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 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 لو لا ثحبلا

 ةوعدلا لها

 ةعامج» ب مهسفنأ نومسي اوناك لب .ةيمستلا هذه اولمعتسي مل ركبملا مهخيرات ن ةيضابإلا
 ك ناك ةيضابإلا ب مهبيقلت رهظ ام لوأو ..ةماقتسالاو قحلا لهأ»و ،ةوعدلا لهأ»و نيملسملا

 .عقاولا رمألاب اميلست اهولبقت مث .ةنسلا لهأ مهيلع اهقلطأ ثيح سيرجمهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 نب ديزي نم هفقومبو .هتعاجشو هتأرجب روهشملا ينيدلا ميعزلا ىلإ ةيضابإلا بهذم بسنيو
 ةلاسر خ ةيهقفلا هئارآ ضعب طسب دقو . (يرملا يميمتلا ضابإ نب هللا دبع) .ةكم ةيامحل ةيواعم

 .نيدلا ولغلا نع اهيف ثدحتي 6ناورم نب كلملا دبع ىلإ اههجو

 نم حيرصلا حيحصلا ىلع تدمتعا ةيضابإلا نإ :لوقيو صاخ بهذم هل امامإ نكي مل وهو

 .(امهنع هللا يضر) باطخلا نب رمعو ركب يبأ نيتفيلخلا ننس عابتأو ةيعرشلا رماوألا

 نولوقي كلذلف .ةنسلاو نآرقلا ميلسلا هجهنمب .حيحصلا مالسإلا عابتإ هنأ مهقيرط نوربتعي

 بهاذملا دعب ءسماخلا يمالسإلا بهذملا عابتأ مهربتعي نم كانهو .بهذم عابتأ اوسيل مهنأ

 3 .ةنسلا دنع ةفورعملا ةعبرألا

 ضعب كانهف كلذ مغرو .ةعيشلا نم ةنسلا ىلإ برقألا مه .مهتادقتعمو مههقف 2 ةيضابإلاو

 مامإلل مهعابتإو .ةيرسلاو ٠نامتكلا ةلحرمب مهلوق اهنم .ةعيشلا نيبو مهنيب ةكرتشملا رصانعلا

 ضيقنلا ىلع يهو 6يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ميلاعتب يدتقت ةيضابإلاو .بختنملا يضابإلا
 .ولغلا بهاذم عم

 تاليودلا كلت نأ نوربتعي اولاز ام مهو .ةيضابإ ةلود نم رثكأ مهل تناك ليوطلا مهلاضن ربع
 نامع ةلود رابتعا نكمي يلاحلا انرصع يبو .يمالسإلا راهدزالا ةلحرم لكشت تناك ةيضابإلا



 ةماقتسالا قحا لمأ ةيضابالا

 .ةمات ةيرحب اهيف ةنسلا لهأ عتمتيو .ةيضابإلا ركف قيبطت اهيف يرجي ةلود .ةيجيلخلا

 بهذملا اذهب فيرعتلا ىلع ردقالاو ردجالا يهف .ةيضابإلا عجارملا ىلع ثحبلا اذه خ دمتعن

 .ةيمالسإ ةسردم ةيأ عابتأ ىلإ هجوي داقتنا يأ نأل .مهل نيدقتنملا ءارآب ذخأن نلو .يمالسإلا

 لبق نم هجوم حضاو هضعبو نطبم هضعب داقتنا اضيأ كانهو .ةمألا هذه ناينبل ًاضيوقت هربتعن

 . اذه لك نع رظنلا انضضغ دقو .ةنسلا ةصاخو .نيملسملا نم مهريغ ىلإ .ةيضابإلا عابتأ ضعب

 ةيضابإلاو ةنسلا نيب لدابتملا دقنلا نإف لامجإلابو .باتكلا اذه ىلإ اهلقنن ملو ستاباطخلا نم عونلا

 .يبهذملاو ينيدلا راوحلا يعاسم نمض هفينصت نكميو .ردانو ليلق وه

 .يئادعو يدقن كولس هنأب فصوي .ليوط خيرات ربع . امومع نيملسملا نم ريثك هعبتا يذلا كولسلا نإ
 ةحلاصملا قيرط عبتن يكل ناوألا نآ مويلا نكل .ابيرقت ةيمالسإلا بهاذملا ةيبلاغ هتاهاتم ذ تعقو

 نأ نكمي ال ذإ .ةيفئاطلا تازعنلا نع ةديعب .ةدحاو ةمأ حبصتف .ةيمالكلا برحلا فقونو .راوحلاو

 .ةدحاو ةمأ اننأب ًاعيمج داقتعالل نيملسملا وعدن نأ يهو .ةدحاو ةقيرطب الإ ةيفئاطلا براحن

 ضعب عابتأ نم صاخشأ رهظ نأ .اذه انرصع خ اهيلع فسؤي يتلا ةديدجلا رهاظملا نمو
 مهتقرف نأب ءالؤه لوقيف .هلك مالسإلا نع لاصفنالل وعدت تاراعشب نوداني ةيمالسإلا قرفلا
 وعدنو .مالسإلا ىلع اريبك ارطخ ةرهاظلا هذه ربتعن نحنو .هلك مالسإلا نع ًالقتسم انيد لكشت

 .اهدئاقع تناك امهم .مالسإلا نع تعرفت يتلا قرفلا لكف .ديدجلا رطخلا اذه كرادتل نيملسملا

 .مالسإلا ىلإ نومتني اهعابتأو .ةيمالسإ بهاذمو قرف يهف

 اهباطخف .ةمالا ةملك ديحوتو يبهذملا راوحلا عورشم ة هب ىذتحي اجذومن ةيضابإلا ربتعتو

 .ًاعيمج نيملسملا عم ةحلاصملاو راوحلل يعسلاب مستي

 قرفو .ةعيشلا نع تعرفت وأ تقشنا ىرخأو .ةنسلا نع تعرفت وأ تقشنا ةينيد قرف كانه

 .ةيمالسإلا ةينيدلا سرادملا هذه نم يأ نع عرفتت مل ةيضابإلا نكل .ةيفوصلا نع تعرفت ىرخأ
 . .مالسلا مهيلع ةباحصلاو لوسرلا رصع ىلإ رشابملا اهئامتناب لصت يه لب

 .يعيشلاو يتسلا ءامتنإلا نم اهدرجتو .اهلالقتسا ثيح نم ةيديزلا عم ةيضابإلا هباشتتو

 ةنسلا نيب طسولا ناكم لتحت .نييثوحلاب اهعابتأ ىمسي يتلاو نميلا خ ةدوجوملا ةيديزلاف
 .ةعيشلاو

 



 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 اهءاملعو اهخياشمو اهتمئأ لجي نأ الإ هنكمي ال ةيضابإلا دئاقعو خيرات ىلع علطي نم نإو
 .رصاعملا انموي ىتحو بهذملا ةأشن ذنم مهعيمج

 مهيأر خ رظنلا ةداعإب مهبلاطتف حصنلا ضعب ةيضابإلا عابتأل هجون نأ يعيبطلا نمو
 .نييومألاو نيدشارلا ءافلخلا لوح ثراوتملا

 عم فلتخت اهنكل .ينسلا مالسإلا عم اهدئاقعو اههقف نم ريثكلاو ريثكلا ذ ةيضابإلا ىقالتت

 2 ةنسلا نيملسملا نيخرؤملا عم فلتخت امك .نيدشارلا ءافلخلا ةناكمو ةيمست ةلأسم ةنسلا لهأ

 .نييومألا ماكحلا ةلأسم

 بتك ضعب هتفصو دقو .يدنكلا ىيحي نب هللا .دبع :وه تومرضحب فرع يضابإ ميعز لوأ

 بحاص وهو :هبطخ كلذ ىلع لدت امك غناسلو ةحاصف وذ ميرك عاجش دباع دهتجم :هنأب .خيراتلا

 . (يومالا دمحم نب ناورم) ىلع جورخلا

 ىلع مدقت دق ناك امك ‘تومرضحو ةرصبلا نم لك خ ةيضابإلا ةمامإب هل عيوب دق ناكو

 هل مت هنأ ركذي و . جحل و نيبأ ىلع هقيرط نم رم نأ دعب .ةونع اهيلع ءاليتسالا هل مت ثيح .ءاعنص

 .هراصنأ رثك نأ دعب ماشلاو زاجحلا ىلع ءاليتسالا

 يتلا تافصلا نع دعبلاو 6لادتعالاب فصتي بهذمب نوذخأي مويلا نيدوجوملا ةيضابإلا نإ

 .نيبصعتملاب اوسيل مهو .ةيمالكلاو ةيخيراتلا رداصملا ضعب 2 مهنع تركذ

 نيب فالتخإلا طاقن نع الوأ ثحبيف .ةعرسب هتاحفص بلقيو .باتكلا اذه .ءارقلا دحأ كسمي دق

 هانثرو يذلا يفئاطلا كولسلا وه اذهو :!ىرخأ ةهج نم بهذملا اذه تادقتعمو ةهج نم هتادقتعم

 بهذملا اذه اهلالخ نم دقتني نأ ئراقلا عيطتسي راكفأ نع ثحبلاب لثمتملا وهو .ةقباسلا لايجألا نع

 ضعب لعجي كلذف .ءيش خ ةنسلا نع فلتخت ال ةيضابإلا نأب ئراقلل تلق ول يننأ دقتعأو .كاذ وأ

 هدجن يفئاط كولس اذهو .فالتخالا طاقن نع هيف ثحبلل ةجاح نودجي الف سباتكلا نوقلغي ءارقلا

 .نيملسملا عيمج عم ءاقتلالا طاقن نع ثحبي نأب ئراقلا حصننو .هضيوقتل ىعسنو 6عمتجملا

 اذه نع ةقيقحلا فرعت ةيهقفلاو ةيخيراتلا مهعجارمو ةيضابإلا بهذم تافلؤم رداصم نمو

 .مهريغ مهنع ىكح امم ال ‘هنع ةحيحصلا ةروصلا ىلجتت .هئاهقفو هئاملع هاوفأ نمو بهذملا

 .مهيف ليق وأ



 ةماقتسللار قمحا لهأ مةيضابولا

 لهأو .ديلقت ال دييقت لاجر هلاجرو .ةحيحصلا ةيمالسإلا بهاذملا نم يضابإلا بهذملاف
 .قحلا ىلع دامتعا

 لالدتسالاو سايقلا ىلع مث .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىضتقم ىلع مهيدل ماكحألا يرجت

 .ةعيشلاو ةنسلا دنع اهب لومعملا ةيهقفلا تاعيرشتلا رداصم نم اهلكو .باحصتسالاو ناسحتسالاو

 ىدحإ مهرابتعا نوهركي امك .ةيمالسإلا ةسسؤملا نع مهجرخت ةوعد يأ نوضفريو نوركني كلذلو

 .ةيلافملا قرفلا نم نوؤربتي مهنأ ةيثارتلا مهبتكو مهتافلؤم دجن يذلا تقولا خ .جراوخلا قرف
 , .تلح امثيحو تدجو امنيأ

 ضعبلا مهربتعي نأ عئاشلا أطخلا نمف .مالسإلا نع جورخلا اهانعم ةيضابإلا رظن جراوخلاو

 .جراوخلا نم

 نارقلا ىلع مئاقلا مالسإلا وه مهبهذم نإ . اثيدحو اميدق مهوخرؤمو ةيضابإلا ءاهقف لوقيو

 دنتست ةثيدحلاو ةميدقلا مهبتكف .نولوقي اميف نوقداص مهو .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ىلعو .ميركلا

 .ثيدحلاو نآرقلا ىلع اهراكفأ لك

 ميلاعت ةماقإ سيئرلا مهفده اولعجو .لادتعالا قيرط مهتايح لاوط اوراتخا مهنأ نوركذي امك
 الو تاماهتا يوحت ال يتلا .مهبتك لك خ ًالعف هظحالن ام اذهو .المعو املع .يمالسإلا نيدلا

 .نيملسملا نم مهريفل ريفكت

 :دومح نب ملاس خيشلا لوقي

 مهنيدو مالسإلا مهبهذمف صاخ بهذم ءاشنإ وأ بزح نيوكتل فده ةيضابإلل نكي مل ...ه

 تسلا نينسلا دعب نافع نب نامتع ةفيلخلا ةسايس ىلع ةيضابإلا ضارتعا نكي ملو .مالسإلا

 وأ ةيصخش بابسأل .ميكحتلا هلوبق دعب بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلع الو .هتفالخ نم ىلوألا

 .«..ةيمالسإلا ةديقعلا ىلإ مهيأر خ تمت بابسأل امنإو .ةيدام ةعفنمل

 مهريغل ءادعلا اوبصاني مل مهنإف .رصعلا كلذ 2 ءافلخلا ضعب عم يسايسلا مهفالتخا مغرو

 لئاسملا نأ .هؤاهقفو يضابإلا بهذملا ءاملع هبتكيو هبتك ام لالخ نم يلج ودبيو .نيملسملا نم

 بهاذملا باحصأ لاوقأ نع اريثك دعبت ال .هططخو بيرقتلا سسأ اهلوح رودت يتلا اياضقلاو
 .ىرخألا ةيمالسإلا



 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 يبأ نب ةيواعم رصاع يذلا (ضابإ نبا) ىلإ مهوبسنو .ةيضابإلاب يمالسإلا عمتجملا مهبقل
 .ناورم نب كلملا دبعو غنايفس

 . قلطي ناك هنإ مهرداصم لوقتو سيرجهلا لوألا نرقلا ىلإ مهبهذم ةأشن نويضابإلا عجريو

 رخاوأ ي ناك ةيضابإلا ةملك مهلامعتسا لوأ نإو .ةوعدلا لهأ» وأ «نيملسملا ةعامج» مسا مهيلع

 .عقاولا رمالاب اميلست فصولا اولبقت ثيح يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 بهاذملا لبق نم ةحيحص ةساردب ظحت مل اهنإ نولوقيو ةكرحلاب مهبهذم نوفصي ام اريثكو

 :اودمتعا ةكرحلا ةمئأ نآل ىرخآلا

 . مهتكرح نامتكلا ه

 .تاطلسلا نم افوخ مهنيد 2 ةيقتلاو ٥

 يبأ :نب يلع ةفيلخلا نيب تعقو يتلا يهو .اصاخ ًاعقوم ةيضابإلا دنع نيفص ةكرعم لتحتو

 نأب تهتناو .نيفرطلا نيب ميكحتلا اهيف عقوو .نايفس يبأ نب ةيواعم اهنيح ماشلا يلاوو .بلاط
 .ميكحتلل اضفر هنع يلع شيج نم مسق ضفنا

 ىتح ترمتسا يتلا «نامتكلا» ةلحرمب ديز نب رباج اهيف ناك يتلا ةلحرملا ىلع ةيضابإلا قلطي

 .ةنراقملابو .«روهظلا» ةلحرم اهنومسيف مهطورش قفو ةدشارلا ةفالخلا مايق امأ .ه ٩٢ ةنس هتافو

 هذه تذختا اهقرف ضعبو ةيفوصلا كلذكو .اهنع تقشنا يتلا قرفلا نم اريثكو ةعيشلا نأ دجن
 ىلإ ىدأ يذلا وه رصعلا كلذ ة يسايسلا خانملا نأ ودبيو .(روهظلاو ةيقتلاو .نامتكلا ) :ئدابملا
 و .زوردلاو .ةيليعامسإلا و ءافصلا ناوخأ دنع نامتكلا فرع دقف .ةيركفلا كلاسملا هذه ديلوت

 .مهريغو ..ةيديزيإلا

 ةدوعلل مهاعد امدنع ميكحتلا يضار نيبو بلاط يبأ نب يلع نيب ناورهنلا ةكرعم تعقو

 لتقو .«يبسارلا بهو نب هللا دبع نيملسملا مامإ» مهمامإ ةعاط خ لخديو هسفن علخي نآل هوعدف

 .اهئارقو ةمألا رايخ نم اوناك مهنإ ةيضابإلا رداصم لوقت فالآ ةدع ناورهنلا خ يلع مهنم

 جهتنا هنكل .ناورهنلا لهأ نم ناك يدزالا ريدح نب سادرم لالب ابأ نإ ةيضابإلا لوقيو

 2 ه ٦١ ماع هتعامجو هرودب لتق هنإو ،اورقتسا ثيح ةرصبلا ذ هبحصو وه ةيملسلا ةضراعملا

 .نييومألا ةهجاوم ة سفنلا نع ًاعافد نسراق دالب

٩ 



 ةماقتسفلار قحل لهأ ةيضابالا

 نع عافدلاب ضابإ نب هللا دبع مايق ىلإ هةيضابإلا» ب مهفصو ءارو ببسلا نويضابإلا وزميو
 تناك نيح خ .مهنم رهاظلا وه ناكف ةيومألا ةطلسلا عم هل ةلسارم خ يدزالا لالب يبأ باحصأ

 .يدزالا ديز نب رباج خ لثمتت نييضابإلاب اومس نمل ةيقيقحلا ةدايقلا

 هلو سابع نب هنلا دبعل اذيملت ناكو .نييضابإلا رداصم لوقت امك ثدحمو اهيقف ناك ريخألاو

 .كلك يبنلا جوز ةشئاع مهنم ةباحصلا نم ددع نع تاياور

 هتافو ىتح ترمتسا يتلا «نامتكلا» ةلحرم ديز نبا اهيف ناك يتلا ةلحرملا ىلع ةيضابإلا قلطيو

 .«روهظلا ةماقإ ةلحرم» اهنومسي يتلاو مهطورش قفو ةدشارلا ةفالخلا مايق نع امأ .ه ٩٢ ةنس

 سلبارط يو (ه )١٢٢ نامع يو (ه )١٢٩ نميلا ذ مهل تماق يتلا لودلاب لثمتت اهنإ نولوقيف
 .(ه )١٦٠ رئازجلا و (ه )١٤٦٢

 ميقت نأ ةميدق ةيخيرات تارتف لالخ خ تعاطتسا ةيمالسإلا قرفلا لك نأب ركذن نأ اننكمي انهو

 نع اديعبو "يمالسإلا ملاعلا فارطأ ے ماقت تناك اهنأب تاليودلا كلت لك فصتتو .اهل تاليود

 ةريغص تاليود ةيضابإللو ةيديزللو ةيليعامسإللو زوردلل ناكف ..ةمكاحلا ةطلسلا وأ ةفالخلا زكرم
 ةروعو ببسب اهيلإ لوصولا بعصي ةيفارغج قطانم 2 ماقت تاليودلا كلت تناكو .عونلا اذه نم

 .ةيضابإو ةيديزو ةيليعامسإ تاليود تميقأ سراف دالب يو .نميلا يفف .اهلابج عافترا وأ اهضرأ

 ام ةحصب مكحلل ةصاخلا مهطورش مهلو مالسإلا ميلاعت لقنل اليبس ةياورلاب ةيضابإلا لوقت

 نب عيبرلا دنسم) وه قالطإلا ىلع مهدنع رداصملا رهشأو .ميركلا يبنلا نع تالوقن نم درو
 .يساسألا يهقفلاو ينيدلا عجرملا مهدنع وهو .(بيبح

 ةروكذم بيبح نب عيبرلا اهاور يتلا ثيداحألا ةيبلاغ نإ نولوقيو .عماجلا حيحصلا هنومسيو

 .كلذب نوقحم مهو .ةفيفط قورفب وأ .هسفن صنلاب ىرخألا ةينسلا عجارملا

 مهبتك خي لقن مهئاملع ضعب نإف .هقفلاو ةياورلا غ اصاخ اجهنم مزتلي بهذملا نأ مغرو

 .ةنسلا لهأ قرط نع ثيداحأو ةيهقف لئاسم ةيهقفلا

 : ةيضابالا دتع نيدلا كلاسم

 ءافلخلا دهع) يدشارلاو يوبنلا دهعلا ىلع اهوقبط مهدنع مكحلا ماظنل عبرأ قرط هذهو

 :يهو 4 نيدلا كلاسم : اهيلع اوقلطاو (ةعبرألا



 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 .ةيقتلا نومزليق .عرشلل ةلطعملا ةرئاجلا ةطلسلا ةحازإ نع نوزجعي امدنع :نامتكلا كلسم

 .ةطلسلا ىلع داهجلا نونلعيو هلل مهسفنأ قوف امف مهنم نوعبرأ عيبي امدنع ،ءارشلا كلسمو ٢.

 .قساف مامإ لزعل وأ .لالتحالا درل امامإ مهرايتخاب نوكتو .عافدلا كلسم ٢.

 .ةدشارلا ةقالخلا ةماقا وهو .روهظلا كلسم ٤.

 اهساسأ دنتست دئاقع يهو .روهظلا ةلحرمو نامتكلا ةلحرمب ىمسي ام . اضيأ زوردلا دنع دجنو

 .ديحوتلا كلسمب مهبهذم زوردلا يمسي : ( كلسملا ) حلطصم دجن امك .يسايسلا لماعلا ىلع

 .نسحم مهنسحمو ءيسم مهئيسم مهريغك مه ةباحصلا نأ ةيضابإلا دئاقع رهشأ نمو
 = ةمكحملا ىلع هبرحب أطخأ مث ميكحتلاب أطخأ ايلع مامإلا نأ نولوقيف .مهضعب نوئطخيو

 .ناورهنلا

 .لمجلا ةكرعم يلع دض اهبرح 2 ةشئاع ةئطختب نولوقيو

 .ىحنملا سفن ي ريست ىرخأ ليصافت مهلو .هيف اوناك امم ةبوتلا اعيمج مهل نوتبثي مهنكلو
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 يضابإ وهو نامع يتفم (نيمي يناثلا ) يليلخلا دمحا خيشلا

 .بها ذملا راوحل ةحودل ١ رمتؤم 2 ًاكر اشم
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 ةساقتسالار قمحا لمأ ةيضابالا

 ةيمالسإلا بهاذملا ىلإ نيمتنملا عم نوجوازتي .نيرخآلا نع لصفنت ال ةيعامتجالا مهتايح
 : ةددحم ءارأ مهل .اهيف نوشيعي يتلا تاعمتجملا خ نيرخآلا تاداع فن يه مهتاداع .ىرخألا

 .ماكحلا عم لماعتلا بولسأو .مكحلاو ةفالخلا

 تاسرامم يأ دجوت ال هنأ نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا دكؤيو

 .ةاكزلا ءاتيإو هللا تيب جحو مايصو ةالص نم هللا عرش هرقأ ام ىوس يضابإلا بهذملاب ةصاخ

 .لوقي امب قحم وهو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا نأ ربتعي امك ةفالخلا ثروت نأ ضفري بهذملا نأ :لوقيو
 .ريغصلاو ريبكلا لمشي نأ بجي

 اذه خ مهتافالخ يسانتو فتاكتلاو دحوتلا ىلإ مهبهاذم عيمجب نيملسملا يليلخلا خيشلا اعدو

 .اهاياضقو ةيمالسإلا ةمألا مومهب متهي يضابإلا بهذملا نأ لاقو .تقولا

 .ينامعلا بعشلا نم %75 ةبسن نولثمي نامع ةنطلس خ ةيضابإلا نأ يليلخلا خيشلا دافأو

 .اينازنتو وغنكلاو يلامو اناغو ايبيلو سنوتو رئازجلا 2 كلذك نودجاوتيو

 «نامءوت» امهنأو .نيدلاو ةسايسلا نيب لصفي ال يضابإلا بهذملا نأ يليلخلا خيشلا ىريو

 .ةسايسلا لفغي الو نيدلاب متهي يضابإلا بهذملا ناو ،بنج ىلإ ابنج ناريسيو

 .ةيبرعلا ةريزجلا تاداع نفن يه ةنطلسلا خ ةيضابإلا تاداع نأ نامع ةنطلس يتفم لوقيو

 .ةقطنملا تاداع نسفن اضيأ يه .ايقيرفإ لامش خ مهتاداعو

 زيمي ام ...» :نأ لوقي نامع ةنطلس خ ةلودلا سلجم وضع "يحبصلا دومح نب ميهاربإ خيشلا
 سسأت ثيح ةيمالسإلا ةلودلا ذ أشني بهذم لوأ هنأ ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب نع يضابإلا بهذملا

 ةديقعلا خ ةلقتسملا هؤارآ هل يسايس يركف يدئاقع بهذم لوأ اضيأ وهو .يرجهلا لوألا نرقلا اي

 ديدعلا ذ اهماقأ يتلا هتلود يو .هتريسو هتوعد خ لدتعم بهذم وهو .الادتعا رثكألا وهو مكحلاو

 لامشو رصمو ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملاو تومرضحو ةرصبلاو نامع لثم مالسإلا نادلب نم

 بازيم يداوو رئازجلا لابج ةيو نىنوتب ةبرج خو ايبيل ذ هسوفن لابجو سلبارط 2 ايقيرفإ

 بهذملاب اهتيبلاغ نيدت تلازام يتلا نامع خ لود بهذملل تسسأتو سلدنألا ىلإ لصو هنا ىتح

 ١ يض اي ال ..«.
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 ةماقتسالاو قحلل لهأ ةيضابالا

 رئازجلا نع دعبي ال يذلاو رئازجلاب بازيم يداو نونطقي يضابإ نويلملا ىلع ديزي ام كانهو

 .رتموليك ٠٠ نم رذكأ ةمصاعلا

 مهتقالعو برغملاو رصم خ ةيضابإلا) هباتك ه ميلعلا دبع دمحم بجر روتكدلا لوقيو

 .لادتعالا نم مهبهذم هب زاتمي ناك ام مهتلود سيسأت ىلع مهدعاس» :(ةرصبلاو نامع ةيضابإب

 ءوض ئدابملا هذهل قيبطت نم هب يداني ناك امو .ةلادعو ةاواسمو حالصإ نم هيلأ وعدي ناك امو

 ءادع 2 اوناك..» :لوقيو .«يربربو يرصمو يبرع نيب قرفت الو عيمجلا عمجت يتلا مالسإلا ةوخأ

 ملسم يآل قح ةفالخلا وأ ةمامإلا نأب نولوقي اوناك مهنأل ارظن .سابعلا ينبو هيمأ ينب عم يسايس

 .«..ةفلتخملا اهنوطب ىلع الو شيرق ىلع ةرصاق نوكت الف .حلاص

 نحن نولوقيو» :ةيضابإلا فصو ة (بهاذم الب مالسإ) هباتك 2 ةعكشلا ىفطصم لوقيو

 اوضفر مهنال (جراوخلا) بقلب اومر مهنإ نولوقيو .ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاك ةيضابإلا

 ريثكلا ذ ةنسلا لهأ عم قفتت ةيضابإلا ةديقعو» ...شيرق نم مامإلا نوكي نأ مازتلا يأ .ةيشرقلا
 يأرلاب نولوقي مهنكلو .ةينيدلا مولعلل ردصمك ثيدحلاو نآرقلاب نوفرتعي مهف .ليلقلا ذ فلتختو

 .«..عامجإلاو سايقلا نم الدب

 :يديوه يمهف ذاتسألا لوقيو

 درلا هيف ىلوتي (ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا) هناونع رمعم ىيحي يلع خيشلا باتك ...»
 ءامسأو اهيلإ راشأ يتلا ةيضابإلا قرف نأ اتبثم يرعشألا تالوقم مده دقو .تاماهتالا لك ىلع

 ۔ مهتافنصم خ الو ةيضابإلا خيرات ذ ال .قالطإلا ىلع مهل دوجو ال .مهركذ نيذلا ءاهقفلا

 ةقالع الو .هب مهل ةقالع ال هبتك ام رثكأ نإو .ائيش ةيضابإلا نع فرعي ال يرعشلا نأ ىلإ ىهتناو

 ۔«..مهب هل

 مكحلا لظي نأ اوضفر مهنوكو .مهيلدتعم وأ مهتالغ .جراوخلا نم اوسيل ةيضابإلا نأو ...»
 مهفنصي ال كلذ نإف .عقي نأ هل ناك ام أطخ ةيواعمو يلع نيب ميكحتلا اوربتعاو شيرق ىلع اركح

 مهسفنأ نوبسحي الو .جراوخلا ىلإ اوبستني نأ نوديري ال۔هترابع صنب۔ةيضابإلاف .جراوخلا نمض

 .«.. ةيجراخلاب نوزتعي الو سكلذك
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 ةماقتسالاو قمحا لمأ ةيضابالا

 يناثلا ثحبلا

 هيضابإلا خيرات

 ةكرحلاب مهبهذم نوفصي ام ريثكو .يرجهلا لوالا نرقلا ىلإ مهبهذم ةأشن نويضابإلا عجري

 نامتكلا اودمتعا ةكرحلا ةمئأ نآل .ىرخآلا بهاذملا لبق نم ةحيحص ةساردب ظحت مل اهنإ نولوقيو

 فصت يتلا ةديحولا يه ةصاخلا مهرداصم نإو .تاطلسلا نم افوخ مهنيد خ ةيقتلاو مهتكرح

 .باتكلا اذه 2 اهيلع اندمتعا كلذلو .احيحص افصو بهذملا

 يبأ نب يلع ةفيلخلا نيب تعقو يتلا يهو .اصاخ ًاعقوم ةيضابإلا دنع نيفص ةكرعم لتحتو

 شيج نم مسق ضفنا نأب تهتناو .نيفرطلا نيب ميكحتلا اهيف عقوو غنايفس يبأ نب ةيواعمو بلاط

 .ميكحتلل اضفر هنع بلاط يبأ نب يلع

 ترمتسا يتلا «نامتكلا» ةلحرمب ديز نب رباج اهيف ناك يتلا ةلحرملا ىلع ةيضابإلا قلطي

 .هروهظلا» ةلحرم اهنومسيف مهطورش قفو ةدشارلا ةفالخلا مايق امأ ه ٩٢ ةنس هتافو ىتح

 ةضراعملا جهتنا .ناورهنلا لهأ نم ناك يذلا يدزألا ريدح نب سادرم لالب ابأ نإ :ةيضابإلا لوقيو

 سراف دالب ے ه١٦ ماع هتعامجو هرودب لتق هنإو ؛اورقتسا ثيح ةرصبلا ذ هبحصو وه ةيملسلا

 .نييومألا ةهجاوم ذ سفنلا نع اعافد

 ةعامج كانه تناك .نييومألا دض مهتاكرحو مهتاروثب نوموقي جراوخلا ناك يذلا تقولا يفف

 ىلإ ءوجللا مدعو ملسلا ترثآو .اهل ارقم ةرصبلا ةنيدم نم تذختاو ناورهنلا ةكرعم دعب تقثبنا

 .(يميمتلا ةيدأ ني سادرم لالب) وبأ ةعامجلا هذه معزت دقو .اهئارآ ضرفل فنعلا وأ فيسلا

 .ةيضابإلا ةقرفلاب يمالسإلا خيراتلا دعب اميف فرع امب تجتنأ يتلا ةرذبلا ةعامجلا هذه تنوكو

 .يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب وبأ وه ةيضابإلاب فرعت نأ لبق ةقرفلا هذه ميعز ناكو
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 ةماقتسالاو قحال لمأ ةيضابالا

 عم نيفص ةكرعم دهش دقو .سيق نب فنحألا اهمعزتي ناك يتلا ميمت ةليبق ىلإ يمتني وهو

 نيذلا ليلقلا ددعلا نم ناكو ميكحتلا دعب ناورهنلا لهأ عم هقرافو ةورع هوخأو وه يلع مامإلا

 ردقلا ميظع ادهتجم ًادباع سادرم ناك) :ريثألا نبا هنع لاق .ناورهنلا ةكرعم لتقلا نم اوجن

 . (انلتاق نم الإ لتاقن ال لوقيو ءاسنلا جورخ مرحيو ضارعتسالاب نيدي ال ناكو

 قعصو نيملسملا نيب ةنتفو فالخ نم ثدح امل احاترم نكي مل هنأ .ةيضابإلا ةياورلا لوقتو

 ةديقعلا عابتأ نيب لاتقلا نأ ىأرو نيملسملا هناوخإ يديأ ىلع ديرشتو لتق نم هباحصأب َلح امل
 نب فنحألا ةيامح تحت ةرصبلاب ماقأو هباحصأ نم رفن عم بحسناف .حصي ال رمأ ةيمالسإلا

 هراكفأو هءارآ رشني لالب وبأ ذخأ ةيامحلا هذه لظ خو .هيأر دادسو هتمكحب زاتمي ناك يذلا سيق

 اودرجي الأ هعابتأ اعدف .جراوخلا هكلس يذلا برحلا قيرط نم الدب عانقإلاو شاقنلا قيرط ارثؤم

 ةقيرط ىلع سانلا ضارعتساو نيفلاخملا لتق ركنأف ناودعلل اوضرعت اذإ الإ ادحأ اولتاقي الو احالس
 هعم نيحلا كلذ خ قارعلا يلاو دايز حماست وه هراكفأ رشن خ هدعاس امم ناكو .جراوخلا يبرطتم

 هتعامجو (لالب يبأ ) دومق جراوخلا ركنأ دقو .جراوخلا لعف امك هوبراحي مل مهنال .هتعامج عمو

 ىلإ ةبسن .ةيرورحلا مهنومسي اوناكف ةرصبلا لهأ امأ .ةدعقلاب مهوبقلف نييومألا دض ةروثلا نع
 .ءارورح

 سانلا عانقإل تارظانملاو سلاجملا دقعي ناكو هراكفأو هتوعد رشنل ةرصبلا خ لالب وبأ طشن

 ةرصبلاب مهل اصاخ ادجسم اونب ىتح مهددع دادزاو سانلا نم ريبك ددع هيلإ مضناف .هثارآب

 ةقرازآلا مهيف امب هالوتت ةيومألا ةلودلا ىلع تجرخ يتلا قرفلا عيمج نأ هتريس نسح نم غلبو

 .ةلزتعملاو ةعيشلاو تادجنلاو'
 ناك دقف .هقارف ىلع ربصي ناك ام هنأ ليق ىتح ديز نب رباج مامإلل امزالم لالب وبأ ناك

 .رباج هل لوقيف .حبصلا ةالص لبق هيتأيو ءاشعلا دعب رباج دنع نم جرخي هنأ هيلإ هقوشت نم

 ىتح كيلإ اقوش كاقلب يسفن تمه ام لاط دقل هللاو :لالب وبأ هيلع دريف كسفن ىلع َتَقَقَش دقل
 .رباج مامإلاب لالب ابأ طبرت تناك يتلا ةيحورلاو ةيركفلا ةلصلا ىدم نيبي اذهو .كتيتأ

 نع ةفلتخم ةديدج ةسايس عبتا ةرجهلل ٥٥ ةنس قارعلا ةرامإ دايز نب هللا ديبع ىلوت امدنعو

 ءاوس نيضراعملا لك عم ةوسقلا لمعتساو جراوخلا بلط خ دتشاف (ةدعقلا) هاجت هدلاو ةسايس
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 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 لالب وبأ ناك اذه لك مغرو .مهنم دحاو يأ ك ةعافشلا ضفرو جراوخلا نم وأ .ةدعقلا نم اوناك

 .مئال ةمول هللا ة شخي ملو قحلا ةملك لوقي

 عماجلا دجسملا ناك هللا همحر لالب ابأ نأ حيحص قيرط نم اندنع تبث ) :ينيجردلا لوقي

 حيحصلاو بئاغلاب رضاحلاو ءيسملاب مكنم نسحملا نذخآل هللاو..» :ربنملا ىلع لوقي ًادايز عمسف

 .«..ميقسلاب

 :لاقو هللا همحر ماقف

 :لوقي ذإ .هللا ركذ اذكه امو يصاعلاب عيطملا ذخأت كنأ معزت كنإو .تلق ام انعمس دق .

 دأو !ةل ىعس ام الي ننمإلل رتل نآو قل يتلَدنو ةتزاو ززت الآ (ة)> قر ىرقا ريهتتاق {
 .[مجنلا ةروس] .هم... فرلا ءارجلا هرت 7 (ل ىري فوس هيعس

 ببس ناك امبرو .هحارس قلطأ مث ةورع هوخأ لتقت نأ لبق لالب وبأ نجس نأ كلذ ةجيتن نم ناك

 لمشي مل وفعلا اذه نكلو .ةرصبلا خ ريبك نزو كاذنآ اهل ناك يتلا ميمت ينب ةراثإ نم هفوخ كلذ

 ىتأ هنأ نوخرؤملا ركذ دقف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفي ملو مهتقحالمو مهتدراطم 2 رمتساف هعابتأ

 دقتنت تناكو ةدابعلا ةدهتجم تناك (ءاجنبلا وأ) ءاجلبلا اهمسا لالب يبأ باحصأ نم ةأرماب

 (...) (دايز نبا)

 .يبيغتف كركذ دق (رابجلا) اذه نإ :لالب وبآ اهل لاقف

 ىمر مث اهيديو اهيلجر عطقف دايز نبا اهذخأف .يبيسب اهوركم دحأ ىقلي نأ ىشخأ ) :تلاق

 (قوسلا خ اهب
 سفن خ ريبكلا هرثأ نيملسملا دض (دايز نب هللا ديبع) هسرام يذلا داهطضالا ةجيتن نم ناك

 هركف ىلإ وعدي نأو دايز نبا رش نمأي نأ المأ رخآ ناكم ىلإ ةرصبلا كرتي نأ ررقف لالب يبأ
 مهماكحأ انيلع يرجت نيملاظلا ءالؤه نيب ماقملا انعسي ام هللاو هنإ) :هباحصال لاقف رخآ ناكم خ :

 ةفاخإو فيسلا ديرجت نإو .ميظعل اذه ىلع ربصلا نإ هللاو .لدعلل نيقرافم لضفلل نيبناجم
 .(انلتاق نم الإ لتاقن الو افيس درجن الو مهنع ذبتنن اننكلو ميظعل ليبسلا

 :ارعش لوقي وهو ةرصبلا نم جرخف
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 _ --- ةماقتساللر قحا لهأ ةيضابالا

 انزتا ام هللاو الف يقبي سيل ام هلدميل ىقبي يذلا تنزو ينإ
 انجشهلايندلاهبح نكي الق هلدافنالءاقبوجري ناك نم

 انمثهل تيسيلامب يىسفن عيبو ينجرخأرانلافوخوهلإلا ىوقت

 ادحأ اوفيخي نل هباحصأو هنأ نلعأ دقو .كسآب اولزن ىتح هعابتأ نم الجر نومبرأ هممو راس
 لالب يبأ نم لمعلا اذه ضتري مل دايز نبا نكلو .لاتقلاب مهأدب نمالإ اولتاقي الو افيس اودرجي وأ

 ة كلذ ناكو ًاميمج مهلتقف رضخأ نب دابع ةدايقب لجر فالآ ةمبرأ نم انوكم اشيج هيلإ لسرأف
 .ةيرجه ٦١ ةنس

 :هلتق لبق ارعش لوقي ناكو

 . يلاسصوأو يداسسجأب متلمف اذام تجرخ انحاورأ اذإ يلابن اذام

 يلابئا لظنحلا لثمك جاجملا تحت انمجامج تراط اذإ نانجلا وجرن
 يل اجوأ فوخ نم توه بولتلا ذإ هدصعومل يبر ينع اب ؤرما ينإ

 ناك دقف دايز نبا دض ةديدش ةمقن راثآو هباحصأ سوفن خي قيمع ىدص لالب يبأ لتقمل ناكو
 .ءارعشلا نم ريثك هاثرف هعابتأل ىلعألا لثملا هداهشتساو هلمعو هكولسب

 صخأ نمو .هيقفو ثدحمو مامإ مهدنع يدزالا ديز نب رباج 6يضابإلا بهذملا سسؤم ربتعي

 دهش نمم ةباحصلا نم ريبك ددعو ةشئاع نينمؤملا مأ نع ثيدحلا ىور نممو سسابع نبا ذيمالت

 .هتفلا 2 هب صاخ بهذم ا د ناكو .ثيدحلاو ريسفتلا خ اماما ناك .اردب

 بسني ملو .ةرجهلل ٩٢ ةنس خيوت اهيفو ةرصبلاب هرارقتسا رثكأ ناكو .ةرجهلل ٢١ ةنس دلو

 .بهذملا هيلا

 نيذلا هذيمالت هنع هرثأ ام اهارثأو اهبصخأ لعل .ةريثك دفاور خ ديز نب رباج ملع عزوت دقو
 .مهريغو بئاسلا نب مامضو .يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ . مهيديأ ىلع بهذملا رشتنا

 ةلسارملاو ةباتكلا لمعتسي نمم هسفن ديز نب رباج ناكف .ةركبم ةرتف 2 هقفلا كلذ نيودت مت دقو

 نبا ىلوم ةمركع لثم نيعباتلا نم هئالمز ضعب بتكتساو .هباحصأو هذيمالت ىلإ هتيوجأب بتكف

 .لئاسملا ضعب ة سابع
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 ةماقتسفلار قمحا لهأ ةيضابالا

 ةديبع وبأ ماتأ رخاوأ خ ةيئاهنلا اهتروص خ هئارآو هلاوقأ ريرحت متو بهذملا ةروص تلمتكاو

 زكرم يهو .ةرصبلا ة بهذملا خايشأ ةمامإ ىلع ديز نب رباج فلخ يذلا .ةميرك يبأ نب ملسم

 .ثلاثلا نرقلا ةياهن ةبارق ىتح ؛ةيضابإلا ءاملعل يساسالا عمجتلا

 (دعب نم) تحضأ يتلا .مهنادلب ىلإ قرشملاو برغملا نم هيلع اودفو نيذلا هتبلط هلمح هنعو

 .نميلا ) اهقريشو ةريزجلا بونج نم لك خ .اريطخ ايسايس ارود تبعل .ةةيضابإ لودل» زكارم
 .(رئازجلا .سنوت .ايبيل :ايقيرفإ لامش ةيو نامع ةنطلس مك تومرضحو

 لوالا روهظلا مامإ ناكف .ايقيرفإ لامش خ «ةيضابإلا» ةلود تسسأت (ملعلا ةلمح) دوهجبو
 هباحصأ هعياب دهو .ملعلا ةلمح دحأ يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ :وه ةلودلا هذهل

 ة ًاماه ًازود بعلو .يزجهلا ١٤٠ ةنس سلبارط ذ روجنز ةدلب برق «دايص» ةقطنم خ ةمامإلاب
 نيب ةلصتم بورح دعب ممت .نييسابعلا كلم مايأ اهمكح يتلا .ةريصقلا ةرتفلا ذ ةقطنملا ةسايس

 .برغملا خ«ةيضابإلا» عومجو ةيسابعلا ةلودلا شويج

 متسر نب نمحرلا دبع) وهو ٧ملعلا ةلمح» دحأو ةديبع يبأ» ذيمالت نم رخآ ذيملت حلفأ دقو

 يتلاو .(ةيرئازج ةنيدم يهو .ايلاح ترايت) ترهاتب «ةيضابإلا» ةلودلا سيسأت خ (يسرافلا

 فورظ نم هتأيه امو .اهراهدزا عم ترهدزاو (ةنس )١٢٠ ةنس نيرشعو ةئام ةبارق ترمتسا

 تاذ ةعساو ةيملع ةورث تكرت «ترهات«و «ةسوفن» لبج نم لك خ ةزاتمم ةيملع ةكرح رارقتسالا

 .ةليلج ةميق

 عونب ءةيضابإلا» ةيناكسلا تاعمجتلا تظفتحا «ترمهات» ي ءةيضابإلا» ةلودلا طوقس دعبو
 اهتياعر ىلع موقت يتلا ةيملعلا ةضهنلا كلت ةعباتم نم اهنكم .يسايسلاو ينيدلا لالقتسالا نم

 نيب يمطلا جاتنإلا لصتاف .«ةبازعلا سلاجمب» ةيضابإلا حالطصا خ تفرع يتلا .ءاملعلا سلاجم

 .هذه انمايأ ىتح ةيمالسإلا مولعلا فلتخم ذ برغملا «ةيضابإ»

 ه لثمت يذلا يسايسلاو ينيدلا لماعلا ىلإ ىلوآلا ةجردلاب دوعي غيضابإلا ركفلا ةأشن نإ
 ميكحتلا اوركنأ نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ضعب فرط نم يبسارلا بهو نب هللا دبع ةعيابم

 ريهز نب صوقرحك ةنجلاب ةلي لوسرلا هل دهش نمو ردب لهأ نم مهيفو بلاط يبأ نب يلع ىلع

 .ه٧٢ لاوش خ ةأشنلا هذه تناكو .يدعسلا ماجل نب ةيراسو لفون نب ةورفو يدعسلا
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 ةماقتسال)ر قحلا لهأ ةيضابالا

 :يلاتلا راعشلا يبسارلا بهو نب هللا دبع باحصأ عفر دقو

 اوهرعو هنع اورف نيعداوتم نيفص ةيلع عم نيذلا نأ ىرن اذكهو }(هلل الإ مكح الو ةيندلا تلبق)

 وه جراوخلاب ةيضابإلا طبري يذلا ديحولا ءيشلا نكل .ةماع نيخرؤملا دنع ةارشلا وأ جراوخلاب كلذل

 ةيعرشلا ةءافكلاو رايتخالا ةيرح قيرط نع نيملسملا ةمامإ ىلإ ةوعدلاو .ميكحتلل كرتشملا مهضفر

 .بصنملا اذهل

 لئاوالا ةاعدلا

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ىلإ اودفو .رافنأ ةسمخ اوناك ةيضابإلا ةاعدلا نأ رداصملا قفتت

 نوقابلاو . (حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ) وهو نميلا نم مهنم دحاو .ةرصبلاب ةميرك يبأ

 :مهو ةبراغم

 .يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ه
 .يتاردسلا مصاعو ٠

 .يسمادغلا رارد نب ليعامسإ بيذملا وبأو ه

 .يلبقلا دواد وبأو ه

 .ه ١٤٠ ىلإ ١٢٥ ةنس نم تاونس سمخ ةدم ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ةسمخلا ةبلطلا ءالؤه سرد

 .(ايقيرفإ لامش) يمالسإلا برغملا دالب ىلإ نيدئاع ًاعيمج اوهجتا مث
 يريفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا وبأ

 دعبو .ةرصبلا ةنيدم خ ملسم ةديبع يبأ ذئتقو ةيضابإلا مامإ نع ملعلا ذخأ .نميلا نم هلصأ

 نالعإب مهخيش مهاصوأ نأ دعب مهدالب ىلإ ةبراغملا هئالمز عم هجتا يقلتلا نم تاونس سمخ

 برغملا دالب ىلإ اولصو املو .باطخلا يبأل اهدقعب مهيلع راشأو .ةوق مهسفنأ نم اوسنأ نإ ةمامإلا

 مهلبقو نييسابعلا ماكحلا ىلع طخسو ريبك بارطضا ذئنا تناك يتلا سلبارطب اورقتسا

 هتمامإ تدتما .نيدشارلا ءافلخلا ةريسب برغملا ے راسف باطخلا يبأل ةمامإلا اودقعف .نييومألا

 نيكمتلا ةصرف هل حتت مل را دقألا نكلو .نازه ىلإ ابونجو ناوريقلا ىلإ ابرغو ةقرب ىلإ ًاقرش

 ًاشيج روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ةفيلخلا هيلإ لسرأ ثيح .لدعلاب سانلا ةسايسو هللا نيدل

 داهشتساب تهتنا نيشيجلا نيب ةيراض ةكرعم ترادف .يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةدايقب امخض
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 .ه ٤٤١ؤ٤ ةنس هتمامإ ىلع ء اضقلاو باطخل ١ ىبأ

 يسرافلا ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع
 لوآلا دقعلا ي قارعلاب دلو .سرفلا كولم ةرساكألا ىلإ هبسن عجري .ةيضابإلا مالعأ ربكأ نم

 اهنباو اهبحطصاف يبرغم جاحب ةلمرالا همأ تجوزت .ريدقت ربكأ ىلع يرجهلا يناثلا نرقلا نم

 رشن فداص مث .مولعلا ئدابم ملعت اهبو .عرعرتو نمحرلا دبع أشن اهيفو .ناوريقلا ىلإ ميتيلا
 بهذملا ميلاعت نم ةدازتسالل ةيملع ةثعب ي ةرصبلا ىلإ رفاس مث .اهب قلعتف ةيضابإلا ةوعدلا
 ةثعبلا تداع تاونس سمخ دعبو ‘ےه٥٢١ ةنس كلذ ناكو ةهخويش نيعم نم فارتغالاو يضابإلا

 مل امو هنم عمس امب يتفي نأ _ ةديبعوبأ هخيش هزاجأ .ةيضابإلا ةوعدلا ءبع اهقتاع ىلع لمحتل

 .ه٤٤١ ىلإ ١٤٠ ةنس نم تناك يتلا هتلود مايأ ناوريقلا ىلع ايلاو باطخلا وبأ مامإلا هنيع .عمسي

 ذوفن نع اديعب طسوألا برغملا ىلإ نمحرلا دبع أجل اغروات ةكرعم ن باطخلا يبأ داهشتسا دعب

 ةنس و .ترهيت ةنيدم سسأ كانهو .يرئازجلا برفلاب .ترهيت ةقطنم خ مصتعاو .نييسابعلا
 2 تفرع يتلاو طسوالا برغملاب ةلقتسم ةيمالسإ ةلود لوال امامإ ةبراغملا ةيضابإلا هعياب ه ٦٠

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ تماد يتلا ةيمتسرلا ةلودلا مساب خيراتلا

 الصي مل امهنأ الإ .هبطخ هيف تعمج رخآلاو .زيزعلا هللا باتك ريسفت ي امهدحأ ناباتك هل
 .ه١٧١ ةنس هتافو ةياغ ىلإ هتمامإ 2 ماد .انيلإ

 ىتاردسلا مصاع

 نم ةدوعلا دعب .ةسمخلا ملعلا ةلمح دحأ وهو غلصألا يرئازج .يمالسإلا برغملا ةمئأ نم

 ليج نم يداوبلاو ىرقلا نيب لقتني لظو .ميلعتلاو ةوعدلا ءاول مصاع لمح ه٠٤١ ةنس ةرصبلا

 دبع مامإلا مهنم ءالجأ ءاملعو ةمئأ هيدي ىلع سرد .رئازجلاب ساروألا لابج ىلإ ايبيلب ةسوفن
 .ءاعدلا باجتسم ناك .مهريغو سناي نب دمحمو .نييمتسرلا ةمئأ يناث نمحرلا دبع نب باهولا
 يبأ مامإلا عم هتكراشم لالخ امومسم تام .ةيسورفلاو ةعاجشلاب رهتشا امك .اعرو ادهاز

 .ه٤١ؤ١ ةنس ةموجفرو ةليبق راصح خ باطخلا

 يسمادخلا راد نب ليعامسإ بينملا وبأ
 اهلسرأ يتلا ةثعبلا 2 ةرصبلا ىلا رفاس ٠ برغلا سلب ارط نم هلصأ . ةيضابإلا ء املع نم دحاو

٢١ 

 



 ةماقتسفل)ر قحل لهأ ةيضابولا

 .نييسابعلا نيعأ نع اديعب بادرس خ ةيفختسملا ةديبع يبأ مامإلا ةقلحب قحتلاو دمس نب ةملس

 عوجر دعبو .ماكحالاو تالماعملا هقف ةصاخبو يعرشلا ملعلا بلط 2 تاوئس سمخ همم ىضقف

 مايق نسحأ هب ماقو هبجاو ىدأف .ةمامإلل ايضاق نيمُم باطخلا يبأ ةمامإ مايقو ه٠٤١ ةنس ةثعبلا

 دعبو .سناي نب دمحم هذيمالت رهشأ نم ناكو .لايجالا ميلعت ي هتلاسر ءادأب هلاغتشا بناج ىلإ
 .سيردتلاب لفتشاو ءاضقلا لزتعا يتاردسلا مصاع هليمز لتقم

 يوازفنلا يتبقلا دواد وبأ

 عم قلطنا مث دعس نب ةملس نع ىلوألا همولع ذخأ .سنوتب ةوازفن نم هلصأ .رابكلا ءاملعلا دحأ

 ةرصبلا نم هتدوع دعب .ةيرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ىلإ ةثعب خي هئالمزو متسر نب نمحرلا دبع
 مامإلا نأ يور ىتح ملعلا ريزغ ناك .لايجألا نيوكتو سيردتلاب متهاو ةسايسلا لزتعا ه٠٤١ ةنس

 .ملعملا مامأ يبصلاك رهظ هيدي نيب سلج اذإ هملع ةمس عم باهولا دبع

 قرشملا 2 ةيضابإلا ةاعد

 نع هولمح نيذلا مهنم رهتشا نكلو .نوديدع قرشملا ىلإ ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا

 ؛ مهددع خ فلتخا دقو .نامع ىلإ ۔ ةيضابإلا ةمئأ ثلاث ۔ يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 :مهو .ةعبرأ مهنأ ىري ضعبلاف

 .رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ ه

 .ىلعملا نب دمحمو ٠

 .رينلا نب رينمو ه

 َ .رباج يبأ نب ىسومو ه

 . (ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ) مامإلاو نوروكذملا ةعبرألا مهو ةسمخ مهنأ ىري ضعبلاو

 .هرمع رخآ خ عيبرلا مامإلا عم نامع ىلإ لحر هنإ :ليق يذلا

 رذنملا نب ريشب ةمالعلا

 .هرصع ءاملع رابك نم وهو 6دايز ينب دج 6يرقعلا يوزنلا رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ خيشلا وه

 ةيناثلا ةمامإلا ءايحإ ے زراب رود هل ناك .يرجهلا يناثلا نرقلا خ قرشملاب ةيضابإلا مالعأ نمو
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 ةماقتسال)ر قمحا لمأ ةيضابالا

 ١٢٦ ةنس نم هتمامإ تناكو .ه ١٧٨ ةتس يوت .يرجهلا يناثئا نرقثا نم عباسلا دقملا رخاوأ ذ

 .ه ٧ ةنس ىلا

 ىلعملا نب دمحم خيشلا

 .يرجملا يناثلا نرقلا ذ نامُمم خ ةيضابإلا مالعأ نم .ةدنك نم يحشفلا ىلعملا نب دمحم وه

 ةمالملا هحشر .نمزلا نم ةرتق ةينامعلا راحص ةتيدم ىلع أيلاو ناك .عيبرئا مامإلا ذيمالت نمو

 .هنم لبقف . راش هنأب رذتعاه ةمامإلل رباج يبأ نب ىسوم

 ويتلا نب رينم خيشلا

 بيبح نب عيبرلا مامإلا ةذمالت نم دحاو .ينالعجلا يمايرلا كلملا دبع نب رينلا نب رينم وه

 رمع نع ه٠٨٢٦ةنس اديهش تام هنإ ليقو ،نيرمعملا نم ناك .نامع ىلإ ملعلا ةلمحو .ةرصبلاب

 .نينس رشعو ةئاملا زهاني

 رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا

 دي ىلع سرد .يؤل:نب ةماس ينب نم :ليقو .ةبض ينب نم يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم وه
 ارود بعل ثيح !مهيف زربألا ناك هلعلو .هنامز ي نيروهشملا ءاملعلا نم ناكو .بيبح نب عيبرلا
 امب مكحلا دارأ نمل عجرملا وه ناك ذإ ؛ ه٤٢١ ةنس ىلوآلا ةمامإلا طوقس دعب نامع اماه

 يناثلا نرقئا نم عباسلا دقفلا رخاوأ ذ (ةيناثلا ةمامإلا) ءايحإ خ لضفلا دوعي هيلإو .هللا لزنأ

 .اماع نيمستلاو ةعبرالا وهاني رمع نع ه ١٨١ ةتس يوت .يرجملا

 يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبآ ةمالعلا

 نايفسوبأ مامإلاو .هتايح رخآ خ نامع ىلإ هعم لقتنا .هل ًابيبر ناكو .عيبرلا مامإلا ذيمالت نم

 نب ريشبو بوبحم نب دمحم :مهنم لحاطق ءاملع هتيرذ نم ناك ذإ ؛ملعلا خ ةقيرع ةلئاعل بأ

 لقن 2 نايفس يبال لضفلا دوعيو .بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعسو بوبحم نب دمحم

 عاض دق رانآلا كلت هيه نمض يذلا باتكلا نكلو .اهتمثأ هقفو ةرصبلا ذ ىلوآلا ةيضابإلا خيرات

 باتكو .يخامشلل ريسلاو ،ينيجردلل تاقبطلا :لثم ىرخأ بتك ي ةنمضم ءازجأ هنم تيقبو
 .اهريغو يدنكلل عرشلا نايبو 6يبتوملل ءايضلا

٢٣ 



 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 جراوخلاو ةيضابإلا

 هللا مرك يلع نينمؤملا ريمأ اولزتعا نيذلا كئلوأ ىلع .جراوخلا ةملك نيخرؤملا ضعب قلطأ
 نع اوجرخو مهقانعأ ك ةعيب اوضقن ءالؤه رظن مهنال .هب يضرو ميكحتلا لبق امدنع ههجو

 .ةعورشم ةمامإ

 نع جورخلا اهب نودصقي مهو .تانايدلاو دئاقعلا لوصأ ي نيملكتملا نم ناث قيرف اهقلطيو

 قورم نيدلا نم نوقرمي يتمأ نم اسان نأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقل ادانتسا نيدلا

 .«ةيمرلا نم مهسلا

 :ىلاعت هلوقل ادانتسا هللا ليبس :2 داهجلا اهب دصقيو اهقلطيف :ثلاثلا قيرفلا امأ

 هيرقلا لَع رجت عقو َدَمَت ثؤنل هكردي مف يوشو وتك ل ارجاهم دتنت نم جرخي نمو
 :ءاسنلا] ١٠٠[.

 ةيومالا ةلودلاب ةيضابإلا ةقالع
 قحول نييومألا رصع يفق . اديدش اداقتنا نييومألا ءافلخلاو ةيومالا ةقالخلا ةيضابإلا دقتنت

 ناكو .ةيقتلاو .ةيرسلا ةوعدلل اوؤجلف .رخآلا ضعبلا ًابتخاو .مهضعب نجسو .ةيضابإلا ةمئأ

 ءالؤه حبصأ نيحلا كلذ ذنمو .نييومألا رصع خ اهقرفو ةعيشلا خيراتل هباشم يواسأم مهخيرات
 .مسالا اذهب فرع ابهذم وأ ةقرف نولكشي

 .ةينآرقلا هدئاقعو مالسإلا ىلإ نومتني مهنكلو .نييومألا ىلا ايسايس نومتني ال ةنسلا نوملسملا

 مهلامعأ ىلإ الو .ًاماكح مهتفصب نييومألا ىلإ زاحني الأ ينس لك ىلع يرورضلا نم هلعلف كلذلو

 نم لب . أطخلا نع نبموصعم ريغ اندنع مهو .مكاح ئطخي نأ يعيبطلا نمف .ماكحو ةساسك

 .ينآرقلا نازيملا قفو مهلامعأ ميقن نأ حصالا

 نيدلا ميلاعتب مزتلنو .ةينسلا ةياورلا بسح نييومالا خيرات لباقملاب أرقن نأ يرورضلا نمو

 .فينحلا يمالسإلا

 :ةيضابإلا ءاملع لوقي
 دقعلاو لحلا لهأ رايتخا وهوالأ .هل ناث ال دحاو قيرطب ةيمالسإلا ةلودلا ي ةمامإلا دقعنت ..ه

 نودشارلا ءافلخلا عيوب ةقيرطلا هذهبو .بصنملا اذهل ةفيلخلا وأ مامإلا لوبقو .ةفيلخلا وأ مامإلل

٢٤ 

 



 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 . (ةيضابإلا بسح) 6لصالا اذهب اومزتلي مل مهدعب ءاج نمو نييسايعلاو نييومالا نكل .اعيمج

 كلم ىلإ ةفالخلاب ديزي هنبا ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم دهع نأ ذنم ةيمالسإلا ةفالخلا تلوحتف
 نيثيدحلا خ ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا لوق (ةيضابإلا بسح مهيف ققحت كلذبو) ضوضع
 .هدنسم خي دمحأ مامإلا امهاور نيذلا

 ةلوقتم ثيداحأ ىنا ةيضابالا دانتسا

 :اهنم نانثأ ركذن .ميركلا لوسرلا نع اهنولقني ثيداحأ ىلإ ةيضابإلا دنتسي
 :لاق ةي يبنلا نع يلهابلا ةمامأ وبأ هاور :لوآلا ثيدحلا

 اهلوأو اهيلت يتلاب سانلا ثبشت ةورع تضقتنا املكف ةورع ةورع مالسإلا ىرع نضقنُتَل»

 ..ةالصلا نهرخأو مكحلا ءاضقنا

 :لاق ٍةيَتَي هللا لوسر نع ناميلا نب ةفيذح هاور :يناثلا ثيدحلاو

 ةفالخ نوكت مث اهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهعفري مث نوكت نأ هللا ءاش ام مكيق ةوبنلا نوكت»

 اضاع اكلم نوكي مث اهعفري نأ ءاش اذإ اهعفري مث نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف ةوبنلا جاهنم ىلع

 ءاش ام نوكيف ايربج اكلم نوكي مث هعقري نأ هللا ءاش اذإ هعفري مث نوكي نأ هنلا ءاش ام نوكيف

 ۔«ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت مث نوكي نأ هللا

 نالطب اهلالخ نم نوتبثي .مهب ةصاخ ةقيرطب .نييوبنلا نيثيدحلا نيذه ةيضابإلا ءاملع حرشي

 :نيثيدحلا نيذهل يضابإلا حراشلا لوقي .ةيضابإلا جهنمو مكح ةيقحأو .نييومألا مكح

 نسحلا لزاتتو ههجو هللا مرك يلع مامإلا لتقمو نيفص ةكرعم دعب ثدح ام عبتت لالخ نم...»

