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 تنمّتعنأ ىتلا كتتتمنعن رأكنشأ نآ ىنئعزآ بر »

 هاضرت ًاحلاتص لممحنأ 'نأو ئةدلاو ىلتو ئتلحت

 .« نيحلاصلا :ةك داتبع ىف كتمحرب ىزئلخدآو

 مرك نآرق
( ١٩ ) ةبآلا لملا ةروس





 ٠ ٠ ! ةلا ىف ىخأ اي

 كدي نيب ةضورعملا لوصفلا هذه أرقت نأ وجرأ ! هللا ىف ىخآ
 هنآ كل نابتسا ام اهنم ذخأت نآو ٠ هللا ىلع كرجأ ابستحم باتكلا اذه ىف

 نآو ث كدي لوط ىلع لطابلا هنأ كل نابتسا ام ذبنت نأو ٠ ةوافحب قحلا

 ناف » : ىلاعت هلوق نم ءىطخي ال ىذلاا قيقدلا نازيملاب كلذ لك نزت
 هللاب نونمؤن متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ف متعزانت
 ٠ « رخآلا مويلاو

 ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا عيمج انأ ىرآ ىننأ كرابتعا ف عضت نأو

 ةقرف _ ةيعامجلا اهتفصب اهيف سيلف س دحاو ديعص ىلع ةيواستم فقت
 لك ىلا نيمتنملا ىف نأو ٠ بهذم نم اريخ بهذم الو ث ةقرف نم لضفأ
 طسو وهو مظعأ داوسو ث ةرجف ءايقسآو ث ةررب ءايقتأ بهذم وأ ةنترف
 ٠ كلذ نيب

 ىفو 4 هنيلو هتدسث ىف _ ىملق ىلع ىرج ىذلا شاقنلا نأ ماعت نأو

 { ةيبهذم نع عافدلا الو ، ةيبهذملا ىلا ةوعدلا هب ديرأ ال _ هقفرو هتوسق
 ةيبهذملا نأ - ىسفن ف - نيقي ىلع انآو ٠ ةيبهذملا ميطحت هب ديرأ امنإو

 مطحتت الو ه ةجحلاب مطحتت الو ةوقلاب مطحتت ال ةيمالسإلا ةمألا ىف

 در ىف ةوتتو بصعتلا ىف ةدش الا اهديزت ال لئاسولا هذه نإف نوناقلاب
 ةفرعملابف ٠ فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملاب ةيبهذملا مطحتت امنإو ث لعفلا

 فراعتلابو ٠ هب نوكسمتي اذاملو ، نورخآلا هب كسمتي ام دحاو لك مهفي
 لك لبقتي فارنعالابو تأدا_بعلل ىعامجلا ءادألاو كولسلا: ىف نوكرتشي

 هسفنل هيطعي ىذلا قحلا لثم هيطعيو ىضرب رخآلا كلسم مهنم دحاو
بيغت حامسلاو ةوخألا لظ ىفو ( أطخأف دهتجا وأ باصأف دهتجا )
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 لصألاب اهلمعو اهتديقع ححصت نآ لواحت اهسفن بولقلا دجتو تايدحتلا

 تقنتعا وأ ايهذم تكرت اهنع لاقي نآ ةفئاخ ريغ ةنسلاو باتكلا ىف تباثلا

 ا ,بهذم ٠

 ىبآو رباج عابتأ مويلا فرتعي ىتح ةجردلا هذه ىلا لصن نلو

 سانلا مهدلتي نمم مهريغو دمحآو رغعجو ديزو ىعفاسشلاو كلامو ةفينح

 مهتمأ نآ ٩ نيرخآلا ىلع مه دحأل ةيزم ال دحا و دبعص ق نوفقي

 هلل صلاخ لمع نم مدت ام رادتمب الا ٠

 ةيضابإلا نع ليت

 & مهنيد اوقرف نمم وهف ث لالضلاو غيزلاب ةيضابإلا مهتي نم لكو » و

 ، اوقتف ام قترو اوقرف ام هللا عمج ى لاهجلا نيملاظلا نمو ص اعيسش اوناكو

 « نيرفاكلاب طيحم هللاو ، نيرمعتسملا ناوعآ لمسث قزمو

 ھ ١٣٥٦ ةنس ةعبط لئاسلا بيترت ىف لئاسرلا ةصالخ

 ىخونتلا نيدلا زع ىبرعلا ىملعلا عمجملا وضع

 ىف كاذك اولاز الف ء ىضاملا ف داجمأ باحصآ نويضابإلا ناك اذاو » د

 ٠ « رضاحلا انرصع

 ةعكشلا ىفطصم : بهاذم الب مالسإ

 . « مهيفلاخمل مهفاصنإو مهلادتعا ٠ نيبتي اذه لك نمو » هه

ةرهز وبأ دمحآ دمحم : ةيمالسإلا بهاذملا باتك



- ٧ _ 

 ٠ « ةنسلا ىلا ليوانألا برقأ ضابإ نبا لوق » ده
 دربملا : لماكلا

 ٠ « دهزلاو حالصلاو ىوقتلا ىف للا مهب برضي ةيضابإلا لاجرو » دهب

 ىديوه ىحي : ةيقيرفألا ةراقلا ف مالسإلا ةفسلف خيرات

 نم _ ةماقنسإلاا لهآ _ ةيضابإلا ىلع جراوخلا ةظفل قالطإ » هج

 ىبهذملا مث الوأ ىسايسلا بصعتلا نع تاشن ىتلا ةرجافلا تاباعدلا
 ٠ « ايناث

 شيفط قاحسإ وبأ

 اياضق ليصأت ف ةيمالسإلا قرفلا ةذاتسأ ةيضابإلا ربتعت نأ نكمي » وه
 ٠ « ةديقعلا

رمع نب ميهاربإ ضويب





 اهبهاذمو اهئارآو ةيمالسإلا قرفلا دئاقع نع بتك نم ضعب راتخا
 ةقرف لك هدلإ تبهذ ام ىلع اهقلطف . تالاقملا ةملك _ ءامدقلا باتكلا نم

 لاجملا اذه ىف ةملكلا هذه لامعتسال مهرايتخا نأ بسحأو ، كاذ ى

 تالاقم نع ديزت ال _ اهيف ام مغر او ناف:، آدج اقفوم ناك

 عزوت ىتلا تالاقملا كلت رثكأ ىلا مويلا ثحابلا عجري امدنعو
 ، ضعبلاب اهضعب برضي ى اهل رصح ال قرف ىلا اوتتستو ، نوملسملا اهيف
 ودعي ال اهنم ربكألا ءزجلا نأ دجي ، رصع لك فورظ هيضتقت امبسح
 لماعتلا لكاشم وأ ، مكحلا اياضق ضعب لوانتن ع ةنيعم ةيسايس عيضاوم
 ٠ ةنيعم رظن ةهجو وآ ىآر ف نيفلاختملا نيب

 ء تالاقملا باحصأ ريثكتب ةعلوم تناك مالقألا ضعب نآ ةقيقحلاو

 امهنم دحاو لكل لعجتف عراست ىتح نينئا نيب ىرج شاقنب عمست امف
 ٠ ةترفلا كلتل 7 وأ امامإ هلعجتو ةقرف

 ىف ءىراتلا دجي دقو ةريثك تالاقملا بتك ىف كلذ ىلع دهاوشلاو
 ٠ اهنم اروص باتكلا اذه

 كلذ ىف ءاوسو هلك اذه ءارو ةسايسلا عباصأ نأ ك الو

 نأ اضيأ كسشث الو _ اهل ةداضملا تاسايسلا وآ ةمكاحلا تاسايسلا

 باكر ىف تالاحلا رثكأ ىف - ىعو نود تراس كلذ تلوانت ىتلا مالقألا

 ٠ فادهألاو .دصاقملا نم آريثك اهل تقنتحف ةططخم ةسايس

 نيذلا صاخشألا نم اريثك نأ س عوضوملا اذهل ساردلا ظحاليو
ىلع _ اوسيل ةعاسلا اياضق ٤ لاوقأ مهيلإ تيسنو قرفل ةمئآ اوريثعا
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 نوكلمي ى ماوعلا هابشأ وآ ماوعلا نم الاجر الإ _ تاريدقتلا نسحأ
 ةسايسلا رظن ف مهف ، ةبلص تادارإ وأ ء ةعطاق افويس وأ ك ةداح ةنسلأ
 د_ةف كلذ عمو ٠ _ مكحلا ىسارك ىلع _ ىآ ث ةلودلا نمأ ىلع رطخ
 { نيحلا كلذ ىف ريهامجلا ركف لغشت اياضق ف ةذاسث تالاقم مهيلا تبسن
 ىذلا ىملعلا ىوتسملا ىف اقح اوناك لهو ص اهب نولوقي اقح ارناك لهف

 ةسايسلا نإ مأ ؟ ةقيقدلا لئاسملا هذه لثم ىف اماكحأ اوردصي نأ مهل حيتي
 4_جوت مث ٠ كلذ مهيلع سدت وأ مهل“وقنن نأ تعاطتسا ىتلا ىه ةركاملا

 داعبإو مهتنادإ ىق تحجنف ص ةيهاركل!و ةرفنلا راظنأ ٠٠ رالخنألا مهياإ

 ٠ مهنع ساانلا

 ىري عوضوملا اذه نع بيقنتلا ىلإ دوعي امدنع مويلا ثحابلاو
 ىلع اهل رثعي ال ةمساحلا اهفقتاوهو اهلا وتآو اهتمئآب ةلماك قرف ٠ ابجع

 ٠ تاغلابملا نم ريثك ىف اهموصخ اهنع هصقي ام الإ ادبأ رثأ

 ىنفداصت ةيضابإلاب لصتي ام تالاقملا بتك ىف آرتأ تنك امدنع

 ةحضاو تارابعب امإ ث مهيلإ بسنت لاونألاو ءارآلاو دئاقعلا ف بئاجع
 ءامسأ كلذك ىنفداصتو ث ةربعم اهنكلو ث ةيونلم بيلاسأب وأ ةحيرص

 ريغ كلذ نأب لماك نيقي ىلع انآو ث مهل ةمئأ نوربتعي نيريثك صاخشأل

 اهعابتأ رشتني ةقرف عم لاحلا هذه تناك اذاف ٠ ةيضابإلا دنع دوجرم

 ء مهبتك نم اهراطقأ نم رطق ولخي الو س ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك ف
 ةفنصم ابتك كرتي ملو ع عابتأ هل قبي ملف ضرقنإ نم عم لاحلا فيكف
 ةايحلا ناديم ىلع حفطي _ اذه حص نإ شاع امنإ و ء هب صتخي اميق

 ٠ ةدرجملا خيراتلا ىركذ ف نمزلا جرم هاوط ىتح

 نوكي ال دق ، ىذألا نم ريئك تالاقملا بانك نم ةيضابإلا باصأ دقل
ممتوخإ نيبو مهنيب ةوجف لعفلاب ثدحأ دننو 0 عقا و هنكلو س ادوصقم
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 ىلع هيف نوهلسملا ىقالتي نأ بجي ىذلا رصعلا اذه ىف لوزنو دهمتت نأ
  مالسإلا ءادعأ ةهباجم ق ٤ كواسلا ةدحوو لمعلا ةدحوو 6 ةديقعلا ةدحو

