ نم دحاو عرشلا

 مدع نم ةرتف ، يرجهلا عبارلا نرقلا لوفأ عم ، نايع دالب تدهش

 اهناكمإب نكي مل يتلا ةفيعضلا تا مامإلا بقاعتب تزيمت يسايسلا رارقتسالا

 مامإ نم رثكأ رهظيف دحاولا تقولا يف تددعت دقو ، اليوط رمعت نأ

 يوذ ناهبن ينب ماكح ةرطيس بناج ىلإ اذه ... تاهجلاو نادلبلا نومستقي

 نم مداقلا يبنجألا نم لالتحالل افده نايع تناك لب .يلبقلا يكلملا ماظنلا

 ينب ىلإ ايمسإ ولو نومتني اهؤارمأ ناك يتلا سراف ةصاخو قرشلاو لايشلا
 لخاودلا نومستقيو لب ، لحاوسلا نولتحي ام اريثك ءالؤه ناك دقف .سابعلا

 .ديحولا رساخلا يه ةراضحلا نوكتل ةبقاعتملا بورحلا عقتو ناهبن ينب عم

 ىوتسم ىلع رثأ مزأتملا يسايسلا عضولا اذهل نوكي نا كش نم ام
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 سابعلا ينب فعض نابإ قارعلا يف لاحلا ناك امك امامت يركفلا جاتنإلا

 رثأتي نأ دبال ناك انه نمو .ماشلاو قارعلا نم لك ىلع راتتلاو لوغملا موجهو

 ةيهقفلا ةورثلا لوحتتسو ،ةديدجلا تايطعملا كلتب ينايعلا يهقفلا فيلأتلا
 ةديدج ةسردم اهنم قلطنت ةدعاق ىلإ سماخلا نرقلا ةيادب عم 5ةثوروملا

 هيلع بلغي يذلا دهعلا اذه زيمت يتلا صئاصخلاو ملاعملا نم ةلمج لمحت

 نرقلا نإف يصخشلا انرظن يفو .اهتمدخ و ةثوروملا ةيهقفلا ةورثلا ىلع دايتعالا

 يهتنيس يذلا يملعلا فعضلا رصع وحن رادحنالا ةيادب لثمي سماخلا

 يف فيلأتلا نع ثيدحلا دنع انل نيبتيس ايك رارتجللاو ديلقتلا ىلا نورق دعب

 تايبلسلا ضعب مغر سداسلا مث سماخلا نرقلا نأ الإ ةرخأتملا نورقلا

 رثكأب ناظفتحي نالظي امهنإف هقفلا هنمو يملعلا هجاتنإ يف اهدجن دق يتلا

 ؛ةثداحلا فورظلا اهتلمأ ةديدج ىرخأ ىلإ ةفاضإ ةقباسلا نورقلا تايباجيإ

 رابكالاو باجعالا فقوم فلسلا جاتنإ نم رصعلا اذه ءايلع فقو اذإو

 نم عون اذه يفو ائيش قحالل قباسلا كرتي مل هنأب لئاقلا أدبملا مهدنع رهظو

 ةيباجيالا مهدوهج يغلي ال كلذ لثم نإف ةسفانملا نع زجعلاب روعشلا

 رثكأ مهنكم نمزلا رصنع نأ كشالو .هئارثإو هقفلا ريوطت يف مهتمهاسمو

 .مهقبس نمل رسيتت مل بابسأ مهل ترفوتو ءنيرحخآلا دنع ام ىلع عالطالا نم

 تعونت ايك سماخلا نرقلا نم ةيادب نيفلؤملا جهانم تددعت دقل

 :اهمهأ يهقفلا فيلأتلا نم ناولأب رصعلا اذه زيمتو إمهبيلاسأ

 لحارم نم ةلحرملا هذه يف ءايلعلا ىنتعا : يعوسوملا فيلأتلا _

 ةيصاخ ةغلابم الب اهرابتعا نكمي يتلا ةلوطملا تافلؤملاب يهقفلا فيلأتلا

 :اهدورو بسح ابترم اهضعب ركذن ،اهنم ريثكلا انلصو دقو فيلأتلا يف ةينايع
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 يف (ه٥ق) يراحصلا ينبتوعلا ملسم نب ةملس رذنم يأل ءايضلا ( ا

 .ادلجم نيرشعو ةعبرأ )٢٤(

 (ه٥ق) يوزنلا يدنكلا ميهاربإ نب دمح هللادبع يبأل عرشلا نايب ( ب

 .ادلجم نيعبسو ةثالث )٧٣( يف

 (٦ق) يوزنلا يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دمحأ ركب يبأل فنصملا (ج

 .ادلجم نيعبرأو دحاو )٤١( يف

 نب دمحم خيشلل «ةيافكلا» باتك ركذن انلصت مل يتلا تاعاسوملا نمو

 ' )٥٠( يف هنإ ليق سماخلا نرقلا ءايلع نم يدنكلا ناييلس نب ىسوم
 ناهثع دمحم يبأ :ليقو ،هللادبع يبأ خيشلل جاتلا» باتك اهنمو ،اءزج نيسمخ

 باتكلا نإ ليق .مصألاب بقلملا ، يوزنلا يزيزعلا دمحأ نبا هللادبع يبأ نب

 نينرقلا ءايلع نم اذه مصألاو . همظعم عاض اءزج نيعبرأ )٤٠( يف ناك

 .عباسلاو سداسلا

 .ةيهقفلا تازوجرألاو زيجارألاب ىمسي ام وأ 0 يهقفلا مظنلا روهظ ٢

 'مئاعدلا» باتكو & عرشلا نايب بحاصل ةمعنلا باتك تاموظنملا هذه مهأو

 .رضنل ١ نبال

 فاصو نبا حرش اهنم انلصو دقو . ةيهقفلا تاموظنملا حورش _ ٣

 ىلإ هحرش ةمدقم يف راشأ دقو .عباسلا نرقلا ءايلع نم .رضنلا نبا مئاعدل

 لهأ هفلأ اييف ترظن ينإف ادعب امأ :لاقف ءاهقفلا نيب مظنلا جهنم راشتنا

 هرثأو رعشلاو زجرلا نم هونودو بدألاو ملعلا نم هوفنصو بتكلا نم ملعلا
 . ... رثنلاو مظنلا نم
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 هللادبع نب نايثع دمحم يبأل ةريصبلا باتك اهلثميو 3 ماكحالا بتك ٤

 عباطلا نوكتل مايألا عم يهقفلا فيلأتلا يف ةقيرطلا هذه ومنتسو ؛مصألا

 مولعلا هكاوف لثم ةريثك بتك اهساسأ ىلع فنصتسو ث ةقحاللا نورقلل ماعلا

 .يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس خيشلل ناتسبلا هكاوفو ، ينيسارخلل

 ىلع تجسن دق اهضعب انركذ يتلا ةيهقفلا تاعوسوملا نوكت داكت

 عيضاومل ، اهبلغأ يف & ىلوالا ءازجألا تصصخ ى ةماع ةروصب دحاو لاونم

 ىلإ ةرم نم رثكأ انرشأ نأ قبس دقو 5 (مالكلا ملع وأ ديحوتلا) ربكألا هقفلا

 دكؤيو ث ةيلمعلاو ةيدقعلا ةيعرشلا ماكحألا نيب قرفي ال يضابالا روصتلا نأ
 تالماعملاف ، تادابعلا عيضاوم يتأت مث ، يمالسالا عيرشتلا ةيلومش ىلع

 ءاضق ماظنو & ةيجوز تاقالعو ، ةيلام تافرصت نم عساولا اهموهفمب

 ةيلكش نوكت نأ ودعت الف تافنصملا كلت نيب قراوف تدجو ناو ... مكحو

 ضعب كلت وأ ةعوسوملا هذه لافغإ وأ ضعب نع عيضاوملا ضعب ميدقتك

 عم © فيلأتلل ماعلا جهنملا نايبب زجوملا اذه لالخ يفتكنسو . عيضاوملا

 نإف ةماع ةفصبو .هريغ نع فنصملا اذه زيمت يتلا صئاصخلا ىلإ ةراشإلا

 لوصألا يف ةديفملا لئاسملا عمج يف اودهتجا ةيهقفلا تالوطملا يفلؤم

 ظعاوملاو مكحلا نم ريثكلا اهيف اودشحو & بتكلا تاهمأ نم © عورفلاو
 دجي امم كلذ ريغو ةعفانلا راعشألاو ةيوغللا دهاوشلاو ةيخيراتلا صصقلاو

 ام لكب ةطيحملا ةينيدلا ةفاقثلاو ةيلقعلا ةحارلاو ةيحورلا ةعتملا ءىراقلا هيف

 ةلفاح ةينيد تاعوسوم تجرخف ، نيمألا هلوسر ةنسو ميركلا هثلا باتك يف

 ةفاقثلا لاجم يف اهب ىنغتسي امومع نيدلا مولعو_اساسأ هقفلا لئاسمب

 ىلع دجن اننإف ، عمجلاو خسنلا رهاظم نمو . بتكلا نم ديدع نع ةفرعملاو
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 يف ابيرقت همامتب لقن دق هقفلا لوصأ يف ةكرب نبا هبتك ام نأ لاشملا ليبس

 هيقفلا ناك اذإ هنإف ةنراقمللو ،امهريغو !‘فنصملا» يف مث عرشلا نايب» باتك

 فالتخا نايبل ةددعتملا لاوقالا داريإ كلسم جهني عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف

 بتك يف ءاج ام خسني حبصأ هدعب امو سماخلا نرقلا يف هنإف ، داهتجالا

 هباحصأ نوك يف نمكت هاجتالا اذه ةيمهأ نأ الإ © لاوطلا تارقفلا نيمدقتملا

 © نمزلا يداوع اهيلع تتأ يتلا ةينايعلا تافلؤملا نم ريثك ىلع اوظفاح دق

 رصعلا اذه تافلؤم يف خسنلا عباط انزرنأ نيح نحنو . بورحلاو نتفلا مايأ
 يلقعلا دهجلا نم يلاخلا ، ريبعتلا حص نإ دماجلا خسنلا كلذ هب ادبأ ينعن ال

 يف اوعسوت دق امهريغو !عرشلا نايب بحاصو اءايضلا» بحاص نأ ذإ

 دقف .هولقنو هوؤرق امم مهتدافتساو مهعالطا ةعس ىلع لدي امب مهت افنصم

 راثا يف اهوظحاال يتلا صئاقنلا اولمكأو اودقنو اوسردو اوللح مث اوعمج
 ملو اباوص هوأترا ام انل اومدقو تاداهتجالاو لاوقألا نيب اونزاوو مهيمدقتم

 ىلإ اريثك نيلايم اوناك نإ و مهو .داهتجالاو ةيلالقتسالا حور مهيف ءعىفطنت

 مهنم دحاولا دجن اننإف باحصألا قافتإ ىلإ نيزاحنم وأ " روهمجلا يأر

 ىنبتي وأ ©آفلسلا ضعب لوق هب افلاخم ايأر نسحتسي وأ ، احوجرم الوق راتخي

 نم ةدوهعملا تارابعلاب كلذ غوصيو 0 ضعبلا نود ضعبلا هب لاق اكح

 ؛ انباحصأ لاق ، حيحصلا وه اذهو 0 انيأر اذهو ، اذك بجوي رظنلاو : ليبق

 هفوقو نع مهدحأ ربعي و ؛ ملعأ هللاو رظنأ يدنع اذه يف ةيواعم يبأ لوقو

 عم رظنلل ظحلل :ةروهشملا ةرابعلاب لقعلاو لقنلا ضراعت اذإ صنلا دنع

 ... هللا باتك عم رظنلل ظحال .عامجإلا

 ،لئاسملا بيترتو ميظنتلل يبسنلا بايغلا تالوطملا هذه يف ظحالي اممو

 هدجت لئاسملا ةرثكلف . مايتهالا لك كلذب متهي نكي مل باتكلا بحاصف
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 اهسدكي مث۔ ةركاذلا ىلع كلذ يف دمتعي ناك هلعلو اهنم هرضحتسا ام دروي

 .لئاسملا راركت يف ، اياضقلا دارطتسا ىلإ ةفاضإ 5 هعقوي امم قيقد ماظن ريغ يف

 ىوتحم يف هباشتلاب ءىراقلا سحي ةكرتشم رداصم نم لقنلا ببسبو

 بيترت يف فالتخا وه امنإف فالتخا دجو نإ و ،ةماعو ةفصب تالوطملا كلت

 نع ءاضقلا لئاسم رخؤت وأ عويبلا نع ةرسألا عيضاوم مدقت دقف باوبألا

 .تافنصملا كلتل ماعلا ىوتسملا يف رثؤت ال ةيلكش ةلأسم يهو اهعضوم

 لالخ نم اهليجست انل نكمأ يتلا ةماعلا تاظحالملا ضعب هذه

 يغبني ايك . ةيهقفلا تانودملاو تاعوسوملا كلت نم ددعل ةرباعلا انتاعلاطم

 رثأ ءاغلإ ةرورضلاب ينعت ال ماعلا اهعباط لوح انتاظحالم نأ ىلإ ريشن نأ

 امايتها يدبي ءايضلا هباتك يف يبتوعلاف . يصخشلا هعباطو صاخلا فلؤملا

 ةغللا عجارم ىلإ ةدوعلاب ،ةيهقفلا تادرفملا يناعم نايب يف ةغللاب اصاخ

 دصاقملا وأ دصقملا ددحي امم اهوحنو لاوقألاو راعشألا درويو اهباحصأو

 نم رثكي هنإف عرشلا نايب يف يدنكلا امأو . تادرفملا كلت اهيلع يوطنت يتلا

 سفنل تضرعت يتلا ءازجألا يف يروباسينلل فارشألا باتك نم لقنلا

 ليمن انلعجي امم يمدكلا ديعس يبأ يأرب كلذ هلقن ىلع بقعيو ‘تاعوضوملا

 ديعس يبأ لمع نم لقن انإو ةرشابم فارشألا نم لقني مل يدنكلا نأ ىلإ
 & عرشلا نايب نع ثدحتن نحنو ديفملا نمو .فارشألا باتك ىلع هتابيقعتو

 بحاص يدنكلا دمحأ ركب وبأ خيشلا هبترمو هعماج هبتك هلافصو درون نأ

 نيعألا يف رهدزاو " هفينصت ملعلا يف نسح» : هنع لاق دقف !فنصملا »

 ةلوهسو © هلئاسم ةرفوب هعمج هترثك زواجو } هعضو ، بتكلا يف قافو . هفيلأت

 ةرثكو ، هبابسأو هلوصأ قيثوو ، هجراخ نايبو ، هجهانم حاضتاو ، هلخادم
 ريسلاو 5 ةروثأملا عماوجلاو ، ةروهشملا راثآلا رهاوج ىوح . هباوبأو هعورف
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 نم احيحص ‘ لخدل ١ نم املاس هلا دمحب ءاجف ؛ةفنصملا بتكل او { ةفلؤم ١

 نع فشكت اهتساردو ةرقفلا هذه ليلحت نأ بير نم امو «.للزلاو مقسلا

 ىقبتو ،ةيهقفلا تاعوسوملا فيلأتل ةماعلا صئاصخلا نم انركذ ام ضعب

 هرظن ةهجو نمو { عرشل ان ايب ب اتك يف يصخشل ااهيحاص يأر نع ةربعم

 .ةصاخلا

 عم لقنلا هيلع ىغطي اجهنم هبحاص كلس دقف فنصملاب قلعتي ام يفو

 نايب يف ترهظ دق ةقيرطلا هذه تناك نئلو 5 اهنم لقني يتلا رداصملا ركذ

 ةرخأتم ١ روصعل ١ ف دمتعتسو . اهيف عسوت دق فنصم ١ بح اص ن ف عرشل ١

 هباتك يف مصألا نايثع دمحم يأ نم اءدب فيلأتلا يف ةيساسأ ةقيرطك

 .هلك انلصي مل يذلا «جاتلا» هباتك يف اضيأ كلذ لعلو 5 "ةريصبلا »

 ام أرقت نيعبرألاو دحاولا هئازجأب هضرعو !فنصملاه باتك لوط يفو

 .... رفعج نبا عماج يفو ‘ عماجلا يفو : ةلأسم ؟ ءايضلا ينو : ةلأسم :يلي

 يف صاخلا هبولسأب ريخألا اذه جردي نأ لواحي الو صنلاو ردصملا لقني ونهف

 :هلوقب اهل ناونع ديدحت هسفن فلكي ال يتلا ةلأسملا أدبي هدجت ايك © هباتك

 لاؤسلاب يتأي مث ا(يمدكلا يأ) .... ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس

 (يمدكلاو يدنكلا) نيلجرلا نأ مغر رشابملا لقنلاب يحوي لكشب باوجلاو
 . عبارلا نرقلا لهأ نم يناثلاو سداسلا نرقلا لهأ نم لوألاف ايقتلي مل

 هب عفد دقو ؛ دوعصلاو روطتلا نيب هدجت فيلأتلا يف جهنملا اذه ينايبلا ىحنملاو

 ام تالالدلا نم كلذ يفو . مامألا ىلإ ةريبك ةوطخ فنصملا بحاص يدنكلا

 .ىفخي ال
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 :رشع عبارلا نرقلا ىلإ سداسلا نرقلا نم يهقفلا فيلتلا
 بارطضالا نم ةلحرم يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ ذنم نايع تلخد

 دالبلا اهيف تمعن ةريصق تارتف ءانثتساب ، نورق ةينايث ترمتسا ىسايسلا

 ىلع ةنهابنلا كولم اهمكح ىلع لوادت دقو . نمألاو رارقتسالا نم ءىشب

 تلواح ةفيعضو ةيوق نيب ةددعتم تامامإ اهلالخ هيلع مهتسفان نيترتف
 بسحب ،تامامإلا هذه تناكو .مكاحلا رايتخا يف ةعيبلا ماظن عاجرتسا

 ةدحاو ةمامإ نم رثكأ تماق دقو .روهظ وأ عافد وأ ءارش تامامإ فورظلا

 ماظنلا ىلع روثتل ةصرفلا ةيوقلا لئابقلا ىطعأ يذلا رمألا ادحاو تقو يف

 اذه ىرغأ دقو .رثكأ وأ ةدلب يف مكحلاب لقتست تناكف ©فيعضلا يسايسلا

 عساتلا نرقلا نم ةيادبو .ةديدع تارم اهلالتحاب ةرواجملا بوعشلا عضولا

 اقلطنم اهوذختاو اهندم مهأ اولتحاو {ةينايعلا لحاوسلا ىلإ نويلاغتربلا لصو
 بورحلا تناك كلذ لكل ةجيتنو . اهءارو امو دنهلاو جيلخلا يف مهلغوتل

 رشع يداحلا نرقلا تايادب يفو . عطقنت داكت ال ةيجراخلاو ةيلخادلا

 ةدايقب (ه )٤ ١٠٦٢-١١٦١ ةبراعيلا لوصوب رارقتسالا ضعب دالبلا تدهش

 ذوفن طسبب & مزحبو 0 ماقف ، مكحلا ىلإ )٢٤ ١٠( دشرم نبا رصان مامإلا

 رهطو ، لئابقلا هل تنادو & نتفلا دمخأو ، نايع ضرأ لماك ىلع ةلودلا

 ةثالثلا هؤافلخ هدعب نم لصاو مث © نييلاغت ربلا يراصنلا نم لحاوسلا

 ايقيرفإ لحاوس ىتح مهذوفن اوطسبو لدعلاو مزحلا ىلع ةمئاقلا هتسايس
 ةافو عم هنإف فسأللو ةبيرقلا دالبلا مهل تنادو دنهلا لحاوسو ةيقرشلا

 ةلحرم ديدج نم نايع تلخد (ه )١ ١١٣ ناطلس نب فيس نب ناطلس

 خويش نم ةلهجلا مكحلا ىلوتو { ةنحاطلا ةيلبقلا بورحلا ببسب ةملظم

 .ةبراعيلا ةالو دحأ ، يديعسوبلا ديعس نب دمحأ الإ فقوملا ذقني ملو ،لئابقلا
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 ةلود مايق نلعيل دالبلا هب رمت تناك يذلا يدرتملا عضولا دمحأ لغتسا دقف

 دوشنملا رارقتسالا ديعي نأ اهسسؤم لواح دقو . ديعسوبلا لآ ةلود ىه ةديدج

 " همايأ تناكف 3 نتفلا باحصأ عدرل ةيركسع تالمحب ماقف دالبلا لل
 الإ ؛نحملاو نتفلا دعب ةحارتساو ةحار مايأ ، يملاسلا خيشلا هركذ ام بسح

 هدعب نم رمألا ىلوتو (ه٠٩١١) ةنس ديعس نب دمحأ مامإلا ةافو درجمب هنأ

 ةطلسلا ىلع يلئاعلا عارصلا ببسب ديدج نم بارطضالا داع ديعس هنبا

 نم مهتنكم ةنيمث ةصرف ةيلايشلا دودحلا ىلع نييباهولا ىطعأ يذلا رمألا

 ةئشانلا ةلودلا هذه نأ الإ نايع ضرأ ىلإ مهئارآو مهتادقتعمب لوخدلا

 يف ثادحأ نم تدهش ام دالبلا نوبنجي فيك اوفرع ءايوقأ اماكح تفرع

 ثعبل ىعسي لخادلا يف مهل ديدج سفانم روهظ مغر ةبراعيلا ةلود رخآ

 فورظلا نكلو .ىدنلجلا مايأ ذنم نايع يف داس يذلا يسايسلا ماظنلا

 دالبلا بينجتل ةمكحلاب يلحتلا نيماظنلا ىلع تضرف ةيجراخلاو ةيلخادلا

 ...ةاناعملا نم ديزمو ةديدج نتف تاليو

 لاحب نكمي ال ‘ هبلغأ يف امتاق اعضو ىسايسلا صخلملا اذه انل روصي

 ةكرحلا تلش دقف . يراضحلاو يركفلا ىوتسملا ىلع لاباذ ائيش رمثي نأ

 باغو ،ءايلعلا اهرجه نأ دعب يباجيإلا اهرودب موقت سرادملا دعت ملو ةيملعلا

 ديدجتلا نع نيزجاعلل مهنكامأ اوكرت نيذلا ءاهقفلا بايغب لعافلا ءاطعلا

 نوقباسلا هبتكام رارتجا _امومع _ مهطاشن ىهتنم ناك دقف .داهتجالاو

 مل فلسلا نأب مهسفنأ اوعنقأ دقف .مهمامأ نودلاو زجعلاب نورعشي نيذلا

 نأ نكمي انه نمو . ديزملا نع ينغي ايب هيف اوبتك الإ فلخلل ائيش كرتي
 : يلي اييف رصعلا اذه ةهقفتم دوهج صخلن
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 خسنلاو لقنلا آ

 نيمدقتملا بتك ىلع قيلعتلا _ ب

 ةميدقلا تافنصملا راصتخا ۔۔ےح

 . موظنملا رثنو روثنملا مظن۔ د

 عيرفتلاب مستت ةيدقن ةيليلحت ثاحبأ نم دهعلا اذه يف هقفلا لوحت

 & ةيملعلا هتيصخشو باتكلا بحاص دهج اهيف رهظي & ليصأتلاو قيقحتلاو

 .خسنلاو لقنلاب فلؤملا هيف يفتكي ©فرصلا ةياورلا جهنم ىلع موقي هقف ىلإ

 هاري ام اهنم ىقتنيو فلسلا بتك نم هيدي نيب عقي ام علاطي هيقفلا ناك دقف

 امم لئاسمو لوصفو باوبأ ىلإ همسقي فنصم يف هتاعلاطم عمجي مث اديفم
 قالحلا لئاسمو (ربكأللا هقفلا) ةديقعلا اياضقب اءدب هيلع افراعتم ناك

 رشحي دقو ، عساولا اهموهفمب تالماعملاو تادابعلا باوبأ مث بادآلاو

 بولسأ هنومسي يقطنم ماظن ريغ ىلع ارشح دحاولا لصفلا يف هلوقن
 عمجي نأ يه ، نايعألا فاحتا بحاص اهفرع امك 7 ةروشنملاو .تاروشنملا

 هبشي بولسأ وهو ... "ةبوبم الو ةبترم ريغ هرثانتم ةبوجأو لئاسم فلؤملا
 اذه تافلؤم نم ترهتشا دقو يبرغملا هقفلا اهفرع يتلا طقللا جهنم امامت

 قرشملا يف اهتلثمأ نمو . ةمئألا بطق اهبيترت داعأ يتلا زيزع يأ طقل جهنملا

 كلس دقو .(سداسلا نرقلا رخاوآ) يدقعملا يلع نب رمع ديعس يأ ةروثنم

 مولعلا هكاوف هباتك يف (ه٢٦١ _ ١١ ق) ينيسارخلا خيشلا تاروثأملا جهنم

 هتابختنم لقنو اهيف عمج ةدع تاروشنم ىلإ همسق دقف ؛ ةثالثلا هئازجأب

 . ةيئاضقلاو ةيهقفلاو ةيظعولاو ةيخيراتلاو ةيدقعلا

 )( فاححتا ١/ ٣٨١.
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 ةعجارلا ةيهقفلا تافلؤملا نم اهب سأب ال ةعومجمل زكرملا ءارقتسالا نإ

 وأ ماكحأالاو نايدألا هقف دوهجلا كلت ىلع قلطن نأب انل حمسي دهعلا كلذ ىلإ

 ءاجام خسنل افدارم هيف فيلأتلا حبصأ فاج عباط وذ هقف وهو { ىوتفلا هقف

 نب سراف خيشلا هركذ ام انه لقنن نأ ديفملا نمو . مهيو اتفو نيضاملا بتك يف

 ةقيقح نع اربعم «راثالا بئارغ» هباتك رخا يف (٠١ق) ىبيصخلا ليعايسا

 نيملسملا راثآ نم باتكلا اذه تخسن دقو» :هلوقب . رصع يف فيلأتلا

 نسحلا يبأ عماجو جاتلا باتكو فنصملاو عرشلا نايبو ءايضلا نم ؛ ةفلاسلا

 يبأو يراوحلا نب لضفلاو ءايركز يبأو دمحم يبأ عماجو رفعج نبا عماجو
 هنوعو هللا لضفب كلذ لك دمح يأ ةروشنمو حاضيالا باتك نمو ديعس

 يوزنلا ناييلس نب دمحم نب هللادبع دمحم يأ ... خيشلا ةنوعمب مث هقيفوتو

 خيشلاو فيرش نب دمحم لجألا خيشلاو دمحم نب ناميلس ناورم يبأ ... هيخأو
 .«نينسحملا ءازج ينع هللا مهازجف ث هللادبع نب دارم نب دمحأ ركب يبأ ..