 ةورع نأ دجن .ديزي هنبال ةعيبلا ةيواعم ذخأ نم اهدعب ثدح امو ةيواعم ىلإ ةفالخلا نع يلع نب

 كلم ىلإ يمالسإلا مكحلا لقتنا نيحلا كلذ ذنمو ،تضقتنا دق . مكحلا يهو .ىلوالا مالسإلا

 .يي يبنلا ربخأ امك مهدعب ءاج نمو سابعلا ونب مث ةيمأ ونب هتراوت ضوضع

 ةراشب يهو ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نامزلا رخآ ے نوكتس هنأ يناثلا ثيدحلا دكؤي ام ردقبو
 دالب نم ةدع نكامأ ني ضاعلا كلملا وأ يربجلا كلملا نم رصعلا اذه ة يناعت يتلا ةمألا هذهل

 .ةدشارلا ةفالخلا دعب ةرشابم ةوبنلا جاهنم نع فارحنا ثدحيس هنأ حوضوب نيبي هنإف .مالسإلا

٢٥ 



 ةماقتسللالر قحلا لهأ ةيضابالا

 هاقع ام وهو مكاحتا وأ ةقيلخلا رايتخا ز فارحتالا وه ۔ فورعم وه امك ۔ ثدح فارحتا لوأو

 .مكحلا وه مالسإلا ىرع نم صقتني ام لوأ نأ ىلع صني يذلا لوألا ثيدحتا ة () يبنئا

 نم فالآ اهتيحض حار يتلا 6نيفص ةكرمم دعب نيمكحلا ميكحت ذتم مكحتا زي فارحتالا أدب دقو

 ه فارحنالا اذه بحاص دقو .ةيمالسإلا ةفالخلا ةيمأ ونب ثراوت اهدعبو .نيمباتلاو ةباحصلا

 ...ةمالا لاومأ ىلع صرحلا مدعو مكحلا ز لدملاب مازتلالا مدع .ةفيلخلا رايتخا

 | يومالا يسايسلا ماظنلا دقن

 وه يسايسلا كولسلا اذهو .ةيواعم دهع ذنم يومالا يسايسلا ماظنلا ةيضابإلا ءاملع دقتني

 باتكلا اذه ة .نحنو .نيملسملا نم مهريغ نع ةزيممو ةلقتسم اهلمجو .مهتعامج نؤك يذلا

 ًاضقانم هدجن ام اهنمو .ةنكمم ريغ تاداقتنا اهنمف .مهتاداقتنا لك لقنن نأ عبطلاب عيطتسن ال

 ةريثك انايحأ فلتخت ةنسلا لهأ تاياور لعلو .ةصق لكل ناتياور كانه نإ مث .يمالسإلا خيراتلل

 .ةيضابإلا عابتأ تاياور عم

 نييومالا تازاجنإ نوسانتي مهنأ ةجردل .ابيرقت هتيلكب يومالا خيراتلا ةيضابإلا دقتنيو |
 ةيمالسإلا ةلودلا دودح ىصقأ تفلب يتلا .ةريثكلا تاحوتفلا تققحت مهدهع خ نيذلا .ةرهابلا

 نإ لب .نييومألا نع الو ةنسلا نع عافدلا عوضوم خ انه انسلو .ةيفارغجلا تاهاجتالا لك

 يومألا ماظتلا ةاداعمب لغشنت ىرخالا قرفلا تناك اميف .نيحتاف اوناك نييومألا نأ ركذي خيراتلا
 .ةيمالسإلا تاحوتفلا نع هلاغشاو

 :نييومآلل ةيضابإلا عابتأ تاداقتنا نم هلقنن ام ضعب اذهو

 نمو هتيب لهأ نم هعم لتقو امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا لتق ةيواعم نب ديزي دهع خي ه

 لهأ جرخ ةرجهلل ٦١٢ ةنس خ ًاضيأ هدهع يو .ةفورعملا ءالبرك ةعقوم خ الجر نوعبس هباحصأ
 ...ةنيدملا رهاظب هل اوجرخف ةبقع نب ملسم مهل زهجف ديزي ىلع ةنيدملا

 دبع نب رمع نأ ىتح هدلاو ةريس راس هيبأ نع ةفالخلا ثرو يذلا كلملا دبع نب ديلولا دهع خ ه
 جاجحلاو ماشلاب ديلولا ناك نيح كلذو .( روجو ًاملظ ۔ هللاو ضرألا تالتما) :لاق زيزعلا

 .رصم 2 كيرش نب ةرقو زاجحلاب ةراجح نب نامثعو قارملاب

 .ءانفلاب اعلوم برطو تاذل بحاص ديلولا وخأ كلملا دبع نب ديزي ناك ٠

٢٦ 

 



 ةماقتسالاو قحل لص) ةيضابالا

 تامف مومسم حمر فرطب هبرضي نم رمع نبا ىلإ ثعب جاجحلاف ىصحت ال جاجحلا لامعأ ه

 .هلالذا كلذب ديري ًامتخ كلام نبا سنأ قنع متخو .اهنم

 ريبزلا نب هللا دبعل مهلتق خ كلذ لثمت دقو ۔(ًاناودعو ًاملظ) ءامدلا نم ًاريثك نويومألا قرهأ ه

 مهتلود ىلع اوفبضي نأ نويومألا عاطتسا دقلو .هباحصأو يدع نب رجحو يلع نب نيسحلاو

 .ىرخأ انايحأ ةليحلاو ءاهدلابو .انايحأ فنعلاو ةوقلاب ةيعرش ةفص

 اهيضراعم عم بورح ةرتف اهبلغأ تناك اهمكح ةرتف نأ دجي ةيومألا ةلودلا خيرات سردي نم ه

 .نييسابعلا يديأ ىلع تهتنا ىتح

 ٠ انه تيأر :لاق يثيللا ريمع نب كلملأ. دبع نع هجو ريغ نم ةاورلا تور) :يبلاعتلا لاق

 دايز نب هللا: ديبع يدي نيب يلع نب نيسحلا سأر ۔ ةفوكلاب ةرامإلا رصق ىلإ راشأو رصقلا اذه

 راتخملا سأر تيأر مت ديبع يبأ نب راتخملا يدي نيب دايز نب هللا ديبع سار تيار مت سسرت ىلع

 اذهب تثدحف 6كلملا دبع يدي نيب زيبزلا نب بعصم سأر تيأر مث .ريبزلا نب بعصم يدي نيب
 . (هناكم قرافو هنم ريطتق ةكلملا دبع ثيدحلا

 . مهريغ نود مكحلاب مهراثئتسا ةيمأ ىنب ىلع تركنأ يتلا قرفلا لئاوأ نم ةيضابإلا تناكو
 ةياعدلا نأ الإ .دحأ هجو خ فيسلا عفرت مل اهنكل قح نود نيملسملا لام تيب ذ مهفرصتو
 فيسلاب ءاوس اهضراع نم لك ىلع ةيجراخلا بقل يفضت نأ تعاطتسا يومالا دهعلا 2 ةيسايسلا

 .جراوخلا ةفئاط نم ةيضابإلا تفنص تقولا كلذ ذنمو .توكسلاب ىتحو .ناسللا وأ

 .يهو ترثدنا يتلا قرفلا نم ددع ةيضابإلا نع قشنا

 .مادقملا يبأ نب صفح باحصأ :ةيصفحلا

 .يضابإلا ثراحلا باحصأ :ةي راحل ١

 نم اباتك هيلع لزنيو .مجعلا نم الوسر ثعبيس هللا نأ معز يذلا .ديزي باحصأ :ةيديزيلا

 يمهو .(ةيديزيلاو ةيديزلاو ةيديزيإلا) كانهف .زييمتللو .يي دمحم ةعيرش كرت مث نمو .ءامسلا

 .اهنيب اميف اريثك فلتخت ثالث قرف
 .ىرخألا قرفلا هذه راكفأ نم ةيضابإلا رئاس أربت دقو

٢٧ 



 ةماقتسللار قحلا لهأ ةيضابالا

 ةيمتسرلا ةلودلا

 نب نمحرلا دبع مامإلا دي ىلع ۔ ايلاح رئازجلا .طسوألا برغملا ذ «ةيمتسرلا» ةلودلا تأشن
 نرقلا نم لوالا دقعلا ذ قارعلا ة دلو .(ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع) متسر
 نأ الإ .هدادجأ مهف سرفلا كولم ةرساكألا ىلإ هبسن ي عجريو .ريدقت ربكأ ىلع يرجهلا يناثلا

 تيب ليلس هنأ اذه خ مهملاو .مالسإلا لبق سلدنالا كولم ةقراذللا ىلإ هبسن نوديعي نيخرؤملا ضعب
 .ةقراذللا نم مأ سرفلا نم اوناك ءاوس .مالسإلا لبق كولملا

 كرتو .هلجأ هافاو بآلا نأ الإ .جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ قارعلا نم همأو هب هوبأ رفاس

 ناوريقلا ىلإ نمحرلا دبع اهنباو اهذخأف .برغملا لهأ نم لجرب همأ تجوزتق .هلمرأو اميتي

 .اهب قلعتف عوبرلا كلت خ ةيضابإلا ةوعدلا رشن كانه فداصو .ناوريقلا ة نمحرلا دبع أشن

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ملعلا نم ديزملا يقلتل قرشملا ىلإ رفسلاب ةاعدلا دحأ هحصنو

 .تقولا كلذ ي ةيضابإلا مامإ ةميرك يبأ

 .ةديبع يبأ بادرس خ سردي تاونس سمخ ةدمل ةديبع يبأ مامإلا عم لظو .ةرصبلا ىلإ هجوت
 .نييومألا نويع نم افوخ ضرألا تحت هديبع وبأ هدعأ يذلا

 ةيضابإلل مامإ لوأ مهنمض نم ناكو ،برغملا ىلإ ملعلا ةلمح هباحصأ عم نمحرلا دبع داع

 ضعب تركذ دقو ،ينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا وبأ مامإلا وهو سبرفغملا عيوب

 مامإلاو .يمرضحلا ثراحلا دبع مامإلاك .باطخلا يبأ مامإلا لبق ةيضابإلل ةمئأ روهظ رداصملا

 .يسوفنلا دايز نب ليعامسإ رجازلا يبأ

 هنأ كلذو .برغملا غ ةيضابإلل مامإ لوأ وه باطخلا ابأ مامإلا نأ ربتعي نيثحابلا ضعب نأ الإ
 .برغملا غ ةيضابإلل ةلود ميقي نأ عاطتسا

 مهل تحنس املف .مهتلود ةماقإل ءاوجالا اوؤيه .برغملا ىلإ (ملعلا ةلمح) لصو نأ دعبف
 .ةديبع يبأ مهخيش نم رمأب .ةمامإلاب يرفاعملا باطخلا ابأ اوعياب ه٠٤١ ةنس ذ ةصرفلا

 يسابعلا ةفيلخلا روصنملا رفعج وبأ هجو.برفلا ذ باطخلا يبأ ةلود مايق نم تاونس عبرأ دعب

 يبأ مامإلا ةلود ىلع ءاضقلا ريخألا اذه عاطتساف .يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةدايقب اشيج

 .باطخلا وبأ مامإلا اهيف دهشتسا ه٤٤١ ةنس ةفينع ةكرعم ة باطخلا

٢٨ 

 



 ةماقتسالاو قحل لمأ ةيضابالا

 نم رارفلل رطضاف .كلذ نم نكمتي مل هنكل ؤباطخلا يبأ مامإلا ةدجن نمحرلا دبع لواح
 نصحتق «ججفوص» ىعدي لبج ىلإ لصو ىتح .طسوالا برغملا ىلإ هجوتف .هل ثعشلا نبا ةقحالم

 .ثعشألا نبا هنم سئي ىتح .هب

 فتلا نأ دعب ةصاخ .ةديدجلا هتلود ءانب ىلع ةردقلاو ةوقلا هسفن نم نمحرلا دبع سحأ امو

 _ رثكت ناكم ىلإ هجتا .مهب قثي نمم حالصلاو ملعلا لهأ نمو ربربلا نم هراصنأ نم ريثكلا هيلع
 نيب ام كانه ةديدجلا ةيمالسإلا هتلود ءانب ي عرشف .«ترهيت» ىمسي عابسلاو شارحألاو راجشألا

 ترج اذكهو ؛نمحرلا دبع دلاو ىلإ ةبسن «ةيمتسرلا ةلودلا» مساب تفرع يتلاو ۔ه٠٦١۔ ه ٥

 .نيسسؤملا ءابآ ءامسأب ىطسولا روصعلا ة ةيمالسإلا لودلا ةيمست ي ةداعلا
 ىتح ترمهيت ءانب 2 ءاملعلا نم هعم نم عم هدهج ۔ ةمامإلاب عيابي مل وهو ۔ نمحرلا دبع لذب

 .عماجلا دجسملاب ةيادب ةنيدملا ءانب غ لصفت ةيملعلا رداصملا ضعب نأ ىتح .ةئيه لمجأ ىلع نوكت
 .ةنيصحلا راوسألاو تويبلاو .روصقلاو رودلاب ةياهنو

 لعج امم .نمألا ديغرلا شيعلاو نكسلاو ةراجتلل لاحرلا اهيلإ تدشو ‘ترهيت ترهدزاف

 :لوقيف اهل افصاو يسدقملا هلاق ام كلذ نمو .اهب نوديشيو اهنودصقي ةلاحرلاو باتكلا

 تعبنو .نيتاسبلا خ تباغو .راجشالا اهب تفتلاو .راهنلا اهب تقدحأ دق .برغملا خلب يه...»
 قشمد ىلع اهنولضفي .بيبللا اهباطتساو ‘بيرفلا هيف شعتناو .ميلقإلا اهب لجو .نيعلا اهلوح

 قيشر ‘بيط قيقر ‘بحر ريخلا ريثك .ريبك .دلب وه .اوب اصأ مهنظأ امو ةبطرق ىلعو . اوؤطخأو
 .«...فصولا بيجع ‘8فصرلا مكحم عضولا ميدق غلهالا ديج .ءاملا ريزغ .قاوسالا

 .مهيلع امامإ نمحرلا دبع ةعيابمب ترهيت لهاو ءاملعلا ماق ىتح ه١٠١٦١ ةنس تلصو نا امو

 وبأ هخيش هصخ يذلا وهو .ةلودلا هذه مهل ينبي نأ عاطتسا يذلا وهف .بصنملا اذهب يرح وهو

 .«عمست مل امو ينم تعمس امب تقأ» :هل هلوقب ةديبع

 .ةيعرلاو ءاملعلا لبق نم مهرايتخا متي .ةمئالا نم ددع ةيمتسرلا ةلودلا ذ مكحلا ىلوت دقو

 .ةدشارلا ةفالخلا جهن ىلع ةرئاس ةيمتسرلا ةلودلا تناكف

 ماظن نأ ىلع لدت ةلدأ ةدع ركذ .خيراتلا بكوم خ ةيضابإلا هباتك ے رمعم ىيحي يلع خيشلا
 أدبم قيبطتب ةدشارلا ةفالخلا اطخ مستري ناك امنإو .ايثارو نكي مل ةيمتسرلا ةلودلا ذ مكحلا

 :لوقيو .ديدجلا مامإلا رايتخاب ءاملعلا نم دقعلاو لحلا لهأ لفكتو .ىروشلا

٢٩ 



 ةماقتسفللر قحلا لصأ ةيضابالا

 دوعي كللذه نمحرلا دبع مامالا ءانبأ نم مامإلا دقعلاو لحلا لهأ رايتخا ببس نع امأو...ه

 نم اهريغو ةيسايس ةكنحو ملعو ىوقتو حالص نم مامإلا ي ةبولطملا طورشلاو تافصلا رقوت ىلإ

 ( .«...تامصلا

 ماظن اوقبط مهنأ اهعابتأو ةيمتسرلا ةلودلا مهتا نم ىلع رصان حلاص دمحم روتكدلا در دقو .

 :لاقف .دوضعلا كلملاو ةثارولا

 دنع باختنالاو ىروشلا نوقبطي اوناك نييمتسرلا نأ دهشت خيراتلا بتك نأل .ةطلافم هذهو...»

 زوفلل ةرم لك مهحشرت ىوقتلاو ةهازنلاو ةءافكلا تناك نإ نييمتسرلا بنذ امو .مامإ لك ةيلوت

 .«مهتضترا يتلا ةمالا ىضرب

 مهاوقتو مهحالصو .اهتمئأ ةلادعبو .اهيف قبطملا ىروشلا ماظنب ةلودلا هذه ترهتشا دقو

 نوسرامي اوناكو .ةيمالسإلا بهاذملا لك عابتأ اهلظ تحت شيعي ناك دقو .اهراهدزابو .مهملعو

 يناصم اهيف نوشيعي يتلا ةصاخلا مهتويبو مهدجاسم مهل تناكو .نامأو ةيرح لكب مهتادابع

 .بهذمو بهذم نيب قيرفت ريغ نم فاصنإو لدعب قوقحلا

 :ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم ريغصلا نبا لاق

 ءاخر نم ىري امل .مهرهظأ نيب ىنتباو مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم مهب لزني دحأ سيل...»
 هذه ليق الإ اراد ىرت ال ىتح .هلامو هسفن ىلع هنامأو .هتيعر خ هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا

 اذهو .مهتبحرو نييورقلا دجسم اذهو ؛يورقلا نالفل هذهو يرصبلا نالفل هذهو .وكلا نالفل

 .«...نبييفوكلا دجسم اذهو ‘نبييرصيلا دجسم

 هنأ ىههزحب ميهاربإو حلاص دمحم .د لامو .يكلام ليقو ايعيش ناك هسفن اذه ريغصلا نباو

 .ةيمتسرلا ةلودلا خ شيعي ناك دقو بهذملا يعيش

 تناك دقو .ىراصنلاو دوهيلاك ىرخألا تانايدلا باحصأ اضيأ ةيمتسرلا ةلودلا شيعي ناكو

 نهم نولمعي دوهيلاو ىراصنلا ناكو .مهتدابع اهيف نوسرامي لقالا ىلع ةدحاو ةسينك ىراصنلل
 .ةيمتسرلا ةلودلا لخاد ةراجتلاو بطلاك ةمهم

 رثكت تناكو .ةعارزلاب اومتهاف .مهتلودل يداصتقالا بناجلاب ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ متها دقلو

 نيتلاو .هكاوفلا فلتخمو .ليخنلاو .مسمسلاو ناتكلاو رفصملاو ،بوبحلا ةعارزو نيتاسبلا اهيف

٢٣٠ 



 ةماقتسفلالو قحا لصأ ةيضابلل - -

 تانازخ نويمتسرلا ماقأو .راهنألا اهيف رثكت تناك دقو .ةلئاط احابرأ مهيلع ردت تناكف .نوتيزلاو

 ءاملا ىلع اوظفاحيل .ةسدنهلاو ميمصتلا ةمكحم تناكو .نويرثألا اهفشتكا ةريبك ءاملل ًاضاوحأو

 كلذك اومتهاو تاونقلا قشو بيبانألا قيرط نع تويبلا ىلإ ءاملا اولصوأ مهنإ لب .فافجلا مايأ

 ةيشاملا ةيبرتو يعرلاب

 نم ديدعلا ةيمتسرلا ةلودلا خ دجوي ناكم .ةعانصلاب ريبك مامتها مهل ناك كلذكو

 .براوقلاو نفسلا ةعانصو .نحطلاو ةغابدلاو ةطايخلاو ةدادحلاو ةراجنلاك فرحلاو تاعانصلا

 وأ جاملاب عصرملاو هومملاو طوطخملاو توحنملا بشخلاو .روطعلاو فحتلاو راخفلاو جاجزلا ةعانصو
 اهل تناكف .ريناندلاو مهاردلا اهنم برضت تناك اهنأ ىتح .ةضفلاو بهذلا تاعانصو .فدصلا

 ٠ "-:: ` .راكألا اهتع تفشك يتلا ةصاخنا اهتالمع

 ةجئار تناكف .ندملا فلتخم خ قاوسالا اوؤشنأف .مامتها اميأ ةراجتلاب نويمتشرلا متها دقو

 نع ىرخألا لودلا نم وأ اهسفن ةيمتسرلا ةلودلا لخاد نم يتأت يتلا نؤملاو عئاضبلا عاونأ ىتشب
 سلدنالاك لودلا نم ريثكلا عم ةيراجت تاقالع ةيمتسرلا ةئودلل تناكو .ةيراجتلا تاقالملا قيرط

 .برغملاو قرشملا 2 لودلا نم اهريغو نادوسلا دالبو رصمو

 _ يزكرم لام تيبو .ةيمتسرلا ةلودلا ندم لاومألل تويب ءاشنإب نويمتسرلا ةمئالا ماق دقو

 ةاكزلا رادف .ةاكزلا راد دراوم نع فلتخت لاملا تويب دراوم تناكو .ةاكزلل راد عم ترهيت ةمصاملا

 نييعرشلا اهيقحتسمل رادلا هذه نم ةاكزلا لاومأ فرصت تناكو .طقف ةاكزلا لاومأ وه اهدروم

 :هلوق خ هباتك خ ىلامت هللا مهددح نيذلا

 يمرنتناو يباقرلا يفو مهوت ةلمن ا َيلمصلاو نيكحمل و رقملل تنقَدَصلا متر
 ٦٠[. :ةبوتلا] : عيكعَع ي هتآو ونا رت ةحرق ليلا ناو قآ لييح فو

 ذخؤت يتلا موسرلاو بئارضلاو يضارلا جارخو ةيزجلا اهرداصم تناكف لاومألا رود امأو

 _ نيفظوملا روجأ ذع رخست رودلا هذه لاومأ تناكو .نييفرحلاو راجتلاو ةيراجتلا لفاوقلا ىلع
 .نيملسملا حلاصمو قاوسألاو تاقرطلاو دجاسملا ءانب يو .ةلودلا

 نأ كلذ ىلع لدأ الو .اريبك امامتها يركفلاو يملعلا بناجلاب اومتها نييمتسرلا نأ دجنو

 ةسايسلاو ةعيرشلا رومأب املاع نوكي نأ .هباختنا متي ىتح ةلودلا مامإ خ ةيساسألا طورشلا نم

 .مكحل او

٢٣١ 



 ةماقتسللار قمحلا لهأ ةيضابالا

 دجاسملا ملعلا تاقلح ةماقإ كلذكو بيتاتكلاك ةيميلعتلا تاسسؤملا ءاشنإب ةلودلا تمتها

 ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نأ ىتح .مولعلا نم اهريغو ةفللا وأ هقفلا وأ ثيدحلا وأ ريسفتلا خ ءاوس

 .نوربكتي وأ كلذ نم نوفنأي الو مهسفنأب ميلعتلا خ نومهاسي اوناك

 .راثآلاو ملعلا نونف فلتخمب ةرخازلا ةيملعلا تابتكملا ءاشنإب ةيمتسرلا ةلودلا تمتها كلذكو

 ضعب اهلصوأ .بتكلاو تادلجملا نم افالآ يوحت تناك يتلا ءةموصعملا» ةبتكم ةروهشملا اهتابتكم نمو
 .بتكلا فالآل ةعماجلا "ةسوفن ةنازخ» :ةروهشملا تابتكملا نمو .دلجم فلأ ةئامثالث ىلا نيثحابلا

 .ةصاخلا تابتكملا دوجو نم ةيمتسرلا ةلودلا خ ءاملعلا لزانم لخت مل كلذكو

 مأ ةينيدلا ءاوس ملعلا نونف فلتخم خ تافلؤملا نم ريثكلا ةمالل اهؤاملعو اهتمئأ مدقف

 فلأ يذلا نمحرلا دبع مامالاك .كلذ ذ بكرلا ةمدقم خ ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ ناكو .ةيويندلا

 لئاسم» ب فرعي اباتك كرت يذلا باهولا دبع مامالاو .هبطخ هيف عمج اباتكو .ريسفتلا خ اباتك
 عوبطملا اهنم ةيملعلا لئاسرلاو تافلؤملا نم ريثكلا انل كرت دقف حلفأ مامإلا امأو ..لبجلا ةسوفن

 - ةلاسر» هتافلؤم نمو فيلأتلا غ نيرثكملا نم ناكف ناظقيلا وبأ مامإلا امأو .طوطخملا اهنمو

 .تافلؤملا نم اهريغو "نارقلا قلخ

 يرجت تناكف .هريغو مالكلا ملعك ةيلقعلا مولعلا بناج لمهت مل ةيمتسرلا ةلودلا نإف كلذك
 ةيرحب ةيملعلا تاشقانملاو تارظانملا ةيركفلا تارايتلاو ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا نيب

 ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نم ريثكلا اهفنك ا شاع ةيمتسرلا ةلودلا نأ كلذو .قييضت البو ةمات

 دوهيلل دوجو كانه ناك لب .مهريغو ةعيشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيرفصلاو ةلزتعملاو ةيضابإلاك

 .انركذ امك ىراصنلاو

 :لوقيف كلذ نع ريغصلا نبا انثدحيو

 نم ىتأ نم كلذكو .ةرظانم فطلأ هورظانو هوبرق .مهريغ نم ةيضابإلا قلح ىلإ ىتأ نم»

 ءاملع عم تارظانم هل تناك هسفن ريغصلا نباو .«كلذك هليبس ناك مهريغ قلح ىلإ ةيضابإلا

 .ةيضابالا نم ةيمتسرلا ةلودلا

 ةلودلل تناك دقو .رثنو رعش نم يبرملا بدالاب مامتها اهل ناك ةيمتسرلا ةلودلا نأ دجن كلذك

 يبرعلا قرشملا نادلبو نادوسلا دالب عمو ،سلدنالاو برغملا نادلب عم ةيفاقث تاقالع ةيمتسرلا

 .تاءاقلو تالسارم مهنيب تناكف

٢٣٢ 



 ةماقتسالار قحلل لهأ ةيضابالا

 قدانفلاو قاوسالاو دجاسملاو تويبلاو روصقلا اهب ناكف .يرامعملا اهلامجب ةلودلا تزيمتو

 .روس كلذ لكب طيحي تامامحلاو

 «فلش» ةنيدمو «نارهو» ةنيدمو .ةمصاعلا «ترهيت» ةنيدم :ةيمتسرلا ةلودلا ندم رهشأ نمو
 .ندملا نم اهريغو «ءارضخلا» ةنيدملاو «ريدفلا» ةنيدمو

 تاملاعلا نم ديدعلا ةيمتسرلا ةلودلا تبجنأف .ةيمتسرلا ةلودلا ة زراب رود ةأرملل ناكو

 ةلودلا تاملاع نم نادعت ناتللا سسورمع خيشلا تخأو .حظأ مامإلا تخأ لاتمأك .تاحلصملاو

 .ةيمتسرلا

 - مالسلاو نمألا رشنو ةلودلل يركسعلا بناجلاب اومتها ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نإف كلذك

 ءارزولا مهل ناكو .نيمشافلا ءادتعا نم ةلودلا يمحت يتلا ةرارجلا شويجلا مهل تناكف .اهعوبر

 تناكو ‘بعشلا قوقح ىلع ةظفاحملاو مكحلا ةفد رييست 2 مامإلا نونيعي نيذلا ةاضقلاو ةالولاو

 .اهقاوسأو ةيمتسرلا ةلودلا ندم خ ماظنلاو نمآلا ىلع ظفاحت يتلا ةطرشلا مهل

 قيرط نع ءادوسلا ايقيرقإ خ مالسإلا رشن خ ةلاعف ةمهاسم ةيمتسرلا ةلودلا تمهاس دقو

 ةيمتسرلا ةلودلا راجت لوصو لبق مالسإلا فرعت نكت مل يتلا قطانملا كلت عم ةراجتلا ةسرامم

 ةيمتسرلا ةلودلا مهتبجنأ يذلا راجتلا ةاعدلا ءالؤه لاثمأ نمو .ةيادهلا لعشم مهعم نيلماح

 .هبعشو يلام ةكلمم كلم مالسإ ة ببسلا ناك يذلا . (يسوفنلا فلخي نب يلع)

 ىلإ اقرش رصم دودح نم ةرهازلا اهتارتف نم ةرتف خ ةيمتسرلا ةلودلا دودح تدتما دقو
 .ًابرغ طسوألا برغملا يصاقأ ذ ناسملت ةنيدم

 ماقو .اهرمدق .ه٦٩٢ ةنس ة يمطاف وهو يعيشلا هللا دبع وبأ .ةلودلا هذه ىلع مجه اريخأو

 اذه لكو) .ةينفلاو ةيعانصلاو ةيضايرلا بتكلا اهنم ذخأ نأ دعب ةموصعملا ةبتكم قارحإب هدونج

 . (ةيضابإلا ةياورلا بسح

 برغملا 2ِ ةيضابإلا

 برغملا ىلإ هجوتلل ديعس نب ةملس ىلع هرايتخا عقوو ةيئانلا قطانملا ىلإ هتاعد ةديبع وبأ لسرأ
 مل ًاعيجشت ةملس دجوف نييومألا دض ةوعدلل ةحلاص اضرأ برغملا ناكو .ةرجهلل يناتلا نرقلا لوأ

 ةملس ماقف نويومألا اهنم مهمرح يتلا ةاواسملا ةيضابإلا ةوعد خ اودجو ربربلا نأو ةصاخ هعقوتي

 .برغملا ي هقيقحت نكمي هذاتسأ هب ملحي ام نأب دكأتو ةسوفنو ةراوه يتليبق نيب ريبك طاشنب

٣٣ 



 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 حبصأ ام ناعرسو برغملا لخاد خ رشتنا دق يرفصلا بهذملا ناك يضابإلا بهذملا بناج ىلإ

 يتاثلا نرقلا نم يناثلا دقعلا ذنم برغملا خ ةماهلا ةحضاولا ةضراعملا ىوقلا نم نيقيرفلا عابتأ

 مث (م٩٢٧) ه١ ٢٢ ماع ةجنط نم تقلطنا يتلا ىربكلا (ةروثلا) ةيرفصلا ةقرف تداقو يرجهلا

 ماع مهتلود تسسأت ىتح اهدعب اونيكتسي ملو (م٤٤٧) ه٧٢١ ماع ذنم ةيضابإلا تاكرحت تادب

 .(م٦٢٧) ه ٦٠

 .ةلودلا مايق لحارم

 ىلوألا ةلحرملا

 هسفن ضرف نم بيبح نب نمحرلا دبع نكمت :(م٨٤٧) ه131 رابجلا دبعو ثراحلا ةلواحم

 ةيالولا فارطأ ىلع هترطيس طسب ىلإ ىعسو ناوريقلا نم يومألا يلاولا درطو ايقيرفإ ةيالو ىلع
 ءاجو دوعسم نب هللا دبع مهميعز لتق سلبارط ىلإ نمحرلا دبع يلاو لصو امدنعو ةرئاثلا

 ديلت نب ثراحلا ةماعز تحت ةيضابإلا عمجت دقف .يلاولا هديري ناك ام فالخ ىلع لعفلا در

 بيبح نب نمحرلا دبع ةرواحم تلشفو سلبارط ةمجاهمل يدرملا سيق نب رابجلا دبعو يمرضحلا
 ه١٢١ ماع ةنيدملا ىلع مهترطيس ضرف نم راوثلا نكمتو سلبارط ىلع هيلاو لزعب فقوملا ةئدهتل

 .بيبح نب نمحرلا دبع تاوق ىلع ةيلاتتم تاراصتنا ةثالث اوققح نأ دعب (م٨٤٧)
 ًاليوط مدي مل راصتنالا اذه نكل راصتنالا اوققحي نأ ةيركسع ةلواحم لوأ ي ةيضابإلا نكمت»

 التق دق انوكي نأ حجر ينيجردلاف .ةضماغ فورظ ن اهيدئاق تومب ةيضابإلا ريهامج تئجوف دقف
 مهتماعزل ةيضابإلا راتخا ةثداحلا هذه دعبو .ةنتفلل رخآلا مسج خ امهنم دحاو لك فيس عضوو

 قحلأو فورظلا كلت لالغتسا نم نكمت بيبح نب نمحرلا دبع نكل يسوفنلا دايز نب ليعامسإ

 .دايز نب ليعامسإ لتقو ةميزهلا مهب

 ىأر لب ديعس نب ةملس ةميزع لشفلا اذه نثي ملو ةلودلا مايق ي ةيضابإلا لامآ تراهنا مث
 بابشلا ثح خ ةملس أدب .اقيقد ًادادعإ كلذل ةطخلا دادعإو ةوعدلا ةدعاق عيسوت ةرورض

 رمألا لوأ ذ لسرأف ةديبع يبأ بهذملا ذاتسأ دي ىلع ملعلاب دوزتلل قرشملا ىلإ هجوتلل يضابإلا

 ريتخا يتلا .ملعلا ةثعب كلذ الت مث ةسوفن لبج نم ينؤانجلا رطيغم نب ديمحلا دبع نب دمحم

 رارض نب ليعامسإو يوازفنلا يلبقلا دواد وبأو يتاردسلا مصاعو متسر نب نمجرلا دبع اهل
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 ةماقتسفلار قحل لمأ ةيضابالا

 دبع باطخلا وبأ كانه مهيلإ مضناو ه٥٢١ ماع ةرصبلا ىلإ برغملا ةثعبلا ترداغ .يسمادفلا

 .يرقاعملا حمسلا نب يلعلا

 ةيناثلا ةلحرملا

 امات ًادادعإ اودعأ نأ ذعب ه٠٤١ ماع باطخلا يبأ ةبحصب ةرصبلا نم ةثعبلا دارفأ داع

 رقتساو نواعتلا ىلع ةداقلا دهاعتو ةلودلا سيسأت ىلع لمعلاو برغملا خ بهذملا مئاعد زيكرتل

 برغملا اهتشاع يتلا رارقتسالا مدع ةرتف تأيه دقو ةيادبلا ةطقن سلبارط نوكت نأ ىلع مهيأر
 ةيضابإلا ملع الو كرحتلاب ةيضابإلا ءامعزل خانملا يناثلا يرجهلا نرقلا نم عبارلا دقعلا ةليط

 دايص ةيرق خ مهؤامعز عمتجا ةبقترملا ةلودلل امامإ باطخلا يبأل ةديبع يبأ حيشرتب برفملا ذ
 .سلبارط لوخد ىلع مهتملك تقفتاو امامإ باطخلا ابأ اوعيابو سلبارط نم برقلاب

 ه٠٤١ ماع ءانع ريغب اهيلع ةرطيسلا نم اونكمتو ةسلخ سلبارط ةيضابإلا تاوق تلخد مث

 عضو ىلإ ىعس ملعلا ريزغ ةفاقثلا عساو ةيصخشلا يوق باطخلا وبأ ناكو ةلودلا مايق اونلعأو

 تعضخ سلبارط ىلع ةيضابإلا ةرطيسبو .ةدشارلا ةفالخلا ىدهب ادشرتسم ةاودلل ةيوق سسأ

 نأل كلذو برغملا وحن هجوتلا ذ أدب مث هسوفن لبج ةقطنمو ترس ىتح ةيقرشلا قطانملا مهأ
 2 ةيضابإلا ضيقن ىلع ةيرفصلا كولس ناكو ناوريقلا ىلع ةرطيسلا نم تنكمت ةيرفصلا ةقرف

 تحيبتساو) (عماجلنا دجسملاب مهباود اوطبرو ...رئابكلا اوبكتراو مراحملا اولحتساف ) سلبارط

 .سلبارط ةيضابإب اودجنتساو نوملسملا جضف (باسح نودب ءامدلاو لاومالا

 مالسإلا ئدابم قيبطتو لدعلا اهيف دوسي ةيمالسإ ةيروهمج سيسأتل لمعي باطخلا وبأ ناك املو
 .ةيرفصلا ةبراحم ىلع مزعلا دقع دقف

 اهيلع تلوتسا دق ةيرفصلا تناك يتلا سباق لتحاو ناوريقلا وحن هدونجب باطخلا وبأ راس

 م٨٥٧/ه ١٤١ ماع ناوريقلا لخدو ةيرفصلا ةميزه نم نكمتو ناوريقلا ىلع هفحز لصاو مث

 دعب هتدهاشم ناوريقلا لهأ داتعا ام ثدحي مل ذإ .هبورح خ ىلعألا لثملا باطخلا وبأ برضو

 اتيم اوبلسي ملف راصتنالا دودحب اومزتلاو مهئادعأ ثثج ىلإ هدونج دي دتمت ملف بورحلا ةياهن

 .ةقطنملا ناكس سوفن 2 ديمح عقو كولسلا كلذل ناكو ٠مهل اومأو ناوريقلا ناكسل اوضرعتي ملو

 دقف ةيرفصلا امأ .سلبارط ىلإ باطخلا وبأ عجرو ناوريقلا ةرادإ متسر نب نمحرلا دبع ىلوتف
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 ازكرم تحبصأ يتلا «ةساملجس» ةنيدم اوطتخاو كانه اورقتسا ثيح ىصقالا برفملا ىلإ اوهجتا

 .مهتاعمجتل

 ه هتلود دودح تمض دقو ًابرغ نارهو ةقطنم ىلإ تدتما ذإ باطخلا يبأ ةلود دودح تعسوتو

 اهدونج نأو ةصاخ ةيسابعلا ةلودلا باطخلا يبأ ةلود مايق جعزأ .ةليوزو نادو يتقطنم بونجلا

 ىلع ةرطيسلا نم ةيضابإلا ةلودلا نكمتتس يركسع لمعب لجعت مل ولو طسوالا برغملا ي اولظ

 تأدبو اضيأ رصم خيبو لب بسحف برغملا خ سيل ةروطخ لكشت نأ اهنكمي ثيحب طسوألا برغملا

 نيشيج ةميزه نم باطخلا وبأ نكمتف .مهيلع ءاضقلل رصم نم كرحتت ةيسابعلا شويجلا
 .سلبارط ىلإ الصي نأ لبق ثعشألا نبا امهلسرأ

 يذلا ؛برغملا ىلإ ثعشألا نبا هجوف فقوملا ةروطخ روصنملا رفعج وبأ يسابعلا ةفيلخلا كردأ

 هرودب باطخلا وبأ دعأو ماشلاو ناسرخ دنج نم افلأ نيعبرأ وأ نيثالثب ردق اريبك اشيج دعأ

 .افلأ ٩٠ وحنب ردق يذلا هشيج

 باطخلا وبأ لتقو (م١١٦٧) ه٤٤١ ماع اغروت ي ةبضابإلا ةميزه نم ثعشالا نبا نكمت دقو

 كلذب تراهناف باطخلا يبأ ةدجنل تبه يتلا تانز ةعومجم ثعشالا نبا مزه امك ةكرعملا

 سيل ىوقلا نازيم نأب متسر نب نمحرلا دبع سحأ املو سلبارط ثعشألا نبا لخدو ةمواقم رخآ
 ةسوفن لبجو ةلوز خ كلذ دعب ةيضابإلا تاعمجت تزكرتو ابرغ ناوريقلا نم بحسنا هبناج

 .ترهيت ةقطنمو

 باطخلا ينب ةرامإ نازف 2 ةيضابإلا
 سلبارط يبرغ ىتح ًاقرش ترس نيب ةعقاولا ةقطنملا لحاسلا ىلع ةرقتسم ةراوه ةلبق تناك

 نوبحسني اوؤدب باطخلا يبأ ةميزه دعبو ةسوفن لبج نم بونجلاو قرشلا ىلإ ترشتنا لخادلا ذيو

 2 مهعمجت ةروطخب سحأ ثعشالا نبا نأ ودبيو يسابعلا يلاولا ةضبق نع اديعب بونجلا وحن

 2 مهب ةميزهلا عاقيإ نم نكمت (م٢٦٧) ه ١٤٥ ماع ًاشيج مهيلإ لسرأف ةليوزو نادو يتقطنم

 يضابإلا مهميعز لتقو مهتميزه نم اضيأ تنكمت ثيح نازف ىلإ اهفحز ةوقلا تلصاوو نادو

 هحاجن مغر هترطيسل نازف ةقطنم عاضخإ ه حجني مل ثعشألا نبا نكل .نايح نب هللا دبع

 ةلقتسم ةرامإ سيسأت نم تنكمتو ةيضابإلا ةيراوهلا باطخلا ينب ةرسأ تمعزت دقف يركسعلا
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 ١٤٥ ماع دعب ثدح ةرامإلا سيسأتف ؛اهل ةمصاع ةليوز نم تذختاو باطخلا ينب ةرامإب تفرع

 .ه٤٤١ ماع سيلو ه

 ةقطنملا طبر خ يعيلط رودب تماقو نازف تاحاو ىلع ترطيسق باطخلا ينتب ةرامإ تيوق مت

 قيرطلا ىلع رطيس ماه يراجت زكرمك رصعلا اذه خ ةليوز ترهتشاو ءارحصلا ةراجتب
 ربع ةليوز تطبترا دقو رجينلا رهنو داشت ةريحب وحن راوك ربع رمي يذلا يقرشلا يوارحصلا

 مهدصاق قرتفي اهنمو ةهج لك» نم راجتلا اهيف عمجتو نادوسلا تاورث رداصمب قيرطلا اذه

 .«مهقرط بعشنتتو

 اهدودح نمض تلخدف ترهت ي ةيمتسرلا ةلودلا مايق ىتح اهلالقتسا ىلع ةرامإلا تظفاح

 تحت ىرخأ ةرم ةرامإلا تلقتسا يرجهلا ثلاتلا نرقلا رخآ خ ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعبو

 نيدلا يقت كولمم يرصانلا يزغلا يشوقارق ه ٥٦٨ ماع اهيلع ىضق ىتح ةرسألا سفن ةماعز

 .نيدلا حالص خأ

 (ه ٦٩٦٢۔٠٦١) ةيمتسرلا ةلودلا مايق :ةثلاثلا ةلحرملا

 برغلا هاجتا 2 ناوريقلا نم متسر نب نمحرلا دبع باحسناو باطخلا يبأ ةميزه دعب

 سلبارط لعج خ هئالمز عم اهيلع قفتا يتلا ةطخلا ليدعت ةرورضب متسر نب نمحرلا دبع سحأ
 رصم امه ةيسابعلا ةلودلل نيماه نيزكرم نيب عقت سلبارطف ةوعدلا سيسأتل قالطنالا ةطقن

 أدب كلذلو ايقيرفإ ةيالو عايض ينعي نيتطقنلا نيتاه نيب ةفالخلل ةئوانم ةوق يأ مايقو ناوريقلاو

 ذنم ترهيت ةنيدمل هسيسأت كلذ ديؤيو طسوألا برغملا ي رارمتسالا دهمي متسر نب نمحرلا دبع
 .م٤٦٧/ ه٧٤١ ماع

 م٦٧٧/ه٠٦١ ماع ے ةلودلا مايق نالعإ ىتح اهسيسأت تبقعأ يتلا ةرتفلا خ ةنيدملا تعستا

 ه٠٦١ ماع ةنيدملا سيسأت ىلإ تاياورلا ضعب تبهذ كلذلو اهيلع ةيضابإلا دفاوتب اهنارمع دادزاو

 تاوق مامأ هيلإ أجتلا يذلاو ترهيت بونج جحف لبج رداغ نأ ذنم متسر نب نمحرلا دبع هجتا دقف

 2 ًاتقؤم هرارقتسا لعجي ببس كلانه سيلو .هل ارقم اهذختاو ترهيت عضوم ىلإ هجتا ثعشألا نبا

 دبع جورخ ةلودلا نالعإ لبق ةنيدملا عاستا دكؤي اممو ةنيدملا سيسأت ذ عرشي ال ثيحب ةقطنملا كلت
 .م٨٦٧/ ه١٥١ماع ةنبط راصح خ ةكراشملل يضابإ فلأ رشع ةسمخ خ اهنم متسر نب نمحرلا
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 ةماقتسالاو قمحلا لهأ ةيضابالا

 :ةبنط ةنيدم نيصحت خي تأدبف طسوألا برغملا اهتضبق ةيوقتل ىعست ةيسابعلا ةلودلا تناك

 ةروطخب ةيرفصلا رعشو .اهل نيضهانملا برض خ ناوريقلا دعاسي ًازكرم اهذاختال باذلا ةي
 ةمجاهم اوررق كلذلو .ةفالخلاب هرق ابأ م٥٦١/ ه٨٤١ ماع ذنم اوعياب دق اوناكو ةبنط نيضحت

 «يركسع فلأ رشع ينثا ا اوعمتجاو جف لك نم لئابقلا ءارمأ» فتلاف ةيضابإلا اورفنتساو ةبنط
 افلأ نيعبرأ ة يرقصلا ةرق وبأ مهؤاسؤرو تقولا كلذ ذ برغملا ءارمأ ناكو .باذلا ىلإ اوهجوت

 .ريثك ددع خ متاح وبأو افلأ رشع سمخ خ يضابإلا متسر نب نمحرلا دبعو

 ناك يذلا ايقيرفإ يلاو صفح نب ورمع نكمت ذإ عيرس راصتنا قيقحت نم فلحلا نكمتي مل

 نمحرلا دبع مزهنا مث ناديملا نم اوبحسناف ةيرفصلا فوفص نيب ةنتفلا ةراثإ نم .أ ةنبط لخاد

 دقف سلبارط ةيضابإ معزتي ناك يذلا متاح وبأ امأ م٩١٦١/ه١٥١ ماع ترهيت ىلإ رقهقتو متسر نب
 .راصحلا اهيلع ضرفو ناوريقلا ىلإ هجوت مث ه٤٥١ ماع سلبارط لالتحا نم نكمت

 ديزي يسابعلا دئاقلا ةرطيس دعبو متاح يبأ بورح نابإ ترهيت خ متسر نب نمحرلا دبع لظ

 تدأ دقو هدي تحت امب ظافتحالاب امهنم لك عنقو هيلإ لوصولا لواحي مل ناوريقلا ىلع متاح نب
 ةصاخ ترهيت ىلإ مهترجه دايدزا ىلإ ةسوفن لبجو سلبارط ن ةيضابإلاب تقحل يتلا مئازهلا
 تملك تقفتاو ايقيرفإ ةيالوب ظافتحالا ةبوعص نم اودكأتو متاح يبأ ةميزه تبقعأ يتلا ةرتفلا

 ماع ترمهيت 2 اهل امامإ متسر نب نمحرلا دبع عيوبو طسوألا برغملا 2 ةلودلا مايق نالعإ ىلع

 .م٦٧٧/ ه ٦٠

 نم تلعف امك ةيضابإلا ةلودلا ىلع ءاضقلل ةريبك ةيركسع تاءارجإب ةيسابعلا ةلودلا مقت مل

 ةلودلا شويج تضاخ ۔ متاح نب ديزي دهع لوأو صفح نب ورمع يدهع . ةليلق تاونس يفق لبق

 ةسمخو ةئامثالثب نودلخ نبا امهردق طسوألاو ىندألا نييبرغملا بو بورحلا نم ريثكلا ةيسابعلا

 ةعجارم ىلإ عضولا اذه ىدأ دقو تاروثلا ىلع ءاضقلا خ بورحلا كلت رمثت ملو .ابرح نيعبسو

 ملو ناوريقلاو سلبارط يتقطنمب ظافتحالا ىلع تزكرو ةقطنملا 2 اهتسايسل ةيسابعلا ةلودلا

 نلغأ مث سماخلا دقعلا لوأ ذ ةساملجس خ ةيرفصلا ةلود تماق ذإ ابرغ ةقطنملا ذ دعب لخدتت

 ةلود تماق مث نماثلا دقعلا لوأ ذ ةسرادالا ةلود تماقو عباسلا دقعلا لوأ خ ةيمتسرلا ةلودلا مايق

 .هخيرات نم ةديدج ةلحرم غ برغملا ميلقإ لخدو .عساتلا دقعلا لوأ ذ ةفالخلل ةلثمم ةبلاغألا
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 تاعمجت قطانم ضعي ىلع رطيست تناك يتلا ةيسابعلا ةلودلل نييمتسرلا ةرواحم تدأو

 سحأ يناثلا يرجهلا نرقلا نم نماثلا دقعلا علطم خو نيبناجلا نيب تاقالعلا رتوت ىلإ ةيضابإلا
 حور ايقيرفإ يلاو ىلإ ىعسف هترادإ ميظنت اهيف متي ءوده ةرتف ىلإ جاتحت ةلودلا نأ نمحرلا دبع

 .هعم حلاصتلا قيقحت ٤ حجنو م٧٨/٠٩٧ ه١١٧/٤٧١ متلح نب

 ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا

 ةبرجو ةسوفنو ترهيت ءاملع ناكو برغملا ةيضابإ و قرشملا ةيضابإ نيب ةيوق ةلصلا تلظ

 برغملا ءاملع ناكو بهذملا هيلع ماق يذلا ساسالا مهنوربتعيو قرشملا 2 مهناوخإ نومرتحي

 نوذفنيو مهءارآ نومرتحيو قرشملا ةمأ نم مهايندو مهنيد رومأ نم ريثك ة ةروشملا نوسمتلي

 بيبح نب عيبرلا مامإلا ىلإ هيلع نوقشنملاو متسر نب باهولا دبع مامإلا مكتحا دقف مهحئاصن

 امامتها نولوي مهرودب قرشملا ةيضابإ ناكو نيضراعملا نم ريبك ابناج هتباجأ تعنقأو ةرصبلا ذ

 .اهنومعديو برغملا ي ةلودلل ًاريبك

 اولدتعا دق ةيرفصلا نأ ودبيو ةساملجس خ ةيرفصلا عم ةيوق تاقالعب كلذك ةيضابإلا طبتراو
 .يضابإلا بهذملا ةيرفصلا نم ريثكلا عبتا ىتح نيبهذملا نيب ريبك براقت رصانع ثدجو ثيح .اريثك
 امدنع نودلخ نبا لعف امك نايحألا ضعب ة نيتقرفلا نيب زييمتلا مدع ىلإ براقتلا اذه ىدأ دقو

 .«ًايرفصو ًايضابإ» ناك هنأب ةساملجس ريمأ لوساو نب دكمس مساقلا يبأ نع ثدحت

 نب راردم ىلإ هتنبا متسر نب نمحرلا دبع جوز امدنع نيتلودلا نيب ةوق تاقالعلا تدادزا دقو

 .ةساملجس مكاح عسيلا

 اهعم ماعلا تاقالعلا عباط ناك دقف برغملا ي ةيسابعلا ةفالخلل ةلثمملا ةبلاغألا ةلود امأ

 ىلإ اوهجتاو ايقيرفإ ذ مهيديأ تحت امب ةبلاغألا عنق دقف ةنداهملا وه .يديلقتلا ءادعلا مغر

 : نيتلودلا نيب دودحلا تحضو يتلاو م /٨١١ ه ١٩٦١ ماع بورح دعبو طسوتملا رحبلا ة عيسوتلا

 تناك ذا احضاو ةراجتلا ناديم نواعتلا ناكو ًايملس ًاعباط تاقالعلا تذختا سلبارط ةقطنم

 نواعتلا ثدح دقو .نييمتسرلا ذوفن قطانم ربع رمت ءارحصلا ربع ةيراجتلا ةبلاغألا تاقالع لك

 م٥٨٨/ه٧٦٢ ماع نولوط نب دمحا نب سابعلا موجهل ةقطنملا تضرعت امدنع نيتلودلا نيب ًاضيأ

 .ةسوفن تاوق هل تدصت دقف
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 مامأ ةيمتسرلا ةلودلا فوقو اهديطوت خ دازو نييومألاو نييمتسرلا نيب تاقالعلا تدطوت مث

 ةمئاد تارافسلا تناكو ترهيتو ةبطرق نيب ةبيط تالصلا تللظو برغملا خ ةيسابعلا ةلودلا عامطأ

 رصحتت ملو .لامشلا ذ مهئادعأ ىلع نيملسملا راصتنا دنع ةصاخ يناهتلاو ايادهلا لمحت امهنيب

 تمهسأ دقف غىرخأ بناوج ىلإ اهتدعت لب طقف ةيسامولبدلا تالواحملا راطإ ن تاقالعلا كلت

 - يمتسرلا تيبلا دارفأ ضعب كراش امك ةماعلا ةايحلا خ اهرودب سلدنألا خ ةيضابإلا ةيلاجلا

 ىدل ةباجحلاو ةرازولا متسر نب نمحرلا دبعل ناديفح ىلوت ذإ ةبطرق طالب 2 ةيسايسلا ةايحلا

 .يناثلا نمحرلا دبعو ميكح نب نمحرلا دبع

 ةيمتسرلا ةلودلا ة ةيراجتلاو ةيفاقثلا ةايحلا ىلع اهراثآ ترهيت خ ةيسلدنالا ةيلاجلل ناك امك
 .يمالسإلا قرشملاب نييسلدنألا طبر يذلا رسجلا لثمت ةيمتسرلا ةلودلا تناكو

 تناكف .ةيمتسرلا ةلودلا مايق لبق نادوسلا كلاممو زكارم عم ةيوق ةيضابإلا تاطابترا تناكو

 نم يقرشلا قيرطلا ربع ايقيرفإ برغب لاصتالا ةمئاد ةليوز 2 ةيضابإلا باطخلا ينب ةرامإ

 دهع ذ ةيضابإلا نأو ةصاخ تاقالعلا كلت تمظتنا ةيمتسرلا ةلودلا مايق دعبو ىربكلا ءارحصلا

 .ةليوزو ةساملجس نيب ام ءارحصلا لخادم لك ىلع اورطيس نييمتسرلا
 كلذو نادوسلا ي مالسإلا راشتنا ريبك بيصنب ةيضابإلا ماهسإ ىلإ تاقالعلا كلت تدا دقو

 ىلإ يمالسإلا نيدلاب تلصو تلا عئالطلا نولثمي راجتلا ناك دقف .ةراجتلا بحاص مالسإلا نال

 ةعومجم ىلع نودمتعي ةيضابإلا ناك كلذ بناج ىلإ .ىربكلا ءارحصلا يبونج ةعقاولا قطانملا لك
 نوبحصي ةوعدلا لهأ ناكو .يمالسإلا نيدلا رشن اهتمهم تناك ةوعدلا لهأ مسا تحت تفرع

 .مهتمهم ءادال نادوسلا ىلإ لفاوقلا

 ةيمتسرلا ةرسالا

 ال يضابإلا بهذملا نأ مغر ةلودلا ةياهن ىتح ترهيت 2 ةمامإلا ىلع ةيمتسرلا ةرسالا تظفاح

 دض مالسلا تلمح يتلا ةضراعملا تاعامجلا ضعب روهظ كلذ ببس دقو مكحلا خ ةثارولاب فرتعي

 لضفألا دوجو عم لضفملا ةيالو زاوجب لوقي يذلا يأرلا ىلإ ةرسألا تدنتسا دقو .ةيمتسرلا ةرسألا

 ةيالو وأ نييعتلاب ةمامإلا اوثري مل ةمئالاق لضفالل تسيل هحجرت ايازم لضفملا خ تدجو اذإ»

 تايصخشلا يوذ رابكلا ءاملعلا نم نوكملا ىروشلا سلجم قيرط نع مهرايتخا متي ناك لب .دهعلا

 .ةلودلا 2 ةزرابلا



 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 قاقشتاو ةضراعم

 كرت دقف متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ةافو دعب ةضراعم لوأ ىلإ ةيمتسرلا ةرسالا تضرعت

 نيدنف نب ديزي همادق وبأو باهولا دبع هنبا مهنيب ءاملعلا رابك نم ةعبس نيب ىروش ةمامإلا رمأ

 باهولا دبعل طرتشا نيدنف نبا نأ ريغ نمحرلا دبع نب باهولا دبع ةعيب لع ةعامجلا تقفتا
 دحأ هباجأف .سانلا نم ةصوصخم ةعامج ةروشم نود ءيش خ يضقي ًالأ» نمحرلا دبع نب
 نود ةعيبلا تمتو «هيبت ةنسو هللا باتكب انيف مكحي نأ ريغ اطرش ةيالولا خ ملعت ال» :ءاملعلا

 .الدج ريثت نأ

 نأل ةلطاب ةمامإلا نأ ًامعاز سانلا ةراثإ ے أدبو .ةردقلاو ةيافكلا هسفن ىري نيدنق نبا ناك

 فالخلا ثدحو ةصاخ ةعامج ةراشتسا وهو ةعيبلا تقو هيلع يذلا طرشلا ذفني مل باهولا دبع

 فالخلااته رمثتسا .هنوتفتسي بيبح نب عيبرلا ةرصيلاب ةيضابإلا مامإ ىلإ اولسرأو سانلا نيب

 فلتخا دق نأكو ذقوزجم نبا بيعش فورعملا وبأ وهو رصمب اميقم نك ةيضابإلا نم رخا صخش

 ف ًاعماط هيلا سانلا هابتنآ خنمييل ترهيت ىلإ فورعملا وبأ رضح ردقلا ةلأسم خ ةديبع يبأ عم

 ٠ :.. .ةمامإلا

 سانلا ابلأ دقف مكحلا ىلإ لوصولا وه امهضرغ ناك املو نيذنق نبا ىلل فورعملا وبأ مضناو
 دض حالسلا نوضراعملا لمح امهحلاص خ نوكت نل اهنأب امهلعل ةرصبلا نم ىوتفلا لوضو لبق ا

 زيمتو راكنلا مسا ةباحصأ فرعو نيدنف نبا ةافوب تهتنا نيفرطلا نيب برحلا ترادو باهولا دبع

 بهذملا ىلع اوجرخ راكنلا نأ ةيضابإلا ءاملع ىريو (ةيبهونا ةيضابإلا) مساب نورخألا ةيضابإلا

 .ةريثك ىرخأ لئاسم خ ةيضابإلا روهمج مهفالخل

 دبع نب حلفأ ةيلوت دعب ىرخأ ةرم تيوق ثيح سلبارط ةقطنم خي ةيراكنلا ةضراعم تلظ
 لبجلا ةيضابإ نأ ريغ حمسلا نب فلخ ةدايق تحت نوضراعملا جرخ م ٢٥٨/ه٨٢٢ ماع باهولا

 ترهيت لخاد ي ةديدش تابارطضال اضيأ حلفا نب ركب وبأ ضرعت دقو مهيلع ءاضقلا نم اونكمت

 همكح ةرتف خ اهتبيه ةمامالل داعأو اهتئدهت نم هتعيب دعب حلفا نب ناظقيلا وبأ هوخأ نكمتف

 سانلا فلتخاو عازنلا ددجت ناظقيلا يبأ ةافو دعبو م٢٨٨/ه١٨٢ ماع ىتح تدتما يتلا ةليوطلا

 م اوعأ ةعبرأ دعب تمسحو امهنيب برحل ا ترا دق بوقعي همع هيلع جرخو من اح يب ١ م امإل ا هنبا ىلع
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 ثدحلا ا ذهبو هيخا ينبا دي ىلع م٩ ٠٦ ھه ٢٩٤ ماع هعرصم يقل هنكل متاح يبا مامإلا حلاصل

 ترهيت ىلع ايلاو هسفن بصن يذلا ناظقيلا نم ةلودلا لهأ أربتو ةيمالسإلا ةمامإلا تهتنا

 ةلهس ةسيرف ترهيت تعقو كلذلو ىروشلا سلجمبو ميدقلا اهيلاوب ةلودلا نم ةيحان لك تلقتساو

 .م٩ ٢٩٦ ه/٨ ٠ ماع برح نود اهولخدف نييديبعلا يديأ 2

 ةلودلا طوقس دعب ةيضابإلا

 مهتلود ذ حورلا تثب لب نييديبعلا لبق نم ترهيت غ ةيضابإلا تباصأ يتلا ةبرضلا لتقت مل
 يعيشلا يلاولا ىلع اورصتنا...» :مهنأ ىراذع نبا ركذو ترهيت لخاد نم مهتضراعم اومظنف

 مهيلإ تلسرأو اهفقوم ةيديبعلا ةلودلا تززع نكل «سراف فلأ اوناكو هباحصأ رثكأ اولتقو

 لتقو ةنيدملاب ةيضابإلاب ةيساق ةميزه لازنإ نم نكمت .ةرثك ىصحي ال ًاقلخو ةميظع ًادادعأ
 .اهناكس نم فولألا

 ًاديعب نالجرو ة اورقتسا ًابونج ةيضابإلا نم ةريبك تاعامج ةرجه ىلإ ةميزهلا هذه تدأ
 هتاردس ةقطنم اورمعو طسوألا برغملا ي ةيمتسرلا ةراضحلا نالجرو تثروف ةعيشلا ةضبق نع

 عبسلا مساب تفرع يتلا ةميظعلا ىرقلا ترهظف لايمأ ةعبسب نالجرو نم بونجلا ىلإ ةعقاولا
 .ندم

 اورصوح ىتح اومدقتو ةيمطافلا ةعيشلا ةمواقم اولواح دقف سلبارط ةقطنم ةيضابإ امأ

 .ةسوفن لبج خ اهدعب ةيضابإلا زكرتو م٠١٦/ه ٢١٨ ماع ةعيشلا نم اومزهنا مهنكلو سلبارط

 ذوفتلا فعض دعبو .ةيديبعلا ةلودلا دهع لوأ خ مهدايح ىلع ةيضابإلا ظفاح ةبرج يو
 ةيضابإلا شاعو ايقيرفإ ىلع نويجانهصلا رطيس رصم ىلإ مهزكرم لاقتناب برغملا ي يديبعلا

 ىلع نوظفاحي خيراتلا كلذ ذنم ةيضابإلا لظو .ناوريقلا لخاد ذ ىتح مهلظ تحت ةئداه ةايح

 .ةبرجو ةسوفن لبجو بازيم 2 مهتارتو مهنايك

 ينام ةكلمم مالسإ 2 ةيضابإلا ءاهقف رود

 مايق لبق يلام لهأ مالسإ ىلإ اراشأ ١٤١٨( ت) يدنشقلقلاو ١٤٠٤٥( ت) نودلخ نبا

 .ليوط تقوب مهتيروطاربمإ

 ةراجتلا تطبترا دقو ٠مالسإلا ىلإ ةوعدلاب نوموقي ةيراجتلا مهلامعأ بناج ىلإ راجتلا ناكو

٠ 

31 



 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 نوسرامي اوناك نيذلا ةيضابإلا ريس عبتت نم كلذ حضتيو .ايقيرفإ برغ 2 مالسإلا راشتناو

 ةيضابإلا رارقتسا ىدأ دقف .يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ايقيرفإ برغ عم عساو قاطن ىلع ةراجتلا

 نماثلا نرقلا ذنم رئازجلا تاحاوو سمادغو هسوفن لبجو نازف تاحاو خ ءارحصلا فارطأ ىلع

 نم تاعومجم قانتعا طابترالا كلذ نم ززعو ٠ءارحصلا ةراجتب يوقلا مهطابترا يلإ يداليملا

 .ءارحصلا ربع ةراجتلاب مهنم ريثك صصختو يضابإلا بهذملل ةتانزو ةراوه يتليبق

 .م٢٦٧ ماع اهسيسأت ذنم باطخلا نبا ةرامإ تحت ةليوز ةيضابإلا ةراجت تمظتنا ام ناعرسو

 .ح٦٧٧ ماع (رئازجلاب) ترهيت خ ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا مايقب ءارحصلا ةراجت تعسوتو

 (ىصقألا برغملا بونج) ةساملجس نيب ام ةيوارحصلا ةقطنملا ىلع ةلودلا هذه تفرشأ دقف

 اولسرأو ءارحصلا خ ةيلخادلا ةراجتلاب نويمتسرلا متهاو .اهذوفن ةرئاد نمض تلخد يتلا ةليؤزو

 .ودبلا تاراغ نم اهيف ىشخي يتلا نكامألا نم مهنيمأتل ةراجتلا ةبحصب دونجلا
 ٥ (ةيضابإلا ) ،ةوعدلا لهأ مهو ٧ ةبازعلا ماظن اهنمضت ةوعدلا لهال ةططخم جمارب مهل تناكو

 رومأب سانلا ريصبتو هنيد ميلاعت ثبو .هللا ةملك ءالعإل مهدوهج تهجتا ملعلا لاجر نم ةعومجم

 ربتعت تناك يتلا ايقيرفإ برغ ىلع ةوعدلا لهأ مامتها نم ريبك بناج زكرت دقو ٠ مهايندو مهنيد

 ةعقولا ةيوارحصلا ةقطنملا ي يداليملا رشع نماثلا نرقلا لهتسم ذنم طبرلا اوتشناف "ةوعد راد»

 .ةساملجسو نالجرو نيب

 ءارحصلا يبونج عساولا ةوعدلا لهأ طاشن (آع»نعاعن) اهعمج يتلا صوصنلا نم حضتيو

 رشاعلاو عساتلا نينرقلا ذ ايقيرفإ برغب ةيضابإلا ءاهقف نم ريثكلا ركذ نرتقاو "ىربكلا
 ةذتاسالا رابك نم نوربتعي ايقيرفإ برغ ىلإ مهترايز رابخأ تدرو نيذلا ءاهقفلاو ،نييداليملا

 امم مهرابخأ ضعب لوانتت ءانثأ اضرع قطانملا كلت يلإ مهتارايز رابخأ تدرو دقو .مهروصع خ
 .ريسلا بتك انل هلجست ملو ءارحصلا يبونج ىلع مئادلا مهددرت لامتحا حجري

 .يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ايقيرفإ برغب مهتالاصتا ةيوقت نم ءاهققوراجتنم ةيضابإلا نكمت دقو

 يخامشلا ركذ دقف تقولا كلذ ذنم ةيضابإلا دي ىلع مالسإلا تقنتعا دق قطانملا كلت نم اريثك لعلو

 نوفلاخملا مهب تعماست ىتح يضابإلا بهذملاب نيدت تناك اهيلي امو ةناغب نادوسلا دالب» نأ

 .«مهبهاذم ىلإ مهودرخف بوص لك نم مهودصقخف
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 ةماقتسالاو قحلا لضأ ةيضابالا

 ظحال ثيح يداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح يلام ةيروطاربمإ خ ةيح ةيضابإلا اياقب تلظ دقو

 .ةطوطب نبا كلذ

 اونمآ مهلك يلام ةنيدم لهأ) نأ حضو دقف .ةماهلا تامولعملا ضعب ينيجردلا بتك دقو

 بلط امنيب .يلام كلم مكح تحت اوناك نيذلا ةرواجملا ندملا لهأ نم ريثك لعف كلذكو مالسإلاب

 طرشب مهل كلملا حمسف مهنايدأ ىلع مهكرت يلام كلم ذوفن تحت اضيأ مهو ةديعبلا ندملا لهأ

 لهأو .طقف كلملا مالسإ نم يركبلا هركذ ام عم قفتي ال هلك اذهو .(رفاك يلام ةنيدم لخدي آلأ

 ندملا نم ريبك ددع ىلع اهذوفن ةطساب ةيوق تناك يلام ةكلمم نأ ينيجردلا صن نم مهفيو

 جرختسي ندعم رشع انثا هتحتو .ةميظع ةكلمم اهتحتو بهذلا رداصم ىلع ةفرشمو اهل ةرواجملا

 .نيبراحملا وأ نيدايصلا كولملا دهع ىلإ كلملا مالسإ عجري اذهو .ربتلا اهنم

 ءانب نم تنكمت امدنع يلام خيرات نم ةركبملا ةرتفلا كلت ىلإ ريشي نيبراحملا كولملا دهعو

 كلذ ميعدت مت دقو غبونجلا ة كنلاملا ميلقإ نم ةعساو قطانم ةدحوم تعسوتو .ةيبرحلا اهتوق
 .ينيجردلا صن لالخ نم يلام ةوق فصو ىلع قبطني ام وهو ؛يناك يمادان دنع يبرحلا ماظنلا

 اهتاطابترا هيف تفقوت يذلا تقولا وهو يداليملا نماثلا نرقلا ذنم ةوقلا كلت يلام تبستكا دقو

 نأ ريغ "ىوصق ةرورض بساكملا هذه نع عاقدلل يوق يبرح ماظن دوجو حبصأف ةيراقلا ةيراجتلا

 يلام بهذ يذلا فلخي نب يلع ىمسي يلام كلم مالسإ هدي ىلع مت يذلا هيقفلا نأ ركذ ينيجردلا

 .فلخي نب يلع نب ناميلس نب ديعس نب دمحأ وه ينيجردلاف .ينيجردلا دج وهو (م٩٧١١) ماع

 تركذو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نذؤم لالبب اتيك ةرسأ تطبر ةيلحملا تاياورلا نإ

 .يتارك ناس رهن ىلع هدودح عسوو ةماعزلا سسأ يذلا وه يبالاك لانال هديفح نأ تاياورلا

 ةضيرف اودأ نيذلاو مالسإلا اوقنتعا نيذلا يلام كولم ءامسأ ضعب ةيلحملا تاياورلا دروت امك

 لوتاليهال جاحلا .ةرسألا دج لالب نم ًاقالطنا اتيك ةرسأب تطبترا ءامسألا كلت بلغأو .جحلا

 كولم مالسإ .تارم عبرأ جحلا ىلإ بهذ يذلاو يوبيبجيد دودح هتلود تعسوت يذلا يبالاك

 لقأ ىلع يداليملا عساتلا نرقلا ةرسأ ذنم ةكلمملا سيسأتب ةيلحملا تاياورلا ي طبترا اتيك ةرسأ
-- 

 .ري دصب
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 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 نيملسملاو ربربلا نيب عارصلا

 دادترالاو برغملا حوتفب ةقلعتملا رابخألا نم ريثكلا يمالسإلا خيراتلا تايلوحو حوتفلا بتك دروت

 حتفلا ربريلا مواق اذاملف ةقطنملا عاضخإل ةداقلا رابك اهلذب يتلا دوهجلاو هناكسل رركتملا

 ؟ةفينعلا ةمواقملا كلت ءيمالسإلا

 ضرفلا ناكو يمالسإلا حتفلا لبق ةريثك نورق ذنم يجراخلا وزغلل برغملا ناكس ضرعت

 ناكس داعبإو ةيعارزلاو ةيراجتلا دالبلا تاورث لالغتساو ناطيتسالا وه تاوزغلا كلت نم يساسالا

 .نييطنزيبلاو لادنولاو نامورلاو نيينانويلا اومواقف .نكمأ ام مهبارت نع برغملا

 ةيمالسإلا شويجلا تضاخو ةمواقملل ربربلا به برغملا وحن نيملسملا شويج تفحز امدنعو

 .مهعم كراعملا نم ريثكلا

 بوعشلاب مادطصالا ىلإ مهتداق يتلا تاقالعلا عيمجل ًالح يمالسإلا نيدلا خ ربربلا دجو مث

 اهسأر ىلعو اهنم نوناعي اوناك يتلا لكاشملا ةيمالسإلا تاعيرشتلا تلازأو مهدالب تلخد يتلا

 مهيملعم نم هومهق امك مالسإلا ئدابم قيبطت ىلإ نوعسي ربربلا ناكو .بئارضلا ةلكشمو ةاواسملا

 .لئاوألا ةنسلا نيملسملا

 ه٢٠١ ماع ةيقيرفإل ديزي ةيالو ةيادب عم ةرجهلل يناثلا نرقلا علطم ي ربربلا كرحت أدب مث
 ....ًاموشغ ًامولظ ناك» :لاق ثيح يلاولا اذه نع يشكارملا يرازع نبا هركذ امب يفتكنو (م٠٢٧)

 مهيديأ ے يسرح مسا مسرأ نأ تيأر ينأ :لاقف ابيطخ ربنملا ىلع ماقف هنوسرحي ربربلا ناكو

 كلذب هوقرعيل يسرح هراسي و همسا لجرلا نيمي 2 مسراف اهسرحب مورلا كولم عنصت امك

 .ةلتق ىلع اوقفتا ۔ سرحلا ينعأ ۔ هنم كلذ اوعمس املف سانلا رئاس نيب

 نب رمع ةفيلخلا اهلذب يتلا ةداجلا تالواحملا دعب يناثلا نرقلا ةيادب ي ةثداحملا هذه تناك

 نيدلا لوصأ مهنوملعي برغملل نيعباتلا نم ريثكلا لاسرإو ربربلا مالسإ ميعدتل زيزعلا دبع
 يتلا ةيطنزيبلا مكحلا ةمظنأ ىلإ اوداع نييومألا ةالو نأ ربربلا سحأ دقف هدعاوقب مهنورصبيو

 نب هللا ديبع ةالو دحأ اهيلع طلست يتلا ةجنط خ ىرخأ ةرم ةرارشلا تقلطناو اهوضتري مل

 ئه مهنأ معزو ربربلا سمخي نأ دارأو رشعلاو تاقدصلا خ ىدعتو ةريسلا ءاسأق» باحبحلا

 .(خيراتلا ذه لماكلا.ريثالا نبا) «نيملسملل

 



 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 .ءافلخلا ىلإ لوصولا نم اونكمتي مل مهنأ الإ ناكم لك خ ىوكشلا توص عفتراو

 :يشكارملا يرازغ نبا لوقي
 تعيبق ةيقيرفإ لماع ىلإ اهيف نوثعبيو برغملا فئارط نوبحتسي مهسفنأ ءافلخلا ناكو

 هوفلك وأ مهل فلكتو ريثكلاب مهانم بابحلا نبا ىلإ رمآلا يضقأ املف تاينسلا تايربربلا مهل
 ٥٢(. ص ١ج يشكارملا يرازغ نبا) .ةريسلا ءوسو فسعتلا ىلإ رطضاف

 ةضهانملا بهاذملا ةاعد دجوف .ربربلا طخسو رمذتلا ىلإ ةيومألا ةرادالا ئواسم تدأ

 ئواسملا كلت تكرح امك ةالولا ةعاط ذبنو تاروثلل ربربلا اوؤيهف مهئارآ ثبل ةحلاص ةئيب نييومأللل

 ئدابم قيبطتو ةياعر نع زجعلاب تمهتا يتلا ةفالخلا زكرم نع لاصفنالا ذ ةبغرلا مهسوفن
 نيذلا ةاعدلا كئلوأ نيب نم ةيضابإلا ةوعد ناكو .مهضعب رظن خ هيلع جورخلابو لب .مالسإلا
 .مهبزحل ةحلاص اضرأ اودجو

 .ربربلا قطانم ي يسايسلا عضولا فظوت نأ تعاطتسا ةيضابإلا نأ ثادحالا كلت خ ظحالنو

 .كلذ خ حاجنلا اهل ناكف .ةينيدلا اهتوعد حلاصل هرمتتستو
 ھ

 ةيضابإلا ةوخإلل قيتعلا دجسملا
 1 .ةيضابإلا ةوخالل قيتعلا دجسملا عقي اهطسو 2 .رئازجلا ةمصاعلا 2

 دجاوتلا ىلإ دوعت دجسملا اذه دوجول ىلوألا تايادبلا نإف .دمحم ايركز روتكدلا ىلإ ادانتساو

 نوكي .مهل ادجسم ةمصاعلاب ةراجتلاب نولغتشي مه نمم نويضابإلا دجوأ ثيح ةمصاعلاب يضابإلا
 :يضابإلا بهذملاب اهنم قلعت ام اصوصخ ٠ اهيقلتوأ ٠ ةينيدلا مهفراعم لدابتل مهل ىقتلمو ٠ ةدابعلل أفرم

 ماعلاف . ١٨٧٥ ماعلا 2 هديدجت متيل .م ١١٠ ماعلا 2 طبضلابو ةينامثعلا ةبقحلا لالخ كلذ ناك

 هللا باتك ظيفحتب ىنعت ةينآرق ةسردم قيتعلا دجسملا نضتحي .هثيدحت مت ثيح .ًاريخأف ٥

 .هسر ١ دتو

 ذنم ةسردملا هيلإ ىعست ام مهأ نم نإف .ناضمر باهولا دبع دجسملاب مامإ ىلإ ادانتساو

 يذلا جهنملا .ميوقلا جاهنملا قفو اهتيبرتو .ةئشانلا ناهذأ خ ةينآرقلا قالخألا سرغ وه اهتأشن
 ريسفتلاو هقفلا مولعب قلعتي امو ٠ نورخأتملاو نولوألا اهؤاملعو بازيم ينب خياشم هلوصأ عضو

 .ةيبرعلا مولعو ديوجتلاو
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 رواجي . بطل او داصتقال او ركفل او ةفسلفل او نون اقلا بتك يوحت ‘ ةيتكم ىلع دجسمل ١ يوتحي

 ثيح . دجسمل ١ ندتري نمم ء اسنلل ةصصخم ةقش نع ةر ايع وهو .ء اسنل اي ص اخ حانج دجسمل ١

 نمهتالاغشنا فلتخمل تاباجإ نهنيقلت ىلإ ةفاضإلاب .دايعألاو تابسانملا غ تاولصلا هيف نيدؤي

 .ةيفرعملاو ةينيدلا

 هيضابإلاو دشر نبا

 2 ةيمالسإلا ةراضحلا ةيوقت 2 ةريبك ةمهاسم ةيضابالل ناك هنأب لوقي يخيرات هاجتا كانه

 .بهذملا يضابإ ناك دشر نبا يبطرقلا فوسليفلا نأب قيرفلا اذه دكؤيو .سلدنألا

 ريثأتو دشر نبال هصصخ يذلا هثحب خ .ةلوقملا كلت دكؤي .بيليف رييب يسنرفلا ثحابلا

 ةيضابإلا خيرات نخثةمهم بناوج ىلع فرعتن هتحب ةو .ةيبوروالا ةراضحلا ىلع ةيدشرلا ةسردملا

 .ةيبوروالا ةراضحلا ىلع ركفلا كلذ ريثأت مث نمو .يبرعلا برغملا ة يطارقميدلا اهركف روطتو

 :بيليف رييب لوقي

 ....ةيبوروألا ةينالقعلل يسلدنألا داليملا اذه هريغ نم رثكأ دشر نبا عبط دقل...»

