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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلآ ىلعو .هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا

 هالاو نمو هبحصو

 ....دعب امأ

 ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا كقجق ىلإ هتمدق ثحب هلصأ باتكلا اذهف

 راثأ دقو .نينامثلاو ةدحاولا هداقعنا ةرود يفق .ةيبرعلا رصم ةيروهمجب

 ؛مهريغ نمو عمجملا ءاضعأ نم نيرضاحلا نيب -اداح لب- اعساو اشاقن

 تاعماجلا ةذتاسأ نم مهبلغأف :زايتماب ايوبخن ناك روضحلا ثيح

 ةبسن لوح ثحابلا حرطل ضراعمو ديؤم نيب اوناكو .ةقيرعلا ةيرصملا
 .دنهلا ىلإ -يبرغملاو يقرشملا اهيمسقب- ةيباسحلا ماقرألا

 ديأ دقف ؛امساح يعفاشلا دومحم نسح روتكدلا ذاتسألا فقوم ناكو
 يف ثحابلا يأرل اديؤم ناك هنأ امك .دنهلا ىلإ ماقرألا ةبسن يف ثحابلا

 ةيمارلا تاوعدلا كعم بواجتلا مدعو . .ةيقرشملا ماقرألا لامعتسا ةرورض

 .ةيبوروألا ةيبرغملا ماقرألا لامعتسا ىلإ

 يف هيلع ةدايزلا عم .روكذملا ثحبلا رشن بسانملا نم هنأ تيأر ؛كلذل

 مهسي نأو .نيثحابلاو ءارقلا هب عفني نأ هللا يسع .لقتسم باتك

 تقولا اذه يف ةزيزعلا ةيبرعلا ةراضحلا تادرفم ضعب سيركت ىف

 ضرعتت ثيح :اهتانوكم لكو اهتغلو ةيبرعلا ةراضحلا ىلع بيصعلا
 ىوقلا نم ةموعدملا ةرصاعملا ةيبرغلا ةراضحلا نم ةسرش ةمجهل

 .ىربكلا

 ..قيقوتلا يلو وهو .دصقلا ءارو نم هللاو
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 >_ ةلش ك كز ےسب

 ةيباسحلا ماقرألاو برعلا

 :مي دقن

 تعضو ةمأ لك ٌنكل .ةيباسحلا ماقرألا لاكشأ ةميدقلا بوعشلا تفرع
 .نامورلاو قيرغإلاو نييلبابلاو نييرصملاك : ؛ةصاخلا اهتقيرطب كلذ

 لاكشأل اغضو ممألا كلت لضفأ دونهلا ناكو .دونهلاو .نيينيصلاو

 نأ .هكن وه ديرغبيز ةيناملألا ةقتشتسملا ىرتو .ةيباسحلا ماقرألا

 دهم يذلا رمألا :تايضايرلا يف يدنهلا بعشلا ةبهوم ىلإ دوعي كلذ

 .روصعلا زم ىلع ميظعلا لمعلا اذهل قيرطلا

 نوملسملاو برعلا عرشو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا تنوكتو مالسإلا ءاج امدنعو

 .ةفاك بناوجلاو .ةدعصألا ىتش ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا مهتراضح ءانب يف

 .ميركلا نآرقلا كلذب قطن امك .تاملكلاب ةيباسحلا ماقرألا اولمعتسا

 يبأ يسابعلا ةفيلخلا دهع يف اديدحتو- ةيسابعلا ا ةلودلا دهع يفو

 همسا قدنه يكلف ملاع يسابعلا ةفيلخلا ىلإ مدق -روصنملا رفعج

 امهارب يدنهلا فلؤملل «دنه دنس» باتك الماح .ها٦٥ ةنس «هكنكنن

 هتمجرتب رمأو .باجعإ اميأ باتكلاب يسابعلا روصنملا بجعأو .اتبوج

 دادعألاو ماقرألا برعلا فرع باتكلا اذه نع هنأ رهاظلاو ,روفلا يلع

 .ةيدنهلا ةيباسحلا

 ءاملعلا ذخأ ثيح ؛نيريبك اتاجنو اباجعإ «دنته دنس» باتك لانو
 نوحرشيو .هلاونم ىلع نوفلؤي تايضايرلاو كلفلا يف نوصتخملا

 اباتك يرازفلا ميهاربإ نب دمحم ۔ءدب يذ ئداب- فلأ دقو .هنومضم

 .روصنملا رفعج يب أ ةفيلخلا نم رم أب هجهن ىلع ارئاس .هل حرشك

 نومأملا دهع يف اريبك اروطت ةيمقرلاو ةيباسحلا ةيلمعلا ثدهشو

 يذلا .ربجلا ملع كضاو يمزراوخلا ىسوم نب دمحم دي ىلع يسابعلا
 ماقرألاو دادعألا ماظن مادختسا هيف حرش باسحلا ملع يف باتك فْأ
 برضلاو ةمسقلاو حرطلاو عمجلا قرط ايأ هيف حرشو .ةيدنهلا
 .روصعلاو مايألا ربع دلاخلا هزيفس باتكلا اذه راصو .روسكلا باسحو

 .هيلإ باسحلا ملع بسني داك ىتح
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 اوذخأ دقو .برعلا دنع ةيدنهلا ماقرألا لاكشأ لامعتسا رشتنا اذكهو

 .مويلا هيلع يه ام ىلإ تلصو ىتح اهريوطت يق

 ىلعف ؛ابوروأو يبرعلا برغملا يف ايلاح ةلمعتسملا ماقرألا لاكشأ امأ

 مماقرألا» ر فرعت تناك يتلا يهو . .اضيأ لصألا ةيدنه اهنأ حيحصلا

 ماقرألا لاكشأ نم ديدعلا مهيدل ناك دونهلا نأل كلذ : «ةيرابغلا

 حيتأ يذلا .ينوريبلا ناحيرلا وبأ ركذي ام ىلع .ةيدنهلا ميلاقألا بسجب
 ردتلع يداحلا) يرجهلا سماخلا نرقلا يف دنهلا ميلاقأ بوجي نأ هل

 تعشوتو تيوق يذلا .يونزغلا دومحم ملسملا دئاقلا ةبحصب (يداليملا

 ماقرألا لكشل نيعونركذ يمزراوخلا نأ امك .ةيونزغلا ةلودلا هيدي ىلع

 ةيقرشملا ماقرألا ىلإ ريشي هنأ رهاظلاو .اهنوبتكي برعلا ناك يتلا

 .ةيبرغملا ماقرألاو

 دعب تلقتناو .ةيرابغلا ماقرألا هذه اوروط سلدنألا يملسم نأ ريغ
 يضايرلا ملاعلا ىلإ كلذ يف لضفلا عجريو .ابوروأ ىلإ ماقرألا هذه كلذ
 دي ىلع ةيكلفلاو ةيضابرلا مولعلا ملعت يذلا .تريبريج يكلفلاو

 ؛ةيوبابلا يسرك ىلع اغبرتم دعب اميف حبصأو .سلدنألا يف برعلا

 نييبوروألا نأ كش الو .ةيحيسملا ةسينكلل مظعأ «اباب» راص ثيح

 وأ اهوذخأ نأ دعب .ةيرابغلا ماقرألاب ةقورعملا ماقرألا هذه ريوطتب اوماق

 يف أدب دق هسفن تريبريج ناكو .سلدنألا قيرط نع مهيلإ تلقتنا

 ."تائملاو تارشعلا دادعأ بيكارتب قلعتي اميف ليق امك اهريوطت

 :ةيلاتلا عيضاوملا الماح باتكلا وأ ثحبلا اذه يتأيو

 اذه ىف عوضوملا ةراثإ - ةيباسحلا ماقرألا فيرعت - ةمدقملا
 ماقرألا ةبسن - ةيبرغملاو ةيقرشملا ماقرألا لاكشأ - رصعلا
 ةيبرغملا ماقرألا لادبتسا - ةيبرغملا ماقرألا ةبسن - ةيقرشملا
 .ةمتاخلا - ةيقرشملاب