 نيملسملا ةمئأ عيمجل لماك مارتحاو 6 ركفلاو ىأرلا ةيرحل ةنتداص ةاعا رم مم

 ٠ 0 ميظعت وأ سيدقت نودو ؤ ضاقتنا وأ مجهت نرد ٠ نيقباسلا مهئاملعو

 ءامدقلا نم باتكلا ضعب قفارأ نأ تلواح باتكلا اذ_ه فو

 ( ةيضابإلا ) نيماحملا نم ةقرفلا هذه عضو ىلع نواعتنل « ن:رصاعملاو
 باتك!ا نأ ىراب,انعا ىف اعضاو ٠ ةيمالسإلا ةمألا نم ىقيقحلا اهناكم ىف

 كئلوأ ءاطخأ نإو نرصاعملا باتكلا عسي ال ام رذعلا نم مهعسي ءامدقلا
 لئاسولا ميمج نأ نيح ف لئاسولا دوجو مدع نع جتني نايحألا نم ريثك ىف
 م-ه«:ذاود مهلف نوقرشتسملا امأ ٠ نيرصاعملا بانكلا ىدل ةرفا ونم

 لوصفلا عيمج ق ىناستانمو ٠ نيملسملاو مالسإلا نع ةباتكلل ةصاخلا

 ىلا بتاك نم بولسألا رينتيف تارابتعإلا هذهب رثأتت دق ءالؤه ميمجل
 ٠ بن اك

 ىلع ىوتحي مسق لك تامدقملا ريغ ماسقأ ةتس ىلع باتكلا لمتشي
 : لوصفلا نم ددع

 . ءامدقلا مم : لوألا مسقلا

 . نيرصاعملا عم : ىناثلا مسقلا

 ٠ نيقرشتسملا عم : ثلاثلا مسقلا

 ٠ ةيضابالل ءارآ : عبارلا مسقلا

 . ىفتخت نأ بجي ميهافم سماخلا مسقلا

 (١) ١ موصعماك وا اموصعم ىلو وا ماما ىا رابتع ا ةملكلا ه ذهب دوصقم ٠



 _ ١٢ م

 ٠ قيلاعتو تاظحداام : سداسلا مسقلا

 همهي ىذلا ءىراقلا ىدي نيب عضأ نأ تعطتسا دت نوكأ نأ وجرأ

 نأو 2 هد ةيضابإلا ناكمل ةحضاو ةروص ءاعمج ةيمالسإلا ةمألا رمأ

 اممخضت ىلع نواعتو لايجألا ةثراوت اهنع ءاطخألا ضعب ححصأ

.٠ 

 . ىرخأ ةهج نم عقوقتلااو دومجلاو ى ةهج نم بصعتلا

 بهاذملا نم مهريغو ةيضابإلا نيب فالخ دجوي هنآ ركذأ نأ ىنمميو
 مهريغو ةيعفاشلاو مهريغو ةيفنحلا نيب فالخ دجوي امك لئاسملا نم ددع ى
 لك ءاملع نيبو بهاذملا ةيقب نيب فالخ دجوي امكو مهريغو ةيكلاملاو
 اذه نآ ركذأ نآ اضيأ ىنمهي نكلو ٠ مهنيب اميف بهاذملا هذه نم دحاو
 ٠ نيساسأ نع جتن امنإ هتاعوضومو ةروص عومجم ف فالخلا

 باتكلا نم ةتباثلا اهصوصن ق ةلدألل ءاملعلاو ةمئألا مهف : لوألا

 ٠ ةنسلاو

 مهفلا ىف قحلا ةباصإ ىلع ةمئألاو ءاملعلا كئلوأ صرح : ىناثلا

 ىف سيلو ٠ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيقيقحلا دصاتملاب لمعلاو لالدتسالاو
 ةموصخلا ىلا وعدي ام فالخلا امهنع جتن نيذللا نيساسألا نيذه

 ٠ ةعيطقلا وأ

 دحويو اهد_ءسشر ةمذلا هذه مهلي نأ ىلاعتو كرابت ىلوملا ىلا عرضن

١٩٧٢ سرام ٠ ٥ اهب نيصبرتملا ىلع اهرصنيو اهفص



 لرزنا بابلا

 ماهتالا صفق ىف ةيضابآلا

 ٠ ءامدتلا عم دهب

 . ىرعشألا دنع ةيضابإلا وهب .

 ٠ ةيضابإلا ىلع ىرعضشألا تاعينسشت وهب

 . ىرعشألا دنع ةيضابإلا تالاننم دهب

 ٠ ةيضابإلاو ىدادغبلا دهب

 ٠ ةيضابإلاو مزح نبا ده

 ٠ ةيضابإلاو ىنيبارفسالا رفظملا وبآ ده

٠ ةيضابإلا و ىناتس رهشلا حتفلا وبآ هپ



 ماهتالا صفت ىف ةيضابإلا

 عضو ىرخألا بهاذملا نم مهتوخإ ىلا هبسنلاب ةيضابإلا عضو نا
 مهتوخاب اه نيطلتخم نيجمدنم دالبلا ضعب ف نرىنيعب مهنأ مغربف :٠ بيرغ

 لماعتي امك ةايحلا نوئسن عيمج ق مهعم نولماعتي ث ىرخألا بهاذملا نم
 آريثك قثوأ ةنتادصو ةدوم تاقالع مهنم ريثكلا طبرتو ٠ ضعب عم مهضعب

 عمتجملا ىف نورضابإلا كئلوأ فرصتيو س دحاولا بهذملا لهآ طبرت امم

 ىنيدلا مهكولس نم ءىش ذشي الو ىفخي ال ى ىعيبطلا ملسملا فرصت

 ءارسلا ق مهعم نو شعي نيذلا كئلوأ وخإ مهيلع مقني الو ‘ ىندم ا وأ

 ءوس ىلا وعدي افالخ وأ ص هنوري اق!رحنا و ؤ اهنوفرعي ة ةعدب ء ءارضلاو

 ةضرغم ةفش مهياع اهتقاطأ ىتلا ةملكلا كلت ناف اذه لك مغر ,ه نظلا

 مهفلا هيجوت ف راودألا مهأ اهيف بعلت ةسايسلا تناك ةرتف ىف ص ةلوهجم

 ذنم « ةلع هللا لوسر باحصآ نم لودعلا جهنم نع اهفارحنا دقتني نمل

 صفق ف نوفقي ةيضابإلاو - وديب اميف - ىرمألا رصعلا ف خيراتلا كلذ

 ةمهتلا كلت معزت اميف _ مهنأل مهتوخإ نم ءافجلا ملأ نوساقي _ ماهتإلا
 باتك اوناك ءاوس _ باتكلا رثكأ نأ فسؤملا نمو ) جرلوخ ( _ ةملاظلا

 . ةيسايسلا ثادحألا ىراجم نوعبتتي خيرات باتك وأ ث دئاقعلا ىف تالاقم

 حاجن نآ دقتعم ىذلا ماعلا ىعدملا فقوم ةيضابإلاا ىلا ةبسنلاب اوفقو

 عضي نآ همهب ىذلا قيقحتلا ىضاق وأ ةمهتلا تابثإ ىلع فقوتي هتعفارم

 نيب تايرحتلا هتعضوو ٠ هيلإ فورظا هنتتاس نم ىاع ةميرجلا رازوأ

 ٠ هيد_.د

 نومكحيو ث الوأ ماهتإلا صفق ة ىف هعابتأو بهذملا اذه نوعضي مهف

 ‘ ةلدألا نع نوئحبب دق كلذ دعيو 4 جرا وخ مهنأل نوئطخم مهنأب مهيلع

 ٠ ةقيقحلا ةفرعمل ال ه ةمهتلا هذه تابثإل نكلو

 ةيعرشلا ةلدألاو ممهئأرآو مهدئاقع ضرعب ةضابإلا مدقتي امدنعو

مهنم كاذ لك ربتعي ح مهكولسو مهتريس نونيبيو 6 اهيلا :آاودنتسأ ىتلا



 ۔ ١٥ م

 ء هعمسي ال وهف ٠ ىكذلا ىضاقلا ىلع زوجي ال 7 عافدلا فتوم ىف امالك

 دقو ى ةمهتلا ززعت المج هنم طقتلپ ىكلف هيلإ عمتسا اذاو ث هيف رلخني الو

 ٠ تابثإإل ليلدك ةحلاص نوكت ىتح اليلق اهفرحي

 ىن وهو هنيهاربو هنلدأب مهل ايأر وأ ةديقع ةيضابإلا ضرعي دتو
 موقلا نأ كلذ عم رصي ىضاقلا نكلو ٠ ىضاقلا ةديقع قفاوي رمألا سفن

 ‘ عافدلا ضفرب مكحي مث ٠ عافدلل مالك وه امنإ هنرلوتي ام نأو نوئطخم

 ( جراوخ ) هملع ىلا غلب امبسح مهنأل الإ ءىشل ال ، ىوعدلا تابثإو
 جورخو رفك مهدنع هنأپ ىأر وآ ةديقع نع ةيضابإلا لوقي امدنع ىتحو

 ميتبساحمو مهل هتابثإ رمتسيو ث مهنم لبقي ال لوقلا اذه نإف ث ةلملا نم
 مهيلإ ىمتني ال نمم هل اوقأو هلامعأ نمو لجر نم نوأريب دقو ٠ هيلع
 ٠ كلذ متركنأ ولو ٠ مكنمكأ نم لجرلا اذه لب : اضيأ مهل لاقي نكلو

 ء ةقيقحلا نع اوثحبي نأ ادبأ اولواحي ال ماهتإلا ىعفار نأ ةلكشملاو

 ةمهتلا نو ةانتي اهنإو ص ةيضابإلا رداصم ىلا مهقيقحت ىف اوعجري نأ الو

 صنقلا ف دوجوملا مهتملا خارصل رابتعا نود ليج ىلا ليج نم اهصنب
 ه هعافدل عامس وأ هب مامتها وأ

 : بتكلا ىققحمو ث تالاقملا باتك نم ددع متها اذه انرصع فو

 نيبو ك ةيشابإلل ضرع اميف مهضعب ضرعو ٤ ةيمالسإلا قرفلا نوئشب
 مهلاوقأ اهنم ىقتسي عجارم اهذختي نأ عيطتسي مهل ةميق بتك هيدي

 ادكأنم ححصيو اهعورفو مهتنايد لوصآ اهيف فرعي نأ عيطتسيو

 ىف مهنم ءالضف ءاملع هبناج ىلاو ٠ اهريغ ىف مهنع ءاطخأ نم هدجي ام

 ء كلذ نع روزي عقاولا ف هنكلو قحلا ىلا لوصولا هل اورسيب نأ مهناكمإ
 شيتفتلاب دوعي امنإو ءاملعلا كئلوأ ىلا الو ، بتكلا كلت ىلا عجري الو

 ىه د ؤ ةلوهجم فورظ نم مهنع مهريغ اهبتك امنإو مهل تسيل بتك ىلا

 لب ث ةينلا ءوس نم تملس نإ ةينلا نسح نع ءاطخألا نم ملست ال ابلاغ
: اهنم بناوج ةدع نم ءاطخألل ةضرع ىه