 كانه نم ثيح .ةيمالسإلا ةيبرذلا ايقيرفإ ةعومجم يه ينالقعلا ركفلا اذه قالطنا ةطقن نإ
 .ةيفوصلاو .ةيضابإلا :امه ؛جراوخلا نم نارايت هزرفأ يداليملا نماثلا نرقلا يو

 ديلاقتلاب ايقتلا ةيبرعلا رئازجلاب امهسيسأت ذنم ادج نييطارقميدلا نيرايتلا نيذه نإ
 ام اعبط اذهو .اهيف ارهصناو ؛ةيلامشلا ايقيرفإ ة ٠ (ربربلا) غيزامألل ةيرئاشعلا ةيطارقميدلا
 .ةيلامشلا ايقيرفإ ے مالسإلا نكم

 مهنكميو مهدحوي هنأل .يطارقميدلا قشنملا مالسإلا ًاجاوفأ ةيغيزامألا لئابقلا تلخد دقف

 .نييقرشلا وزغل ةديدجلا تالواحملا دض لضفأ ةيفيكب ةمواقملا نم كلذب

 سرفلل ةينقتلاو ةيملعلا تابستكملا ريوطتو ةغايص تديعأ يحيسملا نماثلا نرقلا ذنمف

 .عقوقتملاو قشنملا رايتلا اذه فرط نم ؛ناتويلاو

 عمتجملا يثلث ةيادبلا ذ نولثمي نيذلا غيزامألا طسو خ ينيدلا رايتلا اذه اينابسإ ذ رشتنا

 ةنس خ نييقرشلا برعلا دض غيزامألل ريبكلا درمتلاب ىهتنا يذلا .اينابسأ ي رقتسملا يمالسإلا
 .ةيلامشلا ابوروأ وحن يمالسإلا دادتمالا فقو ببس مأ ةكرعم رسفي يذلا درمتلا اذه .م٢٤٧
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 ةماقتسفل)ر قحال لهأ ةيضابالا

 تيبثت عطتست مل اهريغو يوارحصلا لصألا يوذ نيب ةمسقنملا اينابسإ خ ةيبرعلا فئاوطلا نإ
 .م٠٥٧ ةنس قرشلا نم نييسابعلا فرط نم اودرط نيذلاو ؛دالبلا ي نييومألا بيصتت دعب الإ اهتيعضو

 نميهملا ملسملا رصنعلا ىلع مهزاكتراب الإ اينابسإ مكح نوعيطتسي ال مهنأ نويومألا كردأ دقل
 رشع يداحلا نرقلا ةيادب خ مهكلم لاوز ىتح هولعف ام اذهو .غيزامالا مهو ايفارغميد بلاغلاو

 افلاحت نويومالا ىعر امدعب ىتحو ؛ايقيرفإ لامش ترهيت . ةيضابإلا ةمامإلا دهع لاوط يداليملا

 نم ؛ةيضابإلا ءالؤهل ةينقتلاو ةيملعلا فراعملا تلقتنا اهببسب يتلاو .ةيلامشلا ايقيرفإ ةيضابإ عم
 .خيراتلا غ كلذكو .ةفاجلا قطانملا يرو .ةحالملا ناديم ةو .كلفلا ملعو تايضاير

 ةيلامشلا ايقيرفإ خ ربربلا باسنأ لوح تايطعملا عمج «يدلا قارولا ريبكلا يسلدنالا خرؤملاق

 اقحال تلقتنا يتلا تايطعملا هذه .هيبأ تومو هتميزه دعب سلدنالا ة ئبتخملا ديزي يبأ دنع نم

 نم يمطافلا ديزي يبأ دض ةيضابإلا ةضافتنال نييومألا نم مدقملا ديبأتلا رظنا) .نودلخ نبا مث يركبلا فرط نم

 .(م٦٤٩ ىلإ م ٢

 بهذملا ذ ةرثكب اولخد مهنكل ةيضابإلا ىلإ نابسإلا غيزامأ عومج ىتحو نويومالا مضني مل
 .اهسفن ةيضابإلا تناك امك ةحماستمو ةحتفتم ةيكلام تناك اهنكلو .يكلاملا ينسلا

 ةرتفلا تمستا نكل .دشر نبا داليمو اينابسإ ي نييومألا طوقس نيب نرق نم رثكأ ىضقنا دقل

 ةيضابإلا ةيلامشلا ايقيرفإو ةرجنولا لئابقل ءادوسلا ايقيرفإ نيب تاربخلاو راكفالل فيثك لدابتب
 .ىرخأ ةهج نم ةيومألا اينابسأو ةهج نم

 .دعب نم ةيلاوتملا نورقلا غ رهدزتس يتلا ةيسلدنالا ةفاقثلا تنوكت لعافتلا اذه نم

 بطقلا لقنتب ةيداليملا رشع يناثلاو رشع يداحلاو رشاعلا نرقلا ذ مجرت راهدزالا اذه

 ملعلا تالاجر لك عساتلاو نماثلا نرقلا خ امنيب سبرغلا ىلإ قرشلا نم يمالسإلا ملاعلل يملعلا

 .دادغب ي نيزكرمتم اوناك يمالسإلا ملاعلا نيروهشملا
 تفرعو رشع ثلاثلاو رشع يداحلاو رشاعلا نرقلا لاجملا اذه 2 دادغب ةبطرق تسفان دقل

 .لقأ تالاجم ولو ؛ةبطرق عم يزاوتم ايقر كلذك ةرهاقلا
 اذهل اليثم دجن نل فوس نحنو .هميمعتل ةيوق ةدارإ عم عيمجلل ملعلا نورشني ةيضابإلا نإ

 موهفم ىلإ ملعلل يوبخنلا موهفملا اذه لقتنا ثيح .ةيسنرفلا ةروثلا مايق دعب الإ خيراتلا 2 موهفملا
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 ةماقتسالار قحلل لهأ ةيضابالا

 ةطساوب ةديقعلا رشنب هولدبتساو ةديقعلا رشنل حلسملا داهجلا نع ةيضابإلا تلختو .ملعلل يملاع

 .ميلعتلاو سيردتلا

 تضرعو 6ىربكلا ءارحصلا ةيضابإلا ةديقعلا هذه تعطق يداليملا نماثلا نرقلا ةياهن ذنمو

 ةدعلو قطانملا كلت خ ةفورعملا مالسإلل ةديحولا ةغيصلا تناك ثيح .ءادوسلا ايقيرفإ ذ اومن

 .نورق

 ٧3٣٥92٢3 ب نوبرعملا اهيمسي يتلا انم مٹ ٥5ا¡٥اح ةفئاط عسوت قفار يذلا ماظنلا اذه

 نرقلا ذ ميلس جاحلا فرط نم تنود يتلا 00¡4ا3 ةقيرط ل¡٥الا3 مسا تحت مويلا اهفرعن يتلا

 قرف زربأ دحأ نإ .ةيضابإلا نم لصالا قبط ةغيصك ةضيرعلا اهطوطخ خ رهظت ؛رشع سماخلا
 ةيضابإ يه يداليملا رشع عبارلا نرقلا طسو ة مالسإلا ىلإ ةيعادلا ل]00اقر) «ح ) ٦9٢9

 .ةطوطب نبا بسح

 ك هراهدزا عم انمازتم ناك ءارحصلا بونج خ ةيملاعلا ةينالقعلل لماحلا مالسإلا روهظ نإ

 ةيلامشلا ايقيرفإ ةفاك ذ ةيملاعلا ةينالقعلل ةقالطنا ةطقن تناك اهنأ دقتعن يتلا .ةيلامشلا ايقيرفإ

 .يداليملا نماثلا نرقلا 2 اهتيادب اهل خرؤن يتلا ةيمالسإلا ةيبرغلا ايقيرفإو

 ضف نم م ١١٢٦-١١٩٨ دشر نبا نكم .اهيلع اهريثأتو سلدنالا ىلع ةيضابإلا ةيملاعلا رورم نإ

 .ركفلا ذ نانويلاو سرفلا نيب مئاقلا عازنلا

 هيف رقأ يذلا رشع يناثلا نرقلا نم ملق هطخ هنأ كردن داكن ال يذلا (يلجيهلا ) ناونعلا اذه

 برض الإ وه ام ثيح نيدلل ينوكلا باطخلاو ةفسالفلل يوبخنلا باطخلا نيب ضقانتل دوجو ال نأ

 ؛ةفسدالفلا هلثم امك لقعلا عم ضقانت خ لخدي امدنع يحولا نإ ثيح .ةدحاو ةقيقح ضرعل

 .لقعلا ةيملاع يه ةديدج ةيملاع ىلجتت اذهب .ضقانتلا اذه زواجتي ىتح هريسفت ةداعإ بجي

 .ايجيردت ىحوملا ملعلا لحم لحت فوس يتلا يه !ةنماك ةيملاع

 ةيلامشلا ايقيرفإ ةيضابإ دنع امنيب .نيدلل رياغملا يملعلا لقعلا اذه نوكت سلدنالا يفف

 (ترهيت) 2 ةيضابإلا ةمئالو .ينقتلاو يملاعلا ترإلاو ةينيدلاو ةيدئاقعلا ةقرعملا داحتا وه

 اذه تيبثت غ لضف مهدادجأ اهيلإ يمتني يتلا ةيسرافلا تالئاعلا رهشأ مه نيذلا نويمتسرلا

 .موهفملا

٤٩ 



 ةماقتسللار قحل لمأ ةيضابالا

 فرع ثيح ةيرجهلا رشع ةعبارلا ةنسلا ذ ةيسداقلا ةكرعم نييناساسلا شويج دئاقع نإ
 سلدنالا ىلإ ةيسرافلا فراعلا نم ريثك كانه نم لقتنا .نيملسملا مامأ مهمئازه ربكأ لوأ سرفلا

 ريبكلا روطتلا نع ةجتان ةيخيرات ةرهاظ اهنإ ؛لقعلا ميقتسي أدب ثيح رشع يناثلا نرقلا

 . | .ينقتلا ملعلل
 :هاقيفر امهو جهنملا ةدحو ىلع نادهشي هنم نابيرق نامسا كانه دشر نبا يرصاعم نيب نم

 .( دنوميم) ب ىطسولا نورقلا ابوروأ ذ فورعملا يدوهيلا نوميم نباو ليفط نبا

 ةرشابم لقتنت نأ تبراقو .اسنرف ىلإ يلاوملا نرقلا 2 تلقتنا دشر نبال ةينالقعلا ةلاسرلا نإ

 .لوالا كيرديرف ديفح يناثلا كيرديرف يناملألا روطاربمإلا نإ ثيح ايناملأ ىلإ
 .ةريزجلل يدنمرون حتاف لوأ يلقصلا گ0وع ديفحو ةيلقصل اكلم تقولا سفن ناك يذلا

 ة ةايحلا طمن ةفيفط ةيفيكب اريغم ةيمالسإ ةيشاح ءاقتنا غ لصاو يدنمرونلا كلملا نإ ثيح

 .ةريزجلا

 .(رجور) راجيرلا باتك (يسيردإلا) يبرعلا ايفارغجلا ملع خ ريبكلا فلؤملا هيلإ ىدهأ دقل
 طباور سسأ ثيح ،يجراخلا لاجملاو يلخادلا بناجلا اذه ًاريثك يناثلا كيرديرف خسر دقل

 يتلا سدقملا تيب ىلإ ايملس لوخدلا نم هنكم ام اذهو 6قشمدو ةرهاقلا 2 ةيبويالا ةلودلا عم

 .اهيلع راصتنالا ةيبيلصلا ةيلودلا شويجلا عطتست مل

 مهل ىدصت ةيلقصلا ةيمالسإلا شويجلا لضفبو .اديدش ًاهرك ةبقاعتملا تاوبابلا هل رهظأ دقل

 .مهرخآ نع مهومدعأ نيذلا هبقع 2 مهرأث اوذخأ نكلو .هتايح لوط

 اهيف رظانت ةعماج . (ايلاطيإ بونج ) ؛ةيلقص ةكلممل ةقطنملا يناثلا كيرديرف سسأ دقل

 .دوهيو نييحيسمو نيملسم نم ةرتفلا كلتل نيرصاعملا نيركفملا عملأ

 كيرديرفل يسايسلا ذوفنلا لضفب .وطسرأ بتك لك مجرت دقف .اريبك ناك دشر نبا ريثأت نإ
 .يناثلا

 ربكأ يدشرلا ركفلا فرع اضيأ اسنرف يو .يناثلا كيرديرف دافحأ ةيدشرلا تبطقتسا دقل

 .ةيسايس بابسأ راشتنالا اذهل ناكو .هل راشتنا

 كيرديرف باشلا روطاربمإلاو تسيجوأ بيليف اسنرف كلم نإف ؛نيفلاحتم اونوكي نأ نود نمو

 



 ةماقتسالارب قحا لهأ ةيضابالا

 ةقلح تناك م٤١٢١ نيفوب ةكرعم نإ ؛نيينوسكسولجنالاو نيينوسكسلا :ودعلا سفن اولتاق يناثلا

 .كرتشملا حافكلا نم

 ةيلالقتسا ءاطعإ دعب ةيوبابلا نم ًاسجوتم ناك (نازممع-٨ںواب5ع) تسيجوا بيليق

 .ىوتفلا ةيلك ةصاخو . دوقع دعب هنه تحبصأ ثيح (نيقوب دعب ةدحاو ةنس) م٥١٢١ ذنم ةعماجلل

 .ةيدشرلا لقعم

 :امهو .نييتاللا نييدشرلا رهشأ نم نانثا فرمم رشع ثلاثلا نرقلا طسو يو

 ناباربود رجس ٠

 لكاديد ساوبو ٠

 ةعبرأ نم رثكأ يسنرفلا ينالقعلا ركفلا لصأ ناك يذلا ؛يسلدنألا ذاتسألا ركف اسرد ناذللا

 اهرشنب ماقو .ةديدجلا ةينالقعلا ةبكاومل ناكيد ساموط ناس لقتنا كانهو .تراكيد لبق نورق

 .ايلمع

 .هسفن دشر نبا نم رثكأ نيينيتاللا نييدشرلا دض ةهجوم تناك دشر نبا دض هتافلؤم نإ

 ىلإ رشع عباسلا نرقلا غ لصي يكل اسنرف خ هقيرط ينالقعلا ركفلا اذه لصاو كلذ دعبف

 هفلؤم نم اءزج بتك زتنيبيل نكلو .ينابسالا رتنبيلو لاكساب تراكيد ؛رابكلا ةفسالفلا ماظن

 قيدصلا ليفط نبال ةيفسلف تاباتك مجرتو .وطسرأب ادج افراع ناكف .ةيسنرفلاب يفسلفلا
 .دشر نبال قفارملا

 يقترت نأ لبق كرام روطتلاو نوفيبل ةعيبطلا لوح ةفسلفلا هذه تروطت رشع نماثلا نرقلا و

 .وسورو ريتلوف ؛نييسوماقلا دنع ةيسنرفلا ةفسلفلاب

 ىلإ تهتناو يملاعلا لقعلا ةيار تحت اهسفن تققح يتلا ةيسنرفلا ةروثلا عم اهتمق فرعتس مت

 نماثلا نرقلا ىلإ رشع يناثلا نورقلا ة رصتنملا لقعلا ثيح لجيه اهغاص يتلا ةيرحلا ةفسلف

 .ةيرحلا يهو الأ يرشبلا لقعلا ءانب ىلإ مث نمو ءرشع .

 اهدهم ةيبرغلا ءادوسلا ايقيرفإو ةيلامشلا ايقيرفإ تناكو .هقرط يملعلا ركفلا قش اذكه
 .يداليملا عساتلاو نماثلا نرقلا خ اهداليم لصأو

٥١ 



 ةماقتسفلار قحا لهأ ةيضابالا

 يتلا ةيسنرفلا ةروثلا ميسجلا يئاهنلا اهرصن امأو .يحولا خ اهتيلالقتسا رقم سلدنالا لثمتو

 .ةيرحلا يهو ةيلك ةينالقع ىلا اهعضختس

 سلدنالا هذه نمو .ةيبرغلا ايقيرفإو ايقيرفإ لامش ؛رخآ ردصم هل ناك ينالقعلا ركفلا اذه

 .ابوروأ ىلإ ايفارغج يمتنت يتلا
 .نالا نوكي امب اهل نيدت ام نايسنو .اهنع يضافتلا امئاد لواحت ابوروأ نكلو

 يتلا ؛سلدنالا ربع ةيبرغلا ايقيرفإو ةيلامشلا ايقيرفإ عم قاثو طبر ىلع ةرداق ابوروأ تناك اذإ
 اذهب .اهقحتست يتلا ةناكملا ة اهجمدت نأ تعاطتسا اذإ ةيملاعلا ةينالقعلا قيرط قالطنا ةطقن يه

 (فرصتب بيليف رييب يسنرفلا ثحابلا نع) .اهددهي ناك يذلا راثدنالا يدافت ابوروأل نكمأ

٢ ٥ 



 ةماقتسالاو قحل لمأ ةيضابالا

 ثلاثلا ثحبلا

 ةيضابالا ةعامجلا تادقتعم

 ةيضابإلا ةديقعلا تازيم

 نيدلا لوصأ مهف خ مهتقيرط مستتو مهتديقع زاتمت - ةماقتسالاو قحلا لهأ - ةيضابإلا نإ
 ملف .لقعلا حيرصو لقنلا حيحص نيب مهتادقتعم ةحص ىلع لالدتسإلا اوعمج مهنإ رومأ ةثالثب

 يأرلا يداب لقعلا تايضتقم عم اهضراعت درجمب طئاحلا ضرع ةحيحصلا صوصنلاب اوبرضي

 ءاج امم تبثأو حصأو سسدقأو ىمسأ لقعلا اولعج نيذلا ةيلقعلا ةسردملا باحصأ نأش وه امك

 مل مهنأ امك .مكحلاو ليلعتلاو .حيبقتلاو نيسحتلا 2 هيلع اوُلَوَعف ،لجو زع هلا نع نوييبنلا هب

 .اهيناعم داعبأ فاشكتسا خ هب نيدشرتسم ريغ ظافلألا رهاوظل نيرسأتسم لقعلا ةلعش اوئفطُي

 .روشق الإ صّتلا نم نوذخأي ال نيذلا ظافلألا ةَدَبَع نأش وه امك .اهيمارم قئاقح ىلع صوفلاو

 نم ىقتولا ىَرَعلاب اوكسمتسا لب .هنومضم ىلإ هرهاظ نودعتي الو ئهرهوج ىلإ هلكش نوزواجتي ال

 كارش ةيوغللا بيلاسألا نمو ءاهدصاقم مهف ىلع ًاليلد ميلسلا لقعلا نم اوذختاو .صوصنلا

 هيف دجت مكف .هسفن نآرقلا دشارم نم كلذ خ نوقلطنم ميق َوَرَع الو .اهدراوش صانتقال

 هيف دجت امك ه يلألا يلول هو هكةوتتي مزقلا ه ةوكم وولو ه وقم موقل يتك
 جرخي مل مجعلاو برعلا ءافلب ةغالب قوف امس نإو وهف هك وقت مُكَكَمَلاَييَرَع ان يرف ُهتلَرنأاَتي ل
 ماهلتساو .هدصاقم ءالجتساو هتايآ مهفتب ركذلل هللا هرسي دقو ،بولسالاو ناسللا يبرع هنوك نع

 ۔هدشارم

 نع نوماعتيو .ةحيحصلا لوتلا نع نومماصتي مهلعجي ًابصعت مهتمئآل بصعتلا مدع ١
 كلذ خ هاندجو ام عشبأ نمو .نيملكتملاو ةهقفتملا نم ريثك دنع كلذ دجن امك .ةحيرصلا لوقعلا

٢ 



 ةماقتسالاو قحا لمأ ةيضابالا

 ةعبرالا بهاذملا ادعام ديلقت زوجي الو) :نيلالجلا ريسفت ىلع هتيشاح خ يواصلا ةمالعلا لوق

 امبرو .لضم لاض ةعبرالا بهاذملا نع جراخلاق .ةيالاو حيحصلا ثيدحلاو ةباحصلا لوق قفاو ولو

 .(رفكلا لوصأ نم ةنسلاو باتكلا رهاوظب ذخألا نآل .رفكلل كلذ هادأ

 ملو .ةمالل ةيلومشلا ةرظنلا حيسف ىلإ ةديقعو ًاهقف قيضلا كلسملا اذه ةيضابإلا نياب دقف

 لضفأ هيلع هلوسر مالك وأ هللا مالك ةجرد ىلإ مهتمئأ نم دحأ مالك اوعفري نأ مهسفنال اوغوسي

 .غلب ام عرولاو ملعلا 2 غلب نإو مالسلاو ةالصلا

 اوؤرجتي مل ذإ .غلب ام مهنيب فالخلا غلب نإو ةمالا قرف رئاس ةلماعم خ حماستلاو ةنورملا ٢

 امم ائيش ركني الو نيتداهشلاب نيدي ماد ام ةمألا هذهب هتلص عطقو ةلملا نم دحأ جارخإ ىلع طق

 توبكنعلا جسن نم ىهوأ ناك نإو۔ليوأتلا ىلإ دنسأ نم امأ .ليوأت ريغب ةرورضلاب نيدلا نم ملع

 نع ةلملا ةقبر علخو .ةمالا ةريظح نع جورخلاب مهدنع هيلع مكحلا نم هل يقاو هليوأت هيسحف
 ىلإ مهترظن غ ةيضابإلا أدبم مسر يذلا _ فصنملا نالعإلا كلذ ردص قلطنملا اذه نمو .هقنع

 اهاقلأ يتلا هتبطخ خ .يميلسلا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ / وهو يضابإ دئاق رهشأ نم ۔ ةمالا

 .خيراتلا اهدلخو .نمزلا اهلجسو .رهدلا اهل خاصأف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع
 :هللا همحر اهيف لاق ذإ

 ًامامإ وأ .باتكلا لهأ نم ارفاك وأ .نثو ًادباع هلاب اكرشم :ةثالث الإ مهنم نحنو انم سانلا )

 .(ًارئاج
 رئاسل مهتلماعم خ ميوقلا أدبملا اذه اومزتلاو .ميلسلا جهنلا اذه ي ةيضابإلا ىشم دقو

 ركفلا ةداق تاوصأ خ ددرتت ةفصنملا ةربنلا هذه دجنو .خيراتلا كلذب دهشي امك ةمألا فئاوط

 .فلسلا دنع لبق نم تناك امك فلخلا 2 مهنم

 .اهتادقتعم ذ ةقيقحلا تبناج يتلا ةمألا فئاوط ىلع مهمكح ةيضابإلا ىنب ةدعاقلا هذىد ىلعو

 .يعرش صن لوأت ىلع اينبم مادام هدقتعم ببسب ةلملا نم مهنم دحأ جارخإ نم ًاطايتحا دشأ اوناكف

 بوبحم ريبكلا مامإلا راكنإ دتشا انه نمو .باوصلا نم ظحالو ةحصلا نم ساسأ هليوأتل نكي مل نإو

 ك بوبحم أشنأو .ةلملا نم مهجورخو ةهبشملا كرشب مكح يذلا يناميلا نوراه ىلع ٠ ليحرلا نب

 .نامع ةيضابإ ىلإ امهادحإ هجو .نوراه يأرل ةضحادلا هججح امهنمض نيتعماج نريتلاسر كلذ

٥٤ 

 



 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 .نوراه ةئطختو هبيوصت ىلع يضابإلا يأرلا قبطأو .تومرضح ةيضابإ ىلإ امهيناثو

 :هلئاسل هباوج ناكف ؟نوكرشم مه له ةهبنملا ءالؤه مكح نع يليلخلا ققحملا لئسو

 عضوم هنإف .هلوصأب ةفرعم لبق نم كارشإلاب ةلبقلا لهأ ىلع مكحلاب لجعت نأ كايإ مث كايإ)
 .(كدالهإلاو كالهلا

 تافالخلا اهتنخنأ امدعب اهتاتش عمجو ةمالا هذه ثعش مملب ةيضابإلا نم ركفلا ةداق ىنتعا ٢

 .مهسيساحأ لثمب ةمألا مالعأ رئاس سحي نأ اونمت مكو .ةيبصعلا تاعزنلا اهتقزمو .ةيبهذملا

 .مهرودص اهب ءونت يتلا مومهلا هذه ة مهوكراشيو

 ةلودلاب ناثوعبملا سلجم وضع .ينورابلا ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا وه مكلذ

 دقو .يبيللا رطقلاب ةسوفن لبج ةيضابإ نم وهو .ينورابلا اشاب ناميلس ب روهتملا .ةينامتعلا

 ديمح نب هللا دبع مامإلا .نيدلا رومأ ا مهعجرمو .قرشملاب ةيضابإلا ملاع ىلإ اذه هلاؤسب هجوت

 :لاؤسلا صنو .يملاسلا

 ؟اهنيابتو بهاذملا ددعت نيملسملا فالتخا بابسأ ىوقأ نم نأ ىلع نوقفاوت له

 لهف ةقفاوملا ضرف ىلع ؟قرفتلل بجوملا رخآلا رمالا وه امف كلذ ىلع ةقفاوملا مدع ضرف ىلع
 ىلإ جوحأ هيف نحن يذلا نمزلا اذه غ ددعتلا ءاغلإو ةنيابتملا اهلاوقأ نيب عمجلاب اهديحوت نكمي

 ...مكرظن خ هنم عناملا يوقلا رمألا امف ديحوتلا ناكمإ مدع ضرق ىلعو ؟ءيش لك نم داحتالا

 .ه1326 ماع لاؤسلا اذه ناكو

 :هل مامإلا كلذ باوج نم ناكف

 قارتفا ذ مظعألا ببسلا وهو .ءارآلا بعشتو بهاذملا فالتخا تيتشتلا أشنم نأ قفاون معن

 .عساولا مكرظن هاضتقا ام بسح ىلع ةمالا

 بلط اهنمو .ةلجاعلا ظوظحلا ىلع بلاكتلاو .ضغابتلاو دساحتلا .اهنم ىرخأ بابسأ قرفتللو

 .ةسائرلا

 دارأ اذاو .ةداع ليحتسم .ًالقع نكمم فالخلا بعشت دعب ةيمالسإلا ةرطفلا ىلع ةمالا عمجو

 كرت ىلإ سانلا وعدي نأ هل قرطلا برقأو .ةلاحم ال حلصم عمجلا ن يعاسلاو .ناك ارمأ هللا

 .ه كَسإلا قانع كيلا ة مالسإلاب يمستلا ىلع مهضحيو ةيبهذملا باقلالا

٥ ٥ 



 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 ةيضابإلا دنع ةيدناقعلا لوصالا

 ديحوتلا :لوالا لصالا

 هكراشي الو دحاو ءيش هتافصو هللا تاذ نإو هتافصو هتاذ خ دحاو هللا نإ :ةيضابإلا لوقي

 دمحم نأو هللا الا هلإ ال نأب داقتعالاو رارقإلا عم ناك هجو يأبو لاوحألا نم لاح يأب ام ءيش هيق

 نم عقي ام لكل لماكلا ديحولا ربدملاو نوكلا اذهل قلاخلا ديحولا كلاملا وه هللا نأ :يأ هللا لوسر

 اهقيبطتب مازلإلا عم نيملاعلا ىلع قح هتلاسرو لسرلاو ءايبنألا متاخ هللا لوسر دمحم نأو ثادحأ

 .ةايحلا هذه 2 اهعابتاو

 ةيهلإلا تافصلا :يناثلا لصألا

 ةيمالكلا بهاذملا نكل .هتاذ يأ هرهوج يهو لحو زع هلل لامكلا تافص نأب ةيضابإلا دكؤي

 هللا تافص نأ ىرت ةيرعشأالاف ؟هتاذ ريغ يه لهف ةيهلإلا تافصلا ةيهام خ تفلتخا.دق ىرخألا

 تسيل اهنكلو ىلاعت هتافص نم ةميدق ةتباث ةفص ملعلا نأ اذه ىنعم ىلاعت همدقب ةميدق يهو هريغ
 .هتاذ ىأ هرهوج

 ه ةيفاك هتاذ نأ يأ هتاذب رداق هللا نأو هتاذ نيع يه هللا تافص نإ :لوقتف ةيضابإلا امأ

 هلثم ميدقلا ةفصو ميدق هللا نأل هتاذ نيع يه لجو زع هللا تافصف ٠تارودقملا عيمج خ ريثأتلا

 الو ديحوتلا لصأ عم ىفانتي روصت وهو رثكأ وأ ناميدق كانه ناك هريغ ئيش تناك اذإف .مدقلا ة

 اذهو ًابكرم ودغيو ءازجأو ضارعأ ىلإ جاتحم هللا حبصي ذإ ةثدحم ةلقتسم تافصلا رابتعا زوجي

 .هللا ةينادحوو ىفانتي

 ناميإلا :ثلاثلا لصألا

 قيبطتو ىلاعت هللا ةعاط وهو دحاو ءيشل ءامسأ مالسإلاو ناميإلاو نيدلا نأ نوري ةيضابإلا
 :ةعبرأ مالسإلا دعاوق .ةيضابإلا دنع ديحوتلا ليق اذل ًايلمع اقيبطت مالسإلا دعاوق

 .ملعلا ٠

 .لمعلاو ٠

 .ةينلاو ٠

 .عرولاو ٥

٥٦ 



 ةماقتسالاو قحل لصأ ةيضابالا

 .لمعلاو لوقلا نيب لصفلا زوجي الو ةعبرألا ناكرألا هذهب الإ حصي ال مالسإلاف

 يشرقلا يمشاهلا بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحميووهالإ هلإ ال هنأ هللاب رارقإلا :وه لوقلاف

 هب متخو نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ .هلوسرو هلا دبع هنأب

 .هقلخ عيمج ىلع هلضفو هءايبنأ

 .تاهبشلا دنع فوقولاو تامرحملا عيمج بانتجاو مالسإلا ناكرأ عيمجب نايتإلا وه لمعلاو
 .رخآ ءيش لامعلا نأو دحاو ءيش لامعألا نأ ىرت يتلا ةئجرملا يأر ضقانت لوصألا هذهف

 ضئارف قيبطت نودب ناميإلا نأ نودكؤي ةيضابإلا نأ الإ طقف بلقلاب قيدصتلا وه مهدنع ناميإلاف

 عيضو لوقلاب ىتأ نم :ناميإلا ىرتف ةيرعشألا امأو .ءافوج ةركف حبصأ الإو هل ىنعم ال مالسإلا

 ماكحأ ةيلع يرجتو مالسإلا ةلم نع جرخي الو ادحوم ًايصاع ًاقساف هارتف ةيضابإلا امأ .لمعلا

 .لصالا اذه خ ةيضابإلا يأر ةيديزلاو ةعيشلاو ةلزتعملا تقنتعا دقو .نيملسملاو مالسإلا

 لجو زع هللا ةيؤر يفن :عبارلا لصالا

 داهتجالا باب اوحتف مهف مهنم قح نع كلذ ناك.لجو زع هللا ةيؤر ةيضابإلا ىفن امدنع
 ليلدلاب هباشتملا ينآرقلا صنلا ميعدتل ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا يلع كلذ ذ نيدمتعم ليوأتلاو

 ركفلا هب عتمتي يذلا يلقعلا ىوتسملا ولعو ومس دكؤي اذهو.ةيلهاجلا ة برعلا ةغل ن لثمتملا يوفللا

 وه امب الإ نمؤي ال يذلا يمسجتلا هاجتالا نع داعتبالاو ةيوغللا تازاجملا كاردإو مهف خ يضابإلا

 ارهاظ لجو زع هللا باتك نوري ةيضابإلاف .يداملا عقاولا خ هيبشو ريظن هلو سوسحمو روصتم

 :لجو زع هللا لوقف نطابو

 .[ةمايقلا ةروس] هكمل ةريظاتاهير رال تضاَت زيمي ةرح

 يه ةفللا نأل دحاو نآ خ ًايلقعو ايوغل .ةيضابإلا دنع اهليوأت بجي تاهباشتملا نم ةيآلا هذه
 دعب ةنجلا ذ لوخدلل هللا ةمحر راظتناو ءاجرلا اهنم مهفيو .ةيركفلا يناعملا لمحت يهف ركفلا
 :ةميركلا ةيآلا اهقفاوتو اهمعدت ةيآلا هذه نأ مث راصباألاب ةيؤرلا ينعي الو .باسحلا نم غارفلا

 ١٠٣[. :ماعنألا] ه رصبلا رذب وُهَو رصقلا ةحرتت ال ل

 ههيزتتو ىلاعت هللا ديحوت ديكوتو تابثإل ةليسو دعي يرظنلا داهتجالاو يلقعلا لالدتسالا اذهو
 .ء يش لك نم

٥٧ 



 ۔-س=حح=ح=چ=

 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 :يلي اميف ةيضابإلا دنع تلثمتف ةيلقعلا ةلدالا امأ

 مكح خ هنوك وأ انساوح مامأ ناكم خ دوجومو أزيحتمو امسج ناكل ىلاعت هللا ةيؤر تنكمأ ول

 لطب رصبلا حطسب قصتلا اذإ رصيملا ناف برقلا ةياغ مدع كلذكو ةارملاب ةيؤرلا امك ةلباقملا

 .ةرخألاو ايندلا ىلاعت هللا ةيؤر عانتماب مزجت ةيضابإلا نإف ةلدألا هذه دعبو .ةيلكلاب هكاردإ

 ردقلا :سماخلا لصألا

 يأ .بسكلا ىنعمب رودقملاب ةطبترملا ةردقلا ة لثمتي اليصأ اموهفم ردقلل تطعأ ةيضابإلا
 نأ لب .ةردقلا هنه ىلع انبساحي الو ةردقلا انيف قلخ لجو زع هللاو .لعفلا ىلع ةردقلا ناسنإلل
 .ةرحلا هتدارإو هحراوج قيرط نع باستكا ناسنإلا اهبستكا يتلا لامعألا ىلع بصني باسحلا

 هللا دنع نم يربج رمأ شطعلاو عوجلا ةرهاظ نإف .ادمعتم اموي لكأف ناضمر ماص يذلا ملنسملاك

 رمأف ةيوق ةدارإب عفاودلا طبض مدعو لكألا ذ دمعتلا امأ ةيرطفلا انعفاود ليزن نأ نكميال اننال

 ميدقلا يلزالا هلمعو لجو زع هللا ةدارإ نيب ضراعت كانه سيل نذإ .هتاذ ناسنإلا نم بستكم

 .ردقلا ىلع بذعي الو رودقملا ىلع بذعي هللاف .ناسنإلا بسك نيبو . ًاقببسم

 ةقيقح غلبي نلو هللا نم هنا .هرشو هريخ ردقلاب دقتعي نأ هيلع حلاصلا نمؤملا نإ :ةصالخلاو

 نيح .هلاوقأو لوسرلا ةريس ىلع ادامتعا لكاوتلا مدعو مئادلا لمعلا عم كلذب نمؤي ىتح ناميإلا

 :ةي لوسرلل يبارعأ لاق

 ؟هللا ىلع لكوتأو يتقان لسرأ -

 .«لكوتو اهلقعإ لب» :لوسرلا هل لاقف
 ۔-۔۔۔سہ

 ديعولاو دعولاو لدعلا:سداسلا لصالا

 يمهف .ةيضابإلا دئاقعلا لوصأ نم الصأ دعت باقعلاو باوثلا يأ ديعولاو دعولا ةيضق نإ

 نع هللا ىلاعت ملظلاو روجلا هيلإ بسني الو هقح قح يذ لكل يطعي يذلا يهلإلا لدعلاب ةطبترملا
 لتاقلا ىلع همكحف هل ًالهأ نكي من ام دحأب لعفي الو .هل الهأ سيل امب دحأ ىلع مكحي الف ٠كلذ

 دعوتو ،لدع ةنجلاب عئاطلا دعو لدع ةينازلاو ينازلا مجرو ءلدع قراسلا دي عطقو .لدع لتقلاب

 عم ةضقانتمو ةبذاك ىلاعت هللا رماوأ تحبصأ الإو .ةبوت نودب تام نإ باقعو لدع رانلاب يصاعلا

 2 يدبألا دلاخلا هديعو ذفني فوسو دحأ ملظي ال لداع هللاف ةقلطملا هتلادعو ةينآرقلا صوصنلا

٥٨ 



 ةماقتسالالر قحلل لمأ ةيضابالا

 ةيضابإلاف .نيقداصلا نينمؤملا قح خ يدبألا دلاخلا هدعو ذفنيس كلذكو ةاصعلا نيرغاكل قح

 لهأل هديعو فلخيس هللا نأ تمعز نيح يلقنلاو يلقعلا ليلدلاب ةيوشحلاو ةئجرملا يأر اوضحد

 :ىلاعت هلوقب كلذ اوللعو هدعو فلخي الو .نيملسملا نم ةاصعلاو رئابكلا

 وه تإ أكيمج بزئذلازهنبهتاَدإوَساةمحتنيا اوطَمَت ال مهييشنآ لع اورت نلا يابي لقلا م - ٠

 ٥٣[. :رمزلا] ه محتلا روشملا

 :ىلاعت هلوق خ يلقنلا ليلدلاب اوبيجأ مهنكلو

 كرادَع هلو اهيف اًدللك اراك لغت ,دوخ دحتتو ةلوُشَرَو ةنأ صمي رتو ا

 .[ ١٤ :ءاسنلا] : رهم

 ةعافشلا :عباسلا لصالا

 نينمؤملل نوكت امنإو رئابكلا ىلع رصم وهو تام نمل نوكت نل يبنلا ةعافش نأ ةيضابإلا ىري

 نينمؤملا ضعبل ةجرد ةدايز وأ .ةنجلا ه لوخدلل مهب ليجعتلاو رشحلا موي مهنع فيفختلل ةفاك
 .حوصنلا ةبوتلاو ءافولا ىلع اوتام نيذلا

 ميركلا نآرقلا قلخ :نماثلا لصالا

 هروس .هتاملكو هظفل ىلاعت هل قولخم هنأو ىلاعت هللا مالك ميركلا نآرقلا نأ ىلع دكؤت ةيضابإلا

 هل ىلاعت هفصول ميحرلا نمحرلاو ةلالجلا ظفلك طقف هانعم مدق ىلع ليلدلا ماق ام الإ هانعمو

 ةيهلإلا تاذلل هيزنتلا ةركفل صلاخلا يقنلا روصتلاب ةطبترم ةركفلا هذهو هدنع نم ًالزنم هنوكب

 نم ءيش ميركلا نآرقلاف ةيعقاولا ةيسحلا تاثدحملا نم هدوجوو هروصت لمتحي امل ةلثامم لك نع

 ىلع ليلدلاو ءيش لكل قلاخلا هللاو ثدحم ريغ وأ اقولخم يأ ًاتدحم نوكي وهف ةدوجوملا ءايشألا

 :ىلاعت هلوقو ٣[ :فرخزلا] ه ايكَرَع ارق هتلح ات و :ىلاعت هلوق كلذ

 ١١[. :ءارسإلا] 4 نتيا راَهَتلآَو للا ََلَحَحَو

 ثدحم ميركلا نآرقل ا نأ نبب لجو زع هللا نأ مث قلخلا نم نآرقلا ريغ 2 ةريخلا ةيالا هذه

 :لاقو ٢[ :ءايبنألا] ٭؛%(؟) دوب َنوبَحْل ي مهو هوعمسا الإ ثدحت مهت ر نم ركذ نم .. :لاقف

 :قلخلا نم نآرقلا ريغ لاقو ٥٦٢[ :فارعألا] ه رع لَع هتلَسَت بتكي مهتت دَمَلَو دَمَلَو

٥٩ 



 ةماقتسفللر قحا لمأ ةيضابالا

 ١٦[. :ءارسإلا] هك الي هَتلَصَت ونم لكلا

 نيتلزنملا نيب ةلزنم ال :عساتلا لصالا

 بكترا اذإ ملسملا له :يمالسإلا ركفلا ا تريثأ يتلا ناميإلاو رفكلا ةيضق ةيضقلا هذه ذ

 هللا ةينادحوب رقأ نم نإ :ةيضقلا هذه ذ ةيضابإلا لوقيف ؟ناميإلا ةفص دقفي رئابكلا نم ةريبك

 الو نمؤمب سيلو ادحوم هيمست .رئابك بكترا وأ ةينيدلا ضئارفلا عيض هنكلو ةلي دمحم ةلاسرو

 :ىلاعت هلوقل كرش رفك ارفاك سيلو ةمعن رفك ارفاك دعي ةريبكلا بكترم نإو ف كرشمب

 ٤٤[. :ةدناملا] هك( ةوثينكنا مه كهتتؤأت هت لَرنأ امي ركت ر نم

 «..ةالصلا هكرت دإ ا رفكلاو دبعلا نيب سيل ..» :ي لوسرلا لوقو

 ةينيدلا ضئارفلا عيض يذلا ملسملا غ لثمتي :قافنو ةمعن رفك ىلإ مسقني ةيضابإلا دنع رفكلاف
 هتايآو هلاب دحجي يذلا ناسنإلا ا لثمتيو:دوحجو كرش رفك امهنيب عمجأو رئابكلا بكترا وأ

 نيملسملا نأش ي أدج حضاو ةيضابإلا يأرف .مالسإلا ةلم نع اجراخ دعي انهف ةلي دمحم ةلاسرو
 مهلاومأو مهؤامد لحتست نأ مرحيو نيملسملا ماكحأ مهيلع يرجتو ةيمالسإلا ةلملا ي مهدعت يهف

 .ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو هللا الإ هلا ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :يي لوسرلا لوقل

 د ةيضابإلا مهناوخإ نع نوفلتخي مهف اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اوعنم كلذ اولعف اذإف
 .ةيعامتجالا اهبناوجو ةيمالسإلا ةديقعلا

 .تافصلا ليوأت ي ةلزتعملا عم ديعب دح ىلإ نوقتلي مهو .ةيهلإلا تافصلا لطعت ةيضابإلاف

 ًاليوأت ةفصلا ليوأت ىلإ نوبهذي ثيح .يديقع قلطنم نم كلذ ة نوقلطني مهنأ نولوقي مهنكلو
 .هيبشتلا ىلإ كلذ يدؤي نأ نود ىنعملا ديفي امب ًايزاجم

 :هسفنل اهتبثأ امك ىلاعت هلل ايلعلا تافصلاو ءامسالا تابثإ بجي .ةنسلا دنع هنإف .ةنراقملابو

 .ليثمت الو فيرحت الو فييكت الو ليطعت الب

 :نآرقلا ه اهتوبث مغر ؛ةرخآلا ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر نوركني .انعم رم امك ةيضابإلاف

 .4( ةرياتايت لراقل تضاترزهري تجن !
 .طارصلاو نازيملاك يزاجم ًاليوأت ةرخآلا لئاسم ضعب نولؤؤيو

 اطسو ًافقوم نوفقي كلذب مهو .ناسنإلا نم باستكاو هللا نم قلخ ناسنإلا لاعفأ نإ :نولوقي

٠ ٦ 



 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 نيع يه اهنكلو .هناحبس هللا تاذ ىلع ةدئاز تسيل هللا تافص نأ نولوقي .ةيربجلاو ةيردقلا نيب

 .هتاذ

 .كلذ خي جراوخلا اوقفاو دقو .قولخم مهيدل نآرقلاو

 .نييمالسإلا تالاقم .«نآرقلا قلخب نولوقي ًاعيمج جراوخلاو« :يرعشألا لوقي
 :فانصأ ةثالث مهرظن 2 سانلا

 .مهناميإب ءايفوأ نونمؤم ١

 .مهكرش ك نوحضاو نوكرشمو ٢

 اوسيل مهق .ةدابعو اكولس هب اومزتلي مل مهنكل مالسإلاب اورقأو ديحوتلا ةملك اونلعأ موقو - ٢
 هيضتقي امب نومزتلي ال مهنال ؛نينمؤمب اوسيل كلذك مهو .ديحوتلاب نورقي مهنأل نيكرشم

 ماكحأ ٨ نيكرشملا عم مهو ديحوتلاب مهرارقإل ايندلا ماكحأ ے نيملسملا عم نذإ مهف .ناميإلا
 .كرت وأ لمع نم ديحوتلا همزلتسي ام مهتفلاخملو مهناميإب مهئافو مدعل ةرخآلا

 ةعافش الف رانلا 2 نودلخم مهدنع ةاصعلا نال ؛نيدحوملا ةاصعل ةعافشلا نوركني ةيضابإلا

 .رانلا نم اوجرخي ىتح مهل

 .هريغ ةيلوتو هعلخ يغبني فرحني يذلا مامإلاو . مامإلا 2 ةيشرقلا طرش نوفنيو

 زوجي امك .ةعيبلا قيرط نع الإ مامإلا رايتخا نوكي الو إمهبهذم خ ةلطاب ةيصولاب ةمامإلا

 .ناكم نم رثكأ 2 ةمئألا ددعت

 ةيتاوم فورظلا تناك اذإف .هنوزيجي امنإو .هنوعنمي الو رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا نوبجوي ال

 راضملاو ةيتاوم ريغ فورظلا تناك اذإو “بوجولا ىلإ ليمي زاوجلا اذه نإف ةليلق هيف راضملاو

 .عنملا ىلإ ليمي زاوجلا اذه نإف ةدكؤم ريغ جئاتنلاو ةريثك ةعقوتملا

 هنيدب ًايفوم املسم ناك اذإ الإ اهب قلعتي امو ةنجلا ريخب رخآل صخش وعدي نأ مهيدل زوجي الو

 لهأ ىلإ ايندلا لهأ نم ناسنإلا لوحي امبو ايندلا ريخب ءاعدلا امأ .هتعاط ببسب ةيالولا اقحتسم

 .نيملسملا نم دحاو لكل زئاج وهف ةرخالا
 ًاملع دلبلا لهأ ةريخ لثمت ددعلا ةدودحم ةئيه يهو (ةبازعلا ةقلح) همسا ماظن مهيدلو

 ةيعامتجالاو ةيميلعتلاو ةينيدلا يضابإلا عمتجملا نوؤش ىلع لماكلا فارشإلاب موقتو ًاحالصو
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 موقت اهنإف نامتكلاو ءارشلا نمز خ امأ .روهظلا نمز خ ىروشلا سلجم لثمت امك .ةيسايسلاو

 .هماهم 2 هلثمتو مامإلا لمعب

 هيضابإ ةيدئاقع عبضاوم
 ئراقلا يطعت يهو .ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا يتفملا نع اهلقنن .مهراكفأ نم ضعب هذهو

 .ةيضابإلا دئاقع نع ةحضاو ةركف

 روهملا ءالغ 2 يار

 :ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا لوقي

 :ءاسنلا ةروس خ هلوقب حاكنلا دقع دنع ةجوزلل قادصلا ىلاعتو كرابت هللا عرش

 .[ ٤ :ءاسنلا] همك... هلع َنهَقدَص ةتلآرئاو

 ٢٤[. :ءاسنلا] هك... ةَصيرَق ر متروجأ َنُهواَق نهنم يمتتنَسااَمفل :هلوقو

 عضت ملو ؛لجؤم وأ .لجعم قادصب الإ حاكن الف هيلع ةمألا تعمجأو ةحيحصلا ةنسلا هتديأو

 رانيد عبر نم لقأ نوكي ال هنأ نم ءاهقفلا هلاق ام الإ ةرثكو ةلق قادصلا رادقمل انيعم ادح ةعيرشلا

 اهدحو ةجوزلل قح وه قادصلاو .كلذ ىلع ةأرملا عضبل اسايق قراسلا دي هب عطقت يذلا ردقلا

 اهسفن يه قدصتت نأ الإ .اهجيوزت ىلوتي نمم رخآ يلو يال الو .اهمأل الو .اهيبال هنم ءيش ال

 طقست نأ اهلو .اهبراقأ نم بحت نم ىلع وأ .اهمأ ىلع وأ .اهيبأ ىلع اهقادص نم ءيشب اهرايتخاب

 2 ىلاعتو كرابت هللا لوقي اذه يو .كلذ ىلع اهل جوزلا نم هاركإ نودب هيلع لجؤم وه ام هنع

 :ءاسنلا ةروس

 ٤[. :ءاسنلا ] ه (2)لايرتاسَك هولكف سق هنت ءىش نع لنب نإلا

 نإف هتنبا هجيوزتل طرشك ةصاخ هسفنل لاملا نم ائيش هتنبا بطاخ نم بلطي ًالثم بالا ناك اذإ

 .بطاخلا يضر اذإف .مارحب سيل هنكلو .هولعفي نأ ةءورملا يوذل نسحتسي الو .نوكي نأ يغبنيال اذه

 .هوذخأي نأ مهل لحي زئاج كلذ نإف اهبراقأ نم .امهريغ وأ .اهمأ وأ .ةبيطخلا دلاول ىطعأو

 .نيحلاصلا نيقداصلا نيملسملا نأش نم تسيلف روهملا 2 ةالاغملا امأو

 نمت ىلغأ اهيف عفد نمل ىطعت مث اهنمث خ ىلاغيو ينلعلا دازملاب عابت ةعاضبب ةأرملا تسيلو
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 .اهضرعو اهنيد اهتميقو .اهيوبأ دنع ةنوصم ةردو .ةنامأ ةأرملا امنإو .هقلخو هنيد ناك امفيك

 اههرك اذإو .اهمركأ اهبحأ اذإ نمم ةءورملاو نيدلا يوذ نم اهل ءفك بلط ة لافيلف .اهتماركو
 :ىلاعت لاق امك .اهقح اهسخبي ملو .اهملظي مل

 ٢٢٩[. :ةرقبلا] ه نلسخؤي يرشأ يفوتم كاسمإ

 تايباتكلاب جوزتلا

 لوقيو .مهئاسن حاكن زاوج ة ةحيرص ةيالاو .نوئباصلاو ىراصنلاو .دوهيلا مه باتكلا لهأ

 :زيزعلا هباتك ىلاعتو كرابت هلا
 ٢٢١[. :ةرقبلا] ه َموُي تح كرشملا اوخكنت الول

 الإ هدوجوب نونمؤي وأ .الصأ هلإلا دوجو نوركني نيذلا ةدحالملاو .ناثوألا ةدبع مه نوكرشملاو

 .مهئاسن جوزت مرحي نيذلا نوكرشملا مه ءالؤه .ةلاسرلاو ةءوبنلاو يحولا نوركني مهنأ

 يلو نودب عقاولا حاكتلا مكح
 ريخلا نب ءايركز يبأ خيشلل حاكنلا باتك) لينلا بحاص لاق .امهنيب قرفيو الطاب هنإ

 .«يلاوب الإ حاكن ال» ي هنع رهش :(ينوانجلا

 .«ثيداحأ اثالث اهلاق .لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأو» :ثيدحلا

 «لدع يدهاشو قادصو يلوب الإ حاكن ال» اهنمو «ةنيبو قادصو يلوب حاكن ال» اهنم :هحراش لاق

 .«ةنجلا ةحئار حيرت الف اهيلو نذإ ريغب تحكن اذإ ةأرملا نإ» :لي هلوق اهنمو

 ارس عقاولا حاكنلا مكح

 .ةينالعو .ارس هدقع زوجي هنأ ىلع اوصن دقف .روهمجلا دنع ةهاركلا عم ةحصلا همكح نإ

 الف اذإو ىيحي خيشلا حاكن امك .اضرلاو .دوهشلاو .ةقدصلاو .يلولا نم هطورش امات ناك اذإو

 .دقعلا دنع طورشلا مامت ىلع ةنيبلا تماق نإ امهنيب قرفي

 اهسفت ةارملا ق الط

 نيفرطلا يضارتبالإ هنم دوصقملا لصحيالو .حصي ال ةضواعم دقع ةيمالسإلا ةعيرشلا ءادفلا

 ...ناك يأ وأ ةعامج وأ مكاح وأ ضاق ةطساوب ةراتخم ةعئاط جوزلل اهقادص درت ةجوزلاف
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 تحبصأ كلذ مت اذإو .اهل حيرستو هجوزل ءادف هنأ ىلع كلذك اراتخم ًاعئاط هلبقي جوزلاو

 .قالطلا ةدع اهيلعو هتمصع نع ةجراخ ةقيلط ةرح

 هب لخأ نإ اطرش حاكنلا دقع خ هيلع تطرتشا دق تناك اذإ الإ حصي ال اهسفن ةأرملا قيلطتو

 حص هل هلالخإ ىلع ةجحلا تماق مث دقعلا ذ طرشلا اذه لثم دجو نإف اهديب اهقالط مكح عجر

 وأ راسعإلاب مكاحلا قيلطت امأو .هللا جرفي ىتح هتمصع خ ةيقاب يهف الإو اهسفن قلطت نأ اهل
 .ةيضابإلا ءاهقف هاري ال هنإف قافنإلا مدع

 جاوزلا

 عرشف .يناسنإلا لسنلا ءاقبو .يرشبلا عونلا ظفح تضتقا هناحبس ريبخلا ميكحلا ةمكح نإ

 همكحب جاوزلا عرشف .ىثنألاو ركذلا نيسنجلا نيب تاقالعلا مظني ام نيمكاحلا مكحأ وهو هتمكحب

 هللا حابأ ام ىلع ناجوزلا عمتجي هب .ةيهلإ ةحنمو ةينابر ةمعن جاوزلاف .هبا داو هدصاقمو . هماكحأو

 ةرورض جاوزلاو . نمحرلا ةيانع هطوحتو ناميإلا تامسن هللظت ملسم تيب سيسأت ك ناعرشيو

 ةماقتساو .تاقالعلا قثوأو جئاشولا ىوقأ ميظنتو .تويبلاو رسالا نيوكتو .ةايحلا ءانبل ةيعامتجا
 / 3 ريصملا سنأو .ريمضلا ةحارو .لابلا ءودهو .لاحلا

 سانلا نم ًاريثك نكلو رومألا رسيأ نم جاوزلا ناك لب ةقشم يأ لمحي ال مالسإلا لظ غ ماوزلا

 رمأ نم اورسعق .ليمجلا ملحلاو ريخلا عورشملا اذه قيرط خ ليقارعلاو تابقعلا اوعضو مويلا

 نأ داكت ال ةينمأو .عطقني ل مه ىلإ اوزلا بلقناف ٠هب رفظلا ذ نيبغارلا ىلع اوردكو جاوزلا

 ء ايلوأو تابغارلاو جاوزلا خ نيبغارلا عيمجلا ىلع ابجاو ناك انه نمو .سفنالا قشب الإ ققحتت

 .ليقارعلا كلت اوليزي نأو باعصلا كلت اولَدَي نأ هرسأب عمتجملاو تاهمألاو ءابآلا نم رومألا

 ْنهعنمب .مهتايتفو مهتانب 2 اهولمح يتلا ةنامالا اوناخ دق۔هللا مهاده ۔ ءايلوألا ضعب كانهف

 نورذتعيو هّتولطاميف فكلا بطاخلا مهيلإ مدقتي دقف .ةنامأو ًاقلخو انيد ءاَمَكألا نم جاوزلا نم

 نع هتفيظو نع ؛هلام نع نولأسي . ةيلامك بناوجو ةيلكش رومأ ىلإ هيف نورظنيو . ةيهاو را ذعأب هل

 .هتنامأو هتنلُحو هنيد رمأ نولفغيو . هتناكمو هتهاجو

 نعف .جاوزلا نع اسنلا ءايلوأ لضع ببسب نيدلا موي ىلإ ىلتت ةيآ لزنأ دق ىلاعت هللا نإو

 ١ ١ :لاق هنأ راسي نب لقعم
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 كتجوز :هل تلقف اهبطخي ءاج اهدع تضقنا اذإ ىتح اهقلطف لجر نم يل اتخأ تجوز...

 .هب ساب أب ال الجر ناكو ٨ ا دب أ كيل ! دوعت ال هڵلاو ال . اهُبَطخت ى تئج مث اهتقلطف كمرك أو كّنشرضو

 ٢٣٢[. :ةرقبلا] “ َنُهوُلْضََص الل :ةيآلا هذه هللا لزنأف هيلا ! عجرت نأ ديرت ةأرملا تناكو

 ةمعنب ًأطابتغاو حرفلل ًاراهظا هيق ةميلولا لَمَعو .حاكنلا نالعإ ىلإ فيرشلا عرشلا بدن دقل

 / / .ىلاعت هللا

 :لوقي ىلاعت هللاف .ناتيقم ناءاد امهف .ريذبتلاو فارسإلا ءاد نم رذحلا ةميلولا بحاص ىلعف

 ٦[. :ماعنألا] هك يفرتشتأ ثيحي ال ,ةك أرفرش الول

 هروص حضوأ ذ نواعتلاو ُلضاكتلا اهيف ىلجتي يتلا ةبيطلا ةرهاظلا هذه ةيعامجلا سارعألا نإو

 س ارعألا مئالو خ اميس ال هفيلاكتو جاوزلا ء ابعأ فيفخت ىلع لماع ربكأ يهل

 جربتلا نم ريذحتلا
 .قالخالا مراكم نمو ىلاعت هللا ىوقت نم وه رتسلاو مماشتحالا

 .ءاسم حابص هدهاشن يذلا ًروفسلاو ربتلا كلذ نيملسملا تاعمتجم خ ءالبلا هب مع امم نإو

 لايجالا ةيبرتب ةمئاقلاو عمتجملا تصن ُدَعَت يتلا كلت نم ؟؟نّم نم

 ريزتتف اهمراحم ريغ نيعأ 2 ؤلحت نأ هراهظإب ةارملا دصقت لمجت وأ ةنيز لك :وه ججربتلاو

 .اهيقاسو اهيديو اهّقنعو اهسأر فشكت نأو .نيرظانلا نيعأ هب د يكل نؤلتتو

 باجحلا ءاقلإو روفسلاو جربتلا ة ءاسنلا نم ريثك عسوت دق هنأ مايألا هذه خ ظحالملا نم نإ

 يتاوللا تارهاسلا ءاسنلاب هبشتت ةأرملا تتابو . دحأ نم بيقر نهيلع سيل هنأك .ابناج ةمشحلاو

 .اهتافرصت اي ةرح اهنأ ىوعدب كلذ لك. ءايحلا عقرب نعلخ
 لئاضفلا هذه ىلع ةظفاحملاو .فافعلاو ءايحلاو فرشلا ةأرملا هكلمت ام زعأ نأ مولعم وه امكو

 نأ عمتجملا حلاص نم الو ةأرملا حلاص نم سيلو .اهروص ىمسأ خ ةأرملا ةيناسنإ ىلع ةظفاحم

 / / .ماشتحالاو ةنايصلا نع ىلختتو ةأرملا جربتت

 لوقي نيح ءايحلاو راقولاو ةمشحلا خ نه َنَم نمو .زا هيبن ءاسن ابطاخم ىلاعت هللا لوقي
 :ىلاعت هللا
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 ٣٣[. :بازحألا] هك لول ةَّيهْكلا جربت متاو

 نهقالخأ مدهو مكئاسن ةنتفل ءايزألاو تاضوملا نم مكؤادعأ مكل همدقي امب اوعدخنت الو

 ىذلا حضافلا جربتلاو ةنيشملا تاكرحلاو ةليذرلا كارش خ طوقسلا ىلع نهبيغرتو نهتدعاسمو

 / .مكابشو مكءاسن مكيلع اودسفيل .ةرفاكلل ةهباشم ةملسملا ةأرملا هب حبصت

 نم ًاقيرط نسحأ الو ايده َلمكأ الو ًاحصن متأ دحأ ال هنأ ملعيل هلوسرو هللاب نمؤم لك نإو

 .هيف انعقو اميف عقن نأ ابجوأ ىمعألا ديلقتلاو ةلفغلا نكلو . ال دمحم قيرط

 دالوالا ةيبرت

 نوكي هداسفبو ةمألا هذه حلصت هجالصب نآل ةمألا هذه خ انبلا ساسأ يه ءشنلا ةيبرت نإ

 هكولس خ هيوبأل ٌنيدَم وهو .ةرسألاو كيبلا هيبري عمتجملاو ةسردملا هيبرت نأ َلبق دلولاو .اهاسف

 هذهو .يعامتجالاو يقلحلا هفارحنا نع ريبك دح ىلإ نالوؤسم هيوبأ نأ امك . .ميقتسملا يعامتجالا

 وأ هنادوهي ةاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم ُلك» :يي لوسرلا َلاق نبح مالسإلا اهررق ةقيقح

 َلبق الوأ زذأتم يعامتجالاو ٌيقلخلاو يركفلا دلولا ةاجتا نأ خ حيرص اذهو .هناسجَمُي وأ هنارصتُ

 ك دحاو طمن ىلع تسيل تويبلاو .امهتيبرت بولسأو امهق الخأو امهر اكفأو نيوبال ا ةئيبب ءيش لك

 ةيصخشلا فعّصو فوخلاو نبجلا ىلع ۔ ىثنأ وأ اركذ ۔ لولا اهيف اشني ام تويبلا نمف .ةيبرتلا

 ةرطفلا دسفي يذلا لالدلاو ىضوفلاو ةعويملا ىلع دلولا اهيف اشني ام اهنمو .ريكفتلا بارطضاو

 اشني ام اهنمو .ةيعامتجالا بادآلا نع اديعب ًالهاج دلولا اهيف اشني ام اهنمو .ةماقتسالا لتقيو

 ًانيدتم دلولا اهيف أشني ام تويبلا نمو .عمتجملل ةينادجولا ةكراشملا نع اديعب أفرتم دلولا اهيف

 .ىلوألا هتأشن َبَسَح ك .ةفلتخم ةنيابتم ةأشن لايجألا اشنت اذكهو .اميقتسم احلاص

 ةيبرتلا ترفوت اذإو .مهداسو ءابآلا حالصب نوكت امنإ هنماقتساو رضاحلا ليجلا ججاجوعاف

 يقلخلاو ينيدلاو يسايسلاو يعامتجالا ةمالا عْضَو نوكي ىدم عسوأ ىلع تويبلا ةحيحصلا

 .رايهنالاو فعضلا نم عمتجملا ة ةنايص ىلع ضعب عم هضعب نواعتي اكسامتم اميلس يداصتقالاو

 ريدقت مدعو هفطاوع لهاجتو . لفطلا ةيسفن مهف ُءوس تويبلا ي انتيبرت ىلع ظحالي ام لوأ نإ

 ملاع نأ لهجن نحن .لاجرلا نيناوق هيلع يرست الجر حبصي ىتح لفطلا اهب رمي يتلا لحارملا

 .انايحأ ريهشنتلابو . انايحأ ةوسقلاب ةلزلا ىلع مهُبقاعن نحنف مت نمو .رابكلا ملاع ريغ لافطالا
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 .ىرخأ تاقوأ ريقحتلاو ء اردزالابو

 اورهظأ وأ اطخ اوبكترا نإ رافصلا لافطألا برض ىلإ أجلن نأ ةئطاخلا ةيبرتلا رهاظم نمف

 .دونج مهنأك مهلماعنف ًادانع

 .ةميركلا يقالخألا ِنََس نع ةرم لوأ فرحني نيح دلولاب َرْقَشَت نأ :ةئطاخلا ةيبرتلا رهاظم نمو
 .ريرشلاب ةانيدان ريغصلا هاخأ مطل اذإو .باذكلاب هانيدان ةرم بذك اذإف

 مهقوخنه مهتاكسإل نوكبي نيح لافطألا ٌتيوخت :اضيأ ةيبرتلا 2 ةئطاخلا بيلاسألا نمو

 مهدقنن اننأك ءامسألا هذه ركذن نيح انرودص ىلإ مهمضنو يطرشلاو ينجلاو يمارحلاو لوفلاب

 نوكن كلذبو .هيلع مدقت نأ يفبني امم ىشخيو هنم فاخي ال امم ئاخي ًانابج ةلولا ًاشنيف اهنم
 .مادقإلاو ةعاجشلا ىلع هيبرن نأ لدب نبجلا ىلع ةانيبر دق

 .اتتانبو انءانبأ قالخأ ةماقتسا هيف ون يذلا تقولا اننأ :ةئطاخلا ةيبرتلا بيلاسأ نمو

 نم نوهتشي ام مهل رونو .ءوسلا ٍقافرب مهل حمستف .فارحنالا ىلإ مهب يدؤي ام لكب مهطيحن
 .ةطباهلا ةيمارغلا رومألا رشن ىلإ قباستت يتلا تالجملا مهيديأ نيب عضنو .ةيئاضف تاونق

 انتويب ي ةئطاخلا بيلاسألا جاهتنا ىلع انررصأ اذإ انتانبو انئانبأ فارحنا نع نولوؤسملا نحن
 ١ .اندالوأ عم

 زديإلا نم ريذحت
 فرعي الو .انزو ضزملل ميق ال حبصأ ةقلطملا ةيحابإلا هيف دوست يذلا يبرغلا ملاعلا وه اه

 .ةماركو ةءورمب مصتتالو .ةماهشو ةزع فرعت ال ةحضاف تاسراممو .ةيميهب قالخأ .افرش ءرملل

 نم ًزازئمشا الو .مراحم تاذ ىلع ةريغ ال .ءايحلل عايضو .ضارعألل ةحابتساو "تاوهشلل قالطإ
 .مارجإو ةشحاف

 دنع همئارج فقت ال اداسف تنج .اهرادقمل تح ال ًارارضأو .اهل ةياهن ال ًارورش ترج دقل

 نم يتلاو ًافصع مهب فصعت ةعونتم مالآ .ةياغ ىلإ ةحيبقلا هجئاتنو ةئيسلا هراثآ يهتنت الو .دح

 ٌرخسو هتبراحم لجأ نم هتاقاط لك ملاعلا رفنتسا يذلا .زديإلا ضرم كاتفلا ضرملا اذه اهنيب
 تاودنلا هلجأ نم تدمحو .هنم دحلا وأ هلاصتتسا ليبس خ ريثكلا ءيشلا ةيلاملا تاناكمإلا نم هل

 .ملاعلا عاقب لك ي ةيملعلاو ةيبطلا تاقاطلا هلجأ نم تَّسزَكو٬ تارمتؤملاو
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 دنع فوقولاو مالسإلا يدهب ثبشتلا .هرامدو ضرملا اذه نم صالخلل عجانلا اودلا نإ

 نم قلطني يذلا يعقاولا ميقلا نيدلا هنكلو لايخ نيد سيل تينحلا يمالسإلا اننيدف .هدودح

 نكي ملو فطاوعلاو زئارغلا هيف ىلاعت هللا بكر يذلا ناسنإلا اذه .ناسنإلا هشيعي يذلا عقاولا

 نم هيق خفنو . .نيط نم هقلخ هللا ة ةعنص ناسنإلاف .ناويحلا ةقيرط ىلع هتابغر عبشيل المه هگرتيل

 ناسنإلا اذه نوكي نأ هللا ءاشو .تاقولخم نم هيف امب نوكلا هل رخسو .هتكئالم هل دجسأو هحور

 .ةيحورلاو ةيمسجلا تافالل هضرعيو امهدسفي حورلاو دسجلا نزاوت للخ يأو . احورو ادسج

 , ٠ءانفلل اهضرعي لب

 فعضلا ةطقنوه سنجلاو .سنجلا ةزيرغ ناسنإلا دسج هللا اهبكر يتلا زئارذلا ىوقأ نمو

 ناسنإلا ةلاسر لطعيو بقع ىلع اسأر ةايحلا ماظن بلقيو نوكلا برخيل ناطيشلا اهنم للستي يتلا

 اوت نأ توكلآ ةوُعَتَي كيينلآ يرثو منتع بوثب نآ ير هقاول :ىلاعت لاق ةايحلا هي
 .[٨٢۔_ ٢٧ :ءاسنلا] ؛ث(©) اًميمَس نننإلا نيعو > دوي نآدماذيرن (ةلاكيظَع التم

 اهل عضو مالسإلا نأ دجن اننإف ةيرشبلا سفنلا ىلع ةيغاطلا ةوقلا هذه سنجلا ةزيرفل ناك الو

 .قلخلا ي هللا ةنسب مدطصت ال ىتح ةايحلا خ اهتكرح طبضت يتلا ننسلا اهل نسو طباوضلا

 نيميلا تكلم امو جاوزلا ريغ َرخآ قيرط يأ نم هتزيرغ عبشي نأ ناسنإلا ىلع مالسإلا مرحو
 .ةمايقلا موي نيحلفملا نينمؤملا تافص نايب ة ىلاعت لاق دقف

 .طاطحنالاو ةليذرلا يواهم ىلإ فارحنالا نع نييمدالا تايكولس طبضت يتلا .مالسإلا ةفعنإ

 رهاظم اهيف ىلجتت ةفع . ةحيبقلا ةشحافلا تاعقنتسم يف طارخنالا نع ميتاوهشو مهتادارإ ظفحتو

 .ةزعلاو ةءورملا قيقحتب جزتمي فافع .ةيناميإلا ةهازنلاو ةراهطلا اهيف ودبتو .ةيناسنإلا ةماركلا

 عمتجملا ىلَع 2اقثلا يعؤلازن

 َعَقزَت اهنإ .ةنزاوتم ةقاَقَتو .ةلماش ةَماَقََو .ةّيباَجْنِإ ةَقاَمَت مالسإلا اهديري يتلا ةماتلا نإ

 ةزعلاو يقرلاو مدقتلا و وحن ًعَقْذَتَو .ئدابملا ىلَع ظفاَحّتَو قالخألاو مَيِملا ينبتو .اَهَيكَزَكَو ةايحلا

 .ةمماَرَكلاَو

 .َنتماَعلل مًلتإلا نكن اَهَكَياَع .فَدَمَو ةوعدو ةناسِ ةمأ ةمألا هذه نؤمكب طبتزت ةيباجيإ ةعاق
 .% , رم, ي . ي ۔

 :لوم ىلاعت هلاق .قحلا ةداج ىلاإ م مهنم داَح نم ديعتو ٧ .ميِتَتَسما هللا يقيرط ىلا مُهَدشزَتَو

٦١٨ 

 



 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 4 هلاي دوثمؤثر ركنشنا نع كروهَتَتَر يورعتناي ةومآت ںياتلل تجرتأ ةمأ رتَع متكلا
 ١١٠[. :نارمع لآ]

 :لومي ملسلاو ةالصلا ِهێََعَوُم اه .هافو هياوقأب سانلا ةوَعَد وحن اتُهْجَوي وي اتلوُسََ
 كِلَدَو .هبلقبق عطتست ٌمَل نإَو .هناَسلبق عطتست ٌمَل نإَق ؤهديب ُةَريَقُيلَق ًاركنُم مكنم , نَم»

 .«ناَميإلا فَعَضاأ

 .َةَّقلَتّخَمَلا ناسنإلا تاميوصْوَم َجملاَعَتَو . اَهَلَك ة ةاَيَحَلا ناوج يصقت اَهَتلَق ةلماش اَهّتوُك امأو
 .رم ِ , , ۔۔۔۔ ©, . .| يرح ۔ڵ

 .هلك يمالسإلا عمَتَجَمْ ا ي ُنَزاَوَملا َقّفَحَتَيَو 5 دزقلامةاَيَح يف ناولا َقّمَحَتَيل
77 

 .اهردق قَح اَهَنوْطَتُي الو اَهمَهَف قَح ةَقاَقْتلا نوم ال نيذلا كئتوأ ىم ةَّيمًالشإلا ةفاقتلا َنإ
 . 2 < <۔۔۔ ؟ ہ۔۔۔. ,ه مر ۔ ئ ۔ح۔ .% 4 , ۔۔َ
 يف َنوَعَقوَمَتَيَو ٠ مر اكف ١ يف َنوُرُجَحَتَي مهارت اَرَت و 6 ت الكل ١ َنوُلَطَعيَو ت اييزَجنا اب َنوُكَسَمَتَي مه اَرتف

 . . ۔۔مم : ث ,رمج 4 . .ي ,ح ۔ : % _,۔۔ , . مم
 مه دىع رصحم قحل ١ ن 7 ‘ ت اَقصل ١ عشباب راب ب مهبوفصيو مهريع َنوُمِهَت اَمَتَيَب . مهب او د طيحم

 { . ي ره <

 .ديعت لالض يفق مهريغ 5

 ناسنإ لك يطخت يذلا .ديدسلا يوبنلا لُماَعَتلاو .دّيشلا ينآرقلا يلا نمع نودي ءالوَهَف

 كَمَمَتَتْلَف الأ .ةلي هللا لوسر َناَشَوَه اَمَك ثدحتلاو راوحلا بدأب ف كَسَمَتََو .بيصت هبيصت هم الو .ُهَقَح

 ديحت نأ اَناَئإَو . حالملاو حالصلا لك اَدَه ه نإَق .ممالَسلاو ةالصلا هيَلَع هلوُمر ةَّنَسَو هللا باتكب

 .ةرخالاو اًيندلا 2 ًراَوَبلاَو اسحلا اَدَه يفق .لطاتلا ىلإ َنكرَنَو ىَوَهْلا عبتو اَمَهَنَع

 ريدج .ايراضحو تركف امؤاَدَعأ اَماَرَع ىئَح ةيمامإلا ة ةمالا باصأ ينلا 2اَمتلا دوكرلا نإ

 .اتتدَيَقَعَو انئدابم ىلَع ظاقحْلاَو .هللا تامرح ىَّلَع ةَرَيَقلاو ةّيمالتإلا ةيمَحَلا اتيف ظقوي نأب

 م و

 .هتاَعيرشَتَو هماكحأو هجورب عبَشَتلاَو م 7 نيب َكُسَمَتلاَو

 يذلا .مادلا يركفلا وزَقلا َنِم ةيمالسإلا اَنِتَماَمَك ع ظفاحت نأ نانيع ةلوؤسم اهنإو

 .ةَوَنَتُم ىتش َلئاَسَو َرَبَع اندالوأو انتويب ىلإ نست
 هراضمو نيخدتلا

 داضملا هذه تناكأ ءاوس ناسنإلا اهبكتري زاضم نم مكو . .هسفنب هزرضم ىلإ ىعسي ناسنإلا

٦٩ 



 ةماقتسالار قحل لهأ ةيضابالا

 مهتبيش سانلا طاسوأ ذ تشفت يتلا نيخدتلا ةرضم :اهنم ملسي نيملسملا ريغ وأ نيملسملا دالب

 .مهءاسنو مهلاجر .مهتابشو

 ةمظنم تررق دقق .اغلاب اررض ناسنإلاب رضي نيخدتلا نأ كشلل الاجم جدي ال امب تبث دقو

 هجاوي ةحصلا ىلع رطخ ربكأ وه نيخدتلا نأ ملاعلا ذ ةيبطلا تائيهلا حيمجو ةيملاعلا ةحصلا

 لاومألا رذبيو .ًاقاهرإ داسجألا ٌقهريو .ًادصح حاورألا دصحي وهو ؟ال فيك .مويلا ةيرشبلا

 ريشت امكو ًنيخدتلاف .عمتجملا ي ةيركفلا تاقاطلاو ةيتفلا ىوقلا نم ارم اريبك ءزج لطعيو .ًاريذبت

 َرَدَقُي ذا ! عراستم دايدزا ذ ددعلاو . ماع لك صخش نييالم ةعبرأ لتقي ةيبطلا ةيملاعلا تايئاصحإلا

 نم مه ءالؤه .م ٢٠٢٠ ماع لولحب ايونس صخش نييالم ١٠ ىلإ نيخدتلا اياحض ددع َلصي نأ

 نا مكل تلق نإ اوبجعتت الو .ريثكب كلذ فاعضأ مهنف هببسب ىضرملا امأو .نيخدتلا ببسب نوتومي

 ماع رك رايلملا اذه نم نوتومي نم ددع ناك اذإف .نخدم رايلملا نع داز ملاعلا ي نينخدملا ددع

 الضف .ناطرسلا وهو الأ تيمملا ضرملا ىلإ مهقيرط خي وأ ىضرم مه نيقابلا نإف نييالم ةعبرأ

 ؟انتاعمتجم كلذ خ امب ةيقيقح ةثراك ذ ملاعلا سيلأ .نيخدتلا اهببسي يتلا ةريثكلا ضارمالا نع

 .هللاو ىلب

 .ةراجيس نيعبرأ نيخدت يواسي (ةشيشلا) دحاولا رجحلا نيخدت نأ تاساردلا ت تتبثأ دقل

 .هللا اهمرح يتلا ثئابخلا نم يهو ضارمألاو للعلا ناسنإلاب تنأ يتلا رصعلا ةفآ نيخدتلا نإ

 ٦٥٧[. :فارعألا] هم َتيتََحَلا غهِتَلَع مرو تنتتتلاغمت ُلتَو :ىلاعت لاق

 كلت ريغبق .كلوح هارت امل كتيؤر ةقيرط َرّيغت نأ نكمي ةيوقلا ةميزعلاو ةبلصلا ةدارإلا نإ

 .تالواحملا فالآ مألا بلطت ول ىتح ةلواحملا نم دب الف .حاجنلا ققحتي نل ةدارإلا

 صالخالا

 دكأ دقو .اروكش الو عازج هريغ نم ديري ال .هدحو هللا ىلإ هلمعب برقتي يذلا كلذ وه صلخملا

 :ىلاعت لاق .ةيآ ام ريغ خ ىنعملا اذه نآرقلا

 .[٥١۔_ ١٤ :رمزلا] هنود نيت مقِش اَماودْنَعَم (ل ىنير هل انسيخس ,هل امصخ دبأ هأ لف لد

 لوسر قدصو ةيناطيشلا تاعزنلل عترم وأ ةينابرلا راون الل عدوتسم امإ نيرما أ دحأ بلقلا نإ
 م ُ . - .