 ..قيفوتلا يلو هللاو

 .ةيباسحلا ماقرألا نع باتكلا فلؤمل رشني مل لاقم نم ةذوخأم ةمدقملا هذه )١(

(٤( 
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 ةيباسحلا ماقرألا فيرعت

 :موقرم باتك»و .باتكلا ميجنت مقرلا» :الئاق مقرلا يديهارفلا فزع
 .طيقنتلاب هفورح تنێ

 ميقرتلاو .ربنمك مقرملاو .بتك مقر» :هلوقب يدابآزوريفلا هفرعو
 تاعيقوتلاو عاقرلا ىلع لعجت جارخلا ناويد لهأل ةمالع نيقرتلاو

 .ِ«باسح هيف عقي ال يك ضيب هنأ مهوتي الئل .تاباسحلاو

 زمرلا وأ ةمالعلا وه مقرلا» الئاق ناديعس ميلس دمحأ روتكدلا هفرعو

 ."ددعلا لثميل كضو يذلا

 مساق روتكدلا ىري امك .ميقرتلل ىربكلا ةياغلا تسيل دادعألا وأ ددعلاو

 ةباتك وهو .لصألا ىلع ءاقبلاب هنع ءانغتسالا نكمي هنأل :دعس يلع
 .ؤباسحلا تايلمع ليهست :كلت هتياغ امنإو .تاملكلاب دادعألا

 نمو .داحآلا نم ةبكرملا ةرثكلا وه ددعلا» :يشكارملا ءانبلا نبا لاقو

 .يددعلا دحاولا هئوشن لصأو .ادبأ ومنلاو ديازتلا لوبق ددعلا ةعيبط

 .هل لولعم ددعلاو .ددعلا ةلع هنأل :ددعلا نم سيل هتاذب يددعلا دحاولاو

 فيضأ اذإ هنكل .ددعلا نم سيل نذإ دحاولاف ؛لولعملا نم ةلعلا سيلو

 دحاو ةدايز نم ومنيو بكرتي مث .اددع اعيمج اراص هلثم رخآ دحاو هيلإ
 ."‘دارفألاو جاوزألا موقت هنمو .دادعألا أشنم وه يددعلا دحاولاف .ادبأ

 .ءايشألا كذع باسحلاو» :لوقلاب يديهارفلا هفرع دقف .باسحلا اقأ

 .ةبسحو اباسح هبسحأ انأو .ةباسح تبسح :كلوق ردصم باسحلاو

 .)ددعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو :ةغبانلا لاق

 .نيعلا باتك )١(

 .طيحملا سوماقلا )٢(

 .٣٢ص .ميقرتلاو ماقرألا ةصق ()
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود .يبد .ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد م!٢ص.ةيبرعلا ماقرألا )٤(

 .ندرألا "نآمع .ناقرفلا راد ةبتكم .١٢١ص .باسحلا ملع يف تالاقملا )٥(

 .اهتمامح اهيف ةئام تلمكو :ةغبانلا تيبل لوألا رطشلاو "بسح ةدام .قباسلا ردصملا )٦(

 .ددعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو """ اهتمامح اهيف ةئام تلمكف :ينايبذلا ةغبانلا تيبو

 .دمألا فلاس اهيلع لاطو ثَوَقأ ""“دتشلاف ايلعلاب ةّيَم راد اي :اهعلطم يتلا هتقلعم نم

8 ٥) 
 هم . ۔۔. .+
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 مجحت :كز

 يف ةيملع ةعانص وهف باسحلا امأو» :الئاق نودلخ نبا ةمالعلا هقرعو

 وهو دارفألاب دادعألا يف نوكي مضلاو .قيرفتلاو مضلاب دادعألا باسح

 .برضلا وه اذهو .رخآ ددع داحآب اددع فعاضت فيعضتلابو .يمجلا

 .ددع نم ددع ةلازإ لثم دارفألاب امأ .دادعألا يف نوكي اضيأ قيرفتلاو

 نوكت ةيواستم ءازجأب ددع ليضفت وأ .حرطلا وهو يقابلا ةفرعمو

 ىلع قيرفتلاو مضلا اذه يف ناك ءاوس ةمسقلا وهو ةلصحم اهتدع

 :ةيضايرلا عورفلا عيمج ساسأ باسحلاو ريبكتلا وأ ددعلا نم حيحصتلا

 دجوي ال امبرو .اعفن مولعلا رثكأ وهو .ةيقيبطت وأ ةتحب تناك ءاوس
 هعوضومو هلثم سانلا نيب اراشتنا رثكأ ةيناسنإلا ةفرعملا يف رخآ عرف
 ."بكرم امإو درفم امإ ددعلاو .ددعلا

 ؛+٭ ٨٩ + + إ ٩

 .نانبل .مقرألا راد .٦٣٥0ص .ةمدقملا )١(
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 رصعلا اذه يف عوضوملا ةراتإ

 افحز يداليملارشع عساتلا نرقلا يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا زاطقألا تدهش

 ؛ةيمالساإلاو ةيبرعلا دالبلل نييبوروألا نيرمعتسملا يف الثمتم ايبوروأ

 وزغلا بحص دقو .ةيامح لكش ىلع امإو رشابم مكح لكش ىلع امإ

 وزغلا نع ةروطخ لقي ال .يفاقث وزغ رامعتسالا كلذ يف يركسعلا
 .ايراضح ازييغت يفاقثلا وزغلا يف نأل ؛هنم دشأ امبرو .يركسعلا
 .ةوزغملا ةمألل ايركف افارحناو

 نم ةيررحت ت اكرح دهش يذلا ي داليملا نيرشعلا نرقلا فصتنم يفو

 بولقو ةدئفأ تزغ دق ةيبوروألا ةيبرعلا ةفاقثلا تناك .رامعتسالا رين

 .يبرعلا لقعلا ىدل ايبرغ ىوه ةلكشم .برعلا نم ريبك عاطق

 نا» .الئاق مسدلا يفق مشلا مدق امدنع ةطخلا برغلا مكحأ دقو

 ماقرالا اما .راتدلاو راجنلا ةيبرع يه ةيبرغملا ةيرابغلا ماقرالا
 ةيموقلاب قيلت ال دتحملاو لضألا ةيدنه يهف ةيقرشملا
 قيلي الو .ةيناندعلاو ةيناطحقلا ةوخنلا ىلإ ىقرت الو .ةيبرعلا

 .«ماحو ثفاي دالوأ اوعبتي نأ ماس دالوأب

 ماقرألا دامتعاب بزعي ءانبأ نم ديدعلا لبق نم ةبلاطملا تناك ؛كلذل
 .«ةبزعملا» ةيدنهلا ماقرألا نم الدب .«ةبزؤملا» ةيدنهلا

 .تاودنلاو تارمتؤملا كلذ لجأ نم تدقع ىتح اليوط نمز رمألا ثبلي ملو
 .تارضاحملاو سوردلا هيف تيقلأو .تاشاقنلاو تاعامتجالا هل تميقأو