 رمع خيشلا ةمدقم نم اهلقنن خسنلاو عمجلا عباط ىلع ىرخأ ةداهشو
 هنع ءاج دقف !لدعلا جاهنم» روهشملا هباتكل (٠١ق) يولهبلا دعملا ديعس نبا

 نيملسملا تاباوج نم هانعمجو راثآلا نم هانفلأ باتك اذهف دعب امأ» :هلوق

 .«...مهيلع هللا ةمحر ، راصبالاو بابلألا يوذ

 «راثالا»و "ةفلاسلا نيملسملا راثاا١و اهانعمح»و !تخسن»ا تارابعف

 حيرصت لكلا يفو ريثك اذه لثمو اراصبألاو بابلألا ىوذ نيملسملاو

 افولأم افرع ريباعتلا هذه تحبصأ ىتح ث دهعلا كلذ يف فيلأتلا ىوتسمب

 نبا خيشلل راثآلا رهاوج» ركذن ليثمتللو "مهبتك اهب نونونعي نيفنصملا ىدل
 راثآلا بابل» باتكو 0 نيرشعلا تزواجت يتلا هئازجأب (٣١ق) ناديبع

 يذلا يغئاصلا ديعس نب ملاس خيشلل «رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا نع ةدراولا
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 فلأ هسفن جهنملا ىلعو . يديعسوبلا نافلخ نب انهم ةمالعلل ةباجتسا هفلأ

 عرشلا نايب نم هفلأ» ؛ رهاوجلا عماج» هباتك يغئاصلا يلع نب ةعمج خيشلا

 يرشبلا ىسوم خيشلا فلأو . « هريغ نم هللا ءاش امو فنصملا نم ءيش هيفو

 نويعو نئازخلا نونكم» هنم بختنا مث } ةدع ءازجأ يف !رارسألا نئازخ»

 اهركذ انببحأ جذامن الإ نيوانعلا هذه تسيلو .اءزج ١٤ يف هلعجو «نداعملا

 .طاطحنالاو فعضلا رصع يف يهقفلا فيلأتلا نع ةروص ءاطعإل

 ددع يف الإ نومضملا ثيح نم اهضعب نع فلتخت ال ةيهقفلا تافنصملاف

 رخآلا ضعبلا لصي دقو ءازجأ ةعبرأ وأ ةثالث يف اهضعب يتأي دقف ءازجالا

 نوكي دقو اهيف امل راركت يهف ىوتحملا ثيح نم امأ هزواجتي لب نيرشعلا
 .ةريثك انايحأ هظفلب راركتلا

 دصق دهعلا اذه تافنصم ضعبل ةمئاق ءىراقلل مدقن ةدئافلل امامتإ و

 :اهيلع فرعتلاو اهب فيرعتلا
 ١ ت) يوزنلا ىسوم نب نامثع ماكحألا يف فينلا باتك ٦ ٥٣(

 ٢ يحنملا ميهاربإ نب ىسوم نب داجن ةلدألا قئاقحو ةلكألا ۔

()٥١٣( 

 يحنملا ميهاربإ نب ىسوم نب داجن ةلاوحلا باتك ٣
 رضنلا نب رضخلا نب دمحأ نب هللادبع عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا ٤

 (٦ق) يدعقملا يلع نب رمع ةلصلاو ةالصلا باتك ٥

 يناجيسلا رمع نب دمحم زاجيإلا باتك۔٦
 ٧ يحنملا حاضو نب حلاص ماكحألاو نايدألا يف ةرصبتلا باتك )ق٩(

 ٨ يبيصخلا ليعايسا نب سراف ماكحألاو نايدألا يف راثآل ا بئارغ باتك )ق١٠(

 ٩ يوزنلا دمحم نب حلاص ماكحألاو نايدألا يف ناييالا باتك )١٠۔١١(
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 (١١۔٠١) يوزنلا دمحم نب حلاص راونألا باتك۔-٠٧

 (٩٠٠١ت) يولهبلا دعملا ديعس نب رمع لدعلا جاهنم باتك ١

 (١١۔ ٠١ق) ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع رايخلا عيب يف رايخالا ةنازخ ٢-

 ىلع قيلعتلا ، عيمجتلاو خسنلا بناج ىلإ ، يهقفلا طاشنلا ناولأ نمو

 وهو بيوصتلاو ةئطختلاب وأ نايبلاو حرشلاب ءاوس نيمدقتملا بتك ضعب
 ،ماعلا هقفلل ةبسنلاب رصعلا كلذ ءاهقف اهفرع يتلا ةيشحتلاب هيبش عينص

 حرش © نييناهعلا دنع ، لايعألا كلت نمو .ةبراغملا ةيضابإلا ءاهقف دنع ىتحو

 نمو .يناهبنلا ناهبن ملاس يبأل رارقإلاو ةداهشلا يف ةديصق ىلع لوهجمل طيسب
 (سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا) يوزنلا فاصو نب دمحم لمع اضيأ كلذ

 نبا يلع نب دمحم خيشلل تناكو ث ءازجأ ةثالث يف رضنلا نبا مئاعد حرش دقف

 نم علاطي اييف لئاسملا ضعب ىلع تابيقعت ١٠( _ ٩ق) يوزنلا يقابلا دبع

 لك هاجتالا اذه يف رصعلا كلذ ءايلع عسوتي ملف رمأ نم نكي ايهمو .بتك

 .عسوتلا

 نيقباسلا تافنصم صيخلتب مامتهالا رهظ قبسام بناج ىلإو
 (٠١ق) يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلا هب ماق ام كلذ نم ؛ اهراصتخاو

 كلذك . ءايضلا ءايض» هايسو (٦ق) يبتوعلل ءايضلا باتك صيخلت نم

 باتك صخل نيح (ه٦١_١١ق) ينيسارخلا دمحم نب هللادبع خيشلا لعف

 نيفلؤملا ضعب دمعي دق لب «(٦ق) يدنكلا ركب يأ خيشلا فيلأت !"فنصملا

 ىسيع نب ىسوم خيشلا هلعف ام كلذ نم هفيلأت يف عسوت ام راصتخا ىلإ

 نئازخلا نونكم» هباتك يف رصتخا دقف رارسألا نئازخ» هباتك عم يرشبلا

 هاجتالا اذه هلثمأ الإ يه ام تارصتخملا هذه نأ بير الو ... «نداعملا نويعو
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 ىرخأ تاصخلم دوجو دعبتسن الو هيلع فقن نأ انعطتسا امم يفيلأتلا

 - )٦ ليوطلا دهعلا اذه يف اوشاع ءاهقف اضرو مايتها تلان ةدع تافنصم

 .(_ه٤١

 هذه يف ،هابتنالا يعرتست يتلا يهقفلا فيلأتلا يف ةزرابلا ةرهاظلا نإ

 فينصتو يهقفلا مظنلا ةرهاظ يه امنإ ينايعلا هقفلا خيرات نم ةلحرملا

 ادودحم تاقيلعتلاو تارصتخملا جهنم كولس ناك ام ردقبف . ةيهقفلا زيجارألا

 اتفال اراهدزا فرع يهقفلا مظنلا نإف رودلا اذه لالخ يهقفلا فينصتلا يف

 رودلا اذه ىلع قلطي نأ ةغلابملا نم سيل هنأ ةجرد ىلإ ةريبك ةروصب رظنلل

 دقف ،امامت اديدج نكي مل نإو ، فيلأتلا نم نوللا اذهو .'ىفقملا هقفلا» رودب

 هباتك يف يدنكلا دمح هللادبع يبأ عم سماخلا نرقلا ذنم هتايادب ترهظ

 وه عوضوملا يف ديدجلا نأ الإ مئاعدلا هباتك يف رضنلا نبا هيقفلاو اةمعنلا»

 ةيعيبطلاو ةيلصألا ةغللا سفاني حبصأ يذلا نفلا اذهل عساولا راشتنالا

 هبحاص علضت ىلع ةمالع مظنلا حبصأ دقف .رثنلا يه يتلا يهقفلا فيلأتلل

 ءادتبا هقفلا مظن نم فيلأتلا نم نوللا اذهب نيمتهملا نمو .ةفرعملاو ملعلا يف

 نأ وأ رصقت وأ لوطت دق زيجارأ وأ !دئاصق» يف ايهقف اباب هيقفلا غوصي نأب

 ىلع ليثمتلاو .هرصع يف ملعلا لهأ دنع ةناكم لان روشنم باتك ةغايصب موقي

 فصنلا) يلاعملا يبأ نب ناهبن ملاس يبأ خيشلا لايعأ ركذن ىلوألا ةقيرطلا

 ةداهشلا يف ىرخأو ثيراوملا يف ةديصق فلأ دقف .(عباسلا نرقلا نم يناثلا

 بويع يف ةديصق (٠١ق) نسحلا يبأ نب مالسلا دبع فلأو ؛ ةيطعلاو رارقالاو

 يولهبلا ديعس نب رمع صفح وبأ فلأو ؛ بيعلا هب دري امو ديبعلاو باودلا
 } ةعمجلاو ةعامجلا ةالص يفو اهلاعفأ يف ىرخأو ةالصلا يف دئاصق (٨٩ق)

 اوفلك نيذلا نمو . يراجلا نرقلا ىتح هتناكم ىلع يهقفلا مظنلا ظفاح دقو
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 نب رمع صفح ابأ ركذن مظنلا ىلإ ةيرثنلا هتافلؤم نم هقفلا لقنب مهسفنأ
 قاحسا يأ فيلأت لاصخلا رصتخم مظن دقف ، ركذلا فلاسلا ، ديعس

 كلس ةرخأتملا روصعلا يفو .(٩_٤ق) يويسبلا رصتخمو (٥ق) يمرضحلا

 ةزوجرأ لاثملا ليبس ىلع ركذن .مظنلا جهنم هقفلاب نيلغتشملا نم نوريثكلا

 لايكلا جرادم هتزوجرأ ين لاصخلا رصتخم يملاسلا خيشلا مظنو .ىفئاصلا

 رهوج » هتموظنم نكلو لامآلا جراعم هيهقفلا هتعوسوم يف اهضعب حرش يتلا

 مهريغو ملعلا ةبلط دنع ةعساو ةيبعش تلانو اهادع ام ىلع تغط دق «ماظنلا

 ةفرعم يف ةبغرلاو هقفلاا ىلإ ليم مهل ناك نمم ءاسنو الاجر سانلا ماوع نم

 خيشلا مظن ركذنف نوللا اذهل ليثمتلا يف ديزن نأ نكميو .ةعيرشلا ماكحأ

 باتكو عرشلا دعاوق هايس يذلا عضولا باتكل يصورخلا فلخ نب ديعس
 جنت ملو .ماكحألاو نايدألا ين مانألا داشرإ» يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا مظنف ةياوهلا هذه نم ةيهقفلا تاعوسوملا

 ةرشع ةعبسلا هئازجأب شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل "لينلا حرش» باتك

 غوصيل زيجارألا نيناوقب هسفن ديقيو ةبسانملا يفاوقلا نع ثحبلا يف هسفن

 انايحأو ءايظن باوجلا رظتنيو ،هرصع خياشم ضعب ىلإ هلسري ايهقف الاؤس

 حبصأو كلذ لك مظنلا زواجت لب هسفن يورلاو هسفن رحبلا ىلع باوجلا يتأي
 ضعبلا لعج امم ءاهميسالط كف تالواحمو ةيهقفلا زاغلألاو يجاحألل ءاعو

 ،ةيراضحلا هتلاسر هيقفلا دقفي امدنع رهظي ايركف افرت دوهجلا كلت يف ىري
 .ةمألا ةمدخ يف حيحصلا هرودو

 نم رودلا اذه يف تلذب يتلا دوهجلا ىلع اريثك انينبت دق نوكن ال ىتحو

 ةلمجب ةداشإلل نورطضم اننإف ليمجلاب افارتعاو ،ةيملعلا ةنامأللو 5 هقفلا راودأ
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 ىلع ةظفاحملا يف تلثمت يتلاو رصعلا اذه اهب زيمت يتلا ةيباجيالا طاقنلا نم

 ظحول يذلا يعايجلا لمعلا يفو ، ةيحان نم راثدنالا نم يهقفلا ثارتلا

 .انايحأ

 ةربتعملا دوهجلل ةريبك ةجردب نونيدم اننإف ىلوألا ةطقنلاب قلعتي اميفف
 هجتنا يذلا يهقفلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا يف رصعلا اذه لاجر اهلذب يتلا

 نيح نمزلا يداوع نم هومحو انيلإ هلوصو اونمض دقف يبهذلا رصعلا ءايلع

 ين ىلجع ةرظن نإو .مهتافلؤم يف اهنع لقنلاب وأ هتافنصم خسنب اولفكت
 ةينايعلا تابتكملا اهب ظفتحت يتلا كلت وأ ةعوبطملا تافنصملا خسن خيراوت

 ناتريبكلا ناتعوسوملا هخسنب ينتعا ام ةلثمأ نمو .ربتعملا دهجلا كلذ انل دكؤت

 اهنم تخسن دقف .ةريثكلا عماوجلا بناج ىلإ "فنصملا و !عرشلا نايب»

 خيشلا نأ كلذ نم بيغلا حلاصل ةرجألاب امأو مهسفنأ خاسنلل امإ ةدع خسن

 ةباجتسا (٣ق) ناطحق يأ عماج خسن (١١۔٠١) يولهبلا ديعس نب رمع

 نايب» نم سماخلا ءزجلا خسن ايك ا(اه٢٤٩_٦٠٩) ليعايسا نب دمح مامإلل

 هلعف امو .ه٩ ٤٣ خيراتب "فنصملا» نم ءزج رخاو ه٩٧٩ خيراتب !عرشلا

 هلذب يذلا يابيإلا دوهجملا كلذل جذومن الإ وه نإ لجرلا اذه هب ماقو

 .رودلا اذه يف ملعلا لهأ نم مهريغو هورصاعم

 لمعلا ، لقألا ىلع ةيلكشلا ةيحانلا نم ولو ، رودلا اذه تانسح نمو

 يف سانلا مهت يتلا ةيهقفلا اياضقلا مهثحبو ملعلا لهأ نيب رواشتلاو يعامجلا

 نيح ليعايسإ نب دمح مامإلا هب ماق ام كلذ نمف ؛ ةصاخلا وأ ةماعلا مهتايح

 ،عمتجملا يف ترشتنا يتلا رايخلا عيب ةلأسم ثحبل ءايلعلا رابك عمج

 رمأي مكحب ءاقللا ىهتناو }ةجاتحملا ةفيعضلا تاقبطلا يف اهررض ىرشتساو

 ادقع رايخلا عيب رابتعاو ،اهيلع ةبقاعملاو ةلماعملا هذه ميرحتب مامإلا هيف
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 دادم نب هللادبع نب دادم نم لك ءاقللا وأ "ةودنلا» هذه يف كراش دقو .ايغال

 دمحمو دايز نب رمعو درو نب ناسغوبأ يضاقلاو ليعايسا نب دمحم نب هللادبعو

 .رصبلاو ملعلا لهأ نم رضح نمم ةعامجو حاضو نب حلاص نب نسحلا يبأ نب
 ةناعتسا نم هيلإ انرشأ ام دهعلا كلذ ين يملعلا نواعتلا روص نمو

 .هرصع خياشم ءارآب هراثألا بئارغ» هباتك فيلأت يف يبيصخلا سراف خيشلا

 نوكت ىتح مهدحأ هردصي يعرش مكح ىلع ءاملعلا ةقداصم اضيأ كلذ نمو

 نب دمحم نب حلاص خيشلا ردصأ دقف ليثمتللو ،مازلالا ةوق مكحلا كلذل

 مامإلا يأر ىلع ادايتعا نايبصلا جاوز لطبي ايكح (١١_٠١ق) ىوزنلا حلاص

 نب هللادبع نب دادم نب دمحأ نم لك هاضمأو هيلع عقوو هيضرف ديز نب رباج
 نأ دبالو .نسحلا يأ نب مساق نب نسحلا وبأو دايز نب رمع نب هللادبعو دادم

 نواعتلا كلذ ديعب دح ىلإ ناروصي نيرصاعتم نيباتك ىلإ ددصلا اذه يف ريشن

 ناتسبلا هكاوفو ،ينيسارخلا خيشلل مولعلا هكاوف باتكف .خياشملا نيب يملعلا

 لدابتو ملعلا خياشم نواعت ىدم ىلع نادهشي يربعلا سيمخ نب ملاس خيشلل

 عطقنت ال ةيملعلا تالسارملا تناكف ةحورطملا اياضقلاب قلعتي اميف ءارآلا

 ام بسحب مهنوبيجيف انس مهم دقتي نم نولأسي ءايلعلا راغص ناكو .مهنيب

 .رثكألا وهو رثألا نم ظفح وأ ،داهتجا نم هيلإ نولصوتي

 ةيلكشلا ةيحانلا نم نإ و ، رصعلا اذهف ةزيمتملا لايعألا ةلمج نمو

 ىلع لئالدلا» هباتك يف (١١ق) يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلا عينص

 مهبر وحن مهمزلي ام ىلإ سانلا هب دشري نأ دارأ يذلا "لئاسولاو مزاوللا

 هقفلا ضرع يف ةزيمتم ةقيرط كلذ يف كلسف .نيرخآلا سانلاو مهسفنأو

 مل يظعو يبدأ بولسأب هباتك غاص دقف هرصع يف ادئاس ناك ام عم ةنراقم

 هتاءادن لالخ نم هرعاشمو يراقلا سيساحأ كيرحت هنم هضرغ ،هلبق فلؤي
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 يخأ اي ملعا : ليبق نم هلئاسمو باتكلا باوبأ اهب أدبي ناك يتلا ةرركتملا

 يف قلطني مث ... كملعو ، كملسو ث هللا كظفح يخأ اي ملعا ؛ هللا كمحر

 { سانلا نم ةماعلا بولق اهبعوتست ةسلس ةلهس ةغلب نايبلاو حيضوتلا
 هلل صالخإلا وه امنإ ةيعرشلا ماكحألاو ةدابعلا ساسأ نأب ةرم لك يف ركذي

 اهتشقانمو ةريثكلا لاوقألا داريإب لفحي دهازلا شيورد خيشلا نكي ملو .اهيف
 تاقلذح نع دعبلا لك ديعب وهف .لمعلل ناسنالا هجاتحي ايب ىفتكي امنإو

 تاشقانملا مضخ يف هقفلا رهوج اهعم بيغي يتلا يسردم اهقفلا

 هللا مكح نع فشكلا وه امنإ هدنع هقفلاف .تالداجملاو تاضارتعالاو

 يقورحملا ةمالعلا لفكت دقو .اهتاذ يف ةفرعم درجم سيل هدنع وهف ،هب لمعلل

 يناعم نم هفلأو باتكلا عمج هنأ ىلإ راشأف ،ةريصقلا هتمدقم يف هجهنم نايبب

 .نيملاعلا بر ةمحر كلذب وجري ملاعلل ال لهاجلل هنيب هنأو نيملسملا راثآ

 دئارف هيف ترثأو ، ةدابعلا بلاط هنع ينغتسي ال دئاوف هيف تعمج » : لاقو

 هتلعجو (،لئاسولاو مزاوللا ىلع لئالدلا باتك) هتيمسو ،ةداهزلا ىلع لدت

 يفو هربك ىلإ هبابش نم لوأف الوأ بيترتلا ىلع ناسنالا مزلي ام ىلع ابوبم انيبم
 هنامز لهأ نأش وه ايك ،لقنو عمج نإ و ،يقورحملاو «...هترسعو هترسي لاح

 ةروص يف هب ءاجو هضرع يف داجأو اهلك كلذ ةغايص نسحأ دق هنإف 3

 ىلإ هنم للستي يظعولاو يبدألا بولسألا راتخا نيح افولأم ناك ايع ةزيمتم

 يف هقفلا رثأ رهظيف ،قيبطتو لمع ىلإ هأرقي ام لوحي ىتح ءىراقلا بلق
 .عمتجملاو درفلا حالصإ

 رودلا اذه يف يهقفلا فيلأتلاو .هقفلا نع ةروص انمدق نأ دعبو نآلاو

 ثارتلا اذه نم هيلع ةدودحملا انتاعلاطم اتنكم ام بسح ٬هراودأ نم ريخألا

 ثيح نم 6رمتسا يهقفلا عضولا نوك يف ضرعلا كلذ زجون نأ ناكمإلاب هنإف .

_ ١٦٠



 الو ديدج الب نرقلا اذه نم ةريخألا دوقعلا ىتح انيب ىتلا ةئيهلا ىلع ، لامجإلا

 رصعلا تابلطتم ةهجاوم نع ديدش زجع عم ،نومضل ا وأ لكشلا يف ديدجت

 سانلا ىلع هضرف امم لئاهلا مكلا يف هثلا مكح نع فشكلاو هاياضق ثحبو

 نيوانعلا نيب ةعيرس ةلوج نإو ، تالاجملا ىتش يف ةيندملا ةايحلا روطت
 نيلوألا نيدقعلاو ىضاملا يرجهلا نرقلا نم نيريخألا نيدقعلا يف ةرداصلا

 يف يه يتلاو تافلؤملا نم ريبكلا ددعلا كلذ نع فشكت نرقلا اذه نم
 ؛ ةدحاو ةيملع ةدامل ةددعتم نيوانعو ،ةرركم خسن ةيرثنلا وأ ةيمظنلا اهتروص

 ثحبلا جهانم نم ءادج ةلوقعم ةيعوضوم بابسألو ءاهوفلؤم دفتسي م
 ،يضاملا تايبلس نم ررحتملا ركفلا دعب دلوي ملو 0 مهريغ دافتسا ايك ةثيدحلا

 ديدجتلا وحن هب قلطنيو مخضلا ثارتلا اذه مدخي ليج يتأي نأ لمأن اذل

 .ةدوشنملا هتضهن يف يمالسإلا هقفلا دفاور ةيقب عم مهسيل

 : نيددجم ءاهقفل ناجذومن
 رودلا اذه ةليط فيلأتلا ىوتسمل انمييقت ةلأسم يف رمأ نم نكي ايهمو

 طاقنلا زاربإ ىلع تزكر دق نوكأ ال نأ وجرأو _ هنم ةريخألا نورقلا ةصاخو

 ناضرفي مكحلا يف لدعلاو {ةقيقحلل ءافولا نإف _ بجي امم رثكأ هيف ةيبلسلا

 اوضفر نيذلا نم دهعلا اذه مالعأ ضعب اهلذب يتلا تادوهجم اب هونن نأ انيلع

 وحن ىلوألا تاوطخلا اوسرأو & ةصاخ هقفلا لاج يف مئاقلا يملعلا عضولا
 هاجتالا اذه نع ليثمتلل ترتخا دقو ، يضاملا تايبلس نم قاتعنالاو ررحتلا

 ،ايهبرصاعم نع ازيمت نيتفلتخم نيتينمز نيترتف ىلإ نايمتني ءاهقفلا نم نينثإ
 نب سيمخ خيشلا امه ، ةدعاقلا دكؤي يذلا ءانثتسالا امهريغ نيرخآ عم اربتعا

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع دهتجملا ةمالعلاو ،يصقشلا ديعس
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 :نيبلاطلا جهنم هباتكو يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا : الوأ
 ةليبق ىلإ ةبسن .يصقشلا دوعسم نب ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا وه

 امم عيش لك ىلإ رقتفن اننإف فسأللو .قاتسرلا ةدلب لهأ نم وهو ، نييصقشلا

 هداليم خيرات لهجن اننإف .ةيملعلا هتيصخش نع ةروص انيطعي نأ نكمي

 تتكس دقف .هتافو خيراتو هذيمالتو هخياشمو هملعتب قلعتي امو ،هتأشنو

 ليبسلا رينيو ، ءوضلا يقلي نأ نكمي ام لك نع هدعب تءاج يتلا تافلؤملا

 .ىصقشلا ةمالعلا نع هتفرعم يغبني ام ةفرعمل

 يف شاع هنأو رشع يداحلا نرقلا ءايلع نم هنأ هتايح نع دكؤملا ءىشلاو

 نب ناطلس مامإلا هفلخو 6(٠٥٠١ت) يبرعيلا دشرم نب رصان نيمامإلا دهع
 وهو رصان مامإلا مأ جوزت يصقشلا نأ تاياورلا لوقتو .(اه١٩٠١ت) فيس

 ضرع ريخلا هيف مسوتو ،ةوق هنم سنا ىتح هدنع شاعو ،هل ابيبر ناكف يبص

 ةنس كلذ ناكو امامإ هتعيابم هرصع ءايلع نم دقعلاو لحلا لهأ ىلع

 رخاوأ يف دلو ىصقشلا ةمالعلا نأ _ ةياورلا تحص اذإ۔ينعي امم .(اه )٤ ١٠٦

 . صاخلا انريدقت بسح ه٥٨٩و ٩٨٠ نيب اميف .ديدحتلابو شاملا نرقلا

 انيأر ديؤيو رصان مامإلا ةعيب ىلإ اعد نيح تانيعبرألا دودح يف هرمع نوكيل
 نأ بعصي ذإ ءايلعلا ةودق» هنأب خيراتلا كلذ دنع هل يملاسلا خيشلا فصو

 اليوط شاع دق يصقشلا ةمالعلا نأ رهاظلاو .رمعلا كلذ لبق كلذك نوكي

 .ه ١٠٦٠١ هنس ايح هدجن ذإ

 ءىدابمو ميركلا نآرقلا ملعت هنأ يل ودبيف ، ةيملعلا هتأشنب قلعتي اميفو

 يف عسوتيل ةنيدملا لزن مث قاتسرلا ىرق نم "ىرصق» هتدلب يف مولعلاو ةغللا
 تناكو ايملع ازكرم ودبي ام ىلع تناك يتلا قاتسرلا ءايلع دي ىلع ملعلا

 نوكي نأ ادعبتسم سيلو "ملعلا تاقلحب ةرماع ةريهشلا اهتعلقو اهدجاسم
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 ملعلا ةبلط ةداع كلذ ناك دقو ،اهخياشم نع ملعلا ذخأو ىوزن ىلإ لقتنا دق

 نيمخت درجم اذه نأ الإ ةناكمو ةرهش نم ىوزن هب عتمتت تناك امل انايع ين

 يف لقنت دق يصقشلا نأ دكؤملا نم نكلو .نيهاربلاو ةلدألا ىلإ هديكأت جاتحي

 نم هريغك مامإلا عم ىوزن يف ماقأ هنأو ءاهخياشمب ىقتلاو نايع نادلب نم ريثك

 بحاض هفصو دقو .ةدعصألا لك ىلع ةلودلا ةدناسمب اولفكت نيذلا ءاملعلا

 سيمخ انخيش انعمس» :لوقي ناك ام اريثكو انتكرب»و «انخيش» ب مولعلا هكاوف

 شاع نيذلا هيرصاعم نمو . ىوزن لهأ نم اذه ينيسارخلاو . ... ديعس نبا

 دوعسم نب دمحم نب رم اع خيشل ا تالس ارم مهنيبو هنيب تن اكو ؟ مهعم

 : نب دمحم هيرصاعم نمو .انس هرغصي ناك هن أ ودبي يذلا يوزنلا يرمعملا

 نب دشارو يلمازل ١ وأ لماز نب ديعس نب حل اصو نا ديبع نب هعمج نب هللادبع

 دحأ يوزنلا ىنيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبعو ىحنملا ديقعلا فلخ

 ١٠٦٠(... لبق ت) رصان مامإلل نييركسعلا داوقلا

 :نانثإ ناباتك الإ يصقشلا خيشلا جاتنإ نم انلصي مل :يركفلا هجاتنإ

 خيشلل لهف . ىمظعل أ ةم امإل » ب اتكو » نبل اطل ١ جهنم ( ةيهقفل ١ هتعوسوم

 مايألل كلذ كرتنو هتابثإ وأ هيفن عيطتسن ال ام اذه ؟امهريغ يرخأ تافلؤم

 .ءيش نع حصفت اهاسع

 :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم باتك

 ام لضفأ نم (اءزج نيرشع يف عوبطم وهو) نيبلاطلا جهنم باتك دعي
 تعمج ةيعيرشت ةعوسوم قحب وهو .يرجهلا سداسلا نرقلا دعب فلأ

 .هتاعوضومو هباوبأ لكب رغصألاو هاياضق لكب ربكألا نيهقفلا
 ةدع يف ةمدقم بتك ، هيرصاعم نم نيريثكلا ةداع ريغ ىلع ،يصقشلاو
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 دارأ يذلا لكشلاو هاوتحمو هجهنمو باتكلا ةعيبط اهيف ضرع ،تاحفص

 عمجي رصتخم» فينصت يف ركف فلؤملا اهركذ يعاودو بابسألو .هيلع هجارخإ
 هلئاسم لعجيو هعورفو هلصأ نيبيو ،هقفلا تاتش هيف مظنيو ةعيرشلا ملاعم هيف

 نكمي فصولا اذه لالخ نمو . اةعورشم ةعباتتم ةرواجتم ةعومجم ةحورشم

 :طاقنلا نم ةلمج يف ىصقشلا ةمالعلا دوهجم ددحن نأ

 .ةلاطالا مدعو راصتخالا لمعلا ةعيبط ١
 ٢۔الجمع

 ميظنتلا ٣_

 اهدعاوقو اهلوصأ ىلإ لئاسملا عاجرا۔ ٤

 ضماغو بعص وه ام حرشب ءىراقلا ىلع ريسيتلا_٥
 ٦ ةيهقفلا اياضقلل يقطنملا بيترتلا .

 نم صلختي نأ لواح امهم هتنيب نبا يصقشلا نأ هب ملسملا نم هنإ
 ةيقب عم نأشلا وه ايك فلسلا بتك نم عمجلا هلمع ناك اذل ،اهتايبلس ضعب

 نم قفتا ام عمجي نم كانهف .رخآو عمج نيب قرف كانه نكلو ، هرصع لهأ
 ؛نيرحخالا تادوهجمل خسان درجم وهف اباتك فلؤي مث ،هلئاسمو هقفلا اياضق

 دعب ،اهنم عمجيو نوريثكلا اهيلع ردقي ال يتلا تالوطملا أرقي نم مهنمو

 اهنم ذخأي راركتلاو وشحلا نع اديعب اديفم ابسانم هاري ام باختناو ءاقتنا

 لمع © فلؤملا رصع نيزاومبو ، رمألا عقاو يف هنإ .ثغلا كرتيو نيمسلا

 ىلع ربصي الو عيمجلا لوانتم يف سيل لمعلا اذه جهنمو ، نيهاب سيل
 & هدنع هيقفلا ذإ ،هتبوعص ىلع هراتخا خيشلا نكلو .ءاهقفلا رابك الإ هعابتا

 نأ هنم بلطتي اينإو اهرداصم نم تامولعملل عماج درجم نوكي نأ نكمي ال

 اذهو ، ءىراقلا ىدل لوبقلا دبت ىتح اهضرع نسحي نآو ءاهرايتخا نسحي
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 ةرظنو .تاروشنملا بولسأب اوفتكا نيذلا هيرصاعم نم ريثك هلمأ رمأ
 انل دكؤت ۔هسفن فلؤملا هعضو يذلا & باتكلا ءازجأ سرهف يف ةصحفتم

 © هريبعت دح ىلع لاوقالا وأ ۔ باوبألا نأو ، هيلع راس يذلا ماظنلا كلذ

 .ضعب باقرب اهضعب ذخآ

 ،يصقشلا لمع يف " نودهتجملا الإ هيلع ردقي ال يذلا مهألا رمألاو

 حرص دقف . باتكلا بلغأ ين اهل ليلعتلاو اهدعاوقو افوصأ ىلإ لاوقألا عاجرإ
 ةيهقفلا هتكلم تلمتكا يذلاو سرمتملا هيقفلاو .«هعورفو هلصأ» نيبيس هنأب

 اهدحو ةطقنلا هذهو .لمعلا اذهب مايقلا فهرملا هسدجحب عيطتسي يذلا وه

 .هيف شاع يذلا راطإلا يف ءازيمتم.اهيقف يصقشلا ةمالعلا نم لعبت نأل ةيفاك

 لب & هيرصاعم هقفل هبحاص ضفر ىدم كردن !نيبلاطلا جهنم» عبتتبو

 قحتسي اديدج اهيف دجي مل هنأ ودبي ذإ 3 هدعب امو عباسلا نرقلا ةهقفتم ل عأ

 نرقلا نيب اييف يبهذلا رصعلا اهجتنأ يتلا ةميدقلا رداصملا ىلإ داعف ،لقنلا

 اهربتعي يتلا مهدوهج يفو اهباحصأ يف ةيلاغلا هتقثل ، سداسلاو ثلاثلا

 ديعس يبأ نع اريثك لقن نإ و ىصقشلا ةمالعلاو ، ةساردلاب ريدجلا ثارتلا

 نزاوو "ىلوألا نورقلا ءايلع لك نم عساو قاطن ىلع دافتسا هنإف ۔يمدكلا

 نمو ،هرايتخا ببس ىسني نأ نود اباوص هاري ام اهنم راتخاو ،مهئارآ نيب

 .يناثلاو لوألا نينرقلا يف نايعو ةرصبلا ءاهقف هكرت ام ىلع علطا مهبتك لالخ

 ةمالا تازيملا نمو . عاطتسا ام هيلع راسو مهجهنمو مههقف حور برشتف

 دنع ام ىلع هحتفت ،لقألا ىلع مهبلغأ وأ هيرصاعم هابحتا نع هتزيم يتلاو

 هباتك نمضي نأب هارغأ ىرحألا بهاذملا تافلؤم ىلع هعالطاف نيرحتآلا

 هللا باتكل مهف & هدنع ©لكلاف & هءافصو هحور نراقملا هقفلل ديعيل مهءارا

 يذلا ىحنملا اذه نإ تلق .هنم ةدافتسالا يف جرح الف (ةلَي) هلوسر ةنسو
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 اضفار اهلالخ نم ودبي وهو ،هل بسحت ةيباجيا ةوطخ ىصقشلا ةمالعلا هكلس