 دسف تدسف ١ ذاو .هلك دسجل ١ حلص تحلص ١ ذإ ةغضم دسجل ا 2 ناو الا « :ل اق نبح نيع هلل ا
 م
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 ىفطصا نم بولق خ هللا هَمذقي ميظع سو ينابر رون ٌصالخإلاف .هبلقلا يهو الأ هلك دسجلا
 .ةيلاعلا ممهلا مهيف تعبي .لاعفألا نسحأ ىلإ مهببحيو لامعألا لئالج ىلإ هب مهدوقيل هدابع نم

 .ًاظقيتم ًايح اميلس ًاريمضو .ةرهاط ةبيط احور مهيف يبريو ةيوقلا ةدارإلاو ةقداصلا ةميزعلاو

 يذلا صالخإلا ساسأ ىلعالإ ممألا نم ةمأ تضهن امف .حاجنلا رسو .لامعألا دامع صالخإلاو

 .اهقوفص دحويف اهبولق المي

 ىلإ رظن ريغ نم هتاضرم ءاغتباو هللا ةجو هنوؤش لكو هلمعو هلوقب دصقي نأ ملسملا ىلعف

 ناك اذإ الا اريخ لمعلا ربتعي الو .قالخالا لئاذرو . .لامعالا صخئاقن نع رملا عفتريل هاج وأ منغم

 يور ٧ىلاعت هللا وه ىلعأ لَمو ةدحاو ةياغب طاني ت ذئنيح لمعلا نآل . هللا هجول ةصلاخ ةبيط ةين نع

 هللا لوسر اي :لاق نميلا ىلإ ةلي هللا لوسر هتعب نيح لاق هنأ ۔ هنع هللا َيِضَر لبج نب زاعم نع

 .«ليلقلا لمعلا ًكفكي كنيد صلخأ» :لاق ينصوأ

 نولوألا نوملسملا برض دقلو .لامعألا هب َرَدَمَت دو لاجرلا هب نزوت يذلا وه هدحو صالخإالاف

 ىرجم اوريغ .ءاجرلاو فوخلا يو .رسعلاو رسيلا يو نلعلاو رسلا مهصالخإ ي ىلعالا َلثملا

 نوملسملا رت نأ مويو ٠مهل ىضترا يذلا ُمَهَنيد مهل نكمو ضرالا 2ِ هللا مهَملختساو خيراتلا

 نع نيديعب اوحبصأو .لمعلاو لوقلا غ صالخإلا اودقفو ةيحضتلا تح مهيف تعص صالخإلا

 الإ مهلاوحأ حالصل َليبس الو سفنلا نوكسو رطاخلا ءودهو لابلا ةحار نم ةيحورلا مهبلاطم

 .صالخإلا ةليضف ىلإ عوجرلاب

 فالتنالاو داحتالاو ءاخالا

 := رخآلا انم لك ٌنواعي .نيدحتم نيفلتؤم نوكن نأو .نيدناستم نيباحتم نوكن نأ ةوخألا قح نم
 نيملسملاو نطولا ىّلَع دوعت يتلا .ةماعلا ةحلصملا ليبس هاخأ انم ك دعاسيو . هنطوو هنيد ةمدخ

 قوف عفرنو .ابناج ةيداملا برآملاو ةيصخشلا حلاصملا عضن نأو .ريفولا لضفلاو ريثكلا ريخلاب
 يتلا لماوعلا ىوقأ نم اهنإف .داحتالاو نواعتلا بحو .فالتئالاو ةدحولل صالخإلا راعش انسوؤر

 نم ةمأ تكسمت امو .اهدجمو اهفرش لينو اهضوهنب ةليفكلا لبسلا مظعأ نمو ٥ ممألا رانم عفرت

 تغلبو .اهتلود تمادو .اهتكوش تيوقو .اهتيص عاذو اهتناكم ترهظ لإ فالتئالاو داحتالاب ممألا
 تفعض الإ اهتملك تقرفتو ةمأ تفلخت امو "تاجردلا عفرأو تاياغلا ىصقأ لامكلاو يقرلا نم
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 ىلاعت هللا نإف اذل .نيكلاهلا نم تناكو ًاطاطحنا اهمقرو ًألذ اهرع لدبتو اهتبيه تباذو .اهنكوش

 . لاقف م اسقنالاو ةقرفل او 2 اصخل او عزانتل ١ نمع ىهنو م اصتعالاو د احتالاب رم ١ دق

 آدحأ .هرس ٠ ع م صم صم رع ےم ےص

 دأ مئنكذإ مكنع هلات َتَمَمي اوركذاو أرْفَرَمَت الو ًعيمَج هللا يلي اوممسيَتعأو ل
 2 , ي كلذك اهت ا ر اتلأ ني زرحم اقس لع متنكو انوخ ديمع معت مكيوف
 ١٠٣[. :نارمع لآ] ه د نوهت , ۔وِتياَء

 ةيضفملا فانملا سيف .قاقشلاو ةقرفلا ىلإ يدؤي قيرط لك نم انرذحي َلَجو زع ةزعلا بر نإ
 بولق ىلإ ناطيشلا اهلالخ نم كلسي ةرفثت كانه نوكت ال ىتح .يمالسإلا عمتجملا خ ةقرفلا ىلإ
 ناسنإ ملظي ال ىتح رابخألا ةحص نم تيبثتلاب انرمأف .مهتملك قرفيو . مهتعامج َتّنشيف سانلا

 .ءايربألا حيرجتو سانلا نيب ةعيقولا ىَلَع مهتايح نوشيعي نيلا نيمامنلل ةصرف كانه نوكت الو
 / .مالسو ةنينأمطو نامأو نمآ ٧ نيفلاتم سانلا شيعي نأ مهنزحيو

 َ :ىلاعت َلاَق

 رثلَعم ام َلَع اوخيضنت كلمي امزق اريت نآ انبتك اني قياف كهاج نيامنماع تيذآآامئتي
 ٦[. :تارجحلا] 4 يمدت

 4 نش فل

 :ىلاعت لاقو
 كس ك ہى۔۔ ہس۔ ے ' . 727 .4 . .2 , وويح۔ ءے ء ل ر ۔ م م

 َنكَي نأ حيسع ءاسن نم ءاضالو منت و ه اريخ وكيل تع موق نم وق رَحَصال !ا اوئَماَء سلا اهنا ر لد

 كيتتؤأت بتي مل نمو ننميإلا دعب ثوُسَسلا متلا رستيتنآلاي اوزباتت الو ركسنآ اوزمل الو تمت اح م _ ۔ ىس ر 2 ران مص _ ؟. صوص م مهرم ص إ ه ٠ . 7 7 2ِ محس
 ۔ مروو

 ١١[. :تارجحلا] : و م

 :لي لوسرلا لوقيو

 نأ ملسمل لحي الو ن اوخا لل ا داَبع اونوكو اوعطاقت الو اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال»

 .«ٹالٹ قوف هاخأ رجهي

 ةيبارعلا ماظت

 ةبرغلاو ةلزعلا ىنعمب د ةيازعلا وأ هنع دعبلا وهو ءيشلا نع بوزعلا نم ةبازع ةملك تقتشا

 .ةماعلا ةحلصملا ةمدخ ىلإ عاطقنالا لامعتسالا اذه 2 اهب دصقيو
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 نرقلا ةياهن ذنم ةيضابإلاب ترم يتلا فورظلا يه ماظنلا اذه قيبطت ىلإ تدأ يتلا بابسألاو
 نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت اهقيرط نع نكمي سسأ عضو ىلإ ءاملعلا ىعسف ثلاثلا يرجملا
 ةداعإ نم اهنكمت ال فورظلا تماد امو كلذ نع ةزجاع ةمئاقلا ةلودلا تماد ام ةيضابإلا تاعمجت

 مهتلود ءانب

 يئاطسرقلا ركب ىبأ نب دمحم هللا دبع ريبكلا يضابإلا ملاعلا وه لمعلا اذهل ىدصت نم لوأو

 عمتجملا مكحت تناك يتلا ةيفرعلا عاضولا هللا دبع وبأ سرد .يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ خي

 مدقأ نم ربتعي هةبازعلا ماظنب» فرع اروتسد عضوف .مالسإلا تاعيرشت ىلإ ادنتسم يضابإلا
 اونع ءاملعلا نم ددع هللا دبع يبأ دعب ءاج مث ةيمالسإلا تاعمتجملا غ تعضو يتلا نيناوقلا

 .«ةبازعلا ةريس» اهيلع قلطأ داوملا ضعب هيلإ اوفاضأ و نوناقلا اذه ةساردب

 نوؤش ىلع لماكلا فارشألل ةنيعم طباوضل أقفو لمعت ددعلا ةدودحم ةئيه يه .ةبازعلاف
 ك هلمعب نوموقيو مامإلا ةبازعلا لثميو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا نوؤشلا يضابإلا عمتجملا

 ةيبازعلا ةقلح ة مضني يكل صخشلا 2 ةددحم طورش رفوت بجيو ةيضابإلا ةلودلا بايغ ةلاح

 ةلصاوم ذ ةبغرلا عم ةساردلا لحارم لامكتساو .ىلاعت هللا باتك ظفح طورشلا هذه مهأ نم

 ىلعو ةيملعلا ةيحانلا نم اذه .رهاظلاو نطابلا رهاط ًافيفع ًانيدتم صخشلا نوكي ناو ملعلا

 ىلع ددرتي هلعجت ةيويند لغاشم هل نوكت ال نأو يمسرلا ةبازعلا يز ىلع ةظفاحملا اضيأ صخشلا
 2 صخشلا لوبق 2 ةقدب طورشلا هذه تيعور دقو .هتباهم ىلع اظافح ةماعلا لاحملاو قاوسألا

 .ةبازعلا تاقلح لخاد نم هيلإ لكوت يتلا ىربكلا ماهملل كلذو ةقلحلا
 ىلإ اهميسقت نكمي ماهملا يه كلتو

 موقيو .مامإلا ةفيظول ةليدبلا ةفيظولا يهو يضابإلا عمتجملاب قلعتي ام لك ىلع ماعلا فارشإلا ١
 .ةبازعلا ةقلح خيش بصنملا اذهب

 بيدأتو اهلهأ ىلإ قوقحلا درو اياضقلا ي لصفلاو لكاشم نم سانلا نيب عقي اميف ءاضقلا ٢-
 .سانلا لاومأ ىلع ةسارحلاو اهتبقارمو لاومألا ظفحو نيمرجملاو ةاصعلا

 تارداصلا دصرو اهتنايصو اهتيمتتو فاقوألا ىلع فارشإلاب ةقلحلا ةينازيم طبض ٢-

 .تو ١ در اول او
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 ةينازيم نم ءاوس تادعاسملا ميدقتل سانلا لاوحأ دقفتو ةيعامتجالا نوؤشلا ىلع فارشإلا ٤-

 .كلذ ىلع ةردقلا هل نمل لامعالا داجيإب وأ راسيلا يوذ فلكتب وأ ةقلحلا

 ءزج دصرو هنم اطسق اولانيل لافطألا لكل ةصرفلا ةحاتإ ىلع لمعلاو ميلعتلا ىلع فارشإلا ٥

 .ةبلطلا ةناعإو ميلعتلا لامعال ةقلحلا ةينازيم نم

 كلت ميظنتو اهريغ نيبو اهنيبو ةيضابإلا تاعومجملا نيب ةيجراخلا تاقالعلا ىلع فارشإلا ٦

 .برحلاو ملسلا يتلاح تاقالعلا

 وه ءارزولا سيئر اهسأر ىلع ثيدحلا موهفملاب ةلماكتم ةموكح نوكت كلذب ةبازعلا ةقلحف

 ميلعتلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو فاقوألاو ةنازخلاو لدعلل ءارزو نم هتارازو فلاتتو ةبازعلا خيش

 ؟ةموكحلا كلت رايتخا متي فيكف ةيجراخلاو
 ةيوضعلا طورش رايتخالا ذ نوعاري ةيرق وأ دلب لك خ ةبازع ةقلح نيوكت ىلع ةبازعلا نوناق صن

 سلاجم نمو .ندملاو ىرقلا تاقلح اهيف لثمت قطانملا ىوتسم ىلع سلاجم نوكت مث ،كلذ نكمأ ام
 .مامإلا لثمي يذلا ةبازعلا خيش هسأري .ةبازعلل ايلعلا ةئيهلا» ىمسي ةبازعلل ىلعأ سلجم نوكي قطانملا

 ةتس وأ ةثالث لك ةرم ةيرود تاعامتجا ايلعلا ةئيهلا دقعتو .اهتمصاع وأ دلبلا زكرم وه ةئيهلا هذه رقمو
 .ةبازعلا تاقلح عيمجل نولثمم ةيرودلا تاعامتجالا رضحيو .عامتجالا ىلإ ةجاحلا تعد ىتمو .رهشأ

 هجاوت يتلا بعاصملا هيف حرطتو ماعلا نمألاو دودحلا لئاسمك ىربكلا ثادحالا ة ايلعلا ةئيهلا رظنت

 . ىرغصلا ةبازعلا تاقلح

 ارقم نوكت .ةبازعلاب صاخ تيب دجسملا بناج ىلإ ماقي كلذلو .دجسملا وه ةبازعلا ةقلح رقمو
 ةطونملا لامعألا مهيلع عزوت اوضع رشع ةتس ىلإ ةرشع نم ةقلحلا نوكتت ةداعلا ذيو .مهتاقلحل

 ناذآلا ةمهمل ادارفأ صخي ذإ ىرخأ ماهم ةقلحلا دارفأ ىلإ لكوي ةقباسلا ماهملا بناج ىلإو .مهب
 .هتيصو ذيفنتو هنفدو هيلع ةالصلاو هلسغ نم ىتوملا قوقحو

 وضع يأ بكترا ناف .اهئاضعأ نم ةقلحلا ماظن ىلع جرخي نم ةبقاعمل طباوض تعضو دقو
 عجاري يرس بيدأت سلجم دقع ةريغص ةفلاخملا تناك ناف .أطخلا ردقب باقعلا هيلع عقوي ةفلاخم

 ةيصعمب لصتي اريبك أطخلا ناك اذإ امأ .ةقلحلا اهررقت ةدمل ةقلحلا نع دعبي دقو .وضعلا هيف

 ىلإ عوجرلا ةي قحلا ل سيلو انلع بوتي ىتح مكحلا اذه هنع عقري الو ةءاربلاب هيلع اومكح هلا

 .ةبازعلا تاقلح
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 ذ مهينافتو مهتهازنو ديمحلا مهكولسل نينطاوملا سوفن خ ةريبك ةناكمب ةبازعلا دارفأ عتمتت
 ةبازعلا تاهيجوتو فارطألا لك اهب ىضرتو ةقدب ذفنت تناك مهتارارق نإف كلذلو عمتجملا ةمدخ

 ةبازعلا ماكحأل ىدصت وأ هللا نيد نع صخش فرحناو ثدح اذإو .ةعانقو اضر نع اهب لمعي

 لهألاو قيدصلا كلذ ذفنيو .هنم نينمؤملا لك ؤربتو صخشلا لزع ينعتو .ةءاربلا مكح هيلع نلعأ
 نالعإو ةعامجلا ةايحل عوجرلا ىلإ رطضيق يرورضلا ردقلاب الإ هعم مهتلماعم سانلا عطقيو

 .مدنلاو ةبوتلا

 نيلغتشملاو نآرقلا ةظفح نم ةعامج مهو «تاوريا ةمظنم» وه ةبازعلل يراشتسا سلجم دجويو
 دنسي دقو .خويشلل ةبسنلاب باونلا سلجمك وأ ةبازعلا دعب ةيناثلا ةوقلا ةمظنملا هذهلو ةساردلاب

 .لامعالا ضعب ةبازعلا اهيلإ

 ميلعتلا

 يناثلا نرقلا لوأ غ برغملا يضابإلا بهذملا لوخد ذنم ميلعتلاب اريبك امامتها ةيضابإلا ىلوأ
 نلو هئدابمل باعيتسا كلانه نوكي نل فوس هنودبو بهذملا ةكرح هيلع دمتعت ميلعتلاف يرجهلا

 ةرصبلا ىلإ تاثعبلا دافيإ ىلا ديعس نب هملسب ادح ام اذهو ناكسلا طسو راشتنالا هتصرف دجي

 .ملعلاب دوزتلل

 قطانم خ مظتنملا ميلعتلا أدبو سيردتلا ةمهم اهنم درف لك ىلوت ةرصبلا نم ةثعبلا ةدوع دعبو
 دبعو يلبقلا دواد يبأو يتاردسلا مصاعو يسمادغلا رارد ىبأ سرادم ترهظف .ةيضابإلا تاعمجت

 رئازجلا ىلإ هلاقتنا لبق متسر نب نمحرلا

 تعضوو .ميلعتلاب مهمامتها دادزا .رارقتسالاو ءودهلاب ةيضابإلا معن ةلودلا مايق دعبو

 نكامأو باتكلاو ملعملا ريفوت ىلع ةلودلا تبأدو .هاوتسمب ضوهنلاو ةميمعتل ةموسرم تاسايس

 .ةلقنتملا سرادملا ماظن لخدأو تايلخادلاو سرادملا تحتف دجسملا بناج ىلإف .ةساردلا

 .قرشملا ىلع رصتقت مل امك ةرصبلا ىلإ تاثعبلا فقوتت مل ءافكألا ءاملعلا ريفوت ليبس يو

 رابكل نورضحيو 6يمالسإلا ملاعلا ي ىربكلا ملعلا زكارم ىلع نوددرتي ةيضابإلا ةبلطلا ناك لب
 .نيسردلل ساسأ ءيش بهذملا ميلعت نإف عبطلابو .ةفرعملا عورف فلتخمب نودوزتي .ةذتاسألا

 .مهذيمالت ىلع كلذب مث ةرصبلا ي اوملعت نيذلا ةمئألا ىلع هذخأ رمألا لوأ ذ اودمتعا
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 ةيضابإلا تاعمجت قطانم عيمج خ ةصاخ ةيانع تدجو يتلا قفارملا نم تناكف سرادملا امأ

 سرادملا تروطت دقو ميلعتلاو ةيبرتلل ةمظنمو ةميلس سسأ يعضاو لئ اوأ نم ةيضابإلا ناك امبرو

 نم ريثكلا تناكو جرختلا ةلحرم ىتح مهنس ةثادح نم ملعلل ةبلطلا مامأ صرفلا ةرفوم تعسوتو

 مامتهالا ناكو ةيلاملا تاناعإلاو ةيئاذغلا تابجولا ةبلطلل مدقتو ةيلخاد ًاماسقأ مضت سرادملا

 ةيلخاد ماسقأ اهضعب خ تانبلاب ةصاخلا سرادملا تحتفف لجرلا ميلعتل بكاوم ةأرملا ميلعتب

 بناج ىلإ تابلاطلا اهيف رضحت سرادم كلانه تناك امك .ةديعبلا نكامألا نم تاساردلا ءاويإل

 .ةبلطلا

 ةراجتلا

 ةصاخ ةفصب طاشنلا اذه زكرتو .برغملا ے يراجتلا طاشنلا غ يسيئر رودب ةيضابإلا مهسأ

 .ءارحصلا ةراجت 2

 كلذو ىربكلا ءارحصلا نم يقرشلا ءزجلا غ طاشنلا اذه ةيضابإلا باطخلا ينب ةرسأ تداق

 ًابونجو طسوتملا رحبلا ضوحب ًالامش اهطابترا ةلوهسلو ءارحصلا بلق ةايوز مهتمصاع عوقول
 ةرفجو ولزو ولاج تاجاو ربع تطبترا لامشلا يفف طسوالا رجينلا ضوحو داشت ةريحب ضوحب

 ميلقإب ةليوز راوكو وموت تاعفترم تاحاوب تطبترا بونجلا ةيو طسوتملا رحبلا لحاوسب سمادغو

 ءارحصلا خ يقرشلا قيرطلا ىلع ارشابم فارشإ ةليوز فارشإ ىلإ عقوملا اذه ىدأ .انافاسلا

 .ىربكلا

 لوأ ناك دقف .يراجتلا طاشنلا ىلع رصتقي مل ةقطنملا خيرات ماه رودب قيرطلا اذه ماق

 تلخد يتلا عفان نب ةبقع ةلمح خ ًالثمم ةقطنملا هذه ربع انافاسلا فارطأب نيملسملل لاصتا

 ةلمح نم ىلوالا عئالطلا كلذب تلصوف ابونج اناقاسلا يعارم ىلإ هربع لزعلا قفدت مث راوك

 نم هجتت يتلا ةراجتلا لفاوق كلذ دعب تمظتنا مث رجينلا رهنو داشت ةريحب ضوح ىلإ مالسإلا

 .اناغو واج يتكلممو ةيراجتلا داشت ةريحب ضوح ىلإ ةليوز

 مهفوخت ايقيرفإو برغملاو رصم نم ترهيت ىلإ لاومالاو ةراجتلا» لاقتنا ىلإ كلذ ىدأ

 ةمئالا ىتحو نينطاوملا نم ةريبك تاعاطق اهيلإ تبذجو ةراجتلا ةكرح تطشن .روجلا ةمئأ نم

 سرامي ناك نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلاف ةصاخلا ةيراجتلا مهلامعأب نوموقي اوناك مهسفنأ
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 ريوطت خ اريبك ارود ةقطنملا ناكس نيب ةميدقلا تاطابترالا تيعل دقو .ةمامإلا هيلوت لبق ةراجتلا
 .ةيراجتلا تاقالعلا

 (م٠٠٨٠٥٨ /ه٦٢١۔٤٨١) يئؤانجلا ديمحلا دبع ةديبع يبأ يضابإلا ةسوفن لبج مكاحف

 عجري امك .ةيربربلاو ةيبرعلا ةغللا اهب ثدحتي يتلا ةقالطلا سفنب ةيروتاكلا ةغللا ثدختي ناك

 .داشت ةليوز قيرط ىلع راوك تاحاو ة ةيئانثلا وداج ىلإ ةسوفن لبج خ وداج مسا

 ربع رمي ىربكلا ءارحصلا ذ طسوالا قيرطلا ربع نادوسلاب ىوقالا ةيضابإلا طابترا ناك

 لثمي رضحأ طيرش ةئيه ىلع بونجلا ىلإ رتموليك يتئامو فلأ ةفاسمل دتمت يتلا رئازجلا تاحاو
 .زاجحلا تاعفترمو طسوألا برغملا راصمأ نيب ايعيبط اقيرط

 ءارحصلا فرط ىلع اهلباقي .قيرطلا اذه ىلع ةيراجتلا زكارملا مهأ نم نالجرو تناكو
 طاشنو ةقداتو نالجرو نيب ماتلا طابترالا ينالجرولا ايركز وبأ هركذ امم حضتيو .ةقدات يبونجلا

 نالجرو تلصاو دقو تشغدأو ازافت ربع اناغ ةكلممب كلذل نالجرو تطبترا دقو اهميب لفاوقلا

 تعسوتف يراجتلا ترهيت طاشن اهيلإ لقتناو ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب يراجتلا طاشنلا

 .اهلامعأ

 ةمالا ةغايص ةداعإ
 ةداعإ نع ثدحت .نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا 6 (يليلخلا دمح نب دمحأ ) خيشلا يضابإلا ملاعلا

 فرعتن هلالخ نمو .نيرصاعملا نييمالسإلا نيركفملا مهأ نم ربتعي وهو .ةيمالسإلا ةمألا ةغايص

 .ةديدجلا مهتاحورطأ ىلعو .رصاعملا ةيضابإلا ركف ىلع

 :لوقي يليلخلا دمحأ حيشلا بتك
 تاروصتلا مده ناك كلذلو حيحصلا روصتلا ىلع ۔ موقت ام لوأ ۔ موقت امنإ ممألا نإ ..»

 هللا لسر نم لوسر نم امف .نولسرملا هب علطضي ءيش لوأ ةحيحصلا تاروصتلا دييشتو ةلطابلا

 ىلع ترطيسو سوفنلا ذ تمكحتساو ناهذألا ي تششع ةلطاب تاروصت هجاو دقو الإ هناحبس

 هذه فرعت نأ وه مهممأ نيب هيلإ نوعدي ءيش لوأ ناكف .راحتنالا ةفاح ىلإ ممألا تداقو بابلألا

 اهتايح موقتل ىهتنملاو أدبملا نيب اميف لمعت نأ اهيلع اذامو يهتنت نيأ ىلإو تءاج نيأ نم ممألا
 ةالصلا لضفأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع دمحم انيبنو انديس نأ ىرن نحنو .حيحصلا روصتلا ىلع
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 قحلا داقتعإلا ىلإ اعد .حيحصلا روصتلا ىلإ اعد ام لوأ اعد ةقحلا ةوعدلاب ءاج امدنع مالسلاو

 ....هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال هنأب

 ةيعامتجالاو ةيراضحلاو ةيركفلا ةمالا هذه ةايح مئاعد هيلع تديش يذلا وه روصتلا اذه

 قلطملا مكحلا نأو .هللا الإ هلإ ال هنأ كاردإلا مامت تكردأ يهف 6سانلل تجرخأ ةمأ ريخ تناك ىتح

 ...نوكلا اذه دجوأ يذلا هناحبس هلل وه امنإ

 كلذلو هدودح دنع فوقولاو هيعادل ةباجتسالاو هرمأل عوضخلاب دعسي امنإ نوكلا ذ ام لك نإ

 :هناحبس هفصو خ لاق امدنع ميركلا نارقلا ك كلذب برعي امك ةقيقحلا هذه عم نوكلا اذه ىغاتت
 ة ھ صم . 4 7 ِ <

 اك ةي عهَحينت َدوهَقفتاَل ىكل .ويت خرش الإ ءن ني نيك ةيف نمو شلاو عنسلا ثونتا لخين {
 ٤٤[: :ءارسالا ك( ووذ
 مالسإلا اولخد رشبلا نم فئاوط كلانه نأ ببسب ةمألا هذه هتثرو ام ىلإ انرظن اذإ نحنو

 انرظن اذإ ةسايسلا ريثأت ببسبو .راكفألا نم لبق نم هنوقنتعي اوناك امم ًارازوأ نولمحي مهو

 ناميإلل حيحصلا مهفلا مدع ىلإ دوعي كلذ ضعب نأ ىرن كلذ نم ةمألا هذه هب تأزر ام ىلإ

 مهفلا مدع ىلإ دوعي اهضعبو .رخآلا مويلاب ناميإلل حيحصلا مهفلا مدع ىلإ دوعي اهضعبو .هللاب
 ضرألا هذه خ مهيموكحمو مهماكح رشبلا نيب نوكت نأ بجي يتلا ةقالعلل حيحصلا

 يهو مالسإلا خ تلخد ممألا نم ريثك نوك ىلإ تلق امك ناعجري امهف نالوألا نارصنفلا امأ
 اوذخأ نيذلا فارحنا ىلإ عجري امنإ ريخآلا رصنعلاو .ةقباسلا ةيركفلا اهٹيراوم نم ارازوأ لمحت

 ةفالخلا تهتنا امدعب ةركبملا ةلحرملا كلت ذنم ةمالا هذه خ ةيسايسلا ةينيدلا ةدايقلا مامزب

 .ةدشارلا

 حيحصلا مهفلا مدع .هللاب ناميإلا ةقيقحل حيحصلا مهفلا مدع امهلوأف نالوألا نارمأآلا امأ

 :امهلوأ نيبيجع نيضقانتم نيكلسم اوكلسي نأ ىلإ سانلا نم ريثكب ىدأ هللاب ناميإلا ةقيقحل
 .اهقناخب تاقولخملا هيبشت امهيناثو .هتاقولخمب قلاخلا هيبشت

 دودحم هنأب قلخلا فصوي امك ىلاعتو هناحبس هللا فصوي نأ وهف هتاقولخمب قلاخلا هيبشت امأ

 مهنأ ىتح رشيلل ضرعت يتلا ضراوعلا هل ضرعتو نزحيو حرفيو ءيجيو بهذي كرحتم زيحتم
 عابتاو مكحملا ذبن ىلإ عجاروه امنإ لاح يأ ىلع اذهو .هلالجب قيلي ايقيقح نايسن ىسني هنأب اولاق
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 :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو .هباشتملا

 ٧[. :نارمع لآ] ه ۔وليوأت اع ةعتبآو ةتملا هاَميبآ هنم هبصم ام َدوُعَتَص 5 هيوق ق بذلا مأل

 .روصتلا 2 لالض اذه

 ةيهولألا تافصب نوقولخملا فصوي نأب كلذو هقلاخب قولخملا هيبشت يهف ةيناثلا ةروصلا امأ
 ه نوفرصتي مهنأ مهيلإ رظني نأب مهلاحل امإو مهرصنمل امإ سانلا نم ةفئاط ىلإ رظني ثيحب
 لوبقلاو ضفخلاو عقرلاو .عنملاو ءاطعلاو ضبقلاو طسبلا مهديب مهف .اقلطم ًافرصت نوكلا اذه

 نال نوديري نم رانلا نوقليو .اهنم نوؤاشي نم نومرحيو غنوؤاشي نم ةنجلا نولخدي ضفرلاو
 .ةروطخلا ىهتنم خ رمأ اذهو .مهيديأب نوكلا فيرصتو مهيلإ عجار هلك رمألا

 ؟؟اهترثع وأ ةمألا ضومهنب اذه ةقالع ام ناسنإلا لءاستي دق

 تافصب فصوي امدنع ىلاعتو هناحبس هللا نأب كلذ ةرهاظ اذه خ ةقالعلا نع باوجلا

 قلاخلا اذه فصوي امدنعف ؛هدابع بولق 2 ىلاعتو هناحبس هل يتلا ةيبوبرلا ةبيه بهذت نيقولخملا

 حرفيو ءيجيو بهذي هنأ وأ .ةكئالم ةعبرأ هلمحت بهذ نم ريرس ىلع الومحم هب ىتؤي هنأب ميظعلا

 امدنع كلذب نوسحي امك ةبيه هدابع بولق خ ىقبت له تافصلا هذه نم كلذ ريغ ىلإ سنزحيو

 ائيش هبشي ال لجو زع هنأو .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ىلاعت هنأ امزاج اداقتعا نودقتعي

 الو ضراوعلا هل ضرعت ال وهف تانئاكلا هذه نم ءيش يأب هبش لك نع هزنم هنأو .هتاقولخم نم

 دق .ديعملا ئدبملا روصملا قلاخلا وه ‘تاهجلا هب طيحت الو .راطقالا هفنتكت الو .تاودبلا هل ودبت
 .نيأب بلطي الو .نيعب كردي ال .ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو .ناكملاو نامزلا قلخ لبق ناك

 هللاب ناميإلا نيرق يتاي رخالا مويلاب ناميإلا نإف رخالا مويلاب ناميإلاب قلعتي يذلا رمالا اما

 عم رخالا مويلاب ناميإلا ركذي ىلاعتو هناحبس هللا نا ىرن نحت ؛ىلاعتو هناحبس هللا باتك ة

 .هيفرط نم ناميإلا لبح كسما امناكف رخالا مويلاو هللاب نما نم نا ينعي وهو هناحبس هب ناميإلا

 قلخ يذلا ميظعلا ئدبيملاب ناميإلا وه امنإ هللاب ناميإلا نال كلذ .هيرطق نم ناميإلا فنتكاو

 2 هؤايربكو هتمظع ىلجتت يذلاو ةنطابو ةرهاظ همعن دبعلا ىلع غبسا يذلا .ىدهف ردقو ىوسق

 هبحاص زفحي ناميإلا اذهف غدوجولا اذه تارذ نم ةرذ لك خ ،نوكلا اذه دهاشم نم دهشم لك

 ضعنأو ءاوسف هقلخ نم رمأ قفو هلامعأ عيمج طيضي نأب كلذو .امات العافت هعم لعافتي نأ ىلإ

 .ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا هذهب هيلع
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 ذإ ةيمهو ةايح وه امنإ شاعملاو يقيقح رمأ داعملا .ةدودحم ةرتفل وه امنإ شاعملاو يدبأ دامملاف

 امدنع هتاغزنو هتاوزنو هتابغر ناسنإلا مكحتي كلذلق .ةايحلا هذه مرصتت ىتم ناسنإلا يردي ال

 .احيحص اروصت مويلا كلذل هروصت نوكي نأ ىلع هسفن خ ًاخوسر رخآلا مويلاب ناميإلا خسري

 لضفأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع يبنلا نع تباثلا حيحصلا نمو ميركلا نآرقلا نم ًامهلتسم اروصت

 .ةغرافلا ينامألا نم ال .ميلستلاو ةالصلا

 العافت سفنلا هذه لعافتت نأ ىلإ كلذ يدؤي بير الو هنإف سفنلا خ داقتعالا اذه خسري امدنع

 كانه نوكيو دقتعملا اذه نم سفنلا هذه غرفت امدنع نكلو .دقتعملا اذه قفو اهتايح غاصتن امات

 نمو رشلا ىلإ ريخلا نم ايرذج الوحت لوحتت ةايحلا نأ بير ال ةلطابلا لامآلاو ينامألاب ثبت
 رادلا ىسنيو ةلجاعلا بحي ناسنإلاو .عمطلا ىلع تلبج ةيرشبلا سفنلا نإف .داسفلا ىلإ حالصلا

 .ةيعرشلا تافلاخملا نم ريثكلا 2 عوقولا ىلإ اعفد هعفدتو هسفن تاوهش هب طيحت امدنع ةرخالا

 ىلإ انلق امك ناسنإلاب يدؤي تلمع امب سفن لك يزجي ىلاعتو هناحبس قحلا نأب ناميإلا نأ بير الو

 ةيعرش ةغايص هتايح غوصيو هتابغر ىلع رطيسيو هاوه خ مكحتي نأ
 امنإ مهيلع لزنأ يذلا باتكلا نع دوهيلا ضارعإ نأ ركذي ىلاعتو هناحبس هللا نأ دجن كلذكو

 :ىلاعتو هناحبس لاق دقف تادودعم امايأ الإ رانلا مهسمت نل مهنأ مهداقتعا ببسب ناك
 مص مرف حم وو 4 1ِ كج . و ۔.۔ هملسم ص كم م مم م مص وو

 مهو مهنم قيرف ل وي من مهتب مكحيل هت هللا بتكإ نوعدي ي بلحلا ن م اًبيِت د أوئوأ كيآ اىل ارتإل ا و

 م .. ح صم ص . 7 مم . 2 م .م

 صر + رعشي اوناك ات مهنيد ق هرو ب دودعم 444 ه ١ ارات آ اًتسصمَت نل ل أولاَك اق 4 رشنأ ك كلد َدوُضرَعَم

 2 و .ل 4 رم م ےم

 :ه رومتظيالمه هر تمح ات ںينن لك تيفوو هيف بيرال ة مولرُهَتَعَمَجاَدرَتنَكَف ك

 ٢٢٣ -_ ٢٥[. :نارمع لآ]

 تتشتو ءاوهألا عابتا نم اهٹروأ ام كلذ اهثروأو ةمألا هذه ىلإ انلق امك تلقتنا تادقتعملا هذه

 .ةليزه ةمأ حبصت نأو اهحير باهذو ةملكلا
 ىلع ءاضقلا ةيو .اهقالخأ ريمدت خو .ةمالا هذه ريمدت خ ريبك رثأ اهل نذإ ءاجرإلا ةديقعف

 لك ًاعيمج ممألا نيب اهل بسحي ةزيزع ةيوق ةضهان ةمأ تناك امدعب اهب ةوبكلا و .اهتايونعم
 .باسح

 مويلا ديلو كلذ سيلو .ًارخن ةمألا هذه مسج خ رخنت تذخأ تادقتعملا هذه لثم نأ بير الو

 ًارخن ةمألا هذه مسج خ رخنت تادقتعملا هذه تذخأ "فارحنالا اذه أدب ذنم كلذ امنإو سمألاو
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 ةماقتسلار قمحا لهأ ةيضابالا

 اودبعت سانلا امنأك ةايحلا خ هل رثأ ال ًايلكش ايرظن اموهفم اهدنع نلميإلا موهفم حبصأ ىتح

 هركذي ام بيرغ نمو .مهتايح 2 دقتعملا اذهب اورثأتي الأو اذك اذه نأو اذك اذه نأ اودقتعي نأب

 ابرلا لكآ يننأ ركنأ ال انأ :لوقي ناك هتقو خ ءاربكلا دحأ نأ كلذ ةلثمأ نم هدبع دمحم مامإلا

 نأ دقتعي نأ هيفكي هنأ دقتعي وه اذه ضقانت ىأ .مارح ابرلا ناب نيدأ ملسم هلل دمحلاو يتنكلو

 هدبع دمحم مامإلا لاق .رانلا نم هتاجنل ابيس دقتعملا اذه هبسحف كلذ دقتعا نئلو مارح ابرلا

 نوبراحي نيذلا نم هنأ دقتعي نأ دقتعملا اذه ىلع ءانب همزلي هنأ اذه تاف دقو :كلذ ىلع اقيلعت

 .ابرلا لكأ ىلع ديعولا لهأ نم هنأ دقتعي نأو .هلوسرو هللا
 نوكت ىتح ةيرشبلا سفنلا هذه ىلع رثالا» وهو يقيقحلا هانعم نم ناميإلا غيرفت نأ ىرن نحنو

 لغتشي ال مهنم دحاو لك سكلذ ىلع لاتحي نأ لجأ نم تقولا نيحتي اذهو ٠كلذ ىلع يدتعي «ًاسفن

 :هلمعب يزجم دحاو لك نأل ةخسار ةديقعلا ناك اذإ ام فالخب هسفن ةحلصمب الإ

 اذك ام الي اتيم ارليت كيلا ىرجي ك ةي اع نموي ع هل نسني ةعنم »
 ٨٤[. :صصقلا] 4 ش روثع

 ...ةيوق ةمأ تاقلحلا ةلصاوتم ةمألا هذه لعجي يذلا وه دقتعملا اذه

 ام ىروش رمالا ناك ةدشارلا ةفالخلا تناك امدنعو ضراعلا لجأ نم تباثلا مدهي ال كلذلو

 ناكو .هتحصانم مهنم بلطيو مهيلع رمألا ضرعي نيملسملا نم دحاوك ةفيلخلا ناك .نيملسملا نيب

 سانلا ةماع نم دحأ موقيف .ينوموقف ًاجاجوعا . متيأر اذإ سانلا اهيأ :ألملا ىلع نلعي ةفيلخلا

 ىلاعت هللا دمحي نأ الإ ةفيلخلا نم نوكي امف انفويسب هانموقل ًاجاجوعا كيف انيأر ول هل لوقيف
 نأ اعيمج نوروصتي سانلا ناكو .هفيسب هجاجوعا موقي نم هتيعر ي دجي نئل .ةمعنلا هذه ىلع
 فئاوط عيمج نم بساحي نأو .الداع ةفيلخ ةفيلخلا نوكي نأ ،لدعلا ىلع الإ موقت ال ةمألا ةسايس

 هنأ امك هللا نيبو هنيب اميف لوؤسم وهو ةمالا هذهل ريجأ .رمآلا اذه سار ىلع مئاق ريجأ هنال ةمألا

 هبساحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ امك .ةايحلا . هوبساحي نأ رشبلل .ةمألا نيبو هنيب اميف لوؤسم

 ىلع اوتأو .اهساسأ نم دعاوقلا هذه اوثتجا ةيمأ ينب ىلإ رمآلا ىضفأ :امدنعو .ةرخآلا رادلا

 اوعاشأو .مكحتلا خ ةبغرلاو يأرلاب دادبتسالا ىلع ةينيم ةسايس اوماقأو هدعاوق نم رمألا اذه

 نع ذاش وهف هل ملسي مل نمو .هل ملسي نأ عيمجلا ىلع نأو .هللا نم رودقم زدق اذه ناب سانلا ي

 ...نيملسملا ىلع برح .مهتعامج نع جراخ ؛نيملسملا رمأ
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 ةماقتسالار قحلا لهأ ةيضابالا

 ميدقلا ثوروملا

 .ابيجع ًاخوسر اهخوسر ناك نويبنلا ثعب امدنع ممألا خ ةدئاس تناك يتلا تادقتعملا نإ

 كاكف مهل دكي مل ثيحب ممالا مكلت ةايح نم أءزج ربتعت تناكو . اتيقم ًابصعت اهل بصعتلا ناكو

 .اعيمج تادقتعملا مكلت مده ىلإ ىدأ عانقإلا ةقيرطو ناهربلا عوطسو ةجحلا حوضو نأ الإ .اهنع
 نكميو .ميلسلا ركفلاو حيحصلا روصتلا ىلع ةمئاق ةفيظن ةايح ةماقإو .اهلوصأ نم اهثاثتجاو
 يتأي .لبق نم ركف يأب ٌذغي مل امنأك امات ًادرجت درجتي امدنع راكفألا هذه ىلع بلغتي نأ دحأ يال

 هيلإ نوكي نأ بجي ماكتحالا نأو .موقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه نأ انقوم هناحبس هللا باتك ىلإ
 4 اليوأت نسحأو ربع كيد رحلا مويلاك هللا دوئمؤن منمكنإ لوُمَلاو وق لإ هودرَق ء ى مثَعَرَتك نيك م 4 و ۔و ح

 نكمي ميركلا نآرقلل حيحصلا مهفلا ىلإو زيزعلا باتكلا ىلإ عوجرلا نوكي امدنع ٥٩[ :ءاسنلا]

 لك لبق مزلي لاح يأ ىلعو .تابقعلا هذه للذت نأو ليقارعلا هذه لك ىلع بلغتت نأ ةمالا هذهل

 لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلا ىلإو نآرقلا ىلإ ماكتحالاو درجتلا ىلإ سوفنلا قيوشت ءيش
 أرمث يطعتس اهنأ بير ال ةمألا هذه طاسوأ ةمئاق ةوعدلا هذه نوكت امدنع .مالسلاو ةالصلا

 .ةدومحم جئاتن ققحتسو ةعناي

 .ةحاسلا ىلع تدجتسا يتلا رومألا نم ريثكلا ريثكلا كانهف الإ و .ربكأ رثأ هل ميدقلا ثوروملاف

 ىدأ ثيحب .ةيبرغلا ةراضحلاب ةمألا هذه راهبنا ديدشلا فسالل تدجتسا يتلا اياضقلا نيب نمو

 ام ةجيتن كلذو .اهنم راضلاو عفانلا نيب قيرفتلا مدعو .اهتالع ىلع اهلوبق ىلإ راهبنالا اذه مهب

 اهب ىدأ كلذ نإف صقنلا بكرمب روعشلا نم اهباصأ امو .ةيسفنلا ةميزهلا نم ةمالا هذه باصأ

 امدنع هيلع ًارودقم نوكي رمأ اذه لاح يأ ىلع و .اهئادعال عوضخلا لك عضخت ةمأ نوكت نأ ىلإ

 .اهتيوه ردصمو اهتزع ردصم ةمالا فرعت ثيحب نآرقلا ىلإ ماكتحالا نوكي

 اهلوصأ ىلا ةمالا ةدوع ىلا ةوعد

 حيحصلا ةفرعمو .اهتديقع ةفرعمو .اهتيوه فاشتكاو اهلوصأ ىلإ ةمالا ةدوع ىلإ ةوعد هذه

 نيع وه امنإو لعف در اذه'سيل نذإ .اهجهن أطخلاو باوصلا ةفرعمو .اهكلسم نم لطابلاو

 هب ءاج يذلا مالسإلا له رظنن نأ انيلع نحنف .اهتديقع ةمألا هذه ىلع هضرفت يذلا بجاولا

 هللا لبق نم لزنأ مالسإلا اذه له .لبق نم نولسرملا هب ءاج لب مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 تايرظن نوكيل لزنأ مالسإلا اذه له ؟ةمآلا ةايح خ هل رذأ ال أيلكش ارمأ نوكيل ىلاعتو هناحبس

 جهنم وه مالسإلا نإ .ال ؟اهتايح اهيلع ريثأت اهل نوكي نأ ريغ نم ةمالا هذه ناهذأ غدغدت

 تايئزج نم ةيئزج لك ة ًادسجتم نوكي نأ بجي مالسإلا اذه نإف .ةايح جهنم ناك املو .ةايح
 نآرقلا مهف ىلع مئاق روصت .حيحص روصت كلانه نوكي امدنع الإ ادبأ متي ال ام كلذو .اهتايح

 تقزم يتلا ءايمعلا تايبصعلا ذبنو .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 يده خ رظنلاو باتكلا غ رظنلا يعدتو يركفلا اهٹورومل اهنم ةمأ لك بصعتت ثيحب ةمالا هذه

 ةئيشمب دب ال ةقيقحلا دحأ لك دشني ثيحب تايبصعلا هذهل زواجت كلانه نوكي امدنع .لي هلوسر
 هذه ىلإ لوصولاو تاعزنلا هذه ىلع ةرطيسلاو .ءاوهألا هذه ىلع بلغتلا نم ىلاعتو هناحبس هلا

 ( .ةوجرملا ةيافلا

 هيعبتلا
 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 اهراكفأ ينبت الو .ةدروتسملا راكفالا ىلع لوعت ال .اهنيد هب ءاج يذلا اهركف ىلع لوعت ةمأ

 نم صلختت نأو .لقتست نأ اهيلع ةمال ا هذه نأب تلق املاط .كانه نمو انه نم هفقلتت ام ىلع

 ناب تلق املاطو .ةزيزع ةمأ نوكت نأ ىلاعتو هناحبس هنلا اهدارأ ةمأ يمه .اهريغل ءايمعلا ةيعبتلا

 امدنع الإ اهأوبتت نأب ةريدج يه يتلا اهتناكم ءوبت نم نكمتت الو ملست الو دعست ال ةمألا هذه

 اوذختت ال اونما نذا مباتيل :لوقي ىلاعتو كرابت هنلا نأل اهتادعأل اهتالاوم ىوه نم صلختت

 وقلا ىدهي ال ةلآ َن ةبتم هل هنك كت مشو نَمَو ضعب ايلو ةمش ةي الوأ رصاو ا ا

 :لوقي ثيح يناسفن ضرم نع ةمجان ةالاوملا هذه نأ هناحبس نيبي مث ٥١[. :ةدناملا ةه تيملل

 نآ هلأ ىسم رباد اتس نآ حيم تولوث م ميف توغيني ُضرَم مهيولف ي بلأ ق
 ٥٢[. :ةدئاملا] ه ے كرديمدلت د مهسفنأ ٤ أو أ آ اَم لع اوُحيضيَف هدنع نم رم آ ا وأ حتملاي تأ قي

 2 ىلاعت هللا نآل دادترالا ىلإ هللاب ذايعلاو يضفت ةالاوملا هذهو ةيعبتلا هبه نأب تلق ام اريثكو

 ۔دنيد نع مكنم دتري نم أونماء ذلا اييآتَي » :لاق ثيح دادترالا نم رذح اهنم ريذحتلا ضرعم
 تلقو ٥٤[، :ةدئاملا] 4 يرفكلا ل لع ةد َتنمَوُمْل آ لع ٍةَلِذ اذآ ,هتومو ةبحم رم موق هلا أي فرس "

 نينمؤمللو ةليم اهيبنلو ىلاعتو هناحبس اهبرل اهئالو ةمالا ءالو رصح نأب اضيأ ةرم نم 27
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 َبَتإ :لوقي ىلاعت هللا نإف هللا بزح ىلإ اهمامضناو راصتنالاو ةبلغلاو نكمتلا 2 ببسلا وه

 لوي نمو (© وكو مشو ةوكولا َتثةْنو ةكسلا ك ًوُميقي يلا اونماء يذلاو هللوشرو هل ةللا مكو
 . [٦٥۔_ ٥٥ :ةدئاملا] ه ؟ َنوُللَعْلامه هّلأَب رح ك نق اوثماَء :ا ٨5 هللأ

 ةيعبتلا هذهل اببس "ىوهلا عابتال اببس نوكي ام ذبن ىلإ وعدأ امنإ .ةحضاو يتوعد انأ نذإف

 بايغ لظ خ مالسإلا ءادعأب راهبنالا اذه لظ ة اندجو نحنو .اهئادعأل ةمألا هذه نم ءايمعلا

 طبخت سانلا طبخت نم ًاريثك اندجو حيحصلا يمالسإلا ركفلا راسحنا خو .ةحيحصلا ميهافملا

 ىلع تاليولا بصي ةيبيلص ةلود سيئر ناك نالا نم نينسلا نم نيدقع براقي ام لبق .ابيجع
 نيملسملا ةدابإ ىلع صرحيو .بصعتم دقاح يبيلص لجر وهو .ةلودلا مكلت ًابص نيملسملا سوؤر
 نوعفاديو . مهنيد نع نوعفاديو .مهتيصخش نع نوعفادي مهعاطتسم ردقب اوناكو .كانه نيدوجوملا

 الول لاقو كانه هدجو امب هباجعإ نع ثدحتي كانه نم عجرو ةلودلا مكلت رئاز راز .مهلالقتسا نع

 :لاقف ؟اذه بغش يأ هتلأسف بغشلا نوريثيو فصلا نوردكي نم نيملسملا نم كلانه نأ

 .نودرمتم ءالؤه

 ؟هوصع يذلا نم ؟مهدرمت وه ام ؟فيكو :تلق

 :لوقي ىلاعت هللاو رمالا يلو - امنإ :لاق

 ٥٩[. :ءاسنلا] ه كنم ز آىلؤأو لوب ل أ اوغيطأو هللا هللأ اوغيطآإ

 :ةميركلا ةيآلا هذه ردص خ لوقي هللا نأ م نيملسملا رمأ يلو وه يبيلصلا نالف لهو هتلأسف

 :ه هني ركلا لأو لوا اننيلأت هقتانييت انماع ملاب »
 .نييبيلصلا ال نيملسملا رشعم مكنم ايأ اوعيطأ

 يمالسإلا يعولا راسحتإ
 راسحنال ةجيتن اذهو .هل ليثم ال ًاطبخت طبختلا ىلإ سانلاب ىدأ ةيمالسإلا ميهافملا بايغ نإ

 ةقيحسلا روصعلا مكلت ذ اذكهو .حيحصلا يمالسإلا روصتلا دوجو مدعو يمالسإلا يعولا

 ةمواقم خ ابيجع ًاطبخت سانلا طبخت لصو .ةمالا ةايح ذ سابعلا ونبو ةيمأ ونب مكحت امدنع

 اندجو نحن .ءاضيبلا ةجحملا ىلإ سانلا دري نأ لواحي نم لك ذبنو .نيحلصملا ةمواقمو حالصإلا
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 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 لتق ىنعم ام .!هدج فيسب لتق ةي هللا لوسر طيس (نيسحلا) نإ لوقي نم رابكلا ءاهقفلا نم

 ءاوس هل عوضخلا بجيو هتعاط بجت يذلا نيملسملا رمأ ينو ىلع راث هنأ كلذ ىنعم ؟دج فيسب

 ىلع بساحي ال نأو اقلطم ًاعوضخ هل عضخي نأ بجي .راج وأ لدع .عاطأ وأ ىصع .رجف وأ رب

 كلذ ناك امنإ نيسحلاب ةيواعم نب ديزي هلزنأ امف لتقلاب ّقُح كلذ فلاخمو .هلامعأ نم ءيش

 .ركفلا لالض اذكه .مالسلاو ةالصلا لضفأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع لوسرلا هب ءاج امل اقيبطت

 .ىوتسملا اذه ىلإ سانلاب لصو .
 نم ضرالا هذه خ نوطلستملا هيلع ناك امب مهراهبنا ببسب سانلا نأ اندجو نحن كلذك

 ةراضح نوسيقي كئلوأ اندجو .ةمالا هذه رقهقت غ ببسو رامدلل ببس وه يذلا فرتلا رهاظم .

 ىلإ ةلحر خ انك نمزلا نم ةرتف لبق 6فرتلا رهاظم رهاظملا مكلت ردقب ةمالا يقرو مالسإلا
 ططخ امبسح ناكم ىلإ انئجو نييسابعلا راثأ نع بيقنت كانهو .ءارماس ىلإ انبهذو .قارعلا

 ىلع مكارتت يتلا بارتلا تاقبط تحت اودجو دقو .لكوتملاب بقلي نم راثآ نع بيقنت هيف ناك .انل
 .اهيف ءاملا ىمحي نأ لجأل رانلا داقيإل قدانخ ةكربلا هذه تحتو .أدج ةريبك ةحابس ةكرب ةقطنملا

 . مالسإلل ةمظعلا هذه ام ربكأ هللا :لاق .؟لاق اذام ناكملا اذه ة اورضح نيذلا ءاملعلا دحأ

 :2 نحبسي نهو يراوجلا نيب هللا رمأل فلاخملا قسافلا لجرلا سلجي ثيح مالسإلا ةمظع ينعي

 نيأ ؟مالسإلا ةمظع هذه .هللا تامرحب فافختسالا نم ةلاح خو بايثلا نم تايراع ةكربلا هذه

 .؟انه نم مالسإلا ةمظع

 هنم جرخت امدنعو .خوك غ شيعي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك امدنع مالسإلا ةمظع

 ناك امدنع .مالسإلا ةمظع هذه .ةلاسرلا كلت ببسب هشرع زتهيو .ىرسك زتهي ىرسك ىلإ ةلاسر

 .فرتلا رهاظم نم مالسإلا ةمظع تسيل .مالسإلا ةوطس نوشخي برغلا لهأو قرشلا لهأ

 بقلملا نوراه لوق خ لثمتت مالسإلا ةمظع نأب نوددري سانلا نم ريثكلا عمسن امدنع كلذك
 اولاق . (كجارخ ينيتأيسف تئش ثيح يرطمأ ) ناكملا كلذ نع تباجنا امدنع ةباحسلل ديشرلاب
 ادمحم ثعب هللا نإ ةي لوسرلا هب ءاج امم اذه نيأ 6مالسإلا ةمظع ليلدو مالسإلا ةمظع هذه

 ىمسي نم ةنيزخ ىلإ اهمضو سبئارضلا ذخأ ذ ةبغرلا ىلع لدي اذه .ًايباج هثعبي ملو ايعاد
 ؟مالسإلل ةمظعلا هذه نيأ .هاوه بسح اهب عتمتسي نأ لجال ةفيلخلاب
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 هقانتعا ىلإ سانلا قباستيو سانلا سوفن ىلا قيرطلا قشت هتوعد تناك امدنع مالسإلا ةمظع

 سوفنلا ةايح طبضو .اه اوه نع سفنلا رجزو ف اصنإل او لدعلا نم هيلع نيمئاقلا 2 هنوري امل

 .مالسإلا رهوج عم مءالتي ام بسحي

 يمالسالا ءايحالا ءاملع

 ةصاخ ةبرجت ة قيض راطإ ذ هذه انتوعد رصحن الو ةبرجت لك نم ديفتسن نأ انيلع نحن

 دهج ءاملعلا ءالؤهل لاح يأ ىلعو .براجتلا هذه نم ةبرجت لك نم ديفتسن نأ انيلع \اهريغ نود

 ةيحالصإلا ةسردملا ىلإ انئج اذإ نحن .حالصإلا اولواحو مهدهج اولذبو مهرودب اوماق روكشم

 قالمعلا هذيملت اهينابم دييشتب ماق مث .يناغفألا نيدلا لامج ديسلا اهمئاعد رصمب ىسرأ يتلا

 نأ عيطتسن ال كلذ عم نكلو .ةبيط رامث اهل تناكو .اهلكأ تتآ ةسردم اهنأ ىرن هدبع دمحم خيشلا

 ةوعدلا .أطخلل ضرعم دحاو لكو .أطخلا عدنو باوصلا ذخأن نأ نم دب ال .أطخ لك نم اهئربن

 نيذلا ءاملعلا نم ريثك دوجو طسو ذ تناك رصم خ هدبع دمحم مامإلا ةمالعلا اهب ماق يتلا

 تافص نيقولخملا ىلع اوفضي نأ ىلإ سانلا نم ريثكب انلق امك رمألا لصوو ٠تافارخلا نونبتي

 : ناك نكلو اهسفن رصم خ اروصحم نكي مل رمأ اذهو ةروطخلا ىهتنم ي رمأ اذهو .ةيهولألا
 .ضرالا عاقب نم ريثك

 يفضيو هل مجرتيو ءاملعلا نم ملاع نع بتكي نيبتاكلا دحأ لاثملا ليبس ىلع اندجو نحن

 صوصنلا ضقر نع الضف ميلسلا لقعلا هنع وبني يذلا بيجعلا بيجعلا ءيشلا ةسادقلا نم هيلع

 ىلجتت تناك نيبرقملا ةكئالملاو لسرلا ةايح هتايح تناك انو) :هلاق امم ناكف .هقطنمل ةعطاقلا

 ةكئالملا هروزت ناكو ءاهادمو لاجآلا ةفرعمو ديعسلاو يقشلا ةفرعمو اهقئاقح ىلع ءايشألا هل

 ىلإ ةدوجوم لازت الو راكفألا هذه تدجو .خلإ ...(ددملا مهنم دمتسيو ةظقي ءايبنألاو تاومألاو

 ريثك نم ررحتي نأ عاطتسا اضيأ هنأ امك "فنعبو ةدشب ركفلا اذه مواق هدبع دمحم مامإلاو .نآلا

 ةمزاج ةملك اهيف لاق هذه ديعولاو دعولا ةلأسم .ءاملعلا نم ريثكلا اهيلع رصأ يتلا ديلاقتلا نم

 دعوت ام نأو لدبتي ال ىلاعتو كرابت هللا ديعو نأب لاق .ةيريسفتلا هسورد نم عضوم نم رثكأ ذ

 هللا نم ةاباحم كلانه تسيلف .مهريغ هب دعوت امع فلتخي ال ةمالا هذه نم نومرجملا ةقسفلا

 ....اريثك هلاق امم اذه ممألا نم اهريغك يه .اهريغ نود ةمألا هذهل ىلاعتو كرابت
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 ةددعتم عضاوم خ باهسإب اهنع ثدحت ريثكلا ريثكلا اهب ثبشتي يتلا تاعافشلا ةلأسم نإ :

 امنإ ةمايقلا موي نيحلاصلاو ءايبنألا تاعافش نم نوثبشتملا هب ثبشت ام نأب لاقو ؤهريسفت نم
 ًاحوصن ةبوت باتو احلاص ًالمع لمع نيحلاصلا نم ناسنإلا نوكي امدنع الإ ماهوأب ثبشت كلذ

 باتكلا لهأ دنع تناك يتلا ماهوألا يه ماهوألا هذهف الإو نييبنلا لبق نم هل عفشت نأب اقيقح ناكف

 نأو ركَيَلَع تنس حايم اوركذا ليءرتإ يجت :ىلاعتو كرابت هللا لوق ريسفت ي كلذ نع ثدحت
 8 س ر مص ےم 3 س س م
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 اهنم ُدَعْوُي الو ةَعَقَس اهنم لبقي الو اًيَم يفت نَع سنت ىرجت ال اموي أومَتأو (غ ييقلالَع مكَلَصَف
 7 ه < س مص و رم . .{ .م
 نيزلا اَهَيَأَي % :ىلاعت هلوق ريسفت 2 كلذ نع ثدحت امك [٨٤۔_ ٤٧ :ةرقبلا] ه َنوُرَصني مهالو لَذَع

 ٢٥٤[. :ةرقبلا] ه ةَعَمَس الولح الو ديف عب ال موي أي نآ لبق نت مكتتقَرَر امم أوشننأ اونما

 نمض سانلا اودجو امب نوثبضتي امنإ ءالؤه نأب ركذو هدحو هلل ةعافشلا نإ لاقو كلذ ريغ ىلإ

 ديعولا نع مهدحأ لزانتي دق ضرألا هذه خ نيطلستملا حلاصملا باحصأ اودجو مهنأ مهتداع

 اوساقف مرجملا كلذ كرتيو همزع نع ينثني 6هتحلصم نم يعاري ام ببسب مرجملا هدعوتي يذلا

 اذه عم نكلو غعضاوملا نم ريثك ة ركذ اذكه .قلخلا لاح ىلع ىلاعتو هناحبس هللا قلاخلا لاح

 برغلا نم اوؤاج نيذلا رايتو .انيد ةفارخلا نم نيذلا ءالؤه رايت نيب .نيرايت نيب انلق امك ناك دجن

 ةلئاط تحت عقو امب الإ نونمؤي ال ةداملا ءارو امب نونمؤي ال اوراصو يمالسإلا ركفلا نع ةديعب راكفأب

 تادقتعمبو مالسإلاب نيئشانلا عنقي نأ دارأو .ءالؤهو ءالؤه نيب اكلسم كلسي نأ داراف .ساوحلا

 مالسلا هيلع مدآ ةصقل هريسفتك هريسفت نم ريثك ي تايبيغلا قاطن قيضي لواح كلذلف .مالسإلا

 نأو .ريخلا تاكلم ةكئالملاب دارملا نأو .رشلا ةرجشلاب دارملا نأو .يرشبلا سنجلا مدآب دارملا نأب

 ديسلا هذيملت هب رثأت دقو ملسم ريغ ريسفت اذه ريثكلا كلذ ريغ ىلإ رشلا تاكلم نيطايشلاب دارملا

 نم ًاضيأ اضر ديشر ديسلا نأ عم اذه .هب رثأت هنكلو اذه خ هنم لقأ ناك نإو اضر ديشر دمحم

 ريثك ذ ضئاقنلا نم ًائيش دجوف دعب نم ةيفلسلا ةسردملاب يمس امب رثأت هدبع دمحم هذاتسأ دعب

 تدجو يتلا ضقئاقنلا هذه ضعب ىلع تهبنو .هتنود اميق ءايشألا ضعب ىلع تهبن دقو .همالك نم

 ريثك إ مهوذح اوذحنو .هدهج ربكن ناو هنم ديفتسن نأ عنمي ال اذهو 6اضر ديشر ديسلا مالك 2

 . حيحصلا جهنملا عم ةقفتم يه يتلا رومألا نم

 5 .م . .صس ۔ -
 . ہہ =



 ةماقتسللار قمحا لهأ ةيضابالا

 لوالا ردصلا ذنم لصأت ركفل ادادتما ناك هنإف ىلاعت هللا همحر يملاسلا مامإلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 ةرتف ذنم هوفلس فالسأ جهنم وه هكلس يذلا هجهنمف .ةديدج ةجاحب تأي مل .لوآلا ليعرلا ذنم
 ىنتعا مث .جهنملا اذهل ةميلسلا ةطخلا عضوب ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ مامإلا ينم دقو .ةليوط

 اذه مهدعب نم جهنو .ةديبع وبأ مامإلا قالمعلا هذيملت كلاسملا هذه جهنو ططخلا هذه ذيفنتب

 اذإ ريثكلا ةمالا ديفي نأ نكمملا نم جهنم .يخيرات جهنم وه امنإ لاح يأ ىلع جهنملا اذهف .جهنملا

 دمحب هب تماق ام اذهو .رصعلا ينب م اهفأ عم مءالتي اريوصت روصو اديج احوضو حضوو رولب

 ةيطارقوميدلا نامع) هباتك خ شابغ نيسح روتكدلا هبتك ام كلذ ةلثمأ نمو .ةرصاعم مالقأ هلا

 ...كلذ ة هوذح وذحي نأ ريثكلا نم وجرنو .ادج ةيباجيإ ةوطخ ةوطخلا هذه نإف (ةيمالسإلا
 ءاملعلا نم ريثكلا كانهو .ةنيعم ةفئاط راطإ غ رصحتت ال ةماع ةوعد انتوعد لاح يأ ىلعو

 تركذ امك .مهتارضاحم لالخ نمو مهتافلؤم لالخ نم ةمالا هذهل ةليلج ةمدخ اومدق نيذلا

 نأ نكمي امم هلك كلذ .هتافلؤم لالخ نم ةمألل ةليلج ةمدخ مدق يدودوملا ىلعألا وبأ مامإلا

 ةدئاق انوداقأ ءالؤه .ءالجألا ءاملعلا نم مهريغو يودنلا نسحلا وبأ ديسلا كلذك .هنم دافتسي

 ...اعيمج براجتلا هذه نم ديفتسن نأ نكميف ةريبك

 رظتلا ةداعا ةكرح

 :يليلخلا دمحأ خيشلا لوقي

 امو .ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا كلذ هي مكحلا امنإ .ناك دحأ يآل ةمصعلا يعن ال نحن

 ىرس امبر ةيضابإلا نم اريثك نأ ىرن دق نحن ؛هب ءاج نمم ضوفرم كلذ نإف امهل افلاخم ناك

 وه امم رثكأ ةماعلا ي كلذ نوكي دق .ماهوالا ضعبك مهريغ دنع تدجو يتلا ءايشألا ضعب

 ام رربت ملعلا لهأ ضعبل ىواتف تدجو نكلو .ءاملعلا ي وه امم رثكأ ةلهجلا ي ةصاخلا
 .ةذاش ءايشأ تناك نإو هذه روذنلا ميدقتو نيبارقلا ميدقتو رباقملا ىلإ باهذلا نم ةماعلا هلعفي

 ةماعلا ىوه عم اماجسنا سانلا ضعب نم تدجو نكلو اهضفري امنإ ملعلا لهأ روهمج روهمجلاو

 .لاوحالا نم لاح يأب عبتت الو اهروذج نم علتقت نأ نم دب ال ءايشألا هذه لثمف
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 عبارلا تحبلا

 هيضاباللا دنع هقفلا .