 بيرعتلارمتؤم نم اءدب ؛ةياهن نآلا ىتح اهل نكت مل يتلا ةيادبلا تناكو

 نيتتنس دعبو .«م-ا٩]١اها٨٣ا» ةنس ةيبرغملا ةكلمملا يف دقع يذلا

 لودلا ةعماج تدقع «مم-٣١٦٩١_ها٣ ٨٣ » ةنس يف يأ لقأ وأ كلذ نم

 ةيبرغملا ماقرألا لامعتساب تصوأ . .سنوت يف ةيسارد ةقلح ةيبرعلا

 .ابرغو اقرش برعلا نم نيريثكلا ةدئفأ يف ىوه كلذ فداصو .ةيبرغلا

 ةيملعلا رطألا نم ددع اهانبت تاودنو تارمتؤم ةقلحلا كلت تعبتو
 ماقرألا ىلع ةيبرغلا ماقرألا فيلح نوكي رصنلا داكو .ةيميداكألاو
 .كلذ هجو يق سانلا ضعبو تاهجلا ضعب فوقو الول .ةيقرشملا

 .۔۔۔_ م۔۔+
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 ماقرألا مادختسا ىلإ ةيعاد .كلذ يف ةيعرشلا ىوتفلا تلخدتو
 يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس لاق دقف .ةيقرشملا

 ةلمعتسملا ماقرألا لادبتسا نإ» :نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا

 ةيسفن ةميزه الإ وه ام جنرفإلا دنع ةلمعتسملا ماقرألاب برعلا دنع

 ائيش هيف ىرأ كلذل :هتفاقثب راهبنالاو .ريغلا دنع امب باجعإلا اهؤشنم
 ."ملعأ هللاو روذحملا نم

 :ةيبوروألا ماقرألا لامعتسا زاوج مدع ىلإ ىواتفلا كلت ضعب بهذو
 ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه نع عاج دقف

 ةلمعتسملا ماقرألا ىلإ ايلاح ةلمعتسملا ماقرألا رييغت زوجي ال» :يلي

 تاوطخ نم ةوطخ كلذ نأ اهنم ؛ةريثك بابسأل يبرغلا ملاعلا يق

 .هقئارط ناسحتساو برغلل ديلقتلا رهاظم نم رهظم هنألو .بيرغتلا

 اهلك ةفلؤملا بتكلاو مجاعملاو ريسافتلاو فحاصملا عيمج نألو

 يهو .عجارملا ىلإ ةراشالا يق وأ .اهميقرت يف ةيلاحلا ماقرألا لمعتست
 لعجي ام ةيلاحلا ةيجنرفإلا ماقرألا لامعتسا يفو .ةلئاه ةميظع ةورث

 ."هرسيو ةلوهسب ثارتلا كلذ نم ديفتست ال لايجألا

 ةكلمملاب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا هقفلا عمجم افأ
 :يلي ام رزق دقف ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ءاملعلا رابك ةئيه نع رداصلا رارقلا نومضم ىلع ديكأتلا :الوأ
 .افنآ روكذملاو عوضوملا اذه ىف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف

 .ايلاح ةلمعتسملا ةيبرعلا ماقرألا مسر رييغت زاوج مدع نمضتملاو
 ةنيبملا بابسألل يبرغلا ملاعلا يف ةلمعتسملا ةيبوروألا ماقرألا مسرب
 .روكذملا رارقلا يف

 .رمألا اذه ةروطخ ىلإ .ةيبرعلا دالبلا يف رومألا ةالو هيبنت :ايناث

 ىلع بقاوعلا ةريطخلا ةركفلا هذه كرش يف عوقولا نود ةلوليحلاو
 .»يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا

 .ىلوألا ةعبطلا .٧٥ص .ماقرألا لوصأ نع ماثللا ةطامإ .ملاس نب دمحم .ينشعملا )١(

 .٦٢ص .ماقرألا لصأ يف مالكلا ةصالخ .ينشعملا )٢(

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود-يبد .تاساردلاو ثوحبلا راد .٠١١ص .ةيبرعلا ماقرألا .دعس يلع مساق )٢(

(٨) 
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 ةيقرشملا ماقرألا ءاقبإ يف بيط رثأ ةيعرشلا ىواتفلا هذهل ناك هنأ ىلع

 .نيح ىلإ ولو لامعتسالا ديق

 لامهإو ةيبرغلا ماقرألا لامعتساو دامتعاب ةوعدلل ةيادبلا تناك اذكهو

 ةرمتسم كلذ ىلإ ةوعدلا نأل ةياهن الف .ةياهنلا امأ .ةيقرشملا ماقرألا

 .ىرخاو ةنيف نيب راثتو

 اهنم يأل :يردن الو .ةرمتسم ةيبرغو ةيقرش ماقرألا نيب ةكرعملا ؛نذإ
 (٠) ؟ ألا .. ح ةيو 1 اا نوكي

 ٭ + ٨٩ ++ ٧ ٨

 بيساوحلا ةقيرط اهناب ًاللعت ةيبراغملا ةيبرغلا ماقرألل رصنلا تامالع قفألا ف حولت تأدب )٢(
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 ةيبرغملاو ةيقرشملا ماقرألا لاكشأ

 هذه يه اهو ؛يبرغملاو يقرشملا اهيمسقب ماقرألل نالكش كانه

 ميلس دمحأ روتكدلل «"ميقرتلاو ماقرألا ةصق» باتك نم ةلوقنم

 نم اذدع فلأ . .صصختم فلؤمو نفلا اذه يف ثحاب وهو .ناديعس

 .باسحلا يف ثارتلا بتك نم اذدع ققحو .بابلا اذه يف بتكلا

 .لامشلا ىلإ نيميلا نم اهتباتكو

 يقرشملا اهلكش نم اوروط برعلا نأ ديب

 دحاولل ١

 ننثالل وأ ٢ وأ 1

 ةثالثل . 3 وا ٣! وأ ٣

 ةمبرالل هع

 ةمخلل ٥. رأ ك وا اق

 ةسلل ٦`

 ةعسلل > وأ ٧

 ةيناملل م وأ

 ةستلل ٩
 رفصلل ٥0ةرتلدلاو

 برخلا ييغاير نم انبلا تنصو يلا بتكلا اماو
 :يي اك مانرألا هذه فصتن يمالسالا

 ةنسلل ك دحاولل ١

 ةعبلل 7 نيدثالل 2
 ةيلاملل 8 ةثالثل ة
 ةعسلل ٩ ةمب رألل -

 رفصنل ٥ ةربغصلا ةرئادلاو ةمختلل ٦

 ٧٢٠

 يف نكي مل نإ .ةرخأتملا نورقلا يف ثدح ريوطتلا اذه ْنأ ييأر يفو
 .نينسلا نم ةريخألا دوقعلا

 يف لوصفلا» باتك نم اهلقن هنأ رهاظلاو .ةقباس رداصم نم اهايإ القان .٠٠ص .ميقرتلاو ماقرألا ةصق )١(

 باتكو .يليجلا نابل نيرايشوكل دنهلا باسح لوصاأ» باتكو .يسديلقألا ميهاربإ نب دمحال «يدنهلا باسحلا

 .هتارابع نم رهظي امبسح .يدادغبلا رهاط نب رهاقلادبعل «باسحلا يق ةلمكتلا»
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 مكقزري

 يف اهاياوز وأ اهتاجيرعت ثيح نم ميدقلا اهلكش ىلع تيقب امنيب
 ةيكرتلا تاغللاك :يبرعلا فرحلاب بتكت يتلا ةيمالسإلا ةيمجعألا تاغللا