 هقفلا ناك تقو يف ىمعألا ديلقتلا ةقبر نم قاتعنالا ىلإ ايعاد ،قالغنالل

 ضفرو بصعتلا ىلع مئ اقلا لثمل اب ةلماعملا إدبمل ةجيتن رطيسملا وه يبه ذملا

 اييف لصألا هربتعا نإو - بهذملا ءايلع هقفب انخيش فنتكي ملانه نمو .رخآلا

 كلذب حرصي ام اريثك وهو & ىرحألا بهاذملا تافلؤم نم لقن لب بتكي

 «انباحصأ بتك ريغ نم» و "نايع لهأ بتك ريغ نم» ةرابعب هلقن ردصيو

 مضت نأ هيف بير الاممو .هريغ ىلع همدقو رثأت اييأ هب رثأت يذلا يمدكلا

 هضفر نع ربعي۔انلق نأ قبس ايك هنأل هتانسح ةلمج لإ ةيباجيإلا هذه

 ءيطب راحتنا هرظن يف كلذف ، تاذلا ىلع قالغنالاو بصعتلاو عقوقتلا

 .ديفتسيو ديفي نأ يضابإلا هقفللو رمتسي نأ بهذملل ديري وهو
 نأ دارأف هل ةقباسلا هرصع تافلؤم لمهي نأ هفكي مل يصقشلا ةمالعلاو

 «لاوقألاب» هباتك باوبأ ىمسف اضيأ ةروصلاو لكشلا ثيح نم اهفلاخي

 تدجو ينأل بتكلا نم هريغب هبتشي الئل» سانلا هيلع فراعت ام فالخ ىلع

 (اذك) يه باتك يأ اهنأ فرعت ملو اهرخآو اهلوأ بهذ دق بتكلا نم اريثك

 لهأ فيناصت نم ءىش اههبشي ال ةمالع تلعجف ؛فينصت يأ نم الو

 مدعو هيلإ هباتك هب ِ دعو هيلإ هباتك ةبسن ىلع ةظفاحملا هدصق ناك نإ و _ ىصقشلاو .انايع
 تافنصم نم هريغ نع هزيمي ام ىلع ظفاحي نأ دارأ هنإف هريغ عم هطالتخا

 .هريغ نود هلاكلم باتكلا تايباجيإ ىقبت نأو هيرصاعم

 هوفنص امو ؤفلسلل ةيزملاو لضفلاب فرتعي ناك نإو يصقشلا خيشلاو

 ةيلمع لماشلا ديدجتلاف ..هدنع نافقي ادح داهتجالاو ملعلل ىري ال هنإف

 كرتي مل :ةلئاقلا ةيرظنلا ءىطخي ىرخأ وأ ةقيرطب وهف ،ةرمتسمو ةمئاد
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 اذه يف فنصملا هبتك ام انه لقنن نأ ديفملا نمو .اديزم فلسلل فلخلا

 مهتياغ كردي الو نوضاملا فلسلا هفنص ام ىلع ديزم الو» :لاق نيح نأشلا

 هنم سردو دهعلا هب لاط ام ديدجت نم نامز لك يف دب ال نكلو نورخأتملا

 عمج دارأ نمل اقيقحتو ةعلاطملل ابيرقتو لهاجلل اييلعتو لفاغلل اهيبنت ضعبلا
 نود يه يتلا تارصتخملا اهنم ةفلاسلا نايع لهأ بتك نأل ةعيرشلا لوصأ

 .دايترالاو بلطلا لهأ ىلع اهعمج قشي يتلا تالوطملا اهنمو ،دارملا ىلإ لوصولا
 يناعملا رثكأل عماج هنآل تالوطملاو تارصتخملا نع هب ىفتكي باتك اذهو

 نم يل هلا هرسي ام © هقيفوت نسحو هللا نوعب ،هيف تعمجف { ةرصتخم ظافلأب

 .«مهريغ راثآ نم قحلل اقفاوم هتيأر امو هللا مهمحر انباحصأ راثآ

 نأ _ سيمخ خيشلل هزيمتملا دوهجلا زاربإ ىلع لمعن نحنو 0 انب ردجيو
 اهيف أشني يتلا ةيعوضوملا فورظلا هددحت يبسن رمأ ديدجتلا نآ ىلإ ريشن

 ام ةئيب يفو " ام لمع ىلع مكحن دقف . ةيتاذلا فورظلا هددحت ايك ددجملا

 ةدع بناوج يف ىلوألا فلاخت ةرياغم ةئيب لالخ نم هيلإ انرظن اذإ دودحم هنأب

 كلذ ةميق انل رهظت ،اهسفن هبحاص ةئيب لالخ نم هيلإ انرظن اذإ نكلو
 هلذب يذلا دوهجملا ردقنو مهفن نأ بجي اذكهو " هادعام ىلع هزيمتو لمعلا

 . هللا همحر يصقشلا ةمالعلا

 :ةيهقفلا هتناكمو يملاسلا خيشلا

 : يمل اسلاي فيرعتلا

 اهيف ملعتو اهب أشن .قاتسرلا ىرق ىدحإ ةيلبجلا نيقوحلا ةيرقي ه ٦
 خياشم يديأ ىلع هملعت ةلصاومل لسرأ مث مولعلا ءىدابمو ميركلا نآرقلا
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 يمشاهلا دمحم نب هللادبعو يكمللا فيس نب دشار خيشلا لاثمأ نم قاتسرلا

 .يربعلا سيمخ نب دج ام دهازلا ملاعلاو

 ليصحتلا يف هتبهوم تزرب ىتح ةديدجلا هتئيب يف ذيملتلا رقتسا نإ امو

 تامالع هيف اوظحال نيح هيلإ هخياشم هابتنا بلجو "هنارقأ نع زيمتو ،يملعلا
 غلبي ملو .ريخ نم هيف اومسوت امل اصاخ اماهتها هب اومتهاف ،قوفتلاو ةباجنلا

 يف "لمألا غولب» ةموظنم فلأ ىتح ةنس ةرشع عست رمعلا نم ريرضلا ىتفلا
 امم !لمجلاو تادرفملا ين لمألا غولب حرش» هايس ارسيم احرش اهحرش مث وحنلا
 .اهتاهمأو اهرداصم مهأ سرد هنأو ،ةغللا دعاوق اركبم بعوتسا دق هنأ ينعي

 هنأ هسفن نم سنأ اذإ ىتح هتيص عيذيو سانلا نيب رشتني ىتفلا رمأ أدبو

 ريسملا يف ركف ،دتشا دق هدوع نأو ملع نم قاتسرلا خياشم دنع ام بعوتسا

 يثراحلا يلع نب حلاص خيشلا شيعي ثيح ةيقرشلا ةقطنملا نم "لباقلا» ىلإ

 اهالاو امو ةيوقلا ثرحلا ةليبق ىلع مدقملاو ءايلعلا رابكو سانلا لضافأ دحأ

 ريسفت نم ملعلا هيدي ىلع ىقلتف . ةنس نيرشعو نينثا نبا وهو هيلإ لقتناف 3
 لمتكا «لباقلا» يفو ... قطنمو ةغلو نيد لوصأو هقف لوصأو ثيدحو

 نب حلاص ىفوتملا هخيش دجسم يف ملعلا رشنب أدبو ، يملعلا خيشلا نيوكت
 لك نم ملعلا ةبلط هيلع لبقأو نايع يف هرمأ عاشف ركذلا فلاسلا يلع
 خياشم نإ انلق اذإ نيغلابم انسلو . عزانم الب ملعلا لهأ مامإ حبصأو ناكم

 ذيمالتو هذيمالت مه اينإ رشع عبارلا نرقلا يف اوشاع نيذلا ءاهقفلاو ملعلا

 .ليوط تابس نم ةمأ ثعب لجر هنإ .هذيمالت

 ىلع علطا كانهو © مارحلا هللا تيب ىلإ خيشلا جح ه٣٢٣١ ةنس يف

 .خيراتلاو ايفارغجلا ديق نم ةررحتملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نم ديدج ملاع

 نم القح اهيف دجوف مهتاقلجو مهتاشقانم يف كراشو ةمألا ءاملعب ىقتلا
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 ةعساشلا ءارحصلا هتلصف يذلا هدلب يف هفلأ امم عسوأو بحرأ ةفرعملاو ملعلا

 .ةمولعم ىرخأ فورظ ىلإ ةفاضإ ،برعلا دالب ةيقب نع
 «فالخلا لهأ» بتك نم هل رسيت امم خيشلا دوزت ةنيدملاو ةكم يف

 احتفتمو اليصأ " انراقمو ادقانو اديفتسم ةساردلاب كلذ دعب اهيلع بكنيل

 نأو ©بهذملا لهأ ريغ دنع ام ىلع علطي نأ نم هتنكمف ،اهعم هلماعت يف

 .ديدج سفنب فيلأتلاو داهتجالا ساسأ يه يتلا ةيمالسالا هتفاقث لمكتسي

 .ةيملعلا خيشلا ةايح يف ةيعون ةلقن تثدحأ دق هذه جحلا ةلحر نأ يلرهظيو

 نم ةليوطلا اهنكلو ،اينمز ةريصقلا هتايح نم ةيقبتملا عستلا تاونسلا يفف

 دقل .هذيمالت ىلع اهيلمي ناك يتلا هتافلؤم مهأ جتنأ عفنلاو جاتنالا ةيواز

 باتكو ةريصق ةلاسر نيب نيرشعلا نع وبرت تافنصملا نم الئاه ايك فلأ

 اسمخ زواجتت مل ةزيجو ةرتف يف كلذ لك لعف ... ةيهقف ةعوسومو لوطم

 ةنس نيعبرأو تس دعب ه ١٣٣٢ ةنس هللا ةمحر هيلع يفوت دقف ةنس نيرشعو

 ةورث ، هتقو قيض ىلع ،ةيمالسالا هبتكملل خيشلا مدق .بوؤدلا طاشنلا نم

 ةلودلا ةماقإ همه ناك ذإ فثكملا ىسايسلا هطاشن بناج ىلإ ةربتعم ةيملع

 يذلا ىسايسلا بارطضالا ىلع ىضقتو ءاهدجم نايعل ديعت يتلا ةيمالسإلا
 دالبلا ىلع نارطيسي لهجلاو ةيلبقلا تناك ثيح ةيلخادلا قطانملا معي ناك
 لدعلا خسرت ةيوق ةلود ىري نأ لغاشلا هلغشو ربكألا همه ناك دقل .دابعلاو

 موقت امنإ ممألا ةضمغ نأ هتديقع نمف .رادتقاو ةيافكب سانلا نوؤش ىعرتو

 ريثك نم ضعب اذهو .ريبدتلا نسحو ةسايسلا يف لدعلاو ملعلا ىلع اساسأ

 لك ىلع اهت ايصب تكرت يتلا ةذفلا ةيصخشلا هذه نع فرعي نأ نكي امم

 .اذه سانلا موي ىلإ نايع دالب يف ءيش
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 : يملاسلا مامإلا هقف
 يف فلأف .ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا ىتش يف يملاسلا ةمالعلا بتك

 لوقعلا راونأ ةموظنم لالخ نم نيدلا لوصأ يف زري ايك ضورعلاو وحنلا
 ىري وه ذإ ،لوقعلا راونأ قراشم عسوملا هباتك ةصاخو راونألا ةجهب اهحرشو

 ةزيمتملا ةيضابإلا تاذلا ىلع ةظفاحملا ساسأ ةيدقعلا بهذملا لوصأ نأ

 نأ الإ ، ماعلا يمالسإلا راطإلا لخاد تايصوصخلا ضعبب اهريغ نع

 ملع وه اينإ هتقوو هدهجو صاخلا همامتهاو هتيانع هالوأ يذلا مهملا بناجلا
 © هيلع ينثي نأ نم رهبأو ، هيلإ راشي نأ نم رهشأ » هنأب هفصو يذلا هقفلا

 ملاعلا عسوأ دقف .هلثم ملع اذه لاقي نأ نم ربكأو ، هلضف دعي نأ نم رثكأو

 ؛ مظاعت نإ و لهاج هب لهاجلاو ، ملاعلا ديس هب ملاعلاف . ايلع ملاعلاو ايكح
 .اهراحب ررد يف راكفألا تسفانتو هراضم يف ممهلا تمحازت مث نمف

 زجوم نيب هلوصأو هقفلا يف لامعأ ةينايث نم رثكأ يملاسلا خيشلا جتنأ

 لك رخآ يف لجس ام حص نإ اهفيلأت خيراوت قفو ةبترم اهمهأ ركذن لوطمو
 .لامعألا كلت نم لمع

 نيب ةلاسر يهو .(ه١٠٣١) ةعمجلا ةالص ماكحأ يف ةعنقملا ججحلا ١

 .هخايشأ دحأ نم لاؤس ىلع باوج يهو .ةعمجلا ماكحأ اهيف

 .هقفلا لوصأ ملاع يف تيب فلأ يف ةموظنم لوصألا سمش ٢

 سمشل طسو حرش يهو (ه٧١٣١) ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط ٢٣

 .لوصألا

 رصتخم اهيف مظن هقفلاو ةديقعلا يف ةموظنم (؟) لامكلا جرادم ۔٤

 .(٦ق) يمرضحلا ميهاربإ قاحسا يأ خيشلا فيلأت لاصخلا

 فلأ رشع ةعبرأ نمضتت ةموظنم يهو (ه٣٢٣١) ماظنلا رهوج ۔٥
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 .ةيريهامجو ةيبعش خيشلا بتك رثكأ وه رهوجلاو .ماكحأألاو نايدألا يف تيب
 دافحأ ىدل لوبق نم مظنلل ناك امل يبعشلا فيقثتلا قاطن يف جردني وهو

 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 ةلئسأ نع تاباجإ عومجم وهو (ه٦٢٣١) تالكشملا لح باتك ۔٦

 .يمايرلا ديز يبأب ىنكملا قيزر نب دمحم ني هللادبع هذيملت هيلع اهضرع
 يهو .(اه )٨ ١٣٢ دوهيلاو يراصنلا ةفلاخم يف دوهجملا لذب ةلاسر ۔٧١

 تايلكشب نيرثأتملا رابجنز لهأ ضعب ىلع درلا يف ةلوطم هبش ةلاسر

 هريغ نح ملسملا ةيصخش زيمت ىلع خيشلا اهيف حلأ ،ةيبرغلا ةراضحلا
 .عرشلا ماكحأ اهيف نيبو ىرخألا دئاقعلا باحصأ نم

 ةزوجرأل حرش وهو .(ه١٣٣١) لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم ۔٨

 باتك رخآ ىلإ خيشلا هيف لصو ادج اعسوم احرش لامكلا جرادم

 ةنسلا يف موتحملا لجألا هافاو دقف ،همامتإ نم نكمتي مل فاكتعالا

 .هللا همحر (ه٢٣٣١) ةيلاوملا

 .( ؟ )بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش ۔٩

 هيف ضرعت دق حراشلا نإف ةيوبنلا ةنسلا عوضوم يف ناك نإو باتكلاو
 .ةثالثلا هئازجأ يف ماكحألا ثيداحأل

 نع هتاباجإو خيشلا ىواتف ةعومجم وهو . (؟) نيمثلا دقعلا ٧٠-

 يتفم حبصأ نأ ذنم كانهو انه نم هيلع تدرو ةددعتم تاراسفتسا

 .ءازجأ ةعبرأ يف تعبطو هتافو دعب تعمج .عزانم الب نايع

 يضايإ هقف نم هيلع رثع ام لك ةسارد ىلع يملاسلا خيشلا بكنا
 نباو رفعج نبال أرقف يبهذلا رصعلا هقفب اصاخ امامتها متهاو ، يقرشم
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 نينرقلا تاعوسوم بعوتساو مهيرصاعم نم مهريغو ديعس يأو ةكرب
 ةبراغملا هقف نم هل رسيت ام أرقو .هيلع ديزم ال اباعيتسا سداسلاو سماخلا

 .شيفطا خيشلا هرصاعمل لينلا حرشو ... مالسإلا دعاوقو عضولاو حاضيإلاك

 كلذ اهيلع ماق يتلا ةدمتعملا لوصألا ىلع فوقولا أرقي اييف هسفن فلكو

 اهنود يتلا ةيلوصالا ثحابملل هتءارقب اديطوت اهدازو ،ةماعلا هدعاوقو هقفلا

 فاصنالاو لدعلا رصتخمو ينالجراولل فاصنالاو لدعلا باتكو ةكرب نبا

 ىتح كلذ لك يملاسلا خيشلا برشتف .يخايشلا سابعلا يبال هحرشو
 هيقف حبصأف داهتجالا لئاسو هدنع تلصحو ةيهقفلا ةكلملا هيف تزكرت

 برغملا ةيضابإ هيقف شيفطأ خيشلا ناك ايك ،ىلوألا ةجردلا نم ناميع ةيضابإ
 امنإو مهلوصأو ةيضابإلا هقف ىلع يملاسلا مامإلا رصتقي مل .مهئايلع مامإو

 الوبقم ارمأ كلذ حبصأ نأ دعب مهريغ بتك نم هيدي نيب عقو ام لك أرق
 نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقو .قيضلا يبهذملا هقفلا نع نولختي ءاهقفلا أدبو

 بتك ىلع اوعلطا دق يدعسلا سيمخ نب ليمج كلذكو ناهبن ابأو ىصقشلا

 جحلا ةلحر دعبو .مهتافلؤم يف ةيهقفلا مهئارآ نم ريثكلا اوتبثأو "نيفلاخملا
 جاتنا ىلع تاذلابو ىرخألا بهاذملا هقف ىلع عسوملا عالطالا نم نكمت

 ءاقتلالا طاقن هسفنب ىأرو " نيهقفلا نيب نراقف ، ةعبرألا بهاذملا

 .ىواتفو ةيهقف بتك نم فلأ اييف كلذ لك لجسف امهنيب فالتخالاو

 وهف .نيزاوملاو تارابتعالا نم ةلمج ىلع يهقفلا خيشلا جهنم ماق دقل

 هقفلاو لوصألاب عورفلا طبري نيلئاسلا ةلئسأ نع بيجي وأ فلؤي نيح
 ةوق نأ ىري وهف ليلدلا نم ةيلاخ ءارآلاو لاوقألا داريإ ضفريو ، ةنسلاب

 لاوقأ نأ نمؤي ناكو . هيلع ماق يذلا ليلدلا ةوق اهددحت ينإ يهقفلا يأرلا

 ىواعد نوكت نأ ىدعتتال _ مهل هلالجإو هريدقت ىلع مهءارآو نيرحتلا
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 وه نمل داهتجالا يف ةيرحلا قشعي ناكو . ةلدألاب نرتقت مل نإ تانيبلا اهزوعت

 : لوقي وهف & كلذل لهأ

 العاف هاوس ديلقت هيلع امرح داهتجالا قاطأ نإو
 لئاسملا نم ءيش يف داهتجالا قاطأ نمل حصي ال» :هلوقب كلذ حرشي مث

 نأ بجي لب ،ايباحص وأ هنم ملعأ ريغلا ناك ولو اهيف هريغ دلقي نأ ةينظلا
 كلت يف دهتجا ءاوس هريغ ديلقت مرحيو هقح يف قحلا وه ام هسفنل رظني
 .ادهتجي مل مأ اهيف حجارلا هل رهظف هثداحلا

 نايحألا نم ريثك يفو ، نيرخآلا ءارآ نع ةيلالقتسالا جهنم كلس دقو

 اينإو ، مكحلا نع ثحبلل نيقباسلا بتك ىلإ الصأ عجري ال يتفي نيح
 ردصي مث اهب ةقلعتملا صوصنلاو ةلأسملا مهف يف هداهتجا ىلع كلذ يف لوعي

 سفن ىلع رثع هنأب ركذي ، ةقحال تابسانم يف ، دوعي مث بسانملا مكحلا
 .ةنينأمطو ةقث دادزيف كاذ وأ باتكلا اذه يف مكحلا

 (راثآو ثيداحأ وأ تايآ صوصنلا عم لماعتي نيح يمل اسلا خيشلاو

 ىلإ دجو ام اهرهاظب يفتكي الو اهداعبأو اهدصاقمو اهحور ىلإ رظني اينإ
 ناكملاو نامزلا فورظ كلذ يف يعاري وهو زواجتو لحمت نود .اليبس كلذ

 نع لأسي نيخف . ةتباثلا ةيعيرشتلا لوصألا ريغ يف سانلاب قفرأ وه امو

 لاوحتألا فالتخا ىلإ كلذ عجري اهقوقح وأ ةجوزلا ىلع ةقفنلا رادقم

 نيحو ... هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلإ مكاحلاو مكح نامز لكلف .تاقوألاو

 سانلا لاوحأ نم دهاشملا امأو» :لوقي ةأرملا ةقفن يف مادالا لوخد نع لأسُي

 .«اندنع امل ضرفي ام وهو ث مادألا نم اهل دب الف مويلا

 ذإ ،ديلقتلا هراكنإ انخيش اهب فصتي ناك يتلا ةيلاقتسالا رهاظم نمو

 ررقي ماظنلا رهوج يفف .ةيصخش الو هل نايكال اريسأ هريغ دلقم ربتعي وه
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 :لوقيف أدبملا اذه

 اروكذم نكي ملام نركذاو اروهشملا فلاخأ امبرو
 املمعلا لاقم ىلع رصتقأ ل املعاف ليلدلا وفقأ يننأل

 اولوع هيلعو ليلدلا نم 3 اوجرختسا ام اوجرختسا ءايلملاف

 لبقي ايتح ءاج نمم قحلاو لجر مهاوسو لاجر مهف

 :لوقي رخآ عضوم ينو

 نالفانللاقامثيحال نآرقلارمأ ثيح نحنف
 : لوقعلا راونأ يف ،لوقي يداهتجالا هجهنم ديدحت ينفو

 راتخملا ةنس دعب عامجإ يرابلا باتك هقفلا يف لصألاو
 اعدبم هيف ناك نم كلاهو اعنم يذه دنع داهتجالاو

 زاوجلا ىرحتن نأ بجاوو 3 ازوج لوصألا ريغ يف يأرلاو

 نم ةدافتسالا ىلإ ال ايم خيشلا دجن 0 هذه ةيعيرشتلا هتفسلف ىلع ءانبو

 يبأ لاثمأ نم بهذملا ءايلع نم قيقحتلاو قيرفتلاو جيرختلا لهأ تافلؤم
 ناكو ...سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلاو ةكرب نبا خيشلاو يمدكلا ديعس

 .ليصختلا لهأ مهيمسي ۔ هللا همحر

 ازيمتم هانيفلأ ةيهقفلا يملاسلا بتكل ةعيرسلا انتاءارق لالخ نمو

 جرحتي ال ۔ هللا همحر _ ناك دقف . هلل نيصلخملا نيدهتجملا تافص نم ةلمجب

 ىوتفلا موي هيلإ دتهي مل ليلد هل رفوتي نيح هئارآو هلاوقأ ضعب نع عوجرلا نم
 نم لصأ ام ضعب نع عجري نأ يف ةضاضغ ىري ال ناك ايك "قيقحتلا وأ

 رخآ لصأ عم لصألا كلذ ضراعت اذإ هداهتجاو ههقف اهيلع ينبي لوصأ

 .اربتعم ايعرش ادصقم ققحيو ةحلصم بلجي وأ ةدسفم عفدي عوجرلا ناكو
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 ،لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلاو عابتالاب ىلوأ هدنع قحلاف
 .ادهتجم املاع هرابتعاب هتميق نم صقني ام كلذ يف سيلو

 دهتجملا هنيبت ايلك قحلا ىلإ عوجرلا ىلإ اعدو ديلقتلا خيشلا براح امكو
 دنع ام ىلع حتفتلا ىلإ ايلمع اعدو ، تاذلا ىلع ءاوطنالاو عقوقتلا براح

 .اندنع ام ىلع نيرخآلا عالطا بوجو ىري ام ردقب هنم ةدافتسالاو نيرخآلا

 ءانثأ ةكم يف هطاشنو . ءاطعلاو ذخألاب ققحتيو نوكي اينإ يملعلا مدقتلاف

 .هيلإ ةراشإلا تقبس دقو & كلذ ىلع ليلد هجح

 هرقأ نإو إلطخلا ىلع ؤطاوتلا ةنداهم هضفر _ هللا همحر _ هجهنم نمو

 هل نيقباسلا ميلستو ،ةيسدق نم مايألا هيلع يفضت ام ببسب هلبق ءايلعلا

 انخيش فقوملا اذه فلك دقو .للحي الو مرحي ال مايألا رورمف ؛لوبقلاب

 ةنسو ىلاعت هللا عرشل ضراعملا لطابلا رييغت ليبس يف ةقشمو اتنع يملاسلا

 ددشف ؛ هرصع يف نيدماجلا ضعب نم ةديدش ةضراعم هجاو دقو .(ولي) هيبن

 نم هرصع لمهأ هيلع فراعت امل هراكنإ كلذ نمف . حالصالاب ىدانو { ريكنلا

 ىلع ةفوقوملا فاقوألا هضفرو ،.نذؤملا نود ةالصلل ميقي يذلا وه مامإلا نأ

 لداج دقو .عورشم لمع ىلإ مايألا هتلوح امم كلذ ريغو رباقملا يف نآرقلا ةءارق
 لاق ةحيصنب كلذ متخو ،هنامز ءايلع ضعب ناهربلاو ةجحلاب يملاسلا مامإلا

 : اهيف
 اراثآلا فلاخ اولوقي نإو اراتخملا عبتت نأ كبسح

 ايعايتجا أطخ اهيف ركني يتلا هيواتف ىدحإ لقنن ، كلسملا اذهل اديكأتو

 نمع لئس دقف .هرصع ةهقفتم نم ةكرابمب سانلا طاسوأ يف اعئاش ناك

 اؤفك هوأر امل اهؤايلوأ اههركأو ، اجوز هب ضرت ملو ةهراك هل يهو ةأرمإ جوزت

 عم اهوجوزف ةيهاركلا ترهظأ لب اضرلا رهظت مل نإو ...» :باجأف .اهل
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 ىلع نواعتو لالضو قسفو بصغ وهف اهمغر ىلع جوزلا ىلإ تلمحو ، كلذ
 الو } اهوثاغأ تئاغتسا نإ و & اهوراجأ نيملسملاب تراجتسا نإ و ؛ انزلا

 هيلع بجو مهملظ نم اهذاقنإ ىلع ردق نمو .اهيلع قلغ تيبل ةمرح

 ىلوتي وهو دعب نمو لبق نم رمألا هللو .مهلثم ناك مهلعفب يضر نمو ،كلذ
 ضعب هيف عقو إطخ ىلع هلدر رخا يف ءاج ام اضيأ كلذ نمو .'نينمؤملا

 دعبف .ةلأسملا يف عرشلا يأر نم ققحتلا دصق خيشلا هنع لئس مث { ةهقفتملا

 ام الإ عرشلا سيل» نأ ررق ، هلئاق لج نإو ، ءىطاخلا لوقلا كلذ ركنأ نأ

 هذه نم ءيش ىلع اسيقم ناك ام وأ عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا هب ءاج

 ىلع دودرم وه لب لبقي الف كلذ ريغو .احيحص اسايق ةثالثلا لوصألا

 «...هلئاق

 & لئاسملا قيقحتو يهقفلا فيلأتلا يف يملاسلا ةمالعلا جهنم ضعب اذه

 تيأر مث» : لاقف لامآلا جراعم ةمدقم يف © هطاقن ضعب هسفنب زجوأ دقو

 هيف نرقأ .همالعأ رشنيو ، هماهيإ حيزيو 5 همارم حضوي حرشب اطونم همامت

 نكت نإ و ، اهليلعتو اهليصأت يف تيعس ةسيقم نكت نإ و ،اهليلدب ةلأسملا

 بسح ىلع ، اهليصفت يف تذخأو اهريرحت يف تدهتجا ةلمج وأ ةلكشم
 تيفتكا يفشي ام كلذ يف يريغل تدجو نإف ؛نايبلا دصقل ناكمإلا

 نأل ،ديلقت ريغ يف ، نيرخآلا دوهج نم ةدافتسالا خيشلا جهنمف ....هب

 .ليلدلاو ةجحلاب قيقدتلاو قيقحتلاو ؛ مولعلا روطت ةنس نم كلذ

 يهقفلا ثحبلاو يداهتجالا يملاسلا جهنم نع انثيدح قايس يفو
 فشكو عيرشتلا لاكشأ نم الكش اهرابتعاب ، ىوتفلا يف هجهنمل ضرعتن

 ضعبب كلسملا اذه زيمتي ذإ ، هب رابخإلا وأ ثداوحلا يف يعرشلا مكحلا

 خيشلا زيمت ىلع ديكأت نم هيف امل اهيلإ ةراشإلا يغبني يتلا تايصوصخلا
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 وه ذإ يتفملا هيقفلا رودلو ، ةعيرشلا دصاقمل همهفو 5 هقفأ ةعسو هرظن دعبو
 اينإو ةجحلاو ليلدلاب معدملاو لصؤملا يعرشلا مكحلا رادصإب يفتكي ال

 هللاب لئاسلا ركذي يذلا نيمألا حصانلا كلذ ىلإ ، ةريثك نايحأ يف ، لوحتي

 تحت تنبلا جيوزت لاثم يف ايلج كلذ رهظ دقو ، ناطيشلا ةياوغ نم هرذحيو
 ةعبرألا هئازجأب نيمثلا دقعلاف .دعت نأ نم رثكأ كلذ ىلع ةلثمألاو هاركإلا

 .كلذب حفاط

 اهيلع يوطني يتلا للعلاو رارسألاو مكحلا ىلع لئاسلا فقوي ناك ايك
 © لاؤسلا عوضوم ةيمهأو } يتفتسملا اذه ىوتسم ردق ىلع يعرشلا مكحلا

 ظفللا نع ةديعب © ةرسيمو ةلهس ةغلب كلذ لك غوصي يملاسلا مامإلا ناكو

 تاحلطصملاو ةيماعلا ةغللا لايعتسا يف انايحأ جرحتي ال هدجن لب ؛بيرغلا

 ال طارفإلاو طيرفتلا نيب طسو هنإف ماكحأ نم ردصي اميف وهو . ةيفرعلا
 دويق نم صلختلا ىلإ نيلايملاو ةماعلا يضريل ءيش لك ليلحت ىلإ ليمي
 ءيش لك مرحي وه الو ؛ ىوهلا هابتاو ةذللا يف سامغنالا نم دحت يتلا ةعيرشلا

 لواحي يتفملا ايناو ىلاعت هللا وه مرحملاو للحملاف .نيتمزتملا يوهتسيل ديدج
 نئارقو ةلدأ نم هيدل رفوتت ام بسحب ىلاعت هثلا مكح نع ربخيو فشكي نأ

 نم اريخأو الوأ هثلا ءاضرإ كلذ نم هتياغ تناكو .هداهتجا يف هتدع يه

 .هتمأ ةمدخ لالخ

 يتفيو طوحأألاب ذحأألا ىلإ وعدي انيح خيشلا دجن ، رمام بناج ىلإو
 ذحمألا نيب يتفتسملا ريخي دقو ، رسيأ وه ايب ىرخأ انايحأ يتفي هنأ ايك ،هب