 .نييومألا ءافلخلا عم ًاميدق ةيضابإلا فالتخا مغرو .ينسلا هقفلل هباشم ةيضابإلا دنع هقفلا

 .ةيهقفلا لئاسملا رثكأ ذ ةنسلا عم ابيرقت اوقفتا دقف

 مهنكل .ةنسلا ءاهقفلاو ةاورلا نم ريثكلا نع نوذخأيو .ةنسلاو نآرقلا ىلإ ةيضابإلا دنتست
 هقفلا بناوج ضعب ىلع ثحبلا اذه خ فرعتن .مهتمئأ نم ةاور نع نوذخأي مهنأب نوزيمتي

 .يضابإلا

 ام ةحصب مكحلل ةصاخلا مهطورش مهلو مالسإلا ميلاعت لقنل اليبس ةياورلاب ةيضابإلا لوقي
 .بيبح نب عيبرلا دنسم قالطإلا ىلع مهدنع رداصملا رهشأو .ميركلا يبنلا نع تالوقن نم درو

 يوبنلا دهعلا ىلع اهوقبط مهدنع مكحلا ماظنل عبرأ قرط يه اهريغ ىلإ ةفاضإ لحارملا هذهو

 :يهو نيدلا كلاسم مسا اهيلع اوقلطاو (ةعبرألا ءافلخلا دهع) يدشارلاو

 .نامتكلا كلسم ۔ ١

 .ءارشلا كلسم ۔ ٢

 .عافدلا كلسم ٢

 .روهظلا كلسم ٤

 و 4 ه
 ءوضول ١

 ء ّ ر ح

 ةينب ةصوصخم ةقص ىلع ةصوصخم ء اضعا 2 روهط ءام لامعتسا وه : عرشنل ا _ ءوضؤل ١

 .ةدامعلا

 9 ٠ م و ء

 :ىلاعت هلوق نم هتيعورشم لصاو
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 ةماقتسالاو قمحلا لهأ مةيضابلا

 ٦[. :ةدئاملا] ... ةكمكوُج و ولاق ةزَلَصلا ل رشق 75 !اونما : تميا اهتايط

 ءوضو وال نل ة ةالص الو . هل ة ةالصال نمل ن راميا ا ال» : :م الَّسل او ة الصلا لضف ١ هيلع هنوق ةنسل ١ نمو

 .«هل

 ءوضؤل امكح

 ةيالل ؛ةالصلل ءوضولاك ابجاو نوكي دقف .هبابسأو هلاوحأ بسح ءوضولا مكح تلتخيو

 فحصملا ٌسَفَو .مالكلا هيف لحأ دق هللا َنأ الإ ةالص تيبلاب فاوطلا نل ؛تيبلاب فاوللو .ةقباسلا

 .نارقلا نوؤرقي ال» : :ةراهط ىلع اونوكي مل نيذلاو ضئاحلاو بنجلا خ .يي هلوقل ؛هنم ةءارقلاو

 .«ًنيئٌّضوتُم اونوكي ىتح مهيديأب افحصم َنوؤطي الو

 :ةي لوسرلا لوقل ؛مولل ءوضؤلاَك ةريثك لاوحأ ي ءوضولا بديو
 ادف :هلوقل ؛موتلا نم ظاقيتسالا بقعو .«ةالّصلل كَءوضو ًاًضوتف َكَعَجْضَم تيتأ اذإ..

 .هةّدَقُم تلحنا ًاًّضوت اًدإف .ةدق تلحنا هللا رَكَدَو ظقيتسا

 اذا هللا لوسر َناك» :اهنع هلا يضر ةشئاع ةديسلا وقل ؛ةبانجلا لسع دنع بدني كلذكو

 لكالا ةدارإ دنع بّنجللو .«..ةالّصلل ًاضوتي امك 7 ث هيدي َلسَقف أدب ةبانجلا نم َلسَملا دارأ

 أضوت ماني وأ لكأي نأ دارأف . ابنج َناك ا ذإ يبنلا َناك» :ةشئاع ةديسلا تلاق .مونلاو برشلاو

 ةديقعو ثيدحو ريسفت نم يعرشلا ملعلا بتمك ةعلاطمو .هتياورو ثيدحلا ةساردو .نآرقلا ةءارقلو

 ثدحلا بحاصل اميس ال ٌسملا 7 .ريسفتلا نم رثكأ نآرقلا َناك اذإ نكل . اهوحنو هقفو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل .ةئفطي ءوضولا نل ؛بضفلا ةروث دعب ءوضولا بدي اذكو .ربكالا

 .«اًّضوتيلف مكدحأ بضغ اذإف» :لاق

 مهضعب لوقل ؛روزجلا محل َلكأ وأ . هك رهظب هجرف سن نمك . ءاملعلا فالخ نم جورخللو

 اذإ ًاحابم ءوضولا نوكيو .هنيدل ًءاربتسا اهيلع قافتالاب ةحيحص هتدابع نوكتلو .هنم ءوضولاب

 .دربتلاو فظنتلاك ًأحابم هب دصق

 2 م 27 74 -

 ءوضول ا ضخنارق

 ّ ٠ 1 7 ء ٠ 1 ٠ ؟ . 7 . ة -
 :ىهو ‘ ءوضولل عبرا ) ضئارف وا ناكرا ) لع ميركلا نا رقلا صيب
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 .نيدلاو .هجولا لسغ ٠

 .نيلجزلاو ٥

 سأرلا حسمو ٠

 لي شم ادإ أوثماء يذلا اهيأي :ىلاعت هلوق 2 هلك كلذو . .اهيلا راقملا ةينلا ىلإ ةفاضإ

 ه نتبتكنا لي مكتمتآو مكيس اوخسماو قفارملا لي مُكمرنآو مكوج اوئيغم ةوصلا
 ٦[. :ةدئاملا]

 :ةينلا۔ الوأ

 :ىلاعت هلوقل ؛دَمتَتُلا حيحصلا ىلع هضئارفو ءوضولا ناكرأ نِم يهو

 .[ه :ةنيبلا ٩ يزلا هل مصي ةل اوذنتيإ الي اويأ امو..
 .«تايئلاب لامعألا امنإ» :ةلي هلوقلو

 .اهتاّينب ةنوهرم اهلوبقو لامعالا ةحص يأ

 عيمجل ةقباس ةينلا هذه نوكت نأ دب الو .ةدابعلل َرمطتلاو .ثدحلا عفر هئوضوب تلكملا يونيو

 .ةداعإلا ةتَمزل ةينلا ىلع ةبجاولا ءوضؤلا ءاضعأ ضعب مدق نإف .ءوضولا لامعأ

 ةبتر زييمتو "ضعب نع تادابعلا ضعب زييمت وأ .ةداعلا نع ةداعلا زييمت ةينلا نم دوصقملاو

 .ةدابعلا هذه

 ءوُصْؤلا نس

 لب .ةدئاملا ةيآ ةروكذملا هناكرأ ٨ رصحنت الو هضئارف ىلع رصتقت ال ءوضولا َلامعأ نإ

 .ةَبحتسملاو ةبودنملا اهنمو .ةبجاولا اهنم .ءوضولل نتَس انه

 كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ةلي لاق .بدنلا ةمكحو :ءوضولا َلبق كاوسلا -

 .«ءوصو لكو ةالص لك دنع

 .هللا مسب» :يضوَتملا لوق يهو :ةيمستلا -

 .نيسلا ىلإ نيديلا ُلُسُغ ۔٢

 .قاَشنتسالاو ةّضَمضملا -
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 ةماتتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 ءوضولا ةَمص
 ىونو روهط ُءاَم رضخأ مث .هندبب ةقلاع ةساجن لك لاوز نم الوأ دكأت ءوضولا ناسنإلا دارأ اذإ

 مث .نيقلا ىلإ هدي َلَسَعو َلَمْسَبف . الثم _ ةالصلا ةحابتساو ثّدَحلا عفَر ًارضحتسُمم ءوضلا
 .اثالث اثالث نيقفرملا ىلإ ىرسُيلاف ىنملا هيدي مث .اثالث ةهجو لس مث .ًانالق ققنتساو ضَمضمت
 نيبعكلا ىلإ ىرشُيلاف ىنملا هيلجر َلسَع مث .ةرم ةرم امهتطابو امهرهاظ هيتذأو ةسأر َعَسَم مث

, 
 :ءوضوؤلا تاهوركم

 م , - رم , م ء ر مم ء ى ۔ ,. ِ ۔ ۔ ى م مْ % د
 ه ءوضول ا لاح نَسحتست ال وا هركت روما ةدع ك انه نا ۔ لوقلا نَسحال عبتمل ا اهيا ۔ فرعت

 :اهنم

7 ُ 
 .امئاق ءوضولا ١

 . 7 2 ة

 .هللا ركذ ريغب ثدحتلا ٢

7 
 .ءاملا بص 2 فارشإلا ٢

 .ةدحاولا ىلع حوسمملا يبو ثالثلا ىلع لوُسملا ةدايزلا ۔٤ ِ ., ٠ ح :؟,١؛.٠۔ -
 ... : . ۔., ى 3 ة

 .هنم سجنتي الئل ؛سجن عضوم ك وضوتلا ۔٥
 ري ٤, ,, , ۔ ء م .. مم ۔ آ - [-ً . 7 خ

 .نسانلا هاري نا نكمي ناكم 2 مرحيو . ةولخ 2 ناك ا ذإ ءوضولا دبع ىرقتلا ۔٦

 .ةبحتسملا ءوضولا ننس نم ةس َكزَت ٧ ً ً ح َ 7 َ . 7
 . ِ 7 1 و % ١ ؛٠ .. . -. 7 ر ۔

 ليدنمب ءوضولا دعب ءاضعالا فيشنت هللا هاعر ۔ ّىليلخلا انخيش دنع حيحصل ا ىلع هركي الو

 ناك ةي َنبَنلا نأ هريغو عيبلا دنع تبث امل ؛ألثم درب دوجوك ةجاحلا دنع اميس ال .ههباش ام وأ
 . ّ ٤  . ؟ م 7 م م ح

 نكل ر احل او سمشل ا ءامل اب ءوضول ١ نع يهنل ا تيتي مل كلذكو ءوضؤل ا دعب هب حسمي اليدنم ١ ذختم

 َ َ ج . م ع ۔ ۔ . ,.,
 .هتنوخُس ررض تبت اذا هكرت ىغبني

 2 ُ َ - ٠

 ءوضولا ضقاون
 , ّ . هو ِ 7 ,

 نيذلا نم خولعم وه ام راكنإاك كلذ بجوي ام ُاكترا وا .ايلك مالسالا نم جورخلا نهو :ةدرلا

 1 . ٠ ري ء

 .ليوات وا ةهبش ريغ نم ةرورضلاب
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 ةمالعلا دنع _ حيحصلا دمتعملا ىلع َقَرَق الو :هريغ ةروع وأ (ةَضَتغملا ) هترؤَعل يضوتملا ىسن

 مكدحأ مم اذإ» :اعوفرم سابع نبا نعف ؛هرهاظب وأ تكلا نطاتب سمنلا كلذ نوكي نأ ۔ّيبونقلا

 .هًاًّصَوَتتلف اهجرف ةأرملا تّسم اذإ» :اضيأ اعوفرم ديز نب رباج نعو .ءًاًضوتّيلف ُهَرَكَذ
 تاساجنلا ركذ مدقت قو .ابطر امهالك وأ ٌسوُململا وأ سمللا َناَك ادإ :ًاسجت ناك امم سف

 .هدمح قح هلل دمحلاو .افلس اهعاونأو

 ءاملعلا َنم ريثك اهيلع ساق قو .ءوضولا صقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا» :يي هلوقل :ةبيغلا
 ةرشابم مرحملا رظنل ؟ ءوضولل ةضقان بونألا رئابك عيمج نإ :اولاقق .يصاعملا َنم رئابكلا رئاس

 سو .ناطيشلا ريمازمو ةميمنلاو ةبيغلا ىلإ عامتسالاك مرحملا عامتسالا ةلثمو .ةطساوب وأ

 لوبلاك ًاداتعم : ( ريدلاو لبقلا ) نييبَسلا نم رخ اَم لك اهئتحفاصم وأ ةيبتجلا ةأرملل ٌيِضوتملا

 .رَجَح وأ دودك داتعم ريغ وأ .حيرلاو طئاغلاو

 :ىلاعت هلوقل ؛ُحوفسملا مدلا وهو .ةلحم زواج ا ذا كلذو :مدلا جورخ

 ١٤٥[. :ماعنألا] هم احوُمَسَت امد َوَأ

 .ءاضوتيلف سلَق وأ َءاَق نَم» :ل هلوقل :سلقلاو ءيقلا جورخ

 ذ ناسنإلا نأل ؛اهوحنو نونجلا وأ ءامغإلا وأ ركسلا وأ موتلاب كلذو :زييمتلا وأ لمعلا ٌناَوَ

 ` .هنم جرخي امب رعشي ال ةلاحلا كلت

٠
 

 ةريبَجلا ىلع حنملا

 هنأ : ههجو هللا مرك ۔ بلاط يبأ نب يلع نع تبث ام رئابجلا ىلع حسملل عرشلا لصألا

 .«مَعَن» :هل لاق .«رئابجلا ىلع حَسمي نا ةني يبنلا َلأَسض هيدنز ىدحإ َرَسكنا

 7 لضأ

 وأ ةبانجلا نم ِلَسَتلاك ربكألا ثدحلل ًاعفر ريطلا ةينب هلك دسجلا ىلع ءاملا ةضافإ وه لسكلا
 .مار{خإلاو ةعمجلل لسُئلاك ةنسلاب ًالَمَع وأ .ضيحلا

 َّ ح ء

 ٤٣[. :ءاسنلا] ه أويَتْنَت تح ليبس ىراع الي ابشجاَلَو ف

٩٣ 



 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 بجاولا ُلْسْفلا

 :ةيلاًئلا بابسألل ابجاو لسغلا نوكي دقف .هبابسأو هلاوحأ بسح لسلا مَكَح تلتخي

 :ىلاعت هلوقل ةَباَنَجلا۔ الوأ
 ٦[. :ةدئاملا] ةث اورَهلَعاَ ابنج متنك نيول

 .عامجلا وأ لازنإلا ببسب ةأرملاو لجرلا هب فصتي ربكأ كدح ةبانجلاو

 :ىلاعت هلوقل ضيحلا َنم ةأزَلا رهط :ايناث
 ٢٢٦٢[. :ةرقبلا] هك ةره اَدإَك ةزهل يح مهرت الو ضيحملا ىف ءال اولزتعا
 نيح هللا لوسر انيلع َلخد :ةيراصنألا ةيطع مأ تلاق .ةياقكلا ىلع بجاو وهو توما :اثلاث

 َنّنعجاو .ردسو ءامب كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ اسمخ وأ اثالث اهنلسغا» :لاقف ةئنبا تيفوت

 روفاك نم ائيش ةرخالا ي
 .ملسأ نيح لاستغالاب يفنحلا ةمامث هرمال مالسإلا كرشملا لوخ :اعبار

 نيت هئال ؛هّلك هدسج لس اهبحاص ىلع بجي :دَّسَجلا 2 عضؤملا ةلوهجملا ةَساَجّتلا :اسماخ

 .دَّسَجلا عيمج لسغب الإ لصحي ال اَم كلذو نيقيب الإ رهطي الف ااهقضوم لهجو ةَّساجنلا

 . و

 بوذملا لشفلا
 ّ ّ ء ٤ ر ٤

 .ةفرعب فوقوللو ةكم لوخدلو ةرمعلا وا جحلاب مارحإللو ةعمجلا ةالصل
 ٤ م

 نيةيعلل لشفلا

 لسغلا ضئارف
 رت او

 .ةينلا

 .املاب ندبلا ميمع رو ۔ >- م
 ي َ ر ري

 .كلدلاو ةالاوملا
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 .قاشنتسالاو ةضمضملا

 هتابَحتشُمو لسملا نس
 ر ى ,

 .لوبلا ةقارإ :الؤا
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 ةماقتسالا قحا لهأ ةيضابالا :

 .ءاجنتسالا :ايناث

 .ةَيمّسَتل تلا :اثلاث

 .ح م . رص
 .هليبق ُءوضؤلا :اعبار

 .رسايملا لبق ٌنمايملاو .لضاسالا َلَبَق يلامعالا

 ةراَهَطل ا 2ِ

 .ثدحلا َنم ةراهطو . (ثَبَخلا) سَجَنلا َنم ةراهط :نيمشق ىلإ مسقنت ةراهطلا

 .ناكملا وأ بوتلا وأ صخشلاب ةمئاقلا ةساجنلا نيع نع ةرابع وه :ثبخلا وأ سَجَّتلاف

 ةَراهطلل ةينلا
 .ربكالاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا اهنمو .ىنعملا ةلوقعملا ريغ تادابعلا ةحص :2 .طرش ةينلا

 بوثلا وأ ندبلا نم ةساجنلا نيع ةلازإ دوصقملا ًنأل ؛ةين ىلإ جاتحي ال هنإف سجنلا نم رّمطتلا امأ

 لوقي . هللا مهظفح ۔ انئاملع دنع دتما ىلع ةين الب هلسُتب ةساجنلا حم ًروطيق .ناكملا وأ

 .لوقعم ريغ بجت امنإ بلقلاب دصقا َيه يتلا ةيلاو اده) :ىلاعت هللا ةلظفحي۔خيشلا ةحامس

 الف ةساجنلا نم رّهطتلاك ىنتملا لوقعم َناك اَم امأ . ءوضولاو ةالصلاك كلذو .لامعألا َنم ىنعملا

 .(ةةداعإلا همزلت ملو جرح هيلع نكي مل ًايهاس ناسنإلا ةلتف ولف .ةينلا هل بجت

 هايملا ماسقأ

 .ثادحألا عفرل ديحولا ريطملا وه َلب .قالطإلا ىلع تاساجنلا ةلازإ تارهطملا ىوقأ وه :ءاملا

 ١ :ماسقأ ةثالث ىلإ هنم دحاو لك مكحل ًاعبت ءاملا ءاهقفلا مسق دقو

 َ / قلطملا ءاملا

 رهاطلا ءاملا

 :يملاسلا مامإلا لوقي
 قلطم ا لوالاو ۔ نسججنل ١ هيف حص سجر هنمو رهطي الو ره اط همو ۔ رهطم ره هىم ء ( ري۔ ي ي ع م ذ . ڵ . . . . رب 9 , رم .م صم ر . رم ال .م اط هز !

 .(اَرْيَم مقّطبو فرعو ًانول۔ اريغت سَجَت اذإ الإ سَجَتَي سيل
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 ةماقتسلار قحا لهأ ةيضابالا

 ةالصلا

 مامإلل لامالا جراعم باتك ة درو ام بسح يضابإلا بهذملا اي ةحيحصلا ةالصلا ةيفيك
 :يملاسلا

 .ادرفنم ىلص اذإ اجذومن رصعلا ةالص

 ةالصلا يوني ..هبناجب هيدي ًايخرم دوجسلا عضوم ىلإ هرظنو ةلبقلا هاجتاب يلصملا فقي
 :ةماقإلا ي عرشي ..رصعلا ةضيرفل ءادأ تاعكر عبرأ ..هبلقب

 نيتَرَم) َرَبَكأ هللا رَبَكأ هللا

 (نيَتَرَم) هللا الإ نإ ال نأ ُدَهَشَأ

 (نّيَتَرَم) هللا ٌلوَسَر ًادَمَحُم نأ دَهْشَأ

 (نيترم) ةالّصلا ىلَع ّيَح

 (نيَتَرَم) حالا ىلَع يَح

 (نيترم) ةالصلا تماق دق

 (ةَدحاَو ةَرَم) ربكأ هللا ربكأ هللا

 (ًةَدحاَو ةَرَم) هللا الإ هلإ ال

 :مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انديس هيجوتو ةلي دمحم انديس هيجوت هجوي

 .«كَرَيَع هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا َكَراَبَت ًكدَمَحبَو مهللا َكَناَحَبَس»

 ( يرتملا كيانآاموآكييع تنلاو يوكتلارطت ىرتي يجت تبي نإ
 :ماعنألا] ٧٩[.

 .ةطيسب ةتكس اهدعب . مارحإلا ةريبكت ربكي

 .ةطيسب ةتكس اهدعب .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ذيعتسي

 .ةطيسب ةتكس .اهتيهان ىتحو ةلمسبلا نم ةفيرشلا ةحتافلا أرقي

 يبر ناحبس ..تارم ثالث حبسيو .هرهظ ايوسم هيتبكر ىلع هيفك اعضاو ينحنيو عوكرلل ربكي
 :الئاق مايقلا ذ عرشي ..ميظعلا

 .(هدمح نمل هللا عمس)

٩٦ 



 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 هيتبكر امدقم دجسيو (ربكأ هلا) اربكم دوجسلل يوهي ..دمحلا كلو انبر لوقي لدتعي امدنعو

 .ةلبقلا وحن نيمدقلا عباصأ سوؤر نوكتو هيمدقو هيتبكرو هيفكو هفنأو هتهبج ىلع دجسيو .هيفك مث
 { .(ىلعال يبر ناحبس ۔ تارم ثالت حبسيو)

 هيفك عضيو ىنميلا همدق ابصانو ىرسيلا همدق اشرتقم سلجيو اربكم دوجسلا نم عفري مت

 ةريبكتلا عطقي الو مايقلل ربكي مث مدقت امك حبسيو دجسيو ةيناثلا ةدجسلل ربكي مت .هتبكر ىلع

 .امئاق لدتعي ىتح

 ّثاَّيحتلا» :دهشتلا أرقي ةيناثلا ةدجسلا دعب سلجي امدنعو ةقيرطلا سفنب ةيناثلا ةعكرلا يدؤيو

 دابع ىلَعَو اََيَلَع مالسلا هئاَكَربَو هللا ةَمْحَرَو يبتلا اه َكََ مالسلا .تاَبِيَصلاَو تاَوَلَصلاَو هل
 .«ةلوُسَرَو هُدَبَع ادّمَحَُم نأ ُدَهَشأَو هللا الا هلإ ال َنأ دَهَشَأ .نيحلاصلا هللا رم ۔ذ۔ روي ى م ي , رم ت ي م

 ةقيرطلا سفنب اب ةعبارلاو ةثلاثلا نيتعكرلاب يتأتو اربكم موقت

 ةَمَحَرَو يبنلا اهيأ َكَيلَ ُماَلَسلا .َتاَبِيَطلاَو تاَوَلَصلاَ هنل تاَيجتلا» :ريخآلا دهشتلل سلجت مث

 ًادّمَحُم نأ ُهَهَشأَو ه هللا الا هلإ ال نأ ُدَهَشأ .نيحلاصلا هللا دابع ىَلََو اَنتَلَع مكالسلا هتاكربو هللا

 امك .دمحم لآ ىلعو دمحم انيبن ىلع لص مهللا :ةيميهاربإلا ةالصلا هيلع ديزتو . ( .«ةلوُسَرَو ُهدَبَع

 ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك .دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ٨َميهاربإ ىلع تيلص

 .ديجم ديمح كتإ .نيملاعلا ذ

 ذوعأو .منهج باذمع نمم كب دوعأو .ربقلا باذمع نم كب وعأ ينإ مهللا رسيت امب ءاعدلا مث
 .تامملاو ايحملا ةنتف نمم كب ذوعأو .لاجآلا حّيسملا ةنتف نم َكب

 ةالصلا 2 يديالا عفرت ال ةيضابإلا

 .ةالصلا ذ ريبكتلا ءانثأ يديالا عفر مدع ببسل مهريسفت ةيضابإ عجارم نع لقنن

 نم هرابتعال ههرك نم مهنم نإ لب .ةيضابإلا ءاملع نم ذحأ هب لقي مل ةالصلا خ يديالا عفر
 مدعب يرجهلا لوآلا نرقلا ذنم ةيضابإلا زيمت دقف اذهلو .ةالصلا يب عوشخلل ةيفانملا تاكرحلا
 همكح ي نوفلتخم مهنأ الإ مهدنع عفرلا توبث مغرف ىرخألا بهاذملا امأ .ةالصلا ے مهيديأ عفر

 هتارم ددع خ ًاضيأ اوفلتخا امك .هزاجأ نم مهنمو هبابحتساب لاق نم مهنمو هبجوأ نم مهنمف

 .مهدنع ثيدحلاو هقفلا بتك غ لصفم وه امك .هدعب وأ هعم وأ ريبكتلا ليق وه له .هتيقوتو

٩٧ 



 . .__ شاتتسللار قحل لمأ ميضابالا

 نم يهو ميدق اهيف فالخلا نأ امك "يمالسإلا هقفلا ذ ةيئزجلا لئاسملا نم ينه عفرلا ةلأسمو

 .نيب لادجو عازنو فالخ راثم نونت نأ يفبني الو .ءيشب ةديقعلا سمت ال يتلا ةيعرفلا تافالخلا

 .فالتخالاو ةقرفلا نع دعبلاو عامتجالاو ةدحولا ىلإ هيف جوخأ مه تقو ة ؛نيملنملا .
 :هجوأ ةدع ىلع ةالصلا ذ يديألا عفر خ ةعبرألا بهاذملا نم ملعلا لهأ فلتخا

 .هتيعورشم ةيحان نم :آلوأ
 .هتارم ددع 2 :ايناثو

 .هتقو 2 :اثلاثو

 عفرلا مكح غ فالتخالا۔١

 عفر بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ :يوونلا لوق اهنم عفرلا مكح خ لاوقأ ةدع رجح نبا لقن
 لوق لقن امك .عفرلا نم ءيش بجي ال هنأ اوعمجأ :رطسأ دعب لاق مث .مارحإلا ةريبكت خ يديآلا

 بحاص نع ًاضيأ لقنو .(ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ ) :ربلا دبع نبا

 دنع نيديلا عفر زوجي ال هنأ ةيديزلا نع رذنملا نبا نع لقنو .بحتسي ال هنأ كلام نع ةزصبتلا
 مل عفري مل اذإو .هبجوأ هنأ راسي نب دمحأ نع لافقلا نع لقنو .اهريغ دنع الو مارحإلا ةريبكت
 .هتالص حصت

 زاوجلا مدعو زاوجلاو بابحتسالا نيب حوارتت يهو .عفرلا مكح خ ءاملعلا لاوقأ ضعب هذهف
 ولو .ي لوسرلل ةمئاد ةنس سيلو }ةالصلا نع دئاز رمأ هنأ ىلع لدي فالتخالا اذهو .بوجولاو

 .ةجردلا هذه ىلإ اهيف مكحلا نيابت اهل كلذك تناك

 عفرلا تارم ددع خ فالتخالا ۔٢

 دحأ ىلع دنتسي مهنم لك ليلدو .لاوقأ ةدع ىلع اهيف اوفلتخا دقف عفرلا تارم ددع امأ

 :لاوقألا هذه نمو .ةنسلا بتك خ ةيورملا ثيداحألا

 دوعسم نب هللا دبع ةياور اهرهشأ قرط ةدع نم يور دقو :طقف مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا أ

 نب دمحاو يذمرتلاو دواد يبا دنع دوعسم نب هللا دبع نعف .امهنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا ةياورو

 ًاضيأ هاورو «.ةدحاو ةرم الإ هيدي عفري ملو ىلصف .ةلي هللا لوسر ةالص مكب يلصأ الأ» :لاق لبنح

 ركب يبأو لي يبنلا عم تيلصو» :ظفلب يقهيبلاو ينطقرادلا هاور امك ىربكلا ةنودملا ي كلام مامإلا
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 ةماقتسالار قحل لهأ ةيضابالا

 ناك ةني هللا لوسر نأ» بزاع نب ءاربلا قيرط نم يورو .«حاتفتسالا دنعالإ مهيديأ اوعقري ملف رمعو .

 .ةريره وبأ هلثم ىورو .دوعي ال مث هينذأ نم بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ

 مامإلا لاق ىربكلا ةنودملا يفف .هعابتأو كلام مأهإلا بهذم وه مارحإلا ةريبكت دنع عفرلاو .

 حاتتفا خ الإ عفر الو ضفخ خ ال .ةالصلا ريبكت نم ءيش خي نيديلا عفر فرعأ ال) :كلام

 :مساقلا نبا لاق . (لجرلا ةلزنمب كلذ خ ةأرملاو .افيفخ ًائيش هيدي عفري سةالصلا
 دعب رثوكلا ةروسل هريسفت ة يبطرقلا ركذو (مارحإلا ةريبكت الإ ًافيعض نيديلا عفر ناك)

 بحاو) :لاق .مارحإلا دنع هيدي عفري اكلام را مل) :مساقلا نبا لوق نيديلا عفر غ فالخلا ركذ
َ 

 .(مارحإلا دنع نيديلا عفر كرت يلإ

 امنإو عفرلا كرتب اودرفني مل ةيضابإلا نأ اذه نم مهفيو .ةيضابإلا لوق هسفن وه لوقلا اذهو
 .ةيكلاملا يمدقتم لاوقأ دحأ وه

 يذلا ثيدحلا مهليلدو :عوكرلا نم عفرلا دنعو عوكرلا لبقو مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا۔ ب

 يراخبلا دنع هصنو ؛‘ثريوحلا نبا كلام نع ملسم كلذكو رمع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور

 .عوكرلل ريك اذإو .ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ هللا لوسر تيأر»

 ال ناكو دمحلا كلو اتبر هدمح نمل هللا عمس لاقو اضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو

 «دوجسلا ذ كلذ لعفي

 :نيتدجسلا نم مايقلا دنعو عوكرلا نم عفرلا دنعو عوكرلا لبقو مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا-ج
 لوسر نع بلاط يبأ نب يلع نع» :هصنو دمحأو يذمرتلاو دواد يبأ دنع بلاط يبا نب يلع ثيدحل

 اذإ كلذ لثم عنصيو .هيبكنم وذح هيدي عفرو ربك ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك هنأ ةيم هللا

 هتالص نم ءيش 2 هيدي عفري الو عوكرلا نم هسأر عفر اذإ هعنصيو 6عكري نأ دارأو هتءارق ىضق

 .هربكو كلذك هيدي عفر نيتدجسلا نم ماق اذإو .دعاق وهو

 نبا ركذ امك دوعقو دوجسو مايقو ضفخو عقر لك دنعو ةقباسلا عضاوملا دنع عفرلا د

 عفري ناك» :ظفلب ىلعألا دبع نع يلع نب رصن قيرط نم لكشملا ة يواحطلا نع القن رجح

 لعفي ناك يي يبنلا نأ ركذيو نيتدجسلا نيبو دوعقو مايقو دوجسو عوكرو عفرو ضفخ لك 2 هيدي
 .«كلذ
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 عفرلا تقو غ فالتخالا ۔٣

 وأ ؟عفرلا قبسي ريبكتلا نأ وأ ؟ريبكتلا عم وه له .عفرلا تيقوت خ عفرلاب نولئاقلا فلتخا

 هيدي عفر مت ربك ثريوحلا نب كلام ثيدح ةو .ربك مث هيدي عفر رمع نبا ثيدح يفف .سكعلا

 نب لئاو ةياور 2 ريبكتلا دنع عفرلا رجح نبا ركذ دقو .ريبكتلا عم هيدي عفر رجح نب لئاو نعو

 باهش نبا نع لوالا ملسم امهجرخأ نيثيدح خ هسكعو ريبكتلا نع عفرلا ميدقت ركذو .رجح

 نيب فالخ ريبكتلا ىلع عفرلا ميدقتو ةنراقملا و لاق مث ثريوحلا نب كلام نع يناثلاو يرهزلا

 .ءاملعلا

 ةالصلا خ يديالا عفر كرت خ ةيضابإلا ةلدأ

 :ةيضابإلا نع لوقنملا صنلا لوقي
 عيمج نإف .هنع يهنلا غ ثيداحأ دوجوو .عفرلا ے ةدحاو ةئيه ىلع ءاملعلا قافتا مدعل ارظن

 ةلي يبنلا ةنس نم سيل ةالصلا غ يديآلا:عفر نأ نوري مهيرخأتمو مهيمدقتم ةيضابإلا ءاملع
 مامإلا دنسم خ تدرو ةحيحص ثيداحأ خ ةلي يبنلا هنع ىهن سةالصلا نع دئاز لمع وه امنإو

 .هنايب يتأيس امك هريغو ملسم حيحص 2 تدرو امك عيبرلا

 ةيضابإلا دنع هقفلا بتك مهأ نإف .ةالصلا ناكرأ نم تسيلو هقفلا عورف نم ةلأسملا هذه نالو

 نم امهو يلاطيجلل مالسإلا دعاوقو يخامشلل حاضيإلا باتكف ليصفتلاب ةلأسملا هذهل ضرعتت مل
 فالخلا ركذ نم مهنم نأ مغر ةلأسملا هذه خ فالخلا ىلإ اضرعتي مل برغملا ةيضابإلا ءاملع

 ' ‘ "نم نييلوألا نتيتعكرلا ي ةروسلا ةءارقو تونقلاو ةلمسبلا ةي فالخلاك ىرخآلا لئاسملا دراولا
 .نيمأتلاو رصعلاو رهظلا يتالص

 ةيضابإلا ةبراغملا رشعم انم نيديلا عفرب لئاق الو) :شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا لوقي
 ءانب تدسض غارفلا لبق وأ هتالص تحص اهيف عورشلا لبق امهادحإ وأ امهعفر نمف مارحإلا دنع

 سيمخ خيشلا لاقو .(تدسف غارفلا دعب وأ اهنم سيل هنأ ىلع ءانب تحصو اهنم مارحإلا نأ ىلع
 امهعضوو هدنع نيديلا عفرو اندنع هجوتلا لبق مارحإلا هركيو) :هللا همحر انباحصأ ةقراشم نم

 اهاري انريغو .كلذ لعف نم ىلع ليق سأب الو ىرسيلا ىلع كروتلاو عبصالاب ةراشإلاو ةرسلا ىلع

 .(ةنس



 ةماقتسالاو قمحلا لهأ ةيضابالا

 .ثيداحألا ضعب ىلع ةدنتسملا ىرخألا بهاذملا نم ءاملعلا لاوقأ شيفطأ خيشلا ركذ نأ دعبو

 همحر ديز نب رباج اذهو .وي هللا لوسر ىلإ اندنع اهدنس حصي مل اهلك ثيداحالا هذهو :لاق

 سنأو رامعو دوعسم نباو ةريره وبأ مهنم ؛مهنع ذخالا رثكأو ةباحصلا نم نيعبس نع ىور هللا

 ورأ مل ينإف سابع نبا رخازلا رحبلا الإ ملعلا نم مهدنع ام تيوح لاق لب .سابع نباك مهريغو
 ةكلم هنع حص ولو عفر خ الو ضفخ خ الو مارحإلا خ هدنع نيديلا عفر تبثي ملو .هدنع ام عيمج

 ملو اذكه رمالا ناك اذإو اندنع وه امك انموق دنع ةقث ديز نب رباجو .هنولعفي مهآرلو مهنع هاورل

 نوكسلل فانمو ةالصلا ي لمع ةدايز هنأل برقأ عنملا ىلإ امهعفر ناك نيديلا عفر خ دنسلا حصي
 .ةالصلا

 :لاق .ةالصلا ت اهوركم نمض نم عفرلا دروأ يملاسلا نيدلا رون خيشلا نإف قرشملا ءاملع امأ

 ف اني وهو .ةالصلا خ لمع ةدايز هنأل اندنع ةالصلل ضقان هوركم مارحإلا دنع نيديلا عفر)

 .(هصقني وأ هب رومأملا عوشخلا

 ةالصلا ةي نيديلا عفر كرت ىلع انباحصأ عمجأ) :يبتوعلا ملسم نب ةملس ةمالعلا لوقيو
 كلذ نولمعي انفالسأ رن ملو) :يويسبلا نسحلا يبأ لوق لقنو .(كلذ خ مهدنع تحص ءايشال .

 :هلوق اضيأ لقنو .(هلعفي مل نم ةالص دسفي هرن مل هلعف نمو .هلعف نم ةالص نودسضفي مهرن ملو

 سيل ادمع ةالصلا ي نيديلا عفر تيأرو .زوجي ال ةالصلا ىنعم ريغب ةالصلا لمعلا نأ يدنع)
 .هنع يهنلا ءاج دقو ةةالصلا نم وه

 .عفري نم فلخ ةالصلا ةيضابإلا زاجأ دقو اذه

 ةلدأو ةيعرش ةلدأ :نيمسق ىلإ مسقنت يهو عفرلا كرت ة اهيلع اودمتعا ةلدأ ةيضابإللو
 .ةيلقع

 :عفرلا نع ىهنت تاياور دوجو ١
 وبأو يئاسنلاو ملسم مامإلا مهنم ثيدحلا ةمئأ اهاور ثيداحأ ةدع خ عفرلا نع يهنلا ءاج

 ةياورو حيحصلا عماجلا خ عيبرلا مامإلا ةيوارب يفتكنو بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور امك .دواد

 .هحيحص 2 ملسم مامإلا

 ينأك» :لاق ٍيَتَي يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ:عيبرلا مامإلا ةياور -ا
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 .... ماقتسفلار قحال لهأ ةيضابالا

 .سمش ليخ بانذأ اهنأك ةالصلا ي مهيديأ نوعفري يدعب نم نوتأي موقب
 ۔ ےذه ,۔رم ح ,۔ ح ۔ نإ ه+۔ذ ح رم ۔۔.ے ث , ح

 نع ةَيواَمَم وبا انثدح الاق بيرك وبأ ةييش يبا نب ركب وُئأ انٹدح» :ملسم مامإلا ةياور ۔ ب
 ح

 هنباإتك ٍ م و ۔ <و< ۔ م ۔ { 4١ - ۔۔ ر ۔ . ؟ 7 2 ۔ < ۔ م . ؟ 2 ح ۔ . (- . ؟ ح . - . ۔

 ديك هلل ١ لوسر انيلع جرح ل اق هرمس ںب رب اج ںع ةفرط ںب ميمب رع عف ار ںب بيسمل د ١ رع ا رثَمعالل ١

 <2٭؟ ۔ م ىم ح م 7 < - ء ٠ ي و 7 و 4 2 2ِ . 7 م . ؟ ۔ --

 انّيلَع جرح مت لاق ٥ ٠ الصلا 2 اونكشا سمش ليخ باذا اهناك مكيديا يعخار مكازا يل ام لاقف

 ,> 4۔

 دنع ةكئالملا فصت اَمَك َنوُقَصتالأ :لاقم اََيَلَع جَرَخ مت :لاق .َنيزعع مكاَرأ يلام :َلاَقَق ًامَلَح انآرق

 ه َنوُصاَرَقََو لوألا فوُمُصلا َنوُمِتُي لاق اهْبَر دنع ةكئالما ست تكو هللا لوسر ا :اتم .اَهبَ
 .سنوي نب ىسيع اَنَرَبَخأ ميهاربإ نب قَحْسإ اَنَقَّدَحو عيكو اَنََدَح جشألا ديعس وبأ يتدحو .فصلا

 .هَوَحَن داتسإلا اَدَهب شمعألا اَنَقَدَح اعيمج الاق

 عفرلا ركذ نودب ةالصلا 2 ريبكتلا ركذت تاياور دوجو ۔ ٢

 اهيف ركذا لو امهريغو ملسمو يراخبلا خ عفرلا مهنع يوُر نمع حاحصلا ي ثيداحأ تدرو

 :اهنم .عفرلل
 ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور يذلا ؛هتالص خ ءيسملا» :مساب روهشملا ثيدحلا أ

 عجرا» :لاقو درف ةي يبنلا ىلع ملسف ىلصف لجر لخدف .دجسملا لخد ةلي هللا لوسر نأ :هريغو
 عجرا» :لاقف ةمي يبنلا ىلع ملسف ءاج مث ؤىَّلص ناك امك يلصي عجرف .هلصت مل كنإف لصف
 تمق اذإ» :لاقف .ينملعف هريغ نسحأ ام قحلاب كثعب يذلاو :لاقف (اثالث) لصت مل كنإف لصف
 لدتعت ىتح عفرا مت . ًاعكار نئمطت ىتح عكرا مث نآرقلا نم كل رسيت ام أرقا مث .ربكف ةالصلا ىلإ

 .«اهلك كتالص ذ كلذ لعفاو .اسلاج نئمطت ىتح عفرا مث .ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث .امئاق

 ركذ الو ريبكتلا نع ثدحتي ةريره يبأ نع ثيدح قيرط نه وثكأ نم ًاضيأ ملسم حيحص يو
 :ثاياوولا ىدخإ صفاذهو .عفرلل اهيف

 ركب يبأ نع باهش نبا ينربخأ .جيرج نب انربخأ .قازرلا دبع انثدح .عفار نيق دمحم انثدح»

 .موقي نيح ربكي ةالصلا ىلإ ماق اذإ ديع يبنلا ناك :لوقي ةريره ابأ عمسم هنأ نمحرلا دبع نب

 :مئاق وهو لوقي مث .عوكرلا نم هبلص عفري نيح "هدمح نم هللا عمس» :لوقي مت عكري نيح ربكي مث

 مث .دجسي نيح ربكي مث .هسأر عفري نيح ربكي مث .ادجاس يوهي نيح ربكي مث «دمحلا كلو انبر»
 ىنثملا نم موقي نيح ربكيو اهيضقي ىتح اهلك ةالصلا ة كلذ لثم لعفي مث هسأر عفري نيح ربكي
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 ةماقتسالار قحلل لهأ ةيضابالا :

 ًأضيأ هاور ثيدحلا اذهو ءدلتَي هللا لوسرب ةالص مكهبشال ينإ ةريره وبأ لوقي مث .سولجلا دعب
 .يئ اسنلا

 اذإ ناك ةلي لوسرلا نأ» :ددسم نع عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب خ دواد وبأ ىور ج

 2 رجح نب لئاو نع دواد يبا ننس خ اثيدح ىور هسفن وه ددسمو .«ادم هيدي عفر ةالصلا لخد

 .عضوم نم رثكا 2 عفرلا

 ةنسلا موهفم 2 فالتخالا ۔٣

 ملو ي يبنلا نع ردص ريرقت وأ لمع وأ لوق لك هب دصقي ةنسلا حالطصا نأ ةيضابإلا ىرت

 راطإ تحت لخدت الف ةلي لوسرلا ىلإ اهتبسن وأ اهيف فلتخملا تاياورلا امأ .اهيف فالخ تبثي
 .اهب لمعلا بجاولا ةنسلا

 ه (ةْلَي) هللا لوسر نع تردص يتلا لامعألا نإ) :هللا همحر رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقي

 .ةنس اهنوربتعي ال .اهيلع مواد هنأ تبثي مل وأ .اهيلإ دعي ملو اهلعف وأ .ضراع ببسل تادابعلا ضعب

 عفرو .ةالصلا ة تونقلا :اهنمو .طقف ةهباشم فورظ خ اهب نايتإلا نكمي لاح ةعقاو اهنوري امنإو

 مونلا نم ريخ ةالصلا ) ةدايزو .ةالصلا غ ةحتافلا دعب نيمآ ةملكب رهجلاو ريبكتلا دنع يديالا

 .(رجفلا ناذأ

 يبنلا اهيلع مواد يتلا لامعألا يه ةالصلا ننس نأ رمعم ىيحي يلع خيشلا لوق نم مهفي

 ددعو تاولصلا تاقوأو قاشنتسالاو ةضمضملا :كلذ ةلثمأ نمو .اهيف فالتخالا تبثي ملو ةلي

 ملو ٍةلََي يبنلا ةنس نم يلمعلا رتاوتملا نم كلذ لك .ةالصلا تاعكر ددعو .مويلا خ تاولصلا

 اماود هيلع موادي مل ةي لوسرلا نأ ىلع لدي هيف فالتخالا نإف عفرلا امأ .اهيف فالخ فرعي

 .ةدكؤملا نتسلا ةبترم ىلإ لصي هلعجي

 رمآلا ىلع مدقم يهنلاو لعفلا ىلع مدقم لوقلا ۔ ٤
 .يلع خيشلا لوقي ۔ةلعف ىلع مدقم يي يبنلا لوق نأ ءاهقفلا دنع ةررقملا ةيهقفلا دعاوقلا نم

 ساسأ هنأل ىوقأ لوقلاف .امهنيب عمجلا نكميالو .هلمعو ةلي لوسرلا لوق ضراعت اذإ) :رمعم ىيحي

 .(ةيصوصخلا لمتحيف هلمع امأ .انيلإ هجوم



 ةماقتسالار قمحا لمأ ةيضابول

 هكردأ نم» :لاق ةت هللا لوسر نع ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلا هاور ام كلذ ةلثمأ نمو

 ةملس مأو ةشئاع نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا هضراعي يذلاو «موصي الف بنج وهو حبصلا

 يبأ ثيدحب نولمعي ةيضابإلاف .«بنج وهو رجفلا هكردي ناك ةي هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر
 لمتحي دق هنأ مغر ةشئاع ثيدحب نوذخأي مهبلغأف مهريغ امأ .ي يبنلا لوق ىلع ءانب ةريره

 .طايتحالا نم عون وه لوقلاب ذخألا نأ امك .ةيصوصخلا

 ذخالا .عفرلا نع ىهن هنأ اضيأ تبثو .ةالصلا ذ هيدي عفر يبنلا نأ تبث اذإف .عفرلا كلذكو

 مكترمأ اذإ» :لي هلوقل ةيهقفلا دعاوقلا نم اضيأ وهو رمألا ىلع مدقم يهنلا نال .ىلوأ يهنلاب
 .«اوهتناف ءيش نع مكتيهن اذإو متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب

 طايتحالا أدبمب ذخآالا۔ه

 ١ فدالخلا نم اجورخ لصألاب ءافتكالا

 مهف .ىلوألا نورقلا ذنم تالماعملاو تادابعلا ي ةيضابإلا اهب مزتلا يتلا ئدابملا نم طايتحالا

 لجأ نمو .ةصاخ ةالصلا ساسأ يه يتلا ةراهطلاب قلعتي اميفو ةماع ةالصلا رومأ خ نوطاتحي

 ةالصلل ةراهطلاب قلعتي اميف اصوصخو نيدلا خ ددشتلاب مهيفلاخم ضعب مهفصو دقن أدبملا اذه
 ءاملعلا ضعبف .ةالصلا ه تونقلا كلذ ةلثمأ نمو .يضابإلا هقفلا ذ ةريثك اذه ىلع دهاوشلاو

 .تونقلا نوري الف ةيضابإلا امأ .رتولا ذ تونقلا نأ مهريغ ىري امنيب رجفلا خ تونقلا نأ ىري
 .سجن بوث ي ىلص هنأ ملسملا دكأت اذإ ةالصلا ةداعإب نولوقيو . ءوضولل اضقان مدلا نوربتعي امك

 ريغ ىلإ سجن بوثب ىلص نم ىلع ةداعإ الو .ءوضولا ضقني ال مدلا نأ ىري نم مهريغ نم امنيب
 .ةنسلا ةفلاخم وأ ةهبشلا ے عوقولا نم افوخ كلذ لك .تاطايتحالا نم كلذ

 الإ ذخألا مدعب طايتحالا ةالصلا خ انباحصأ كلسم نأ ملعأو) :يليلخلا دمحأ خيشلا لوقي

 نم يناثلا نكرلا يه ةالصلا نأل اهيف فلتخملا لئاسملا خ بير يأ اهلوح موحي ال يتلا تاياورلاب
 نولبقي ال مهبهاذم فالتخا ىلع ءاملعلا نم نوققحملاو .ةرشابم ةديقعلا يلي يذلا مالسإلا ناكرأ

 ةرواجملا ةالصلا تناكف .عطقلا هتدافإ مدعل .ةيداقتعالا لئاسملا ے ةجحك يداحالا ثيدحلا

 ةتباث اهنإ انباحصأ ةالص خ لاق نم ءاملعلا نم نأ ىلع .ةطيحلاب ةيرح بيترتلا خ ةديقعلل

 .(مهريغ دنع هيف فلتخم اهيف لامعالا نم هنوكرتي ام نأل .عامجإلاب
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 ةماقتسفلار قحا لهأ ةيضابالا

 الو ةالصلا لامعأ نم صقني ال وهو .ةقباسلا ثيداحالا خ درو امك لصألا وه عفرلا كرتف

 مدقتملا ثيدحلل عفرلا نع يهنلاب ةلي يبنلا رمأ ةفلاخم خ ملسملا لخدي دق عفرلا نأ امك .اهلطبي

 .طايتحالا نم اذهو .ةالصلا لوبق مدع هنم ىشخيو .هركذ

 عفرلا نودب ةالصلا ةحص ىلع ءاملعلا عامجإ۔٦

 .ةالصلا ةحص خ اطرش سيل عفرلا نإ :اولاق ءاهقفلا نإف .عفرلا ةدراولا ثيداحألا ةرثك عم

 نيديلا عفر زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ ) :ربلا دبع نبا نع لقن يرابلا حتف غ رجح نبا ظفاحلا لاق
 لهأ نم هريفك عضوم نم رثكأ ذ عفرلا ىلإ هليم مغر دواد وبأ مامإلاو .(ةالصلا حاتتفا دنع

 .«كلذ كرت خ ةصخرلا» ناونعب اصاخ اباب درفأ هنأ الا ثيدحلا

 ننسلا نم سيلو .اهناكرأ نم انكر ربتعي الو .ةالصلا ةحص خ اطرش سيل هنأ ىلع لدي اذهو

 وأ نيديلا عفر) :ربلا دبع نبا لوقي .تابحتسملا ذ هنوركذي ءاهقفلا نم ديدعلا نإ لب .ةدكؤملا
 .(ةالصلا ننس نم كلذ لك امهلاسرإ

 عفرلا ثيداحأ ضعب ىلع ةيضابإلا ظفحت ٧
 دمحأ خيشلا ماق دقو .اهدنس وأ اهنتم غ بارطضا اهيف عفرلا ذ ةيورملا ثيداحألا نم ريثك

 نأ امك .«ةالصلا ذ مضلاو عفرلا» ةلاسر خ ثيداحألا هذه نم ضعب ةشقانمب يبايسلا دوعس نب

 يذلا ثيدحلا اهنمو يرهزلا باهش نبا نع ةيورملا ثيداحألا ىلع اوظفحت .ةيضابإلا ءاملع ضعب

 نم ريثك ركنأ دقو .ةيمأ ينب ماكحب هطابترا ىلإ عجري ظفحتلا ببسو .عفرلا خ رمع نبا نع هاور

 .كلذ ىلع هنومولي هل اوبتكو نييومألاب يرهزلا باهش نبا لاصتا ةيضابإلا ريغ نم ىتح ءاملعلا
 ءاهقفلا نم ةئامو نورشع هيلإ بتكف'"' ناهربلاو ليلدلا هباتك ي ينالجراولا بوقعي وبأ مامإلا لاق

 ةنيدملا هيقف .هيقفلا مزاح وبأو .هبنم نب بهوو .ديز نب رباج مهنم .لعف امب هنوريعيو هنوبنؤي

 .هيلإ ةثالثلا ءالؤه بتك ىلع تفقو دقو مهلاثمأو

 قدصلاب ةيضابإلا راهتشا۔٨
 ىور دقو .يي هللا لوسر نع ثيدحلا خ بذكلا مهنع فرعي مل هنأب ةيضابإلل نوفلاخملا دهش

 نوربتعي مهنأل "ثيدحلا ن سانلا قدصأ نم جراوخلا نأ ۔ هيميت نبا مهنم ۔ ءاملعلا ضعب نع
 هنأل «ةيضابإلا» انه جراوخلاب نودصقيو .بتي مل نإ رانلا اهبحاص دلخي يتلا رئابكلا نم بذكلا
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 ةماقتسالا قحا لمأ ةيضابالا

 .ملعلا نع ببورحلاب مهلاغشنال هقفلا وأ ثيدحلا ةياورب اومتهي مل جراوخلا نأ فورعملا نم
 :هنع يهنلا لبق نوكي دق ثيداحالا دراولا عفرلا ٨

 لوقلاب عفرلا ةفلتخملا تاياورلا نيب عمجلا نكميف عفرلا خ ةفلتخملا ثيداحألا دورول ارظن

 ه هيدي عفري هرمأ لوأ ناك ةلي لوسرلا نأو .هنع يهنلا لبق ناك ثيداحألا روكذملا عفرلا نإ
 ةباحصلا هنع لقنو .ىرخأ عضاوم خ تارم ةدع وأ .مارحإلا ةريبكت ةدحاو ةرم امإ .ةالصلا

 .هركذ مدقت يذلا ةرمس نب رباج ثيدحل عفرلا نع ىهن رمألا رخآ هنكلو .ثيداحألا هذه

 :انوكت ةيمالسإلا بهاذملا لوأ نم ةيضابإلا ٩

 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ ة دلو .ديز نب رباج وه ةيضابإلل لوألا مامإلاف
 ةباحصلا نم اريثك رصاع امك ستقولا كلذ يملعلا عاعشإلا زكرم تناك يتلا ةرصبلا ا شاعو

 رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو ةشئاع نينمؤملا مأك .مهنم ريثك ىلع ملعلا ذخأو نيعباتلاو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو ةريره يبأو كلام نب سنأو

 ةيضابإلا دنع تبثي ملو .( رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف ًايردب نيعبس تكردأ ) :لاق هنأ هنع يور

 عضو وأ نيديلا عفر ناك ولف .عفرلاب اورمأ وأ ةالصلا ذ مهيديأ اوعفر هذيمالت وأ ديز نب رباج نأ

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا اهيلع عمجأ يتلا ةدكؤملا ننسلا نم ةالصلا ذ ىرسيلا ىلع ىنميلا

 ةديبع وبأ مهرهشأو هذيمالت هنع امهلقنل امهب لمع ولو .ديز نب رباج امهب لمع نم لوأ ناكل

 .ناسارخو برغملا ىلإ ملعلا ةلمحو قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح هيلع ذملتت يذلا .ةميرك يبأ نب ملسم
 يلمعلا رتاوتلاب لقتنا عفرلا كرتف .يرجهلا .يناثلا نرقلا ةيادب ذنم راصمألا ة اورشتنا نيذلا

 .اذه انتقو ىتح ليج نع اليج يرجهلا لوالا نرقلا ذنم

 ةالصلا 2 ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو وأ مضلا وأ ضبقلا ةلأسم

 ىَوَر دقف .عفرلا خ اوفلتخا امك ةالصلا ذ ىرسيلا ىلع ينميلا ديلا عضو خ ملعلا لهأ فلتخا

 نباو يعفاشلاو ةفينح يبأ عابتأ ذخأ يأرلا اذهبو .ملعلا لهأ نم ةفئاط ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو

 نإ ربلا دبع نبا لوقيو ‘يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا نع نيديلا لاسرإ يور دقو .لبنح

 .ةالصلا ننس نم كلذ لك ىرسيلا ىلع ىنميلا عضوو نيديلا لاسرإ
 :لاوقأ ةثالث ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو خ مهلف ةيكلاملا امأ
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا =

 .طقف لفنلا خ عضوت :الوأ

 .لفنلاو ضرفلا خ عضوت :ايناث
 نأ ظحالملا نكل .ةيكلاملا يمدقتم دنع هب لومعملا وهو لفنلا ذ الو ضرفلا ة عضوت ال :اثلاث

 .ةالصلا مهيديأ نوضبقي اوؤدبو يباهولا بهذملاب اورثأت دق ةيكلاملا يرخأتم نم اريثك

 ىرسيلا يلع ىنميلا عضو يور دقف .ديلا هيف عضوت يذلا عضوملا ي ضبقلاب نولئاقلا فلتخاو

 .لبنح نب دمحأو ريبج نب ديعس نع ةرسلا قوف اهعضو يورو .بلاط يبأ نب يلع نع ردصلا قوق

 .قحسإو يروتلا نايفسو ةريره يب أ نع ةرسلا تحت اهعضو يورو

 مهيديأ نوضيقي ال .يرجهلا لوالا نرقلا ي ديز نب رباج مامإلا دهع ذنم مهنإف ةيضابإلا امأ

 نوكت نأب ةحارصلاو ةوقلا نم تسيل ضبقلا ي ةدراولا ثيداحألا نأ مهيدل تبث دقف .ةالصلا

 يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا تاياورلا هذه ضقان دقو .اهب لمعلا بجاولا ةالصلا ننس نم ةنس

 .«ةالصلا خ مضلاو عفرلا»

 ضبقلاب نيلئاقلا ةلدأ۔ ٣

 ايباحص رشع ةينامث نع يوُر ضبقلا نإ :ليق .ثيداحأ ةدع ىلع ضبقلاب نولئاقلا دنتسا
 ضبقلا ذ ةدراولا ثيداحألا لك نإ :اولاق ثيداحألا هذه ىلع نيضرتعملا نكل .نيعباتلا نم نينتاو

 رشع ةينامث نع يور هنأ ضبقلا بابحتساب جتحي دقو) :يدوادلا راتخم لاق .لاقم نم ولخت ال

 ةمئأ مهقرط خ لاق امب كلذو .نييبتلاو ليصفتلاب كل مهصخأسو .نيعباتلا نم نينثاو ايباحص
 عبتت دقو .(ةلدألا هذه لثمب تبثت ال ةنسلا نأ فصنم لكل نيبتيل ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ فلسلا

 .اهنم لك خ ةلعلا انيبم ادحاو ادحاو "ثيداحألا هذه يدوادلا

 الو ًاناسح الو ًاحاحص اهرثكأ سيل ضبقلا ثيداحأف ةلمجلابو) :دباع دمحم خيشلا لوقيو

 .(فيعضو برطضمو فوقوم نيب اهلك لب 3فعضلا نم املاس

 اهركذن .ثيداحأ ةثالث .ضبقلاب نولئاقلا اهيلع دنتسا يتلاو .تيور يتلا ثيداحألا ىوقأ نمو

 .اهيف ليق ام عم

 :يه ثيداحألا هذه
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 دعس نب لهس ثيدح ١
 نورمؤي سانلا ناك» :لاق دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح»

 كلذ يمني الإ هملعأ ال :مزاح وبأ لاق .«ةالصلا ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ

 .دمحأو يراخبلا هاور .ٍْيَي يبنلل

 قيرط نم الإ لاقم هيف سيل .حيحص قيرط نم وري مل ضبقلا نإ) :دباع دمحم خيشلا لاق

 .(هريغ يراخبلا ذ سيلو ملسمو يراخبلاو أطوملا ي يورملا دعس نب لهس
 نأ الإ ارخآ الو الأ ال هدانسإ ةحص خ هيلع رابغ ال هنوك عم وهو) :ثيدحلا اذه نع لوقيو

 نبا هدرو .هملعأ ال هلوقل مزاح يبأ نم نظ هنأل لولعم ثيدحلا اذه :أطوملا فارطأ ي لاق ينادلا

 .عوفرملا مكح ناكل هملعأ ال لقي مل ول مزاح ابأ نأب رجح
 يباحصلل ةلمج :لمج ثالث ثيدحلا اذه يفق) :ثيدحلا ىلع اقلعم يدوادلا راتخم لوقيو

 ناك» :يهو (هنع هللا يضر) لهس ةلمج امأف .مزاح يبأ يمباتلل ناتلمجو. (هنع هللا يضر) لهس

 ةمئأ فلتخا دقو .لوهجملل هانب امنإو ةي يبنلا ىلإ رمآلا دنسي مل الهس نإف 6..نورمؤي سانلا .