 ةيقيرفإ تاغلو ةيلحاوسلاو ةيوالملاو (ةيدنهلا) ةيدرألاو ةيسرافلاو

 .ةباتك ينيتاللا قرحلاب اهضعب رثأتي وأ تاغللا هذه رثأتت نأ لبق .ىرخأ

 .ةملسم بوعش تاغل اهنأل ةيمالسإ تاغل تاغللا هذه دعتو

 نيمقرلا نإ ىتح .يبرعلا طخلا روطتل اعبت يبرعلا ريوطتلا اذه ءاج دقو

 :الثم ةعقرلا طخو .خسنلا طخك .يبرعلا طخلا عون بسح ازوطت ) ٢, ٣)

 طخ مزاول نم ( .؟) نيروكذملا نيمقرلل لوألا لكشلا نأ دجن ثيح
 فلؤتو بتكلا بتكت تناك هبو .يبرعلا طخلا لصأ ربتعي يذلا خسنلا

 طخ فرش قفو تمض دق تناك ىلوألا عباطملا فورح نإ ىتح .تافلؤملا
 .ىرخألا طوطخلا فورح ىلع لمتشتو .ةعابطلا تالآ روطتت نأ لبق خسنلا

 .ةعقرلا طخ مزاول نم (ال .م)ركذلا يفنآلا نيمقرلل يناثلا لكشلا نأ دجن امنيب
 ةثالث مقرلا بتكيو .نينسب ([) نينثا مقرلا بتكي خسنلا طخ نأ يأ

 .نانسأ ةثالثب )٣(

 بتكيو .نس نودب ([) اذكه نينثا مقرلا بتكيف ةعقرلا طخ يف امأ
 .طقف نينسب (١ل) اذكه ةنالث مقرلا

 تناك اهنأل :ةينهذلا وأ ةيلقعلا يأ :ةيئاوهلا ماقرألاب ماقرألا هذه فرعتو
 .٨نهذلا يف بسحتو دعت

 .ةركاذلا ىلع ادامتعا ديلاب بسحت تناك ام يه ةيئاوهلا ماقرألا نأ :ييأر يفو

 يقرشملا لكشلا ىلإ ةبسنلاب اذه

 نم اضيأ بتكت تناك دقف .ةيباسحلا ماقرألل يبرغملا لكشلا يف اقأ
 .هقورحو يبرعلا طخلل اعبت لامشلا ىلإ نيميلا

 نيمبلا ىلإ لامشلا نم بتكي ذخأ .يبوروألا برغلا ىلإ برتغا امل هنأ ديب
 .} ةيبوروألا هتاجهلب هفورحو ")ينيتاللا طخلل اعبت

 .(تنرتنإلا) ةيتوبكنعلا ةكبشلا نم بوحسم .ةيناسنإلا ةراضحلا عبن ةيبرعلا ماقرألا .مساج فيطللادبع .وناك )١(

 .نانبل "توريب .ةلاسرلا ةسسؤم ٠٥١0ص .ةيبرعلا ماقرألا .بولطم دمحأ )٢(

 بوعشلل تاجهل الإ اهتقيقح يف تاغللا كلت امو .ةيبورألا تاغلل مألا ةغللا يه ةينيتاللا ةغللا نأ مولعملا )٣٢(

 .تاغل اهنأ اهيلع قلطي وأ .تاغل تحبصأ ىتح تاروطتب ترم تاجهللا كلت نأ كش الو .ةيبوروألا

(( 
 هح۔۔۔ ةہمح

-.. ,- 
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 لقن ىلإ ةفاضإ هنإ ذإ :روطتب ماقرألا نم لكشلا اذه زم دق هنأ كش الو

 .نيميلا ىلإ راسيلا نم بتكي حبصيل .راسيلا ىلإ نيميلا نم هتباتك
 .اياوزلا وأ تاجيرعتلا ثيح نم ماقرألا لكش يف رييغت كانه ناك

 نم عيشو )٤. ٥( نيمقرلا لكش يف لماك رييغت ثدح هنأ امك

 ماقرألا ةصق» باتك يف اهمسر ءاج امبسح كلذو ؛ )١( مقر يق رييغتلا

 عضوم يف هنع هانلقن يذلا .ناديعس ميلس دمحأ روتكدلل «ميقرتلاو

 .نفلا اذه يف ةقباس بتك نع هلقن دق هرودب وهو .قباس

 ٩٨٩٨٧٦٥٤. ١٢٧١):يلي امك اهمسر ءاج دقف يشكارملا ءانبلا نبا دنع امأ
 (ا٢ا )٩٨٧٦ :يلي امك برغلا ىلإ اهتبرغ دعب اهلكش رقتسا نأ ىلإ

 .حضاو ريغتو رهاظ روطت وهو

 نأ كلذو .ةيرابغلا ماقرألاب فرعي ناك ماقرألا نم لكشلا اذه نأ ىلع
 امهيلعو ةلواطلا وأ حوللا هباسح يف لمعتسي ناك يدنهلا بساحلا

 تيمس كلانه نمو .انمدق امك امهب رابغلا قلعيف .لمرلا وأ بارتلا

 .ةيرابغلا ماقرألاب

 .بارتلاو حوللا ىلع بتكت تناك ةيقرشملا ماقرألا ىتح هنأ رهاظلاو
 ليقف .ةيبرغملا ماقرألل امزالم يقبو .اهنع فصولا اذه ىفتخا نكلو
 .ةيرابغ اهنع

 دمحأ روتكدلا لوقي .يبرغلا اهلكش ىلإ ماقرألا هذه رؤطت لوحو
 هروط ام عم قافنالا لك قفتت ال ةيرابغلا ماقرألا .نإ» :بولطم

 .«'”راتدلا ةيبوروأ راجنلا ةيبرع ةروصلا نأ يأ ؛نويبوروألا

 ٭ + + + ++ ٧

 )١( .ةيبرعلا ماقرألا .دعس يلع مساق ص٦٠.

 )٢( .(تنرتنإلا نم بوحسم) ةيناسنإلا ةراضحلا عبن ةيبرعلا ماقرألا "فيطللا دبع وناكو .٢٢ص .ردصملا سفن

 )٢( .ةيبرعلا ماقرألا ص١٩.

(1 ( 

2 
 انماث
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 ة اتزاتزح 1

 ةيقرشملا ماقرالا ةبسن

 ءاملعلا نم ناقيرق ةيقرشملا ماقرألا ردصم لوح لوقلا بذاجتي

 اهنأ ىري رخآ قيرفو .ردصملاو ةبسنلا ةيدنه اهنأ ىري قيرف ؛نيثحابلاو

 .أشنملاو لصألا ةيبرع

 مه نيمدقألا نأ دجي نيثحابلاو ءاملعلا مكئلوأ يف لمأتملا نأ ديب
 ضعب مهلوقب لاق امك كلذ ىلع نوعمجي لب .لوالا لوقلا باحصا

 نم مهرثكأ وا مهلك مهف يناثلا لوقلا باحصا اقا .نيثدحملا ءاملعلا

 .نيرصاعملا نيثدحملا

 ةيدنهلا اهتبسننب اولاق نيذلا نيقباسلا نيمدقألا كئلوأ نم لعلو

 كولم لوأ نإ ملعلا لهأ لاق» :لاق ثيح ؛هخيرات يف يبوقعيلا خرؤملا
 ناك هنامز يق يذلا .كلملا نمهرب مهتملك هيلع تعمتجا نيذلا دنهلا

 باتكلاو .اهملع هنع ذخأو موجنلا يف ملكت نم لوأ وهو .لوألا عدبلا

 هنمو .روهدلا رهد هريسفتو «؟دنه دنسلا» دنهلا هيمست يذلا لوألا

 نمو .دنكرألا .ريهجرألا نم اورصتخا مث . .يطسجملاو ريهج)رألا رصتخا

 تاجيزلاو تارصتخملا كلذ نم اوملع مئ .سوميلطب باتكل يطسبجملا

 جرخي يتلا ةيدنهلا فرحأ ةعستلا عضوو باسحلا نم اههبشأ امو

 :يهو :اهتفرعم كردي ال يذلا باسحلا كيمج اهنم

 وهو .ةئام وهو .ةرشع وهو .دحاو وه اهنم لوألاف (ا.؟.ال.٩.٨.٧.٦.٥.٤)