 ليلد هنوخيو 7 ءارآلاو لاوقألا هدنع ىواستت امدنع & كاذ وأ لوقلا اذهب

 وه ، يتفتسملا لئاسلا ةيعون ىلإ ةفاضإ ، ىوتفلا عوضوم نإ مث . حيجرتلا

 يف ليطي انايحأو ، نيتلمج وأ ةلمج يف بيجي انيحف .ةباجإلا رادقم ددحي يذلا
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 عقي دق طلخو سبل لك ليزيل حاضيإلاو حرشلا نم اهقح اهيطعيف ةباجألا

 ضعب طسبيف ، باوجلا صن هيلع أرقي نم لك وأ لاؤسلا بحاص هيف
 عنتقيو لفاغلا هبنتيو لهاجلا ملعتي» ىتح اليلحتو احرش اهعسويو تاباجإلا
 .اان اييإ نمؤملاو ايلع ملاعلا دادزيو رباكملا مزهنيو ددرتملا تبثيو ككشنتملا

 ةمالعلا نأ ، نانئمطا لكب ، ررقن نأ نكمي ، زجوملا اذه ماتخ يفو

 ۔ هلاكشأ لك يف _ هقفلا ىلإ اوعجرأ نيذلا نيددجملا مامإ قحب ۔ يملاسلا

 اهيلع ىغط روصع يف هب تقصلأ يتلا تادايزلا هنع اوقنو هتراضنو هتدج

 مهفو ، لوصألا ىلإ ةدوعلا ىلإ هتوعدو © ديلقتلا هضفر لالخ نم طاطحنالا

 ةعيرشلا حور يعاري يذلا لقتسملاو حيحصلا مهفلا ةيعرشلا صوصنلا

 .اهتفسلفو
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 س داسلا لصفل ١

 برغملا دالب ىف ىضابإلا هقفلا

 ديهمت ه

 . ةيهقفلا تافلؤملاو يهقفلا فيلأتلا ه
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 سداسلا لصفلا

 برغملا دالب ف يضابإلا هقفلا

 اهمعزتي ناك يتلا ةيضابإلا ةرصبلا ةسردم نأ انثحب لوأ يف انبرم دقل

 قافآلا ين اورشتنا ءايلع اعابتأ تنوك دق ،ديز نب رباج مامإلل افلخ ،ةديبعوبأ

 ب لاجرلا ءالؤه فرعو 0 ايركفو ايسايس حيحصلا يمالسإلا روصتلا لمحل
 .ةاعد ةسمخ مهنم برغملا دالب بيصن نأ ريسلا بتك تركذ دقو ملعلا ةلمح»

 نييضابإللا ركفلاو ةوعدلا لمح نم لوأ اونوكي مل خياشملا ءالؤه نأ دكؤملا نمو

 نأ ينوانجلا ريطغم نبا وهو سةسوفن لبج نم لجرل قبس دق لب ، برغملا ىلإ
 ىلإ ىدتها دق لجرلا اذه نأ ودبيو .ةديبع يبأ دي ىلع ةرصبلا يف ملعلا ىقلت
 ٥ قرشملا دالب نم لجر يمرضحلا دعس نب ةملس نم داشرإب ةسردملا هذه

 يف ةيضابإلا ةوعدلاب ةنورقم ةيضابإلا رداصملا اهركذت ةيصخش لوأ وهو

 نبا نوكي نأ دعبتسي الو .ه ٩٥ ماع دعب اهيلإ لحترا يتلا ايقيرفأ لايش

 ناك ثيح جحلا مساوم دحأ يف يضابإلا بهذملا ىلع فرعت دق ريطغم

 بسك ىلع ةدهاج لمعت ةيسايسلاو ةيركفلا تاهاجتإلا لك نم ةاعدلا

 لوصأ سرد ثيح قارعلا ىلإ ريطغم نبا لقتنا ةكم نمو .عابتألاو راصنألا

 لمحي هدلب ىلإ اهب داع مث اهب عنتقاف ةيهقفلاو ةيسايسلاو ةيدئاقعلا بهذملا

 عجش ايك ؛كانه سانلا نيب هرشنل سمحت .ملع نم هيلع لصحت امم ابيصن
 نأ دعبتسي الو ةديبع يأ ةسردمب قاحتلالا ىلع ملعلا يف نيبغارلا ضعب

 ةيضابإلا ةكرحلا نإ دكؤملا هبش تاب دقل .مهسفنأ "ملعلا ةلمح» مهنم نوكي

 نم نيرشعلا تاونسلا يف ذإ ، ايقيرفأ لايش يف ةطيشن ةيوق تقلطنا دق
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 يفف .يضابإ يسايس نايك ءانبل ىلوألا تالواحملا تماق يرجملا يناثلا نرقلا

 .سلبارط ىلع ديلت نب ثراحلاو يدارملا سيق نب رابجلا دبع بلغت ه٠٣١ ةنس
 ةيركسعو ةيسايس ةبرجت تناك اهنأ الإ ةلواحملا هذه تطقس ام ناعرسو

 .ةوقلاب اورعشو مهتكوش تيوقو مهددع ديازت نيذلا ايقيرفأ لايش ةيضابإل
 !ملعلا ةلمح» دحأ عاطتسا ه٠٤١ ةنس يفف ىرخأ تالواحم ىلإ مهعفد امم

 ةلودلا ميقي نأ ينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا وبأ مامألا وهو

 باطخلا وبا مزهن ذإ اليوط رمعت مل اهنأ الإ ناوريقلا ىلإ تدتما مث ،سلبارط يف
 يف ةيمتسرلا ةمامإلا ةماقإب ةيضابإلل رصنلا مت ه١٠٦١ ةنس يفو .ه٤٤١ ةنس

 نأ ءالؤه ظح نسح نمو .ةيضابإلا ةايح نم ةديدج ةلحرم أدبتل ترهيت
 نب نمحرلا دبع وه «ملعلا ةلمح» نم دحاو دي ىلع اضيأ ةرملا هذه تماق ةلودلا

 © يسمادغلا رارد يأ هيليمز عم هقفلا يف عربو © ميركلا نآرقلا رسف ، متسر

 .ناوريقلا ةيالو هتمامإ ءانثأ باطخلا وبأ هيلإ دنسأو .يلبقلا دواد يبأو

 دعب ةروطتم ةيركف ةايحل ةمئالملا فورظلا ةيمتسرلا ةمامإلا ترفو دقل

 حمسي مل ثيحب ،ةنس نيتس ةبارق تقرغتسا ةيركسعلا ةيحضتلا نم ةلحرم
 رصعلا اذه جاتنا نم ءيشب خيراتلا انل ظفتحي ملو ةيوق ةيملع ةكرح روهظب

 نيودتلا نأل ، ةرباع ماكحأو ةيهقف ءارأ نم ريسلا بتك يف لقن ام الإ ركبملا

 لومعملا وه يمهافشلا لقنلا ىلع دايتمإلا ناكو ،هتيادب يف لازي ال قافالا يف

 كةيربرملا ةغللا مامأ ةيبرعلا ةغللا فعضو يسايسلا رارقتسالا مادعنال ارظن هب

 .ةيقيرفأ ىلع ةيسايسلا ىوقلا نيب سفانتلاو ،يركسعلا طاشنلا رارمتساو
 ائيش حخسيزتي ةوعدلا لاجر لضفب يضابإلا ركفلا لظ دقف هلك كلذ عمو

 تناك دقف .ةرصبلا ةسردم عم نواعتلاب ةرجهلل يناثلا نرقلا ةليط ائيشف

 لاصتإلا قرط لضفب ، برغملا ىلإ لقنتو قرشملا يف ردصت ىواتفلا بلغأ
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 .لسرلاو جحلاو ، لفاوقلا :رصعلا كلذ يف ةفورعملا

 :ةيهقفلا تافلؤمل او ىهقفلا فيلأتلا

 تناكو ةيمتسرلا ةلودلا روهظ عم برغملا ةيضابإ دنع فيلأتلا أدب
 ةسوفن لبجو ترهات دجاسم تناكو .ةيربربلاو ةيبرعلا نيتغللاب نودت مولعلا

 ،تابتكملاو نيقراولا نيكاكد ترشتناو ؛ملعلا تاقلحب جعت زكارملا نم امهريغو

 ءاهقفل ةدع ءايسأ ريسلا بتك انلركذتو .قرشملا نم بتكلا ديروتب ينعو

 نم نكلو ؛ةيربربلا ةغللاب ةريثك تافلؤم اوكرت تقولا كلذ يف مهيتص عاذ
 نم انمرح ءاقبلا لجأ نم ةيضابإلا هضاخ يذلا ريرملا عارصلا نإ فسؤملا

 ةبتكمو ترهيت يف ةموصعملا تقرحا دقف .مهخيرات نم ةبقحلا هذه تافلؤم

 ةقرفتم اذبن الإ ىلوألا نورقلا ثارت نم قبي ملو .ديرجلا يف نيجرد ينب هعلق
 خيراتلا بتك اهيلع تظفاح ،ىواتفلا ضعبو ةيهقفلا فراعملاو ءارآلا نم

 كلذ نم ماه ءزج انيلإ لصوت دق هنإف لاح لك ىلعو .ةرخأتملا هقفلاو ريسلاو

 اهعمج ىواتف نم نييمتسرلا ةمئألا ىلإ بسني ام وه اهمهأ لعلو .جاتنإلا
 نكمي ءازجأ ةثالث يف ةمئألا تاباوج» هايس فلؤم يف (ه٠٥٧ ت) يلاطيجلا

 يف ةعبتملا ةيعيرشتلا ةطخلاو « يهقفلا فيلأتلا بولسأ نع ةركف انيطعت نأ
 ةرصبلا ةسردم عم اهيلإ انرشأ نأ قبس يتلا ةطخلا كش الب يهو تقولا كلذ

 نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب» يف مالس نبا لفكت دقل .اهتافلؤم لالخ نم
 .اهيلاوحو ناوريقلا يف اوشاع نيذلا نيتفملاو ءاهقفلا نم ةلمج دادعتب

 ةيركفلا ةكرحلا تلقتناف ،ةيمتسرلا ةلودلا تطقس ( ه٦٩٢ ) ةنس يف

 بونجلاو طسوألا برغملا بونج نالجرو يف ديدجلا اهنطوم ىلإ ةيضابإلا

 .ايبيل يف هسوفن لابج ىلإ و (..ةبرج ةريزجو رمد لابجو ديرجلا) يسنوتلا
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 عمتجم ةماقإ ىلع ةيضابإلا فكع .ةمامإلا ةداعإل ةسئاي تالواحم دعبو

 يف ىمسي ام وهو هرييست ءايلعلا ىلوتي ديدج ماظن ةدايق تحت نامتكلا

 فورظ يف ءاقبلا نم ةيضابإلا نكم يذلا ةبازعلا ماظنب ةيضابإلا حلطصم
 يركف طاشنل ةمئالم افورظ ماظنلا اذه أيه دقل .بارطضإلاو نتفلا برغم

 سانلا تاجاحب هطابترال خياشملا مامتهاب هقفلا يظح دقو انورق دتما

 يهقفلا فيلأتلا ذختا دقو .نورذيو نولعفي اميف هلا مكح نع مهثحبو

 .فيكو ايك رصع لك صئاصخو جهنملاو ىوتسملا ثيح نم ةدع الاكشأ

 مهءاقب نأ روهظلا ةمامإ نادقف دعب ةيضابإلا روعشل ةجيتن كلذ ناك دقو

 ال ةروصب ،ايهقفو ايدئاقع الماكتم ايركف انيوكت ةعايجلا نيوكتب نيهر
 سرادملا اوأشناو نيودتلاو ثحبلا ىلع اوبكناف .مهريغ ىلإ اهعم نوجاتحي

 فلك ،ةقلحلا» ماظن اهيلع اوقلطا ةلقنتملا ةسردملا ماظن اوثعبو ،اهولومو

 لابج ىلإ ناوريقلا صحف نم . اوناك امنيأ ةيعوتلاو ميلعتلاب ةيضابإلا دهعتي
 ةيضابإلا قلغني مل .لحاسلاو ةسوفنو رمد لابجو ةيلاطصقو بعصم ينب
 ةعيبطل فلاخم قالغنإلا نأ ذإ هقف نم مهدنع امب اوفتكي ملو مهسفنأ ىلع

 يف ةيضابإلا ريغ سرادملاب لاصتا ىلع ءايلعلا ناك لب هسفن ىضابإللا ركفلا .

 ةغللاب قلعتي اييف ةصاخ كلذب مه حمس ايلك ،سنوت اهدعب نمو ،ناوربقلا
 عطقب ةيركفلا ةحاسلا ىلع دوجوم لك نوسردي خياشملا ناكو .ةيبرعلا

 اهيف شمكنا تاقوألا ضعب ءانثتساب باتكلا بحاص بهذم نع رظنلا

 ةيامحو مهدوجو تابثإ اهب اودارأ ل اعفأ دودرو ةيسايس بابسأل ءاهقفلا

 يذلا حيحصلا عضولا ىلإ نودوعي ام ناعرس نكلو ،نابوذلا نم مهسفنأ

 ترهات دجاسم يف يرجي ناك امو ،ىلوألا ةرصبلا ةسردم حور عم ىشامتي

 نأ فيك انيأر دقو .ةفلتخملا بهاذملا نيب ۔ يملع سفانت نم اهسرادمو
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 لهأ نم يعخنلا ميهاربإ ءارآب ذخألا نم اعنام ىريال زيزعلادبع نب هللادبع

 .قالغنإلاو عقوقتلا ىلإ وعدي نم ىلع ركني ناك لب ةفوكلا
 تافلؤم نم بتك ام مهأل اضرع ةقحاللا تاحفصلا يف انلمع نوكيس

 لمعلا اذه يف نورطضم نحنو .هتازيمو فيلأتلا جهنم نايب عم ،ةيهقف

 عم نكمأ ايلك ةنراقملاو ى مهدحو ةيضابإلا تافنصم ىلع يلكلا دامتعالل

 وه ةيضابإلا دنع ام ىلع راصتقإلا اذه ببسو ‘هقف نم نورخآلا نودام

 ثارتلا اذه يف اهيأر ءادبإ نع ماتلا ةيضابالا ريغ ةيهقفلا رداصملا توكس

 نم تمصلا كلذ انمرح دقل .ةيسفنلا زجاوحلاو ةيسايسلا فقاوملل ةجيتن

 يهقفلا ثارتلا اذه ميوقت ىلع اندعاست نأ ناكمإلاب ناك رظن ةهجو

 نوكي ام برقأ امييقت ةقطنملا خيرات نم ةليوط ةرتف لالخ نود يذلا مخضلا

 .أطخلا لايتحإ نم للقيو ةحصلا ىلإ
 ءاقبلا امه بتك يتلا ةيهقفلا تافلؤملا نم جذامن ىلع انلمع زكرتيس

 رثكأ نأو ؛دوقفملا دادع يف لازي ال تافنصملا كلت نم ريثكلا نأ ذإ كروهظلاو

 «خياشملا ناويد» انرتخا دقل . ةصاخلا تابتكملا يف اطوطخ لازي ال دوجوملا

 فيلأتلا نع ةيبيرقت ةروص ءاطعإل اراغلا ناويد» ب ريسلا بتك يف فورعملا
 رشع ينثإ نم فلؤم باتكلا اذهو .ةيمتسرلا ةلودلا دعب ام ةرتف يف ©يهقفلا

 . ماكحأألاو ءاضقلاو تالماعملاو ، ةيصخشلا لاوحألاو تادابعلا يف اءزج

 بهذملا يف ءايلعلا نم ةعبس هفيلأت ىلع نواعت يعامج يهقف لمع لوأ وهو
 ةغل لالخ نم انل حضتا دقل . ةماع ةيمالسالا ةفاقثلا يف يبرو يضابإلا

 ةيجهنم نم عيفر ىوتسم ىلع ةيهقف تافلؤمب قوبسم هنأ هبولسأو باتكلا
 اهرثكأ ناكو ،مهعجارم ضعبب نوفلؤملا حرص دقو .ةفرعملا قمعو ©فيلأتلا

 تامولعملا مادعنال هتيوه ديدحت نم نكمتن . يذلا !“باتكلا» وه ًادورو
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 ناكو ©بهذملا يف ةدمع ناك هنأ ، هيلع دامتعإلا ةرثك نم دافتسي نكلو هنع

 اهنيوانع دجن يتلا تافلؤملا ةلمج يف دقف هنأ الإ ةرادصلا ةناكم هأوب نأش هل

 لالخ نم ودبي .البقتسم ثحبلا اهنع فشكي ايبر \ةقحال بتك يف ةدراو
 ىلع لمعلا ةيادب لبق اوقفتا دق ةعبسلا نيفلؤملا نأ ، ناويدلل ةصحاف ةءارق

 دحاو ىلإ مهتادوسم نوملسي اوناك مهنأ وأ اهئوض ىلع نوريسي دحوم جهنم

 ليمأ تنك نإ و لوبقم نيلايتحإلا الك نإ .ةغايصلاو ريرحتلاب هوفلك مهنم
 خسن ىلوت نارمع ابأ» نأ ينيجردلا تاقبط يف درو هنأل لوألا لايتحإلا ىلإ

 مهيلع هل سيلو فينصتلا هيلإ بسنف طخلا ةدوج نم هللا هصخ امل ناويدلا

 ايبف اكيرش نايبلا لضف يف مهدحأك وهف الإو نانبلا لضف ءاوس لضف
 .!نانع ةكرش هوعدوأ

 وأ نايحألا رثكأ يف اهل نونعي ،ةمقرم باوبأ ىلإ دحاولا باتكلا مسق دقل

 لصفي مث بابلل ابسانم ًاثيدح دروي دقو . هنومضم نع ءىبني مالكب ىتأي
 ،لوق نم رثكأ داريإب اهيف ءاهقفلا فالتخاو ةلأسملا مكح نايبب هلئاسم

 "لوقي نم مهنمو» لاوقألا نم حوجرملا وأ فعضلا مهوي ايب اهغوصيو
 نم ريثك يف هدجنو .ةيريرقت ةغيصب هدرويو راتخملا لوقلا مدقي نيح يف !ليق»و
 عم يعرشلا مكحلا نايبب عضوملا ۔ باتك لك لوأ يف مدقي تالاحلا

 ةيعرش ةلدأ نم عوضوملا عم بسانتي ايبو 3 ثيداحأتلاو راثآلاب لالدتسالا

 يناعملا ضعب ديدحت ىلإ نودمعي ام اريثك نيفلؤملا نأ ظحالنو .هريغو عامجإلاك

 ىنعمو ،دحاو عيب يف نيطرش ىنعم ديدحت كلذ نم .اهحيضوتو تاحلطصملاو
 .ةددعتملا ريسافتلل ضرع عم 3 اهنع يهنملا عويبلا نم اهريغو ةلقاحملا

 ةيعرشلا ماكحأألا عمجل عضو باتك هنأ ، ناويدلا ةعيبط نم رهظي

 ري مل كلذل ؛يضاقلا و يتفملا اهيلإ عجري ‘ةحضاو ةرصتخم ةيتايحلا لئاسملل
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 دجن اننأ الإ ، نايحألا رثكأ يف اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن ىلإ ةجاح نوفلؤملا

 ةقيقح نع حصفت تامولعم دجن نأ نود حلاص حون يأ خيشلل ًاددعتم اركذ

 دقو .ةرصبلا خئاشم دحأ ،ناهدلا حلاص حون وبأ هنأ حجرألاو لجرلا اذه

 نكمي هنإف نيمختلا اذه حص اذإف .مناغ يبأ هنودم يف ةريثك لاوقأ هنع تيور

 اذه عجارم دحأ _ ثلاثلا نرقلا يف ةسوفن لبج يف تخسن دقو ةنودملا رابتعا

 حيدمو ةرهش نم هتلان امو \ةماع ةيضابإلا بولق ين اهتناكمل ةمهملا ناويدلا

 .يضابإلا بهذملل لوألا نيسسؤملا نيعباتلا عابتأو نيعباتلا نع ةيورم اهنوكل
 ناويدلا ةءارق لالخ نم انل حضتا دقل : ناويدلا يف ةيعيرشتلا رداصملا

 طابنتسا يف رثألاو يأرلاو ،لقنلاو لقعلا نواعت أدبم ىلع هفيلأت يف دايتعالا
 صوصن نوفلؤملا لمهي مل اذل © ةرصبلا هقف عم هانيأر أدبم وهو .ماكحألا

 باب يفف ؛اهتالولدمو اهيناعمب اوفتكي ملو لالدتسإلا يف يوبنلا ثيدحلا
 نم ريثكلاو هريغ دنع اهدجن يتلا ثيداحألا لج دروي ًالثم هنع يهنملا عيبلا

 ةلالد اذه يفو ©بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا اهلمشي مل ثيداحألا هذه

 ناويدلاو ةنودملا نم رثألا بناج يف اريثك اوداقتسأ دق نيفلؤملا نأ ىلع

 رسيت يتلا هوحنو يراخبلاك ىرحألا ثيدحلا بتك نم ايبرو ، ضورعملا

 .اهيلع اوعلطي نأ برغملا لهأل
 لعجي ثيداحألا ديناسأو عجارملا ىلإ ةراشإلا نع «ناويدلا» توكس نإ

 صئاصخ دحأ ناك ةيهقفلا بهاذملا ىلع حتفتلا نأو ةصاخ المتحم كلذ لك

 يأرب حيرصتلا ناويدلا جهنم نمو . ىلوألا همايأ ذنم يضابإلا هقفلا

 زاوج كلذ لاثم .اهب بهذملا درفت وأ ةيفالخ ةلأسملا تناك اذإ «باحصألا»

 ال انباحصأ دنع زئاج دالوألا تاهمأ عيبو» ءاج دقف دالوألا تاهمأ عيب

 ليلدلا ميقي مث «كتاشو كترقب ةلزنمب يه :لاق هنأ سابع نبا نع يور
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 يراصنألا هللادبع نب رباج نع يور ايب ادهشتسم كلذ زاوج ىلع ةنسلا نم
 ركني ملو ، انرهظأ نيب (ةلَي) هللا لوسرو دالوألا تاهمأ عيبن انك :لاق هنأ

 نم كلذ نأ نيبيو ،عيبلا اذه ةهاركب نيلئاقلا ليلدب يتأيو لب ؛كلذ انيلع

 .ةحلصملل ةباحصلا هيلع هقفاو يذلا رمع داهتجا

 ةيهقفلا عورفلا يف اباتك ناك نإو فنصملا اذه ربتعي : ناويدلا ةناكم

 ماكحألا طابنتسا يف ةعبتملا ةيعيرشتلا ةطخلا ديدحت يف ةيمهألا غلاب اردصم

 ةصاخ ءايقيرفإ لايش يف ةيضابإلا دنع هلبق امو يرجهلا عبارلا نرقلا لالخ
 قرشملا يف لاحلا وه ايك ةطخلا كلت انل ددحي يلوصأ فلؤم ىلع رثعن مل اننأ

 ةريبك ةرهش ناويدلا لان دقل .«هعماج» يف ةيلوؤسملا هذه ةكرب نبا ىلوت ثيح

 هجهنم دجن اننأ ذإ ،هدعب تءاج يتلا هقفلا بتكل ايساسأ اعجرم حبصأو

 اضيأ كلذ دجنو ،اهعماج» يف ركب نب دمحأ سابعلا يبأ دنع هغيصو هريباعتو

 دقو ،!هحاضيإ» يف يخايشلا رماع نكاس يبأ دنع ليصافتلا نم ديزمبو
 خيشلا هدمتعاو ،لينلا باتك ي هباوبأ نم ةلمج ينيمثلا زيزعلا دبع رصتخا

 اريبك ًادايتعإ "لينلا حرش» ةيهقفلا هتعوسوم يف شيفطإ فسوي نب دمحم
 ىيحي ءايركز يبأ ناويد دعب ةثلاثلا ةبترملا يف يخايشلا سابعلا وبأ هلعج دقو
 .نكاس يال حاضيإلاو ، ريخلا نب

 :يلي اييف جئاتنلا مهأ صخلن نأ نكمي © ناويدلل انتسارد ماتخ يف

 فيلأتلا ريثكب هلبق امو يرجملا عبارلا نرقلا ين:ةيضابإلا فرع ١
 .ركبملا يهقفلا

 يف كلذ رهظيو ، تافلؤملا هذه يف احضاو ةرصبلا ةسردم رثأ ءاقب ٢

 كلذب يهو اهكلسم عابتاو ىلوألا ةجردلاب ةسردملا كلت جاتنإ ىلع دامتعالا
 نينرقلا يف ، ةعايجلا رضاح نيب تطبرو ريكفتلا ةلاصأ ىلع تظفاح دق
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 .ةيرصبلا اهلوصأب ، سماخلاو عبارلا
 اهانفرع يتلا كلت اهسفن يه تاذلا ةمئاق ةيعيرشت ةطخ دوجو ۔_٣٢

 .ةرصبلا هقف عم

 .ةيضابإلا دنع ركبملا يعايجلا فيلأتلا روهظ ٤
 ةماقأ يذلا نايتكلا عمتجم رارقتسإل ايفاك يرجملا عبارلا نرقلا ناك دقل

 رايث كشالب رهظتسو ©يمالسإلا برغملا نم ةددعتملا مهنطاوم يف ةيضابإلا
 اطاشن سماخلا نرقلا دهشيس ذإ ، يهقفلا فيلأتلا لقح يف رارقتسالا اذه

 . ةليوط كلذ يف ةمئاقلاو ، هجاتن نم اماه اءزج خيراتلا انل ظفح ى ايفيلأت

 نم دحاو لمع نع ثيدحلاب جاتنإلا اذه نع ةروص ءاطعإل يفتكنسو

 .ةيهقفلا ، يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا لامعأ

 ةسمخ ىلإ تلصو ‘ هتايح رخا يف اهنود " ةريثك ابتك سابعلا وبأ فلأ

 لحارم رخآ يف فيلأتللو .حاولألا يف هكرت رخآ باتكو 7 اباتك نيرشعو

 هذه هتافلؤم نم . عساو عالطإ ةصالخو براجت ةرمث يهف ةريثك ايازم رمعلا

 عماجلاو ءزج نم رثكأ ءامدلا يف ةريسلاو ءازجأ ةتس يف نيضرألا لوصأ

 . ...ةلأسم يبأب ىمسملا

 هلالخ نم انل رسيتو !ةلأسم وبأ» باتك ةريخألا تاونسلا يف عبط

 ابأ نأ هفينصت ببسو . يهقفلا فيلأتلا يف هبحاص صئاصخ ىلع فرعتلا

 افيلأت عضي نأ ناليدبأ نم هيلإ بتك يسوفنلا ناييلس نب دمحم هللادبع

 :نارمأ انل حضتي فصولا اذه لالخ نمو .نيئزج يف ءاجف "عورفلا يف ارصتخم

 تقولا كلذ يف ةدوجوملا بتكلا نأو رصتخم ىلإ ةعامجلا ةجاح _ ١

 . ةطسوتملا ةفرعملا بحاصو ءىدتبملا هنم ديفتسي ال دق ،لوطم اهلج

 ب دوصقملا نإف باتكلل لماكلا صنلا وه نآلا عوبطملا ناك اذإ ٢
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 .ناسارك !نيئزجلا »

 هلئاسمو هقفلا عورفب قلعتي ، هب حرصم وه ايك باتكلا عوضوم نإ

 اهرثكأ يف يفتكي 5 ةدوهعملا هقفلا باوبأ ىلع تعزو ةرصتخم تاباجإ اهلكو
 © يعرشلا ليلدلا ركذ عم هداهتجا بسح بهذملا يف هب لومعملا مكحلاب

 نم الصأ ناك امم كلذ ريغ وأ سايق وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك امإ وهو

 نيب فالتخالا آنايحأ ركذي هنأ ىلإ ةفاضإلاب ًةيضابإلا دنع عيرشتلا لوصأ

 .فالخلا اذه بابسأو نيدهتجملا

 ابأ خيشلا نأ ىلع ةلالد كلذ ينو عماجلا مسا باتكلا اذه ىلع قلطي

 نع لئس هنأ ركذ دقف .ةقباس بتك نم اهعمجو هتامولعم ىقتسا دق سابعلا

 .ًائيش اذه ىلع دزي ملو نالوق ةلأسملا يف لاقف ؟ال مأ لكؤت له فلقألا ةحيبذ

 ةساردلا تمز الف بهذملا يف فيناصت ىلع المتشم ةسوفن يف ناويدلا ناكو

 عولط ىلإ حبصلا ناذآ نيب اييف الإ اراهن الو اليل امون اهيف قذأ مل رهشأ ةعبرأ
 نم تلصو يتلا بهذملا بتك نم كانه اييف كلذ ءانثأ يف ترظنف رجفلا

 اهتأرقف ةدئاف اهرثكأ تريختف ،اءعزج نيثالثو ةثالث وحن يه اذإف ،قرشملا

 بناجب ةراتخملا عجارملا هذهل اصيخلت هبتك نوكت نأ دعبتسن ال نحنو .ذئنيح
 .صاخلا هداهتجا

 نرقلا يف يهقفلا فيلأتلا ىوتسمل ةروص «ةلأسم وبأ» دعي نأ نكمي
 يركفلا فرتلا ناولأ نم انول ةيهقفلا تارصتخملا هيف نكت مل ثيحب سماخلا

 ىلإ سانلا ضعب ةجاحل ةباجتسا ناك امنإو دومجلا رصع يف لاحلا وه ايك
 قبس ام ىلع ةدايز ،هلصأ يف باتكلاف .عرشلا ماكحأ نم ىندألا دحلا ةفرعم

 هللادبع يبأ نم فلؤملا ىلع تدرو ،ةلئسأ نع تاباجإو ىواتف ةعومجم ،هنايب
 امم ايتفلا لمجمو لوصألا نم اضعب هل حرشي نأ اهيف بلط ،يسوفنلا دمحم
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 هنأب باتكلا هسفن فلؤملا فصو دقو .هعمج هل رسيتيو هملع هل يتأتي

 ىلإو باطخلا يف راصتخالا ىلإ هيف تبهذو » لاقو !هصيخلت يلرسيت امم تاباوج »

 كلذ فخيل باهسإلا يف ليوطتلا نع هيف تيدعو.. بانطألا نع داصتقالا

 ... ضرغلاو جهنملا حوضو نيبتن كلذبو «هبغار مهف ىلع لهسيو هبلاط ىلع

 ةيركفلا ةايحلا ىلع © ايبسن ةيسايسلا ةيحانلا نم رارقتسالا رثأ لصاوت
 ملع يف ةسارد قمعأ انل ظفح يذلا سداسلا نرقلا يف ، ةيضابإلا دنع