 ىلع يناثلاو عوفرملا مكح خ لوألا :نيلوق ىلع لوهجملل رمآلا يباحصلا ءانب مكح خ فلسلا

 ركذو مزاح يبأ لوق ىلإ قرطت مث .فقولاو عفرلاب لاق نم ي يدوادلا لصف مث .(فوقوم هنأ
 .هيف فالتخالا

 نم ملاس حيحص ثيدح هيف سيل ثيداحألا نم هوركذ ام» :لوقي رضخلا دمحم خيشلا

 ةلثم يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر غ فالتخالا ركذو .دعس نب لهس ثيدح خ ةلعلا نيب مث ."نعطلا
 .هنع هللا يضر دعس نب لهس يباحصلا ىلع هفقوو

 رجح نب لئاو ثيدح ۔ ٢

 ةثع يبنلا تيأر لاق هنأ رجح نب لئاو هيبأ نع هاثدح امهنأ مهل ىلومو لئاو نب ةمقلع نع»

 دعاسلاو غسرلاو ىرسيلا هفك ىلع ىنميلا هدي عضو مث هينذأ لايح هيدي عفر ةالصلا حتتفا نيح
 ثحت مهيديأ كرحت بايثلا لج مهيلع سانلا تيأرف ديدش درب هيف نامز ي كلذ دعب مهتيتأ مث
 .ملسم هجرخأ «بايثلا
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 ةماقتسالار قحلا لهأ ةيضابالا

 د اصوصخو ةروكذملا بتكلا خ لصفم وه امك ءاملعلا نم ريثك ثيدحلا اذه خ ملكت دقو

 نإ) :لاقف ؟لئاو هيبأ نم ةمقلع عمس له :يراخبلا تلأس :يذمرتلا لاق .هيبأ نم ةمقلع عامس

 هيبأ نع ةمقلع ةياور نإ :ءامسالا بيذهت ذ يوونلا لاق . (رهشأ ةتسب هيبأ توم دعب دلو ةمقلع

 .فرعي ال لوهجمف ةمقلع عم يذلا ىلوملا امأو ةلسرم

 دوعسم نب هنلا دبع ثيدح ۔٢

 عضوف ةي يبنلا هارف .ىنميلا ىلع ىرسيلا هدي عضوف يلصي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع»

 قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .«ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي

 بنيز يبأ نب جاجحلا نع ميشه انأبنأ نمحرلا دبع انأبنأ يلع نب رمع انأبنأ لاق بيعش نب دمحأ

 .دوعسم نب هللا دبع نع ثدحي نامثع ابآ تعمس لاق

 :دباع دمحم خيشلا لوقي

 .فيعض هنأ ينيدملا نبا نع نازيملا لقن دقو بنيز يبأ نب جاجحلا نع اهلك مهتاياور رادم

 نأ ىشخأ :دمحأ لاقو .ظفاح الو يوقب وه سيل :ينطقرادلا لاقو .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو

 وكلا قحسإ نب نمحرلا دبع اضيأ هدنس و هب سأب ال :نيعم نب ىيحي لاق معن .ًافيعض نوكي

 قافتاب افيعض ناك نميف الإ ةملكلا هذه لوقي ال هنأ اوقفتاو .رظن هيف :يراخبلا لاق .فيعض وهو

 . (هريغو نودلخ نبا ركذ امك

 لدسلا 2 ةيضابإلا ةلدأ ۔ ٤

 دري ملو "يرجهلا لوالا نرقلا خ ديز نب رباج مامإلا ذنم ضبقلا نوفرعي الف ةيضابإلا امأ

 نأ اوأر مهنأ الا ةددعتملا تاياورلاب مهتفرعم مغرو .مهدنع هقفلا بتك نم باتك يأ 2_ هركذ

 دقو.ةبجاولا ةالصلا ننس نم ةنس نوكت نأب ةحارصلاو ةوقلا نم تسيل هيف ةدراولا ثيداحألا

 «ةالصلا خ مضلاو عفرلا» اهامس ةلاسر خ يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا عفرلا تاياور شقان

 نآلا موقي نيثحابلا دحأ نأ تملع امك.فاقوألا ةرازوب ةينيدلا نوؤشلاو فاقوالا ةرازو اهتعبط

 .هللا ءاش نإ ابيرق ردصيس نأ لمأن باتك خ ًايملع اقيقحت مضلاو عفرلا ثيداحأ قيقحتب

 مهنم نيعباتلا رابك نم ريثك نع يور امنإو ةيضابإلاو ةيكلاملا ىلع لدسلاب لوقلا رصتقي الو

 لدي امم نيريس نباو 6يعخنلاو سيرصبلا نسحلاو .دهاجمو ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعس
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 - حم ___ ساتتسالار قمحا لمأ ةيضابالا

 ناك هنأب ريبزلا نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا نع يور امك .مهيدل افورعم نكي مل ضبقلا نأ

 5 .ةالصلا ك هيدي لدسي

 .عفرلا كرت ه ةيضابإلا ةلدأ نمو قبس ام نالخ نم ةيضابإلا ءارآ جتنتسن نأ اننكمي و
 :يلي اميف اهصخلنو

 .لدسلا وه ةالصلا لصألا أ

 .زاوجلا ىلع لدي فالتخالا ۔ ب

 .هعابتأ بلغأ الو وه اهب لمعي مل كلذ عمو .أطوملا غ ضبقلا ثيداحأ كلام مامإلا ىور ج
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 ةماقتسالا قحلل لهأ ةيشابإلل .
٨ ٠ 

 سم اخلا ثحبلا

 ةيضابالا مالعأو ةمئأ

 ديز نب رباج

 .يضابإلا بهذملاو ركفلل يقيقحلا سسؤملاو .ةيضابإلل لوآلا مامإلا هنوربتعي غديز نب رباج
 ةيرجه ٢٢۔٨١ يماع نيب ام دلو دقف .يرجهلا لوآلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع زربأ نم وهو

 أشن اهيفو .ناممم خ ةيلخادلا ةقطنملا ةمصاع ىوزن خ فوجلا ىمست ةقطنم ي قرف ةدلب

 .ملعلا بلطل ةرصبلا ىلإ لقتني نأ لبق عرعرتو

 لصتي امو ثيدحلاو نآرقلا مولعب قلعتي ام اصوصخو ةفرعملاو ملعلاب دوزتي ذخأ ةرصبلا يبو

 ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلا مهنع ذخأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك يديأ ىلع ذملتت دقو .امهب

 .بدالاو

 :مهنع ذخأ نيذلا ةباحصلا زربأ نمو

 .نينمؤملا مأ ةشئاع ه

 .سابع نب هللا دبعو ٠

 .رمع نب هللا دبعو ٥

 .دوعسم نب هللا دبعو ٥

 .كلام نب سنأو ٠

 .ةريره وبأو .

 .يردخلا ديعس وبأو ه

 .مهريغو هللا دبع نب رباجو ه
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 ةماقتسفل)ر قمحا لهأ ةيضابالا

 ركذ دقف .كلذ ليبس ي رافسألا نم رثكي ناكف ملعلا بلط خ ديدشلا صرحلاب رهتشا

 ةجح نيب ام ةرفس نيرشعو عبرأ اهيلع رفاس ةقان هل تناكو .ةنس لك جحي ناك هنأ ينيجردلا

 ( .ةرمعو

 يهتشال ينإ) :لاق يهتشت ام هتوم دنع لئس هنأ ىتح يرصبلا نسحلل ًاميمح اقيدص ناكو
 .يرضبلا نسحلاب هل ءيجف (تومأ نأ لبق يرصبلا نسحلا ةيؤر

 نمو ايندلا ي هدهزو ةيملعلا هتناكمب ديشت هورصاع نمم ريثكل الاوقأ ةيلحلا ة ميعن وبأ ىور
 نب رباج نم ىوتفلاب ملعأ ادحأ تيأر ام) :نيعباتلا ءاملع دحأ وهو رانيد نب ورمع هلاق ام كلذ

 [ .(ديز

 لهأ تكردأ) :لوقي زيزعلا دبع نب رمع دهع خ ةرصبلا يضاق وهو ةيواعم نب سايإ ناكو

 .(ديز نب رباج مهيتفمو ةرصبلا

 ف امع املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول) : سابع نبا هنع لاق
: 

 .(نيزرابلا ةرصبلا ءاهقف نم هنأ) رم نبا هفصو امك

 .(برعلا ملاع هنإ) :ةداتق هنع لاقو

 .ابيآ قحلا ىلإ ناكو 4 ًانيكم ًانكرو .انيعم انيع ملعلل ناك ) :هلوقب يناهبصألا ميعن وبأ هفصيو

 .(ًابراه قلخلا نمو

 .ةمركملا ةكم ءاهقفو نيتفم نم هربتعاو نيعقوملا مالعأ خ ميقلا نبا هركذ امك

 هتلادع ىلع ثيدحلا ءاملع عمجأو هرصع خ ةرصبلا ءاملع زربأ نم ديز نب رباج ربتعي و

 .نيرسفملا نم ةعومجمو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هنع ىور دقف .هطبضو

 .رجح نباو يطويسلا دنع ةيملعلا هتناكمب تاراشإ تدروو

 .(هنامز غ سانلا ملعأ) هنأب ةيميت نبا هنع لاقو

 نيخرؤملا ضعب نأ الإ هيف حدقي نأ دحأ عطتسي ملف ديز نب رباجل ةيملعلا ةناكملا هذهل ارظنو
 .هتوم لبق ةيضابإلا نم أربت هنأب لوقت ةفيعض تاياور ىلع اودنتساو ةيضابإلا هتقالع اوركنأ

 .ةيضابإلا خيش ديز نب رباج ريغ روهشملا يعباتلاو ثدحملا ديز نب رباج نأب لاق نم مهنمو
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 ةماقتسفلار قمحا لهأ ةيضابالا

 :لوقي "ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن» هباتك خ تافيلخ ضوع روتكدلا

 نم تعرتخا امنإ ةينسلا رداصملا ضعب اهدروت امك ةيضابإلاب هتقالعل رباج راكنإ نأ ودبي ..)

 ةمهت قاصلإ مدع بجيف يلاتلابو .ةقت اتدحمو اليلج اخيش رباج نوري نيذلا ةنسلا ةاور ضعب

 ...عدبلا باحصأ"" تاياور اوضفر دق ثيدحلا داقن نأ ةصاخو .ًاحورجم ربتعي ىتح هب ةيضابإلا

 رود هل ناكو .ركبم تقو ذنم ةيضابإلا ةكرحلاب ةلصلا قيثو ناك ديز نب رباج نأ قيس امم حضتيو

 .اهروطتو ةكرحلا ميظنت ة ريبك

 نم يناثلا ثلثلا ذنم ةيمالسإلا ةمالاب ترم يتلا ةيسايسلا فورظلا ديز نب رباج رصاع

 لتق نم ءادتبا ةباحصلا نيب نتفلا تثدح امدنع كاردإلا نس خ ناك دقف .يرجهلا لوالا نرقلا

 .ميكحتلاو نيفصو لمجلا ةعقوم مت .هنع هللا يضر نامثع ةفيلخلا

 .(يومالا كلملا ةعدب) اهربتعا يتلا ىروشلا ىلع ءاضقلا ىلإ وعدي ركبم تقو أدب

 سادرم لالب يبأ نيب ةنيتم تاقالع دوجو ىلإ ريشت يضابإلا خيراتلا بتك تاياور ةدع دجوت

 ضعبو .ناقرتفي ام ًاليلق اناك امهنأ ىلع عمجت ةيضابإلا رداصملا نم اريثك نأ ىتح ديز نب رباجو
 .رباج ةراشتسا دعب الإ ارمأ مربي ال ناك لالب ابأ نأ ديفت تاياورلا

 .نينمؤملا مأ ةشئاعو سابع نباب نايقتليو ةكم ىلإ ايوس ناجرخي اناكف

 سادرم لالب وبأ اهمعزتي ناك يتلا (ةدعقلا ةعامج ) ىلإ ركبم تقو 2 مضنا ديز نب رباج نإ

 سانلل ضرعتلا نود ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلا اهئدابم مهأ نم ناك يتلاو ةيدأ نب

 .دحأ هجو ي فيسلا عفر وأ

 ترج يتلا ةيسايسلا ثادحألا خ كرتشي مل ديز نب رباج نأ الإ امهنيب ةديطولا ةقالعلا مغرو
 هنأ لقني ملو .ةيومألا ةطلسلا عم داعم كاكتحا يأ بنجت دقف يمالسإلا خيراتلا نم ةرتفلا كلت

 يبأ لاتمأ هباحصأ نم اريثك نأ نم مغرلا ىلع قارعلا ةيالو جاجحلا ىلوتي نأ لبق ىذأ يال ضرعت
 .هيبأ نبا دايز دهع ذنم نييومألا نم داهطضال اوضرعت دق نايفس يبأو لالب

 نود ءودهب هنع نيقرحنملاب ددنو ةمكحلاب يمالسإلا نيدلاب مازتلالا ىلإ ديز نب رباج اعد

 ةهجاومب لغشناف .نيدلا نع اوفرحنا دق نييومألا نأ ربتعي ناكو .ةروثلا ىلإ ةوعد وأ بغش ةراثإ
 .نيدلا نع فارحنالاب ةيضابإلا هيمسي امل ةيملس
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 _ . ةماقتسالاو قحال لمأ ةيضابالا

 نب هلا ديبع قارعلا يلوت نأ ذنم ةزصبلا ذ (ملظلاو شطبلا) ب تمستا ةرتف ذ شاع دقف
 شطب نم جني مل هنأ الإ ةوعدلا ةمكحلا همازتلا عمو .يفقثلا فسوي نب جاجحلا ءاج نأ ىلإ دايز

 .ناممم ىلإ هافن مث ةرتف هنجسف جاجحلا

 الاجر ةوعدلا لهأب لاصتالا ريثك ناكو ةرصبلا ةنيدم نم ثادحألا هيجوت خ رود هل حبصأو

 .هللا ىلإ ةوعدلاو ةظعوملاب مهدهعتو مهميلعت ضرفل مهدجاسمو مهتويب 2 مهروزي ءاسنو

 هذهو .هتوعد ىلإ مامضنالل بلهملا لأ ضعب عانقإ ىلإ هدوهج نم امسق ديز نب رباج هجو دقو

 ةزهجأ ذ بصانم اولوت نأ مهتءافكب اوفلب دقو قارعلا ذ (نيينامكلا دزألا) ةميعز يه ةليبقلا
 بلقنا نأ ىلإ كلذك لاحلا رمتساو .نييومألا ءارمأ ءازإ ةيطفت هبسكأ كلذ لعلو .ةيومألا ةلودلا

 .نجسلا لخدأو رباج فشكناف بلهملا لآ ىلع جاجحلا

 تامولعم دجوتف .ءاسنلا ىلإ مهادعت لب مهدحو لاجرلا ىلع ديز نب رباج دوهج رصتقت

 ةريبك ًادوهجو ةلئاط الاومأ نلذب نهنأو ةكرحلا فوفص خ تايبلهملا نم ددع دوجو ىلع لدت

 ةكتاع) نهروزي ناك نممو .نهتلئسأ ىلع بيجيو هنيتفتسيو غنهروزي رباج مامإلا ناكو اهترصنل

 .نيدلا ي لئاسم نع هلأست تناكو . (ةرفص يبأ نب بلهملا تنب

 ىلع بيجي ناكف .عاقبلا فلتخم خ هذيمالتو هباحصأ نم ريثك عم تالسارم هل تناك امك

 دادعتسالاو ةرخآلاب ةركذتلاو ةيناميإلا ظعاوملا هلئاسر للختت تناكو .مهنم هدرت يتلا مهتلئسأ

 كلملا دبعو رمع نب ثراحلاو ديلخ نب فيرطو ناوكذ نب ملاس ىلإ هلئاسر نم كلذ ودبي .باسحلل

 .مهريغو بلهملا نب

 كلملا دبع ىلإ بتك امم ناكف .دحأ هيلإ هبنتي ال ىتح هباحصأب هلاصتا ذ رذحلا ديدش ناكو

 :هلئاسر ىدحإ ذ بلهملا نب
 ٠ فوختن امو هيف نحن يذلا تملع دق كنإف .ةقثو رس ذ ةجاح نم كل تناك امب يلإ بتكا ..»

 .....انيلع للعلا بلطي يذلا نم

 :لوقي بتك رمع نب ثراحلا ىلإ هتلاسر و

 تبتك امم ائيش ورت الف .امسا اهيف يل ركذت نأ هركأ ضرأب هللا كحلصأ كنأ ملعاو ..»

 .«..كيلا
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 ةماقتسالاو قحلل لهأ ةيضابالا

 وبأ ركذ دقف .ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب اهيف مهرمأي ءاملعلا ىلإ لئاسر هل تناك امك

 ءارمألا تويب ىلإ لخدي ذخأ امدنع يرهزلا باهش نبا نأ ناهربلاو ليلدلا ي ينالجراولا بوقعي

 لسرأ دقف كلملا دبع نب ديلولل اريزو حبصأ امدنع ةصاخو هيلع كلذ ءاملعلا ركنتسا مهيلع ددرتيو

 .كلت هتلعف ىلع هبنؤي ةلاسر ديز نب رباج هيلإ

 اهيقف نيرشعو ةئام ةلمج نم ةنيدملا هيقف مزاح وبأو .هبنم نب بهو هيلإ بتك نمم نأ ركذو
 .(ةثالثلا ءالؤه بتك ىلع تفقو) :بوقعي وبأ لاقو .ءاهقفلا نم

 روضح هباحصأ هبتاعو جاجحلا فلخو هللا ديبع هدلوو هيبأ نب دايز فلخ ةعمجلا يلصي ناك

 .ةعبتم ةنسو ةعماج ةالص اهنإ لاقف جاجحلا فلخ ةالصلا

 :يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا لوقي
 هذيمالت هنع هرذآ ام وه اهارثأو اهبيصخأ لعل ةريثك دفاور خ ديز نب رباج ملع عزوت دقو)

 بئاسلا نب مامضو .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ .مهيديأ ىلع يضابإلا بهذملا رشتنا نيذلا
 ةباتكلا لمعتسا نمم هسفن ديز نبا رباج ناكو ةركبم ةرتف 2 هقفلا كلذ نيودت مت دقو .مهريغو

 .(اهنم حلاص ردق مويلا انيديأ نيبو .هباحصأو هذيمالت ىلإ هتيوجأب بتكف .ةلسارملاو

 هيذيملت نع تاياورلا نم ريثكو ةالصلا باتكو حاكنلا باتك :ةيملعلا هراثآ نم انيديأ نيب يذلاو

 اذه .هدنسم 2 بيبح نب عيبرلا هعمج يذلا هتيدح ىلإ ةفاضإلاب رانيد نب ورمعو مره نب ورمع

 رمع نب ثراحلاو ديلخ نب فيرطو ناوكذ نب ملاس لاثمأ هذيمالت عم هتالسارم ىلإ ةفاضإلاب

 .مهريغو بلهملا نب كلملا دبعو

 ب يمس هقفلاو ثيدحلا خ ًامخض ًاباتك فلأ ارباج مامإلا نأ ركذت انتلصو يتلا رابخألا نأ امك

 .نيمباتلاو ةباحصلا نع اهاور يتلا ثيداحالا هنمضو ماكحالا لئاسمل اهيف ضرعت (رباج ناويد)

 هاوهأ نم هذخألو ةوبنلا رصع نم هبرقلو ىدهو ملع نم هيف امل ىربك ةميق باتكلا اذهل ناكو
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هذيملت ةزوح خ ةخسنلا هذه تيقبو .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 .دمب امي راتتلا اهقرحأ يتلا دادغب ةبتكم ي ترقتسا نأ ىلإ ةرصبلا ي ةيضابإلا ةمئأ اهٹراوت مث

 كلت نكلو .ايبيل ذ ةسوفن لبج ىلإ اهرضحأو اهخسنب ماق برغملا ءاملع دحأ نأ ىوريو
 .اضيأ تعاض ةخسنلا
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 ثساتتسالار قحا لهأ ةيضابإلا

 نيودتب تينع يتلا ةيمالسإلا سرادملا لوأ نم تناك ةيضابإلا نأب يضابإلا بهذملا عابتأ ررقي
 .ثيدحلا

 اهنم تعاضو ةميظعلا ةبتكملا كلت تقرحأ امدنع دادغب ةبتكم نم عاض .ميظعلا هثارت نأو

 .اضيأ تعاض ايبيل ىلإ تلصو يتلا ةخسنلا نأو .سئافنلا فالآ

 .اعضاوتم .ًافيفع ًاعونق ناك هنأ ىلع رابخألا لدت لب .لاومألا عمجي نمم ديز نب رباج نكي مل

 .ةرخآلا ىلع ًالبقم .ايندلا 2 ادهاز

 :اثالث يبر تلأس لاق هنأ ىوري

 .ةنمؤم ةأرما .

 .ةحلاص ةلحارو ه

 .أفافك اقزرو ه

 .نهيناطعاف

 :هباحصال اموي لاقو

 .نيد يلع الو مهرد يدنع سيل ينم ىنغأ مكنم سيل

 مامإلا هدعب ةيضابإلا ةدايق ملتساو تاياورلا حجرأ ىلع ه ٩٢ ةنس خ رباج مامإلا بوت دقو

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :يناثلا ةيضابإلا مامإ
 نود ةيضابإلا عجرم حبصأ دقو .ةيضابإلل يناثلا مامإلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ربتعي

 يبأ وخأ ) يميمتلا ةيدأ نب ةورعل ىلوم ناك .ةيرجه ٥ يلاوح ة دلو .ديز نب رباج دعب فالخ

 هقفلا بتك خ راثآ اهنع تيورق اهدلاو نع ملعلا تذخأ يتلا ةديبع هتنباب ةديبع وبأ ينكيو .(لالب

 .ءاسنلا رايخأب قلعتي اميق يضابإلا

 ٠ ةديبع وبأ شاع .ديز نب رباج مامإلل ارصاعم ناك دقف ةميرك وبأ وهو ةديبع يبأ دلاو امأ
 هل ناك امك ةاعدلاو ةوعدلا ميظنت 2 ريبك دهج هل ناكو عرولاو دهزلاو ىوقتلاب رهتشاو ةرصبلا

 نم ةلحرملا كلت ة ةيضابإلا ءاملع رهشأ وهو .راصمألا فلتخم خ ةيضابإلا راشتنا ذ لضفلا

 .نامتكلاب فرعت تناك يتلاو ةيضابإلا خيرات لحارم
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 :هنع لوقيف ريسلا باتك خ يخامشلا ردبلا هفصي

 نيب عباصألاب هيلإ راشي يذلا وهو .اهمكحأو ثيدحلا تاياور بترو ؛اهملعو مولعلا ملعت ..»
 .«..هظعو رجاوز نم عامسألا عرقي ام عامتسال محدزيو هنارقأ

 .كامسلا نب رفعجو يديعلا راحصو ديز نب رباج دي ىلع ةديبع وبأ سرد

 كردأ امك .راحص نعو كامسلا نب رفعج نع ةديبع وبأ لمح ام رثكأ :نايفس وبا هنع لاق

 : نيثحابلا حالطصا بسح نيعباتلا نم ةديبع وبأ مامإلا ربتعيو .مهنع ذخأو ةباحصلا نم اريثك

 :مهنم ديز نب رباج مهنع ذخأ نمم ةباحصلا نم اريثك كردأ هنأل ثيدحلا ملع

 .(ھ٢٧ ت) بزاع نب ءاربلاو ٠(ه ٩٢ ت) كلام نب سنأو .(ه ٧٤ ت) يردخلا ديعس وبأ

 ...مهريغو . (ه٨٧ ت) هللا دبع نب رباجو .(ه٤٧ ت) ةرمس نب رباجو

 يقبو بئاسلا نب مامض هليمز عم نجُس دقف .ةنس نيعبرأ ةدم .رباج مامإلا دعب سيردتلا ىلوت

 ه ٩٥ ةنس جاجحلا تام نأ ىلإ نجسلا ذ

 ذختا نجسلا نم هجورخ دعبف ،فافقلا عنصب لغتشي ناك هنأل .فافقلا بقلب رهتشا دقو

 وه اهتلصلص عمس اذإف ةديدحلا نم لسالس هلخدم ىلع عضوو ليوط يفخ بادرس ة هتسردم

 رئازلا هبتشي الف .فافقلا عنصب اولغتشاو سردلا اوفقوأ .لوخدلا ديري ابيرغ نأ اوملع هبالطو

 فورظلا هذه مغرو .هيلع اوناك ام ىلإ اوعجر .ةملظلا نويع نم اونمأو مهرداغ اذإف .مهرمأ

 .ةبلطلا نم ريبك ددع بادرسلا اذه نم جرخت دقف .ةبعصلا

 :هتذمالت نم رهتشا دقو

 يبأ نب متاح روصنم وبأو .يناسارخلا ىسيع وبأو .يناسارخلا ةيطع نب لاله :ناسارخ نم
 .ىربكلاو ىرغصلا ةنودملا فلؤم وهو يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأو .روصنم

 .ينارحبلا دايز نب فلخو .درمعلا نب دلخم ناسغ وبأ :قارعلا نمو

 .حلاص نب لهسو فرعملا نب بيعشو 6ليوطلا كلملا دبعو

 دبعو .املعمو ايعاد برغملا ىلإ بهذ يذلا يمرضحلا دعس نب ةملس :تومرضحو نميلا نمو

 ىلإ لقتنا يذلا يرفاعملا باطخلا وبأو .دعب اميف نميلا ة ةمامإلاب عيوب يذلا يدنكلا يحي نب هللا

 يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأ كلذكو .ايبيل خ ةمامإلاب عيوب نم لوأ وهو ملعلا ةلمح عم برغملا
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 .ريثك مهريغو .نامع ىلإ عيبرلا مامإلا ليحر دعب ةرصبلاب ةيضابإلا ةسائر ىلوت يذلا وهو

 ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأو .يندملا ةملس نب دمحمو يندملا بيبح نب دمحم :زاجحلا نمو
 ك ريسلا باتك بحاص وهو اهب تامو نامي ىلإ لحر هنال ناممم ىلإ ملعلا ةلمح نم دعي وهو يكملا
 .لئاوالا ةيضابإلا ريس يخامشلاو ينيجردلا هنع يوري يذلا خيراتلا

 ‘بيبح نب عيبرلا :ةرصبلا 2 ةيضابإلا ةمامإ 2 هتفيلخ ةديبع يبأ دي ىلع سرد :نامع نمو

 ةديبع وبأو .دوعسم نب ىدنلجلاو .يديهارفلا ةبقع نب جلبو سفوع نب راتخملا ةزمح وبأ كلذكو

 .ريغصلا

 لضفب مت .ينوانجلا ريطغم نب دمحم هللا دبع وبأ رمالا لوأ ذ هيلع سرد :ةبراغملا نمو

 ليعامسإ :مهو .برغملا ىلإ ملعلا ةلمحب نوفورعملا ةعبرألا ةبلطلا هءاج دعس نب ةملس تادوهجم
 .متسر نب نمحرلا دبعو .يتاردسلا مصاعو .يلبقلا دواد وبأو .يسمادفلا رارد نب

 نم مظعأ ةديبع وبأ مامإلا اهب ماق يتلا ةيملعلا ةكرحلا نإ :رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقي
 يفخلا بادرسلا كلذ نمف .ةرصبلا ذ عاعشإ زكرم ناك هنأ يفكيو .روطس خ تاملك اهروصت نأ

 ةرحلا ةوعدلا تقلطنا .قاروألاو مالقألا عم فافقلا هيف سدكتتو .هباب ىلع لسالسلا لصلصت يذلا

 ىصخقأ ةقالطنالا هذه تفلبف .يي دمحم هب ءاج امك لي دمحم ثارت ىلع ةظفاحملل .ةميركلا

 يهو مويلا ىلإ نيحلا كلذ ذنم لزت ملو .بونجلا ىصقأو لامشلا ىصقأو ،برغملا ىصقأو .قرشملا
 .ةميركلا ةلاسرلا هذه لجأ نم حفاكت

 .دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلاو برغملا ىلإ ملعلا ةلمح :ةديبع يبأ ذيمالت نم رهتشاو

 نأ ةجردل تادابعلاو ةراهطلاب قلعتي اميف اصوصخو نيدلا ذ طايتحالا ديدش ةديبع وبأ ناك
 :اموي هل لاق هباحصأ دحأ ملاس نب رايخ

 ۔«ًاريثك هسفن ىلع ددشي ناكو "سانلا ىلع ددشت تنأ .دحأ كباجأ ام ايبن تنك ول ..»

 :لاقف ةددشتملا هيواتف ىدحإب هيرصاعم دحأ وهو جرعألا نايح عمس املف

 .ةديبع وبأ لوقي امك رمألا ناك ول اننيد خ هللا اناقشأ دقل

 .هب هسفن ةديبع وبأ مزلأ يذلا طايتحالا أدبم ىلع بهذملا دعاوق اونب لئاوألا ةيضابإلا ءاملع لملو

 .ميظنتلا ةقدو راشتنالا نم اميظع اغلبم هدهع خ ةيضابإلا ةكرحلا تفلب
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 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 :ةديبع يبأ نع ثدحتي وهو "ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن» باتك ة تافيلخ ضوع روتكدلا لوقي

 ةوقب عتمتي ناك امك نيزرابلا مهئاهقفو لئاوألا ةيضابإلا ءاملع نم اذف املاع ةديبع وبأ ناك ..»

 لكشب ةيرسلا اهتلحرم خ ةيضابإلا ةوعدلا ميظنت ىلع هدعاس امم عساو قفأو ةعراب ةيسايس
 د اهراشتناو مهتكرح ومن خ ربكألا لضفلا هيلإ نوخرؤملا بسني نأ يلاتلاب ورغ الو .يكذو قيقد

 .«...ةرصبلا جراخ ةريثك ةيمالسإ راطقأ

 ةيادب عم كلذ قفتاو ةيرجه ٩٥ ماع جاجحلا توم دعب ةوعدلا لمأ ةماعز ةديبع وبأ أدب دقو

 اومضنا نيذلا دزألا ءامعز (ةبلاهملا) عم ةقيثو ةقالع ىلع ناك يذلا كلملا دبع نب ناميلس مكح

 .ةريفو دادعأب ةيضابإلا ىلإ
 نيب ةقالملا تزيمت زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ةياهن ىلإ تدتما يتلا ةرتفلا هذه لالخو

 ميظنتل ةصرفلا هذه ةيضابإلا خياشمو ةديبع وبأ لغتسا ءودهلا نم عونب نييومآلاو ةيضابإلا

 ةفاكل ةماع سلاجم اهنم هعابتأ اهداتري سلاجملا نم ةعومجم هل تناكف .هعابتأ ةيبرتو مهرومأ

 تناك ةريخالا سلاجملا هذهو .ملعلا ةلمحل ةصاخ سلاجمو .خياشملاب ةصاخ سلاجمو نيملسملا

 .راصمالا :فلتخم ىلإ مهناسرإو ةاعدلا دادعإب صتخت

 :نايفس وبأ لاق

 كلذ بحأ ام لاق .دحأ كنع فلخت ام تجرخ ولو جورخلا نم كعنمي ام ةديبع يبأل ليق ...»

 .«...ماكحألا ةفاخم رصعلاو رهظلا نيب ام ميقأ نأ بحأ الو تببحأ ام تلعق ولو

 مايقلل برغملاو قرشملا ىنإ هذيمالت لسري ناك دقف .ميظنتلاو ةيبرتلاب مايقلل هسفن رذنو

 نب ةملس لسرأف .مكحلا زكرم نع ةديعبلا نكامألا ذ نيملسملا لاوحأ ىلع فرعتلاو ةوعدلاب

 لك نم ةبلطلا هثءاجف .ناسارخو تومرضحو نميلاو نامع ىلإ هريغ لسرأو برغملا ةهج ىلإ دعس

 نم ةبخن كلذ خ هدعاسي ناكو .ةاعدك مهدعي ناكو يفخلا بادرسلا كلذ هدنع نوسردي ناكم

 .بئاسلا نب مامضو جرعألا نايحو (ناهدلا حلاص حوت وبأ) مهنم رايخالا ءاملعلا

 يئاطلا دودوم وبأ بجاح مامإلا

 .ًافورمم عرولاو دهزلابو افوصوم داهتجالاب ناك :ينيجردلا سابعلا وبأ هنع لاق

 .هدعب الو هلبق سلجم خ ًامئاق ملكتي ًاملكتم تيأر ام :هيرصاعم دحأ وهو حيلملا هنع لاقو
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 ةماقتساللر قحا لمأ ةيضابالا

 ناكف .لكاشملا لحو تادعاسملا عمج نع لوؤسملا وهو .هديبع يبال نميالا دعاسلا بجاح ناك

 هك عقو يذلا فالخلل تومرضح ىلإ دمرلاب ضيرم وهو هلسرأ هنأ اهنمو .ةديعب تامهم خ هلسري
 نم رصبأ امف مكلجأ نم تجرخ دقل :مهل لاقف .ديدحلا ي هولعج نيح ديعس نب هللا دبع رمأ

 لئاو هل لاقق انومتبلغ مكنإ تومرضح لهأ اي .يكسن ءاضق نم وجرأ اممو البج الو الهس ةرصبلا

 .كيأر نم جرخن ال هللا كمحري يمرضحلا بويأ يبأ نب

 نأو راظنألا نع ةديعب هتسردم نوكت نأ زيزعلا دبع نب رمع ةافو دعب ةديبع وبأ رطضا دقو

 ةطلسلاب ضرعتلا وأ طالتخالا نم مهيمحت نيناوق مهل عضي نأو اديج ارايتخا هذيمالت راتخي

 عم لعف امك .نيملسملا عامجإ نع جرخي وأ هيأرب دبتسي وأ فلاخي نم لك درطي ناكف ةمكاحلا

 .ناليغو ةزمح

 :نايفس وبأ لاق

 ارظانتف بجاح لزنم ىلإ اجرخف .ردقلا رمأ ذ هركاذيل ةديبع ابأ يوكلا ةزمح ىتأ ...

 ىلإ ىشم هنأ ةدم دعب مهفلب مث ناليغ تقراف اذه ىلع ةزمح اي ةديبع يبأ نم عمس ام رخآو اريثك

 مث نوملكتملا ملكتف لاق سانلا هل عمجف ًابجاح ةديبع وبأ رمأ اهدنعو .مهملكف ءافعضلاو ءاسنلا

 مهلزنأ وأ مهاوآ نمف اثادحأ انيلع اثدحأ ةيطعو ةزمح نإ لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف بجاح ملكت

 ...سلجملا نم ادرو سانلا قرفتف مهتملا نئاخلا اندنع وهف مهسلاج وأ

 جاجحب يقتلي ناكو اردان الإ هتوفي ال ناكف اغلاب امامتها جحلا مسومب ةديبع وبأ متها دقو

 اذإو .مهل اهلحيف مهلكاشم هيلع نوضرعيو هنوتفتسيق راصمألا فلتخم نم نيمداقلا ةيضابإلا

 .مامض وأ بجاح وأ عيبرلاك هناوعأ نم ضعب هنع بانأ جحلا ىلإ رقسلا نم هعنمي ام ثدح

 .هدحو عيبرلا لسرأ جحلا تقو ءاج املق .ةديبع وبأ ضرم تاونسلا دحأ يفف

 ةعامجلا حور هيع رطيست اعمتجم نوكي نأ ةديبع وبأ عاطتسا قيقدلا ميظنتلل ةجيتنو

 انوع اونوكي نأ ءاينغألا رمأ دقو .نيدلا ةمدخ خ ينافتلاو ءاطعلاو لذيلاو ءاخإلاو ةبحملا هدوسيو

 رحلا وبأف .بناجلا اذه خ ةريثك صصقب ةئيلم ريسلا بتكو .نيملسملا نم نيجاتحملاو ءارقفلل
 ءارقفلل هلام نم اءزج صصخي ناكو اينغ ناك ةكم خ ةيضابإلا خياشم نم وهو نيصحلا نب

 .نمجاتحملاو
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 ةماقتسالار قمحا لمأ ةيضابالا

 :لاق ةمقلع نب ىسيع نع نايفس وبأ ىور
 ءارقف ىلإ اهفصن مسقيف ةكم ىلإ ةرصبلا نم هتلغ هيتأت تناكو .اريبك اخيش هتكردأ ...»

 نم بدنج نب لضفلا ناك امك .نيملسملا نم هب رمي نل هئيهي رخالا اهعبرو هتقفن اهعبرو .نيملسملا
 .مهئالضفو نيملسملا رايخ

 :لاق نايفس يبأ نع ريسلا بحاص يوري

 نولوقت ام :ةرق لاقف .هولسغيل نيملسملا نم ةعامجو رمع نب ةرق هيلع لخدف بجاح تام ...»

 افلأ نوسمخو ةئام ليقو ًافلأ نيسمخ هنيد ناكو هونمضف ةعبرأ ي ةرق ردتباف لجرلا اذه نيد
 ( .لام يل ىقبي الو هنع زجعأ ىتح يلام خي وه لاقف هوربخأف لضفلا رضحف

 :هتنأ نايفس وبأ ركذ

 اهب امهنيعي ةريثك الاومأ امهل بجاح عمج .ةزمح وبأو ىيحي نب هللا دبع مامإلا جرخ امل ...»

 اخيش ناكو رهاط ابا اعدو دحا هيلع عنتما امف غىري ام ردق نيملسملا نم رسوم لك ىلع بتكو

 وبأ قلطناف نولمحي ال ام مهيلع بتكن نأ هركن انإف سانلا طاسوأو ءاسنلاب كيلع :هل لاقو الضاف

 .هولأس اميف اعراسم هودجو الإ الجرالو ةأرما اوتأي ملف نيملسملا نم هعم قلطنا نميف رهاط

 يخأ يأ رهاط وبأ لاقف مهرد فالآ ةثالث مهيلإ عفدف .لام بحاص نيملسملا نم لجر ناكو

 ال هللاو .هعدف هتدجو اذإف هيف قفنأ اذه لثم اهجو تنك ذم تيأر ام هللاو .مهل هللا لاق .لايعلا

 وبأ عمج ىتح ليللا سمي ملف اولعفف .تيقب ام يمساب ربخت ال هللا دهع نكلو .مهرد اهنم يلإ عجري
 .ةيقبل سانلا ذ نإ لاقف كلذب رسف ًابجاح اوربخأف مهرد فالآ ةرشع رهاط

 قرشملاب ةدحاو نيتمامإ هنع جتن يذلا هتيبرتو هدهج راثآ ىأر ىتح ًاليوط ارمع ةديبعوبأ رمع

 .برغملاب ىرخأو

 ةيضابإلا ةمامإ بيبح نب عيبرلا ىلوتو .روصنملا رفعج يبأ دهع ه ١٥٠ ةنس ةديبعوبأ يوت
 .ةرصبلا 2 هدعب نم

 :ةديبع يبا تومب عمس امدنع لاق روصنملا رفعج ابأ نأ ىوري

 .«. .ةيضابإلا تيهذ » ٠.٠
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 -... 7 . ةماقتسالا قمحا لمأ ةيضابولا

 يديهارفلا يدزالا ورمع نب بيبح نب عيبزلا

 ةقطنمب ةنطابلا ةقطنم خ نامعب دلو .يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ريبكلا مامإلا

 يبأو ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ .ةرصبلا ىلإ رفاس مث نامعب أشن (ىول) ةيالول ةعباتلا نافضغ
 نرقلا فصتنم خ شاع .نامهدلا حون نب حلاصو بئاسلا نب مامضو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 دنع ديناسملا حصأ نم ربتعي يذنا دنسملا»ه كرتو (ه٠٨١-٥٧١) يتنس نيب وتو ةةرجهلل يناثلا

 .مهدنع لوادتمو عوبطم هباتكو .ةيضابإلا

 :ريسلا ة يخامشلا هنع لوقي ةيضابإلا دنع ملعلا ةمئأ ثلاث وهو يرصبلا ورمع يبأب بقليو

 .(مضخلا ملعلا رحنو .مشالا بهذملا دوط)

 ٧٥ يتنس نيب ام يرجهلا لوالا نرقلا نم يناثلا فصنلا ة نامم ي ةنطابلا ةقطنم خ دلو

 ريسفتلا مولع ذخأ اهبو نيحلا كلذ خ ءاملعلاب صخت تناك يتلا ةرصبلا ىلإ رفاس مث .ه ٠٨۔

 فلخي نأ قحتسا كلذبو .ةرصبلا ے نيدودعملا ءاملعلا نم راص ىتح اهيف عربو هقفلاو ثيدحلاو

 .ةرصبلا خ ةيضابإلا ةوعدلا ةسائر خ ةديبع ابأ هخيش

 نيخرؤملا ضعب ركذ دقو .هنع ىورو همزال نم رثكأ وهو ملسم ةديبعوبأ مامإلا هخويش مهأ نمو

 حون يبأو بئاسلا نب مامض نع ملعلا ىقلت امك ملعلا هنع ذخأو باش وهو رباج مامإلا كردأ هنأ

 .«مامضو .حون يبأو .ةديبع يبأ :ةثالث نم هقفلا تذخأ ..» :هلوق هنع درو دقف .ناهدلا حلاص

 :لاثمأ ةرتفلا كلت ذ اوشاع نيذلا نيعباتلا نم ريثك دي ىلع ذملتت دقف ءالؤه ىلإ ةفاضإلابو

 .مهريغو ةملس نب دامحو مره نب ورمعو ةداتق

 نم مهريغو هع ابتأو هذيمالتو ديز نب رباج هاقال ام ةرصبلاب هدهع لوأ ا عيبرلا ىأر دقو

 .ماكحلا كئلوأل ةيهارك هسفن الم ام .هيلع هتوسقو يفقثلا فسوي نب جاجحلا تنع نم .ءاملعلا

 هيقت ةليط ةطلصلاب كاكتحا يأ بنجت خ ةديبع يبأو ءاثعشلا يبأ هيخيش قيرط كلس هنأ الإ

 هلعج امم .ىذأب هتباصإ وأ هداهطضا ىلإ رشت مل هنع تثدحت يتلا رداصملا لك نأ ذإ .ةساردلا

 ءاملع نم الماعو .ةنسلا ةاور نم ةيوارو ركفلا مالعأ نم املع راص ىتح ملعلا ليصحت ىلإ غرفتي

 .ءانتقثو اننيمأو انيقتو انمامإو انهيقف ه هنع لوقي ةديبع ابأ لعج امم هقفلا

 ملعلا ةلمح) مهيلع قلطأ ام مهرهشأ لعل .ةبلطلا نم ةعامج عيبرلا مامإلا يدي ىلع ذملتت
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 ةماقتسالاو قمحا لمأ ةيضابالا

 خيشلاو .يوكزألا رباج يبأ نب ىسومو .ليحرلا نب بوبحم روهشملا خرؤملا مهنم :(قرشملا ىلإ

 ىلعملا نب دمحمو ٥ينالعجلا رينلا نب رينمو سةرفص يبأ نب كلملا دبع ةرفص وبأو .رذنملا نب ريشب

 .ريثك مهريغو .ناليغ نب مشاهو "يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأو .يدنكلا

 ةقومرم ةناكمب عتمتي ناك هنأ ىلع عمجت بيبح نب عيبرلا ةايح تلوانت يتلا ةليلقلا رداصملا

 .برغملاو قرشملا ي ةيضابإلا طاسوالا ا ةيلاع ةلزنمو

 :اهنمو .حدملا نم اريثك هنع رابخألا تور

 ملق اورظنف هنع بتكن ىتح دانسإلا بيرق اعرو الجر انل اورظنا ةرصبلا لهأ نم سانأ لاق - ١

 .بيبح نب عيبرلا ريغ اودجي

 .هناكم جحلا دفو عم هتعب ةديبع وبا هخيش ضرم امدنع = ٢

 يضر هتمامإ اوركنأ نيذلاو متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا نيب فالخلا عقو امل ٢

 .درلاب مهيلإ بتكو هيلإ اوبتكف امهنيب امكح بيبح نب عيبرلا ناقيرفلا

 نمو ةيضابإلا بتك ة ةرثانتم هقفلاو ىواتفلاو لاوقالا نم ةعومجم عيبرلا مامإلا راتا نمو
 ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض هخيش نع هاور يذلا «عيبرلا راثا» باتك :ةعومجملا هراثا

 كلملا دهع ةرينم وبأ اهعمجب ماق دقو .ديز نب رباج مامإلل ىواتف ةعومجم نع ةرابع وهو ًاعوطقم
 .اطوطخم لاز ال باتكلا اذهو .ةرفص نب

 عوبطم وهو ."حيحصلا عماجلا» ةيضابإلا هيلع قلطيو «دنسملا باتك اضيأ هراثآ مهأ نمو

 .لوادتمو

 اماع نيمست نم رثكأ شاع .نامع خ نفدو ةيرجه ٠٨١و ١٧١ ةنس نيب ام عيبرلا مامإلا يوت

 .ةديبع وبا مامإلاو رباج مامإلا اهجهنم مسر يتلا ةوعدلا ةدايقو ملعلا رشنو ةيبرتلا ة اهاضق

 ةيضابإلا ءاملع نم
 .يناتلا نرقلا لئاوأ ي ايقيرفإ خ مهبهذم رشنب ماق :دعس نب ةملس

 مهسيل ايبيلب هسوفن لبج خ هنطوم ىلإ داعو ةرصبلا همولع ىقلت :ينوانجلا ريطقم نبا
 .يضابإلا بهذملا رشن

 .ديلت نب ثراحلا مهمامإ مايأ ايضاق ناك :يدارملا سيق نب رابجلا دبع

 مامإلل اريزو ناك .ةرجهلل يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذ مهئاملع نم :بلاط وبأ حمسلا
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 .ايبيلب هيحاونو هسوفن لبج ىلع هل الماع مث متسر نب باهولا دبع

 الماع ناكو .ةرجهلل ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا خ مهئاملع نم :ميسو نب نابأ رذ وبأ

 .سلبارط زيح ىلع باهولا دبع نب حلفأ مامإلل
 يناتلا نرقلا رخاوأ ي رابكلا ةيضابإلا ءاملع نم يرصبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس وبأ

 .يرجهلا

 وبأ مهنمو» :ّينجرلا لوقي .بيبح نب عيبرلا ةقبط نم يناسغلا درمعلا نب دلخم نات وبأ
 لهأ ةملك نع نيلضانملاو مالكلاو عورفلا ملع ءاملع دحأ هللا همحر ۔ درمعلا نب دلخم ناسغ

 .؛هديأو مولعلا 2 هدي حتفو ةديبع يبأ باحصأ نم بحن نممو مالسإلا

 وبأ مهنع ىور نممو ةديبع يبأ مامإلا ذيمالت نم ‘ينميلا يمرضحلا بوتأ نب لئاو بويأ وبأ

 .ايقت ادهاز املاع اهيقف ناكو بيبح نب عيبزلا ةقبط نم وهف .هتنودم خ مناغ
 نم ةعبازلا ةقبطلا نم .يكملا يشرقلا ةريبه نب فيس نب ليحلا نب بوبحم نايفس وبأ

 .بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ .ةرجهلل ةيناتلا ةئاملا نم ةيناتلا نيسمخلا ءاملع

 ريس ديلخت ىلإ قبس نممو .راحبالا رايخألا دحأ ليحلا نب بوبحم مهنمو» :ينيجردلا نع لوقي

 .رايخألا فلشلا

 يبأ مامإلا نع ذخأ نممو نيزرابلا ءاهقفلا نم :َيتاسارخلا روصنم نب متاح روصنم وبأ

 رخآ خ رصم ىلإ لحر .ةيضابإلا دنع تاقلا نيثدحملا نم ناكو .املاع اهيقف ناك ملسم ةديبع
 :ردصملا .هرمع

 رابك نم ناك “توم رضح نم ريبك ةيقف :ينميلا يمرضحلا رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبآ

 ىلإ ةرصبلا نم لقتنا ةديبع يبأ مامإلا ةافو دعبو .ةديبع يبأ مامإلا نم ملعلا ذخأ .نيتفملا ءاقفلا

 .اهيلإ بسن دقو ةفوكلا

 ةيناتلا ةقبطلا ءاملع نم ةرصبلاب هدلومو .بدلا نم نامع نم هلصأ :بئاسلا نب مامض

 يبأ مايأ ذ ةيتفلل رتصت نمم ناكو .ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ . مهئاهقفو ةيضابإلا ةمئأ نم

 كلملا دبع ةرفص وبأ هعمج .«مامض تاياور» باتك ديز نب رباج نع هتاياور تنود دقو ةديبع

 ٠ ة رفص نب
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 ريزغ عرولا ديدش ناك .ءيط خ هنكسم ناكو ةرصيلا نكس :ناهدلا حون نب حلاص حون وبا

 ذاتسأو قيقحتلا خيش» :َينيجرآلا هنع لوقي .عيبرلا ذخأ هنعو مهريغو ديز نب رباج نع ذخأ .ملعلا

 .«نيحلاّصلا قرط جهانو .قيرطلا لهأ

 هنأ وأ .رصم هنطوم نأ رهظيو .بيبح نب عيبرلا ةقبط نم :فورعملا نب بيعش فورعملا وبأ

 ىلإ لحرق باقمولا دبع ةمامإ ىلع برغملاب فالخلا عوقو دنع اهب ناكو نمز نم ةرتف اهيف ماقأ

 مامالل هتضراعم لصاوو .نيدنف نب ديزي ةميزه دعب سلبارط ىلإ عجر ممث راكتلا دضاعو ترهات
 .هنم ةءاربلا اونلعأو بهذملا ةمئأ ةّيقبو عيبرلا هعلخ كلذ ببسبو بامقولا دبع

 نميالا دعاسلا ناكو .ةرصبلاب هدلوم ناكو نامع نم هلصأ :يئاطلا بجاح دودوم وبأ بجاح

 رومأ غ رظتلاو حالسلا ءارشو لاملا عمجو برحلا نوؤشب مئاقلا وه ناكو هتاطاشن 2 ةديبع يبال

 .روصنملا رفعج يبأ مايأ ي نوت .سلاجملاو ةوعلا
 يبأ نع ملعلا ذخأ .يندملا دابع نب دمحم ريغ وهو .يتفملا هيقفلا :يرصملا دابع نب هللا دبع

 هاتفأف لئاسمب باولا دبع مامإلا هيلإ لسرأ .اهيف ماقأو رصم يلإ داعو ةرصبلاب ملسم ةديبع

 .بيبح نب عيبرلا ةقبط نم وهو .اهب

 .ترمهاتب ةّيمتسرلا ةلودلل ثلالا مامإلا :متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلقأ مامإلا

 .اليوط مكحلا ے ثكم .ه٠٥٢۔٠٤٢ يتنس نيب هتافو تناك ه٠٩١ ةنس هابأ فلخ

 يشرقلا ليحرلا نب بوبحم

 .يموزخملا يشرقلا ةريبه نب ربنعلا نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبآ خيشلا

 يناثلا نبالا وهو نايفس وبأ مسا هيلع قلطي ثيح نايفس هنباب ليحرلا نب بويحم مامإلا ىنكي
 .بوبحم نب دمحم دعب هل

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا دهع خ كلذو يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوالا دقعلا ذ دلو

 .يميمتلا ةمبرك
 ليحرلا هدلاو يوت هنأ رهاظلاو ..ءاملعلاب جومت تناك يتلا ةنيدملا كلت ةرصبلا ةنيدم خ أشنو

 بوبحم مامإلا بش ثيح بيبح نب عيبرلا مامإلا هتدلاو نم جوزتف اريغص ًالفط لازي ام وهو

 داع ..نامع يلصألا هنطوم ىلإ عيبرلا مامإلا داع امدنعو ..هنع ملعلا رثكأ ذخأو هتيب عرعرتو
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 شاعو ةمركملا ةكم ىلإ لقتنا وخيش وت امدنعو راحص ةنيدم اهيف شاعو بوبحم مامإلا هعم

 : .هتافو ىتح اهيف

 بحاص لوقي ثيح ةجيدخ اهمسا نأ رهاظلاف ليحرلا نب بوبحم مامإلا جوزل ةبسنلاب امأ

 ءاقتسا اوركذ دقو :تلاق بوبحم ةأرما ةجيدخ نأ نايح معز» :يلي ام (٨/٧٥ج) ءايضلا باتك

 بوبحم اهيلإ بتكف :لاق .ةبرقلا نم مويلا اهانقتعأ دق :تلاقف مهل يقتست مهتمداخ تناكو ءاملا

 .«قتعلا اهمزلاف اهيضمأ نأ

 اغلبي مل ربحملاو نايفس هانبا ناكو بوبحم مامإلا يبوت دقو ..ربحملاو .نايفسو .دمحم هؤانبأ

 .دعب

 وبأ مامإلا :مهرهشأو ءاملعلاو ةمئألا نم ريبك ددع دي ىلع ليحرلا نب بوبحم مامإلا ذملتت

 اذه نع هذخأ دق هملع رثكأ ناكو بيبح نب عيبرلا مامإلاو يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 مامإلل نيرصاعملا ءاملعلا ةيقب دي ىلع ذملتت امك ..هفنك خ شيعيو هل بيبر ناك ثيح مامإلا

 .بيبح نب عيبرلا

 ةرصبلا ناك امدنع ءاوس ملعلا ةبلط نم ريبك ددع ليحرلا نب بوبحم مامإلا دي ىلع ذملتت

 يناسارخلا ةمالعلا خيشلاو بوبحم نب دمحم هنبا مهرهشأ نمو ..ةمركملا ةكم وأ نامع وأ

 .ريثك مهريغو ةنودملا بحاص

 ىلإ لئاسرلا نم ريثكلا لسرأو تافلؤملاو بتكلا نم ديدعلا ليحرلا نب بوبحم مامإلا فلأ
 هذه بلغأ نإف ديدشلا فساللو نكلو ..برغملا وأ قرشملا ىلإ ءاوس ميلاقألاو تاهجلا فلتخم

 بتك خ ةثوثبملا تارذشلا ضعب الإ اهنم انلصي ملو ترثدناو تشالتو عايضلا اهارتعا تافلؤملا

 :يلي ام هراثآ مهأ نمو مجارتلاو ريسلاو هقفلا

 اذه بوبحم مامإلا فلأ دقو ليحرلا نب بوبحم ةريس وأ ريسلا باتك وهو :ريسلا باتك

 ءاملع ىتحو ريدح نب سادرم مامإلا نم ةيادب لئاوالا ةيضابإلا ةمئأو ءاملع نع ثيدحلل باتكلا

 بهذملا مالعأ نع ثيدحلل هفيلأت مت مجارت باتك لوأ باتكلا اذه ربتعيو ..هيف شاع يذلا رصعلا

 .يضابإلا
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 نميلا لهأ ىلإ هدهع

 قحلا بلاط مامإلا ىلإ دهعلا اذه لسرأ ليحرلا نب بوبحم مامإلا نأ تاقبطلا بحاص ركذي
 ١٢٩ يماع نيب دهعلا اذه لسرأ دق بوبحم مامإلا نوكيف ينيجردلا هركذ ام حص اذإو نميلا

 الإ هنع رثؤي مل ول هنإو ...) :هنع لاق ثيح دهملا اذه ىلع ينيجردلا ةمالعلا ىنثأ دقو .ه١٢١۔

 ناكل بابلألاو لوقملا يلوال ىركذو اهيبنت هيف لعجو بادالاو مكحلاو ظعاوملا هيف عمج يذلا هدهع

 ينيجردلا ةمالعلا قيرط نع دهعلا اذه انيلإ لصو دقو اذه .(هادع امع هانعم خ ايفاك كلذب

 ةمالعلا قيرط نع هنم تارقفلا ضعب انتلصو امك .تاقبطلا هباتك خ ًالماك دهعلا اذه لقن يذلا

 .رطانقلا هباتك ے هنم تارابعلا ضعب لقن يذلا يئاطيجلا

 بوبحم مامإلا هلسري مل دهعلا اذه نأ ةديبعوبأ مامإلا هقف هباتك يدشارلا كرابم .د ركذي

 باوصلا وه روتكدلا هيلإ بهذ ام لعلو نيرخآ صاخشأ ىلإ هلسرأ امنإو .قحلا بلاط مامإلا ىلإ

 لك تأربتو مهنيب اميف اوفلتخا موق ىلإ هلسرأ مامإلا نأ هنم فشتسي دهملا اذه أرقي يذلا نأل

 ةيضق خي مهيلع لكشتسا ام مهل حضويل دهملا اذه مامإلا لسرأف .نيرخآلا نم مهنم ةعومجم

 بهذملا معزتي ناك قحلا بلاط مامإلا رصع 2 نأ كلذ ىلع رخآلا ليلدلاو .ةيالولاو ةءاربلا

 هرمعو ةلاسرلا هذه لسريو هخئاشم بوبحم مامإلا مدقتي نأ عقوتأ الف ةديبع وبأ مامإلا يضابإلا

 .يناثلا دقعلا زواجتي ال كا ذنآ

 نامع لهأ ىلإ هتلاسر

 ضعب 2 بوبحم مامإلا عم افلتخم ناك يذلا ناميلا نب نوراه نأ ةلاسرلا هذه لاسرإ ببس

 يتلا اياضقلا هي هيأر ايدبم (ه )١٩٢ -٢٠٧ هللا دبع نب ناسغ مامإلا ىلإ ةلاسرب لسرأ اياضقلا

 ناممب ناسغ مامإلا ىلإ ةلاسرلا هذه تلصو امدنعو بوبحم مامإلا نيبو هنيب لدج راثم تناك

 اهلسرأ يتلا ةلاسرلا ىلع ًادر ةلاسرلا هذه هيلإ لسرأف ةمركملا ةكمب بوبحم مامإلا ىلإ اهلسرأ

 الدتسم اهدينفت ىلع لمعو نوراه خيشلا اهحرط يتلا ءارآلا لك بوبحم مامإلا بقعت دقو نوراه
 دقو ةدوجوم تلاز ام ةلاسرلا هذهو بهذملا ةمئأ لاوقأو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب كلذ ىلع

 .تاباوجلاو ريسلا باتك نمض تعبط
 انهملا مامإلا ىلإ بوبحم مامإلا اهلسرأ ةلاسرلا هذه نأ يملاسلا نيدلا رون خرؤملا مامإلا حجر
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 ةماقتسفلار قحل لهأ ةيضابالا

 هقف بحاصو خيراتلا ربع نامع بحاصك هدعب ءاج نم كلذ ىلع هعباتو (ه٧٢٢۔٦٢٢) رفيج نب

 ةحارص اوركذ ءاملعلا ضعب نأل كلذو ةحصلا نع ديعب لوقلا اذه نأ رهاظلاو ةديبع وبأ مامإلا

 نسحلا يبأ خيشلا لوق هسفن يملاسلا خيشلا لقن ثيح ناسغ مامإلا دهع خ عقو فالخلا اذه نأ

 ءايضلا بحاص يأرلا اذه ىلإ لام دقو ناسغ مامإلا دهع لصخ دق فالخلا اذه نأ ركذي يذلا

 .باوصلا وه هنأ رهاظلاو

 تومرضح لهأ ىلإ هتلاسر

 لمتشتو نوراه خيشلا ةلاسر ىلع درلل كلذك ةلاسرلا هذه ليحرلا نب بوبحم مامإلا لسرأ
 نامع لمهأ ىلإ هتلاسر اهشقان يتلا ءارآلاو اياضقلا لمجم ىلع ةلاسرلا هذه

 مشاه نب دمحم خيشلا ىلاإ هتلاسر

 لئاسملا ضعب حيضوتل مشاه نب دمحم ةمالعلا خيشلا ىلإ ةلاسرلا هذه بوبحم مامإلا لسرأ

 هذه دجوتو باوصلا هنأ دقتعي ام ًاحضومو مهئارآ ادنفم ةيضابإلا ىلع ةيردقلا اهباع يتلا

 .نيبلاطلا جهنم خ ةلاسرلا

 ٢٠٥١٩٨٩٥ يماع نيب ام هلا دبع نب ناسغ مامإلا دهع رخاوأ 2 بوبحم مامإلا وت دقو اذه

 .ةمركملا ةكم 2 نفدو ه

 يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا وبآ

 .ةيعاد .ملاع .يكملا يربنعلا ثراحلا نب شاخشخلا نب كلام نب نيصحلا نب يلع رحلا وبأ

 .لئاوالا مهتمئأ نمو .زاجحلا خ ةيضابإلا ةكرحلا داور رابك نم دعي .دئاق

 ةيناثلا ةقبطلا نمض هتاقبط ة ينيجردلا هفنصو غيرجهلا يناثلا نرقلا لئاوأ ةكم خ شاع

 ضعب كلذ ىلا بهذت امك ةباحصلا ضعب كردأ هلعلو .نيعباتلا نم ربتعي وهف اذهل .(ه٠٥١۔٠٠١)

 .تاياورلا

 2 حوتفلا نمز (ةريحلا) يحاون ضعب ىلع ديلولا نب دلاخ لامع نم نيصحلا هدلاو ناك

 قارعلا ضرأ نم (ناسيب) ىلع باطخلا نب رمعل الماع حبصأ مث . قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 .(٧٥٢ص .بسنلا ةرهمج .يبلكلا )

 نرقلا طساوأ ذ دلو امبر هنأ دكؤت ثادحألا نأ الإ .هداليم ةنسب انديفت ال رداصملا نأ امبو
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 .يرجهلا لوالا

 هيبأ نعو .ديز نب رباجو .زيزعلا نب رمع نع ثيدحلا عمس دقو ‘ثيدحلا ةاور نم رحلا وبآ دعي

 دروأ .ةيضابإلا ىلإ هئامتنال مهضعب هحرجو مهضعب هلدع .ةديبع يبأو جيرج نع ىورو .نيصحلا

 .ريبكلا خيراتلا .يراخبلا ) "جراوخلا يار ىري ناكو نيصحلا نب يلع تيار :هينيع نبا لاق» :يراخبلا

 .(٦/٧٦٢ج

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ مامإلا رصاعو .ديز نب رباج ةوعدلا لهأ مامإ دي ىلع ذملتت
 يحي نب هللا دبع باحصأ نم ناك امك .هداضعأو هيراشتسمو يراشلا ةزمح يبأ راصنأ نم ناكو

 بجاحو .تالسارم يئاطلا بجاح دودوم يبأ نيبو هنيب تناكو .هتبرجتو هيأرب رينتسي .قحلا بلاط

 .ةيضابإلا ةكرحلا ةيوعدلا هتناكمب فورعم

 نميلاو زاجحلا 2 يضابإلا بهذملا رشن خ ميظعلا هرودب خيراتلاو ةريسلا بتك خ فرع

 .هسفنب دهاجو .هلامو هملعب كلذ ة كراش .مهداديتساو نييومألا روج نم صلختلاو

 يموي لك دقعني داشرإلاو ظعولاو ريكذتلل اسلجم هل ذختا ذإ .هللا ىلإ ةاعدلا ربكأ نم ربتعيو

 يهو .ناك موي يأ اراهن وأ اليل لاحلا هيلإ تعد تقو يأ خ نوكيو .عوبسأ لك نم سيمخو نينتا

 ظافلأ يهو .داعيملا وأ عمجلا وأ عمتجملا مهدنع ىعدت .هدعب نم ةيضابإلا اهيلع راس ةيوعد ةقيرط

 غ ةيرسلا سلاجملا هذه بتر نم لوأ رحلا وبأو . مهتاحلطصم نم تحبصأو .دحاو ىنعمل ةفدارتم

 .(١/٥ج .تاقبط .ينيجردلا ) .ةكم

 ناكو .ةيبرتلا _ هتيجهنمو .ةيوعدلا هتقيرط خ احجان ناك رحلا ابأ نأ ريسلا رابخأ نم ودبيو

 هذه خ ةفيرط اصصق ةريسلا بتك هل تدروأ دقف .مهبونذ نع عالقإلل نيبنذملا عانقإ ي ريثأت هل

 اوحبصأ نيذلا ةوعدلا لهأ جهنمب نيعنتقملا نم ريثكلا عمجي نأب هسلاجم ترمتأ دقو .ليبسلا

 هلوق ددصلا اذه خ ةعماجلا هتاملك نمو .يراشلا ةزمح يبأ شيج 2 ةداقو .هدونج نم دعب اميف

 .«بسنلا 2 ةوخألا نم ىوقأ نيدلا ةوخالا»

 ةزمح يبأ عم هيف قفتا يذلا تقولا و .هتكرح امهب طاحأ يتلا ةيرسلاو رذحلا نم مغرلابو
 نب ناورم ةفيلخلا نم رمأب ضبقلا ةيومألا ةطلسلا هيلع تقلأ ه٩٢١ ةنس ةفرعب ءاقلل يراشلا

 .ماشلا ىلإ قيسو ديدح نم ةماجب هتديقو ،دمحم
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 ةماقتسللار قحا لهأ ةيضابالا

 دنج نم هوصلخف (ةوعدلا لهأ) نيملسملا نم الجر رشع ةعبرأ خ رمع نب ىسيع جرخف

 وبأ .يريبعجلا اذك .٠٠١؛ص .يخامشلا ريس) لحارمب ماشلا وحن ةنيدملا اوزواج نأ دعب نم ناورم

 ااا : .(٩١١١ص .يراشلا ةزمح

 نم ناك يتلا زاجحلا 2 ةوعدلا لهأ ةكرح 2 رحلا يبأ رود كردن رابخألا هذه لالخ نم و

 .. !ذهو) ةكم يحاون نم لجر 7 ماشلا ىلإ جورخلا دارأ امدنع ةزمح يبال عمتجي نأ اهرامث

 ةلباقمل ةيضابإلا مهتلسرأ نيذلا ةتسلا دقولا ءاضعأ نمضريتخا كلت هتناكمو .(ليلقلاب سيل ددعلا

 اوبلطو .ةمالا نوؤشو مكحلا اياضق ي مهفقاومو مهئاراب ءالدإلاو .زيزعلا نب رمع لداعلا ةفيلخلا

 عنمو .نيذشارلا هئافلخو ةلي لوسرلا جهن ىلإ ةمألاب ةدوعلاو .عاضوألا حيحصت ىلع لمملا هنم

 . .(٢/٥٧١ج .ريبكلا برغملا خيرات .زوبد يلع دمحم) ربانملا ىلع يلع مامإلا نعل ةنس

 دعب هتداقو يراشلا ةزمح يبأ داوق نم حبصأ لب .هلامو هملعب داهجلا ذ رحلا وبأ فتكي مل

 .ةنيدملاو ةكم هبناج ىلإ ناكو (ديدق)و ٠ (ىرقلا يداو) ةكرعم 2 كراش ثيح .ةكم خ امهئاقل

 ةدايق ذ هرظن دعبو .هيأر ةفاصح ىلع لدت ارابخأ هنع ةريسلا بتك دروتو .انسح ءالب ىلبأو
 .(١٢٢ص .ةيضفلا دوقملا .يبايسلا ) كراعملا

 رود نم اراد لخد ذإ .ريخألا سفنلا ىتح يراشلا ةزمح يبأ بناج ىلإ داهجلا ه اتباث لظ

 رضأه :مهلتاقف زادلا حزم هنبقنب ىمر كلذ 7 اهوقرحأف رادلاب ماشلا لهأ قدحاف .شيرق

 ةنس سابعلا ينب ىلإ رمألا ىضفأ ىتح نيبولصم اولازي ملو .يراشلا ةزمح يبأ عم بلصو لتقو

 .(٢٢٢ص .ةيضفلا دوقملا .يبايسلا ) ه ٠

 يئاطلا بجاح دودوم وبأ

 .اهيف شاعو ةرصبلاب أشن .لاله ينب ىلوم .يئاطلا بجاح دودوم وبأ وه

 .تاموصخلا ضنو .يركسعلاو يلاملا ميظنتلا خ مهدمتعمو .لئاوألا ةيضابإلا تالاجر نم

 ".ةاعدلاو نيدشرملاو ظاعولا نييعتو

 .ملسم ةديبع يبأل ىنميلا ديلا حبصأو .ديز نب رباج توم دعب ةيضابإلا ةكرحلا ىلإ مضنا
 .ةريبكلا تامهملا 2 هريشتسيو هنيعي

 ضعب هباه امبرو .ينايحللاب بقل ىتح ةليوط ةيحل اذ .ًابيهم الجر ناك هنأ ريسلا هرابخأ لدتو
 .ةديبع يبأ نم اهقفو املع لقأ ناك هنأ نم مغرلا ىلع اهسفن ةديبع ابأ مهتبيه نم رثكأ هتاسلج
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 ةماقتسالار قمحا لمأ ةيضابالا

 .ينيجردلا ) ههقق بحاص نكي مل» :لوقي ثيح .ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ كلذب راشأ امك

 2 هلسري ةديبع ابأ لعجي يذلا امف الإو ةديبع يبأب ةنراقم كلذ هنع لاق امبرو .( ٦٢٢ص تاقبط

 .كلذك نكي مل ول جحلا مسوم ة نيملسملا ءاقلو .تاعزانملا لحو .تاموصخلا ضف تامهم

 شم خ نيملسملا رومأب مئاقلا وه بجاحلا ناك و» :رخآ عضوم خ لوقي نايفس ابأ دجن اننال

 ( .٢٥٢ص «ىواتخفلاو نيدلا رما نم ءايشألا هذه

 عرولاو دهزلابو .افوصوم داهتجالاب ناك» :هلوقب هفصي ثيح .ينيجردلا لوق رسفي ام اذه و
 .مولعلا) "مولعلا ليصحت خ ىلعألاب سيل هنأ ىلع .مورحملاو لئاسلل قح هلام خو .افورعم
 .(٨٤٢ص

 .ةنوعملاو لاملا عمجو .برحلا رمأ نم .نيملسملل رومألا هذه لثمب مئاقلا وه بجاحلا ناك

 .(٢٥٢۔٢٤٢ .تاقبط .ينيجردلا ريس) لئاسملاو نيدلا رمأ دنسي هيلإ ةديبع وبأو .ةموصخلاو

 تناكو .ةيضابإلا ةكرحلاب قحتلي نمم نايتفلاو خويشلل امهم ازكرم ةرصبلاب هراد تحبصأ
 ءانثأ ةالصلا هيف ماقت تناكو .ةمكاحلا ةطلسلا نيعأ نع اديعب دقعت يتلا ةيرسلا تاسلجلل ىقتلم

 ( .ةئف لكل تاسلج هل تناكو .ناضمر

 .لاملا عمج ةمهم ةديبع وبأ هيلإ دنسأ .يكرحلا هطاشنو ميظنتلا ي يئاطلا بجاح ةردقمو

 راتخملا ةزمح يبأ ةكرحو .نميلا ذ قحلا بلاط ةكرح ديوزت خ لضفلا هل ناكف .حالسلا ءارشو

 ه٠٢١ ةنس نامع ة دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةكرح مث (ه٠٨١۔ )١٢٩ نيب ام زاجحلا

 /,٦١٦(. ١ج .نيبلاطلا جهنم ييصقشلا )

 .لاملا عمج خ دودوم يبأ ةقيرط ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ نعالقن ينيجردلا دروأ دق و

 ةريثك الاومأ هل عمجف بجاح ماقأ فوع نب ةزمح ابأ هجوو .يحي نب هللا دبع مامإلا جرخ امل»

 اعدو لاق .دحأ هيلع عتتما امف لاق .ىري ام ردق نيملسملا نم رسوم لك ىلإ بتكف لاق .اهب هنيعيل

 .نولمحي الام مهيلع بتكن نأ هركن انإف .طسوأو ءاسنلاب كيلع لاق . الضاف اخيش ناكو رهاط ابأ
 هودجوالإ ألجرالو ةأرما ذئموي اوتأي ملف لاق .نيملسملا نم هعم قلطنا نميف رهاط وبآ قلطناف لاق
 ًابجاح اوتأف :لاق ٠ مهرد فالآ ةرشع رهاط وبأ عمجو الإ ةليللا سمت ملف . .هولأس اميف اعرسم
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 ةماقتسفلار قحا لهأ ةيضابالا

 .ههجوو احالس لاومألا كلتب ىرتشاف لاق .دعب ...ةيقبل سانلا نإ لاقو .كلذب رسف هوربخأف

 .(٢/٢٦٢ج .تاقبط .ينيجردلا ) (هللا همحر) ةزمح ىلإ يقب ام هجوو

 لها عم هتنورمو هقفر مغر .لوصألا لئاسم ة مهعم نواهتي ال عدبلا لهأ عم ًاددشتم ناكو

 نم نكل .مهسلاجم ىلإ مهراضحإو مهب قفرلاب هباحصأ رمأي ناكو .اورهاجي مل ام يصاعملا
 كلملا دبع يصوي ناك كلذبو .(٢٥٢ص .ينيجردلا) سلجملا نم هدرطب رمأ ةديقعلا خ ثدحأ

 هرمأ خ ارواشتف ىلاعت هللا نيبو هنيب نوكت ءايشأ نوملسملا هيلع بيعي دحأ ناك اذإ» ليوطلا

 بيعي دحأ ناك اذإو .هيلع بوتي نأ هللا ىسع . مكدهج هب اوقفراو .مكسلاجم هورضحأو .هوظعو

 هتروع اودباف .ًاقتف مهنيب قتفيو مهيلع بغشي نأ هتدارإو نيدلا غ مهفالخ ذ نوملسملا هيلع

 ينيج ردلا) «بوتي وأ .رذح ىلع هنم اونوكيل .هب سانلا اوملعأو .مكسلاجم هورضحت الو هورجهاو

 . . ٢٥٢ _٢٥٣(. /٢ج

 ردقلا ةلاسم 2 وكلا ةزمح ابا رظان امدنع ثدح امك نيفلاخملا ةرظانم هماهم نم ناك اذل

 لوقب ىمتنا ةردقلا ةيضق لوح داح لدج نم ةديبع يبأو غوكلا ةزمح نيب راد ام نايفس وبأ يوري)

 رمأ نم حلصتسي نأ يئاطلا بجاح لواحو «ناليغ تقراف لوقلا اذه ىلع ةزمح اي» ةديبع يبأ

 عمج كلانهف .دابعلا نم تائيسلا ناب لوقلا ىلإ ءافعضلاو ءاسنلا جردتسي لظو رصا هنكلو .ةزمح
 ٢٤٤/٢. .تاقبط .ينيجردلا ) "ةزمح نم ةءاربلا تمت هرمأبو ةديبع يبأ رضحمل سانلا بجاح

 .(٨١٤ص .يراضحلا دعبلا .يريبعجلا .اذك

 ىلإ شاع نوكي يئاطلا بجاح نإف ،يخامشلاو ينيجردلا نم لك اهاور ةصق ىلع ادامتعاو

 دنع بجاحل مالغ عقو :نايفس وبأ لاق .ملسم ةديبع وبأ اهيف وت يتلا ةنسلا ه٥٤١ ةنس دودح

 اموي هيلع لح دق .ةديبع يبأبو هب املاع ناكو .بجاحل لاقف .ناك نمل هلأسف . (روصنملا) رفعج يبأ

 هللا محر :لاقو رفعج وبأ عجرف .ايجاح ينعي ستام هل تنك يذلا يالوم لاقف .هلأس .انيزح هآرف

 يالول قيدص تام :لاقف ؟انيزح كارأ يل ام هل لاقف .انيزح هآرف كلذ دعب هيلع لخد مث .ًابجاح

 .يخامشلا ) ةيضابإلا تبهذ :لاقو عجرف .معن :لاق .تام دق هنإو لاق .روعألا ةديبع وبأ هل لاقي

 .(١/٥٨ج .ريس

 نم مكناوخإ نم هنأ مكلبق لضفلا يلوأ ىلإ بتكي وهو نيملسملا دئاق لاق دق و» :ةريسلا 2 ءاج

 يتلا ةرابعلا يهو ٧١( .ةريسلا ) «هللاب قحلي مث هرمأو هللا لدع هيف ماقي اموي قحلا ىري نأ ىنمتي
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 رهظي نأ تددو» :لاق نيح برغملا ضرأب وهو .يمرضحلا دعس نب هملس يمالسإلا ةيعادلا اهلاق

 .يخامشلا ) «يقنع تبرض نإ يلابأ امف .هلاوز ىلإ هودغ نم ًادحاو اموي برغملا ضرأب بهذملا اذه
 .(٩٦١ص .ريس

 ة هوجو ىلع مكيلع اهانددرو .رومألا هذه مكيلع انمظعأ امنا هللا مكمحر اوملعا مث» :لوقيو

 «هقوقحو هنيد ذ هرمأ اوميقتو .هطسقب هلل اوموقت نأ وهو دحاو رمأ اهب داري يذلاف .ةفلتخم يناعم

 ٦٨٩(. ةقرو .ةريسلا )

 اهتأشن ذ ةيضابإلا ةكرحلل سيسأتلاو .ميظنتلا هركف ىلع بلغ يئاطلا بجاح دودوم ابأ نإ

 هركف راثآ تزواجت دقو .ةكرحلا هذهل نيسسؤملا لئاوأ نم دعي اذهلو .اقيبطتو ةيرظن .المعو الوق

 نب ملسم ةديبع وبأ هخيشو هليمز كلذ ة ههبش ؤبرغملاو .زاجحلاو .نميلا نم لك ىلإ هلامعأو
 .ةميرك يبأ

 يناسارخلا متاغ نب رشب مناغ وبأ

 .ناسارخ لهأ نم .يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ هيقفلا ظفاحلا ملاعلا مامإلا خيشلا وه

 نأ رهاظلاو .ةقدلاب هتدالو خيرات ىلع فوقولا عطتسن ملو .اهيلإ ةبستلا نم رهاظ وه امك

 نيلاب اولغتشا مهتأل كلذ .مهتايح نع ةباتكلاو مهريس نيودتب اومتهي مل لئاوألا نم اريثك

 مهتايح نيودت ىلإ اوتفتلي ملف .هضرأ خ هللا عرش ةماقإو .هميلعتو ملعلا بلط خ يعسلاو هرشنو
 .مهدلوم ةنس اصوصخو

 ىتشب رخزت يهف ملعلل ةلبق تناك تقولا كلذ خ ةرصبلا نال ملعلا يقلتل ةرصبلا ىلإ مرق

 يبأ ةّصاخو ةيضابإلا ءاملع دي ىلع ملعلا يقلتل مدق .ةيمالسإلا بهاذملا ىتش خو .ملعلا نونف

 ةديبع

 اهمهأو هبتك نود مهنعو هتذمالت نع ملعلا ذخأ هتنأ آلإ .اليلق آلإ هتايح نم كردي مل ناك نإو

 مهتافالتخاو مهتاياورو ةديبع يبأ ذيمالت لاوقأ اهيف نود يتلا ةنودملا

 :مهو اخيش رشع ةعبرأ هتنودم ذ مهنم ىمس خويشلا نم ريبك ةدع مناغ يبأ مامإلل ناك
 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ

 .بيبح نب عيبلا
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 ةماقتسللار قحا لهأ ةيض ابالا

 .زيزملا دبع نب هللا دبع

 .دقعم نب رمع جزؤملا وبأ
 .دربملا نب دلخم ناسغ وبآ

 .بوأ نب لئاو بوتأ وبأ

 .ليحلا نب بوبحم نايفس بأ
 .روصنم نب متاح ¡

 .رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأ

 .بئاسلا نب مامض

 .ناهدلا حلاص حونوبأ

 ` .فورعض نب بيمش

 .يرصملا دابع نبابجاح

 :هتذمالت رهشأ نمو

 .َيسوفتلا ّينيكاسملا حتف نب سورمع صفح وبأ

 .َيمتسزلا باولا دبع نب حلفأ مامإلاو

 :امه ناباتك مناغ يبال

 .راصتخالا نم ءيشب هنع ملكتأس . ثحبلا عوضوم وهو :ةنودملا ١

 .هيلع رثعي مل دوقفم وهو :ىوتفلا وأ ةيتفلا فالتخا ٢
 .م٥١٨/ه٠٠٢ ةنس تناك هتافو نأ رداصملا ضعب ركذت

 روكذملا خيراتلا ّنإ» :لوقي ذإ .هتافو خيرات ن رخآ ايأر ىري يديعسوبلا حلاص خيشلا ّنأ لإ

 مامإلا نأ وه .حيجرتلا اذه ىلإ انوعدي يذّاو .كلذ دعب تناك مناغ يبأ ةافو نأو .قيقد ريغ ًاقباس

 (ونام) ةعقوم ذ لتق سورمعو .ةنودملا نم ةخسن هدنع كرتو حتف نب سورمع يقل دق مناغ ابأ . ١

 ه٠٠٢٦ ةنس هيقل دق مناغ ابأ نأ انضرف ولف ًابلصو ايوق ناك هنأ هتكراشم ةنّصق نيبتو ه٢٨٢ ةنس

 نيح سورمع نس نوكيف .لقألا ىلع ةنس نيرشع ذئنيح ةرمع ناك سورمع نأ انضرفو .الثم

 ةبالصلا كلتب برحلا خ هتكراشم دعبتست نسلا اذه لثم خ لجرو 6نينس ثالثو ةئام هداهشتسا
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 نرقلا نم لوألا عبرلا رخاوأ ذ ناك سورممعب مناغ يبأ ءاقل نأ حجرتي هنإف اذلو .اهب فصوي يتلا

 .خيراتلا انيه لبق تسيل مناغ يبأ ةافو نأ اذه ىتعمو :رداصملا تركذ امك هعلطم ة سيلو كلاقلا

 نيرظانملا مامإ۔يوغيوقا يسؤغنلا يدهم
 ىلإ ملعلا ةلمح نع ملعلا ذخأ .يوفيولا يسوفنلا يدهم ةمالعلا خيشلا نيرظانملا مامإ هنإ

 .متسر نب نمحرلا دبع مامإلاو .يرقامملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ييأ مامإلاك :برغملا

 مامإلا دي ىلع اوذملتت نيذلا .يلبقلا دواد يبأو . .يسمادتلا رارد نب ليعامسإو .يتاردسلا مصاعو

 .ةزصبلا 7 ةميرك يبلج نب .ملبسم ةديبع يبأ ريبكلا

 ناهربلا ذ ايلعلا ديلا هب يذلا .لادجلا ١ ملع ج موقملا وه ...» :لانقف.ينيجردلا هيلج ىنثأ .