 _ ١٦ ۔۔

 ٠ بناكلا ىف ةلماكلا ةهازنلا رفاوت مدع _ ١

 اهريغ مهفل دعتسم ريغ هنعجت بتاكل ١ ىلع ةنيعم ءا رآ ةرطيس _ ٢

 ٠ اهتشقانم درجم ىتح وأ

 قرفي ىتلا ةجردلاب هدنع نوكت ال دق قيقحتلاو ةساردلا ةءافك _ ٣

 ٠ آاطخلاو باوصلا نيب اهب

 مأ ابتك تناك ءاوس _ اهيلع دمتعيو اهنم ىقتسي ىتلا رداصملا _ ٤
 دتو ث ةلغتسم نوكت دقو ث ةلفغتسم نوكت دقو ث ةضرغم نوكت دق _ آرشب
 ٠ تبثت ام ةقيقحل ةلهاج نوكت

 ةقيقحلا ىلأ لوصولاو ثحبلا ىلع دعاست ىتلا لاصتإلا لئاسو _ ٥

 ٠ ةروسيم الو ةليس ريغ تناك رشابملا ىصخشلا لاصتإلاب

 ك بصعنلا ةدشو ك نظلا ءوسو ةفلتخملا به اذما عابتأ نب ةرفنلا _ ٦

 ع لالضلاو اطخلاب نيرخآلا ىلع اقبسم مكحلاو هدنع امب لك كسمتو

 ىتح اريسع ةقيقحلا ىلإ لوصولا لعجت اهضعب وأ اهلك ليتارعلإ هذه
 كسلا نم الالظ ىقلي نظلا ءوس ناف س قحلا ىلع صيرحلا هيزنلل ةبسنلاب

 ٠ عالطإلا نم هنكمت ال هيلع

 عفاود نع قلطنت ىتلا ةللضملا تاياعدلاو ث ةبذاكلا تاعاشإلا _ ٧
 مهتنسلأ ىلع ىرجتف ث مهب قوثوم سان ىلا لصتف ث ابلاغ ةيسايس
 > ىقيقحلا اهردصم ةقرعم نود نا ذآلا مهنم اهفتلتنف ؤ مهمالقأ وأ

 . اهب ءاحيإلا ىلا ةركاملا ةسايسلا عفاودلاو

دقو ص نيمدقألا باتكلا ىلع رثن تناك ىتلا بناوجلا ضعب هذه



_ ١٧ 

 اهنع ببستي امو ث نيفلؤملا ىلع اهريئأن ىدم فرعو ص مهضعب اهيلإ هبتنا

 ه ءايربأ اهنم مه نيملسملا نم فئاوطب قصتلت ليطابأ نم

 : ىلي ام () ىرعسننألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ لوقي

 نوفنصيو ث تالاقملا ركذ نم نوكحي ام ةياكح ف سانلا تيأرو »
 هركذي اميف طلاغو س هيكحي اميف رصقم نيب نم ث تانايدلاو لحنلا ف

 ىلع عينتتلا ةدارإ ث ةياكحلا ىف بذكلل دمنعم نيب نمو ث هيفلاخم لوق نم

 فالتخا نم ث هيوري اميف هتياورل ىصقتلل كرات نيب نمو ث هفلاخي نم
 مهمزلت ةجحلا نأ نظي ام هيفلاخم لوق ىلا فيضي نم نيب نمو ث نيفلتخملا
 اذه ىف بنك نم لئاوأ نم وهو _ ىرعشألا نسحلا ابآ نأ ىرت تنأف ه « هب
 نع ثيدحلل نودصتي نيذلا كئلوأ ىف بويع ةدع دتتننا دن عوضوملا

 ىصقتلا مدعو ، طلغلاو ى بذكلا دامتعاو ى قيقحتلا ىف ريصقتلاك ث مهيفلاخم
 ٠ ةجحلا نيفلاخملا مازلإل لاوقألا ى ةدايزلاو ء ثحبلا ق

 هذهب ادقن ركذي مل رهف ( لحنلاو للملا ) هباتك ىناتسرهسشلا امأ
 : )٦( ىلي ام لاق دقف س ىفخ فرط نم اهيلإ راسنآ امنإو ليصافتلا

 ىف هتدجو ام ىلع ة_ةرف لك بهذم دروأ نأ ىسفن ىلع ىطرىئو »
 نم هحيحص نيبأ نل نود ث مهيلع رك الو ، مهل بصعت ريغ نمو ى مهبتك
 ٠ « هلطاب نم هقح نيعآو ء هدساف

 نم ىرعشألا ىأر امك ىأر ىناتسرهسلا نآ رعشي مالكلا اذهو
 هسفن ىلع طرش دقف كلذلو ، قرفلا نع لاقي اميف قيقحتلا مدع ث هلبق

 )١( ةضهنلا ةعبط نييمالسالا تالاقم ١٣٦٩١ ةحفص ه : ٣٢٣ .

 )٢( ةعبط لحنلاو للملا ىف لصفلا ١٣٦٨ ةفص ه ٦٠ لوالا ءزجلا نم ٠

 ( ةيضابالا _ ٢ م )



_ ١٨ 

 وآ اهدةنل ضرعتلا نود ص مهبتك نم قرفلا باحصآ لاوقأ ذخأي نأ
 ٠ اهحيحصت

 نع هدروأ ام نأ ققحتي نأ ىرعشألا نسحلا وبآ عاطتسا لهف
 ىتلاو ث اهنم زرحتي نأ مزعو اهركذ ىتلا بويعلا كلت نه ملس دق قرفلا
 !!؟ باجت نأ نايعدتست ةآرجو ةوقب باتكلاو نيثدحتملا نم هريغ ىلع اهدقتنا
 لهآ تالاتم لقني ال نأو ؟ هطرشب فوي نأ ىناتسرهشلا عاطتسا لهو

 الف لماكلا دابحلا اهعم مزتلي نأو !؟ مهرداصمو مهبتك نم الإ قرفلا

 ؟ حجري الو ءىطخي الو بوصي

 نحنو ، ىلاعت هللا ءاش نإ ةيتآلا لوصفلا ىف هارن فوس ام كلذ

 مهيلإ اهيف عمتسن ئ ةيملع ةلحر ق مهريغو ماظعلا ةمئألا ءالؤه قغارن

 ىذلا قحلا ىلا لوصولا ف مهدسثرتسنو ٠ مهنع ذخأنو ، مهل رتقنو
٠ عيمجلا ةياغ وه



_ ١١ 

 لوالا مسلا

 : ءامدتلا عم

 قرفلا تالاقم اوضرعتساو ث ةيمالسإلا دئاقعلا نع اوبتك نيذلا نإ

 مهعبتني نأ سرادلا حسو ىف سيلو ص ريبك ددع _ ءامدقلا نم _ اهيف

 مو_ةي نأ هناكمإ ف نكلو ، هولاق ام لك رضحتسي نأ الو اعيمج

 بولسألا ىلع اهب لدتسي جذامن وأ ةلثمأك مهذخأي نأو ، مهضعب تاساردب
 . مهرثكأ هكلس وأ هوكلش ىذلا جهنملا وأ

 ضارعتساو « بتكلا كلت نم ددع ف ةيضابإلا عوضومل ةسارد دعبو

 نيفلؤملا نم ةسمخ رايتخا ىلع ىيأر رقتسا ث ثحبلا ى اهبيلاسأو اهجهانم
 انبحصي ءىراق لك دجي نآ لمآ ىتلا س ةيملعلا ةلحرلا هذهب مهعم مونأل

 ٠ ةدئاف ىلع اهيف لصحتي مل اذإ ةعتملا ضعب اهيف

 جذامنك مهترتخا نيذلا ةسمخلا ءالؤه عم ريسملا أدبأ نأ تلضف دننو
 : ىتأي ام ىلع ىنمزلا مهبيترت بسح

 ه ٣٣١ ةنس فوتملا ىرعشألا ليعامسا نب ىلع نسحلا وبأ ١

 ه ٤٢٩ ةنس فوتملا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع _ ٢

 ه ٤٥٦ ةنس فوتملا مزح نب ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم وبأ _ ٣
 ه ٤٧١ ةنس فوتملا ىنييارفسألا رهاط نب روفهاسن رفظملا وبآ _ ٤

ھ ٥٤٨ ةنس فونملا ىناتسرهسشلاا ميركلا دبع نب دمحم حتقلا وبآ _ ٥



_ ٢٠ 

 هذه ىق بتك نم رهشأ نم مه باتكلا ءالؤ_ه نأ دةنعأ ىننإ

 اذه ىف ثحاب اهنع ىنغتسي ال عجارمو رداصم ربتعت مهبتكو ى عيضاوملا
 % ذخأب مهنم ك مهيلع ةناع ره اهنإ مهدعب ءاج نم لكو . لاجملا

 ٠ ريسيي مهجاهنم ىلع وآ

 ٠ قباسلا مهبيترت بسح ىهاهف بتكلا امأو

 ىرعسشألا نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم _ ١

 ىدادغبلا ق ريفلا نيب قرفلا _ ٢

 مزح نبا لحنلاو للملا ف لصفلا _ ٣
 ىنييارقسألا نيدلا ىف ريصبتلا _ ٤

ىتناتسرهشلأ ل۔دنلاو للا _ ٥



 ىرعسشالا دذع ةيضابآلا

 ىرعنألا نسحلا ابأ نإ : هل تلق اذإ ميركلا ءىراقاا بجعي دق

 غ ائبش ةيضابإلا نع فرعي ال هنإف ، اريثك ةيضابإلا نع بتك هنأ مغر
 حضتيلو مهب هل ةقالع الو ٩ ٤ مهل ةننالع ال مهنع هبتك ام رثكأ نإو

 نآو ئ )ا_ ,لتق ىنقفا رب نأ هنم وجرأ ىننإف لوقلا اذه ميركلا ءىراقلل

 ٠ ةيضابإلا عم ىرعشألا نسحلا ىبأ ةساردل ةدوقعملا لوصفلا أرقي

 ةحفص ( نييمالسإلا تالاقم ) هباتك ىف ىرعشألا نسحلا وبأ لوقي

 : ىلي ام لوذلا ءزجلا نم ١

 : ةيضابإلا جراوخلا نمو »

 ىبأ نب صغح مهمامإ ناك ةيصفحلا مهل لاقتي مهنم ىلوألا ةقرفلاف

 فرع نمف ث هدحو هللا ةفرعم ناميإلاو كرلا نيب نأ معز ع مادقملا
 لمع و ران وأ ةنج وأ لوسر نم هاوس امب رفك مث هناحبس هللا
 هللا مرح ام رئاسو ث ىنزلا لالحتساو ء سفنلا لتت نم ثئابخلا عيمجب