 لدعلا» باتكو يفاكلادبع رايع يأل «زجوملاه باتك اهلم مالكلا

 ىلإ ةفاضالاب ،ينالجراولا فسوي بوقعي يأل هقفلا لوصأ يف !فاصنإلاو

 انتلصو نكلو انيلإ لصت نأ اه ريستي مل يتلا ةيهقفلا ريخألا اذه تافلؤم

 بوقعي يبأل ةيهقفلا راثآلا نأ روصتن انإ و .ريسلا بتك لالخ نم اهؤايسأ

 دكؤيو ؛ثحبلا يف قمعتلاو عسوتلا نم ريبك ردق ىلعو ةميق تاذ تناك
 لوصأ وأ نيدلا لوصأ يف ءاوس ةايحلا اهل تبتك يتلا هفيلآت روصتلا اذه

 هفلأ يذلا ميركلا نآرقلا ريسفتل يداربلا فصو اضيأ هديؤي و ؛هقفلا

 ثحابملا بناج ىلإ ةيهقفلا ثحابملا ىلإ هيف ضرعت دقو & هسفن ينالجراولا

 تافلؤم نم انلصو دقل .ريسفتلا هيلإ جاتحي امم اهريغو ةيمالكلاو ةيوغللا
 «حاكنلا»و !موصلا»و «عضولا» :بتك ةثالثلا همهملا ةيهقفلا سداسلا نرقلا

 نم اهلك يهو .ينوانجلا ريخلا يأ نب ريخلا نب يحي ايركز يبأ هيقفلا خيشلل
 هناوخإ دحأ ةبغرل هباجتسا هفلأ رصتخم ميق باتك عضولاف» .طسوتملا مجحلا

 هل نوكيل تايعرشلا لئاسملاو ، نيدلا لوصأ نم باوبأ صيخلت هلأس» نيح

 هباتكل فلؤملا دهم دقو ... تايلملا دنع هيلا روي اعزفم كلذ نم عومجملا

 .تارافكلاو ناميألاو تادابعلا هقفل ضرعت مث نيدلا لوصأ نم لئاسمب

 لالدتسالاو زيكرتلاو ۔ حوضولا عم راصتخالا كلسم هيف كلس دقو
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 .ةبعصلا اهتارابع حرشو اهيلع قيلعتلا عم صوصنلا ةرفوب داهشتسالاو
 باتك امأ .صصختملا ملاعلا هنع ىنغتسي الو ىدتبملل ادج ديفم باتكلاو

 ءاصقتسا عم ةحضاو ةرابعو ،الهس ابولسأ فلؤملا هيف مزتلا دقف «موصلا»
 هنأ ظحالنو .ىرخأ انايحأ ةدنسم ريغو انايحأ ةدنسم ،تافالخلاو لاوقألل

 دقو .بهذملا يف هب لومعم وه ايب تافالتخالا هذه تالاحلا ضعب يف رتصي

 فيعضلاو ذاشلا ىتح ءاهقفلا لاوقأ نم هغلب ام لك ركذي نأ فلؤملا راتخا

 عوضوم يف ينوانجلا فلأ .هسفن ءىراقلل كلذ ةمهم اكرات ۔حيجرت نود

 ةرابع يف عوضوملاب لصتي ام هيف طسبو !حاكنلا باتك ةيصخشلا لاوحألا
 ىلع فلؤملا لمع دقو .ثيدحلا فيلأتلا ةغل نم برتقت ةحضاو ةلسلس

 ىلع هيبنتلا ىلإو ، نايحالا نم ريثك يف ليلدتلاو داهشتسالا عم يصقتلا

 هبلغأ نأب باتكلا رخآ يف ، هسفن ينوانجلا حرص دقو .لاوقألا نم هب لومعملا

 ملو ، هقيرط نم هخيش خيش نعو ينورابلا عيبرلا يبأ هخيش نع هتياور نم

 لايكتسال ايرورض فلؤملا هآر امم ةليلق ءايشأ الإ ةرشابم امهريغ نع ذخأي
 ةيصخشلا لاوحالا لئاسم يف ةماهلا رداصملا نم باتكلا اذه ربتعيو .ثحبلا

 هرصتخا دقو .هدعب نم نيفلؤملا رثكآ دمتعا هيلعو & ىضابإلا هقفلا يف

 عجر ام اريثكو .'لينلا» ةميقلا هتعوسوم يف (ه٣١_٢١ق) ىنيمثلا ةمالعلا
 نم . اهفورحب هترابع ركذف . هركذ مدقتملا باتكلل هحرش يف بطقلا هيلإ
 ام ىلإ ةفاضإلاب ظحالن نأ نكمي " ةثالثلا بتكلل ةعيرسلا انتسارد لالخ

 ىلإ حنجي ملف ،هيف شيعي يذلا قيضلا هطيحمل بتكي ناك فلؤملا نأ ،مدقت

 ةعلاطمب مهسفنأل نوحمسي ال نيرخالا نأ هملعل ايبر نراقملا هقفلا

 ©بهذملا لهال ماكحأ ريفوت باتكلا نم هدصق نإ مث اةيضابإللا تافنصم

 هباتك يف ءايركز وبأ دمتعا .اهبسحب نوفرصتيو مهاياضق اهب نوجلاعي
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 ،اهنم هخيش هحجر ام مدقو ، ةيضابالا ءاهقف تاداهتجا ىلع اساسأ !حاكنلا»

 هقفب الهاج ناك ينوانجلا نأ ، ءىش يف ، اذه ىنعي الو .هب الومعم ناك امو

 . ةيضابإلا ريغ نم مهعابتأو نيعباتلا ءارآب هداهشتسا ةرثك ليلدب نيرخآلا
 لاوقألا بسني مل نإو ،لئاسملا يف سانلا فالتخا هركذو !عضولاه باتك يف

 . انيأر ام ىلع ةدايز ، حجرن انلعجي فيلأتلا يف جهنملا اذه نإ .اهباحصأ ىلإ

 : ىلإ دوعي ينوانجلا دنع يهقفلا فينصتلا يف ةيبهذملا ةغيصلا ببس نأ

 ذإ .ةصاخلا لبق ةماعلا ىلإ ةهجومو ةرصتخم يهف . هتافلؤم ةعيبط ١

 ودهتجم هيلإ لصوت يذلا يعرشلا مكحلا وه ةماعلا ءالؤه مهي يذلا رمألا

 .هيلإ اونأمطاو بهذملا
 يتلا ءالعتسالا نكي مل نإ ةاواسملاب روعشلاو لثملاب ةلماعملا ةركف ٢

 نأ ينظ يفو .خيراتلا اهسرك ةصاخ فورظ ةجيتن ءايلعلا ىلع رطيست دق
 مئاقلا يضابإلا ركفلا حور عم صقانتي هنأل ،افيعض يلودبي لامتحالا اذه
 .حتفتلاو ةلاصألا ىلع

 هنكمتو ، ةنيتملا ةيبرعلا هتغل ينوانجلا خيشلا باتك ىلع انتظحالم نم

 كلذب وهو .ناسللا ةيربرب ةئيب يف هتأشنل هيونتلاب ةريدج ةظحالم يهو .اهنم

 لايش يف ةيضابإلا ةسردملا هتغلب يذلا عيفرلا يملعلا ىوتسملا نع رتعي

 مهنع ذخأ نيذلا هخويش ىلإ رظنن انلعجي هلك اذهو .دهعلا كلذ يف ،ايقيرفإ
 مهنأ مهنع هتاياور نيودتب نايحالا نم ريثك يف ىفتكا لب " مهنأش نم عفرو
 بتك هيورت ام نأو .اديعب اواأش ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللاب ملعلا نم اوغلب
 راثآ نم نكي مل برغملا ةيضابإ ىدل فيلأتلاو ملعلا يف ةيكرح نم ريسلا
 عقاول فصو وه امنإو ،ءيش يف ةغلابملا نم الو ۔ فلسلا سيدقتو ةفطاعلا

 يمهقفلاو ءامومع فيلأتلا يف ةورث نم ريسلا بتك هيلإ تراشأ ام نأو ؛شاعم
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 مدقت بناج ىلإ ةتباث ةقيقح تابتكملا راشتناو نيواودلا يف ةرفوو ءاصوصخ

 لئاسملا ميسقتو بيوبتلا ثيح نم © فيلأتلا جهانمو ةباتكلا بيلاسأ
 هذه انلدكؤت !عضولا» باتك سرهف ىلع ةرباع ةرظنف .اهضرع يف جردتلاو

 ؛ةرفوو اقمع اهسفن فيلأتلا ةكرح مدقت ىلع ليلد هلك كلذ يفو . تاظحالملا

 هقفلا لظ دقل .اهلصأو نيقباسلا دوهج نم دافتسا دق ايركز ابأ خيشلا نأو

 & افرص ايبهذم اهقف سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح ، هلمجم يف يبرغملا ىضابإلا

 اهتنمضتو بهذملا ءايلع اهرقأ يتلا ةيعيرشتلا لوصألا ىلع اساسأ هيف دمتعي

 امل افالخو .صقنيو ديزيف قباسلا نع قحاللا اهيف ذخأي ةيهقفلا مهتافلؤم

 ءاهقف نإف ركبم تقو نم ةنراقملا ىلع اودمتعا نيذلا قرشملا ءاهقف هيلع ناك

 هل رايتخا ، كشالب وهو لمعلل اساسأ ةيبهذملا اوراتخا يمالسإلا برغملا

 تابثإو ،ةيركفلا مهتيتاذب بهذملا ءايلع روعش يف ةلثمتملا ةهيجولا هبابسأ
 يمالسإلا عمتجمل ا راطإ يف ،لقتسملا يركفلا اهنايك اهل ةعايجك مهدوجو

 عابتأ هشيعي ناك يذلا يسايسلا عضولل ةجيتن ناك كلذ نأ كشالو .ريبكلا

 © ملعلا لاجرو ءاهقفلا نم ءاحيإب ، ماكحلاو ةالولا رظن يف اولظ دقف بهذملا

 تلعج ، ةعمتجم لماوعلا هذهف .«جراوخلا» نم اهنأل 5} اهيف بوغرم ريغ ةعامج

 نع جرخي نم لك نم ددشتملا فقوم نوفقي © ةيضابإلا نم دقعلاو لحلا لهأ

 .نابوذلا نم مهيمحي يذلا نصحلا مهرظن ينوهف .بهذملل ماعلا راطإلا

 ةقيثو دج يسايسلاو يركفلا نابوذلا نيب ةقالعلا نأب نونمؤي اوناك دقف

 وبأ لوصألا هيقفلا رهظ ،عباسلا ةيادبو ،سداسلا نرقلا رخاوأ يف

 زجاوحلا مطحيو فولأملا كلذ نع جرخيل ، يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي
 هلمع ربتعيو (ه٠٩٢٦) ةيمتسرلا ةمامإلا طوقس ذنم ةعايجلا اهتماقأ يتلا

 اومكحو هنم اوؤربتف " “ةبازعلا» ههجو يف فقو دقف .ريثكلا هتفلك ةرماغم اذه
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 ةاناعملا هذه مغرو .نينس رشع ةلاحلا هذه ىلع لظ دقو .نارجهلاب هيلع

 عوجرلا نأو ،اييلس ناك هجهنم نأ هدعب ءاج نمل نوفلخ نبا تبثأ ةديدشلا

 وهو ،مهنامزل اوبتك دق ،هدنع نوقباسلاف .داهتجإلا ساسأ وه لوصألا ىلإ

 هيلع اومكح نيذلا هورصاعمو نوفلخ نبا هيف شاع يذلا نامزلا ريغ

 © ينيجردلا هرصاعم لعج امم ، اعنقم نوفلخ نبا فقوم ناك دقل .ةءاربلاب

 ىتفأ نإو © نيقلت نسحأ نقلف سرد نإ» هنأ هيف لوقيو { ةقيقحلاب فرتعي
 ۔ فلكت هظافلأ كردي الو ۔ فسعت هنم ىشخي ال & نيعم بذعأ نم فزتغمف

 هديقايع عافدلا ريثك وهو © فالتخإلاو قافتإلا لئاسم يلع عالطإلا ريثك

 ىلع ظفاحم & ةبيصم ةعنقم ةبوجأو ةبيجع تاقيلعت هلو فالسألا ءاهقف

 .؛نيصحت عنمأ بهذملل نصحم ،نيدلا ةضيب
 يتلا نونفلا نم يأ يف ةلصفم ةصاخ ابتك بتك هنأ بوقعي يبأ نع رثؤي م

 دقف ،لجرلا اذه دوهجم نم مرحن مل كلذ عمو ءاهيف هنكمتو .هملع عاستاب رهتشا

 ةيناثلاو !يراوجلا كرت نع يهنلاو ديدشتلا" يف ىلوألا نيتيهقف نيتلاسر انل كرت

 'ءاملعلا ليواقأ نم اهعيمج يف ام نيب» هيلإ تهجو ىتش ةلئسأ نع تاباجإ
 © ةسوفن لهأ ىلإ نوفلخ نبا اههجو ىلوألا ةلاسرلاو .اهيف فالخلا ىصقتساو

 دق ©فلؤملا نأ ىلع احضاو اليلد دجن مل انإف 9 ةيناثلا ةلاسرلل ةبسنلاب امأو

 انرتخا .يخاهشلا اهدروأ يتلا نظلا ةغيص الإ " لبجلا لهأ ىلإ اهب هجوت

 ءارآ نايب وه اهعوضوم نأ رهظألاو .ةيناثلا ةلاسرلا ،نوفلخ نبا هقف ةساردل

 تءاج اهلعلو ةروهشملا ةيفالخلا لئاسملا نم ددع يف مهبهاذمو ءاهقفلا

 نم يضابإلا هقفلا ذيمالت هجاوي يذلا شاقنلا وأ عارصلا نم ًاعون مسحتل

 ىلإ ةفاضإلاب تنمضت دقو ىرحألا بهاذملا باحصأ نم مهناريجو مهئالمز

 ..4هتلاسر فلؤملا اهب متخ ،هقفلا لوصأ يف ةزجوم ةحمل كلذ
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 هفرعت مل زيمتم ديدج جهنم بوقعي وبأ هيلع راس يذلا جهنملا نإ
 هتباجإ أدبي مث ، ريكذتلل لاؤسلا ضرع ىلع موقي ، ةيبرغملا ةيضابإلا ةسردملا
 ائداب .ةدحاو ةدحاو لاؤسلا طاقن ىلع بيجي مث ا... كلذ يف باوجلا » ةرابعب

 .ءايلعلا ءايسأ ركذ عم © مهريغ نم مهقفاو نمو ، بهذملا ءاهقف يأر نايبب
 رخا يف لاق دقف . اذه هلمع فصو يفةنوؤملا نوفلخ نبا انافك دقل

 نم انرضح ام انلقنو ،كلئاسم باوج ىلع 0 هللا نوعب ،تيتأ دق» :هتبوجأ

 امو ،هيف اوفلتخا ام كل تنيبو .عامجإلا عضاوم كتملعأو ءاهقفلا ليواقأ

 ةيوقلا لوصألا ىلع كلذ نم انباحصأ هراتخا امو ،هبهذم ليلدو قيرف لك دح

 مل ايع ءاصقتسإلاو باوجلا تيفوأو ، كلاؤس يف تدزو ،ةميقتسملا بهاذملاو
 ىلع هنع تلأس امل ةيقبلا كل لعجنل ةلأسم لكل مامت وه امم ، هنع لأست

 ءاج ام ىلع كلذ نيب نييبتلاو ، فالتخالاو .ليصفتلاو "لامجإلاب ليصحتلا

 راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ، ةباحصلا نم ةلأسم لك يف ، ءاهقفلا فالتخا نم

 ايتفلا يف انباحصأل قافولا مهنم عقو نمو ؤفلاخمو قفاوم نم ،مهراصعأ ىلع

 لكل تيلحو "مهيفلاخم نود بهذملاب انباحصأ درفني ثيحو { مهفلاخي نمو
 & مالسلا هيلع هللا لوسر رابخأو نآرقلا نم جاجتحإلا هب عقي ام ضعب ةلأسم
 نيلئاقلا ءاسأ تنيبو . هقفلا لوصأ ىلع لالدتسإلا هيضتقي امم ةسيقألا هوجوو

 فيقوتلاو فالتخإلا نم ائيش كيلع متكأ الأ كلذ ىلإ يناعد ، بهاذملا نم

 .امهدنع لمعلا هب حصامو ،انباحصأ بهذم ىلع

 يرغملا يضابإلا هقفلا خيرات يف "ةيعون ةلقن» نوفلخ نبا ةلاسر ربتعت
 ةغبص يذ هقفو صلاخ يبهذم هقف :فيلأتلا نم نيعون نيب تلصف ؛ةصاخ

 لهسيو ©ىخآتتو اهضعب نم سرادملا اهيف ديفتست ،ةيبهذملا ىلع ولعت ةماع

 لب نابوذلا ىلإ ةرورضلاب يدؤي ال نيرخآلا ىلع يعاولا حتفتلا نأ دكؤتو ؛اهمييقت
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 نيذلا عنقي نأ نوفلخ نبا عاطتسا دقل .هيوقيو ليصألا يرثي هنإف سكعلاب

 ايف ةقحاللا تافلؤملا ي انيب لوحتلا اذه رهظف ، ههجوت ةحصب هدعب اوؤاج

 .ةيعوضوم بابسأل يهقفلا فيلأتلا هيف صلقت يذلا عباسلا نرقلا دعب
 دعاوق» هباتك يلاطيجلا فلأ نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يفو

 باتكلا ةعيبط هب حمست ام ردقب ،نوفلخ نيا جهنم حورب ًارينتسم مالسإلا
 نم لمج ىلع يوتحت ناكرأ ةعبس ىلع هيف مالكلا رصتقا» دقف .رصتخملا

 ةعبرأ ىلع لمتشي اهنم نكر لكو .ناسنإلا اهب مزلي يتلا ملاظملاو ضئارفلا
 جهنملا اذه يكلاسل نوكت ،اهيناعم ةعورشم لوصفو ،اهينابم ةبترم باوبأ

 ىلع لهسو ،اهظفل رظانلا ىلع لقي . ةنونكملا رردلاو ، ةنوزخملا فحتلا نم

 ةمصعو ،هيلإ نوأجلي أجلم نيدشرتسملل نوكتو &اهظفح ءىراقلا

 .اهب نومصتعي

 ،‘كلس دق هبحاص نإف لكشلا ثيح نم باتكلل فصولا اذه ناك اذإف

 ةلأسم لك يف دروي ذإ .قاطن عسوأ ىلع ةنراقملا جهنم \نومضملا ثيح نم

 ركذب ةيضابإلا نم نيمدقتملا ءايلعلا لاوقأ ىلع ةلاحإلا عم هوجولا فلتخم
 نأ نود ةنسلاو باتكلا نم صوصنب ةدمتعملا هوجولا ميعدت عم 6إمهئايسأ

 ضرعو ،ةعبرألا بهاذملا باحصأو نيعباتلاو ةباحصلا ءارآ نايب نع لفغي
 فالخلا بابسأو نيفلاخملاو نيقفاوملا لاوقأ ىلع صيصنتلاو ،قيرف لك ةلدأ

 هيأرو هداهتجإ نإف لاوقألا داريإب ةيانعلا عمو .هقفلا لوصأ بتك اهتلصف يتلا

 ...ءعىطخيو بوصيو راتخيو ىري وهف .هباتك تاحفص ىلع رهاظ يصخشلا

 { ةصاخ تادابعلا باوبأ يفو . "مالسإلا دعاوق» باتكل انتسارد نإ

 ةيادب» ىلع علطا دق يلاطيجلا نأ انل نيبت ، قوقحلاو نيدلا لوصأ نود

 كلذ ركذي مل هنأ مغر ،يبطرقلا دشر نب دمحمل !دصتقملا ةياهنو دهتجملا
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 .هثحابمو باتكلا باوبأ ضعبل ةعيرسلا ةنراقملاب نأ الإ احيملت الو ةحارص
 سفن ىلع جسنلاو سابتقإلا موصلا باب يف حوضوب ظحالنف .كلذ انل دكأتي
 .اهتاذ ظافلألاو تارابعلا لقني دعاوقلا بحاص دجن لب "لاونملا

 بهذملا ءارآ دشر نبا لمع ىلإ فاضأ هنأ يف يلاطيجلا لضف رهظي

 تبثيل نيرخألا دنع امب اهايإ انراقمو ةلدألاب همعدم ةلأسم لك يف ىضابإلا

 املق هنأو ىرحألا بهاذملا هقف مومع نع ءىش يف ذشي ال يضابإلا هقفلا نأ

 ليلد نع عقاو هنإف كلذ نم ءيش لئاسملا ضعب يف عقو اذإ و ،يأرب درفتي

 .امامت مهريغ دنع نأشلا وه ايك

 الالدتساو اعسوت تامولعملا ضعب يلاطيجلا داز ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب

 تكس يتلا ةضرقنملا بهاذملا باحصأو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ىلإ راشأو

 .دهتجملا ةيادب بحاص اهنع

 ةلالد لدي ،نيرحتآلا نم ةدافتسإلا يف يلاطيجلا نم عينصلا اذه نإ

 تناك امهم عقوقتلل ضفارلا نوفلخ نبا هابتإل هليصأتو هحتفت ىلع هحضاو
 يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ ىلع دمتعا نأ دعاوقلا بحاصل قبس دقو .تارربملا

 ءابيع هيف ىري نأ نود ةحارص كلذ ركذ دقو !تاريخلا رطانق» هباتك فيلأت يف

 .مالسإلا ءايلع هدمتعي نأ بجي يذلا حيحصلا جهنملا هنأ نمؤي ناك لب

 هباتك ،يخايشلا رماع نكاس وبأ فلؤي ، نماثلا نرقلا سفن يف
 لاوقأ نم) هنأ هتلمح يف هنع لوقيو تالماعم او تادابعلا يف «حاضيإلا»

 هلعلو .نوفلخ نبا لبق ام جهنم ىلإ ةيبسن ةدوع كلذ يفو !ةصاخ انباحصأ

 ىلإ هجاح يف مه ام مهيلع ضرعي نأب نيسرادلا ىلع رسيي نأ كلذب دارأ
 ةقباسلا ةرابعلاو .تانراقملا يف قارغإلل ال لمعلل هدنع هقفلاف ؛هب لمعلا

 نراقملا هقفلا نم اعبشتم ناك نكاس ابأ ناب انرعشت «حاضيإلا» نم هلوقنملا
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 ناك هنأ ةصاخ ،هقفلا ةدام يف نرقلا كلذ فيلآتل ةماعلا ةمسلا ناك يذلا

 ايجنأو "ناديملا يف ناقباستي ناهر يسرفك» يلاطيجلا ليعايسإ رهاط يأ عم

 رقت خياشملا سفن ىلإ اسلجو نيعملا سفن نم ادافتسا

 نماثلا نرقلا دعب ايف " دنع ةريبك ةناكم !حاضيإلا» لتحا

 ةسوفن اصوصخ هتقو يف برغملا لهأ دايتعا» ريسلا بحاص يخايشلا هربتعاو
 . (( خايشألا ناويد» ناويدلا اهدعبو ريخلا نب ىيحي ايركز يأ ناويد هدعبو

 يف فلأ نظأ ام فيلأتلا اذهو» هلوقب باتكلا اذه يخايشلا فصو

 .«رركم الو لمم ريغ اليوطتو لخ ريغ اراصتخاو ًاليلعتو اعمج هلثم بهذملا

 لئالدب» ةيهقفلا ءارآلا عمج هباتك فيلأت يف نكاس يأ جهنم نم ناكو

 .!تاجرختسم تاطبنتسم تاسايقو تادنتسم تاعومسم

 تافلؤملا نم عمجلا دنع فقوتي ل ءاذه همالك نم رهظي ام ىلع هلمعف

 وهو لوصألا ىلع عورفلا جيرختو عمج ام ليصأت يف دهتجا لب هقباسلا
 نم ائيش ظحال باتكلا بحاص نأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو .نيلاب سيل لمع

 ،همتي نأ دارأف ةصاخ برغملا يف ةيضابإلا ةيهقفلا فيلآتلا مومع يف صقنلا

 _ اوفتكاو هوقبس نيذلا بهذملا ءاهقف نأ تبثي نأ ودبي ام ىلع دارأ ايك

 " نود نم اهيف فلتخملاو اهيلع قفتملا لئاسمل ا ماكحأ داريإب_ ةلمجلا

 مل نم نأل» اهيلع ةينبنم تناك مهتاداهتجا نأو لوصألاب ةمات ةفرعم ىلع مهأب

 يف هجهنم ىلإ ريشي مث "لوصفلا هدنع لصحتت ايلق لوصألا ىلع مكحتي
 اذه يباتك يف تلق عضوم لك يف لقنلو» :هلوقب ءارآلاو فقاوملا نيب زييمتلا
 اذك ..ةلعلا نأو اذكو اذك ةلعلا وأ .مهفالتخا ببس نأ .ملعأ هللاو يدنعف

 يذلا لوقلا بحاص نم ال ،ينبم لالتعاو لالدتسا رثكألا يف وه امنإف اذكو

 .يسأ هتقيرط ىلع
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 جهنم لوح تاظحالملا نم ةلمج نم انتنكم يخايشلا حاضيإل انتءارق نإ

 رثأ يفاو اذك رثألا يف» نإب حرصي و «رثألا» ىلع دايتعإلا نم رثكي وهف هبحاص
 بسنيف ةصاخلا برغملا لهأ نم فلسلا نع اريثك لقنيو !اذك انباحصأ

 ثلاثلا نرقلا نم حلفأ هنباو باهولادبع مامإلاك انايحأ اهباحصأ ىلإ لاوقألا

 لهأ نم يناثلا نرقلا نم زيزعلادبع نب هللادبعو بيبح نب عيبرلا مامإلاو
 بابسأ نايب عم ،ءاهقفلا تافالتخا ىلإ لئاسملا هضرع يف ريشيو .ةرصبلا

 هيأر يدبيو اهنيب قفوي نأ لواحيو انيب نأ قبس ايك تالاحلا بلغأ يف فالخلا

 لوقلا اذهو ، يدنع رظنلا هبجوي اميف» :ةريثك تارابع كلذ يف المعتسم اهيف

 لوق لئاسملاو روصلا بلغأ يف حجري «...حصألا وه ، حصأ رظنلا هبجوي اميف

 هنأب حرص دقو .انايحأ اهركذي يتلا مهريغ لاوقأب اهتنراقم دنع بهذملا ءاهقف
 ةبلاغلا ةمسلا نكي مل ،هيلإ انرشأ نأ قبس ايك ‘كلذ نكلو موقلا بتك يف رظني
 .باتكلا ىلع

 هتياهنو لصؤملا يهقفلا فيلأتلا ةمق قحب «حاضيإلا» باتك لثمي
 ىلع موقي طمن : فيلأتلا نم نيطمن نيب الصاف ربتعي نأ نكمي ثيحب
 أدبي ديدج طمن نيبو ،هجات «حاضيالا» ناكف ،ليصأتلاو فيلأتلاو عمجلا

 .هيلع ةيشحتلاو ميدقلا حرش ىلع موقي عساتلا نرقلا روهظ عم

 باتكل هحرش يف يداربلا مساقلا يبأ عم ديدجلا نوللا اذه ةيادب رهظت

 يذلا ينايعلا رظنلا نبال مئاعدلا باتكو ث هقفلا لوصأ يف فاصنإلاو لدعلا

 دقو ةيهقفلا عورفلاو لوصألا يف !مئاعدلا ضعب حرش يف مئاحلا ءافش» هايس

 فيلأتلا ىحنم لوحت يف ببسلا دوعي .لمعلا ةيادب يف وهو لجألا هرضح

 ةسردملا نأ هل رهظ دق يداربلا مساقلا ابأ نأ ىلإ لكشلا اذه ىلإ يهقفلا

 نإب هنم اداقتعا ديزملا ىلإ جاتحي ال ايب نماثلا نرقلا يف اهلكأ تتآ ةيهقفلا

_ ٢٠٠ _



 يقيقحلا ببسلا نأ ودبيو .هب نوتأي اديدج ائيش فلخلل اوكرتي مل فلسلا

 ةيضابإلا ةعايجلاو ةماع يمالسإلا برغملا اهب رمي ناك يتلا عاضوألا يف نمكي

 بارعألا نيب يلخاد يسايس بارطضاو ،يبيلص يمالسإ عارص نم \ةصاخ

 ايب ةيملعلا ةكرحلا ىلع كلذ لك رثأ .اهسفن ةطلسلا زومر نيبو لب ةطلسلاو
 اوناك نيذلا ةيكلاملا ءايلع دنع اضيأ فعضلا اذه رهظ دقو .هقفلا اهيف

 .ءاخسب مهيلع قفنت تناك يتلا ةلودلا ةياعرب نومعني

 تارايتلا هجو يف اهباوبأ دالبلا تقلغأ» نأ ةجرد ىلإ ةلاحلا تلصو دقل

 عاطقنابو .قرشملا ىلإ لاحترالا فقوتو ،اهب نييسلدنألا رارقتسإ ذنم ةديدجلا

 ةيهقفلا تارصتخملا ىلع سانلا فكعو «يفاقثلا ددملا فقوت ةقالعلا هذه

 عاضو فدهلا يه بتكلا ةسارد تحبصأ ىتح اهيلع نوقلعي و اهنوحرشي

 .داهتجإلا ىفتخاو ملعلا
 ١ يركفلا رادحنالا لصاوت ةلودلا فعض عمو ، رشاعلا نرقلا يفو

 الإ راكتبالاو فيلأتلا ةعاجش اودقفو © نيقباسلا ةرمث رارتجاب ءاهقفلا ىفتكاو

 نم اهيف ، هقفلا يف تاموظنم وأ 0 نيقباسلا ءارآ اهيف نوعمجي ىواتف نم

 روهظ عنمت مل رشاعلا نرقلل ةماعلا ةروصلا هذه نإ .ريثكلا ءيشلا فلكتلا

 دمحأ سابعلا ابأ رشاعلا نرقلا نم لوآلا عبرلا فرع دقف .نيدهتجملا ضعب

 ىطعأ دقف .اهدعب امو ةرتفلا كلت ءايلع نيب دقعلا ةميتي ربتعا يذلا يخايشلا

 .رصتخا ام حرش مث ‘هيلع دازو !فاصنإلاو لدعلا» باتك رصتخا ريثكلا

 فلاخ .ههقفو هملع ىدم اهيف نيب ةيمالكوؤ ةيهقف تاباجإو لئاسر بتكو
 لقنلا درجمب ضري ملف ‘تقولا كلذ يف ةضورعملا اياضقلا يف هنامز خئاشم