 ...لالحلاو مارحلا نيب قرفلا ىلعو .لاحملا ةلاختساو نكمملا ناكمل ىلع جتحملا وهو .لالدتسالاو

 . ..ه .,.. ٠ .. - .«لالضلاو:عدبلا لهأ خايقن عذارلل

 .ه٦٩١ ةتس سلبارط ةنيدمل باهولا دبع مامإلا راضح ه هللا هفخر يذهم خيشلا دهشت هشتشا دقو :

 هسأر ازعطقو هولتقو هيلا اوحبس ةنيدملا لهأ هرف زحبلا طاش نلا ركسعملا ننم جرخ هنأ فلذو
 . ,_ . ۔. ؛. - ةثيدملأ روس ىلع هوقلعو

 ير اؤَهل ادوه نب مكَحُم خيشلا
 كلذو .(ھ٨٥٢ ۔ )٢٠٨ نيب ايح لازي ال ناكو .يرجملا ثلاثلا نرقلا 2ِ مُكَحُم خيشلا شاع

 _ «ترمهيت» ةمصاعلا ىلع ۔ يتأيس امك ۔ ًايضاق هنيع (ه٨٥٢ :ت) باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نأ

 .(ھ٨٥٢_۔ ٢٠٨ :مكح) هدهع

 ةقبطلا ن ناكو...ه :يخامشلا خيشلا هيف لاق . الخذ ًايضاقو .اليلج املاع مكَحُم خيشلا ناك

 ةعماللا تايصخشلا نم ةيصخش وه...» :رمعم ىيحي يلع خيشلا هيق لاقو .«...ىقتو املع ايلعلا

 مهراونأ اهيلع نوطلسيو اهنوقحالي سانلا نكلو .ءاوضألا نع دعابتتو روهظلا "ن برهتت يتلا

 هترسأ هتأشنأو .هيف غبنو ملعلا ملعتف .قلخلا ميوق ايكذ هرغص ذنم مكحم ناك دقو .. .ةفشاكلا آ

 نع امقرتم ايندلا نع افزاع .هللا ريغ وجري الو .هللا الإ فاخي ال بشف .ىوقتو نيد ىلع ةنمؤملا
 هنيدبو هقلخبو هملعب وه امك سانلا هفرع دقو» :لاق نأ ىلإ «اهديبعل ايفاجم .اهتاوهشو اهذالم

 .« اهلجأ نم هوبحأو قلخل ا اذهل هومرتح اف هلل اي هقلعتو قحل ا2_ هتدشبو
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 ةماقتسفلار قمحا لمأ ةيضابالا

 «ترهيت» ىلع ايضاق حلفأ مامإلا هنيع .قافالا هترهش تفلبو ملعلا خ مكحم خيشلا غبن نأ دعبو
 دبع مامإلا دهع ذنم ءاضقلا بصنم خ ناك يذلا اهيضاق ةافو دعب ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع

 ناحتما دصقي ۔ ةارشلا هنحتما ام لوأو» :لوقي ثيح ريغصلا نبا مالك نم رهظي امك باهولا

 هولأسو هيلإ تعمتجاف همايأ ذ تام هيبأ ةاضق نم ًايضاق نأ ةمامإلا ىلوت امل حلفأ مامإلل ةارشلا

 .«...كلذ قحتسي نم ءاضقلا يلوي نا

 هتدش ىلعو مكحم خيشلا لدع ىلع لدت ةثداح انه ركذنو ةلداع ةريس مكحم خيشلا مهيف راس

 ديدشلا هجهنم اولمحتي نل ترهيت لهأ نأ نم حلفأ مامإلا تاعقوت ققحت ىلع كلذكو .قحلا
 وخأ سابعلا ابأ نأ ريغصلا نبا ركذيف .ةلاحم ال ملظلا ي نوبغري ال مهنأ عم قحلا قيبطت

 :مامإلا امهل لاقف .حلفأ مامإلا ىلإ امهرمأ اعفرف .حلفأ مامإلا روص عم ضرأ ي عزانت حلفأ مامإلا

 مكحم خيشلا ىلإ ردابو حظفأ مالك سابعلا وبأ منتغاف .«مكحم ىلإ اعفترا نكلو يلع زعي امكالك»
 كلت و .هثدحي هيلع لبقأو هبنجب مكحم هسلجأف ادحأ هعم دجي ملف .همصخ قيسف ءاضقلا رادب
 همصخ سابعلا وبأ ىأر املف .مكحم خيشلا هيلإ هبتني ملو .رادلا بابب سلجف همصخ لبقأ ءانثألا

 لاقف "يضاقلا ىلع هتلالد همصخ ىريل ءاملا اهيقستسي مكحم خيشلا ةيراج ىلع ىدان رادلا بابب

 هراد نم ءاملا يقستسيو يضاقلا بنج ىلإ سلاج يمصخ ؟مكاحأ نم ىلإ» :هسفن ي مصخلا
 ىأرف ةتافتلا مكحم خيشلا نم تناحف .«يوحن رظني الو يلإ تفتلي ال رادلا باب ىلع ىقلم انأو

 سابعلا يبال امصخ تئج » :هل لاقف .«؟كدصق امو اذه اي كلاب ام» :هل لاقف .بابلاب اسلاج لجرلا

 :لاقف سابعلا يبأ ىلع مكحم خيشلا بضفف .ءاذه يعضوم تسلجف كبنج ىلإ اسلاج هتدجوف
 .يتيراج دي ىلع يراد نم ءاملا يقستستو هنود يبنج ىلإ سلجتف كمصخ عم يتأت سابعلا ابأ اي»

 رمو .يلإ هدعقأو همصخ ديب ذخو .حربي الو همصخ دعقم هدعقأو سابعلا يبأ ديب ذخ مالغ اي

 حلفأ هيخأ ىلع لخد ىتح ابضغم سابعلا وبأ جرخف .هب هرمأ ام مالفلا لعفف .«ءام هقستلف ةيراجلا
 لزني مل ام اجلا سرشلا يراوهلا اذه نم يب لزن» :لاق .«؟ كارع امو كلام» :هل لاق .هار املف

 .ليق نم اذهب كتملعأ تنك دق سابعلا ابأ اي» :حلفأ مامإلا هل لاقف .ةصقلا هيلع صق .«دحأب

 خيشلا لعف ام ربخ لصوف .ءانهادم ناكل اذه ريغ لعف ولو .رثؤي نأ ىلوأ قحلاو لعف ام باوصلاو
 .الث هب اوبجعاو كلذب اورسف ترهيت ءاملع ىلإ مكحم
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 ةساقتسالار قحال لغأ ةيضابالا

 ركذت ال ثيح .حلفأ مامإلا دهع لاوط ءاضقلا بصنم ذ رمتسا مكحم خيشلا نأ رهاظلاو

 ىريف حلفأ مامإلا فلخ يذلا (ه١٦٢۔٨٥٢ مكح) ركب يبأ مامإلا دهع امأو .هريغ ًايضاق رداصملا

 نوكي امبرو ءاضقلا ماهم ىلوت ركب يبأ مامإلا اخأ حلفأ نب ناظقيلا ابأ نأ زاحب ميهاربإ روتكدلا
 ركذت ال رداصملا نأ الإ ركب يبأ دهع خ ترهيت خ ةاضق دجوي ناك هنأ رهظي يذلاو .ملاظملا يضاق

 ثيح هثيدح قايس ي ةاضقلا دوجو ىلإ راشأ يذلا ريغصلا نبا مالك نم كلذ رهظيو مهءامسأ

 سانلا نم هيلإ ملكت نمف .هيف سلجيف ةنيدملا غ دجسم ىلعأ ىلإ بكري ناظقيلا وبأ ناكو» :لوقي
 يضر نم ىلع قحلا ىرجأو يفاش ارظن كلذ ن رظن ةطرشلا باحصأو ةاضقلاو لامعلا نيب

 .«رغص وأ هردق مظعو طخسو

 نم رهظيو ايضاق هنم رثكأ امكاح ناكف ترهيت خ مكحلا نوؤشب هاخأ فلك ركب ابأ نأ رهظي
 رظنلا فرصف تاوهشلا ىلإ ليميو تاذللا بحي ركب وبأ ناكو ...» :لوقي ثيح ريغصلا نبا مالك

 .«...ناظقيلا يبأ هيخأ ىلإ اهزاوحأو ةنيدملا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع ابأ نيع (ه١٨٢۔١٦٢ مكح) ناظقيلا وبأ ةمامإلا ملتسا نأ دعبو

 .ءاضقلا نم هللا دبع يبأ ةلاقتسا دعب نامدم نب بيعش نيع مث .ترهيت ىلع ايضاق

 يميمتلا ضابإ نب هللا دبع

 غ الو ةيضابإلا رداصملا ي دجوي ال نكل ضابإ نب هللا دبع ىلإ بسني يضابإلا بهذملا نأ مغر
 .ةيخيراتلا بتكلا ضعب خ ةرثانتملا تافطتقملا ضعب الإ هل ةيخيرات ةريس ربتعي نأ نكمي ام اهريغ

 هللا دبع مهنمو) :لاق ثيح رطسأ ةدع الإ هنع بتكي مل ريسلا باتك خ يخامشلا ردبلا نأ ىتح

 ةجحم هباحصأب كلس قيرفتلا ىلوأ بغش دنع ةدمعلاو قيقحتلا لهأ مامإ يميمتلا يرملا ضابإ نب
 مرح عنمل ةكم ىلإ جرخ نمم ظفح ام ىلع هللا همحر ناكو لهجلاو ةلالضلا لبس قرافو لدعلا

 و ناورم نب كلملا دبعل حئاصنلا ىدبي ام اريثك ناكو فرسمب بقلملا ديزي لماع ملسم نم هللا
 .( مهريغو جراوخلا عم تارظانم هلو ديز نب رباج يأر نع هرمأ غ ردصي هنأ يظفح

 ةليبقلا يهو ةرصبلا ي نكست تناك يتلا ميمت ةليبق ىلإ يمتني هنأ :هنع لاقي نأ نكمي ام لكف
 هتافو خيرات الو هدلوم خيرات فرعي ال .هفرصت نسحو هتمكحب روهشملا سيق نب فنحألا اهنم يتلا

 .ناورم نب كلملا دبع نمز ىلإ شاعو باش وهو نايفس يبأ نب ةيواعم كردأ هنكلو ديدحتلاب
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 ةماقتسللار قحل لهأ ةيضابالا

 نب عفانو ديز نب رباجو لالب وبأ اهيف دجو يتلا ةيخيراتلا ةرتقلا سفن ج شاع دق نوكي كلذبو

 نم ناك هنأ ودبيو لالب يبأ تيم دمب ثادحالا حرسم ىلع ضابإ نب هللا دبع رهظ دقو قرزالا
 ةطشنلا هتكرجلو جراوخلا عم ةيلدجلا هفقاوم ارظنو .كسآ ىلإ همم جرخي مل هنآ الإ هتعامج

 هيلإ تبسنو ميعزلا رهلخمب رهظ نيدشارلا ءافلخلا جهنم نع مهدامتباب نييومألا كولس دقن ة

 ترشتنا امدعب رخاتم تقو ة الإ ةيمستلا هذهب ةيضابإلا فرتعي ملو نييومالا لبق نم ةيضابإلا

 ةيضابإلا ةمئأ دحأ ربتميوهف اذلو .نيرخالا دنع عقاولا رمالاب اميلست اهولبقتف .عيمجلا ةنسلأ ىلع

 نع اعافد الإ مهدض هفيس رهشي ملو نييومألا كولسل هملقو هناسلب اضراعم فقو ثيح نييسايسلا

 . ريبزلا نب هللا دبع عم ةفرشملا ةبعكلا

 ي شاع يذلا ضابإ نب هللا دبع ىلا يضابإلا بهذملا ةبسن نم نيخرؤملا دنع رهتشا ام امأ

 رهتشا يتلا ةيسايسلاو ةيمالكلا فقاوملا ضعب اهببس ةيضرع ةبسن يهف ناورم نب كلملا دبع نمز

 نأ ةقيقحلاو .دعب نم بهذملا هيلإ بسن مث 5 نييومألا لبق نم هيلإ ةيضابإلا تبسن أهب زيمتو اهب

 ةلأسم هذهو .ديز نب رباج مامإلا ىلإ بسني ةيعيرشتلاو ةيملعلا ةيحانلا نم يضابإلا بهذملا

 نم دحأ ركذي 7 ذا . .مهتيادب ذنم مهؤاملع اهيلع ع عمجأ .ضومغ اهيف سيل ةيضابالا دنع ةحضاو

 .بتك ه أرقي نمو ضابإ نب هللا دبع ىلإ بسنت ةيضابإلا نأ ًاثيدح الو اميدق ال ةيضابإلا ءاملع

 .اذه ريغ دجي نل ةيضابإلا

 مهمامإ نكي مل ضابإ نبا نأ ىلع عمجت ةيضابإلا رداصملا نإ ) :تافيلخ ضوع روتكدلا لوقي

 . (حالضلاو ىوقتلا نيزرابلا مهلاجرو مهئاملع نم ناك نإو مهتوعد سسؤمو يقيقحلا

 نم لك ىلإ تبنسن امك جراوخلا ةملك هيلإ تبسن ةيومالا ةلودلل ضراعملا فقوم ىنبتي هنوكلو

 نع نونوكي ام دفبأ ةيضابإلاو .جراوخلا ىلإ ةيضابإلا تبسن اضيأ كلذ نمو ةيومألا ةلودلا ضراع
 .يومألا مكحلل مهتضراعمو ميكحتلل مهراكنإ الإ جراوخلا ركف عم مهعمجي الو جراوخلا

 جورخلا ىلع اومزعو ةرصبلا عماجب اوعمتجا لالب يبأ لتق دعب نيملسملا نأ) :يداربلا ركذ

 ءارقلا يود هللا دبع عمس ليللا نج املف نيملسملا هوجوو قرزالا نب عفانو ضابإ نب هللا دبع مهيفو
 ناكو .(ىفتخاو هرمأ متكو عجرف .جرخأ ءالؤه نعأ هباحصأل لاقف نيحبسملا نينحو نينذؤملاو

 ةيضابإلا ةقرافم يأ .قرزألا نب عفانل ضابإ نب هللا دبع ةقرافم خيرات وهو .ه ٦٤ ةنس خ اذه
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 مهتيمست نأ اممك خيراتلا اذه دعب الإ اوهرطتي مل جراوخلا نأب ملعلا عم .جراوخلاب مهنومسي نمل

 .مهفرطت دعب الإ عقت مل جراوخلاب

 اهيلع هدرو ضابإ نب هللا دبع ىلإ قرزألا نب عفان ةئايسر نيخرؤملا نم هريغو يربطلا ركذ دقو
 نب هللا دبع ىلإ ةلاسر قرزألا نب عفان لسرأ دقف .نييومألا ةالو ضعب ءاذيإ دتشا امدنع كلذو

 ىفطصا هللا نإف دعب امأ .ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :اهصن اذهو جورخلل اهيف هوعدي ضابإ

 ميفف دحاو نيدلاو ةدحاو ةعيرشلا نأ نوملعتل مكنإ هللاو .نوملسم متنأو الإ نتومت الف نيدلا .مكل

 اوثيكَرل : :لاقف داهجلا ىلإ هللا مكبدن دقو .اراهنو ًاليل ملظلا نورت .رافكلا رهظأ نيب ماقملا

 .لاوحألا نم لاح ة ارذع فلختلا ذ مكل لعجي ملو ه هناك يحرقملا

 ول قرزألا نب عفان قدص .ىار يأر يأ .هللا هلتاق) :يلي امب ضابإ نب هللا . دبع هيلع در دقو

 لك يبنلا ةريسك هتريس تناكو ريشي اميف ًامكحو ايأر سانلا بوصأ ناك نيكرشم موقلا ناك

 نم ءارب مهو ماكحالاو معنلاب رافك موقلا نإ .لوقي اميف انبذكو بذك هيلإ هنكلو .نيكرشملا ا

 .(انيلع مارح وهف مهلاومأ نم كلذ ىوس امو .كرشلا

 ةقرافم ىلع نيخرؤملا قافتاو ةيخيراتلا رداصملا بلغأ خ اهدوروو ةلاسرلا هذه حوضو مغرو .

 ةيضابإلا مزالت جراوخلا ةملك تلاز الف .جراوخلا نم هعم نمو قرزألا نب عفانل ضابإ نب هللا دبع

 ىلإ يمتني هضراعي نم لك نأ سانلا عنقي نأ عاطتسا يومالا مالعإلا نأ ودبيو .ناكمو نامز لك خ

 .دحاو ائيش مهلعجف يومالا مكحلا ىلع نيجراخلاو يلع ىلع نيجراخلا نيب طلخو جراوخلا

 لني ملف .ةيومالا ةلودلل ةيسايسلا ضفرلا تاهبج ىدحإ لثمي ناك ضايإ نب هللا دبع نألو
 فقومو ةيومألا ةلودلا هاجت هفقومل ةعبرألا ةمئألا ةرهشك بهاذملا ايند خ ةرهش يضابإلا بهذملا

 .هعابتأو هبهذم اوبراح نييسابعلاو نييومألا ءارمأ نأل .هعابتأ هاجتو ههاجت نييومألا

 يلالهلا ناوكذ نب ملاس

 ناكو .ديز نب رباج مامإلا رصاع .ئرقم :ن .ملاع . (ًايلاح يميروبلا) .نامع نم (ماوت) لهأ نم

 .تاياورلا ضعب بسح ةي احصلا ضعب كردأ دقو ٥ نبعي اتلا نم دعي كلذل وهف .هيت هيتاكي

 ءاملع نم ناك هنأ ةدييع يبأو ربأجب هتالص لدتو يضابإلا ركفلل نيرظنملا لئاوأ نم دعي

 مهراتخا نيذلا ةتسلا ءاضعألا نمض ناك هنأ كيهان .ةرصبلا خ اهتأشن نابإ ةيضابإلا ةكرحلا
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 .زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلإ ادفو ةديبع وبأ

 ة ركذي هنأ هقحو .هللا همحر "ناوكذ نب ملاس مهنمو» :هنع لوقيف .هريس خ يخامشلا هركذي

 .يخامشلا ) ديز نب رباج هبتاكي نمم ناكو .راربالا ءاملعلا ريهاشم نم وهو .ةديبع يبأ ةقبط

 .(ريسلا

 يماشلا رماع نب هللا دبع نع يور دقو .ملعلاب مهل دوهشملا ءارقلا نمض يرزجلا نبا هدرويو

 نارقلل ديج ظفح ىلع لدت (نيملسملا) ىلإ هتريس نإ عقاولاو (٢/٧٦١ج .ةيضابإلا مالعأ مجعم )

 ىلع نارقلل نيمضتلاو سابتقالا بلغ دقو .هب لالدتسالاو .هتايآب داهشتسالا ةيعاوطو .ميركلا

 .اهماكحأو ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةمات ةفرعم ىلع لدت امك .حضاو لكشب ةريسلا تايوتحم

 ةريسلا هذه تدرو .مهفقومو .مهجهنمو .ةيضابإلا ئدابم حضوت ةقيثو لوأ ربتعت هتايح ةريس

 ءاملع ريس ةعومجم نمض ةظوفحم يهو .ةيضابإلا ءاملع ريس نمض ةقرو ٢٢ ىلع ةلمتشملا
 .لوهجم فلؤمل نامع ةنطلسب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةيضابإلا

 تابثلاو .داهجلا ىلع ضحلا اهنم فدهلاو ارارم ترركت يتلا "هللا دابع»«سانلا اهيأ» :اهيف ءاجو
 فقوم ةنسلاو نآرقلا نم ةعطاقلا ةلدالاب اهيف حضوي .فلسلاو ةباحصلاو ةلي لوسرلا ةريس ىلع

 .نيكرشملاو سوجملاب أدبف .نيملسم ريغو نيملسم .قرفلاو للملاو فئاوطلا نم حيحصلا مالسإلا
 .هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةريس مث .نيدحوملا نم ملسملا فقوم مث .باتكلا لهأو .نيقنانملاو

 نم اهنع مجن ام مث .اهبابسأ الصفم نافع نب نامثع دهع ي تثدح يتلا (ةنتفلا) دنع فقوتم
 ه ميكحتلا ةيضق ىلإ ثادحألا تعباتت فيكو .هدض هراصنأو ةيواعم جورخو .ايلع نيملسملا رايتخا
 مه نيذلا نيلدتعملا ةدعقلا روهظ ىلإ بورحو نتف نم كلذ لك نع جتن امو .ةمكحملا روهظو ،نيفص

 تادجنلاو ةقرازألا نيب ةيركفلاو ةيدقعلا قورفلا احضوم ةيليصفت ةفقو فقوتو .ةيضابإلا فلس

 دوادو .هباحصأو ةدجنو .هباحصأو قرزالا نبا عمجي و» :لوقي ثيح .ةدعقلا نيبو مهعبت نمو

 .(١٧٢ص .ةوعدلا جهنم نع) !هباحصأو كيد وبأو .هباحصأو ةيطعو .هباحصأو

 يحولا لوزن نم يمالسإلا نيدلا راسم ايليصفت انايب تنيب اهنوك ة ةريسلا هذه ةيمهأ نمكت

 ءاج نم مث نودشارلا هؤافلخو لوسرلا هيلع ناك ام نيب انراقم .بهاذملاو قرفلا روهظ تقو ىلإ

 .ةالولاو كولملا نم مهدعب
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 لك نم هلوصأ ن يضابإلا ركفلا ةسارد دارأ نمل ةمهم ةيخيرات ةقيثو لوأ ةريسلا هذه دعت
 .اهقفو ةديقعو اخيرات بناوجلا

 ةيجراخلا قرفلا نع مهزيامتو (ةيضاباإلا فالسأ ) ةدعقلا ةارشلا فقوم ىلع ةريسلا هذه لدت

 .كيدف وبأو .ةيطعو .دوادو .تادجنلاو .ةقرازألا لثم اهيلع مهمكحو ةفرطتملا

 ىلإ وعدي نأ ىلإ دصقي نكي ملو .ةنسلاو نآرقلا ىلإ عوجرلا ىلإ بتاكلا ةوعد ايلج رهظي
 ىلإ يدؤي ام لك نأ ربتعي هنأل بهذم يأ ىلإ هسفن بسني مل وهف .اهنيعب ةفئاط وأ نيعم بهذم

 لبق نيملسملا ةمئأل عبت انرمأف» :لوقي .هبهذم وه هلوسر ةنسو هللا باتك هيلإ وعدي يذلا قحلا

 انيأرو . مهنيد ة لاجرلا ميكحت اوركنأ مويو 6لمجلا مويو 6نامثع اولتق موي نيملسملاب ةنتفلا لوزن

 ِ .ءعبت ذئموي مهليواتل مويلا نآرقلا انليواتو .ذئموي عبت مهيار

 ةكرب نبا

 ةميلس ىلإ ةبسن يدزألا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع غيلبلا يلوصألا ريبكلا ملاعلا وه

 ةصاخ هقفلا بتك اهب رهتشا يتلا يهو .دمحم يبأب ىنكملاو ةكرب نباب روهشملا مهف نب كلام نب
 .بهذملا لهأ نم ةقراشملا دنع

 عبات كلذ خ وهو .خيراتلا اذهل هحيجرت بابسأ ركذ دقو ه ٠٠٢۔ ٢٨٢٦ يماع نيبام دلو

 نع دعبت ةنيدملا هذهو خرصلا ةيرق 2 الهب ةنيدم ة دلو دقو "يدعسلا رباج ثحابلا خيشلل

 نارهز خيشلا ركذ دقف هتافو نع امأو ًابيرقت مك ٢٠ يلاوحب (كاذنآ ةيمالسإلا ةمصاعلا) ىوزن

 .ه٢٦٢۔٢٦٢ يماع نيب ام وت ةكرب نبا نوكي نأ حجارلا نم هنأ يدوعسملا

 ةمالعلا خيشلاب ىقتلا ثيح راحص ىلإ لقتنا مث الهب هتنيدم ىلوآلا همولع ةكرب نبا ذخأ دقل
 نالص يداو ىلإ ةبسن ينالصلا راحص ىلإ ةبسن يراحصلا رضخلا نب دمجم نب ناسغ كلام وبأ
 بوبحم نب دمحم ينبا ريشبو هللادبع نيقيقشلا نيريبكلا نيملاعلا نع همولع خيشلا اذه ذخأ دقو

 نب ديعس مساقلا وبأ مامإلا هخايشأ نمو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم وهو 6ليحرلا نب
 نب ناميلس ناورم وبأ مهنمو .همعو هيبأ دي ىلع اذه ملعت دقو بوبحم نب دمحم نب هللا دبع

 يرجهلا عبارلا نرقلا لوأو يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخآلا فصنلا ءاملع نم بيبح نب دمحم

 .يوزنلا يلاعسلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو دلاخ نب زيزعلا دبع ىيحي وبأو
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 ةماقتسالاو قحلا لهأ ةيضابإلا

 هذه نمو ةصاخ ةيضابإلاو ةماع ةيمالسإلا ةبتكملا اهب ىرثأ ةمج ازونك ةكرب نبا انل كرت دقل
 :بتكلا

 هفلؤم نأ باتكلا اذه زيمتيو خيشلا اذه انل همدق ام مهأ باتكلا اذه ربتعيو :عماجلا باتك ١

 هقفلا دوجوب كلذك زيمتيو .لوصألا ملع خ ةديفم لئاسم ىلع يوتحت ةيلوصأ ةمدقمب هل دهم دق
 نبا باتكو يلع نب دواد بتكو ءاهقفلا فالتخا باتك لثم نيفلاخملا بتك نم اضعب ركذ دقف نراقملا

 مامإلا باتك بحاص اهصلختسا يتلا دعاوقلا نم ريبك ددع ىلع باتكلا اذه لمتشا دقلو.سلفملا

 :اهنم ركذن .عماجلا باتك لالخ نم ةيضابإلا ةسردملا ے يهقفلا هرودو ةكرب نبا

 .«اهيلإ دصاق نم الإ نوكت ال ةيصعملا»۔ أ

 .«طقس ةهبشلا هيق تضرتعا ىتم دحلا»ه۔ ب

 .«كشلاب لوزي ال نقيتلا نإ»۔ج

 .هعمسي مل ريغلا ىلع امكح نمضت اذإ رارقإلا نأ»۔ د

 .هةيرحلا مذ آ ينب لصأ»۔ه

 :اهنم ركذن طباوضلا نه اريبك ادن كلذك ركذ هنأ امك

 .«ديعصلاب مهيتي نأ هيلهف ءام ذجي مل نم»۔أ
 .«زئاج هب رهطتلاف قلطم ءام مسا هيلع عو ام لك» ۔ ب

 .«هلسغ بجاو مالسإلا لهأ نم تيم لك»۔ج

 .هةماقإ الو هيلغ ناذأ الف ةعامجلا نم ائيش كردأ نم نإ» ۔ د

 .«لطاب هموصخ لكآ مسا قحتسا نم لك»

 نع هيف ام رثكأو هخويش ىلع اهحرطي ناك يتلا لئاسملا ىلع ةبوجألا هيف عمج :دييقتلا ٢
 .كلام يبأ هخيش

 .قلاخلا دوجوب ةجحلا مايقو ديحوتلا وهو :أدتبملا ٣

 .فرعلا نع هيف لئس لاؤسل باوج نع ةرابع يهو :فراعتلا ةلاسر ۔ ٤

 :هلاوقأ نم

 نم انلعجي نأ لاسن هاياو ءابآلا ديلقتو ءارآلا ةحماسمو ء اوهألا ةيلغ نم هللاب ذوعن نحنو» ۔١
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 .« الع دمحم هيين ةنسب نيمئاقلاو هنيد نع نبباذلا ةباتكل نيعبتملا

 .«هجحب سيل يذل ١ يأرل ١ عابت ١ نم ىلوأ ةجحل ا عابت او» ۔ ٢

 .«صخنلا عم رظنلل ظح اله ٢

 يسوفنلا حتق نب سورمع خيشلا

 .مالسإلا مالعأ نم ميظع ملعو .نيدلا ةمئأ نم ليلج مامإ وه

 ءادال ةسدقملا رايدلا ىلإ ةهجوتم تناك ةلفاق ة دلو سورمجع خيشلا نأ نيثحابلا ضعب ركذ

 ةنس ة سورمع خيشلا دلو دقو .قيرطلا ةلصاوم مدعو هب ةدوعلا ىلإ همأ رطضا امم .جحلا كسانم

 .ابيرقت ه ٠

 .اميتي أشن سورمنع خيشلا نأ رهاظلاو .ةسوفن لبج نم «سرطق» ةيرق ذ سورمع خيشلا أشن
 .اهذافنإل هتلكو نمع تلئس املو .اهيلع تدهشأو اهتيصو تبتك .ةافولا اهترضح امل همأ نأ كلذو

 هيلإ ةيصولا ذيفنت تلكوأل ايح هوبأ ناك ولف .اهذافنإل دهملا ذ وهو سورمع خيشلا ىلإ تراشأ

 حصي هنأ ثيح .ةرتفلا كلت خ اتح هدلاو نوكي دق لباقملا اي نكلو .دهملا لازي ال لفط نم الدب
 يأ اهذقني الود :لينلا حرش غ ءاج .هتفيلخ وأ هيبأ دوجو عم ةيصولا ذافنإل لفطلا فلختسي نأ
 . .«...فلختسا نإ هتفيلخ وأ لفطلا وبأ ةيصولا

 هترهيت» خ هتسارد سورمع خيشلا ىهنأ ۔ ملعلل ًابلط لاحرتلاو ةبرغلا نم ۔ ةنس نيرشع دعب
 هنامز لهأ ملعأ حبصيل .ملعلا نوتف فلتخم خ ًاعلضتم املاع ةسوفن ليج ىلإ داعف .هنالجراو» وأ
 .ملعلا لهأ هفصو امك

 دعبتسي الو .ةسوفن لبج خ ملعلا بلط خ رمتسا لب "برغملا ذ ملعلا نم هاقلت امب فتكي ملو
 باهولا دبع مامإلا اهميقي ناك يتلا ملعلا تاقلحب اوقحتلا نيذلا ملعلا بالط لئاوأ نم نوكي نأ

 ىمسي عضوم ىلع .يوغيولا يدهم ةقفرب ددرتي ناك هنأ كلذك هنع يورو .هراز نيح ةسوفن ليج خ
 .يصمصمتلا رصن وبأ مهيف يتفملاو ٠ملعلا بلطل ةعامج هيف عمتجي «لشردزأ نبتت»

 ىلإ بسنت يتلا تافلؤملا ضعب دوجو رداصملا تركذف .فيلأتلاب سورمع خيشلا لغتشا دقو
 باتكو .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ» باتكو .«يسورمعلا» باتك :هتافلؤم نمف ٥سورمع خيشلا
 .هقفلاو لوصألا ذ ناباتكو .حتف نب سورمع» باتكو .ةلملا مالعأ» باتكو ."فراعملاو مكحلا»

١٤٢ 



 ةماقتسللار قمحا لهأ ةيضابالا

 فلؤي نأ هللا همحر ۔ سورمع خيشلا دارأ دقو .ںنيسحلا نب دمحأو ةثكانلا ىلع درلا» ن باتكو

 الإ .لئاسم نم هب قلعتي ام مسق لك ًانمضم .يأرلاو ةنسلاو ليزنتلا :هجوأ ةثالث ىلع همسقي اباتك
 .هعورشم مامتإ لبق هتمهاد ةينملا نأ

 .ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نم نيمامإ دهع خ ةسوفن لبج ىلع ءاضقلا سورمع خيشلا ىلوت دقو
 هفلك ثيح .حلفأ نب دمحم نب فسوي متاح وبأ مامإلاو .حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ مامإلا امهو

 روصنم يبال لاق هنأ هنع رثؤي اممو .ءاضقلا بصنم يلوتب ۔ ةسوفن لبج ىلع يلاولا روصنم وبأ
 لادلاو .هللا نيد خ نعاطلاو .قحلا عنام لتق ،كمتاخ ذخف ةثالث لتقب يل نذأت مل نإ» :سايلإ

 .«نبملسملا تاروع ىلع

 اهجوتم ناك يذلا بلغالا نب ميهاربإ لبق نم موجهل ةيمتسرلا ةلودلا تضرعت ه٢٨٢ ةنس

 .اهتزوحو مهتلود نع عافدلل اوربنا كلذب ةسوفن لهأ ملع امدنمف .اهيلع ءاضقلل ترهيت ىلإ

 هذه ك سورمع خيشلا كراش دقو .هونام» ىمسي ناكم 2 نيفرطلا نيب ةفينع ةكرعم تعقوف

 دلو هنأ ضرق ىلع .نيعستلاو ةثلاثلا دودح خ ناك هرمع نأ ثيح .ايتع ربكلا نم غلب دقو ةكرعملا
 .ه٠٩١ ةنس خ

 ملف .قباس سرف ىلع ناكو .مهنع دوذيو شيجلا يمحي ةكرعملا رخآ غ سورمع خيشلا ناك

 اوبصنتق .ةليحلا ىلإ اوؤجل .ةبلاغألا ناسرف هنع زجع امدنعو .هرمأ مهايعأو .ةبلاغألا هيلع ردقي

 .بلغألا نب ميهاربإ ملاظلا ىلإ هب اوضمو .اريسأ هوذخأف اهسرف اهب رثعف .هقيرط خ الابح
 ديدشو هللا باذع نم نورفيس نيأ مهنكلو "سورمع خيشلا رسأ نم هوققح امب نيلذج نيرورسم

 :هل لاقف .نمؤملا دهاجملاب تمشي نأ هللا ودع دارأ بلغألا نبا ىلإ هب اولصو امدنعو .هماقتنا

 .ناميإلا قح هللاب نمؤملا ةباجإ هللا همحر ۔ سورمع خيشلا باجأف ."كنع فعأف وفعلا ينلس»
 - كلأسأ نكلو .ادبأ ينم اهعمست نل ةملك كلتو .هللا ديب رامعألا نإ» :ةقثلا قح هدعوبو هب قثاولا

 .ههنم ينوفشكت ال ؤهذه يليوارس

 كلذ دنع .«ككرتنل هيلع تنأ امع عجراف نذإ» :هل لاقف .هتديقعو هنيد ذ هنتفي نأ لواحف

 اهلوقأ ال ةملك كلت» :۔ هيف ءلمب ۔ لاقف .هرسأ خ روصهلا دسألا ةضافتنا سورمع خيشلا ضفتنا

 هعم كلسي أدب .سورمع خيشلا نم ةوقلا هذه بلغألا نبا ىأر امدنع كلذ دنع هللاب قحلأ ىتح

 نم ضير اقمب هضرتب رمأق . نيرت اجل او ةملظلا نم هل اثمأ هديجي ي ذلا ۔ عمقل او فنعلا كلسم
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 ةماقتسالاو قحال لهأ ةيضابالا

 .ليست هءامدو .هيدي نوعطقي اليوط اولظ نأ دعب .هيدضع اوغلب املف هيدي نوضرقي اوؤدبق .ديدح

 .اهئراب ىلا ةرهاطلا هحور تضاق

 رمعم ىيحي يلع خيشلا

 تولان ميلقإ نم (تيوكت) ةيرقب رمعم ىيحي يلع خيشلا دلو

 .م ٩١٩١ل قفاوملا ه ١٢٢٧ ةنس سلبارطب يبرغلا لبجلا نم

 ك هللا باتك لالخ نم يبرعلا فرحلا عم لوالا هؤاقل ناك

 .يوابكلا ينورابلا دوعسم نب هللا دبع خيشلا ئرقملا ةسردم

   ثيح ةيئادتبالا ةيمسرلا ةسردملا ىلإ لقتنا نأ اهدعب ثبل ام
 ةسردملا هذه خو .ينورابلا ىيحي نب ىسيع هملعم هب ىنتعا

 .ءاكذو .ةنطف نع.قتفتت هبهاوم تأدب

 سيردتل ١٦٦٢٥ ةنس ينيللا ىيحي نب ناضمر ملاعلا خيشلا ةبرج نم لبجلا ىلإ دفو دق ناكو

 ام اذه هخيش دنع دجو هلعلو .شيفطا خيشلا ةمئأ بطق ةبلط نم ينيللا خيشلاو .يضابإلا هقفلا

 نم الهان .هتقلح ىلإ مضناف ةبرج ةريزج ىلإ ١٩٢٧ ةنس لقتني هلعج امم .هريغ دنع هدجي مل

 عماجلا ثيح سنوت ةمصاعلا ىلإ هحومط هب حوط ام ناعرس نكلو .لهني نأ عاطتسا ام همولع

 دمحم خيشلا سورد رضحي سنوتب هدوجو ءانثأ ناكو .ةرهدزملا ملعلا تاقلح ثيحو .ينوتيزلا

 .ينيمتلا

 ةيعمج بابشلا نم ةعومجم عم نوك ثيح ةبرج ةريزج ىلع ددرتي ذخأ ًاضيأ ءانثألا هذه يو

 . (٦٨ص .يراضحلا دعبلا.يريبعجلا تاحرف) .ركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمالل ةينيد

 نوححصي ةذتاسأ دي ىلع ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا نم ديزملا ىلإ هعفد نأ ثبل ام هحومط نكلو
 .سوفنلا إ يراضحلا سحلا نومنيو قالخالا نوبريو ةديقعلا

 .م٧٢٩١/ه٧٥٢١ ةنس 2 .ضويب خيشلا دي ىلع ذملتتيل ةرارقلاب بابشلا دهعمب قحتلا

 مويلا ىتح لازت ام ةحضاو تامصب كرتو .ةيرعشلا هدئاصقب ةرارقلا ةيبدألا ةيدنالا هتفرعو

 هدئاصقو ةيدقنلا هتالاقمب ةلجملا ترهدزاو .ذئنآ اهردصي بابشلا دهعم ناك يتلا بابشلا ةلجم خ

 .ةقيقرلا
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 ةماقتسالا قحا لمأ ةيضابالا

 .حرسملاو .رعشلا خ ةلثمتم ةيفاقث تاناجرهم نم اهبحاص امو ةيحالصإلا ةكرحلا هذه تناك

 رهظف .شايجلا عافدنالاو .ةلاعفلا ةكراشملا ىلإ هعفدتو رمعم ىيحي يلع داؤف زهت .ديشانالاو

 .يساردلا هرمع نم ةلحرملا هذه خ هبتك يذلا هجاتنإ ىلع هعباط

 نم تناكو .تاونس عبس يقب ثيح بابشلا دهعم خ داوملا ضعب سيردت ضويب خيشلا هيلإ دنسأ

 .ءاطعو ةدافتسا هرمع تاونس لفحأا

 ِ نم ةديدج ةلحرم أدبيل تولان هسأر طقسمو هنطو ىلإ ادئاع لفق.م٤٤٩١ / ه ١٢٦٥ ةنس و

 .قيبطتلا ىلإ ريظنتلا نمو ميلعتلا ىلإ ملعتلا ةلحرم نم لقتنيو 6هرمع

 كلذ ليبس ة ىقالو .فيلأتلاو .ةوعدلاو .ميلعتلا ناديم ي احداك رمعم يحي يلع خيشلا لظ و
 .م٠٨٩١ رياني ١٥ 2 هتافو نيح ىلإ تاقياضملاو بعاتملا

 ةدحولا ىلإ ةوعد ثيدحلا رصعلا خ نييمالسإلا باتكلا عملا نم رمعم ىيحي لع خيشلا دعي
 رهتشا دقو اعيمج نينمؤملا عسي نمؤم بلقو.ةذفان ةريصبو.رين لقع نم هللا هبهو امب ةيمالسإلا

 .فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملا يهو يمالسإلا ركفلل ساسأ اهعضو يتلا هئدابمب

 :يه هتافلؤم ةلمجو

 .خيراتلا بكوم 2 ةيضابإلا ه

 .لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا

 ٠ ةملسم ةرسأ رمس

 .ظيلغلا قاثيملا

 .ةايحلا لكاشمو ةيبيللا ةاتفلا

 .ىولحلا ةهلآ وأ ةثالثلا ميناقألا

 .(عوبطم) ةيناسنإلا ميقلاو مالسإلا

 .ةعمجلا ةالص ٠

 .نخديو قلحي هنكل ملسم ٥

 .راصنالاو نيرجاهملا نيب نيطسلف ٠
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 ةماقتسالار قحلل لهأ ةيضابالا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ه

 .لاومآلا 2 قوقحلا ه

 اشاب يتورابلا ناميلس
 .ملقلاو فيسلاب دهاجمو .بيدأ .خرؤم .اشاب ينورابلا يحي نب هللا دبع نب ناميلس وه

 .حجرالا ىلع م٢٧٨١ ةنس ةسوفن لبج نم (وداج) ةنيدم ديلاوم نم

 اهخيرات فرع ةلئاع خ ينورابلا أشن دقو .ينامعلا لصألا تاذ ةيناوربلا ةليبقلا ىلإ هلصأ دوعي

 .ةيملعلاو ةيداهجلا اهتريسمب سلبارط ةنيدم خ يرجهلا عبارلا نرقلا ذنم

 نم .خويش دي ىلع ذملتت ثيح سنوتب ةنوتيزلا عماج ىلإ رفاس م٧٨٨١/ه٥٠٢١ ةنس و

 .يلخنلا دمحمو .يكملا نامتع مهزربأ

 .تاونس ثالث ةدم رهزالا عماجلاب سرد ثيح .ةرهاقلا ىلإ رقاس م٢٩٨٨١/ ه٠١٢١ ةنس و

 .ةيسايسلاو ةيملعلا هتاهيجوتب الماع .هل ابحم سشيفطأ هخيشب ارثأتم ناك ينورابلا نأ ودبيو

 ملو .طق اهب رم يتلا نحملل زتهي مل هنأ م٤١٩١ /ه٢٢٢١ ةنس هتافو ربخ هغلب امدنع لاق دقو

 .هدلاوو .هخيش ةافول الا هانيع عمدت

 م٢٠٩١:ةنس سلبارط ردافف .هبابش علطم ذنم ةريسعلا تاناحتمالاب ةديدشلا نحملا هتهجاو

 ىلوتو .ةينورابلا ةسردملا اهامس م٤٠٩١ ةنس ةسردم سسأ اهبو .يبرغلا لبجلا زكرم نرفي ىلإ

 .ينورابلا هللا دبع خيشلا هدلاو اهيلع فارشإلا

 ىلإ وعدتو مهعقاومب فرعت نيملسملل ايودم اتوص اهدارأ يتلا يمالسإلا دسألا ةديرج أشنأ

 اهنم لوآلا ددعلا ردص .ةيدامو ةيسايس بابسال تفقوت مث طقف دادعأ ةثالث اهنم ردص) مهتدحو

 .(م٨٠٩١ :ةنس ليربأ

 :راوطأ ةثالث ي نييلاطيإلا دض ينورابلا داهج لحارم لمجن نأ عيطتسن

 برغلا سلبارط خ ةينامثعلا ةلودلا ىلع برحلا ايلاطيإ نالعإ موي'نم ئدتبي :لوالا روطلا

 .م٢١٩١ سرام ١٢ موي هل ةكرعم رخآ دنع يهتنيو .ربمتبس ٦ موي

 .م٦١٩١ لئاوأ ذ يهتنيو م٤١٩١ طساوأ نم ئدتبي :يتاثلا روطلا
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 ةماقتسفلار قحا لهأ ةيضابالا

 ةموكحب ايلاطيإ فارتعا موي ىلإ يهتنيو .م٦١٩١ ربوتكأ يلاوح نم ئدتبي :ثلاثلا روطلا

 .م٩١٩١ ليربأ ٢١ ے يساسألا اهنوناق ءاضمإو .ةينطولا ةيروهمجلا سلبارط

 .ءادفو لذبو .كراعمو فقاوم ينورابلا ناميلسل ناك راوطالا هذه لك خو

 اولان امف .«ةقرب»و «سلبارط» يميلقإ لالتحال مهيعس خ ًاحاورأو الامو ادهج نايلطلا لذب دقل
 مهحنمت نأ عطتست مل .لحاسلا ىلع ندم عضب ىوس .رفلاو ركلا اهيف بقاعت ؤنينس عبس برح دعب

 .رمألا لوأ هونظ يذلا قحاسلا راصتنالا الو .ةنينأمطلاو نمآلا

 قفتاف .دحاو نأ غ برحلاو تاضوافملا قيرط نع نيدهاجملا ءارآ ميسقت ىلإ نويلاطيإلا ىعس

 هقوقح ةرشابم هلوخي اروتسد يسلبارطلا بعشلا حنم يه حلصلل ةدعاق ىلع نايلطلاو بردلا
 نم لوالا ذ متو .ةندمتملا بوعشلا لثم ىربكلا هتابجاوب مايقلا 2 قحلا هيطعيو .ةيسايسلاو ةيندملا

 .ةينامث مهو يسلبارطلا رطقلا ةموكح ءاضعأ هبجومب نيعو .يساسألا نوناقلا عضو م٩١٩١ ويام

 نع رذتعا .ةيمالسإ ةلود تحت ءاوضنالا وأ لالقتسالاب نمآ يذلا ينورابلا ناميلس دهاجملا نكل

 .هتينامثعب ظافتحالا ديريو .ينامثع هنأ كلذ خ هتجحو .هيلع حاحلإلا مغر ةبعللا هذه ذ لوخدلا

 .ينامثعلا خويشلا سلجم خ هتفيظوبو

 اهيلإ همودق فداص نكلو .م٩١٩١ ربمقون ج ةناتسألا ىلإ سلبارط ينورابلا رداغ نأ ثبل امو

 داعو .هلامآ تباخف .ةيمالسإلا ةفالخلا ودع كروتاتأ لامك ىفطصم ةدايقب نييلامكلا بالقنا

 .رهشأ ةثالث اهب ثبل نأ دعب يناثلا ماعلا علطم عم سلبارط ىلإ هجاردأ

 سئاسدلا تلاوتو .اهئاوضأو ةسايسلا نع اديعب سلبارط ىلإ هتدوع دعب ينورابلا ناميلس شاع

 تاطلسلا ثيلت ملف .نينطاوملا فوفص خ ةنتفلا ثادحإب مهتا يتلا ينورابلا دض ىرخأ ةرم

 نأ نود هنطو رداغ ديدهتلاو ةرماؤملا تحتو مم٢٢٩١ ةنس دالبلا ةرداغم هنم تيلط نأ ةيلاطيإلا

 .هدالوأو هلهأ عدوي

 ببسب كانه ماقملا هب رقتسي ملو .ةرقنأ ىلإ مث .ةناتسألا ىلإ ىرخأ ةرم بارتغالا حير هتلمح
 يزيلجنالا رامعتسالا نكل .رئازجلا وأ سنوت وأ رصم وأ ماشلا ىلإ رقسلا لواحف .ماكحلا ريغت

 زاوج تحت ركنتلا ىوس ةليح دجي ملف .ينورابلا ناميلس ةرصاحم ىلع عمجأ يسنرفلاو يلاطيإلاو

 تضرف ىتح هيلإ ةيسنرفلا ةموكحلا تنطفت نإ ام نكلو 6سيراب ىلإ لقتناف .همسال رياغم رفس

١٤٨ 



 ةماقتسالا قحا لهأ ةيضابالا

 .اسنرف ةرداغم نم هتعتمو .ةديدشلا ةبقارملا هيلع

 .جحلا ةضيرف ءادأل رفسلا هل حيتأ .ابقازم اسنرف ة اهاضق نيتنس دعبو

 تاطلسلا ىدل ةيبرعلا ةموكحلا هل تطسوت .نيينامعلا هناوخإ ةرايزل ينورابلا نم بلطبو

 .روميت ناطلسلا نم لك ةردابلا هذهب بحر دقو .نامعو طقسم ةرايزب هل حمستل ةيزيلجنإلا

 هذه تناكف .الفاح ايمسر الابقتسا لبقتساو م٦٢٩١ ةنس لئاوأ نامع لصوو .يليلخلا مامإلاو

 .رفسلا قاشمو .يفنلا مالآو .بارتغالا بعاتم هيسنت نأب ةريدج ةتفللا

 ىلع وفطي ناك يذلا عدصلا حالصإو .داحتالاو ةملكلا عمج ىلإ ةوعدلا ينورابلا مه ناكو

 ةراشتسالاو ةقثلا عضوم ناك ثيح .رخا ىلإ نيح نم مامإلاو ناطلسلا نيب تاقالعلا خ حطسلا

 .نيفرطلا نم

 يمانلا ةفيلخ ورمع

 ىلإ داعو م١٧٩١ ماع جدربماك نم جرخت عالطالا عساو فقثم .ملاح رعاشو ميرك بتاك وه

 لقنتو .هتارايتخا ةفلك قاذ ام ناعرس هنكل .ةيمالسإلا ةفاقثلا نع ًاحفانمو ةيرحلل ةيعاد هدالب

 .مانغألل ايعار هتيرق ىلإ داعو ةدحاو ةلمج سيردتلا رجه امدنع ىتحو .خانملاو نوجسلا نيب

 ةيبرغ تارابختسا ءالمع نأب دقتعيو ..هريصم وأ هناكم فرعي دحأ الف . م٦٨٩١ ذنم هربخ عاضو

 .هتيفصتب اوماق

 تاساردلا ةلحرمل دعتسي أدبو .ايبيل غ يعماجلا هميلعت يمانلا ورمع لمكأ م٢٦٩١ ةنس

 .رصم وحن رمالا ةيادب ة هجوتو .ايلعلا

 يميلعتلا اهداصح ناك تاونس سمخ ةبارق ورمع ىضق جدربماك ةعماج و .ايناطيرب و

 ۔«ةيمالسإلاو ةيبرعلا» :تاساردلا ذ هاروتكدلا ةجرد

 .يمانلا ورمعل ةيدقنلا تالاقمل.نم اددع م٩٦٩١ ۔ ١٩٦٨ ةنس نيب ام «ملعلا» ةفيحص ترشن

 «ثيدحلا رعشلا» «يمالسإلا ملاعلاو مالسإلا نم اهفقومو ةيبرغلا ةراضحلا» :لوح رودت تناك

 .ةيبيل جذامن

 يمانلا ورمع اهأشنأ يتلا تالاقملا يهف .مايألا كلت ي الئاه ًايود تراثأ يتلا تالاقملا امأ

 ةفيحص خ اهرشن يتلاو .موهينلا قداصلل تاباتك ىلع در اهيفو «نآرقلا ذ زمغ مأ زمر» :ناونعب
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 الدج اهرثكأ نمو "نآرقلا ذ زمرلا» نع تناكو دئارلا ةفيحص خ رخالا اهضعب رشنو .ةقيقحلا

 ةينيد رئاود ةدع خ لاعفأ دودر تثدحأ ثيح «بأ نودب حيسملا لظي ىتم ىلإ» ناونعب هتلاقم

 .ةيبداو ةيفاحصو

 ب ترشنو جدربماك ةنيدم نم اهلسرأ يتلا يمانلا ورمع ةلاقم تناك كلت لعفلا دودر نيب نمو

 نع اذه ريغ تبتكل اديج موهينلا قداصلا فرعأ يننإ ولو» :اهيف ءاجو م٨١/٤/٩٦٩١ خيراتب «ملعلا»

 عنصي وهو .بتكي وأ لعفي اميف ةحضاو سسأ نم قلطني ال صخش .قداصلا فرعأ انأف .رمألا اذه

 وأ .ةايحلل حضاو روصت اهمكحي ال يتلا هتايح فنتكت لاوحأ نم هيلع أرطي وأ أرقي امل ةباجتسا كلذ
 ام ىلع كلذ تبسح .نارقلا ة زمرلا نع هلوصف ضعب رشن امدنعف كلذلو .دودحم تباث كولس
 ةيحان نم ال عقاولا خ ةميق يذ ريغ ءيش وهو .تءاج امب يضمتس ةبون تلقو .هلاوحأ نم هتمدق

 هددري ام نإ :الئاق يمانلا مهتاو .«هجئاتنو هراثآ ثيح نم الو .ميلسلا يملعلا ثحبلاو ةساردلاو لهجلا

 .ًايقيبطتو ًايرظن ةينطابلا هيلإ هقبس دق موهينلا

 ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا

 مكحلا ةلئاع نم ةدلاو ناضحأ ذ م٩٩٨١ ةنس دلو ضويب رمع نب ميهاربإ خيشلا وه

 .ةرارقلاب

 ةيعمج سيسأت ذ كراش م١٢٩١ ةنس يو .يوناثلا ميلعتلل بابشلا دهعم سسأ م٥٢٩١

 اهترادإ ذ اوضع بختناو .يساسألا اهنوناق ةغايص خ مهاسو .نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا

 .لاملا نيما ةباين هيلإ تدنسا ذا .ىلوالا

 ةمظتنملاو .يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا ىلع ةفرشملا ةرارقلاب ةايحلا ةيعمج سسأ م٧٢٩١ ةنس

 ىتح كلت اهتلاسر يدؤت لازت امو .اهب ةيبدالا تايعمجلاو .ةيضايرلاو ةينفلا ةكرحلا ىلع ةفرشملاو

 ۔اذه انموي
 ةدمل \اهحربي ال ةرارقلا لخاد ةيربجلا ةماقإلاب ةيرامعتسالا ةرادإلا هيلع تمكح م٠٤٩١ ةنس

 .نييلحملا ةمآلا تالاجر نم اوحبصأ .نيقوفتملا بالطلا نم ةلث نيوكتل اهلالخ غرفت ستاونس عبرأ

 .يرئازجلا بونجلاب ةيحالصإلا ةكرحلا ةداقو
 نع ةيركسعلا ةرادإلا مكح عقرب بلاطف .ةيسايسلا ةايحلا كرتعم لخد م٧٤٩١ ةنس

 .لامشلاب اهقاحلإو ءارحصلا
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 ةماقتسالار قحال لهأ ةيضابالا ..

 .م١٥٩١ ةنس هباختنا ديعأو .يرئازجلا سلجملا بازيم يداول ًالثمم بختنا

 هنواعي .ةصاخب ةرارقلاو .ةماعب بازيم ة يروثلا طاشنلا روحم م٢٦٩١و ١٩٥٤ نيب ام حبصأ

 لصخ ةرماؤم دض ةيلوطب ةفقو فقو دقو .ةبلطلا هؤانبأو :ةيحالصإلا ةكرحلا خ هؤالمز كلذ خ
 .رئازجلا نع ءارحصلا

 ةيفاقثلا نوؤشلا ةمهم هيلإ تدنسأو .ةتقؤملا ةيذيفنتلا ةنجللا ذ ًاوضع نيع م٢٦٩١ سرام

 .م٢٦٦٩١ ةنس نم ربمتبس خ ةيرئازج ةموكح لوال ةطلسلا ميلست موي ىلإ
 .يركسعلا يرامعتسالا مكحلا ةأطو تحت شيعي نيرشعلا نرقلا لئاوأ ذ يبازيملا عمتجملا ناك

 امم.تمزتم ركفب هتريسم نولقرعي ءالؤهو دبتسم مكحب هنوقهري .كئلوأ نيدماجلا ءاهقفلا ةأطوو

 .ةايحلا تالاجم عيمج خ ةديدع تايبلس روهظ ىلإ ىدأ
 ةلهؤم ريغ ةماعلا ىرحالاب وأ سانلاف .ربصو ةمكحب كلذ لك هجاوي نأ ملاعلا ىلع ناكو

 حتفتملا ؛ظقيلا ملاعلا ضويب خيشلا ناكو .ينيدلا ذوفنلا هباجت نأ الو.يرامعتسالا مكاحلا مواقتل

 كانهو انه نم عفترت تذخأ يتلا حالصإلا تاوعد صرحب عباتي هلوح نم يمالسإلا ملاعلا ىلع

 دمحم خيشلا لاثمأ نم قرشلا ة نيحلصملا ءاملعلا ةكرح اميس الو يبرعلا ملاعلا فارطأ نم

 بجعأ نمم مهريغو .نالسرأ بيكشو .يبكاوكلاو ءاضر ديشرو .ينافقألا نيدلا لامجو.هدبع

 مهضعبب فدصلا هتعمج دقو مهبتكو مهراثآ لالخ نم مهر اكضأ برشتو . مهجهنمب ضويب خيشلا

 .هفقاومو هركفب ةداشإلا مئاد ناكف )١٩٢٩( ةنس جحلا خ هب ىقتلا يذلا نالسرأ بيكش لثم

 .نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللا ءايحإل داجلا نواعتلا يهو ةحضاو ليبسلا اذه خ هتطخ تناكو

 ك ءاوس ةليلج تامدخ نم هب ماق امب .ةيريرحتلا ةروثلا 2 ةلاعف ةكراشم ضويب خيشلا كراش

 هتذمالت ةطساوب ىفنملا ةتقؤملا ةموكحلا عم ةرشابملا هتالاصتا ذ مأ ءارحصلا ه ةكرحلا راطإ

 .هناوخاو

 هفقوم وهف اتباث اينطوو .اقبل اضوافمو .اكنحم ايسايس ضويب خيشلا هيف زرب يذلا لاجملا امأ
 رئازجلا نأ تملع نيح اسنرف تلواح ذإ ةيوارحصلا ةيضقلا نم ماعلاو صاخلا هب دهشي يذلا

 تاريخ نم ءارحصلا خ امل لامشلا نع ءارحصلا لصفب نييرئازجلاب ركمت نأ ةلاحم ال ةلقتسم

 ىلع مأ رئازجلا ىوتسم ىلع ءاوس ةيسنرفلا تاطلسلا تلواح دقو. يعيبطلا زاغلاو لورتبلا اهمهأ
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 ةماقتسفلار قمحا لهأ ةيضابالا

 يذلا ميظعلا رودلاب اهنقيتلو ةميظعلا هتلزنمب اهملعل ضويب خيشلا ليمتست نأ اسنرف ىوتسم
 لشفضاو .تالواحملا هذه ضفر يذلا ضويب خيشلا نكلو.يرئازجلا داصتقالا خ نويبازيملا هب موقي

 هجو خ ةخراص ةيوق تسيل ةملك لوق خ ددرتي وأ جلجلتي نأ هل ناك ام.ةروثلا لبق ططخلا هذه

 ديدعلا كرتو .اهنم ًازجتي ال ءزجو .ةيرئازج ضرأ ءارحصلا نأب هنم اناميإ يسنرفلا رامعتسالا

 .ةمهملا بتكلا نم

 ىسيع جاحلا نب ميهاربإ ءناظقيلا وبأ

 دحأو ةيرئازجلا ةيبرعلا ةفاحصلا داور دحأ وه .ىسيع جاحلا نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ

 .ةملكلاب نيدهاجملا

 ةنيدتم ةلئاع خ .م٨٨٨١ ربمفون٥ /ه٩٠٢١ رفص ٢٩ خ رئازجلا بونج .ةرارقلا ةنيدمب دلو

 .ةيرصعلا ةقيرطلا ىلع ةسردم حتف ثيح ةرارقلا ىلإ داع ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةيادب عمو
 .م٥٢٩١ ةنس ىتح ىرخأ ةرم ةثعبلا سأرتيل م٧١٩١ ةنس سنوت ىلإ داع نأ ثبل امو

 .يبلاعثلا زيزعلا دبع خيشلل ايفو اذيملت حبصأو .ةسايسلا كرتعم خ طرخنا ءانثالا هذه ةيو

 ةقبر نم يمالسإلا برغملا ريرحت ىلإ علطتت تناك يتلا ةيرسلا ةيئادفلا ةليكشتلا ذ اوضعو

 ٠ ناكو .يروتسدلا رحلا بزحلل ةيذيفنتلا ةنجللا ذ اطيشن اوضع ناكف .يسنرفلا رامعتسالا
 ٨ ( رينملا) لثم ينطولا يسايسلا عباطلا تاذ هتالاقمب ةفاحصلا 2 هملقب كراشي هتاذ تقولا

 - هقيدصو هليمز اهريرحت سأري ناك يتلا .رصمب ةرداصلا (جاهنملا) .نيتيسنوتلا (باوصلا)

 عارصلا هقلطنم نوكي ينطو يمالسإ مالعإ ىلإ علطتي ناكو .شيفطأ ميهاربإ قحسإ وبأ داهجلا
 .ةيبرغلا ةيبيلصلاو مالسإلا نيب يراضحلا

 هللا همحر يلكب رمع نب نمحرلا دبع خيشلا

 ندم مدقأ فطعلا ةدلبب م ١٩٠١ ربوتكأ ٢ سيمخلا موي يلكب رمع نب نمحرلا دبع خيشلا دلو

 .ةيادرغ ةيالو بازيم يداو

 .فطعلاب قيتعلا دجسملا ةرضحمب ديحوتلا ئدابمو نآرقلا ملعت
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 ةماقتسالار قحال لهأ ةيضابالا

 هدهعمب يلكب ومح نب رمع جاحلا خيشلا همع دي ىلع ناسللا مولعو هقفلاو ةديقعلا سرد

 ىلإ لقتنا مث .ةينوتيزلا ةعماج جيرخ .يلع ومح ريكب نب فسوي خيشلا دي ىلع كلذ دعبو فطعلاب

 .ملعلا نم ةدازتسالل ةمصاعلا

 يتلا ةعامجلا نمض ناك فطعلاب ةبازعلا ةقلح خ اوضع نيع ١٩٢٤ ةنس نم يام رهش خو

 جاحلا نب دمحأ خيشلا اهريدي ناكو بازيم يداو خ ةيحالصإ ةيماظن ةسردم لوأ فطعلاب تسسأ

 اسيئر نيعو ةضهنلا ةيعمج سيسأت ة فطعلاب حالصإلا ةعامج كراش ١٩٤٥ ةنس و

 ةكرحلا ىلع فارشإلل حتفلا ةيعمج نايرب ي هناوخإ ةكراشمب سسأ ١٩٤٦ ةنس خ مت اهل ًايفرش
 لمعلا خ ةلاعف ةكراشم كراش ءارحصلل اهدادتماو ةيريرحتلا ةروثلا عالدنا دنعو .اهب ةيملعلا

 رمتساو روهش ةدع دعب هحارس قلطأو م ١١٥٧ ةنس ضيقلا هيلع ىقلأ دقو يميظنتلاو يسايسلا

 ىلعألا يمالسإلا سلجملاب اوضع نيع ١٩٦٦ ةنس و .هتافو موي ىلإ باعصلا لك ايدحتم هداهج

 دجاسمل ايلعلا ةئيهلا ) ديعس يمع سلجم ةسائر ىلوت "سلجملا اذهل ةعباتلا ءاتفإلا ةنجل 2 اوضعو

 همايأ رخاوأ ذ هتاسلج روضح نع ۔ هللا همحر ضويب خيشلا زجع نأ دعب (رئازجلاب ةيضابإلا
 ايحص زجع نأ دعب .تاينيعبسلا و هللا همحر يلع ومح ريكب نب فسوي خيشلا هبئان ضرمو

 ءاعبرأ موي لك ة ةيهقف ةيعوبسأ ةودن مظن .دجسملا ذ ةيمويلا داشرإلاو ظعولا سورد ءاقلإ نع

 نايرب وت دقو ..اذه انموي ىلإ ةرمتسم يهو نيدشرملاو ةذتاسالا نم ةبخن اهرضحي هلزنم

 ٣ ىنات نوناك ١٨٩٨٦.