 ٠ « كرسلا نم ءىرب رفاك وهف ث ءاسنلا جورف نم

 : لاق مث ةقرفلا هذهل عئانمشلا هذه لاثمآ ركذب ىرعشضشألا رمتساو

 » ةسنأ نيب ديزب مهمامإ ناك 6 ةيديزيلا نومسي مهنم ةيناثلا ةقرفلاو « ١

 هناحبس هالا نآ معزو « : اهنمو 6 اهعئانسنو ةقرفلا هذه ءارآ ركذ مث

 ءامسلا ىف بتكي ءامسلا نم اباتك هيلع لزنيو ء مجعلا ىف الوسر ثعببس
 ديزي ىبأ _ ىاوتو » : رطسأ دعب لوقيو ٠ « ةدحاو ةلمج هيلع لزنيو

 ص باتكلا له نم ةءوبنلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل دهسث نم _ اذه
 كلذب مهنأ معزو ث هتعيرشب اولمعي ملو ى هنيد ىف اولخدي مل ناو
: لوقي مث ٭ نونمؤم



_ ٢٢ 

 ىف اولاق ى ىضابإلا ثراح باحصآ ةيضابإلا نم ةثلاثلا ةقرفلاو »

 مهل ركذي نأ دعبو ٠ « ةيضابإلا رئاس هيف اوفلاخو ى ةلزتعملا لوقب ردقلا
 : لوقي تاعيذشتلا نم ةلمج

 ىلع 6 اهب هللا دارب ال ةعاطب نولوقي 6 مهنم ةعبارلا ةقرفلاو «

 لعف |ا ذإ ص هلل اددطم نوكي دق ناسنإلا نأ كلذ ىنعمو ء ليذهلا ىبأ بهذم ١

 ٠ ( هب هدارأ الو 5 لعفلا كلذب هللا دصتي مل نإو 6 هي هللا هرمآ ائبسث

 مهركذ ام درجمبف ةيضابإلا نع هثيدح ىرعشألا نسحلا وبآ آدب اذكه .
 ءارآلا نم ةلمج ةقرف لك ىلا بسني لعجو 6 قرف ىلا :هميسقت ق أدب

 ٠ لاوقألاو ١

 نع ىرعشألا هبتك ام ةءارق ىف ادبي امدنع مي :ركلا ءىراقلاو

 هذ_ه ىه ىربك قرف عبرأ ىلا نومسقني ةيضابإلا ن نأ مهفي ةيضابإلا

 قرف ىلا اضيأ مسقنا دق قرغلا هذه ضعب نأو % اهركذ ىتلا قرفلا

 اهضعب بسن ىرخآ مئانسثو ىرخآ الاوقأ ىرعسألا ركذو ث ةيعرف ىرخأ
 ٠ قرفلا كلت ىدحا ىلا اهضعب بسنو ث ةيضابإلا عيمج ىلاا

 نسحلا ىبأ رصع ف تفل ىتلا ةيضابإلا بتك ىلا عوجرلا دنعو
 نع ائيش اهيف دجي نل ءىراقلا نإف س هدعب تفلأ ىتلاو هلبنق تفلآ ىتلاو
 تئش ام ذخو ٠ اهتمئأ نع الو اهئارآ نع الو اهئامسأ نع الو س قرفلا هذه
 اهتمئآ رابخأ ىصقتت ىتلا ڵ ةيضابإلا دنع مجارتلاو ريسلا بتك نم
 ةمئألا كئلوأ ىلا ةرباع ةراسثإ الو دجن نل كنإف س اهخئاسنمو اهئاملعو
 ٠ ةيضابإلا نم ةلماك قرفل ةمئأ مهربتعا و ى رعشألا مهركذ نيذلا

 اركذ دجت نل كنإف ، ةيضابإلا دنع دئاقعلا بتك ف تئش ام رقاو

 نسحلا ىبا داويا نع هب رذتعن نأ عيطتسن ام لكو س اهئارآل الو قرفلا هذهل
تالاقم ىقلتي ىعلتي ةب ناكف 4 نيعنشملا ضعبل ةسيرق عقو و هنأ ليصافتلا هذهل



_ ٢٣ 

 مهعضيو مهل هاري ىذلا لحملا ف اوسيل مهنكلو ث مهب قثي سان نع قرفلا
 ةياورلا قيرط نع مهنع هلقن ناك ءاوس ٠ قدصلاو ةقثلا نم هيف

 رشي مل وهف ٠ ةنودم بتك ىف عالطإلاو ةءارقلا قيرط نع وأ ى عامسلاو
 . “ لاح لك ىلع كلذ "ىآ ىلإ

 ةيضابإلا نع نسحلا وبآ هلانت ام نوكي نأ ىفنل دقتعأ اميف ىفكيو

 ةماعلا مهعجا:رم ف هنم ءىش ىأل مهركذ مدعو 6 هب مهلهج احيحص

 ٠ ةثدصتملاو ةبوتكملا ةصاخلاو

 ناك ع ةيصفحلا مهل لاقي ىلوألا ةقرفلاف » : نسحلا ويآ لوقي

 عمو ةيضابإلا بتك ىف تبلق ام ةرثك عمو ث مادقملا ىبآ نبا صفح مهمامإ

 نسحلا وبأ هربتعا ىذلا مسإلا اذه ىلع رثعأ مل ىننإف ثحبلاو ةيانعلا

 ٠ اهئارآو هتقرف رابخأ نم ءىش ىلع كلذك رثعا ملو ٠ مهتمتأ نم امامإ

 اهضعب ىفكي الاو قأ اهمامإو ةقرفلا هذه ىلا نسحلا وبآ بسن دتو
 نأ قبس اذإ ص ةدرلاو كرشلاب مهيلع مكحلاو ى مالسإلا نم مهجارخإل

 اهنمو ث رانلاو ةنجلا راكنإو ى ةربنلا راكنإ : اهنم ء نيملسم اوناك

 ٠ عونلا اذه نم ىرخأ ءايسئأو أ هللا همرح امم هريغو ىنزلا لالحتسا

 نم اهيف هعبت نم جورخو هجورخب مكحلل _ اقح اهب لاق اذإ _ ةيفاك ىهو
 ؟ نيملسملا قرف ىدحإ ىلإ ةقرفلا هذه بسنت نآ حصي فيكف ٠ مالسإل ١

 ٠ ! ؟ ةيضابإلا نم ةقرف مهنإ مهيف لاقي نل حصي فيكو

 قرف نم ىرخآ ةقرفب ام ةقالع اهلو ةدوجوم ةقرفلا هذه نوكت دق

 نوكب نآ امأ ه ىرخآ ةقرف ةرأ ىف امامإ اذه صفح نوكي دقو نيملسملا

 نوكت نآو ى ةيضابإلا ىف _ اوثدجو و _ دجو نإ هعابتأو وه
 ليحتسملا وه اذهف ث ةيضابإلا ءارآ نسحلا وبآ اهقاس ىتلا هؤارآ

 حضتي فوس ةيضابإلا دنع دئاقعلا بتك نم باتك ىآ حفصتيو ٠ هنيعب

 ىلع نسحلا وبآ اهنتاس ىتلا معازملا هذهل ةلماك ةضقانم ضقاني اهب ام نأ

٠ ةيضابإلا ىلا اهبسنو هبسنو صفح ناسل



_ ٢٤ 

 ء ةيديزيلا نومسي ةيناثلا ةقرفلاو» ىرعسألا نسحلا وبأ لوقيو

 : ىلي ام ةقرفلا هذه ءارآ نم ركذ اميف ركذو « ةسينأ نبا ديزب مهمامإ ناك

 نم الوسر ثعيبس هناحبس هللا نأ _ ةسينأ نب ديزي ىآ _ معزو »

 ةلمج هيلع لزنيو ءامسلا ىف بتكي ءامسلا نم اباتك هيلع لزنيو ع مجعلا

 كلذ ةلم نأ معزو اهريغ ةعردرشب نادو ، دمحم ةعيرست كرتف 0 ةدحاو

 سيلو ث مويلا سانلا اميلع ىتلا ةئباصلا هذه تسيلو ث ةئباصلا ءىبنلا
 ىلونو س دعب اوتأي ملو ؤ نآرقلا ىف هالا مهركذ نيذلا نيئباصلا مه

 مل نإو باتكلا لهأ نم ةوبنلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل دهش نم
 ٠ « نونمؤم ك!ذب مهنأ معزو ث هتعيرشب اولمعي ملو هنيد ف اولخدي

 ةيضابإلا رداصم ىلإ عجر اذا ميركلا ءىراقلا نأ رمألا ف بيرغلاو
 رصعلا اذه ىلا ىرجملا ىناثلا نرقلا لئاوأ ذنم ءاملع ءامسأو بتك نم
 ىرعشألا نسحالا وبأ هامس ىذلا مامإلا اذه ةيضابإلا دنع دجي نل هنإف

 لبب ص هئارآل الو هتقرفل !اركذ مهدنع دجي الو _ ةسينأ نب ديزي
 ء ةلملا نع جراخ كرشم هنأب تالاقملا كلت لثمب نيدي نم ىلع نومكحي مهنإ
 قرف ىف بسحي نأ نكمي ال س مالسإلا ةلم نع اجراخ اكرشم ناك نمو
 - ديزيلا اذه _ ديزب نأ نسحلا ىبأل غاس فيك ىردأ تسلو ٭ نيملسملا

 تدجوو اتح دجو نا اذه ٠ هتترف مهعم رشحي نأو 0 ةيضابإلا ىلا

 ىلا اهبسنيو ث مالسإل ! قرف ى اهبسحي نأ هل غ اس فيكو _ ةنرف هل

 لوقي نيح مالسإلا نم جورخلاب اهيلع مكحي هسفن وهو هفئاوط ىدحإ

 دمحم ةعيرش ةسينأ نب ديزي ىآ _ كرتف » : ةقباسلا ةرقفلا ىف

 ةقرفلا نسحلا وبأ فيضيو « اهريغ ةعيرشب نادو ملسو هيلع هللا ىاص

 : لوقيف ةيضابإلا ىلا ةئلانلا

 ىق اولاق ى ىضابإلا ثراح باحصأ ةيضابإلا نم ةثلاثلا ةقرفلا »
 ةعاطتسالا نأ اومعزو ٠ ةيضابإلا رئاس هيف وفلاخو ةلزتعملا لوقب ردقلا

٠ « لعفلا لبق



_ ٢٥ _ 

 ءارآ ال عرزي ملو ةيضابالا دنع ثرحي مل اضيأ ثراحلا اذهو

 اقح ناك نا ٠ اركب ٩ ةقرف نع وأ هنع ةيضابإل ١ دصحي ملو ابوبح الو

 ٠ ناكم ىآ ى ثرح

 ماد ام برقأ ناكل ةلزتعملا عم ثراحلا اذه رسثح نسحلا ابأ نآ ولو

 ىفسلفلا اقنلا ىق لئاسلا مأ ىه ردقلا ةلأسمو ث ردقلا ى مهلوقب لوقي

 حضاولا زيمملا تناكو س ركبم تقو ف ةيمالسإلا بهاذملا نيب ىرج ىذلا

 دجي ما ىذلا ثراحلا اذهل دبجوبي ال هنأ عوضوملا مهملاو مهبهاذم نيب

 ةيضابإلا دنع هلخدأ ىتح هقوسي اذكه هب ءاجف ابأ نسحلا وبأ

 ةنرف وأ ىأر وأ ثراحلا اذهل ركذ ىآ ةيضابإلا ىأ دنع دجوي ال ٠ هكرتو

 تعطتسا امم ةيضابإلا عجارم ق ةفايض رورم ىتح الو « بسن وأ

 ةقيقحو هتقيقح تناك اذإف هتقرف نمو هئارآ نمو هنم ةيلاخ هيلع لوصحلا

 هتقرفل الو هل دوجو ال لجر هنإف ةيضابإلا دنع ىه امك عقاولا ف هئارآ

 ىلع اهاقلأ ةيضابإلا ىلع عنم ةليخم ف ةروص ىهف هؤارآ امأ

 ٠ صيحمت وأ دقن نود هباتك ىف اهتبثأو هب قثوف نسحلا ىبأ

 : لوقيف ةيضابإلا قرف دادعت ىف نسحلا وبأ رمتسيو

 بهذم ىلع اهب هللا داري ال ةعاطب نولوقي مهنم ةعباراا ةقرفلاو »