 ةيصفحلا سرادملا يف يكلاملا هقفلا نم هذخأ امم دافتساو لاوقألا ققح لب

 كلذب وهو هيأر ىطعأو ةلدألا ركذو فالتخالاو قافتالا نيبف «سنوتب

_ ٢٠١



 .يخايشلا رماع خيشلا ام ةجرد ىلإ و يلاطيجلاو نوفلخ نبا جهنمب انركذي
 يهقفلا فيلأتلا ةكرح تفعض (ه )٩٢٨ سابعلا يبأ خيشلا ةافو دعب

 ىلإ ةلحرلاب زيمت يذلا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ ىتح ةماع ةروصب يضابإلا
 يف ديدجتلا حور ءايلعلا ءالؤه ثعبيل ةدوعلا مث رهزألا يف ملعلا يقلتل رصم

 اهاوتحمو ةيرهزألا ةساردلا بيلاسأ اولزني و ،يقرشملا رصنعلا ةفاضإب ،هقفلا

 يف احضاو اذه ىلجتيو ركفلا نونف نم هريغو يضابإلا يهقفلا ثارتلا ىلع

 ملام ةقباسلا ةيهقفلا تاهمألا نم لقو .يشاوحلاو حورشلا نم جاتنإلا ةرازغ

 .كليلحتلاو حرشلا نم هبيصن لني
 دمحم خيشلاو .(ه٨٦٠١) يشكيودسلا هللادبع خيشلا هاجتإلا اذه داق

 ،هيشاوح ةرثكل ،ىشحملاب فورعملا (ه٨٨٠١) هتس يبأ نب رمع نبا

 . ةالصلا يف ةيئارلا حرش بحاص ١٢( ق) يتالئلا ورمع خيشلاو
 ىلع ىضابإلا هقفلا ةماقإ ىلإ ءاهقفلا ىعسي رشع ثلاثلا نرقلا يف

 عسوت نأ دعب ،هاغتبم ىلع لوصحلا ثحابلا ىلع رسيتيل راصتخالا جهنم

 ينيمثلا زيزعلادبع خيشلا فلأف حورشلاو .يشاوحلا يف هلبق يذلا ليجلا

 خيشلا رطاخ يف ددرت ثيح ؛لينلا ليمكت»و ؟ليلعلا ءافشو لينلا باتك»

 ال ؤبهذملا روهشم نم ىوتفلا هب امل انيبم ،اعماج هقفلا يف ارصتخم عمجي نأ

 ةرابع نم حضوأ اهعارذ رصق نإو فلخلا ةرابع نإف ؛اعنام الخم الو الم

 .اهعاب لاط نإو فلسلا

 نب دمحم خيشلا يضابإلا هقفلا ةمامإ ىلوتي رشع عبارلا نرقلا يفو
 بهذملا هقفب ةيضابإلا ريغ فيرعت يف لضفلا هيلإ دوعي يذلا شيفطا فسوي
 فيلأت ىلإ ةفاضإلاب ،هيلإ انرشأ نأ قبس يذلا لينلا باتكل هحرش لالخ نم

 .ةيملعلا تايوتسملا فلتخمل بيجتست هيهقفلا بتكلا نم ةلسلس
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 زواجت لب ،هيف رظنلا ةداعإو ديدج نم ثارتلا ةغايصب خيشلا فتكي مل
 لئاسملا يف دهتجاو ىرخألا ةيهقفلا سرادملا ءارآ عم ةنراقملا ىلإ كلذ

 ين اودهتجا لاجر هدعب ءاج مث .بهذملا اهرقأ يتلا لوصألا ىلع ةثدحتسملا

 لئاسرو ةطسبم تاباتك لكش يف ديدج بوث يف ىضابإلا هقفلا اومدقي نأ

 .رصعلا اذه اياضق جلاعت ىواتفو

 هقفلا اهيلع ناك يتلا ةماعلا ةلاحلا نع يضابإلا هقفلا ذشي مل

 ؛ركتبملا جاتنإلا نع (ءاهقفلا) مهدهج» رصق عساتلا نرقلا ذنمف ؛يمالسإلا

 يتلا ةلهسلا ةقيرطلا نع تدعب ،ةقاش ةيوتلم اقرط فيلأتلا يف اوكلسف

 مث ىرخأ ليوطتلاو ةرات زاجيإلاب علولا مهاوهتساف نومدقتملا اهب فرع
 ءىراقلا لعجي ،ديقعتو فلكت نم كلذ يف ام عم ةيناث ةرم زاجيإلا يف قارغالا

 .ةضماغ تاهاتمو ةكئاش تافطعنمو ةجرعتم كلاسم يف ريسي

 هحرشي وأ هحرشي 1 انتم» ىعدي زجوم باتك عضوب فلؤملا ءعىدتبي

 تاريرقتلاو يشاوحلا نوكت مث ،قباسلا حرشلا حرشي دقو \دعب نم هذيملت

 ةريغصو ةطسوتم ىلإ ةريبكلا حورشلا راصتخا اذه دعب نوكيو شماوهلاو

 ةكرلا ىلإ عمجي ارعش اهمظن وأ }ةفثكم ةرابع يف كلذك نوتملا راصتخاو
 .رصتخيو يشحو مظنلا اذه حرشي مث ، لخملا زابيإلا

 ةعيرشلا دصاقم ىلع اولوع لاجر رهظي نأ نم عضولا اذه عنمي مل
 اياضق لح يف اهئوض ىلع اودهتجاف .ةيلكلا اهتلدأو ةماعلا اهدعاوقو
 دق مهنأب ، مهتالع ىلع ©نيفلؤملا ءالؤهل فرتعن نأ عنمي ال هنأ ايك .مهرصع

 مكح يف اهنأ وأ تدقف تافلؤم نم انل اولقنو ةيهقفلا انتورث ىلع اوظفاح

 اهنم ديفتسن نأ ىلإ جاتحت ،ةريبك ةورث انيديأ نيب اوكرت مهنأ مهملاو .دوقفملا
 .ةديدجلا انبيلاسأو انفراعم ءوض ىلع
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 عباسلا لصفلا

 هقفلا لوصأو ةيضابإلا

 ديهمت ه

 هنيودتو يضابإلا هقفلا لوصأ ةأشن ه

 قرشملا يف هقفلا لوصأ ه

 برغملا يف هقفلا لوصأ ه

 ةيلوصألا راثآلا نم ه

 فاصنإلاو لدعلا

 قداصلا ثحبلا -

 فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش

 يضابإلا يلوصألا فيلأتلا ةقيرط ه
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 عباسل الصقفلا

 هقفلا لوصأو ةيضاباإلا

 : دهمت
 دق مهنأ ةيضابإلا دنع هقفلا ةدامل يخيراتلا زجوملا لالخ نم نيبت دقل

 ثارتلا نم هريغ دقف ايك دقف ام هنمو " ةايحلا هل تبتك ام هنمف ‘ ريثكلا اوفلأ

 لوصأ يف يضابإلا فيلأتلا عوضوم يف ضوخلا لبق انب قيقحو .يمالسالا
 ةطخل ةرمث تناك ةريبكلا ةيهقفلا ةورثلا كلت نأ له لءاستن نأ ،هقفلا

 مأ ، عورفلا عيرفت يف بهذملا ءاهقف اهيلع راسو اهدمتعا ، ةطوبضم ةيعيرشت
 نعو ءاهروطتو ةطخلا هذه ةأشن نع لءاستن نأ دب ال مث ؟ كلذك نكت مل

 نأ لواحنس .ةيضابإلا ريغ دنع ةيعيرشتلا لوصألاب _ تدجو نإ _ اهتقالع

 لصت نأ لمأ ىلع عوضوملاب قلعتي امم اهريغ ىرخأو ةلئسألا هذه نع بيجن

 ال هنأ ىلإو "يضابإلا جهنملا ةلاصأب نيريثكلا عنقت دق جئاتن ىلإ تاباجإلا انب
 .ةيلوصألا بهاذملا لك نيب هدجن ۔ًايئزج افالتخا الإ نيرخآلا دنع ايع فلتخي

 يلوصألا جاتنإلا ىلع ةيلك دمتعأس يتنأ ىلإ ءدبلا ذنم ريشأ نأ نم دب ال

 يذلا يلوصألا جاتنإلل ىرخألا بهاذملا ءايلع لامهإ ببسب هدحو ،يضابإلا

 ءارآ ةعومجم نوكي نأ ودعي ال مهدنع هدجن ام نأو ، هتسارد ددصب نحن

 مهنع اهلقانت مث تالاقملا باحصأ اهركذ & عماج امهنيب عمجي ال ، ةيلوصأ

 .ةيضابإلا بتك يف ارثأ هل دجأ ال هودروأ ام بلغأ نأ بيرغلا نمو .نوقحاللا
 نكمت ىتح مهتامولعم اهنم اوقتسا يتلا رداصملا ىلإ اوريشي مل ءالؤه نأو
 .اهتحص ىدم نم ققحتلل اهتعجارم

 يف عسوم لكشب ةفورعم نكت مل رداصملا ركذ ةقيرط نأ هب ملسملا نم هنإ
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 لفغت ال نأ ضورفملا نم ناكف ،ةمدعنم نكت م اهنأ الإ .ةميدقلا بتكلا

 نئمطي ىتح اهييقتو اهنع ثيدحلا دنع }«ةيناثلا ةجردلا بهاذملا رداصم

 نيرصاعم نيثحاب نأ اقح فسؤملا نمو . اهيلع يبنجتلا مدع ىلإ ثحابلا
 ناكمإب سيل راذعأب نيللعتم ميدقلا ديدرتب اوفتكاو 0 جهنملا سفنب اوظفتحا

 .اهلبقي نأ هيزنلا يملعلا ثحبلا

 يطعي الو هب دتعي ال ،يضابإلا هقفلا لوصأ يف ركذ ام نأ رمألا يف مهملا و

 ليلقلا اذه ضرع ىلإ ارطضم تنك كلذل ، دهج نم لذب ايع ةيقيقحلا ةروصلا
 .هسفن يضابإلا دهجلا لالخ نم ةيقيقحلا ةروصلا ميدقت مث © هيف رظنلاو

 يف هقفلا لوصأ ةيمهأ ىلع نيملسملا نم مهريغ عم ةيضابإلا قفتي
 نأ هقفلا ملع دارأ اذإ هيقفلا ىلع بجاولا» نأ ذإ ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 لك لعجي ةحيحص لوصأ ىلع هؤانب نوكيل هتاهمأو "اذك» هقفلا لوصأ فرعي
 ةلدألاب كلذ ةفرعم ىلع لدتسيو & هتنس ىلع هيربجيو هعضوم يف مكح
 ليلدلاو ع اليلد ةلعلا يمسي ال نأو & ةحضاولا تاجاجتحإلاو .ةحيحصلا

 نوعدي نيذلا (٤ق) ةكرب نبا ذخآ دقو «... كلذ يناعم نيب قرفيلو 5 ةلع

 بهذ امبر انباحصأ يهقفتم نم ماوعلا» ىأر دقف هلوصأب مهلهج عم هقفلا

 هركني ايب موصخلا ةجاحبو رظنلا دنع ملكتو انركذ ام ةفرعم نم ريثك مهيلع

 اهعضوم ريغ يف ةظفللا اوعضو ايبر مهنأل كلذب ةفرعملا مهأو مهنم صاوخلا
 سفن ىلإ (٤۔_-٣ق) يمدكلا ديعس وبأ راشأو "اهتهج ريغ ىلع ةجحلا اولقنو

 ماكحأب» نومكحي نيذلا لهجلا لهأو "لوقعلا ءافعض نم رذحو ، ةطقنلا

 نأب انحصني مث صاخلا عضوم يف ماعلا ماكحأبو ماعلا عضوم يف صاخلا

 «... نيدهتجملا نيملعتملاو نيدبعتملا كاله لوصأ نم اهنإف يناعملا هذه رذحن

 ءانغتسالا ةيناكمإ مدعو هقفلا لوصأ ةيمهأ ىلإ ٧٢( ق) نوفلخ نبا اندشريو
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 هساسأ ىلع هناينبو ،هلوصأب ملعلا نود دحأل لحي ال هقفلا نأ ىري ذإ هنع

 رماوألاو صوصخلاو مومعلا نم باطخلا ماكحأ نم هنيهاربو 3 هتلدأ ةفرعمو
 ال ايب صوصنلا هذه دهشت لمتحملاو صنلاو ،لمجملاو رسفملاو ، يهاونلاو
 ةنيتم دعاوق ىلع ةيادبلا ذنم مههقف اوماقأ ةيضابإلا نأ كشلل الاجم عدي

 نوكت نأ ركنت يتلا معازملل افالخ & ةحضاوو ةطوبضم ةيعيرشت ةطخ قفو

 ةيضابإلل نأ تبث نأ دعب ةيلعفلا ةهجولا نمو .ام ةيعيرشت ةطخ ةيضابإلل
 دعي مل اذه سانلا موي ىلإ ديز نب رباج مامإلا دهع نم ،ةليصأ ةيهقف ةورث
 ©تماق امنإو ، ىوهلا درجم ىلع ةمئاق ماكحألا نم ةورثلا هذه نوكت نأ الوبقم

 اوجرخي مهلف مهسفنأ اهب اوديق دعاوقو لوصأ ىلع "مهريغ عم لاحلا وه ايك
 !ةمكحلاو طانملا ي اهيواست دنع لئاسملا ماكحأ داحتا ليلدب ،اهدودح نع

 :هنيودتو يضابإلا هقفلا لوصأ ةأشن

 ةلاسر روهظ عم أشني مل يمالسإلا هقفلا لوصأ ملع نأ هيلع قفتملا نم

 مهططخ نع ةيفاو تاركذم اونودي مل نإ و © هلبق نيدهتجملا نأو ، يعفاشلا
 يف رظنلاو ثحبلا جهانم نأو» طابنتسإلا يف مهقرط مهل تناك 0 ةيعيرشتلا
 ةمئألا نيب رودت تناك يتلا تارظانملا لالخ نم الإ فرعت مل ةيهقفلا لئاسملا

 دوذلاو يأرلا نع عافدلا ليبس يفف .. مهدعب نم مهعابتأ نيبو نيدهتجملا

 هيوقيو .ججحلاب هديؤيو ،يهقفلا هيأر ضرعي دهتجملا ناك ، بهذملا نع
 يأر شقاني مث ،هيلع بترتت يتلا حلاصملاو مكحلاب هل للعيو .ةلدألاب
 دقلو ...اهيلع ينب يتلا مكحلا لطبيو للعلا ضقنيو هتلدأ دنفيو ، فلاخملا

 مث مهتلدأو مهلوصأ ىلع فرعتلا يف نيدهتجملا ةمئألا باحصأ كلذ دعاس

 لبق نكلو .«لوصألاو ةلدألا هذه نم اهوطبنتسا يتلا ماكحألا ىلع جيرختلا
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 اهتلحرم يف عيرشتلا لوصأ ىلع فرعتن نأ انبردجي ةمئألا رصع ىلإ لصن نأ

 ةثداح تدجوأ " ةلأسم نع لثس اذإ _ (ةلي) هللا لوسر ناك دقف _ ىلوألا

 الإ و اهب ناك دارملاب لزن نإف ، يوايسلا يحولا رظتني عراشلا نما يكح يضتقت
 مولعمو .مزاللا عيرشتلاب قطني نأ هلوسر ىلإ لكو هنأب هللا نم اناذيإ اذه ناك

 ردصي مث مكحلا يف دهتجي لوسرلا ناك ىرخأ انايحأو .ىوهلا نع قطني ال هنأ
 ناك لوسرلا نأ ىلع كاباوص ناك اذإ الإ يأرلا اذه ىلع هللا هرقي ال انهو ؛هيأر

 ريدقت عم هتعيرشو هللا نوناق نم لزن ام اعبط مهلتسي داهتجإلا اذه يف

 اهنومهفي يتلا صوصنلاب نوتفي» هدعب نم ةباحصلا ناكو ٤..ةحلصملل

 مهف ىلإ اهب نودتهي ةيوغل دعاوق ىلإ ةجاح ريغ نم ةميلسلا ةيبرعلا مهتكلمب

 يف تزكر يتلا ةيعيرشتلا مهتكلمب هيف صن ال اييف نوطبنتسيو صوصنلا

 دوروو تايآلا لوزن بابسأ ىلع مهفوقوو لوسرلا مهتبحص نم مهسوفن
 اذه نوعباتلا لصاو «... عيرشتلا ءىدابمو .عرشلا دصاقم مهفو ثيداحألا

 ناك دقو . نيعباتلا ءالؤه دحأ بهذملا مامإ ، ديز نب رباج ناك دقو .جهنملا

 يف ةباحصلا لوقأو © ةيوبنلا ةنسلاب ةعساو ةفرعم ىلع لصح اريبك اثدح
 اساسأ دمتعي نأ بجي يعرش مكح يأ نأ ىري ناك هنإف . ةيعرشلا لئاسملا

 .يأرلاب داهتجإلا ةريخأ ةبترم يفو ةباحصلا ءارآ وأ ةنسلا وأ نآرقلا ىلع امإ

 لك» نأو «دودرم وهف ةنسلا ضراعي رمأ لك» نأب رباج مامإلا حرص دقل
 دق كلذب وهو . اًاقحو احيحص نوكي ال ةنسلا قفاوي ال سانلا رومأ نم رمأ

 اي» هل لاقف ةبعكلاب فوطي هار نيح رمع نب هللادبع هخيش ةحيصنل باجتسا

 وأ ، قطان نآرقب الإ نيتفت الف ،ىتفتست كنأو { ةرصبلا ءاهقف نم كنإ رباج
 اذه لعجي امبو .؛كلهأو تكله دقف كلذ ريغ تلعف نإ كنإف ، ةيضام ةنس

 نم هنأكل ىتح ،ماكحألل هطابنتسا يف ثيدحلا ىلع ادمتعم يرصبلا هيقفلا
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 عيمج هقثو دقو ،عزانم الب ةرصبلا يف ةنسلا ةمئأ نم» ربتعي هنأ & ثيدحلا ءاهقف

 ديناسألا حصأ لاجر نم ربتعي لب ،هتلادعو هطبض ىلع اوعمجأو ثيدحلا ءايلع

 .ةيضابإلا 'ةمهت» نم هلوح ماح امم مغرلاب
 ةباحصلا نم اسان تكردأ» :هلوق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور دقو

 ابأ مامإلا نأ ةنسلا بتك تتبثأ دقو « () يبنلا ثيدح مهايتف رثكأ

 هلالخ لصتا ©فيرشلا يوبنلا ربقلا ةرواجمل هتايح نم اماع صصخ ءاثعشلا

 ...هنع ايورمو ًايوار ةنسلا ةلمحو 3 زاجحلا ءاملعب
 ديز نب رباج مامإلا نإف ،ةنسلاو نآرقلاب مامتهالا اذه بناج ىلإو

 ةجردب رياسي نأ نم هل دبال ،اهئاهقف رابك دحأو { ةرصبلا لهأ نم هرابتعاب

 سلنئاق هنأو ،يأرلاب لوقي ناك هنأ هنع لقن دقف © قارعلا يف دئاسلا رايتلا كام

 ىلع يصخشلا هيأر مدقيل نكي مل مامإلا نأ الإ ءاصن هيف دجي ملام لوصألا ىلع

 انلبق اوناك نيذلا يأر» نأ هباحصأ ضعبل بتك دقف .مهيواتفو ةباحصلا ءارآ

 ماكحمألا» كلذ نم سيل» هنأ ركذي ىرخأ ةلاسر يفو . انيأر نم ريخ

 يف نحنف اندنع يأر نم امأو سانلا نع سانلا يوري ام الإ ءىش «ةيعرشلا

 بهذملا نأ ةظحالم نكمي ةزجوملا ةملكلا هذه ماتخ يفو . "ايأر صقنأ كلذ
 ةنسلا ىلع ديعب دح ىلإ دمتعا دق ديز نب رباج مامإلا هماقأ يذلا يهقفلا

 الو ،يأرلاو ةنسلاو نآرقلا نم اجردتم رمي ناكف . يأرلا بناج ىلإ .ةيوبنلا

 .صنلا مدع دنع الإ ريخألا اذه ىلإ أجلي

 ثداوحلل ماكحأألا طابنتسا يف هجهنم رباج مامإلا ذيمالت لصاو

 ،مامإلا اهرصانع ددح يتلا ةيلوصألا ةيرظنلا مهف يف اودهتجاو ،ةدجتسملا

 وأ ناسحتسإلا وأ سايقلا هب ينعي ناك نإ يأرلا نم هدصق مهف اولواح دقو

 ناك مأ رظنلاو ركفلا ىلع موقت يتلا عيرشتلا لوصأ نم كلذ وحنو ةحلصملا
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 ؟طقف صنلا مهف يأرلا نم دصقي
 عوضوم نم نئمطملا ريغ فقوم نافقي عيبرلا هذيملتو هديبع ابأ دجن اننإ

 اذه ىلإ اليم رهظي يذلا زيزعلادبع نب هللادبع يناثلا هذيملتل افالخ سايقلا

 مامإلا دعب تعقو يتلا ةديدجلا لماوعلا لعلو . طابنتسإلا قرط نم عونلا

 لوسر ثيدح يف عضولا رهظ دقف .فقاوملا يف نيابتلا اذه ءارو تناك رباج

 طابنتسا نم نكمي ثيحب .حيحصلا لماكلا نيودتلا دعب نودي مل يذلا هللا

 حبصأف ،ةيهانتملا ريغ ثداوحلا اهتحت جردتل ةماعلا ةيهقفلاو ةيلوصألا دعاوقلا

 يف اوعسوت امنإو ثيدحلا لايعتسا ين اريثك نوعسوتي ال ةصاخ قارعلا لهأ

 مامإلا تاهيجوت نإف ، ةلأسملا هذه يف فالخ نم نكي ايهمو .يأرلا لايعتسا

 .هسفن مامإلا يأر وه هيلإ بهذ ام نأ ىري لكلاو .عيمجلل ةمزلم تناك رباج

 قرشملا يف هقفلا لوصأ (¡ )
 ةيمالكلا ةكرعملا يف اوكراشي مل ةيضابالا نأ ىلإ ءدبلا ذنم ريشن نآ يغبني

 :هنأب يملاسلا حرص دقف .هقفلا لوصأ يف فنص نم لوأ لوح تراد يتلا

 نم انفلس لج ىرج دق نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا ةقيرط ىلع»

 عضوم يف ماعلابو صوصخلا عضوم يف صاخلاب نومكحي مهارتف نايع لهأ
 نم اذكهو دييقتلا عضوم يف ديقملابو قالطإلا عضوم يف قلطملابو مومعلا
 خيشلاو ...نفلا لهأ اهيلع حلطصا يتلا تارابعلا سفن اوركذي نأ ريغ

 .ةيضابإلا دنع هقفلا لوصأ ملع يف نيودتلا رخأت نع ربع دق اذه همالكب

 نيذلا نم اونوكي مل ،ىلوألا نورقلا يف ةيضابإلا نأ كلذ ءارو ببسلا لعلو

 .لمعلاو قيبطتلا مهركف ةعيبط نأ ذإ ءاهنينقتو مولعلا ريظنتب ًاريثك نولفحي
 ةدقاولا ةنطفلاو يوقلا ءاكذلا كلذ» ءاهقفلا دقف مايألا رورم عم نكلو
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 ىلإ لوصولا مهيلع رذعتيو ،اهعضاوم ين ءايشألا عضو ىلإ ايهب لصوتي نيذللا
 ءهدعاوق ةسراممو كنفلا تاحالطصا ةفرعم دعب الإ اهتلدأ نم ماكحألا طابتسا

 ءاهقفلا رطضا كلذ لكل ةجيتنو «...اليصفتو الامجإ هحداوقو هللع طبضو
 .هقفلا لوصأ نيودت ىلإ

 نع الو ،يضابإلا هقفلا لوصأ يف ةباتك لوأ نع ائيش فرعن ال اننإ
 عماج يف ةيلوصأ لئاسم نم ءاج ام وه كلذ يف انلصو صن مدقأ نأو ،اهخيرات

 لوأ اقح وه باتكلا اذه نأ له لءاستن انلعجي اذهو .(٤_٣ق) ةكرب نبا

 يف ثفيلأتلا رخأت دق نوكي كلذبو ؟ىضابإلا بهذملا يف ةيلوصألا تانودملا

 . يفنلاب ةباجإلا ىلإ ليمأ يننإ ،نيرخآلا دنع امل ةبسنلاب الماك انرق نفلا اذه
 :ةدع بابسأل هقفلا لوصأ يف يضابإ فلؤم لوأ نكي مل ةكرب نبا عماجف

 ال لاع ىوتسم نومضملاو لكشلا ثيح نم باتكلا ىوتسم _ ١
 يحوي امم ةيلوصألا لئاسملا بلغأل ضرعت هنأ ايك .فيلأتلا ةيادب عم بسانتي

 .نييلوصألا ءاهقفلا نم هقبس ْنَم دوهجم نم دافتسا دق ةكرب نبا نأب

 ىلع ماكحأألا طابنتسا يف دمتعا هنأ ىلإ هسفن ةكرب نبا راشأ دق _ ٢

 يحوي ام مالكلا اذه يفف .انتمئأ لوصأب هبشألاو انخويش هيلإ بهذام»

 .ماكحأألا طابنتسا يف اهيلإ عوجرلا ىلع اوقفتا ،ةنودم لوصأ دوجوب

 نم ثحابملا هذه راعتسا دق عماجلا بحاص نوكي نأ لايتحا مدع٢

 ىلإ ريشي ام اريثك وهف .ةيسفن اهمأ ةدع تارابتعال بهذملا بتك ريغ

 دق يتلا ةيعبتلاب مهوي ام لك دريو ،ثحبلاو ريكفتلا يف بهذملا ةيلالقتسا
 نم هتدافتسا مدع ةرورضلاب ينعيال جاتنتسإلا اذه نأ الإ مهضعب اهيف عقي

 كاكتحالا ببسب مولعلا روطت اهضرفي ةقيقح كلذ نإف نيرخآلا لايعأ جئاتن

 ريغلاب يركفلا
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 ةيلوصألا لئاسملاب ةلفاح ةكرب نبا رصع نع ةقباسلا بتكلا نإ ٤

 دقف .كلذ نم ريثكلا ءيشلا دجن ،اهتمئأو نايع ءالعل تاباوجلا و ريسلا يفف

 رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلإ اههجو ةلاسر يف سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ركذ
 راثاب الو .متيدتقا هيبن ةنسب الو متمكح هللا باتكب الف» :هل ابتاعم اهيف لاق

 حيرصتلا ةرثك ةلاسرلا لالخ نم ظحالنو !متذخأ نيملسملا ةمنأ

 سايقلا ىلإ ةراشإلاو ثكلذ وحنو ةلفانلاو ةضيرفلاك ةيلوصألا تاحلطصملاب
 .عامجإلاو

 خسنلاك ةدع ةيلوصأ لئاسم ىلع رثعن ناطحق يبأ ىلإ بسنت ةريس ينو
 هباشتمو مكحمو خوسنمو خسان نآرقلا» :ةلاسرلا بحاص بتك دقف ؛ًالثم

 لوسر ناكف ... (ةلَي) يبنلا ثيدح كلذكو ...مارحو لالحو رخؤمو مدقمو

 نورظانو ،هنوعبتي نوملسملاو هب لمعيو ‘هيلإ هنلا ثدحأ امم ذخأي ۔(ةيي) ۔ هللا

 ميقي ةرم لك يف وهو .ثدحلاب هرمأ نم نوذخأيف . (ةلَي) يبنلا هب مهرمأي امل

 .اهدروي يتلا لوصألا ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ليلدلا

 تومرضح لمهأ ىلإ اهب ثعب يراوحلا نب دمح يراوحلا يبأل ةلاسر ينو
 نم ةنسلا ةلزنمو ،خسنلا نع ثيدحلا اهيف دجن ةيهقفلا لوصألا نم ةلمج
 صيصختو ماكحألا ضعبب .(ةلَي) يبنلا صاصتخاو ،عامجإلاو باتكلا

 يفو .يأرلاو سايقلا عوضوم ىلإ ةلاسرلا بحاص راشأو .اهضعبب نيملسملا
 :هلوق يف ةعيرشلا لوصأ رفعج نبا ددحي هنع ثدحتن يذلا ينمزلا راطإلا اذه

 هعضو ىلوتي نأ الا ايكح ةعيرشلا يف هعضوب بجوي ادح عضي نأ دحأل سيل»

 ةمأ ءايلع كلذ ىلع قفتي وأ قداص نع قداص اهلقني ةنس وأ قطان باتك

 نأ هل زوجي يذلا ملاعلا أطخ ليق هنأ» رخآ عضوم يف ركذيو « (ةلَي) دمحم

 يأرلاب يتفي نأ ادحأ عسي الو ،هيلع روجأم هباوصو ،هنع عوفرم يأرلاب يتفي
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 هيأرب ىتفأ نم ليقو ، لدعلا ةمئأ راثآو 0 هيبن ةنسو هللا باتك ينام ملع نم الإ

 نأ مكاحلل سيلو . أطخأ نإ نمض يأرلا هل زوجي نمم وه سيلو أطخأف

 مل امامأف قحلا ىلإ برقأ هنأ وجريو ،باوص هنأ ىري ام الإ يأرلا نم ريختي
 ليحرلا نب بوبحمل ةلاسر يفو ."ءاهقفلا ءارآ نم دارأ ايب ذخأي نأ هعسيف ملعي

 اهبحاص اهيف ضرعت ناميلا نب نوراه رمأ يف نايع لهأ ىلإ اهب ثعب ٦٢_٣( ق)
 امنإ و» هب هلوقل ناميلا نب نوراه ذخآو سايقلاب لوقلا ركنأف ،ةيلوصأ لئاسمل

 ةنسو هللا باتك وه امنإو سايق نيملسملا نيد يف سيلو سايقلا نوراه عبتي

 لوقي ةديبع وبأ ناكو .اهب ىدتقيو اهب ذخؤيو عبتت نيملسملا راثآو (ةِلَ) هيبن
 نرقلا ىلإ ةعجارلا صوصنلا هذه يف نإ ارامدلا يف بهذ سايقلا يف بهذ نم