 فلأ ةئام وهو .فلأ فالآ ةرشع وهو .فلأ فلأ وهو .فلأ ةئام وهو .فلأ
 .« "ادعاصف أدبا باسحلا اذه ىلعو .فلأ

 ةعامج ركذ» :هلوقب ؛«هبهذلا حورم» هباتك يف يدوعسملا كلذ دكؤيو

 اذه نأش لمأتب ةياغلا اولصو نيذلا .ثحبلاو رظنلاو ملعلا لهأ نم

 حالصلا اهيف يتلا ةقرفلا نامزلا ميدق يف تناك دنهلا نإ :هئدبو ملاعلا
 مضت نأ دنهلا تلواح بازحألا تبزحتو :لايجألا تلجت امل هنإف .ةمكحلاو
 مامإلاو مظعألا كلملاو ربكألا نمهربلا وهو .اكلم اهل تبصنو .ةكلمملا
 تداقناو .ءاملعلا تمدقتو .ةمكحلا همايأ يف ترهظو .مدقملا اهيف
 .ءامكحلا عمجو .ايندلا حلاصم هجو مهارأو .اهدالب تبصخأو .دنهلا هل

 .نانبل .توريب .رداص راد ا٤ص .١0ج "بوقعي يبأ نب دمحأ )١(
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 هنمو .«روهدلا رهد» هريسفتو «دنس دنهلا» باتك همايأ يف اوثدحأف

 ديهجرألا نم عزفو .«يطسجملا«و .«ديهجر ألا»ه باتكك بتكلا تعرف

 كلذ دعب اهنم لمع مث .«سوميلطب» باتك يطسجمل انم 9 دنكر ألا«

 .«"»قيدنهلا باسحلاب ةطيحملا فرحألا ةعستلا اوثدحأو تاجيزلا

 دنهلا ميلاقأو راطقأ باج يذلا وهو- ينوريبلا ناحيرلا وبأ ديزيو
 ؛اخيضوت عوضوملا- يونزغلا دومحم ملسملا دئاقلا ةبحصب دنسلاو
 هيرجن امل باسحلا نم ائيش مهفقورح ىلع نورجي اوسيلو» :لاق ثيح
 يف فلتخت فورحلا روص نأ امكو .لمجلا بيترت يف انفورح ىلع
 نحن هلمعتسن يذلاو .«كناه ىمستو باسحلا ماقرأ كلذك .مهعاقب

 .«"صهدنع ام نسحأ نم ذوخأم

 ميلاقأ يف لاجو باج نع لقنيف .«تسرهفلا» هباتك يق ميدنلا نبا امأ

 مهلو .بهاذملا وفلتخم .تاغللا وفلتخم موقلا ءالؤه» :لوقيف .دنسلا

 .ملق يتئام وحن مهل نإ مهدالب لوجي نم ضعب يل لاق .ةدع مالقأ
 ةعستلا يف نوبتكي رثكألا يق مهنأ هركذ مدقملا لجرلا اذه ركذو

 فورح نيبو اهنيب اطبار .ماقرألا لكش دروأو .«'لاثملا اذه ىلع فرحأ

 :يلي امك يهو .لمجلا باسح

 .نانبل .توريب .ةفرعملا راد .٨٧ص .١ج .بهذلا جورم )١(

 .نانبل .توريب .بتكلا ملاع 0١٢١ .ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت .ناحيرلا وبأ .ينوريبلا )٢(

 .ةمركملا ةكم .عيزوتلاو رشنلل زابلا راد س؟٧ص .تسرهفلا .قاحسإ نب دمحم .ميدنلا نبا )٢(

(١٤( 
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 بتك تءاج .دنهلا ىلإ ةروكذملا ماقرألا ةبسن نم لاونملا اذه ىلعو
 يف لوصفلا» باتك لثم .نفلا اذهب ةينعملا ىرخألا يبرعلا ثارتلا

 .يليجلل «دنهلا باسح لوصأ» باتكو .يسديلقألل «يدنتهلا باسحلا

 لكش تدروأ بتكلا هذه لكو .يشاكلل «باسحلا حاتفم» باتكو

 .دنهلا ىلإ اهايإ ةبسان ةعستلا ماقرألا

 ميلس دمحأ روتكدلا :لثم :نيرصاعملا ضعب بهذ .لوقلا اذه ىلإو
 يف ةلمعتسملا اهنم ءاوس ؛انماقرأ نأ كش ال» :لاق يذلا .ناديعس

 ماقرألا مساب برغملا يف ةلمعتسملا وأ .ةيدنهلا ماقرألا مساب قرشملا

 ."«لصألا ةيدنه يه ةيبرعلا

 لعلو .نيرصاعملا نم ذدع هيلإ بهذ دقف :ماقرألا ةبورعب لوقلا امأ
 دمتعا دقو .بولطم دمحأ روتكدلاو .بيطخلا ناندع روتكدلا :مهزربأ

 .عوضوملا اذه يف امهدعب بتك نم امهيلع

 يف برعلا اهلمعتسا يتلا ماقرألا نأ ىري بيطخلا ناندع روتكدلا نإ ذإ
 ةروطتم لاكشأ اهنأو .اهتأشنو اهدلوم يف ةيبرع مهبرغمو مهقرشم
 .لمجلا باسحب اهتميق بسحبو . .يدجبألا اهبيترتب ةييرعلا فورحلا نع

 ذخأ ىلع ناهرب دجوي ال هنإ :لاقو .درطم روطت لحارمب اضيأ ترم مث
 .دونهلا نع مهماقرأ لكشل برعلا

 ةيوهلا ىطعت نأ اهل قحل .اهتمجع يعي نم قدص ول :لاق هنإ ىتح

 .رارقتسالاو ةماقإلا لوطب ةيبرعلا

 تبث نم ىلإ ةيبرعلا ماقرألا جاتحت ال :لوقيف .بولطم دمحأ روتكدلا اقأ
 .‘4سورطلا اهتناصو نورقلا اهتظفح دقف :اهتلاصا

 :افيش ريغي ال امهلوق نأ الإ .نيريبكلا نيثحابلا نيذه يأرل انمارتحا &مو
 .ةأشنلاو لصألا يف امنإو .ةيسنجلاو ةيوهلا يف سيل مالكلاف

 )١( .ميقرتلاو ماقرألا ةصق ص٦٧.

 )٢( ص .ةيبرعلا ماقرألا .دعس يلع مساق ٧٣.

 )٢( .ماثللا ةطامإ .ينشعملا ص٢٢.