 ناسنتإلا نأ كلذ ىنعم » : لوقيف ةرابعلا هذه حرشب مث « ليذهلا ىبأ

 هللا دصقي مل ناو ٩4ب هللا هرمأ ائيش لعف اذ! هلل اعيطم نوكبي دق

 ٠ « هب هدارأ الو لعفلا كلذب

 اهل ركذي ملف ، امامإ ةقرفلا هذهل دجي مل نسحلا ابأ نأ وديبو

 ىف مماخدأ ىتح ميطقلا قاسي امك اهعابتأ قوسي ءاج امناو س اماما

 تماد ام ٠ ةيلذهلاب ةقرفلا هذه ىمس هنآ ولو ٠ مهكرتو ةيضابإلا ةريظح

 ريغ الوق ةقرفلا هذهل ركذي مل هنأل ، هجو كلذل ناكل ع هلوقب لوقت

٠ قباسلا لوتلا



<= ٢٦ _ 

 ىف ام لكو ص مسا اهل سيلو ماما اهل سيل ةقرف هذهف لاح لك ىلعو
 اذه ف ةيضابإلا دنع ام ةلماك ةضقانم ضقاني الون اهيلإ بسن هنآ رمألا
 ىأر ضقاني امب لوقت ىهو ةيضابإلا نم نوكن فيكف . عوضوم ا

 ٠ ةلماك ةضقانم ةيضابإلا

 تالا_ةم » باتك ف ةيضابإلا نع ءاج ام لمأت اذإ ثحابلاو

 ءاوس ٠ ةيضابإلا دنع امب هنراق مث ىرعسألا نسحلا ىبأل « نييمالسإلا
 ءارآلاي وأ ٠ قرفلا ءامسأب وأ ث ءاملعلاو ةهئألا ءامسأب قلعتي كلذ ناك

 هب ريبكلا مامإلا بعتأ ام نأ ىهو ٠ ةبيرغ ةجيتنب جرخي هنإف ڵ بهاذملاو

 هل ةقالع ال ٠ نظي اميق ةيضابإلا نع الاوط تاحفص هيف بتكو :« هسفن

 اوسييل ڵ مهنم قرفل ةمئز مهمعز نيذلا ةمئألا كئلوأ نأو ث ةيضابإلاب ةتبلآ

 ٠ ريبعتلا اذه حص اذإ ث ريثك الو ليلق ىف ةيضابإلا نم مهقرف الو مه
 ةيعفاشلا ىلا اهنم ةيضابإلا ىلا برقأ تسيل ىهف مهؤارآو مهتالاقم امآ

 . ةيمالسإلا بهاذملا نم اهريغ وآ ةيكلاملا وأ

 دئاقعلا بتكو خيراتلا بتك ىلا دوعي نأ ميركلا ءىراقلا عيطتسيو
 دكأتي نأ ءاس اذا هدعبو ىرعشألا نسحلا ىبآ لبق ةيضابإلا اهفلأ ىتلا
 نويقيقحلا مهتمئأو ةيضابإلا ءاملع فلآ دقف ٠ هسفنب ةقيقحلا فرعيو
 ديحوتلا فو ث هعورف عيمجب هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ف بتكلا نم اريثك
 نم ربتعي ىذلا ميقلا اهنم ةفلتخم ابتك هقفلا لوصأ فقو ع مالكلا ملعو

 روصعلا فلتخم ىلع ارون مشت ىتلا ةيمالسإلا ةفاقثلا رداصم مهآ

 ٠ ةماعلا ةيمالسإلا ةبتكملا اهب رخزت ىتلا رئاخذلا نم ربتعيو

 ةيضابإلا ةمئأ ريس اميس الو ء مجارتلاو خيراتلاو ريسلا ف اوفلأ امك
 مامإلا هركذ امم ءىش تافلؤملا هذه نم ءىش ق سبل هنكلو ٠ مهئاماعو

 ٠ ريبكلا هباتك نم لصفلا اذه ىف ةيضابإلا نع ىرخشألا

نيرشتنم مهؤاملعو ةيضابإلا ناك ىرعشألا نسحلا ىبأ رصع افو



 م ٢٧

 ماسلاو قارعلاو زاجحلاك : ةيبرعلا دالبلاب مويلا ىمسي ام عيمج ف
 ىف ناكسلا بلغأ نونوكي اوناك مهنإ لب ٠ رصمو ث ةريزجلا بونجو

 ءاملعلا رابك نم ددع مهل دجويو ٠ طسوألاو ىندألا نييمالسإلا نيبرغملا
 نامعو ةرصبلاو ةنيدملاو ةكمك ةيمالسإلا رضاوحلا لك ف _ ذئنيح

 . .ىقيرفألا لامسثلا نادلبو رصمو نميلاو تومرضحو

 نب رباجك ةيضابإلا ةمئأ نم ادحآ ركذي مل نسحلا ابآ نإف اذه عمو

 ىدبعلا راحصو ى ربنق نايفس ىبآو ڵ ىدبعلا كامسلا نب رفعجو ديز

 نم ائيسث ركذ الو لوألا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ف مهتمئأ نم مهلاثمأو

 ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ف مهتمئأ نم ادحأ ركذب ملو ٠ مهلاوقأ

 حون ئبأو ، بئاسلا نب مامضو ث ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ لاثمأ
 ء ىنامعلا دوعسم نب دنلجلاو « ىدنكلا ىيحي نب هللا دبعو ء ناهدلا حلاص

 _ ىناسارخلا ةيطع نب لالهو ىرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا ىبآو

 ءاملع نم ادح ركذي ملو ٠ مهلاوقأ نم ائيسث ركذ الو ٠ مهبارضآو

 بوبحم نايفس ىبأو س بيبح نب عيبرلا لاثمأ ىناثلا نرقلل ىناثلا فصنلا

 ، منسر نب نمحرلا دبعو ، ةرفص نب كلا دبع ةرفص ىبأو ص ليحرلا نبا

 نم ائيش ركذ الو ث مهبارضأو ىنالديألا نسحلا ىبأو ، سناي نب دمحمو
 ٠ مهلاوقأ

 لاثمأ ثلاثلا نرقال لولا فصنلا ف مهئاملع نم ادحأ ركذي ملو

 نب انمملاو ىراوهلا مكحمو ىنازفلا قلاخلا دبعو باهولا دبع نب حلفأ
 ركذ الو 0 مهبارضأو « ىناسارخلا ىسيع ىبأو س ىلع نب ىسومو ص رفيج

. ٠ مهلاوقأ نم ائب



٢٨ 

 ء ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ف مهئاملع نم ادحأ ركذي ملو

 ىبآو س كلام نب تلصلاو ، دابع نب دمحمو س بوبحم نب دمحم لاثمأ

 نب دو هو حتف نب سورمعو سايلا روصنم ىبآو 3 حلفأ نب ناظقيلا

 . مهلاوقأ نم ائيش ركذي ملو ، مكحم

 عبارلا نرقا! نم لوألا فصنلا ىف مهئاملع نم ادحأ ركذي ملو

 نوراه ىبأو ى دلخم نب ديزي مساقلا ىبآو « بويآ نب ىلغي رزخ نبا لاثمأ
 هذ_ه ءاملع ناك دقو ٠ مهلاوقأ نم ائيست ركذ الو ي نوراه نب ىسروم.

 هنأل ڵ ىرعشلا نسحلا ىبأل نيرصاعم اهتقبس ىتلا ةقبطلاو ةقبطلا
 نرقلل ىنائلا فصنلا ءاملعل رصاعم وهف عبارلا نرقلا نم ةنس نيثالث شاع

 نسحلا ابآ نإف كلذ مغرو 6 عبارلا نرقلل لوألا فصنلا ءاملعو ثلاثلا

 نه مهتبس وأ مهل ارصاعم ناك نمم وآ ةمئألا ءالؤه نم ادحأ ركذي مل

 . مهتالاقم نم ائيش ركذي ملو نيفورعملا ةيضابإلا ةمأو ءاملع

 هنأ امإو 0 مهتالاقم نم ائيسث فرعي الو مهفرعي ال هنآ امإ وهف

 هنكلو ص مهتالاقم فرعيو لتلا يلع مهضعب فرعي وأ مهفرعي
 ملف ٠ ضرعلا درجم ىتح وآ قيلعت!او دقنلا ىعدتسي ائيش اهيف دجي ال

 نييقيقحلا ةيضابإلا كرتف ٠ رشب الو ريخب مهتالاقم نعو مهنع ثدحتي
 ةلوهجم قرفل ءامسأو تالاقم هيدي نيب تيقلأو س مهتالاقمو مهلاجرب

 ح ةضتانملا لك ةيضابإلا دنع ام ضقانت اهلاوقأو ، لهجلا لك ةيضابإلا دنع .
 مهرابتعاب ةيضابإلل تالاقملاو قرفلا هذه نآ اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا تمعزقف

 نم اهيلإ برقأ اوسيل ءادعب ءآرب اهنم ةيضابإلاو ، مهنم وآ ةيضابأ
 ٠ هسفن نسحلا ىبآ

 لثاوأ نم هنأ عم ث مينلا أطخلا اذه ى نسحلا وبأ عقو فيكف

 حرش نم لئاوأ نمو تالاقملا باتك دنع فيزلا بابسآ ىلإ هبتنا نما
 هتالاقمو قرفلا نع نوبتكي نم ىلإ آطخلا اهنم لصي ىتلا قرطلا
!! ؟ اهيف عوقولا نم رذح نم لئاوأ نمو ك اهبها ذمو



 ذ ٢٩

 ةيضابإلا ىلع ئرعشالا تاعينستت

 مهركذ نم نأ قباسلا لصفلا ف ميركلا ءىراقلا اهيأ تملع

 مهتالاقمو مهقرفو مهتمئأب ةيضابإلا ناونع تحت ىرعشألا نسحلا وبأ

 ,نآ لصفلا اذه ف كل فيضنو ث ريثك الو ليلق نم ةيضابإلا ىف اوسيل
 تناك نإف ى ةتبلأ مهب اهل ةقالع ال ةيضابإلا ىلإ اهبسن ىتلا تاعينشتلا

 تناك قرفلا كلت نأو ث اقباس اهركذ ىتلا قرفلا كلتل ءارآ عئانشثلا كلت

 ضعب نأو ةيضابإلا نع سانلا دعبآ قرغلا كلت نإف ى لعفلاب ةدوجوم
 7 ٠ كرشلاب اهباحصأ ىلع مكحلل ةيضابإلا دنع فاك اهتالاقم