 ملع يف ،ةركبملا ةيضابإلا ةمهاسملا تابثإل يفكي ام ،هتيادب نم ‘ثلاللا

 دقف٬يلوصألا فيلأتلل تايادب الإ يهام صوصنلا هذه نأو ،هقفلا لوصأ

 مهأ يطغت ،اهترثكل اهنكلو ىتش عيضاوم نع ثيدحلا قايس يف اضرع تءاج

 ةيلوصألا ءارآلاو لئاسرلا هذه نم ةكرب نبا دافتسا دقل .ةيلوصألا عيضاوملا

 اهررح مث نيرخآلا دنع اممو ،هتاظحالم نم اهيلإ فاضأو كانهو انه ةعزوملا

 .انيلإ تلصو يتلا ةروصلا يف لئاسم

 هنأ ودبي ةعوبطملا هتروص يف !عماجلاه باتك نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 ضعب هيفف .هبحاص انل اهكرت يتلا ةيلصألا ةروصلا نع دعبلا ضعب ديعب
 نإ مث .هيلإ اهتبسنو هدعب تءاج بتك اهتركذ لئاسملا ضعب طوقسو صقنلا

 نبا هالح ءاساسأ عورفلا يف وه اينإ و افرص ايلوصأ اباتك سيل "عماجلاهباتك

 .هعالطا ةعسو هريكفت قمع ىلع لدي ايب اهثحبو ، ةيلوصألا لئاسملا مهأب ةكرب
 ماظن ريغ ىلع تءاج امنإو ،فولأملا بيترتلا ةبترم ثحابملا هذهب تأي ملو

 يف هباتك كرت دق خيشلا نوكي نأ ادعبتسم سيلو .ماقملا هيعدتسي ام بسح
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 ىلع لدي امب ةلأسملا ثحب يهنياام اريثكف ، هتافو دعب تعمج لئاسر لكش

 اهؤدبي وأ "قيفوتلاو ةمصعلا هلأسن هللاو» ةرابع لثم فيلأتلا ين اهتيلالقتسا

 .!ميحرلا نمحرلا هلا مسب» ةرابعب

 لوصأ يف ةلقتسم تافلؤم ةكرب نبا عماج دعب دجن نأ ضورفملا نم

 بتك ام ىلإ ريثكلا فيضتو .ملعلا اذه قمعتو دهجلا اذه لصاوت ،هقفلا

 اوؤاج نيذلا ىفتكا ،عورفلا يف فيلآتلا ةرفو مغرو هنأ الإ .عماجلا بحاص

 لوألا ءزجلا نم ابناج اوصصخي نأ اوفلأو ك ةحارص هنع لقنلاب هدعب نم
 ةليلق تافاضإ عم ،ةكرب نبا نع الوقنم اهرثكأ ءاجف .هقفلا لوصأ ثحابم

 .ةملكلا ىنعم متأب يلوصألا فيلأتلا ىلإ ىقرت ال اهنأ الإ ةميق تاذ اهنكلو
 عرشلا نايب ينفو (٤ق) يمدكلا دنع اهدجن لقنلا ينعأ ةظحالملا هذهو

 يصقشلل نيبلاطلا جهنم يفو اضيأ (٦ق) مصألل ةريصبلاو (٦ق) فنصملاو

 خيشلل ةعيرشلا سوماقو ١٣( _ ٢١ق) يرشبلل نئازخلا نونكمو (٠١ق)

 .عساتلاو نماثلاو عباسلا نرقلا ءاهقف نم ركذن مل نمب ارورم (٣١ق) يدعسلا

 ريسلا بتك يف دجن ،ةدودحملا تادايزلاو ،لوقنلا هذه بناج ىلإو

 يف رظنلا نبإل "ديلقتلا دقن يف ديجولا» لثم ةيلوصأ فيلآت ىلإ تاراشإ
 .انيلإ لصي نأ ،ةنهابنلا مايأ ناميع اهب ترم يتلا فورظلا حمست مل ؛نيدلجم
 .بابسألا كلت سفنل ىرخأ تافلؤم نادقف دعبتسي الو

 :برغم ١ ق هقفلا لوصأ ۔ ب

 نأ انبردجي هنإف قرشملا ةيضابإ دنع يلوصألا دوهجملا نع انثدحت نأ دعب

 ءةروصلا لمتكت ىتح برغملا ةيضابإ دنع دهج نم لذب ايع ةحمل يطعن

 .كئلوأو ءالؤه نيب فالتخإلاو قافتإلا رصانع نيبتنف
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 سداسلا نرقلا لبق نييلوصأ ءاهقف نع ريسلا بتك انتثدحام اريثك

 .عورفلا بتكل افالخ يلوصألا فيلأتلا نع ائيش انل ركذت مل فسألل نكلو

 ءايقيرفأ لايش يف ،ةباتكلا نم عونلا اذه يف صقنلا اذه نأ ةظحالملاب ريدجلاو

 ةيكلاملا دنع اهدجن ،ةماع ةرهاظ وه امناو & مهدحو ةيضابإالاب اصاخ سيل
 ام ىلع عالطإلاو لاصتالا تايناكمإ نم هب نوعتمتي اوناك امم مغرلاب ًءاضيأ

 .قرشملا يف يرجي
 ةيعيرشتلا لوصألا نع ةحضاو ةركف انئاطعإل ةيفاك ةيهقفلا تافلؤملا نإ

 ناويد يفف .لوصألا هذه عم لماعتلا ةيفيك يفو ،بهذملا ءاهقف ىدل ةدمتعملا

 ثدحتف ،ءانثتسإلا لئاسمل فلؤملا ضرعت ،لاثملا ليبس ىلع (٤ق) خايشألا

 زاوج مدعو ©تفصنلا نم رثكأ هنم نثتسي ملام ءيشلا نم ءاشتسإلا زاوج نع

 تأدب ثلاثلا نرقلا ذنم يأ .خيراتلا اذه لبقو ... سنجلا ريغ نم ءانثتسالا

 مالس نبا لقن دقف & نودتو 6رولبتت ؤبرقملا ةيضابإ دنع ، ةيلوصألا راكفألا
 ،هب قوثوملا الإ ءاضقلا ىلع لمعتسي نأ يغبني ال يتفملاو يضاقلا نأ» : (٢ق)

 باتكلاب هملعو هلقعو همهفو ههقفو هعروو هحالص يف مامإلا ةفص لثم يف
 ال هنإف ءاضقلاو يأرلاو سايقلا هنم ذخؤي يذلا هقفلا هجوو راثآلاو ةنسلاو

 .٤ثيداحمألاو راثآلاو ةنسلاب ملع هل سيل يأر بحاص نوكي نأ ميقتسي

 نرقلا ءايلع رابك نم ،ينالجراولا ريخلا ابأ نأ لقن ، قايسلا اذه ينفو

 هريس يف يخايشلا ركذو .هقفلا لوصأ يف ةروهشم لاوقأ بحاص ناك ،عبارلا

 ام نيبيف عورفلا لئاسم زرفي نأ مزعو مه (٣ق) حتف نب سورمع نأ لقن هنأ

 لك دريف عامجإلا نم ناك امو ،ةنسلا نم طبنتسا امو باتكلا نم جرختسا

 ناك ،افيلأت انمرحف هتينمأ ققحي نأ لبق هتلجاع ةينملا نأ الإ هلصأ ىلإ ءىش

 .يلوصألاو يهقفلا فيلأتلا يف اجذومن نوكي نأ نكمي
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 ضعب تراشأ دقف ،هقفلا لوصأ يف لماكتملا فيلأتلاب قلعتي ام يف امأ

 نم ،يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت خيشلل نايبلاو ةلدألا باتك ىلإ رداصملا
 دعبو ، هقفلا لوصأ يف باتك هنأ ىلع سداسلاو سماخلا نينرقلا ءايلع

 تابتكملا بلغأ نم هنا دقف لعلو .نيدلا لوصأ يف هتتأ انل نيبت ثحبلا

 .مهولا اذه يف نيلقانلا ءالؤه عقوأ «ةلدألا» هناونع كلذكو

 ةنوزخملا فحتلا» باتكب يرجهلا سماخلا نرقلا انل ظفتحا دقل

 لوصأ يف باتك وهو ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأل "ةنوصملا رهاوجلاو
 لصفف ؛يلوصأ عوضوم وهو ،داهتجالا ثحبم ىلإ هيف ضرعت هنأ الإ ،نيدلا
 إطخلاو داهتجالا يف ةباصإلا ةلأسمو & داهتجالا طورش نيبو ،ثيدحلا هيف

 نرقلا يف قرشملا يف بتك اهيع اقمع لقي ال لمع وهو ... هددعتو قحلا ةدحوو

 .رصعلا كلذ ءايلع دنع يلوصألا ركفلا رذجتب يحوي ادوهجم ناكف سماخلا

 يفوسلا ةفيلخ نب نايثع ورمع يأل «تالاؤسلا» باتك نإف هلك كلذ عمو

 لوصأ لئاسم نم ًاريبك ابناج مضي باتك مدقأ ، نآلا دح ىلإ لظي (٦_٥ق)
 نع ثدحتف ،ةيلوصألاو لئاسملاو تاحلطصملا نم ةلمجب فرع دقف .هقفلا

 يف ءاسنلا لوخدو ،طرشلاو ببسلاو هباشتملاو مكحملاو « لمتحملاو صنلا
 ةنراقملا ىلإ ينغراملا بهذيو .اهماكحأو يهنلاو رمألاو ، لاجرلا باطخ مومع
 ةساردبو .ةيضابإلا دنع امل ةفلاخملاو ةقفاوملا ىلإ ريشيو ىرخألا بهاذملا عم

 ، نييلوصألا رابك نم ريثك نع لقي ال باتكلا بحاص دجن لئاسملا هذه

 تافلؤم نأ يف داقتعالا ىلإ جاتنتسإلا اذه اندوقيو .الالدتساو اعسوتو اقمعت

 .ةيلوصألا هلئاسم ريرحت يف ينغراملا اهدمتعا !تالاؤسلاه تقبس ةيضابإ

 .ةيضابإ ريغ بتك ىلإ ةفاضإلاب
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 :ةيلوصألا راذآلا نم
 .تاظحالمو ضرع :ينالجزاولل فاصنإلاو لدعاا- ١

 نب فسوي بوقعي وبأ فلؤي سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 .'فالتخالاو هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا» هباتك ينالجراولا ميهاربإ

 يف ،نفلا اذه يف انلصو لماكتم يضابإ باتك لوأ نآلا دح ىلإ قحب دعي وهو

 لهأ فيلآت يف صقنلا اذه ظحال بوقعي ابأ نأ ودبيو .برغملاو قرشملا
 اذه ألم دارأف ،اهث ايلع دنع ام ىلع علطاو ،ةبطرق راز نأ دعب ةصاخ _بهذلملا

 قرشملا يف ةيضابإلا هبتك ام ىلع كلذ يف ادمتعم ءاذه هباتك فلأف .غارفلا

 حرصو ‘هيلع علطاو ةكرب نبا عماج هلصو دقف .عورفلاو لوصألا يف برغملاو
 .اذه ةكرب نبا باتك ريغ هلصو دق نوكي نأ دعبتسي ال هنأ ايك ؛هنع لقنلاب

 دنع ام ىلع فرعتو ،ىرخأألا بهاذملا بتك نم كلذ بناج ىلإ دافتسا دقو
 رابك ءارآ ركذو .فالخ نم اهيف عقو امو ،ىربكلا ةيلوصألا ءارآلا باحصأ

 يفرظنو .لاوقأ نم هب اودرفت ايب هقفلا لوصأ ىلع مهت يصب اوكرت نيذلا ءاملعلا
 ةيضابإ ةيهقف ةفاقث هماوق ،يأرلا يف لالقتسابو ةصحاف نيعب كلذ لك

 ناك ، فلؤملا اذه ةيمهألو .هفقاومو بهذملا ءارآ زربي ةرم لك يف ناكو .ةعساو

 ودبي ايك وهف ،هتناكمبو فيلأتلا يف هبحاص جهنمبو ،هب فرعن نأ انيلع امازل
 نم لوألا رطشلا ناك اذإف .فالتخالاو هقفلا لوصأ يف ثحبي ناونعلا نم

 ءايلع دنع ، فورعملا ذإ كلذك سيل يناثلا رطشلا نإف احضاو ناونعلا
 ججحلا داريإ ةيفيك هب فرعي ملع وه فالخلا ملع نأ يمالسإلا عيرشتلا

 ةيعطقلا نيهاربلا داريإب هقفلا يف ةيفالخلا ةلدألا حداوقو هبشلا عفدو ةيعرشلا

 لئاسمب هدصقو هدارمل ةقالع الو ىنعملا اذه دصقي مل ينالجراولا خيشلا نأ الإ

 يتلا ىربكلا ةيسايسلاو ةيداقتعإلا لئاسملا دصق اينإو ،هقفلا اياضقو عيرشتلا
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 ةرتف نيملسملا ىدل ةيسايسلا ةيركفلا تاهاجتالا نيب لدجلل اعوضوم تناك

 يفو ،اهيف سانلا فالتخاو ةننفلا ماكحأ نع ملكتف .نمزلا نم ةليوط

 ،مهيلإ تاوكزلاو روشعلا عفدو .مهلامعأ يلوتو ةروجلا نيطالسلا ىلع جورخلا
 لالخ نم وهو ... ةملظلا تحت ةماقإلاو ،ةقفصلا ثكنو ةعيبلا ماكحأو

 .يضابإلا ركفلا يف ةيسايسلا فقاوملا طبضي نأ دارأ عيضاوملا هذه لثمل هحرط

 جورخلا يف فالتخالا نع ثدحت دقف { ةيدقعلا لئاسملاب قلعتي ام ين امأ

 ةعدبلاو كرشلاو قافنلاو رفكلاو نيدلاو مالسإلا ين فالتخالاو ةمألا نع

 ةلأسمب اياضقلا هذه طبرو ... نآرقلا يف سانلا فالتخاو ةلالضلاو

 ...ًاكلاه ءىطخملاو اقحم اهيف بيصملا نوكو كداهتجالا

 لوصأب هل ةقالع ال هنأل باتكلا نم بناجلا اذه يف رظنأ نل فوس

 نأ لواح دحاو باتك يف نيباتك عمج دق ،اذه هعينصب ينالجراولاو ،هقفلا

 اهيف زوجي يتلا هوجولاو ماسقألا» ثحبم لالخ نم ،ايهيعوضوم نيب طبري
 . !لزاونلا ريغ فالتخإلا اهيف غيسيو ،داهتجإلاو يأرلا

 :يلي ام ىلإ فاصنإلاو لدعلا باتك مسقأ نأ نكمي

 نود تاذلاب عوضوملا اذه يف فيلأتلا يعاود ىلإ اهيف ضرعت ةمدقم ١

 تافآ نم رذحو ءاهاري ايك يعوضوملا يملعلا ثحبلا دعاوق طبضو 0 هريغ

 بادآ نم ةلمج طسبب هتمدقم متخ مث .ثحبلا نيح ءاملعلا اهيف عقي ام اريثك

 قحلا لوبقو ىلاعت هلل ةينلا صالخإو ىوقتلا» :يف اهتمق نمكت ملعلا يقلت

 ةاعارمو نسحأ ىه ىتلاب الإ ةلداجملا نع داعتبالاو هبحاص نع رظنلا عطقب

 .. .مصخلا عم فاصنإلاو لدعلا

 ةيديهمت باوبأل ةمدقملا رثإ فلؤملا ضرعت :ةيديهمتلا باوبألا _ ٢

 رثأو حورلاو لقعلا ةلأسمو 5 اهلئاسوو ةفرعملا قرطو مولعلا ماسقأب قلعتت
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 ٥هبوجوو هماسقأو هتعيبط رظنلا عوضوم يف ثحبو ريكفتلا ةيلمع يف كلذ

 باطخلا ماكحأ عوضومو .ةيمالكلا سرادملا نيب هيف عقاولا فالتخالاو

 .ةيوغللا ثحابملاو مالكلا باوبأو لاعفألاو

 يتلا هقفلا لوصأ لئاسم لجل ينالجراولا ضرعت :ةيسيئرلا باوبألا _ ٣

 .كلذ انل نيبت باتكلا سرهف يف ةعيرس ةرظنو.اهثحب نويلوصألا داتعا

 لخدي ام اريثك لب هيلع فراعتم وه ايك ةبترم باوبألا هذه تأت مل
 هثيدح دنعف \ةطيسبلا ةقالعلا درجمب ةيلوصألا ثحابملا عم ةيمالك عيضاوم

 ىلع هللا ةجحو فيلكتلاو غيلبتلا ةلأسم ىلإ قرطت الثم يهنلاو رمألا نع
 دورو لبق ءايشألا مكح ةلأسم اهب طبري مث ، اهقرطو تالاسرلا عاونأو سانلا

 فيلكت عوضوم ىلإ ةيناث دوعيل ، هلئاسم ثحبيو 0 رمألا ىلإ دوعي مث ،عرشلا
 هماكحأو يهنلا دنع يهتني رمألا ماكحأ ىلإ ىرخأ ةرم دوعي مث عورفلاب رافكلا

 .ةضراعلا و ةيلصألا هلئاسمو

 نطابلاو رهاظلا نع باتكلا بحاص ثدحت ظافلألا ثحابم ينو

 دقعي مث © اهيف ءايلعلا ءارآ فالتخاو قيرفتلا ثيح نم هباشتملاو مكحملاو
 رهاظلا نع ثدحتو ،اهرابخأ ضعبو اهروهظ لماوعو ةينطابلا دئاقعل الصف

 .باتكلا نم لوألا ءزجلا كلذب ىهنأو هيبشتلا لهأب هتقالعو
 ضرعتو صيصختلاو صاخلاو ماعلا نع ثيدحلاب يناثلا ءزجلا ادب

 نيبو رابخألا نع ملكت مث .ةيعرفلا اهلئاسم ماكحأو ةدوهعملا اهثحابم مظعمل

 ةباحصلا ين ءارآلاو ، حيرجتلاو ليدعتلا لئاسمو اهماسقأو ةنسلا نم فقوملا

 فالتئالاو عامجإلاو خوسنملاو خسانلا باوبأو ثيدحلا ةياور يف اهرثأو
 ةمألا هذه لوقعب يضر دق ىلاعت هللا نأ» ىري وهف .فالتخالا يأرلاو داهتجالاو

 ،افالتخاو اعامجإ ةاجنلا هيف لعجو اضي وفت هنيد لج مهيلإ ضوفو كالوقع
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 داهتجالاو عامجإلا لئاسمب متخ مث «... ةحار فالتخإلاو ةمصع عامجإلاف

 .باتكلا نم يناثلا ءزجلا

 هاهنأ مث هلئاسمو هماسقأو سايقلا عوضومل ضرعت ثلاثلا ءزجلا ينو

 .اهيلإ انضرعت نأ قبس يتلا ةيسايسلا لئاسملاب
 هجهنم نع ثحبلا ةنوؤم هسفن ينالجراولا انافك دقل : باتكلا جهنم

 عبتا» هنأ ركذو © ةمدقمل ا يف كلذ لصف دقف ،هتدام ضرعو باتكلا فيلأت يف

 نيب ادصق اكلسم كلسو ذاوشلا حرطو زاوجلا لمعتساو ىطسولا ةقيرطلا

 رهظي .!دهتجملا ىلع ةقشملا نوهيو دصتقملا ىلع ذخأملا برقيل ريصقتلاو ولغلا

 نم ايلعلاو ىطسولا تاقبطلا ةبغرل ةباجتسالا لواح هنأ اذه همالك نم

 صلختلا» لطابلا نم قحلا جارختسا يف هتقيرط نأ ركذ مث .لوصألاب نيمتهملا

 اهيلع تعمتجا يتلا لوصألا ىلع ليوعتلاو قحلا ءاقتنا يف ينامألاو لويملا نم

 مولعلا برضو هب يطعيو ذخأي ،هرايعم اهذختاو ،هل ارانم اهلعجف ،ةمألا

 مدلا نيب نم ضحلاو ثبخلا نم بهذلا كل صلخيل ضعبب اهضعب

 ذاوشلاو رودصلا يف ركنملاو دييقتلا فلاخي اميف ديلقتلا مدعب دعوو .ثرفلاو
 ."مهتلا ناظم يف رذحلا لايعتساو ريصقتلاو ولغلا نيب نيدلاو رومألا نم

 الإ .يعوضوم ثحب لك يف "دعاوقلا هذه ةيمهأب ينالجراولا فرتعا دقل
 هللاف ،اهتلمج لب تافآلا نم ةدحاو نم دبعلا ملسي ايلق هنأب اضيأ فرتعا هنأ

 .هيلع دمتعا ام كالم وه

 ©فيلأتلا جهنم يف يقالخألا بناجلا انيلع ضرع دق فلؤملا ناك اذإ

 لئاسملا عيرفتو عيضاوملا ميسقتب نومضملاو لكشلا ثيح نم ينتعا دق هنإف

 اهباحصأ ىلإ اهتسبنو اهتلدأ فلتخملا لاوقألا ضرعو اهل ليثمتلاو ،اهليصفتو
 عيضاوملا يفو . لاوقألا نم راتخملا ركذو هدنع حيحصلا نايبو ،انايحأ
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 . زاجيإلاو راصتخإلا ىلإ أجل باتكلا نم ةيوناثلا
 اريثك ،لئاسملا عم هتلحر يف " ينالجراولا نأ باتكلا لالخ نم ظحالن

 هلعبي امم تادارطتسالا نم رثكيو & اهدلاوتو راكفألا يعادت ىلع دمتعي ام

 ضعب نأ رظنلل تفلملا نمو .اهعضاوم نع لئاسملا ميدقتو راركتلا يف عقي
 كلذ نم هيلإ تهجو ةلئسأ نع تاباجإ لصألا يف تناك باتكلا باوبأ

 كلسملا اذهو .هناحبس يرابلا ةفص يف مهبهاذم يف ةيرعشألا ىلع درلا باب»

 .بولسألا اذه ىلع ناك .ناهربلاو ليلدلا هباتكف ينالجراولا دنع ابيرغ سيل

 جاتحا امل هباتك ىلإ اهمضف ،اهب باجأ نأ قبس لئاسر تناك اهنأ يلودبيو
 .اهيلإ

 بوبف ،هقفلا لوصأ نيودت يف ةفولأملا ةقيرطلا كلسي نأ فلؤملا أشي مل

 دارأ هلعلو & نوكت نأ اهل دارأ ايك هتامولعم يف فرصتو ةصاخلا هتقيرطب هباتك

 ©فولأملا هاجت مولعلا ضرعو فيلأتلا جهنم يف © هتيلالقتسا نع ربعي نأ كلذب

 ةيهقفلاو ةيدئاقعلا لوصألا نيب عمج ،اديرف اطمن كلذل اعبت هباتك ءاجف

 وأ لوصألا هذهف . هئازجأ نيب لصفلا بعصي لك» هرظن يف يهف ةيسايسلاو

 لقعلا لواح (ةلَي) هيبن ةنسو هلا باتك نم ةذوخأم فقاوم الإ يه ام كلت

 .اهتغايصو اهمهف يناسنإلا
 هقفلا لوصأ ةفرعم يف فاصنإلاو لدعلا» باتكل يضرع ماتخ يف

 ةلئسأ مامأ يسفن دجأ ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يأل "فالتخالاو

 ذخأملا برقي نأ يف اقح فلؤمل ١ حلفأ لهف .ميركلا ءيراقلا اهحرطي دق ةربش

 ينجتلا مدع يف هدعوب ىفو لهو ، دهتجملا ىلع ةقشملا نوهيو ادصتقملا لع
 ؟افاصنإ و ًالدع قحب هباتك ناك له اريخأو ؟هتمدقم يف ءاج ايك نيرخآلا ىلع

 ىلإو ‘تقو ىلإ جاتحت اهريغو ةيقطنملا تالؤاستلا هذه لك نع ةباجإلا نإ
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 عقاول فصو درجم انلمع نأ ذإ ،اهلاجم اذه سيل ةينأتم ةسارد باتكلا ةسارد

 .هل امييقت المع سيلو باتكلا

 :يداربلل قداصلا ثتحيلا۔ ٢

 ٥هقفلا لوصأ يف لماكتم فلؤم “فاصنإلاو لدعلا دعب & انلصي مل

 يخاهشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ فلؤيل رشاعلا نرقلا رظتنن نأ بجوو

 انتلصو ،ةينمزلا ةدملا هذه لالخو . اطسو احرش هحرشي مث "لدعلا رصتحم»
 ةيهقفلا هتبوجأ متخ نوفلخ نبا نأ كلذ نم \ةيضرعلا تاباتكلا ضعب

 باوبأ ركذل اهيف ضرعت تاحفص سمخ يف هقفلا لوصأ نع ةزجوم ةملكب
 .كلذ لكل ةقيقد ةفرعم فلؤملا ةفرعمب يحوت ةقيرطب هلئاسم مهأو نفلا اذه

 رماعل حاضيإلاو يلاطيجلل مالسإلا دعاوق رابتعا نكمي ،نماثلا نرقلا ينو

 دقف ،يضابإلا هقفلا لوصأ ىلع فرعتلل نيردصم ،عورفلا يف امهو ،يخايشلا
 دعاوقلاو. يعرشلا ليلدلاب ةنورقم ةيعرفلا لئاسملا ماكحأ ركذب اينتعا

 نم ثدحتن نأ حصي ال هنإف رمأ نم نكي ايهمو .ةماعلا ةيهقفلاو ةيلوصألا

 مساق وبأ ءاج ىتح ،ىنعم نم فيلأت ةملك يف ام لكب هقفلا لوصأ يف فيلأت

 لدعلا قئاقح نع فشكلاو قداصلا ثحبلا» هباتك فلأف (٨٩ق) يداربلا

 .همامت لبق هنلا هافوت يذلا !فاصنإلاو

 فاصنإلاو لدعلا باتكل حرش هناونع نم رهاظ وه ايك فنصملا اذهو

 ينالجراولا صن لقن ىلع هيف دمتعا ؛هل يدقنو يمييقت لمعو "ينالجراولل
 فلؤملا اهعضو يتلا نيوانعلا ىلع ةظفاحملا عم .ةلأسم ةلأسمو ءالصف الصف

 ف عورشلاو لقنلا ءاهتناب هنم اراعشإ ملعا» ةرابعب هخسن يهني مث .هسفن

 .حرشلا
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 اهللحيف لوقنملا لصفلل ةماعلا ةركفلا ديدحت ىلع يداربلا لمع موقي
 ةيركفلا ةحاسلا ىلع ةدئاسلا بهاذملا لك نم ،اهفوح ةفلتخملا ءارآلا ضرعب

 . ،هريغو بهذملا نم اهباحصأ ىلإ ةلسرم ينالجراولا اهركذ يتلا لاوقألا دانسإو

 ملاعلا فقوم يداربلا فقو دقل . رداصملاو عجارملا ركذب اهناظم ىلع ةلاحإلاو

 هدجنف .باوصلا اهبناج يتلا هلاوقأ درو ،ةبئاصلا خيشلا ءارآب هونف هيزنلا

 وهو باوث الب فيلكتلا زاجأو» «ةرابعلا هذه يف خيشلا طقس دق» هنأ ركذي

 .اهددصب وه ايع جرخو لصفلا اذه يف خيشلا فسلفت»و .اديدسب سيل

 كلذ ىلع قلعيف ،مالكلا ملع لئاسم يف هقارغإ ىلع فنصملا يداربلا ذخاؤيو

 ةيرح اهلك تالاؤسلا هذه»و .؛سيحل اب صيبخلا طلخ دق خيشلا» نأب

 ام نيب ةنراقملا يداربلا جهنم نمو .«تاداقتعالا لئاسمو تانايدلا لوصأب

 ةنراقملا نم رثكأ ايك .الثم يلازغلا دماح يبأك نيرخآلا دنع امو خيشلا هدروي

 ةلدألا ةماقإ عم ،اهرداصم نم ةذوخأم هريغ ءارآو يضابالا بهذملا ءارآ نيب

 .فالتخإلاو قافتالا طاقن نايبو ءارآلاو فقاوملا ىلع

 رثكأ يف هئارآ نالعإ يف ةحارصلا نم يداربلا نع فورعم وه اكو

 ذخآ دق هنإف ،اةاقتنملا رهاوجلا» هباتك لالخ نم الاكشإ و ةيساسح لئاسملا

 لئاسمل مهحرط ةماع نييلوصألا ىلع دقتناو طاقنلا نم ريثك يف ، ينالجراولا

 يركفلا فرتلا نم اهربتعاو اهيلإ ةجاحلا مدعل .(اهثحب ءارو نم لئاط ال»

 ةباجإلاو لئاسملا ضعب مهف نع هزجعب فرتعي نأ نم هملع ةعس هعنمت ملو

 .!هافشو هنلا هافك "مومهلا فشيو ةمغلا فشكيلف باوجلا هدنع نمف» اهنع

 فشكت كلعجت ةيلقع ةعتم هتعلاطمو !قداصلا ثحبلا» ةسارد نإ

 ىمري يذلا فداهلا دقنلا قرطو هعم لماعتلا ةيفيكو ‘ثارتلا ةسارد دعاوق

 ثغلا نيب زييمتلاو ااهيف أطخلا فشكو ءارآلا نم بئاصلا ريرقت ىلإ
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 تاظحالملا ضعب لجسن نأ باتكلاب هيونتلا اذه انعنمي ال نكلو .نيمسلاو

 ضرعت ام ريسفت يف تايليئارسالا داريإ و ةيحان نم دارطتسالا ةرثك هاجت هيلع

 باتك نإف رمأ نم نكي ايهمو .تالاسرلا عاونأ نم ينالجراولا فلؤملا هيلإ
 هتميق نع فشكت ةلقتسم ةسارد سردي نأب ريدج !قداصلا ثحبلا»

 لالخ ،يفرعملا ىوتسملا روصي يركفو يلوصأ باتك هنأ ثيح نم ةيقيقحلا
 .يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 خيراتلا اذه يفف 6هدعب امو عساتلا نرقلا يف "يلوصألا ءاطعلا لصاوتي

 ام لضفأ (٠١۔ ٩ ق) يخايشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا انل مدق

 فاصنإلاو لدعلا باتكل هراصتخا لالخ نم ،هقفلا لوصأ يف ،ةيضابإلا هبتك
 حرش» وه طسو باتك يف رصتخملا اذهف هحرش مث ؛(اه ٦ ق) ينالجراولل