 بوقعي نب دمحم نب ملاس خيشلا

 (بوقعي نبا)و .سنوتب ةبرج ةريزج نم بوقعي نب دمحم نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خيشلا وه

 .م٢٠٩١ / ه١٢٢١ ةنس 2 ةبرجب نزيغ ةموحب دلو ،ةبرجب هفورعم ةليبق يهو ٧هتليبق

 امك "حلاصلا فلسلا ةيقب» وهف .ةبرجب ةبازعلا ةقلح ءاضعأ نم وضع رخآ ملاس خيشلا دعي

 ام لك ملاس خيشلا نع ذخأ هنأ يريبعجلا خيشلا ركذيو .يريبعجلا تاحرف خيشلا هذيملت هفصو

 خيرات ايافخب اماملإ هنم رثكأ وه نم رصعلا لهأ نم تيأر امو ...» :هلوقب هفصوو .ةيضابإلاب قلعتي
 .ه .أ ةيضابإلا
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 .ءازجأ ةثالث ة عقي "ةبرج ةريزج خيرات» :اهنم تافلؤملاو لامعألا نم ديدعلا ملاس خيشللو

 باتكل هقيقحت هلامعأ نمو .اطوطخم لازي ال ثلاثلاو .عبطلا تحت يناثلاو .لوآلا ءزجلا عبط دقو

 .زترافش يناملالا قرشتسملا كلذ ة هعم كرتشا دقو .مالس نبال "نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب»

 نم هخيراتو مالسإلا» :وهو فرحم ناونع تحت ةيعرش ريغ ىرخأ ةعابط عبطو .هتعابط مت دقو

 الو م٤٦٩١/ه٨٣٢١ ةنس تيقلأ «ةبرج خيرات نع سورد» :هلامعأ نمو .كةيضابإ رظن ةهجو

 ءاملع ضعب مجارت نع تاديقت»و ء«ةيضاباإلا ةأشن نع تادييقت» :هلامعأ نمو .اطوطخم لازي

 هلو ةطوطخم لازت ال ةثالثلا لامعألا هذهو «ةبرجب ةيملعلا سرادملا نع تادييقت»و .ةيضابإلا

 .ىرخأ لامعا

 باتك ققحم ةجوق دمحم ركذو .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ةنس خ يوت هنأ مجعملا باحصأ ركذ دقو

 .مه١٩٩١ رياني نم ٢٧ دحألا ةليل خ يوت هنأ ۔«يتاليحلا دمحأ نب ناميلس خيشلل ةبرج ءاملع»

 هنع فورعمو .هبرج ةريزج نم هنأ ثيح حجرألا وه هجوق دمحم ثحابلا هركذ ام نأ رهاظلاو
 دقو .حلصم دمحأ انخيش انثدح امك ملاس خيشلا نم ادج برقم هدلاو كلذكو ،ثحبلا خ ةقدلا

 .ملعأ هللاو .ابيرقت اماع ٨٨ هتافو دنع هرمع ناك

 (ةيضابإلا ةفاحصلا ُدئار) مساق نب ديعس نب مساق

 رخاوأ رصاع .م٧٥٨١ َرَصم ةرهاقب دلو .بيدأ بتاكو حلصُم رُكَمُم مساق نب ديعس نب مساق

 م٢٤٩١/ه ١٢٤٦ ةنس ىَواَهَت نأ تبل اَمَه رامعتسالا ىوق ُهَتَعَزاَتَت يذلا يكرتلا يناَمََكلا دهعلا

 ترَو .ديجملادَبَع نب ديمحلادبع :هنيطالس رخآو .يبرعلا ماعلا ٌلَج ىلع ًارطيسم ناك نأ دن
 ء . . . . . ۔< ث ء رم 2 _ . ٤ 2.2 ., 22<ح۔ 2 7 . . .

 ةدع 2 هل اغتشا ىلا هع اضإ .رصمب اهل اماع الصنتق ةيسنوتل ١ هلودل ١ هتىيع د ١ .هبصنم 2 ه اي ١

 7 رس ه ٥ رو م

 نم ًةَلَمَج َرَصاع يبهذملا هئامتنا راطإ ةو .ةيزيلجنإلا ةفللاب هتفرعم اهل هتلهأ ةقوُمزَم تئاظو
 م و , ر ر ۔ . ر . ۔ .إ ً ح

 2 ه١٣٢٣٢١ ۔٥٠٢١ ناطلس نب ديعس نب يكزت نب لصيف ناطلسلا . ھَرَرَبا ناك 6 نيطالسلا

 .مهيلإ تاَبَّطاَحُم هلو .رابجنز ذ (ه٩٢٢١۔٠٢٢١) دمحُم نب دومح نب ٌيلَع ناطلسلاو .نامح ه ۔ رت ر۔ 7 ّ م ّ
 - م

 7 ٠ 7 , و 7 71 2 . - م م ُ َ ري . 7 ر ۔

 : كرتل ١ رصعل ١ رخ او ا _ نرقت مَُهَتَبجن ا ني ذلا ةقلاَمَكلا نم ن اكو » :رمعم ىيحي ىلع خيشل ١ ل اق

 بابرأ تَلَعَس :رصم خ ةَجَر ةمالعلا اذه َنوَك دقو .َرَصم ليزت ؛يخاَمَشلا ديعس نب مساق ةمالعلا : 77 َ . .م . “ ح٤ح ا ۔ _ ٤ -. 4 ٠
 نب ىفطصم ىرصم ١ يفحصلل ا بيدالل ا هبىج ىلاإ ن اكو .نمزل ١ نم اح در بدال او ملعل او ركفل ١ ٠ م , 7, ح . ي م ر . 7 ۔ . ّ ح 7 , 7 ٠ ٥
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 ةماقتسالار قحا لهأ ةيضابالا

 .مزَعو ةوقب عدبلاو تافارخلاو ليطابآلا حامك خ امفَنُم ايئانث ناتْوَكَي نالججَرلا ناكو .َليِعاَمَسإ ؟ ح ّ . 7 ٠ ُ م ؟ ُ ِ < - ََ 1 1 م و

 .م٢١٩١ .رصمب ؤتو

 يئاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ

 ًايعادو .أيبرمو اسردم ۔ لبجلا ندم نيب لقنتلا ي ىلوآلا هتايح يلاطيجلا مامإلا ىضمأ
 .هئاملع ةداع ىلع .اركذمو

 .نجسلا اهمكاح هعدوأ ىتح اهب رقي ملف هرمأ ضعب ذ سلبارط دصقو

 سباق بحاص يكم نبا اهب حدم ةديصق دشنأو .ةدم نجسلا 2 يقب ) هنا يخامشلا ركذو

 :رخا عضوم خ ركذو (هقلطأف سلبارط بحاص دنع هيف عفشتف .هدي تحت ةبرج ةريزج تناكو

 مدقت ام عم ألام هعم اولمحتو .نجسلا نم هقالطإ اوببست دق روسم يبأ نب ايركز يبآ ءانبأ نإ)

 عماجلا لزنو) روسم يبأ نب ءايركز يبأ ءانبأ اهب دصقو .ةبرج مدقف) يكم نبال هحدم نم

 سلجملا 2 فنصيو أرقي ناكو .ةبلطلا هيلع تعمتجأو .ءاقل نسحأب هريزجلا ءاملع هاقلتو .ريبكلا

 نفدو ةئامسمخو نيعبس ةنس ةبرجب هللا همحر وتو (داهتجالا ةياغ خ دجسملا ماقأو .دحاولا

 .روكذملا ريبكلا عماجلا ةربقمب

  

 59 ةن ابم روذع حيشلا و :)ناظقيلا وبا خيشلا . ضويب خيشلا نتنا اتنالتا
 ن ات ١

_._._     
٥ ١ 



 ةماقتسال)ر قحا لهأ ةيضابالا

  

 ا؟كار5از د اكاك ناتكلا  
 حاتري نز جاات
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 . 1 ٠

: 3. 

   . ةيبازيرةكضشيركنرعادادتيتانز ا اتلات تنا
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 ةماقتسالار قحلا لهأ ةيضابالا

 "."؟     

 ۔۔ ت :

    
 . ه 1953 : ماهىتيتف. دحا هاجف عم تويب خيشلا

 .ةيبازملاةكبقلا
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 ةماقتسالاو قمحلا لضأ ةيضابالا

 ه
 .نجسلانمهجورخدعب وإ شنا

 .ةلسارملا ةكتنلاك
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 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 ال 2 . 7 الت 9 كلا )ئ كم نتويبقيقلا

   !"اانا : آ 7 ن

  

 اتفلم هحجيورخ دحب صوبباج حتتلا] , . آ
 .يس«

 ٠ .   .,.. ٥ مب ا زرمل ١ حب

 ءے,.رخزت
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابإلا
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 ةماقتسالا قحا لهأ ةيضابالا
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا
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 شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا ةروص

 "نتخ 8 ٧ :77 - .]ه4ث زف

 - ٢7 ةركت
 » ٨ ح رر .4

  
 نيميلا نم ثلاثلا ىلاعت هللا همحر شيفطأ قاحسا وبأ مامإلا
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 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

  
 .م١٢٩١ ماع سدقلا خ دقعنا يذلا ماعلا يمالسإلا رمتؤملا ي نيكراشملا ءاضعألل ةروص

 راسيلا نم عبارلا قاحسإ وبأ خيشلا هيف رهظيو

    

  

 ..ه

 ىفنلا نم تاونس دعب ..لالقتسالا ةادغ هنطو قاحسإ يبأ خيشلا ةرايز
 ۔۔.۔۔.سس۔۔۔۔۔.
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيضابالا

 س ٥ اسل ١ ثحبل ١

 هيض اي ال ا بتكلا

 ك امخض ناويد رباج مامإلا فلأ دقف .ركبم تقو ة ةيضابإلا دنع فيلأتلاو نيودتلا أدب

 يتنا ثيداحألا هنمضو .خيراتلا بتك لوقت ام ىلع هءارآو هتاياور هيف عمج .ناويدلاب يمس ثيدحلا

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هذيملت ةزوح خ ةخسنلا هذه تيقبو .نيعباتلاو ةباحصلا نع اهاور

 .دعب اميف راتتلا اهقرحأ يتلا دادغب ةبتكم خ ترقتسا نأ ىلإ ةرصبلا خ ةيضابإلا ةمئأ اهثراوت مث
 ةخسنلا كلت نكلو .ايبيل ي ةسوفن لبج ىلإ هرضحأو هخسنب ماق برغملا ءاملع دحأ نأ ىوزيو

 سرادملا لوأ نم تناك ةيضابإلا نأب لوقلا نكمي هنإف تامولعملا هذه ءوض ىلعو .اضيأ تعاض

 نع ةيورملاو ةطوطخم لازت ال يتلاو تافلؤملا ضعب لعلو ثيدحلا نيودتب تينع يتلا ةيمالسإلا

 يبنلا ثيداحأ عمج يذلا بيبح نب عيبرلا هدعب ءاجو .ريبكلا رفسلا اذه نم عطق يه ديز نب رباج

 الو .بيبح نب عيبرلا دنسمب فورعملا هباتك خ ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع اهاور يتلا (ةلََي)

 نمحرلا دبع فلأو .ةنسلا ذ ةيضابإلا دمتعم ىرخألا ةنسلا بتك ىلا ةفاضإلاب باتكلا اذه لازي

 ناظقيلا وبأ فلأو .نآرقلل اريسفت اضيأ يراوهلا مكحم نب دوه فلأ امك.نآرقلل اريسفت متسر نب

 راثآلاو ثيدحلا خ هتنودم مناغ نب رشب مناغ وبأ فلأو .ةعاطتسالا ز بتك ةدع حلفأ نب دمحم

 لوآلا :نورقلا ذ اذه لك .ةعوبطملا بتكلا نم وهو ةديبع يبأ ذيمالت نم ةعبس نع اهاور يتلا
 روصعلا نم رصع لك نم ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف فلتخم ة فيلأتلا ىلإوت مث ثلاثلاو يناثلاو
 .ةعوبطملاو ةطوطخملا ةيضابإلا بتك مهأ نيبي لودج يلي ام خو .ةيلاتلا

 ةيضابإلا تافلؤم ضعب

 يراوحلا نب دمحم ۔ يراوحلا يبا عماج ٥
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 ةماقتسفلار قحا لهأ ةيضابالا

 نافلخ نب انهم۔راثالا بابل ٠

 يمدكلا ديعس وبأ ۔ ديفملا عماجلا ه

 يرشبلا ىسيع نب ىسوم ۔ نئازخلا نونكم ٠

 يدنكلا هللا دبع نب دمحأ ۔ فنصملا ٠

 يدعسلا سيمخ نب ليمج ۔ ةعيرشلا سوماق ه

 يصقشلا ديعس نب سيمخ ۔ نيبلاطلا جهنم ه

 يدنكلا ميهاربإ نب دمحم عرشلا نايب ه

 يبتوعلا ملسم نب ةملس ۔ ءايضلا ه

 يتاهلقلا ديعس دمحم ۔ نايبلاو فشكلا ٥

 رقعج نبا ۔ رفعج نبا عماج ه

 يمدكلا ديعس وبأ ربتعملا ٥

 يمدكلا ديعسوبأ ةماقتسالا ه

 يملاسلا نيدلا رون لامالا جراعم ٠

 ةتسوبأ ۔ بيترتلا ةيشاح ه

 يويسبلا نسحلا وبأ ۔ يويسبلا عماج ٠
 يخامشلا رماع حاضيإلا ه

 ينيمثلا زيزعلا دبع ليلعلا ءافشو لينلا ٠
 شيفطأ فسوي نب دمحم لينلا حرش ٠

 ينالجراولا بوقعي وبأ - فاصنإلاو لدعلا ٥

 دتسملا باتك

 نب عيبرلا مهمامإ عضو نم وهو ."حيحصلا عماجلنا» ةيضابإلا هيلع قلطيو «دنسملاه باتك

 .ةيضابإلا رداصم رهشأو مهأ وهو .بيبح

 ناك امن او .يعوضوم وحن ىلع اقنصم وا ابترم نكي ملو . اطوطخم هرما لوا 2 دنسملا ناك
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 ةماقتسالاو قحل لهأ ةيضابالا

 (رئازجلاب نالجراو نم) ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ ءاج ىتح ديناسملا ةقيرط ىلع ابترم

 بسح ىلع ثيداحألا عمجب ماقف عماوجلا ةقيرط ىلع يعوضوم وحن ىلع ثيداحألا بيترت داعأق

 .انيلإ لصو يذلا وحنلا ىلع ةفورعملا هقفلا باوبأ
 .ءازجأ ةعبرأ ىلإ مسقم مويلا لوادتملا دنسملاو

 .ابيرقت ثيدح ٧٥٠ امهيفو باتكلا لصأ امه يناثلاو لوالا ناءزجلا

 .ينالجراولا بوقعي وبأ بترملا يلصألا دنسملا ىلإ امهمض دقف عبارلاو ثلاثلا نآزجلا امأ

 داقتعالا نم ةفلتخم لئاسم خ هيفلاخم ىلع عيبرلا اهب جتحا راثآ ثلاثلا ءزجلا خ ءاج اممف

 ليحرلا نب بوبحم تاياور لمشيف عبارلا ءزجلا امأو .نوعبرأو ةئام راثآلا هذه ددعو .اهريغو

 نب رشب مناغ يبأ نع يمتسرلا باهولا دبع نب حلقأ مامإلا تاياورو بيبح نب عيبرلا نع يشرقلا

 .نورشعو ثالثو ةئام تاياورلا هذه ددعو .ديز نب رباج ليسارمو يناسارخلا مناغ

 ثيدحلا بتك نيب عيبرلا دنسم ةناكم

 ثيداحألا مظعم نال ادنس ثيدحلا بتك حصأ نم بيبح نب عيبرلا دنسم نأ ةيضابإلا ىري

 ة تدرو دقو .ةباحصلا دحأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ هخيش نع عيبرلا مامإلا اهاور

 .ةليلق اهنأ الإ رباج ريغ نيرخآ نع ةديبع وبأ اهاور يتلا ثيداحألا ضعب دنسملا

 .توافتت حيحصلا ثيدحلا بتر نأ ثيدحلا ةمئأ ركذ دقو

 .ةيثالثلا ديناسألا يه ديناسألا حصأ نأب ثيدحلا لاجر ضعب هيلع قلطأ ام ايلعلا ةبترملاق

 .(ةْيَي) لوسرلا نع هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا دنس ه

 .() لوسرلا نع دوعسم نبا نع ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ دنسو ه
 دنسلا ةريصق ديناسألا هذه نأل عت لوسرلا نع رمع نبا نع عفان نع كلام دنسو ه

 .ةنامألاو قدصلا لامكو طبضلاو ظفحلا ةوقب اهلاجر رهتشاو

 اهمظعم نأ اندجول دنسملا خ يناثلاو لوألا ءزجلا خ عيبرلا اهاور يتلا ثيداحالا انعبتت اذإو

 دنسملا خ يتلا ةيثالثلا ثيداحألاف .مهقدصأو مهظفحأو لاجرلا قثوأ نم اهلاجرو دنسلا ةيثالث

 اذه نمو .(ٍةليَي) يبنلا نع ةباحصلا دحأ نع رباج نع ةديبع يبأ نع اهبلغأ عيبرلا مامإلا اهاور
 ثيداحألا حصأ نم يه دنسملا نم يناثلاو لوألا نيأزجلا خ ةدراولا ثيداحألا نأ ةيضابإلا ربتعي
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 ةماقتسالار قحا لمأ ةيضابالا

 يراخبلا نامامإلا اهاور يتلا ثيداحالا نم ةجرد ىلعأ اهنوربتعيو (ةتََِي) يبنلا نع ةدراولا
 .هللا امهمحر ملسمو

 نأو طبضلاو ظفحلاو .ةقثلاب نوروهشم اهلاجرو ةيثالث دنسملا ذ يتلا ثيداحالا نأ مغرو

 نيمتهملا رثكأ دنع اركذ باتكلا اذهل دجن ال اننأ الا ىرخألا ةنسلا بتك خ ةيورم ثيداحألا بلغأ

 هنع عمسي مل نم ثيدحلا مولعب نيمتهملا نم نإ لب - ثيدحلا الو ميدقلا 2 ال ۔ ثيدحلا مولعب

 دق ًاليدعتو احرج مهراثآ ءافتقاو ثيدحلا ةاور لاوحأ عبتتب اومتها نيذلا ةمألا ءاملع روهمجف

 هباتك ي نيعم نب ىيحي هلاق ام ادع ليدعتلاو حرجلا بتك خ بيبح نب عيبرلا ركذ اولفغأ وأ اولمهأ
 (ةقث وهو نيريس نباو نسحلا نع يوري بيبح نب عيبرلا ) :لاق ثيح «خيراتلا»

 .يراخبلاو دمحأ مامإلاك ثيدحلا ةمئأ نم هركذ نم ضعب ادعو

 :هدر ناكف بيبح نب عيبرلا دنسم نع ثيدحلا مولع ة صصختم رصاعم ذاتسأ لئس دقو

 نع ةربتعملا تاعماجلا ىدحإ ه ثيدحلاو ريسفتلا مسق سيئر وهو رخا لئسو .هرأ ملو هنع تعمس

 .؟عيبرلا دنسم امو عيبرلا نم :باجأف هدنسمو عيبرلا

 الإ ثيدحلاو ميدقلا ذ مهبهذمب فيرعتلاو .مهركف رشن خ اورصق دق مهسفنأ ةيضابإلا نإ
 يموقلا ثارتلا ةرازو هب تماق امو ةيضابإلا بتك ضعب ةعابط نم ةريخألا تاونسلا خ هانيأر ام
 .ةيضابإلا دنع بتكلا تاهمأ ضعب ةعابط نم نام ةنطلس خ ةفاقثلاو

 نيرصاعملا ءاهقفلاو نيركفملاو نيثحابلا نم دجوي هنأ ركذن اننأ الإ بتكلا هذه دوجو مغرو

 شيمهت دصق ريغ وأ دصق نع۔ لواحي كلذ عمو ةديقعو اركفو اخيرات ةيضابإلا نع فرعي نم

 .ةيملع الو ةيعوضوم ريغ ةقيرطب هيلع درلاو هيلع ميتعتلاو يضابإلا ركفلا

 .نيملسملا نيثدحملا نيب عيبرلا مامإلا فرعُي مل اهلجأ نم يتلا ةيخيراتلا بابسألا ضعب كانهو

 هذه نمو تفنص يتلا ثيدحلا بتك لئاوأ نم هنأ مغر ثيدحلا بتك نمض هباتك فرعي ملو

 :بابسألا

 ةياورلا نيثدحملا بنجت ىلإ ىدأ امم ةلاضلا ةعدتبملا جراوخلا قرف ىدحإ ةيضابإلا رابتعا ٠
 .هتعدبل ًايعادو ًاعدتبم نوكي الأ ثيدحلا هنع ذخؤي نميف اوطرتشا مهنأل هنع

١٦٨ 



 ةماقتسالار قمحا لهأ ةيضابالا

 .هباحصأ ريغ نم ملعلا ةبلط هوجو خ بابلا قالغإب هسفن ىلع عيبرلا مامإلا اهضرف ةلزع ٥
 قرحو دسحلاو ملظلاو بصعتلا ةجيتن اهنم ريثك باهذب ةيضابإلا خيرات رداصم ةلق ه

 .تابتكملا

 ةرئاجلا مهتسايسو ىلوألا روصملا خ ةيمالسإلا ةمألا ىلع اوطلست نيذلا ماكحلاو ةالولا ملظ ه

 لوقي نميف ةمالا اوهركو .ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي هتوص عفر نم لك تدراط يتلا

 .نيدلا نم جورخلاب هوفصوو مكاحلا ىلع جورخلا زاوجب

 ةدوقفملا ةيضابإلا بتكلا ضعب

 ةيضابإلا بتك نم ريثك تدقف دقف روصعلا رم ىلع تابتكملا قرحو يبهذملا بصعتلل ةجيتن

 ال روهشم ملاع نم مكف ةيضابإلا ءاملع نع ثدحتت يتلا اصوصخو مهخيراتو مهلوصأ لمحت يتلا
 :ةدوقفملا بتكلا ةلثمأ نمو .ائيش هذيمالتو هخويش نع الو لب هتافو الو هدلوم خيرات فرعي

 ديز نب رباج ناويد ٠

 بئاسلا نب مامض باتك ه

 ةرفص نب كلملا دبع ةرفص يبأ عماج ه

 ينالجراولا بوقعي يبأل بتك ةدع ه
 يخامشلا ردبلل نيرحبلا جرم حرش ٥

 .ءزج نيعبس خ بوبحم نب دمحم ريشيل ةنازخلا باتك ه

 .ءزج ٥١ خ يدنكلا ناميلس نب ىسوم نب دمحم خيشلل ةيافكلا باتك ه

 .مجعلا بورح ىوزنب قرتحا هنأ لاقيو دمحأ نب دمحم ةبتكمب هنم ءزج دجوي ٥

 .يدنكلا نامثع نب دمحأ خيشلل ةريخذلا باتك ه

 ءزجلا هنم دجوي ءزج نيعبرأ:نم رثكأ ذه مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع فيلأت جاتلا باتك ه

 .نامعب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب طقف نورشعلاو سداسلا
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 ةماقتسالاو قحا لهأ ةيض ابالا

 اوناك ءاملعلا نم ةعومجم ىواتف نع ةرابع وهو خايشالا باتك ه

 .(ًايلاح بيسلا ) امد نصحب نيطبارم ه

 .ءايضلا باتك بحاص ىبتوعلا خيشلل ةمامإلا باتك ه

 رضخلا نب دمحأ نب هللا دبع خيشلل رثألا نم فلتخملا عمج خي رصبلا ىرق ه
 رضخلا نب دمحأ نب هللا دبع خيشلل .ديلقتلا مذ 2 ديصولا باتك ه

 رضخلا نب دمحأ نب هللا دبع خيشلل .عاضرلا ماكحأ عاقرلا باتك ٠
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 ةماقتسالا قحا لهأ ةيضابالا

 عب اسلا ثحبلا

 نبملسملا نيب ةيضابالا

 يضابإلا ركشلا شيمهت
 اوعمسي مل نيملسملا نم ريثكف .يضابإلا ركفلل ثيدح ۔ ميدق شيمهت كانه هنأ حضاولا نم

 .هعون نم اديرف ايمالسإ ًابهذم لكشت يتلا نيملسملا نم ةريغصلا ةمألا هذه دوجوب

 :نوفلخ نبا ةبوجأ باتكل هقيقحت ةمدقم خ يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا لوقي
 يتلا ةوفجلا كلت مغر بهذملا نأ يه .ةماه ةقيقح انه ررقن نأ فاصنإلا نم هَلَعَل ...»

 ك لثمي ..ةمالا بهاذم رئاس نيبو هنيب ةيمالسإلا ةمألا خيرات خ ةسايسلا فورظ اهتعنطصا

 ....هعابتأ كلسمو ههقفو هدئاقع خ .ليصألا مالسإلا ةقيقح ىلإ ةروص برقأ هعقاو

 ةيضابإلا نأ كلذ بابسأ مهأ نم لعلو .هيوشتلا نم ريبك ردق يضابإلا ركفلا باصأ دقل
 ام اذه لعلو .عادتبالاو جراوخلا ةمهت مهب تقصلأ نأ دعب نييومألا عم قافو ىلع اونوكي مل لئ اوآلا

 هبش اضارعإ ةيضابإلا ءارآلاو تاياورلا نع نوضرعي ىرخآلا سرادملا ءاهقفو ثيدحلا لهأ لعج
 .مات

 علاطي نمو .ردن اميفالإ يضابإلا يأرلل اركذ دجي ال ةيضابإلا ريغ دنع هقفلا بتك خ أرقي نمف
 لهج ىلع لايجألا تبقاعت اذكهو .اليلق الإ ةيضابإ نيثدحم يأ ىلإ ةراشإ دجي ال ثيدحلا بتك

 .يضابإلا ركفلاب لماك

 الوهجم لاز ال هقفلاو ثيدحلا ة ةيضابإلا ةجح وهو عيبرلا مامإلا دنسم نأ كلذ ةلثمأ نمو

 ةنسلا لهأ نيب ةكرتشم اهدجن ثيداحألا نم ريثك نأ مغر ،ثيدحلاب نيمتهملا نم ريثك دنع
 .ةيضابإلا ةعامجو
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 ةماتتسفلار قمحا لهأ ةيضابالا

 مهركف رشن خ مهريصقت ببسب مهل سانلا لهج نم ًابيصن نولمحتي مهسفنأ ةيضابإلاف
 تاردقلا كلتمت ةيجيلخلا نامع ةلود نأ مغرو .مويلاو .نامزلا نم قبس اميف مهبهذمب فيرعتلاو
 .يضابإلا بهذملا اذهب يعولا رشنب اسوملم ًامامتها اهدنع دجن الف .ةريبكلا ةيمالعإلا

 ؟ءارالا نم اهريغ ترشتنا امك اميدق ةيضابإلا ءارآ رشتنت مل اذاملف

 :اهضعب ركذن ةريثك بابسأ كانه

 .ةنسلل ساسأك امهلعجو امهحورشو ملسمو يراخبلا يباتكب ةنسلا لهأ مامتها ۔ ١

 نيثدحملا نم ريثك بنجت ىلإ ىدأ امم .ةلاضلا ةعدتبملا قرفلا نم ةيضابإلا رابتعا ىرج ٢
 .اعدتبم نوكي الأ ثيدحلا هنع ذخؤي نميف اوطرتشا مهنال مهنع ةياورلا

 نم بلاغلا 2 ملست مل ةروكذملا ةلقلاو مهلاجر نم ريثك ركذ اوكرت .مهنع ةياورلا اوكرت امكو

 .هنوضفريو يضابإلا ركفلا نع نوضرعي نيملسملا ةيقب لعج هرودب اذهو .حرجلا

 ةيضابإلا خيرات رداصم ةلق۔٢

 .اهرشنتو اهءارآ لقنت ةنيعم بهاذمل ةيمالسإ الود ينبت ٤

 .ةيمالسإلا لودلا ضعب لوخد نم ةيضابإلا بتك عنم ٥
 .ةيضابإلا اهنيب نمو قرفلا لوح نومدقألا هبتك امب نيرصاعملا باتكلا ضعب ةقث ٦

 .ةيسايسلا زكارم نع ةديعب قطانم خ ةيضابإلا راسحنا ٧
 .ةيمالسإلا تاعمتجملا ةيقبو ةيضابإلا تاعمتجملا نيب ةيعامتجالا ةقالعلا فعض ۔٨

 ثحبلا ىلإ ءوجللا مدعو .ينيد ركف نم هوثرو امب يمالسإ بهذم لك عابتأ ءافتكا - ٩
 وأ هعالطا نأب ملسملا دقتعي ذإ .ىرخألا بهاذملا دئاقعو ركف ىلع عالطإلاو ةنراقملاو يصقتلاو

 .هنع جورخلا وأ هبهذمب كشلا ىلإ يدؤي دق ىرخالا بهاذملا دئاقعل هتسارد

 نيملسملا ريغو نيملسملا
 .نيملسم ريغو نيملسم :نييساسأ نيمسق ىلإ يضابإلا ركفلا خ سانلا مسقني

 انيد مالسإلاب وأ الوسر دمحمب وأ ابر هللاب ضري مل نم لك مه :ةيضابإلا يارب نيملسلا ريغ

 :ناميإلا ىلإ كرشلا نم جورخلل ةيضابإلا اهطرتشي يتلا ثالثلا لمجلا يهو
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 هللا الا هلإ ال نأ ةداهش)

 هللا لوسر ادمحم نإو

 .(هللا دنع نم قحلا وه دمحم هب ءاج ام ناو

 .ثالثلا لمجلا كلتل هناعذإو هناميإب الإ نيملسملا ةلمج يق نوكي نأ ىلإ ملسملا ريغ لقتني الف
 دوهيلا باتكلا لهأو نودحلملاو ناثوألاو مانصألا ةدبع نوكرشملا نيملسملا ريغ ةلمج ي لخديو

 .سوجملاو ىراصنلاو

 ىلوالا قيرطبو .رافكلاو نورقاكلاو نوكرشملا :ءامسأ نيملسملا ريغ ىلع ةيضابإلا قلطيو
 باتكلا لهأو نيكرشملا مسا نارتقا دنعو غنوملاظلاو نوقفانملاو قاسفلا :فاصوأل نوقحتسم مه

 .ىراصنلاو دوهيلا مه باتكلا لهأب دارملاف

 دوهيلا فالتخال يحالطصا قالطإ وهو .ناثوالاو مانصألا ةدبع نم مهريغ نيكرشملابو
 هللا لوسر ةنس خو ميركلا نآرقلا خ ةدراولا ةيويندلا ماكحألا ضعب خ مهريغ نع ىراصنلاو

 ِ .ران

 .انيد مالسإلابو الوسر دمحمبو ًابر ىلاعت هللاب يضر نم لك مه :يضابإلا ركفلا 2 نوملسملا

 :ثالثلا لمجلل نعذاو

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش)

 هللا لوسر ادمحم نإو

 .(هللا دنع نم قحلا وه دمحم هب ءاج ام نأو

 .اهب ناميإلاب الإ املسم ناسنإلا نوكي ال يتلا لمجلا هذه

 كلتب قطنلاب بلاطي ال هنإف نيملسم نيوبأل دلو وأ ةملسم ةئيب خ أشن دق ناسنإلا ناك اذإو

 .كلذ فالخ هنم ردبي مل ام نيملسملا ةلماعم لماعيو ملسم هنأب هيلع مكحي لب لمجلا

 الا نيملسملا رظن خ ًاملسم نوكي ال هنإف نيملسم هاوبأ نكي مل وأ ةملسم ةئيب ي اشني مل اذإ امأ
 مالسإلا تيب ىلإ عجري ال هنإف كلذ هيلع تبثو مالسإلا نع دترا اذإ كلذكو .لمجلا كلتب قطن اذإ

 .لمجلا كلتب هقطن ةدواعمب الإ

 :ءامسأ نيملسملا ىلع ةيضابإلا قلطيو

١٧٣ 

 



 ةماقتسالاو قمحلا لهأ ةيضابإلا

 نيملسملا

 نينمؤملاو

 ديحوتلا لهأو

 .ةلبقلا لهأو

 ةيدقعلا مهسرادمو مهئارآو مهبهاذم فالتخاب نيملسملا لك اهيف لخدي ءامسأ يهو

 .ةيهقفلاو

 نيملسملا قوقح عيمج هل نإف املسم ناسنإلا ناك اذإف

 .قوقحلا هذه 2 هريغو يضابإ نيب اقالطإ ةيضابإلا قرفي الو

 ةيضابإلا نإف هباوص ةيضابإلا دقتعي امل ةفلاخملا دئاقعلا نم ًائيش ملسملا ريغ دقتعاو ثدح اذإو

 دقتعي هتلعج يتلا هبشلا عفدو هل ةحيحصلا ةديقعلا حاضيإ ملسمك هقوقح نمو مهبجاو نأ نوري

 ةدعاقلا نإف ملسمك هقوقح نم ائيش هصقني الو نيملسملا ةلمج نم هجرخي ال كلذ نكلو 6قحلا ريغ

 امق .هلثم نيقيب الا مالسإلا نم جرخي الف نيقيب مالسإلا لخد نم نأ ةيضابإلا اهب كسمتي يتلا

 نأ ذ فاك كلذ نإف توبكنعلا طيخ نم ىهوأ ناك ولو هيلع دنتسي يذلا هليلد هل فلاخملا اذه ماد

 .نيملسملا ةلمج 2 هيقبي

 :يملاسلا مامإلا لوقي كلذ يو

 ادا ةت ءا مهيت داهش قوق اد ابعل ا بل اطن ال نحنو

 انلقنيتلمجلاب ىتأ نمق
 الاقملا اوبضقن ام اذإ الإ

 مهلباوسصلانيبنانمق

 ريرحتلا نم هتيأر امف

 هبش لحو لئاسم در

 ھدرنانمق
 م 8 مح انت؟<ك ..انع ١ 9 7 ك .سو ل

 اقحلا ي 1 د ذو \
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 انمق قوقحلابو انناوخا

 الالض مهنيد 2 اودقتعاو

 مهقح نم كاذ نبسسحنو

 ريرقتلاو ديحوتلا بتك

 اقلخلا لىضيال يك اندهجب

 اوملسي نأب مهنم يفتكنو



 ةماقتسالار قحل لمأ ةيضابالا
_ 

 نيفلاخملا

 موقلا وأ .نوقفاوملا اهلباقيو نيفلاخملا :مسا نيملسملا نم مهل نيفلاخملا ىلع ةيضابإلا قلطي
 .باحصألا اهلباقيو

 عدتبم مسا مهيلع نوقلطي دقو ٧...ىلإ انباحصأ بهذو ...ىلإ انموق بهذ :هقفلا بتك ذ رثكيف

 ال وهو .ةريبكلل بكترملا يضابإلا ىلع ًاضيأ ةيضابإلا هقلطي ريخآلا مسالا اذهو .ةمعن رفك رفاك وأ

 . ( رفك نود رفك) حالطصا ةيضابإلا ريغ دنع هلباقيو حالطصا درجم وه امنإو كرشلا ينعي

 مهئامد ةمرحك مهقوقح نم ئيش نوطقسي الو مالسإلا نم مهيفلاخم ةيضابإلا جرخي الو
 مهجيوزت نومرحي الو مهيرارذ يبس وأ مهل اومأ ةمينغ وأ مهلاتق نولحتسي الف مهضارعأو مهل اومأو

 .تايدلاو صاصقلاو ثاريملا 2 ةلماك مهقوقح مهلو ٥مهل ةاكزلا ءاطعإ نوحيبيو مهنم جوزتلاو

 .نيملسملا رباقم ة مهنفدو مهل ةالصلا قح مهلو

 نم جورخلاو كرشلاب نيفلاخملا نم دحأ ىلع ةيضابإلا ءاملع نم ملاع مكح نأ طق ثدحي ملو
 ثلاثلا نرقلا 2 تومرضح ةيضابإ ءاملع نم ناميلا نب نوراه مامإلا نم ثدح ام الإ مالسإلا

 ىلاعت هللا نأ كلذ ذ هتجحو .كرشلاب ةمسجملاو ةهبشملا ىلع اهيف مكح ةلاسر فلأ هنإف يرجملا

 ةيسح ءاضعأ هل نأب ىلاعت هللا فصي نم ءاج اذإف .هل ءاضعألا موزل نم رشبلا تافصب فصوي ال

 يذلا لجو زع هللا نإ ذإ هدبعن يذلا ريغ اهلإ ديعي هنأ ينعي اذهف هجولا وأ نيعلا وأ لجرلا وأ ديلاك
 .ملسمب سيل نذإ وهف كلذك رمالا ماد امو .تافصلا كلتب فصتي ال هدبعن

 ثيدحلا رظنلا
 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 زييمتلا ةفرعم نأب لوقي وأ .لي يبنلا نع تباث ءيش ضقرُي هنأب لوقي ثيدحلا له رظنلل
 مدعو نآرقلل ةياورلا ةقفاوم ے رظننل نآرقلا ىلإ عجرن نأ هقرط ةلمج نم هريغو حيحصلا نيب
 هللا ناوضر ةباحصلا نأ ىرن نحن .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا كلسم خ رظنلل مت .اهتقفاوم

 صرحلا لك نوصرحي اوناك هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلاب عبنملاب مهدهع برق عم اوناك مهيلع
 ةضراعم يأ اهنم اومّتشي ةياور مهيتأت امدنعو .نآرقلا عم ضراعتت ال يتلا ةياورلاب اوذخأي نأ ىلع
 .كلذ نولبقي ال نارقلل
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 تنب ةمطاف نأ عم سيق تنب ةمطاف ثيدح ةر هيلع ىلاعت هللا ناوضر باطخلا نب رمع نإ

 الو ةقفن اهل ضرفي ملو نئاب ًاقالط هدهع خ تقلط اهنأ ٍةتيَي يبنلا نع تور دقو .ةيباحص سيق

 .تيسن مأ تركذأ يردن ال ةأرما لوقل هللا باتك كرتن ال :هنع هللا يضر رمع لاقف .نكس

 تقلت امنإ .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبنلا نيبو اهنيب ةطساو كلانه تسيل هنأ عم اذه

 اهريغ ة ًامكح مكحلا اذه نكي ملو .رشابم مكحلاو هيلع همالسو هللا تاولص يبنلا نم مكحلا

 ( .ظفحي نأب ىلوأ وه ةصقلا بحاصو .اهيف امكح ناك امنإو

 رمع ةياور تدر لب رمع نبا ةياور تدر اهنأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع تبث ام كلذك

 :رمع نب هللا دبع خ تلاقو .هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نأ هنع هللا يضر

 يبنلا عمس هلعل هنكلو ةي يبنلا ىلع بذكيل نكي مل هنإ امأ نمحرلا دبع يبال هللا رفغي ...»

 بذعتل اهنإو اهيلع نوكبيل مهنإ اهيلع نوكبي اهلهأ ىلع رم يتلا ةيدوهيلا ةأرملا ي لوقي هي
 .«...اهيلع مهئاكيب

 ١٦٤[. :ماعنألا] ه رتل رزو ةرزاو 7 الو نآرقلا مكبسح :تلاقف ةياورلا تدر يه

 ثيدح وأ عابسلا نم بانلا تاوذ ميرحت ثيدح نع هللا همحر ديز نب رباج لئس امدنع كلذك

 يرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي ناك دق ...» :لاق ملسم حيحص وه كلذ تيسن ةيلهألا رمحلا

 .«...هرخآ ىلإ يبارعأ لوقل هللا باتك كرتن ال :لاق رحبلا كلذ ىبأ نكلو ةرصبلاب اندنع

 نازيم 2 ءالؤه لهف تاقث ةباحص قرط نم تءاج تاياور نوضفري ةباحصلا ءالؤه ناك اذإف

 .؟ .ىوهلل ًاعابتا ةلي يبنلا ةنس نودري اوناك نيذلا ينابلألا

 امو انه ينابلألا هلاق يذلا اذه نيب ام ضقانتلا دجن مث .ةمالسلا ىلع نوصرحي اوناك مهنأ وأ

 .انيب ضقانتلا دجن (فاخفزلا بادآ) باتك هلاق ام نيب

 عامجإ هب فلاخ يذلا هيأر ىلع ءانب ءاسنلا ىلع بهذلا ةمرحل ضعت فافزلا بادآ باتك يفف

 اذه فالخ ىلع عامجإلا اولقن ءاملعلا ضعب نأ عم .ءاسنلا ىلع مارح بهذلا نإ لوقي ثيح .ةمالا

 عامجإلا اولقن ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلاو ربلا دبع نبا ظفاحلا كلذ اولقن نيذلا نمو .يأرلا

 لقنو ححصت ال عامجإلا ةياور نأب لاقو عامجإلا ةياور ىلع ضرتعا وهف .ءاسنلل بهذلا ةحابإ ىلع

 نإ الإ عامجإ ال هنإف عامجإلل ةياور يأ لبقت الف عامجإلا ةياور ذ رظني نأ بجي هنأب ميقلا نبا نع
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 هيلا بهذ ام نيب ضقانتلا دجن .باتكلا نم لصأ اهل ناك نإ الإ ةنس الو .ةنسلا نم لصأ هل ناك

 .تاضقانتلا نم ريثكلا 2 اوعقو ثيدحلا ءاملع وأ ثيدحلا ةمئأ نم ريثك نذاف .كانهو انه

 فقوم ببسب ةاورلا نم دحأ حيرجت ناك امبرلف .حيرجتلاو ليدعتلا ةيضق ىلإ انئج اذإ مث
 .رصعلا مكلذ غ ةطلستم تناكو تقولا كلذ ةبلغتم تناك يتلا ةسايسلا عم قفتي ناك ام يسايس

 اذهل ناك ثيحب نيثدحملا روهمج عم اياضقلا نم ةيضق 2 قافتا مدع ببسب كلذ ناك امبرلو

 .ليقت الو هتياور ضقرت ًاحورجم ربتعي نأ ىلإ وعدت ةيبصعلا تناكو .نيعم فقوم يوارلا

 نم ةدرجم ةيبهذملا تايبصعلا نم ةدرجم نوكت نأ بجي حيرجتلاو ليدعتلا ةيضق نذإف

 ديبع نب ورمع نأ نم ضعبلا هيكحي ام لاجرلا دقن بتك خ ًالثم أرقأ امدنع بجعأ انأف .ءاوهالا

 يلصي هسفنب يلصي امدنعو هاوالا تناقلا عشاخلا ةالص يلصي سانلا مامأ يلصي امدنع ناك

 .دهزلاب اروهشم الجر ناك ديبع نب ورمع نأ عم خلإ ... اهيفو اهيفو تفلت اهيفو بعل اهيف ةالص

 ثيدحلا باحصأ ًايلزتعم هنوك ببسبو ًايلزتعم ناك لجرلا نال ةيبصعلا ىلإ عجار امنإ اذه نكلو

 ةياور ذ رظنلا داعي نأو .هيف رظني نأ بجي رمأ اذه مهتلا هذهب هومري نأو هيف اوحدقي نأ دب ال

 .ثيداح لا

 ةلدا ىلإ دتسملاريسفتلا

 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 نوكي نأ امإو .ةتباث ةلدأ ىلإ ادنتسم نوكي نأ امإ لاح يأ ىلع ريسفتلاف ريسفتلل ةبسنلاب

 نآرقلا هب ءاج مكح دري نأ نكلو 4 هلبقن نأ انيلعف تباثلا ليلدلا ىلا ادنتسم ناك ام .كلذ فالخب

 هيف رمأ اذه .كلذ ىري ال مظعألا د داوسلا نأ لجأل ميركلا نآرقلا اهيلع صن ةيضق وأ .ميركلا

 .ريبك رطخ
 نأ نكمي له همل ثحت اوفك هل نكم متو (©> دكوي مكو ديصت مك » ىلاعت هللا لوق
 نأ ببسب اصصخم كلذ نوكي نأ نكمي له .دحأ يأ دلي مل ماع ه لت مك هلوق ؟؟ صصخي
 .ادلو ىلاعت هللا ىلإ بسن نم رذعي نأو .ةينظ ةلالد ةلالدلا هذه نوكت نأو .ماع ظفل ظفللا اذه

 ةلالدلا هذه نأب لاقي له ه ةصح ارك ل نكمي مكو ث كلذك .هلت مك كلذك
 ؟ةينظ ةلالد

 رح
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 له .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هلإ لكل يفن . ماع ظفل اضيأ اذه ه هن هلأ الإ َهَلإ ال أ دَنأرلعاَق ظ

 9 ةينظ ةلالد ةلالدلا هذه نأو ؟ ينظ يفنلا اذه نأب لاقي

 .اهيف رظنلا دامي نأ بجي رومأ هذه .كلذ ريغ ىلا

 .صيصختلا اهلوانتي نأ نكمي ال ةتباثلا لوصألا .لوصألاو عورفلا نيب ام قرفي نأ نم دب ال
 .ملعأ ىلاعت هللاو اهيف ةلدألا مومعب ذخؤي امنإو

 عادبإلا دومج ةرتف

 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 لكب اميلست سانلا ملسو .داهتجالاو رظنلا لقو ةمالا هذه دنع عادبإلا ةكرح تدمج ةرتف ترم

 نم هدجن امم اذه ىلع لدأ الو .ديعب دح ىلإ كلذ خ ةالاغملا تلصو دقو .مهفالسأ نع هودجو ام

 2 راحن انلمجت يتلا صوصنلا مكلت ٠اهريغو ريسفتلا بتكو ةديقعلا بتك 2 ةرثعبملا صوصنلا

 نيلالجلا نع هتيشاح خ يواصلا هلوقي ام كلذ لاثم دجن ةبيجع صوصن .اهيلئاق رمأ يو اهرمأ
 قفاو هنأ ولو .لضم لاض وهف مهدلقي مل نمو ةعبرالا ةمئألا اودلقي نأ سانلا عيمج ىلع بجي هنأ
 ام فسني .ةروطخلا ىهتنم خ مالك اذه .ةباحصلا لاوقأو ةحيحصلا ثيداحالاو نآرقلا رهاظ

 ريخ مه نيذلا ةباحصلا لاوقأ فسنتو .ةحيحصلا ةنسلا هب تءاج ام فستيو .نآرقلا هيلع لدي

 ىلإ لوصولاو ةقيقحلا ىلإ لوصولا لجأ نم مهدهج اولذبو اودهتجا ةمئأ ةمبرأ لوق لجأ نم ليج

 نم موي يأ ة أطخلا نم ةمالسلا مهسفنال اوعدي ملو .ةمصملا مهسفنال اوعدي مل نكلو .قحلا

 :هترهوج خ يناقرزلا لوق اذه لثم داهتجالاو رظنلا ىلإ مهعابتأ نوعدي اوناك مه لب .مايلا

 مهفي ظفلب موقلا ىور امك مهنمربح ديلقتب

  

 جاوو

 ام ىرن .انايحأ نيققحملا ءاملعلا رابك دنع ةبيجعلا تاضقانتلا ىرن نأ رومألا بجعأ نمو

 ظافلألا نآل كلذ .ةينظ ةلالد ظافلألا ةلالد نأب لوقي يزارلا رخفلا كلذ ليبس ىلع .هنم بجعن

 داحآلاو ةيداحأ الوقن تناك املو ةيداحأ لوقن يه لوقنلا هذهب اهيناعمو تاغللا لقن ىلإ رقتفت

 .هنع تكسنل هآر يأر اذه .تكسنل .يمطقلا ةبترم ىلإ زواجتي ال ينظلا ىلع ينب امو .نونظم

 هكرتت د ال « ىلامتو هناحبس هللا لوق ىلا يتأي امدنع ؟؟دعب اميق هيلع عرف يذلا ام نكل
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 ةساقتساللالر قمحا لهأ ةيضابالا ا

 :هق ذينل فييتارغوزسألا يذبوغت دمألا
 هللاو .هنع ةيؤرلا يفنب حدمت .هل راصبالا كاردإ يفنب انه حدمت ىلاعتو كرابت هللا نإ لوقي

 يفنب ًأاحدمتم ناك املو .ثبعلاب ال ةتباث ةقيقحب حدمتي امنإ قلطم يفنب حدمتي ال ىلاعتو هناحبس
 تفلتخا ةمالاو .ةيؤرلا ناكمإ ىلع ليلد اذه نذإف سضحم يفنب ىلاعتو هناحبس حدتمي الو ةيؤرلا

 اهتلاحتساب لاق نم مهنمو .اهعوقوبو ةيؤرلا زاوجب لاقف ىري ىلاعتو كرابت هللا لاق نم مهنم

 نإف اذه ىلع ءانبو ۔ عقت نلو ةنكمم اهنأب لوقي اهناكمإب لوقي دحأ دجوي ملو .اهعوقو مدعبو

 لاق هناكمإب لاق نم نكمملا اذهو .نكممب الإ حدتمي ال هناحبس هللاو حادتمإ اهنأ امإ ةيآلا هذه

 نأب لوقي ةيحان نم وه .ةيؤرلا هذه توبث ىلعو ىلاعت هتيؤر ناكمإ ىلع يعطق ليلد يهف هعوقوب
 هنال يلقنلا ليلدلا ناك امهم ةينظ لئالد يه ةرتاوتملا ةنسلا لئالدو باتكلا لئالد يأ يلقنلا ليلدلا

 يمطق ليلد هنأ ءيشلا ىلع ليلدلا ةلالد نم لعجي ىرخأ ةيحان نمو ؤينظ ليلد وهف يظفل يلد
 ءيشلا كلذ سكع ىلع

 مل ىلاعتو هناحبس هللا لوق ىلع اهقبطن نأ اندرأ اذإ اهلصأ يتلا هتدعاق ىلإ عجرنل نذإف

 نإف اهقبط يتلا ةدعاقلا ىلع ءانب هأ( ةح ارفك ةل نكي متر (ة) دتو متَر ةيج
 ةلالد اضيأ هللا ىلع ةيدولوملا يفن ىلع اهتلالدو .ةينظ ةلالد هللا نع دلولا يفن ىلع ةيآلا ةلالد

 ةلالد نإف هجهن يذلا جهنلا ىلع ءانبو .ةينظ ةلالد ىلاعت هللا نع ءفكلا يفن ىلع اهتلالدو .ةيبظ

 هناحبس هل ءفكلا دوجو تابثإ ىلعو .ادولوم هللا نوك تابثإ ىلعو .دلولا تابثإ ىلع صوصنلا هنه
 هلك دلولا تابثإ ىلع ةلالدلا نوكت هلّصأ يذلا اذه ىلع ءانب هنأ كلذ نم صلختسيف .ةيعطق ةلالد

 .ةينظ ةلالد هلل ءفكلا تابثإ ىلعو .هلل دلاولا تابثإ ىلعو .ىلاعت

 ةبحم َدَتَااَماََر دَج لست هنأو ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي هلّصأ ام ىلع ءانب انئج اذإ كلذك

 ءانب نكلو .ةينظ ةلالد دلولا يفنو هللا نع ةبحاصلا يفن ىلع ةيآلا ةلالد ٣[ :نجلا ()ادلرالو

 كلذك .ايعطق ارمأ ىلامتو هناحبس هلل دلولا تابثإو ةبحاصلا تابثإ نوكي هجهن يذلا جهنلا ىلع

 هللا نع مونلاو ةنسلا يفن هلصأ يذلا ليصأتلا ىلع ءانب ٢٥٥[ :ةرقبلا] 4 ر الو ةتس هذخأت الول

 تابثإو هلل ةنسلا تابثإ يو .ًايعطق ارمأ كلذ تابثإ نوكي هجهن يذلا جهنلا ىلع ءانبو .ينظ رمأ
 .ايعطق ارمأ ىلاعت هلل مونلا
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 ةماقتسفلاو قحلا لهأ ةيضابإلا

 ىلع ءانب ىلاعت هللا نع انه ملظلا يفن ٤٩[ :فهكلا] ه ادحأ كر ُلظَياَلَو ل :ىلاعت هللا لوق

 .ًايعطق ارمأ كلذ نوكي هلالدتسا كلسم خ هعبتا ام ىلع ءانبو .ينظ رمأ وه هلصأ يذلا لصألا

 صخش وأ ةركف حدق

 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 .عنام كلذ نم هعنمي ملو .زجاح كلذ نع هزجحي مل صخش خ ًاحدق وأ ةركف خ ًاحدق دارأ نم

 ك ةبغرلاو سفنلا ىوه نم ةثعبنم ةرظن ال .ةصحاف ةيعقاو ةرظن هيلإ رظني نأ بجي رمالا نكلو

 رقو امب قلطتت نأ سانلا نسلأ عنمأ نأ عيطتسأ ال انأو .لئاق كلذ لوقي دق لاح يأ ىلعف .داقتنالا

 .ةيوق ةمأ ةمالا هذه نوكت نأ ىلإ مهثيدح خے مكحتم سفنلا ىوه نإف .سفنلا ىوه نم مهسوفن
 .ىرخألا ممالل ةعضاخ ريغ ةما

 .[ ٥٣ :نونمؤما] هنل َنوُحيَق متهت امي يبزح لكل
 عيمج اهداتعا يتلا ةقيرطلا سفنب ةيمالسإلا بهاذملا عونت نع ةيضابإلا ءاملع ثدحتي

 :هفلؤم لوق .غمادلا قحلا باتك خ درو دقو .نيملسملا

 - نيتوافتم مهدجت كلذلف .ةدوهعملا رشيلا تامس نم ةمس سانلا لاوحأ ة نيابتلا نإ ...»

 رمآلا خ مهبهاذم ددعت عجري كلذ ىلإو .سيساحالا خ نيسكاعتم "براشملا نيفلتخم .كرادملا

 ًكلَدلَو كير محَم نم الي ؟ال كيفلتغت َنولاَرياَلل ث ةدحاولا ةيضقلا ذ مهتاروصت نيابتو .دحاولا
 :دوه] : رُهَمَلَح ١١٨ -۔١١٩[.

٣ 

 ىلإ لوحتت نأ نمزلا لماوعو تقولا رارمتسا عم ثبلت الف مهسوفن ا ةي محلا لصاتت ام اريثكو

 . كرحمل عزعزتت ال . ن اهربل او ةجحل ١ ىلع ةيصعتسم ‘ ن ١ دجول او لقعل ١ 2 ةمكحتسم ةحخس ار ة 7

 .عادل داقت الو

 مهنم قرقفتستو .ديهجلا دهجلا مهنم غرفتست م السلا مهيلع نيلسرملا تاوعد تناك كلذلو

 ىلإ ىغصت ال .اهاَمَع ةقراغ .اهّيغ ذ ةرداس سانلا رثكأ راكفأ كلذ عم لظتو .ليوطلا تقولا

 .ةعد اصل ١ ججحل ١



 ةماقتسالار قمحا لمأ ةيضابالا

 لازنإو .اهيلإ لوسر مظعأ ثقّبَمي تصتخا يتلا .ولي دمحم ةمأ ىتح ةمأ كلذ نم ملست ملو

 مكحم خ ةئيسلا هتبقاع اهل تيبو .هيعاودو قارتقالا نم ريذحت اميأ ترّذ[حو .اهيلع باتك َلجأ

 :ىلاعت لاق .هب تصتخا يذلا باتكلا تايآ

 ١٠٣[. :نارمع لآ] ؛هأوُقَرَمَت الو اًميمَج هللآ لبي أوُمسيتَعآَو

 :هناحبس لاقو

 ٤٦[. :لافنألا] ه كتير كذو أولَتَتَتَم اوغرنتت الول

 .قحلا هب نابتْسيو ةقيقحلا هنم مَهْلَتَسَتف هباتك ىلإ عوجرلاب الإ هللا ىلإ ماكتحالا نوكي الو
 .ةحيحصلا ةتباثلا هتنس ىلإ عوجرلاب الإ ينعي ال يتَي هلوسر يلإ ماكتحإلا كلذكو

 .لزي مل فالخلا نإف فالتخالا ثراوك نم هيلإ عرقت نأب انرمأ يذلا صلخ ا اذه دوجو عمو

 نم الإ مهلتست ملو .مهولا نم الإ دَمَتَسَت مل ىتش تاليوأت باتكلا لوؤت دقف لصأتسي مل قاقشلاو

 ةالصلا لضفأ هيلع هتنس نم هريغ نم حيحصلا ةفرعم خ ةددعتم فقاوم سانلل نأ امك .ىوهلا

 نم ةمالا نيب هارن ام أشن انه نمو .عيمجلا قافتاب ةتباثلا ةنسلا دصاقم سفن ةفرعم ةيو . مالسلاو

 «...هعورفو نيدلا لوصأ ذ عازنو هف الهج

 الإ ةعزانتملا لوقعلا هنم لَهَتَت يذلا ردصملا ةدحو عم نيدلا لوصأ ة عازنلا اذه سيلو ..» ..د

 لاوقأل ريهامجلا بصعت هلصؤي مث ٠قرفلا ةمئأ دنع تاروصتلا فالتخاو كرادملا نيابتل ةجيتن

 نم هعرتخت ام لكب هل ةفلاخملا ةلدالا هل عوطت الصأ اهمامإ َلوق ةفئاط رك لعجت ثيحب مهتمئأ

 .ابازحأو ًاعيش ةمألا تعزوتقف .ةفلكتملا تاليوأتلا

 ٥٣[. :نونمؤملا] هنل َوُحَرَق مهَتَدَل امب يبزح 2

 ١قرتلاو ءارمحلا رصق

 :يليلخلا دمحأ (يضابإلا) خيشلا لوقي

 ذ ءارمحلا رصق ةميظعلا مالسإلا رهاظم نم نأب نولوقي سانلا نم ريثكلا عمسن امدنع
 لامعألا هذه خ لثمتي ال مالسإلا .مالسإلا ةعمس نوسندي ءالؤه غروصقلا نم اهريغو ةطانرغ
 ىلإ ءالؤه رج ةحيحصلا ميهافملا بايغ ببسب ارج ءالؤه رج اذهو .نوفرتملا ءالؤه اهب ماق يتلا
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 ةماقتسللار قحل لمأ ةيضابالا

 , لالضو داسفو وتعو رفك ممأ اهنأب نآرقلا اهيلع مكح يتلا ممألا نم ىلامت هللا ءادعأ اودجمي نأ
 ٍةأيَتَي لوسرلا حدمي ةيحان نم رعاش ءارعشلا نيب نم ناكو .ةنعارفلا اودّجم .قحلا نع فارحناو

 :هيف لوقي ىتح اديجمت نوعرف دّجمي ىرخأ ةيحان نمو .لوسرلا دجميو هيلع ينثيو
 ءامسالاو باقلألا اهلانت نأ نع ةيلعلا كتاذ تلج

 فارحنا ليلد اذه .مالسإلا ءارعش ىلع بوسحم كلذ عمو .نوعرف هلؤي نأ ىلإ رمآلا هب لصي
 .ةديقعلا لالضو ركفلا

 هللا نوعب باتكلا ىهتنا

 يندملا رمن دمحم

©. 
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 ةماقتسفلار قحل لهأ ةيضابالا

 عجارمو بتك

 .: .ينيجردلل ۔ خياشملا تاقبط ه

 .تافيلخ ضوع روتكدلل ۔ ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ه
 ٥ ريتسجام ةلاسر ههقنفو ةديبع وبأ مامإلا ۔ يدشارلا هللا دبع نب كرابم .

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :يدشارلا كرابم ه

 .ةيضفلا دوقعلا ۔يثراحلا ملاس ٥

 .رصان حلاص دمحم .د ةيعادو .بيدأ .خرؤم رمعم يحي يلع خيشلا ٠

 . : ج ج ع ن جهنملا ةكبش ه

 .ةيضابإلا عقومو .ةماقتسالا عقوم .تنرتنإلا ىلع ةيضابإلا رداصملا ٥

 ينابه ميهاربإ ۔ تن ةيبرملا نع ريرقت ه

 .انمالعأ نم ةودت /أتتحم عيبرتا مامإلا ثعب .ييوتقلا كوربم نب ديغس خيشلا ه

: .. ٠ 

 , .يدمسلا دشار نب انهم خيشلا ثحابلا ملقب يناسارخلا مناغ نبرضي مناغ ويآ ه
 .ةيدئاقعلا ثاحبألا زكرم ۔بيليف رايب۔يبوروألا ركفلاو يملعلا ثرإلا :سلدنالا ه

 ورمع روتكدلا ييونقلا كوربم نب ديمس خيشلا ةليضفل فوسكلاو فوسخلا ةالص ماكحأ ه

 .عوكانلا دمحم دومحم داتسإلا ۔ يمانلا ةفيلخ
 .يديوه يمهف ذاتسألا ةيضابإلا ةءارب ٥

 .شقط فسوي نب دمحم خيشلا هحرش ۔ ليلعلا ءافشو لينلا باتك ه

 .رصان دكدمحم .د ىئاطلا بجاح دودوم وبا .
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 ةماقتسالار قحل لهأ ةيضابإلا

 ٥ :ةماقتسالا عقوم ./ ,:/

 /:;/« ..ع :ةماقتسالاو قحلا لهأ ةكبش عقوم ه

 .رمعم ىيحي يلعل ،لدتمم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ٠

 .يعباسلا ناميلس نب رصان (جراوخلا ثيداحأ) ةبئافلا ةقيقحلاو جراوخلا ه

 .ةيندرالا ةعماجلل مدقم يربعلا يلعل رتسجام ثحب .مالسإلا ي ةمامإلا ٠

 .تافيلخ دمحم ضوعل .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ه
 .يمانلا ةفيلخ نب ورمعل .ةيضابإلا نع تاسارد ٠

 .ةيعماجلا تاعوبطملل ينطولا ناويد .ركب يبأ نب يحي ايركز يبأ .مهرايخأو ةمئالا ريس بتك ٠

 .رئازجلا ٦٤

 .يضابإلا ركفلا نم ةعشأ عقوم ه

 .رصان دمحم ۔ ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ه

 .يلالهلا ناوكذ نب ملاس ةيضابإلا ةكرحلا ٠

 .ةيضابإلا ينع ةوعدلا جهنم :رصان دمحم ه

 ةيعمجب يملعلا ثحبلا ةنجل دادعإ .برغملا مسق ۔ ةيضابإلا مالعأ مجعم نم مهمجارت ه

 .رئازجلا .ةرارقلا .ثارتلا

 ۔ يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا وبآ يدعسلا دمح نب دشار نب انهم خيشلا ةيمتسرلا ةلودلا .

 .رصان دمحم .د

 .ةعيرشلا سوماق :يدعسلا ه

 .حيحصلا عماجلا حرش :يملاسلا ٠

 .بعك نب ثراولا ةمامإ.نايعألا ةفحت ه

 .ةيبرعلا ةعبطملا .م٩٩٩١ ۔ ةيضابإلا مالعأ مجعم :يملعلا ثحبلا ةنجل ؛ ثارتلا ةيعمج ه

 .رئازجلا ةيادرغ

 .طقسم .ةماقتسالا ةبتكم إم٧٩٩١/ه٧١٤١ .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ه
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 ةماقتسالاو قمحا لهأ ةيضابالا

 .طقسم .ةيبهذلا عباطملا .حيحصلا عماجلا حرش ٥

 .م٢٨٩١/ ١٤٢ .ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق :سيمخ نب ليمج ؛ يدعسلا ه

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .م ١٩٩١ .ءايضلا :ملسم نب ةملس يبتوعلا ٠

 نيسح سايلإ دمحأ :روتكد - يلام ةكلمم م السإ 2 ةيضابإلا ء اهقف رود ٠

 .ةنطسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةمألا ةغايص ةداعإ ه

 .نبسح سايلا دمحأ .د يبرعلا برغملا 2 ةيضابإلا ٠
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 ةماقتسالاو قحل لمأ ةيضابالا
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 ةماقتسالاو قحا لم) ةيضابالا

 0 ...................................................................... ةوعدلا لهأ :لوآلا ثحبلا

 ١٥ ................................................................ ةيضابإلا خيرات :يناثلا ثحبلا
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 ٨٩. ............................................. ............. :. ةيضابإلا دنع هقفلا :عبارلا ثحبلا

 ١١١ .................................................... ةيضابإلا مالعأو ةمئأ :سماخلا ثحبلا

 ...........................................................١٦٥٠ ةيضابإلا بتكلا :سداسلا ثحبلا

 ١٧١ ...................................................... نيملسملا نيب ةيضابإلا :عباسلا ثحبلا

 ١٨٢ ................................................................................ عجارمو بتك

١٨٧ 

 