 ةيضابإلا نع الاوقآ دروي هيلإ عمتساف كلذ نم ديزملا تئسث نإو
 ٠ مهيلع عينضتلا دصت مهيلإ بسنت

 : نسحلا وبآ لوقي

 ٠ » عطق !ادعاصف مهارد ةسمخ قرس نم اولاثو »

 عئارشلا هيلع تبجو نيملسملا نيد ف لخد نميف مهضعب لاقو »
 ٠ » هعمسب مل وأ هعمس ( فقي مل وأ كاذ ىلع فقو 4 ماكحألا و

 بوكرلاو ةالصلا ىلإ ىشملا سانلا ىلع سيل : مهضعب لاقو »
 . اهيلإ اهب لصوتي ىتلا ئ تاعاطلا بابسأ نم .ءىش الو جحلا ىلإ

 ٠ « طققف اهلعف مهيلع امنإ

ل ۔زننن ق مهفلاخ نم ! وبيتتسب نأ بجاواا ن : مهعيمج { ولاو «



 م ٢٣٠ _

 اميف وأ هلهج عسي اميف فالخلا كلذ ناك ، لتق "الإو بات نإف ، ليوأت وأ
 ٠ « هلهج عسي ال

 بات نإف بيتنسا مث دحلا هيلع ميقآ قرس وآ ىنز نم : اولاننو »
 ٠ )» لذخق الإو

 لعجي ىتح اكرشم هركنأو هللا دحج نم سيل : مهضعب لاقو »

 ٠ ) هريغ اهلإ هعم

 نكت مل اذإ اهريثك ركسي ىتلا ةبرشألا ليلحتب : مهضعب لاتقو »

 ٠ « اهنيعب رمخلا

 رهاظو ةيضابإلا ىلإ نسحلا وبأ اهبسن ىتلا لاوقألا نم ةلثمأ هذه
 مهميركتو مهيلع عينشتلا وه امنإ مهيلإ لاوقذلا هذه ةبسن نم دصقلا نا
 نأ بجاولا نإ مهعيمج !ولاقو » هلوق لمأتو نيملسملا قرف ةيقب ىلإ
 ٠ « لتق الإو بات نإف ث ليوأت وآ ليزنت ىف مهفلاخ نم اوبتتسي

 ةيضابإلا ىلإ نسحلا وبآ اهبسني ىتلا لاوقألا نيب حضاو ضقانتلاو
 ةرقفلا تثسث نإ نراقو ٠ همعز بسح ةيضابإلا قرف ضعب ىلا وأ

 لهأ نم مهيفلاخم نأ نومعزيو. () ةيضابإلا نع هلوقي امب ةقباسلا
 لوقيو « مهتثراومو مهتحكانم لالح نيكرشمب اوسيلو رافك ةالصلا
 : .رطسأ دعب

! 

 لوقي مث لتق لبقي مل نمغ مهيفلاخم ةباتتسا نوبجوي مهنا انه معزي )١(
 ىلع مهتداهشو مهتثراومو مهيفلاخم ةحكانم نوزوجي مهنا باتكلا سفن ىف
 طبرت فيكو هلتقت زوجي نم ةداهش لبقت فيكف . مهءامد ااومرحو مهئايلوأ
 وهو ىفخي ال ىذلا ضقانتلا هنا : هلتت بوجو ىرت نم عم ةرهاصم رصاوا
 . هسفن طقسي مالك



- ٣١ 

 عينشلا د_صتو حضاو انه ضقانتلا « مهيبسو مهلتق مارحو »

 { ةرم ريغ تلق امك نسحلا ابآ مهتأ تسلو ٠ حضاو كلذ مهيلإ بسن نمم

 , اهيلع دمتعا ىتلا عجارملاو اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا مهتأ ىنكلو
 ىلع بتعن نحنو ٠ ةثدحتم رداصم تناك وأ ةبوتكم رداصم تناك ءاوس

 تالدنم نع بتكي نمم اريثك نأ هبانك لوأ ىف ررقي ىذلا وهو نسحلا ىهبأ
 ض ثحبلا ف ىصقنلا مدعو ، ىرسحتلا مدعو ، بذكلل ضرعتي قرفلا
 _ كلذل هتفرعم مغر ةلهس ةسيرف عقي نأ - رابخألا داريإ ف طلغلاو

 ركاملا ةسايسلا سئاسد مهيلع تيفخ نمم هريغ هيف عقو اميف عقي نأو
 نودوجوم مهو ٠ نيعطنتملاو ةالغلا بيذاكأو ث ةرجافلا ةيبصعلا دئاكمو

 ٠ ءانثتسا الب ةقرفو بهذم لك ىف

 ىلع عينشتلل ، صصقلاو رابخألا قيفلت نم بابلا اذه ىف لخدي اممو

 ىف : لاق دقف قباسلا هباتك ىف نسحلا ويآ هدروأ ام ةفلاخملا قرفلا

 : ىلب ام ١٥ ص

 نم ءامإلا عيب نأب ىتفأ ث ميهاربا هل لاقي ةيضابإلا نم لجر ناكو » .
 لحتسا نممو ث نوميم ها لاقي مهنم لجر هنم ءىربف ث زئاج مهيفلاخم
 :اوبنكو ميرحت الو ليلحتب اولوقتب ملف مهنم موق فقوو 6 كلذ

 ىف نمتبهورسلالكح نهعيب ناب اوتفأف ، كلذ ىف مهنم ءاملعلا نوتفتسيي

 هارت ةيالو ىف مهفقو نم فقولا لهأ باتتسيو ث لالح ةيقتلا راد

 ةأرما نم آربي نأو ، هلوق نم نوميم باتتسي نأو ث كلذ زاجأ نمو

 باتتسي نلو ، ىوتفلا دورو لبق تتامق تفنو تناك ؤ مهعم تناك

 ملسم وهو هنع ةيالولا مهدحج ىف فقولا لهأل هرذع ىف ميهاربا

نوميم نع ةءاربلا مهدحج ىف فقولا لهآ باتتسيي نأو _ همالسإ رهظي



_ ٣٢ _ 

 فقولا! نم اوبوتي ملو اوفقو نيذلا امأف _ هزفك رهلخي رفاك وهو
 ميهاربا تبثو ؤ مهنم جراوخلا تئربو ث ةفتاولا اومسف ٠ هيلع اوتبئو

 . « نوميم باتو مهيفلاخم نم ءامإلا عيبل ليلحتلا ف هيأر ىلع

 داع مث مامإلا درطتسا امنإو س دحلا اذه دنع ةصقلا هتنت ملو .

 : لانتف رطسأ ةن.بس دعي

 { ةآرملا رمأ ف فالتخالا نع رابخإلا ىلإ لوقلا انب عجر مث »
 ةأرملا اوجوزي نأ اوزاجف ى ةيكاحضلا مهو ةفقاولا ىف ةننرف تقرتفاف
 مهنم لجرلا عسي امك ، ةيقتلا راد ىف مهموق رافك نم مهدنع ةملسملا
 _ ةينالعلا راد ىف امأف 0 ةيقتلا راد ق هموق نم ةرفاكلا ةآرملا جوزتي نأ

 . اهيف كلذ نولحتسي ال مهنإف _ اهيف مهمكحزاج دتنو

 ىلصن الو ٠ نيملسملا قوقح نم ائيس انموق رافك نم ةجوزتملا ةأرملا هذه

 . اهنم ءىرب نم مهنمو ث اهيف فقنو ، تتام نإ اهيلع

 نم مهنمو ؤ مهنم ءىرب نم مهنمف دودحلا باحصآ ىف اوفلتخاو

 مهنمف ٠ مهدنع رفكلا راد لهأ ىف ءالؤه فلتخاو فقو نم مهنمو ث مهالؤت

 لاق نم مهنمو ث هنيعب هناميإ انفرع نم الإ ، رافك اندنع مه : لاق نم

 نميف فقنو ٠ امالس هيف انفرع نم الإ ىلوتن الف طلخ راد لهآ مه

 : اولاقو ٠ مهفالتخا ىلع اضعب ءالؤه ضعب ىلوتو ث همالسإ فرغن ال
 ةفقاولا نم مهفلاخ نم اومسو ث ءاسنلا باحصأ اومسف ث انعمجت ةيالولا

 ةقرفو ث ةحكانلا اولوت ةقرف ؤ نيتقرف ةفقاولا تراصو ٠ ةارملا باحصأ

 ةأرملا نم نوأربتي نيذلا مهو ث ناميلس نب رابجلا دبع ىلإ نوبستني
٠ مهموق رافك نم ةحكانلا



_ ٢٨٣ _ 

 نأ ةبلعث لاسف ث هتنبا ةبلعث ىلإ بطخ ىذلا رابجلا دبع ربخ اذهو
 ةأرمإ عم ةيراجلا مأ ىلإ بطاخلا لسرآف ث مهرد فالآ ةعبرأ اهرهمب

 تغلب تناك نإ لاقو ؟ ال مأ مهتنبا تغاب له لأسي ديعس مأ اهل لاقي

 : تلات كلذ ديعس مأ اهتغلب املف ! اهرهمأ ام لابأ مل مالسإلاب ترقأو

 درف س تغلب اذإ ىعدن نأ جاتحت الو ث غلبت مل مأ تغلب ةملسم ىتنبا

 ث امهعزانت عمسف ك لاحلا كلذ ىلع ةبلعث لخدو ؤ اهيع كلذ ىرخأ ةرم

 . لاصحلا كلت ىلع امهو درجع نبا ميركلا دبع لخد مث س هنع امهاهنف
 ، تغلب اذإ اهؤاعد بجي هنأ ميركلا دبع معزف ث ربخلا ةبلعث هربخأف

 : لاقو كلذ ةبلعث هيلع درف س مالسإلا ىلإ ىعدت ىتح اهنم ةءاربلا بجتو
 ءىربف ث مالسإلا فرعت مل عدت مل نإف اهتيالو ىلع تبثت لب ! ال
 ٠ « كلذ ىلع ضعب نم مهضعب

 مامإلا نم ليلق ريغ ادهج تذخأ ىتلا ةصقلا هذه تهتنا اذكه

 ءىراقلا تاقوأ نم انيمث انقوو 6 ميقلا هبانك نم احيسف ازيحو 6 يبكلا

 ةيلستلل تناك اذإ الا مهللا أ ةمبق ةيأ ةصقلا هذهل سيل هنأ حضاوو

 ٠ عينشتل او ليومتلل ةيمويلا سانل ا لكاشم عمجب نم دنع وأ ٠ كحضلا و

 فرعي ال نولوهجم سان ةصقلا لاطبأ عيمج نأ كلذ ىلإ فاضي
 اذه نم صصقلا تارشع دجي نأ عيطتسي بتاك ىأ نإ ٠ ءىش مهنع

 نوفلتخيف ى سانلا نيب ىرجت ىتلا ةيمويلا ثادحألا ف عونلا
 رومألا مئاظعو روبثلاب هيلع وعديو ث اضعب مهضعب نلعييو ٤ نومصاختيو

 ٠ نوجسلا ىف ىتح وأ مكاحملا دنع مهلكاشم ةياهن نوكتف نوبراضتي دتو
 رثكأ هثادحأ نوكن دق تاعمتجملا لك ىف هعمسنو هارن امم اريثك نأو

( ةيضابالا _ ٢ م )



_ ٣٤ _ 

 مامإلا نأ ول - قحب تينمت ىتلا ةهفاتنا ةصقلا هذه نم ةراثإو ابجع

 ، تاهرتلا هذه ىف ضوخلا نع هملق هزنو ث هباتك مركأ نسحلا ايأ ريبكلا

 لانت ىتلاو س تااعتفملا فسافسلا هذه ىف جامدنالا نع هسفنب ابرو

 . مهيلا بسنت نم ةمارك نم لانت امم رثكأ اهيلئاق ةمارك نم

 ناك ا ةيضابإلا ىلإ ةصقل ١ هذه بستي مل نسحل ا ايأ نأ رماو

 ىنا راف ةيضابإل ١ ىلإ اهبسن دتو امآ ٠ رضاحل ١ تقول ١ ق نأش اهب ىل

 ميركلا ءىراقلل حضوا نآ ارطضم _ عوضومل ١ ا ذه ق مهنع بتكآ انآو _

 : ٠ طقنلا ضعب اميف

 ١ _ ميهاربا : مه صاخشألا نم ددع ءامسأ ةصقلا ىف تدرو .