 )٤( .ةيبرعلا ماقرألا ص٩.
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 «هكنك» ىعدي ايدنه ايكلف اقلاع نأ ىلع نوثدحملاو ىمادقلا قفتيو
 هعم الماح ها٥] ةنس روصنملا رفعج يبأ يسابعلا ةفيلخلا ىلإ عاج

 ملاعلا رمأف .هتركفبو باتكلاب ةفيلخلا بجعأ دقو دنس دنه» باتك

 ةغللا ىلإ هتمجرتب (٥ا0٨٨ ت) "يرازفلا ميهاربإ نب دمحم يكلفلا

 .هيلع ةفاضإلاو ةيبرعلا

 .ذخأ هنمو .«ريبكلا دنس دنه» هباتك ىمسو ,رمألاب يرازفلا ماقف

 همولع يف (ه؟٣؟ دعب ت) يمزراوخلا ىسوم نب دمحم دمتعا هيلعو

 كاذنآ سانلا ايند يف يمزراوخلا بتك ترشتناو .ةيكلفلاو ةيباسحلا

 تعاش .كانه نمو ..يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم سانلا اهيلع دمتعاو

 اهلمعتساو .ةرئادلا رفصلا عم ةعستلا ماقرألا تاذ ةيباسحلا ةيلمعلا

 ءاج امك .فورحلاب ماقرألا نوبتكي اوناك نأ دعب .امجعو ابرع نوملسملا
 .ميركلا نآرقلا تايآ نم ددع يف كلذ

 ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايصق دجي مل نمف» :لجو زع هللا لوقك
 ةدع نإ» : لجو زع- هلوقو .(ا٦٩:ةرقبلا) «ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ
 تاوامسلا قلخ موي هللا باتك يف ارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا
 نم نولوي نيذلل» :ىلاعت هلوقو .(٦٨:ةبوتلا) «مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو
 اعبس كانيتآ دقلو» هلوقو .(٦2٢:ةرقبلا) «رهشا ةعبرأ صبرت مهئاسن

 .(٧٨:رجحلا) «ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم

 .ةريثك فورحلاب ةبوتكملا ددعلاب ةقطانلا ةينآرقلا تايآلاو

 بهارلا اهيلإ راشأ يتلا يه اهلعلف .ةعستلا ماقرألا ركذ ىلإ ةدوعلابو

 يف ماشلاب نيرسنق ريد يف ناك يذلا .تخبيس سريواس ينايرسلا
 لكل نوللهي سانلا نا» :لاق ثيح ؛م ٦١٢٢ ةنس هعضو يذلا هباتك

 نأ كم .مورلا ريغ دنع نسح عيش نم سيل نأك يمور وه ام
 نأ طقف تاراش إ عستب نوعيطتسي لاثملا ليبس ىلع دونهلا

 .«‘_ناك ام انئاك ددع يأ اوبتكي

 ةيباسحلا ماقرألا ةبسن لوح نيرصاعملاو ىمادقلا نيقيرفلا يأر ءارقتسابو

 .يرازفلا اهزاح ةرهشلا نكلو "قراط نب بوقعي هعم نإ ليقو )١(
 .٧٦ص .ميقرتلاو ماقرألا ةصق )٢(

(1٨( 

: 
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 ليمي يملعلا جهنملا نأ ييأر يفف ؛برعلا ىلإ وأ دنهلا يلإ ةيقرشملا
 بابسألل ةيقرشملا ماقرألل ةيدنهلا ةبسنلاب لئاقلا يأرلا دييأت ىلإ

 :ةيلاتلا

 .ةيدنهلا اهتبسن ىلع نيمدقألا قافتا .ا

 ثحبلا يف تاحجرملا نم وهو اهتأشنو اهتيادبل يخيراتلا ليصأتلا .؟
 .يملعلا

 ةقدلا نم وه افصو .برعلا ىلإ دنهلا نم اهلاقتنا ةكرح فصو .
 .ناكمب

 ةياورلا وأ ةصقلا يف ليصقتلاو .نيم دقألا ىدل اهتصق ليصفت ٤.

 مهحالطصا يف نيثدحملا جهنم يف ةحص اهيوقي وأ اهديزي
 .يثيدحتلا وا يثيدحلا

 .تاياورلاو ءارآلاو لاوقألل تاحجرملا نم ربتعت بابسألا هذهو

 ءاج ةرئادلا رفصلاو .ةطقنلا رفصلاو .ةرئادلا رقصلا :كانهف .رفصلا امأ

 امأ .يلزانملا يميقرتلا ماظنلا يف غارفلل ًائلام .ةعستلا ماقرألا ةبحصب
 .بوعشلا كيمج ىدل دوجوم وهف .ءيش يأل يفانلا هانعم

 امأ .يمزراوخلا ملاعلا 4ضو نم هنأ ىرأف .ةطقنلا رفصلا نأ نيح يف

 ليلد الف .رفصلا ةرئادلا طسوتت تناك يتلا ةطقنلا ناك هنأب لوقلا

 ناك امنإو .هطسو يفق ةطقن هب دجوت ال ةرئادلا رفصلا لكش نأل ؛هيلع

 عاج امبسح اهب قصتلم وأ ةرئادلا نع لصفنم .ريصق يقف أطخ هولعي

 ةطقنلا رفصلا نأ حمرن كلذل :رمألا اذهب ءانتعالا تاذ ثارتلا بتك يف

 ىسوم نب دمحم هعضو نم لعلو .مهراكتباو برعلا يض نم وه
 .يمزراوخلا

٨ + + ٩ ٨٩ ٧ 

 .٢٨ص .ردصملا سفن ) ( ١
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 ةيبرغملا ماقرالا ةبسن

 ماقرألا ىمست امك .ةيرابغلا ماقرألاب ةيبرغملا ةيباسحلا ماقرألا ىمست
 ةيبوروألا وأ ةيجنرفالا ماقرألا رضاحلا رصعلا يف اهيلع قلطو .ةيبرعلا

 .ةيبرغلا وأ

 سلدنألا نمو . .سلدنألا يف ةلمعتسم تناك يتلا يه اهنأ رهاظلاو

 عجري يذلا نأ هكنوه ديرغيز ةيناملألا ةثحابلا ركذتو . ابوروأ ىلإ تلقتنا

 نرقلا يف ين اثلا ريتفليس وأ تريبريج وه اهلقن يف لضفلا هيلإ

 اميق حبصأ مث .برعلا دي ىلع سلدنألا يف سرد يذلا .يرجهلا عبارلا

 ىلع قلطأ كانه نمو. .امور يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلل مظعأ اربح دعب

 ممألا لكف» :ةيناملألا ةثحابلا لوقت ثيح ؛ةيبرعلا ماقرألا .ماقرألا هذه

 دنع عيمجلا اهملعت يتلا م اقرألا مويلا مدختست ةرضحتملا

 وأ .تانوفيلت ليلد مويلا دجو امل ماقرألا كلت الولو .برعلا

 خماشلا حرصلا اذه دجو املو .ةصروبلل ريرقت وأ .راعسأ ةمئاق
 تارئاطلا تدجو امل لب ٠كلفلاو ةعيبطلاو ةضابرلا مولع نم

 بعشلا اذه انمزك دقل .ءاضفلا خيراوص وأ توصلا قبست يتلا
 ىلع انقلطأ نيح .ردقي ال يذلا لضفلا كلذب انيلع نم يذلا
 .«'ةيبرخلا ماقرألا مسا اندنع دادعألا ماقرأ

 ةيبرع اقاقرأ اهامسو .ةيبرعلا ةيوهلا ماقرألا هذه اوطعأ نيذلا نمو
 وركفم» باتك بحاص يدارك نورابلا وه ۔ناديعسروتكدلا لوقي امك-

 ."ةيبرع تاراكتبا يه ماقرألا هذه نأ ىلإ بهذ ثيح ؛«مالسالا

 ترجاه ذإ ؛يبرعلا قرشملا يف اًنيوط ثبلت مل ماقرألا هذه نأ رهاظلاو
 رصم يف تلمعتسا اهنأ ىلإ صوصنلا ضعب ريشتو .سلدنألا ىلإ

 هثحب يفق هللادبع نب زيزعلادبع ذاتسألا لاقو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف

 نوركذبو» :«ةيبرغملا ةيبرعلا ماقرألا لامعتسا وحن هجتم ملاعلا»