 يلوصألا ركفلا همدق ام متأ عزانم الب ربتعي يذلا فاصنإلاو لدعلا رصتخ

 .خيراتلا كلذ ىتح قرشملاو برغملا ين يضابإلا

 هخرش ىلع خيشلا مدقأ نيتنس دعبو ؛ه٢٩٨ ةنس هرصتخم يخايشلا فلأ

 ةلاسر نمض ايملع اقيقحت هقيقحتب مايقلا ىلإ ليبسلا هللا يل رسي دقو .ايفاو احرش
 هعبط بابسأ يل أيهتت نأ وجرأ ،(ةثلاث ةقلح) ةاروتكدلا ةجرد لينل اهب تمدقت

 .هقفلا لوصأ ملع يف بهذملا لهأ ماهسإ رهظيو ،ةدئافلا هب معتل هرشنو

 ردصي وهف كًابيرقت دحاو جهنم ىلع رصتخملل هحرش يف ،يخايشلا راس
 مث رشكأ وأ نيتلأسم وأ ةلأسم انمضتم نتملا دروي مث !يلوق» ةرابعب ثحبملا

 دق هنإف لئاسملل هليلحتو هحرشب قلعتي ام يفو ."ملعا» هلوقب حرشلا أدبي

 ضرعي هتدجو دقف عوضوملا ميمص ين امأ ؛ةمدقملا يف يظفللا حرشلاب ىفتكا

 يف انايحأ هلمع تأي دقو ءاهيف لاوقألا ددعيو ءاهنم دوصقملا نيبيو .ةلأسملا

 ...بيجأ ؛.... :هل ليق ؟انلق ...لاق نإ يلدج بولسأ
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 دقو ،بانطإلاو زاجيإلا نيب اطسو ،ةرابعلا ةلهس ةغلب باتكلا لمج ءاج

 ىلع ةلادلا تارابعلا نم رثكيو ،لازتخالا ةغل ىلإ انايحأ فلؤملا دمعي

 ين اهبلطي نأ دبال لب ،هتركذ ام دشرتسملا بلاطلا يفكي ال» :لثم راصتحالا

 بلط هانكرت طسب ةدايز هلو» ،ؤتالوطملا يف اهطسب رظناف» ؛؛ةطوسبملا بتكلا

 ...!ليطن الف باوحلاك باوجلاو» ،اراصتحلالا

 هتدام عمجي ناك اينإو نيرخآلا دنع امل خسانو لقان درجم يخايشلا نكي مل

 لضافيو رخالا ضعبلا فيزيو ©لقني ام ضعب تبنيف ،اهيف رظني مث ةيملعلا

 رثكأ يف ليلدلا ةماقإ عم ،ةيورو ةيارد نع ححصيو حجريو ءارآلا نيب

 رظن هيفو راتخملا :لثم تارابع صنلا يف انضرتعت قايسلا اذه يفو .نايحألا

 ...حصألاو حيحصلا ،هيلع عمجم هنأ ملسن ال ،ءيشب سيلو

 ىري امدنع مهيلإ دقنلا هيجوت نم ءايلعلا رابكل هريدقت يخايشلا عنمي مل
 يتلا تارابعلا كلت لاثمأ نمو "مهداهتجا يف باوصلا اوبناج دق مهنأ

 ...بجاحلا نبا هنم بجعأو ؛هظفح عم يلازغلا نم بجعلاو :اهلمعتسي

 راكفألا ىعادتت دقف ،دارطتسالا رصتخملا حرش يف ىرحألا ةمسلاو

 مث ةيبناج ةلأسم ىلإ هددصب وه لصأ نع جرخيف ؤفلؤملا نهذ يف ةمحدزملا
 .ةليلقو ةدودحم ةرهاظلا هذه نأ الإ ثيدح نم هيف ناك ام ىلإ دوعي

 تظحال دقف .هحالصإ ىلإ بدنو اصقن هلمع يف نأ ىلإ يخايشلا هبن دقل

 انايحأ قارغإلاو .ةيوغللا ثحابملا يف هدارطتسا لثم كلذ نم ائيش باتكلا يف
 نيب طبرلاو لئاسملا بيترت يف فعضلا بناج ىلإ ،ةيمالكلا اياضقلا يف
 لاوقألا ةبسن يف ءيطخي ةردان تالاح يفو .نايحألا ضعب يف اهتغايصو راكفألا

 .هليلد نع تكسيو الوق راتخي وأ اهباحصأ ىلإ

 لقأ ىلع يه وأ يخايشلا جهنم ين ءانثتسا يه تاظحالملا كلت نأ دقتعأ انأو
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 تس دعب هفلأ (ه٤٩٨) هتافنصم ىلوأ نم رصتخملا حرشف .ريربتلل ةلباق ريدقت

 يخاهشلا ناسل ىلإ ةفاضإ (ه٨٨٨) انآرقلا لكشم بارعإ» هباتك نم تاونس

 امأ .بسحف ةينيدلا رئاعشلا ةماقإو ةصاخلا ةغل هتتيب يف ةيبرعلا تناك دقف .يربربلا

 .عجارملا ةلقل نيرخآلا نع لقنلا ىلإ هرارطضا هببسف لاوقألا ةبسن يف هاطخ

 هرصع يف يلوصألا فيلأتلل ماعلا ىوتسملا نع ذشي مل يخامشلا نأ مغر

 ةرسيم ةدام ريفوت يف ملعملا رودب ماق دق هنإف أرارتجاو دوكر ةلاح يف ناك يذلا

 نأ هباتك لالخ نم ،ةيضابإلا سرادملا ةبلط نكمو ،هقفلا لوصأ نف ين

 ىلع حتفتلا ةركف مهناهذأ يف زكرو ؛نفلا اذه يف نيرخآلا دنع ام ىلع اوعلطي

 نكمي ال "يرظن يف باتكلاو .ةفلألا ينبيو ةشحولا ليزي فراعتلا نأل ريغلا

 نم هريغ هبتك امم اهضرع نسحو ةيلوصألا ةداملا ثيح نم ةيمهأ لقأ نوكي نأ

 يف هتيلالقتساو ردص ةباحرو هبحاص قفأ ةعس باتكلا زربأ دقو .هيرصاعم

 باتكلا لان انه نمو ؛هب نمؤي يذلا !دبملاب مازتلاو ةيوق ةفطاع عم ،يآأرلا

 ىلع اوسفانتو ،سيرادملا ةبلط هب متهاف يضابإلا يملعلا طسولا باجعإ
 ١١( ق) يبعصملاو ١٠( ق) يتالتلا هيلع ىشحف ءاملعلا هب ىفتحاو .هخسن

 ردصملا (٤١۔ ١٣ ق) يملاسلا خيشلا هلعجو ١٣_١٤(. ق) شيفطأ خيشلاو

 اوققحف .لوصألا سمش حرش سمشلا ةعلط ميقلا هباتكل هفيلأت يف يناثلا

 اطيسب احرش رمعلا يف هللا أسنأ نإ هل لعجي نأ» يف فلؤملا لمأ كلذب

 .اهثحابم عيمج بعوتسيل

 :يلوصألا فيلأتلا يف ةيضابإلا ةقيرط
 ءايلع هعبتا يذلا جهنملا نيبن نأ زجوملا ثحبلا اذه رخآ يف ادج ديفملا نم

 يلوصأ باتك يأل حفصتملا نإ .نفلا اذه لئاسم ريرحت يف ةيضابإلا نم لوصألا
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 جهنم ىلإ ةيلوصألا ةباتكلا نم فنصلا اذه ءامتنا ةلوهسب كردي 6يضابإ
 مايتهالاو» ريظنتلا اهيلع بلغي يتلا مهتقيرط صئاصخ هيف ظحاليف .نيملكتملا
 يف ةروكذملا عورفلل افلا كلذ ناك ولو اهحيقنتو ةيلوصألا لئاسملا قيقحتب
 لامعتسالا ىلإ ليملاو هقفلا نع لوصألا دعاوق ديرجت ىلع موقت يه ذإ "بهذملا
 .بصعت وأ ديلقت نود ةررحم قئاقحلا ىلإ رظنلاب يلوصألا يفتكيف ؛نكمأ ام يلقعلا

 نعاوث دحتف \ةسبالم ىندأل مالكلا ملع عيضاوم نم ريثكلا ءالؤه لخدأ دقو

 ...فيلكتلا لئاسمو اهنسحو لاعفألا حبق نعو ،ةوبنلا لبق ءايبنألا ةمصع

 هذه باحصأ نم نويضابإلا نويلوصألا نوكي نأ ادج يعيبطلا نم

 مالكلا ملع بولسأب اورثأتي:نأ دبالف إم هتعيبطب نوملكتم مهذإ \ةقيرطلا
 ليبس ىلع ،ةكرب نباو .يلقعلا ديرجتلاو ريظنتلا ىلع اساسأ دمتعي يذلا

 هباتك لالخ نم رهظي ايك ةيمالكلا قرفلا لاوحأب افراع ًايلكتم ناك ،لاثملا

 ثحابملاب مهبتك نوردصي اوناك ءاهقفلا نم هدعب ءاج نم لكو .«ةنزاوملا»

 ليلدلا» هباتك نم رهظي ايك اعيلض ايلكتم ينالجراولا ناكو ،ةيمالكلا
 .فاصنإلاو لدعلل هحرش لالخ نم يداربلا كلذكو ناهربلاو

 هتديقع نع عافدلا ىلوت ًاعيفر ًايلكتم ناك هرودب يخاهشلا سابعلا وبأو

 .عيمج نبا ةديقعل هحرش لالخ نم وأ يسمادغلا ةلوص ىلع هدر يف

 ين ضوخلا نم مهنكمي ام لكب ءالؤه حلستي نأ يرورضلا نم هنإ
 نونوكي ثيحب امومع مهجهنمو مهركف غاصيف نيدلا لوصأ لئاسم
 .ىلوألا ةجردلا نم نيملكتم

٢٢٩



 .م ٥«

 ههن اخ

 نيب عضن نأ "يمالسإلا هقفلا عم ةلحرلا هذه ةمتاخ يف ءادج ديفملا نم هنإ
 انلصوت يتلا جئاتنلا مهأ هل صخلت يتلا راكفألا نم ةلمج ميركلا ءيراقلا يدي

 بتك نم ةفئاط يف انتاعلاطم لالخ نم اهيلع لصحن نأ اننكمأ ىتلاو ،اهيلإ

 رثأو ءاهب رم يتلا لحارملاو روطتلاو ةأشنلا ثيح نم هنع بتك ام وأ هقفلا
 زربن نأ سن مو ،هيف ليوطلا اهخيرات ربع ةمألا اهتفرع يتلا ةيسايسلا عاضوألا
 اهب فصتا صئاصخو هقفو ةعيرش نم انعوضومب ةقلعتملا تاحلطصملا مهأ

 ىلإ ةفاضإ ،ةنورملاو تابثلا نيب هعمجو "نزاوتو لومشو ةينابر نم يمالسإلا هقفلا
 لصفلا انيجأو .اهداعبأو صئاصخلا كلت تالالد انيبو ،هتيلالقتساو هتلاصأ
 اهقيقحتل يمالسإلا عيرشتلا ءاج يتلا فادهألا نع ثيدحلاب باتكلا نم لوألا

 هبناوج عيمج نم ناسنالاب مامتهالا يف صخلتت يتلاو ةعامجلاو درفلا ةايح يف
 ةديقع ةياغلا كلتل هتدعأ ضرألا يف هللا ةفيلخ هرابتعاب رثؤملاو لعافلا ناسنإلا

 ريبخلا هللا عنص نم وه امنإ هب مزتلي نأ بجي يذلا عيرشتلا نأب ناميإو ،ةلعاف
 هماقأو .هدصاقمو هلوصأب ىحوأ يذلا وهو ؛اعنص ءيش لك نقتأ يذلا ميكحلا

 ام بعوتسي ،ًانرم اعيرشت هلعجو ،لآملاو لاحلا يف حلاصملا قيقحت ساسأ ىلع
 دولخلا لماوع نم هيف لعج امل ناكمو نامز لك يف ثداوحو ثادحأ نم دجتسي

 نع افارحنا اهنم ىأر اذإ اههجويو ةيندملا رياسي ،دماج ريغ اروطتم اعيرشت ءاجف
 اهبجوتست ةردان تالاح ين الإ هاركإ كلذ يف نوكي نأ نود داشرلا ليبس

 لك نأش كلذ ين هنأش \ةصاخ وأ ةماع ةعفنم بلج وأ ةدسفم عفد نم ةحلصملا
 : ىلاعت هللا لوق مومع تحت لخدي امم رشبلا اهفرع يتلا نيناوقلا

 وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ربخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو )١(
 ٢١٦(. ةرقبلا) ؛“نوملعت ال متنأو ملعي هللاو مكل رش
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 )٢( ءاسنلا) هگيآريثك اربخ هيف هللا لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف ١٩(.

 ال نيذلا ءاوهأ عبتت الو اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث )٢(
 ١٨(. ةيثاجلا) نوملعي

 نمل اذإ كنإ ملعلا نم كءاج ام دعب نم مهءاوهأ تعبتا نئلو )٤(
 ٤٥ ١(. ةرقبلا) هكنيملاظلا

 نأ مهرذحاو مهءاومأ عبتت الو هللا لزنأ ايب مهنيب مكحا نأو )٥(

 ٤٩(. ةدئاملا) ه«كليلإ هنلا لزن ام ضعب نع كونتفي

 كءاج ام دعب مهءاوهأ تعبتا نئلو ايبرع ايكح هانلزنأ كلذكو )٦(

 ٣٧(. دعرلا) قاو الو يلو نم هللا نم كل ام ملعلا نم

 نأو 3ًايكح ةثداح لكل نأ ىلع يمالسإلا عيرشتلا ديكأت انيدل ررقت امو
 اودهتجي نأ ،ةيلوؤسملا هنلا مهلمح نيذلا ءايبنألا ةثرو مهو نيدهتجملا ءاهقفلل

 نم ةمألا ةمدخ بجاول مهنم ءادأ ءاياضق نم دبي 1 ماكحألا اوطبنتسيو

 يف نيديفتسم عقاولا ىلع اهليزنتو ميلسلا مهفلا صوصنلا مهمهف لالخ
 سانلا اياضقل لولحلا نع ثحبلا يف ايهقفاوت لقعلاو لقنلا نواعت نم كلذ

 .مهلكاشمو

 رياس دق هاندجو اننأ يمالسلا هقفلا عم ةريصقلا انتفقو هيلإ تهتنا امو

 نسحأ املاح روصو { ًابلسو اباجيإ إاهعاضوأب رث ;أتو .اهفعضو اهتوق يف ةمألا

 نأ بير الو .ةنسو انآرق يهلإلا يحولل ايرشب ايهف الإ سيل هقفلاف .ريوصت
 ىلع صنلا قيبطت ةباصإ يفو مهفلا كلذ يف نوتوافتي ًةدع لماوعل ،سانلا

 جتنأ يذلا رمألا صوصنلا هيلمت ام بسحب عقاولا اذه فييكت وأ عقاولا
 اياضقلاو لئاسملا يف تاداهتجا ىلع هاجتا لك يوطني ،هقفلا يف ةفلتخم تاهامتا

 يف اهعيمج نم دافتسي نأ نكمي يتلاو "يهقفلا ثحبلل حرطت تناك يتلا
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 .انلبقتسمو انرضاح مدخي لماكتمو ديدج عيرشت ةغايص

 نم ،يضابإلا هقفلا نع ةروص انمدق ،باتكلا نم يناثلا بناجلا ينو

 ةلوقعم ةبسنب ولو انققح دق نوكن نأ وجرن اعبط ةيصخش رظن ةهجو
 ءايبابض ناك ام انحضوأو المج ناك ام اََبأف ءاهيلإ وبصن ىتلا فادهألا
 يتلا ةركبملا ةيهقفلا ةسردملا هذه لوح ءاطخأ نم اعئاش ناك ام انبوصو
 رمتساو "يناثلا نرقلا يف اهلاعم ترولبتو ،ةرجهلل لوألا نرقلا يف تأشن

 ةعيرشلا مهف يف ىرخألا ةيداهتجالا ساردملا ةيقب عم بنج ىلإ ابنج اهؤاطع
 يهقفلا ثارتلا يف ةعلاطملا انل تفشكو ...دعاوقلا ديعقتو ماكحألا طابنتساو

 ةدع جهانم قفو ةفلؤملا ةيهقفلا تافنصملا نم لئاه "مك» نع يضابإلا

 جاتنالا اذه ىلع ىفط لوألا نرقلا يفف .ةعونتم ضرعلا يف بيلاسأو .ةفلتخمو

 نرقلا يفو .بهذملا ءاملعل ةدودحم تاداهتجا عم صنلا رهاظو ةياورلا عباط

 يف ءاوس داهتجالا يف عسوتلا كسانلا ةايح روطتل ةجيتن تأدب هدعب امو يناثلا

 لامعتساب وأ ؛اهرهاظب ءافتكالا مدعو ،اهيناعم ىلع صوغلاو صوصنلا مهف
 فلتخملا ةيعبتلا ةيعيرشتلا رداصملا ةيقبو سايقلاو عامجإلا لالخ نم يأرلا

 ةكلم ءاهقفلا دنع تيوقو ،يهقفلا جاتنإلا ةرفوب راهدزالا رصع زيمت دقو .اهيف

 ماكحألا طابنتسا يف ةيدرفلا تاداهتجالاو ىؤرلا تفلتخاو ،قيقدتلاو قيقحتلا

 دنع {ًاضعب مهضعب ] ةماع ةفصب ،ءاهقفلا كلذ يف رذعو حماستلا هداس وج يف

 .ةيضق دولل دسفي ال ًافالخ هوربتعاو ،ليلد نع ءيشانلا فالتخالا

 هتببس يذلا ءافجلا مغرو ،هقفلل يبهذلا رصعلا رصعلا اذه يفو

 هجتنأ ام ىلع نوعلطي ادحاو بناج نمو ©بهذملا ءاهقف ناك \ةسايسلا

 .مهدنع ايب نونراقيو نوديفتسيو ،نورخآلا
 بهاذملا هقف نم هريغك ءىضابإلا هقفلا لجس سداسلا نرقلا ذنمو

 'عونلاو فيكلا ثيح نم جاتنإلا فعض يف لثمت اعجارتو ةساكتنا 6ىرحألا
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 ؛ءانثتسا دعت ةيدرف تالاح نم الإ عادبإلاو قيقحتلا ىلع ةردقلا تباغو

 نوتملاو تارصتخم او تاعوسوملا ترهظف ،خسنلاو عمجلا ىلع ةهقفتملا بكناف
 تدعاس دقو .سانلا نيب عاذو ،يهقفلا مظنلا رهدزا ايك ،يشاوحلاو حورشلاو

 دقو .ةيسايس ريغو ةيسايس ةيجراخو ةيلخاد ةريثك لماوع لوحتلا اذه ىلع

 ضوهنلا لماوع رهظت نأ لبق ادج بيرق دهع ىلإ عضولا اذه رمتسا
 .ديدجتلاو

 هقفلا نأ ةرصتخملا ةيدقنلاو ةيفصولا ةساردلا هذه انل تفشك دقل

 ةيلصأ ةيعيرشت لوصأ ىلع ماق ىرخألا بهاذملا هقف نم هريغك ،يضابإلا

 يف فلتخم ةيعبت لوصأو ؛سايقلاف عامجإلاف ةنسلا مث نآرقلا يه اهيلع قفتم

 رخآلا ضعبلا عم اولماعتو ،اهضعبب ذخألا يف ةيضابإلا عسوت ،اهب جاجتحالا
 ءةدمتعملا ةيعيرشتلا لوصألا هذه بهذملا ءاهقف نود دقو .زارتحالا نم ءىشب

 .ةقرفتم ةيلوصأ دعاوقو تايرظن رمألا ءيداب يف ترهظف "ىلوألا نورقلا ذنم
 نأش كلذ يف اهنأش ،ةيلوصأ بتك يف نودتل مايألا عم تروطت ،ةيلوأ ثاحبأو

 .ىرحلالا ةيهقفلا سرادملا يف هقفلا لوصأ

 ،©باتكلا يف ءاج ام ضعب اهيف تصخ يتلا هذه يتملك متخأ نأ لبقو

 بجعت دق ،ىلوأ ةوطخ الإ سيل هتلعف ام نأ ىلع هبنأ نأ الإ ىنعسي ال هنإف
 عيرشتلاو هقفلا يف نيمثلا ثارتلا اذه ةسارد قيرط يف نيرخآ جعزتو ضعبلا

 نوكي نأ هتدرأ ام ردقب ةيميداكأ ةسارد نوكي نأ تبتك ايب دصقأ مل ينأ ىلعو

 ثحبلا تايلكشب اهيف مزتلأ نأل ارطضم نكأ مل اذل ،ةيسيسحتو ةيفيقثت ثحابم
 لغشتف ،شماوهلا المت ىتلا تاقيلعتلاو تالاحإلا نم تلخف ىميداكألا

 زيكرتلاو ةءارقلا ةعباتم نم هعنمتف ،هراكفأ تتشتو صصختملا ريغ ءيراقلا

 .هنم ةدئافلا لصحتل أرقي ام ىلع ينهذلا
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 نوفلخ نبا ةبوجا ١
 يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبا
 .تورعي ٧٤ ٩. ةعايطلل حتفلا راد

 يمالسإلا عيرشتلا فادهأ ٢
 ىيحي ويا نسح دمحم

 .ندرالا ناقرفلا راد

 عرشلا نايب۔٣
 , يدنكلا ميهاربإ نب دمحم
 .نامع ةنطلس .يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 يمالسإلا عيرشتلا خيرات- ٤
 كي يرضخلا دمحم

 تورعي ١٩٠. .ةيمالسإلا بتكلا راد

 يمالسإلا هقفلا خيرات . ٥

 سياسنلا يلع دمحم

 توريي !م ١٩٠ .ةيمالسإلا بتكلا راد

 مالسإلا ق ءاضقلاو عيرشتلا ۔-٦

 يسورمعلا رونأ
 ١٩٨٤ .ةيردنكسإلا ةعماج ةبتكم

 نامُع ةنطلس۔ يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 يراوحلا يبأ عماج ۔٨

 يراوحلا نب لضفلا
 ةرهاقلا .م ١٩٥ .برعلا لجس عباطم

 يويسبلا عماج۔٩
 يويسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبآ
 طقسم 0١٩٨٤ نامع ةديرج عباطم

 حيحصل ١ عماجل ا۔ ١٠

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا
     توري .4 ةعايطلل حتفلا راد

 ريكلا عماجلا۔ ١١

 يحبصلا ريشب نب ديعس
 ةرهاقلا .برعلا لجس عباطم

 دفغملا عماجلا ۔٢١

 يمدكلا ديعس ني دمحم ديعس ويا

 ةرهاقلا .م ١٩٥ .برعلا لجس عباطم

 تالاؤسنلا ۔-٣١

 ينغراملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبا
 ةيرج .خادم وب يداهلا ةبتكم .طوطخم

 يمالسإلا عيرشتلا ق اهتناكمو ةنسلا- ٤

 يعابسلا ىفطصم
 م١ ٩٨٥ .يمالسإلا يتكملا

 حيحصلا عماجلا حرش۔ ١٥

 يملاسلا ديمح نيب هكنادبع دمحم وبأ

 طقسم ۔ ةضهنلا عباطم

 مئاعدلا حرش۔ ١٦

 فاًّصو نب دمحم

 ةرهاقلا ١٩٨٢. .يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم

 لينلا باتك حرش۔-ا٧
 شيفطا فسوي ني دمحم

 توريي .ءا\٢٨٩ .حتفلا راد

 فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش ۔٨١

 يخامشلا ديعس نب دمحا سابعلا ويا

 ةبتاكلا ةلآلاب ةخسن

 لوصألا سمش حرش۔ةعلطلا-٩

 يملاسلا ديمح ني هللاديبع دمحم ويا

 طقسم ١٩٨١. !اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا

 ديز نب رباج مامإلا هقف- ٠
 شوكب دمحم ىيحي
 توريب ١٩٨٦. .يمالسإلا برغلا راد

٢٢٣٤ 

  



  

 ١:١۔..اتات)لاا ( م ,كتحا ؛ا) ,.ال ل ١ :1 ._ _ . ,حتالا

  

 ...- ۔حححس-۔ اتس زم هرجا _ ح .: هلت =-

 يمالسإلا هقفلا ةساردل لخدملا ١ يمالسإلا عيرشتلا ةفسلف-١

 ةرهاقلا غيبرعلا ركفلا راد توريب 0١٩٦٨ .نييالملل ملعلا راد

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ةساردل لخدم ٢ يمالسإلا عيرشتلا ةفسلف ٢
 يواضرقلا فسوي ةحافت يكز دمحأ

 ةرهاقلا ١١. .ةيهو ةيتكم توربي 1٩. .ينانبللا باتكلا راد

 يمالسإلا ةقفلا ةسارد يف ةمدقم-٣ ةعيرشلا سوماق ٣
 رباجلا ةنيمأ (عم) يقوسدلا دمحم يدعسلا سيمخ نب ليمج

 رطق ٠ ٩ ٩ ١. .ةفاقثلا راد طقسم ٨٨ ٩ ١. .نامع ةديرج عباطم

 يمالسإلا هقفلل لخدملا۔٤ مالسإلا دعاوق۔-٤٢٦

 يلذاشلا يلع نسح يلاطيجلا ليعامسإ رهاطلا ويأ

 ةرهاقلا .يبرعلا داحتإلا راد طقسم .ةضهنلا عباطم

 ماعلا يهقفلا لخدملا ٥ حاضيإلا باتك ٥
 ءاقرزلا ىفطصم يخامشلا يلع ني رماع نكاس ويأ

 قشمد ١٩٦٨. .ركفلا راد ةرهاقلا ١٤. .برعلا لجس عباطم

 يمالسلا هقفلا ي اهرثاو ةيضابإلا ةسردملا-٦ عضولا باتك-٦
 يودب زيزعلادبع ميهاربإ ينوانجلا ىيحي يبأ نب ىيحي ايركز وبأ

 ةيتاكلا ةلآلاي ةخسن طقسم .ت .د .ةيملاعلا عباطم ١

 ٧ يمالسإلا عيرشتلل لخدملا ٣٧۔المصنف
 يدنكلا ثنادبع نيب دمحأ ناهينلا قوراف دمحم

 ةلاكو المطيوعات٬  0١٩٨١ةرهاقلا م١\٤٨٩ ببرعلا لجس عباطم تسوكلا

 لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم۔٨ يمالسإلا عيرشتلا ىلإ لخدملا ٨
 يمل اسلا ددمح ني هللاديبع ىسوم لماك

 ةرهاقلا ٩٨٤\١، .برعلا لجس عباطم توريب 0١٩٨٩ .ةلاسرلا ةسسؤم

 ٩ يمالسلا هقفلاب فيرعتلا ىلإ لخدملا || ٣٩٨۔المعتبر.
 يبلش ىفطصم دمحم

 توريب 0١٩٨٢ .ةييرعلا ةضهنلا راد

 يمالسإلا عيرشتلا ةسارد ىلإ لخدملا۔٠

 ةميازهلا ضوع دمحم
 يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس ويآ     ندرالا .رامع راد

 طقسم 0١٩٨٤ .نامع ةديرج عباطم

 نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم ٤٠
 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ
 ةرهاقلا ١٩٨٣. .يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم

_ ٢٣٥ _ 

  



  
  

 . .۔۔. . ۔۔ وس ¡, ۔ ب بحصوب۔ ١ دسم ح ۔ ۔ ۔ و ۔ ۔ دم ۔۔ .يدي ۔ يي ي .. .. ...ح _ .ب . . .. ... ۔۔۔....۔ .ت

 اساسح ۔.... بيس ۔_ ..س ... ..۔۔ . ۔۔۔۔۔ ۔۔ب۔۔۔۔۔۔ ح . ءوضولا

 ةمدقملا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا : لوألا لصفلا

 عيرشتلا ىلإ ةجاحلا : ديهمتلا

 عيرشتلاو مالسإلا
 ةعيرشلا ىنعم
 هقفلا ىنعم

 يمالسإلا هقفلا صئاصخ

 يمالسإلا عيرشتلا فادهأ

 يعيرشتلا روطتلا لحارم : يناثلا لصفلا

 ديهمت
 سيسأتلا رود : الوأ

 روطتلاو عسوتلا رود : ًايناث

 ةمئاقلا ةيهقفلا بهاذملا

 ةضرقنملا وأ ةرثدنملا ةيهقفلا بهاذملا

 هبابسأو هتقيقح دقىق : ءاهقفلا فالتخا

 دوكرلا رود : اثلاث

 ديدجتلاو ثعبلا رود : ًاعبار

 يضابإلا هقفلا ةاشن : ثلاثلا لصفلا
 ديز نب رباج مامإلا :ةيخيراتلا روذجلا
 ةيهقفلا رباج مامإلا راثآ
 يهقفلا رباج مامإلا جهنم
 رباج مامإلا دعب ةرصبلا يف يضابإلا هقفلا
 ةرصبلا ءاملعل ةيهقفلا راثآلا

 ةيضابإلا دنع ةيعيرشتلا لوصألا : عبارلا لصفلا
 اهيلع قفتملا رداصملا _

 ةيعبتلا رداصملا

_ ٢٢٣٦ 
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 نامع يف يضابإلا هقفلا : سماخلا لصفلا
 نامع ىلإ ةرصبلا نم ةيملعلا ةكرحلا لاقتنا

 يهقفلا فيلأتلل ماعلا جهنملا
 سماخلا ىلإ ثلاثلا نرقلا نم ىنامعلا ىهقفلا فيلأتلا

 «عماجلا» هباتك هفيلأت يف ةكرب نبا جهنم ١
 ديفملا عماجلاو ربتعملا هيباتك يف يمدكلا جهنم ٢

 يهقفلا هجهنمو يويسبلا نسحلا وبأ
 دهعلا اذه ءاهقف نم

 سماخلا نرقلا نم ةيادب فيلأتلا جهانم
 رشع عبارلا ىلإ سداسلا نرقلا نم يهقفلا فيلأتلا

 نيددجم ءاهقفل ناجذومن
 يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا : الوأ
 ةيهقفلا هتناكمو يملاسلا خيشلا : ايناث

 برغملا يف يضابإلا هقفلا : سداسلا لصفلا

 ديهمت
 ةيهقفلا تافلؤملاو ىهقفلا فيلأتلا

 هقفلا لوصأو ةيضابإلا : عباسلا لصفلا

 ديهمت
 هنيودتو يضابإلا هقفلا لوصأ ةأشن
 ةيلوصالا راثآل ١ نم

 يلوصالا فيلأتلا يف ةيضابإلا ةقيرط
 ةمتاخلا

 ةدمتعملا عجارملا مهأ ةمئاق
 سرهفلا

_ ٢٢٣٧ _ 
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