 ديعس مآ % درجع نب ميركلا دبع ى ةبلعث ى ناميلس ص رابجلا دبع ى نوميم ٠

 ةآرما ح ءامإلا ء ءاملعلا : مه صاخشأ ةدعل فاصوأ اهيف تدرو امك «

 خلإ ةبلعث ةأرما ٠

 مسإلاب اهنم ركذ ام ءاوس ث ةلوهجم اهلك تايصخشلا هذهو

 عقت ىتلا ةرجاسملا هذه ةميق امف س ءىش اهنع فرعي الو س فصولاب وأ

 « دئاقعلا ف ءارآ تابثإ هنم داري ىملع قيقحت فق نيلوهجم دارفأ نيب

 ركذي مل نسحلا ايآ نإ ، ءارآلا كلت ساسأ ىلع ةمألا قرف فينصتو

 ؟ ةيضابإلا ىف اونوكيل اذه ىفكي لهف ث ةدرجملا ءامسألا كلت نع ائيس

 قرفلا نم مهريغ وأ ةعيشلا وأ ةلزتعملا وأ ةيكلاملا نم اوبسحي مل اذاملو

 ةيضابإلا عابتأ نم اقح اوناك مهنأ ضرف اذإ مث 4 ىرخألا بهاذملاو

 ةنعالملاو راجشلا ىف فقوملا اذه ىفكي لهف بهاذملا نم ةيضابإلا ريغ وآ

؟ ةقرف سيئرو ىأر بحاص نيرجاسشتملا نم درف لك نوكي نأل



_ ٣٥ _ 

 تافالتخاو تارجاشم ةيمالسإلا فئاوطلا عيمج ف دجاو كنإ ٢

 ء ىدم عسوأو اهنم ةدح دجت امبر لب ء رصع لك ف عونلا اذه نم
 , نسحلا وبأ مامإلا اهب متها ىتح ةرجاسثملا هذه ةميق مفر ىذلا امف

 ؟ هباتك ىف اهتبثآو

 ء ناميلسو ث ميهاربإك اذكه ةدرجم ءامسأ نع ثحبلا نإ _ ٣
 ىلإ هنم لصويأالو هتحت لئاط ال ثحب خيراتلا ثادحأ ىف ، نوميمو
 ء ناميلسو ث ميهااربا ءامسأ لك ىصقتأ نأ تلواح دقف كلذ عمو ث ةجيتن

 كلت دحأ نيب طبري ام دجأ ىلعل ، ميركلا دبعو ؤ ةبلعنو ، نوميمو

 رداصم نم ىدي نيب اميف _ ةقباسلا ةصقلا ثادحأ ضعبو ءامسألا
 ةوزنلا هذه قيقحت نم نكمنآ ملف - مهتالاقم بتكو ىضابإلا خيراتلا

 تلواحو ٠ بيقنتلاو ثحبلا ف ليلق ريغ ادهج ىنم تذخأ ىتلا ءاقمحلا
 ةصقلا هذه ثادحأ ديعب وأ بيرق نم هبشت ةيضابإلا دنع ةصق دجأ نأ

 بتك ىف تملعو ٠ كلذ ف قفوأ ملف لاطبألا ءامسأ ا_هيف تقلتخا ولو
 ناونعلا تحت ةلقتسم قرف مهيلإ بسنت ءامسألا هذه ضعب نأ تالاقملا

 . ةبلاعثلاك مهيلإ ةبونم ءامسأ اهيلع قلطيو ( جراوخلا ) ريبكلا
 ه ةينوميملاو ى ةدراجعلاو

 اينيد الو س ايخيرات ال ائيسن نوفرعي ال ةيضابإلا نأ فسؤملا نمو

 ىلع لدي امم ص ىلودلا سيلوبلا لغستن تداك مهيلإ بسنت ةصق نع _

 عازنلا الو ث ءامإلا عيب ىلع عقاولا عازنلا كلذ اورضحي مل عتتاولا ىف مهنآ

 « ةيماحلا قوسلا كلن ىف اوفقي ملو أ ةبلعث تنب ةبطخ ىف عقاولا

 لدابتو ث مئاتسنلا نم لبس هنع جتنن ىذلا سرعلا كلذ اودهش الو

ةبسنو س _ بجعلا بجعأ نم ةيضابإلا ىلإ ةصقلا هذه ةبسنف ٠ تانعللا
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 مل ىتلا خيراتلا بيذاكأ نم ء مهئاملع وأ ةيضابإلا ةمئأ ىلإ اهلاطبأ

 ٠ نسحل ا ىب أ

 قرفلا ددع نم رئكي نأ دارأ امنإ ةصقلا هذه عرتخم نأ كج الو

 نوعزانتي نيذلا نيددشتملا رهظمب مهرمظي ىتح ةيضابإلا ىلإ ةبوسنملا ةيعرفلا
 عفاودو فطاوعلا ءارو اقايسنإ نوقرتفيو نوفلاحتيف س بابسألا هفتأل

 . نيدلاو ةديقعلا عفاود ءارو اقايسنا وه امم رثكأ بضلا

 اددع اهثادحأ نم دلوي نآو ةصقلا هذه عرتخي نأ عاطتسا دتنو
 باحصأ ٠ ءاسنلا باحصأ ٤ ةكاحضلا : ع امسأ اهيلع قلطأ قرفلا نم

 ٠ ةفقا ولا ٠ ةآرملا

 عرتخاف ةيضابإلا ىلع مينشتلا دارأ ام اصخش نأ ةهادبلاب موهفمو
 وهو ىرعشألا نسحلا ايأ دجو مش لاونملا ىلع اهجسنو ةصقلا هذه

 نود نسحلا وبآ اهتبثأف هيلإ اهاتلأف اهئارآو اهلاوقأو قرفلا ةساردب متهي

 هردصم ىلإ هبسن اذه بتك نيح نسحلا ابآ تيلو ٠ قيقحت وأ صيحمت
 ىلإ ةعجار دهعملا نوكتو ت ةيلوئسم ةيأ نم ميظعلا مامإلا ةحاس ربت ىتح

٠ اهياحصأ



 ىرعشالا دنع ةيضابآلا تالاقم

 نأ بسحي ناك ىرعشألا نسحلا ابآ نآ ميركلا ءىراقلا ملع دقل

 انتبثأ ىتلاو ث اهيف هانشنان ىتلا ةقباسلا قرفلا نم نونوكتي ةيضابإلا

 كلت نع هثيدح فو ٠ ةيضابإلا نيبو اهنيب ةلص ال هنأب ميركلا ءىراقلل
 اذه ىف نحنو ةيضابإلا تالاقم _ هنظ بسح _ ضرعي ناك قرفلا
 ناك تالاقملا كلتل هضرع ف نسحلا ابآ نأ فشكن نأ لواحن فوس لصفلا

 ىلإ اوأجتلاف س عينصتلا بح مهيلع بلغ موق عم قايسنالل ةضرع اضيأ
 ريغ وأ ةدودحم ريغ ناعمل ةمهوم تارابع ىلإو ث انيح مامبإلاو ضومغلا

 تابثإل اهرييغت وأ لاوقأ ةفاضإ ف اولهاست امك س رخآ انيح ةدوصقم

 ٠ نوديري ام

 ثدحتي وهو () نييمالسإلا تالاقم هباتك ف نسحلا وبأ لوقي

 ص جرخ نم الإ اهلك ةمكحملا ىلوتي ةيضابإلا روهمجو » : ةيضابإلا نع
 لال_ح ص نيكرشمب اوسيلو رافك ةالصلا لهأ نم مهبفلاخم نأ نومعزيو"

 دنع عاركلاو حالسلا نم مهلاومأ ةمينغ لالح ٠ مهتثراومو مهتحكانف
 اعد نم الإ « رسلا ف مهيبسو ميهلتنت مارحو % كلذ ءارو ام مارح . برحلا

 مهيفلاخم راد نونعب رادلا نأ اومعزو ث هب نادو ةيقتلا راد ف كرشلا ىلإ

 ٠ مهدنع ىنعي رفك راد هنإف ناطلسلا ركسعم الإ ديحوت راد

 اوهرحو ك مهئابلوأ ىلع مهيفلاخم ةداهش اوزاجأ مهنأ مهنع ىكحو

 ىلإ مهوعدي ىنح مهيفلاخم ءامد اومرحو : اوجرخ اذإ ضارعتسالا

٠١ 

 )١( ص ةضهنلا ةبتكم عبط لوالا ءزجلا نييمالسالا تالاقم ١٧٠ .
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 نودحوم رئايكلا ىبكتر 3 نإو . نبدو ناميإ ةعاط لك نإ !ولاقو . مهنيد

 ٠ « نينمؤمب اوسيلو

 : باتكلا نم رخآ عضوم ق لوقيو

 هقلخ ىلع هناحبس هللا ضرتفا ام عيمج نإ نولوقي ةيضابإلاو

 ٍتابكلا ىبكترم نأو ، كرش رغك ال ةمعن رفك ىه ةريبك لك نآو ث ناميإ

 ٠ اهيف نودلخم نودلاخ رانلا ق

 ى ةرخآلا ىف نيكرشملا لافطأ ماليإ ف ةيضابإلا نم ريثك فقوو

 ء ماقتنالا قيرط ريغ ىلع ةرخآلا ف هناحبس هللا مهملؤي نأ اوزوجف

 هناحبس هللا نإ : لات نم مهنمو ه الضفت ةنجلا مهلخدي نأ اوزوجو

 ٠ « زيوجتلا قيرط ىلع ال \ باجيإلا قيرط ىلع مهملؤي
_ 

 : باتكلا سفن نم ١٨٦ ةحفص ف لوقيو

 ند د ۔محمو 6 ددزد نب هلل ١ ديع مهيملكتمو مهبتك ىفلؤم نمو «

 ٠ « ةيضايإ ءالؤهو لماك نب ى.حيو س برح .