 ثلاثلا نرقلا ىلإ ةعجارلا ةميدقلا ةبرصملا يدربلا قاروأ نأ
 .«‘"ةيرابغلا ماقرألا تلمعتسا دق يرجهلا

 .توريب .لبجلا راد .٨٦ص .يقوسد لامكو نوضيب قوراف ةمجرت ٦٨. ص .برغلا ىلع علطت برعلا سمش )١(

 .٤٧ص .ميقرتلاو ماقرألا ةصق )٢(

 .شماه-٨٨ص.ةيبرعلا ماقرألا .يلع مساق )٢(
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 .سلدنألا يلإ رصم نم ناك صنلا اذنه ىلع ءانب- اهلاقتنا لعلو

 .يصقألا برغملا ىلإو .ابوروأ ىلإ تلقتنا سلدنألا نم اهنأ :ييأر يفو

 نبا دنع ناك شكارم يف اذيدحتو- ىصقألا برغملاب اهل ركذ لوأو

 ثيح ؛«رابغلا موسرب راكفألا حيقلت» هباتك يف (٦٥.ا ت) نيمسايلا

 بكرتي ,لاكشأ ةعست ددعلل تعضؤ ينلا موسرلا نأ ملعاو» :لاق

 هذه يهو .رابغلا لاكشأ ىقست يننأ يهو ددعلا عيمج اهيلع

 تحلطصا ولو .لوألا عضولا ىلع اندنع سانلا نكلو -نيلكشلا دروأو-

 ال هلاح ىلع لمعلا هجوو .زاجل اهسكع وأ اهليدبت ىلع كسفن عم
 نم ساحنلاو ديدحلا لثم ضرالا رهاوج نم موق اهعنص دقو .لدبتي
 الو شقن ريغ نم ءاش ام اهب برضيو ةريبك دادعأ اهنم .ءيش لك

 رابغلا هيلع نوذمي دوسأ احول نوذختي مهنإف دنهلا لهأ امأو !وحم

 .«رابغلا باسح ىمسي كلذل .!اوؤاش ام هيف نوشقنيو

 نأو .ماقرألل يبرغملاو يقرشملا نێلكشلل ركذ صنلا اذه يفو

 .نايرابغ نايدنه اعم نيلكشلا

 وه نيمسايلا نبا هدروأ يذلا ةيبرغملا ةيرابغلا ماقرألا لكش نأ ىلع

 .انهل يبوروألا ريوطتلا لبق

 ةيدنه ماقرأ يه ةيبرغملا ماقرألا نأ ىلإ هجتي يدنع يأرلا نإف ؛كلذل

 نع مهتءاج اهنأل :ةيبرعلا ماقرألا نويبوروألا اهيلع قلطأ امنإو .ةيرابغ

 .سلدنألا برع قيرط

 نم ادلو ناقيقش ماقرألل يبرغملاو يقرشملا- نيلكشلا نإف ؛كلذل

 الكش امهفالتخا لعلو .ةيدنهلا ةمكحلا محر نمو يدنهلا ركفلا محر

 ماقرألا لكش لعلو . دنهلا يف ايقطانم امهنم لك أشنم فالتخا ىلإ ىجار

 ةيبرغملا ماقرألا لكشو .ميدنلا نبا هدروأ امبسح .ايدنس ناك ةيقرشملا

 مهل نأ اركذ ينوريبلا ناحيرلا ابأو ميدنلا نبا نإف . ايدنه رخآ اناكم ناك

 .دنسلاو دنهلا قطانم فالتخاب فلتخت ة ةذع امالقأ دونهلا يأ-

 ٭ ٨٩ + + 4 ٧4٩

 )١( ماقرألا .يلع مساق .٦١ص .ةيبرعلا ماقرألا .بولطم دمحأ العربية.ص٦٠.

 ٠.۔۔ے۔ ۔_۔۔ء
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 ريخألا يأرلا

 ةيباسحلا ماقرألا نأ :ونه يدنع يأرلا نإف .صوصنلل يئارقتسا لالخ نم
 اهتركذ ذ يتلا بابس ألل .ةيدنه ماقرأ يه يبرعغمل او يقرشملا اهيلكشب

 .ةيبرغملا ماقرألاو ةيقرشملا ماقرألا نع يثيدح ماتخ يف

 طخلا عضو عم بسانتي امب ةيقرشملا ماقرألا اوروط برعلا نأ دنب
 بسانتي امب ةيبرغملا ةيرابغلا ماقرالا اوروط نييبوروالا نأ امك .يبرعلا
 .ةينيتاللا فورحلا عم

 عجري دنسللو دنهللفق» :ناديعس ميلس دمحأ روتكدلا لوقبو

 مظعم يف مويلا لمعتست يتلا ماقر ألا راكتبا يف لضفلا

 اولشنتنا مهنأ يف نيملسملا برعلا لضف نكلو ؛ملاعلا ءاحنأ
 املع هولعجو .ةماعلا طاسوأ نم يدنهلا يباسحلا ماظنلا

 لمتشي راص ثيحب ؛هوذمو هولعو هورشنو بتكلا هيف عضوت
 .«'‘ةيرشعلاو ةيداعلا روسكلا ىلع

 ةيباسحلا ماقرألا نإ انلقو ليق اذإ ةضاضغ نم لوقلا يف سيلو

 اقولع اوذخأ برعلاف ؛ةيدنه ماقرأ يه يبرغملاو يقرشملا اهيمسقب

 .ةفرعملا لئاسو نم ةليسو ةمجرتلا اوذختا نأ دعب .مهريغ نع ةريثك

 كباشتلا ةريثك ةينيتاللا ماقرألا اودجو امدنع نويبوروألا مه كئلوأو

 ملو .ةيبرع اهوبسنو ةيرابغلا ماقرألا اوذخأو اهوكرت .ديقعتلاو

 هرسأب ملاعلا حبصأ يذلا لئاهلا يراضحلا ممهمذقت نم كلذ مهعنمي

 .اهالعأ ىلإ ءايشألا قدأ نم .هلالظ أيفتيو .هشيعي

 ,قباسلا نم ذخأي اهنم قحاللا نإف .تافاقثلاو تاراضحلا نأش اذكهو
 .لجو زع هللا دنع هرخأو هلوأ ملعلاو

 +٭ ٭ ٨ + + ٨4

  

 )١( .ميقرتلاو ماقرألا ةصق ص٢١.
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 ةيقرشملاب ةيبرغملا ماقرألا لادبتسا

 نع الدب ةيبرغملا ماقرألا لامعتسا ىلإ تاوعدلا عفترتو تاحيصلا ولعت
 امأ .ةيبرعلا ماقرألا يه ةيبرغملا ماقرألا نأ رابتعا ىلع .ةيقرشملا ماقرألا
 .ةيدنه يمهف ةيقرشملا ماقرألا

 وأ يبرعلا برغملا عم فطاعتلا ليبق نم ييأر بسح- كلذ سيلو
 قبطنتل ؛هديلقتو برغلا عابتا يف ةبغرلا باب نم كلذ امنإو .هديلقت
 ؛هديلقتو بلاغلا عابتا يف بولغملا علو لوح ةينودلخلا ةيرظنلا انيلع

 اذبأ علوم بولغملا نأ يف» :ن نيرشعلاو ثلاثلا لصفلا يف لاق ثيح
 .هدئاوعو هلاوحأ رئاسو .هتلحنو .هيزو .هراعش يف :بلاغلاب ءادتقالاب

 .هل تداقناو اهبلغ نميف لامكلا دقتعت سفنلا نأ كلذ يق ببسلاو

 يبرعلا برغملا يف دئاسلا وه ناك ةيقرشملا ماقرألا لامعتسا نأ ىلع

 .(رئازجلاو سنوتو ايبيل) طسوألاو ىندألا نيبرخملا اميس ال .يمالسإلا

 برغملا ميلاقأ ضعب يف ازصحنم ناك ةيبرغملا ماقرألا لامعتسا لعلو
 ىلع ىبرغلا رامعتسالا رصع لبق كلذو ؛(ةيبرغملا ةكلمملا) ىصقألا
 ماقرألا لامعتسا ىلإ ةديج ةدوع كانه تناك لب :ةثالثلا براغملا
 دقف .لالقتسالا دعب ةيبراغملا وأ ةيبرغملا راطقألا ضعب يف ةيقرشملا
 يتلا فحصلاو تالجملاو تافلؤملا نم اددع بولطم دمحأ روتكدلا ركذ

 ىلع تبتك رئازجلا نإ ىتح .ةيقرشملا ماقرألاب اهنوخرؤي اهباحصأ ذخأ

 ."ةيقرشملا ماقرألا ةيدقنلا اهتلمع

 ةغللا عمجم سيئر يعفاشلا نسح خيشلا روتكدلا ذاتسألا لاقو

 ماقرألا ةباتكب نيبلاطملا ىلع هدر ضرعم يف- ةرهاقلاب ةيبرغلا
 ازيثكو .تالجملاو فحصلا دهاشو .رئازجلا يف لمع دق ناك هنإ :ةيبرغلا
 .ةيقرشملا ماقرألاب بتكت تالماعملا نم

 مظعمف ؛يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا ماقرأ يه ةيقرشملا ماقرألا نأ ىلع

 اهلمعتسا دقو .ةيقرشملا ماقرألا لمحت يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا بتك

 .نانبل "توريب .مقرألا راد .س١!١٦٧ص .ةمدقملا )١(

 .اهدعب امو ٨١ص .ةيبرعلا ماقرألا (٢)

 .ثحبلا اذه لوح مدتحملا شاقنلا دنع كلذ ناك )٣(



 برعلاو دنهلا نيب ةيباسحلا ماقرألا
 هج . - ٦

_, _ 
 :اا ٢ ترش

 تاغللاف ؛ازضاح اهنولمعتسيو ايضام نيملسملاو برعلا مظعم
 ءيجم لبق ةيقرشملا ةيقرشلا ماقرألا يه اهماقرأ ةيمجعألا ةيمالساإلا

 ةيسرافلاو ةيكرتلا تاغللاك .اهبوعشو اهرايدل ىبرغلا رامعتسالا

 ةيغيزامألا ةغللاك ايقيرفإ برغ تاغلو .ةيلحاوسلاو ةيوالاملاو ةيدرألاو
 .اهيبستنم ضعب يل لاق امبسح .اسوهلاو ةينالفلاو

 ريوطتلا اهيلع ىغط ةيبرغلا ةيبرغملا ةيرابغلا ةيدنهلا ماقرألا نأ امبو
 ةيبرغ اهحمالم تحبصأف ةيبوروألا ةغبصلا اهيلع تبلغو .يبوروألا

 ىلع .ابرغو اقرش .امجعو ابرع نوملسملا دخوتي نأ ىرأف .ةيبوروأ
 رثكألاو لمجألاو لضفألاو بسنألا اهنأل :ةيقرشملا ماقرألا لامعتسا
 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةركاذلاب اطابترا
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 برعلاو او دنتحلا نييب ةيب اسحلا ,ماقرألا

 ةمتاخلا

 .ماقرألا ساسأ ىلع دادعألا نوفرعي اوناك ام برعلا نأ زم امم انل نيبت
 يناثلاو .يناثلا لبق لوألا .يمكارت ددعك .دادعألا نوفرعي اوناك امنإو
 عضو ىلع اوعضاوت امل مهنأ كلذ ىلع ليلدلاو .اذكهو ثلاثلا لبق

 اهنم ةتسو .اموي نيرشعو ةعست اهنم ةتس اولعج ةيبرعلا روهشلا
 .(ا) "رهش رشع ىنثا ةنسلا اولعج ثيح .اموي نيثالث

 املو .ةميركلا هتايآ نم ددع يف دادعألا ركذ ميظعلا نآرقلا عاج املو

 راشتنا لبق كلذو .تاملكلاب دادعألا كلت اوبتك مهيف ةباتكلا ت رشتنا

 .باسحلا ةفرعمو ميلعتلا

 يكلفلا لجرلا ءاج امدعب هنأ انركذ امكف .برعلا دنع ماقرألا ةباتك امأ
 رفعج يبأ يسابعلا ةفيلخلا ىلإ همدقو .«دنته دنس» باتكب يدنهلا

 يرازفلا ميهاربإ نب دمحم روصنملا ةفيلخلا رمأ .دها ٥7 ةنس روصنملا

 ةمجرت نأ ال يرازفلا نم ناك امق .باتكلا ةمجرتب قراط نب بوقعي هعمو
 نب دمحم رفعج وبأ هدعب ءاجو .«ريبكلا دنه دنس» هامسو هيلع دازو

 .هيلع دازو هبذهف «ربجلاو باسحلا» باتك بحاص يمزراوخلا ىسوم

 نم نالكش رشتناو .راشتنالا يف ةيباسحلا ماقرألا تأدب .كانه نمو

 ماقرألاب رخآلاو .ةيقرشملا ماقرألاب امهدحأ دعب اميف فرع .ةيباسحلا ماقرألا

 .ةيبرغملا ةيرابغلا

 اهزاشتنا ممع كلذل :ايبرع تروطت ةيقرشملا ماقرألا نأ دعبتسأ الو
 .ابونجو الامشو .ابرغو اقرش :يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ مظعم

 ابوروأ ىلإ اهنمو سلدنألا ىلإ اهقيرط تقش دقف .ةيرابغلا ماقرألا امأ
 .ايبوروا اهريوطت ناكو .برغملا دالب ضعبو

 يه -يبرغملاو يقرشمل ا اهيمسقب- ةيباسحلا ما اقرألا نأ تحجر 9

 يلق ناك اهردصم نأ امير ةيقرشملا ماقرألا نأ تيأرو .ةيدنه ماقرأ

 وأ ةيرابغلا ماقرألا امأ .ةيدنهلا ةراقلا هبش نم ءزج وه يذلا دنستلا

 .دنهلا ضرأ نم رخآ ميلقإ نوكي امبر اهردصم نإف ةيبرغملا

 .نامع ةنطلس .طقسم .٤٢ص .ةيكلفلا دصارملاو ةيرصبلا ةيؤرلا نيب لالهلا توبث .رمع نب ميهاربإ ضويب )١(



 برعل او دنهلا نيب هت ةيباسحلا ماق ألا

 -ةآر :ترح

 دنهلا لهأو- ةصاخ دنسلا لهأل نأب ينوريبلاو ميدنلا نبا ركذي امك

 .مهدنع ام نسحأ اوذخأ برعلا نأو .ةدع مالقأ ةماع

 ةيرابغلا ماقرألاب ةيقرشملا ماقرألا لادبتسا ىلإ ةوعدلا نإف ؛كلذل

 ثارتلا اذه .ميظعلا يمالسإلا يبرعلا انثارت ىلع ةيانج هيق .ةيبيرغملا

 كلذ يف نأو .ةيقرشملا ماقرألاب هخيراوتو هدادعأ تبتك يذلا .مخضلا

 .اهل از زخنتو ةيبرعلا ةركاذلل انامهإ

 ....قيفوتلا يلو هللاو

 ىبايسلا دوعس نيب دمحأ

 