95: 
٣ 

٠١ 

 : ىلي ام باتكلا سفن نم ١٨٩ ةحفص ف لوقيو

 نوري مهنكلو ، فيسلاب سانلا ضارتعا ىرت ال ةيضابإلا نأ الإ »
 هيلع اوردق ءىش ىأب ةمئأ "ونوكي نأ نم مهعنمو س روجلا ةمئآ ةلازإ
 ٠ ٠ هريغب وأ فيسلاب

 مهتالاتقمو ةيضابإلا نع ىرعشألا نسحلا وبأ هلانت ام مه اذ_ھ

 ا_ھرثكأ ميركلا ءىراقلل تلقن ىتلا ةباسنلا تاعينشتلا ىلإ ةفاضإلاب

 اذه ىق ميركلا ءىراقلل حضوأ نأ مهللا نم هلعلو ٠ ىضم اميف

نسحلا وبآ هبنك ىذلا لصفلا ىق تدرو ىتلا ءامسألا عيمج نأ لصفلا



_ ٣٨٢ _ 

 ضايإ نب هللا دبع امه نيمسا ادع اميف ةيضابإلا اهل ةقالع ال ةيضابإلا نع
 نم ناك ىرازفلا ديزي نب هللا دبعو بغذملا هيلا بسني ىذلا مامإلا وهو

 راكتلا ةقرف ىف متناو مهنع لصفناف لئاسملا ضعب ىف مهفلاخو ةيضابإلا

 : اهنم هيلإ ةبوسنملا بتكلا نم اددع ميدنلا نبا ركذ دقو

 ٠٨ ةضفارلا ىلع درلا بانك ث ةلزتعملا ىلع درلا باتك ء ديحوتلا باتك

 ه ناكم ف ىقي دخ بتكلا هذه نم ائنسش نأ ملعأ الو ٠ ةعاطتسالا باتك

 ٠ ملعأ اميف دوجو ميهي قيب ملف ةقرفلا هذه باحصآ امآ

 امهنأ نسحلا وبأ صن ناذللا لماك نب ىيحيو س برح نب دمحم امأ
 ىلع وهو نيقباسلا ىف كشي ناك امنأك مميفلؤمو ةيضابإلا ىملكتم نم
 تعاطا اميف ةيضابإلا دنع ركذ ىأ امهل دجوي ال هنإف ، ءالؤه ف نيقي

 امهرشحي نأ هلو ث اذه هصن ريبكلا مامإلا ىلع درا نأ ىنفسؤيو ص هيلع

 امهل دجوي ال هنإ ناكم امهل سيلف ةيضابإلا دنع امأ ىرخأ ةقرف ةيآ ف
 ذنم اهثارتب ظفتحت نأ تصرح ىتلا ةعساولا ةيضابإلا ةبنكملا ىف رثآ ىأ

 ةديبع ىبأو رباج ةمئألا تالسارمو ىواتف تظفحف لوألا نرقلا

 ناويدك اهيف ءاج ام ضعبو اهؤامسأ تظفح اهنم عاض ام ىتحو مهريغو

 ٠ ىنالجراولا بوقعي ىبأ ريسفتو متسر نب نمحرلا دبع ريسفتو رباج

 نع ائ.ن انل ركذت مل ةيعرشلاو اهنم ةيخيراتلا ء ةيضابإلا بنك

 قبس نمع كاذ ركذت مل ادك امهتافلؤم وأ امهتالاتم نع الو نيلجرلا نيذه

 ميركلا ءىراقلل دكؤأ نيح انأو ٠ ةيضابإلا ىلإ نسحلا وبأ ةبسن نأ
 ةلوطملا ةيضابإلا بتك نم ىدي هيلإ تلصو اميف هدكؤأ امنإف ىفنلا اذه

٠ ليحتسملا نم كلذ نإف اهءاصقتساآ ىعدأ الو ؤ ةرصتخملاو اهنم



٤٠ 

 ءىش اذهو خيراتلا ةمحز ف بتكلا هذه تعاض امبر لئاق لوقي دقو

 فلآ اذإ باتكلا نكلو ٠ ركني ال ءىش بتكلا عايض نأ كش الو ٠ فولأم

 ركذيو همسا ركذي نأ لقألا ىلع وآ هنع لني نأ دبالف سانلا هفرعو

 ملام اذهو ٠ ذخؤت من وأ لاوقأ وأ ءارآ هنم تذخأ ءاوس ٠ هفلؤم

 مهئ!رآ ضعب الو مهبتك الو مهؤامسأ ركذت ملف ٠ ءالؤهل ةبسنلاب ثدحي

 ريغ مهنأ مزجن لب اقلطم ةيضابإلا نم اونوكي مل مهنأب مزجن انلعجي ام

 بطقلاك قرفلا دادعت ىف مهوركذ نيذلا ىتحو ةيضابإلا دنع نيفورعم

 ث ةيضابإلا رداصم ريغ ىلع دمتعا امنإف ىفاكلا دبعو

 تصرحو فيلآتلاب تمتها ىتلا بهاذملا لوأ نم ةيضابإلا نأ كسن الو

 هيلع تعلطا اميف سيلو ث مهمجارتو مهخيراتو ةمئألا راثآب ظافتحالا ىلع

 مه:لإ اوبسنو ةيضابإلا ريغ نم مهنأ كلذ ىنعمو ، سانلا ءالؤهل ركذ ىأ
 فرعي ال نسحلا ابأ نأ ق الوأ ه.اإ انبهذ ام دكؤي اذهو ٠ اطخ

 الهج وأ أطخ مهيلإ بسن امنإ مهنع هبتك ام نأو ةقيقحلا ىف ةيضابإلا
 اهمومع ف ةيضابإلا ىلإ ايبسن ىتلا تالا_ةملا امأ ٠ مينشتلل ادصق وأ

 ةيضابإلا هرقي امم جيزم ىهف ، لصفلا اذه لوأ ىف اهضعب كل تلتن ىتلاو

 هب لوقي نم ىلع نومكحي اعمو س هنودريو هنوركني اممو ث هب نولوقيو

 مهدئاقعو مهتالاقمل اقفاوم ءاج ام نأ اذه نم حضاوو ث رذكلاو ةدرلاب

 ٠ ةفرعملاو ةساردلا قيرط نع ال س ةفدصلا قيرط نع ءاج امنإف

 ميركلا ءىراقلل ديدج نم دكؤأ نأ لصفلا اذه ماتخ ف ىنمهيو

 نع طخلا هيلا رجنا امنإو ص تاهبسثلا قوف نسحلا ابأ مامإلا عضأ ىننأ

٠ تاعزنلا هيف ترثك رصع قف ٠ هنع ل_ةنو هيف قثو نم قيرط



_ ٤١ _ 

 : ىلب ام ةقباسىل ١ لوصفلا ف نسحلا ىبأل انناىشقانم نم صلخنسنو : |

 . ةيضابإلا دنع مهل دوجو ال مهيملكتمو مهيفلؤم نمو ةيضابإلا نم قرفل

 ٢ _ مهقرف نع الو لاجرلا ءالؤه نع ائيسث نوفرعي ال ةيضابإلا .

 اهبسن ىتلا قرفلا كلن نم ةقرف ةيأ نوفرعي ال ةيضابإل ا _ ٣

 . اهلاوقأ رثكأب نولوقي الو مهيلإ نسحلا وبأ

 ةيضابإلا ىلي _ مومعلا ىلع اذكه _ اهبسن ىتلا تالاقملا _ ٤
 ث هنودري اممو ث ةيضابإلا هيلإ بهذي امم طيلخ ىه مهروهمج ىلإ وأ

 . هيقنتعم ىلع كرشلاب نومكحي اممو

 ىناثلا نرقلا ذنم بتكلا فيلأت ىف لعفلاب ةيضابإلا أدب _ ه
 سبلو مويلا ىلا ة_مكئألاا و ء املعل ا لسلستو بنكل ١ تلسلستو ٠ ىرجملا

 ٠ نسحلا وبأ مهيلإ هبيسن امم ءىش لسااسلا هذه ق

 شاعو ىرجملا ثلاثلا نرقلا ق ى رعشألا نسحلا وبأ شاع _ ٦

 تامامإو قرشملاب تامامإ ةيضابإلل ناك دقو ٠ عبارلا نرقلا ف ةنس نيثالث

 ءاهقفو ث نوملكتمو نوثدحمو نورسفمو ءاملعو ةمئأ مهل رهتشاو برغملاب

 رشي ملو مهنم ١ د_حأ ركذ مل هنكلو ذئنيح ةيمالسإلا مصاوعلا رثكأ ق

 ٠ مهبتك نم بانك ىلإ

 ىملع راهدزا ةرتف تناك نسحلا وبأ اهيف س اع ىتلا ةرنفلا _ ٧

 دحأ ىلإ رشب مل نسحلا ابأ نإف كلذ مغرو برغملاو قرشملا ف ةيضابإلل
٠ ةيضابإلا ءاماع نم هيرصاعم نم



 ٢؛ -

 درجو ال نسحلا وبأ مهنع بنك نيذلا ةيضابالا نأ هلك اذه ىنعمو

 ٠ نسحلا وبأ مهنع هبتك امدق مهل دوجو ال س انلا رت اس س ستبعي امك نويعب

 . نييقيقحلا نيبضابإلا نع بتكي مل نسحلا ابأ نأ ىأ

 5 « نييمالسإلا تالاقم » هباتك ىرعشألا نسحلا وبأ فلآ ذنمو

 نولقنيق ع نوقلؤملا هيلا دوعي اعجرمو س باتكلا هنم ىقتسي اردصم حبصأ
 « ىنعملاب ةراتو صنلاب ةرات ، لطابو قحو س باوصو ءاطخأ نم هيف ام
 ٠ ةراثإلا نع نولفغي انايحأو هيلإ نوريشي ةراتو

 ىف ، عوضوملا ف اوبتك نيرخآ نيفلؤم كانه نإ لوقي نل لئاتلو
 نأ عيطتسأ ىننأ ريغ ٠2 حيحص اذهو اضرأ هليبق نم نسحلا ىبأ رصع

 تالا_جم ىف هفقاومو س ىملعلا هزكرمو نسحلا ىبأ ةرهش نأ معزأ

 عجرم مهآ حبصاف ٠ اعيمج نيرخآلا ىلع ىغطي هتلعج لدجلاو ةججاحملا
 ٠ هدعب نم اوءاج نيذلا نيفلؤملا دنع ةجح قثوآو

 اهبر ةظحالم ىدبأ نأ الإ لصفلا ااذه متتخآ انآو ىنعسي الو

 اهبر هنأ كلذو هغلب امك ىرعشألا مامإلا ىلإ غلب ام ريربت ىلع دعاست
 امهدحأ نع ملعلا هيقلتب فرع نم ةديبع ىبآ بالط وأ رباج بالط نم ناك
 هنأ وأ ةيضابإلا نم نكي مل وه امنيب ايضابإ سانلا هنظو كلذب رهتشاو
 ملو مهنم هوبسحي ملو ةيضابإلا هنع ضرعاف تالاقملا كلت ضعبب لاق
٠ هب لوقي ام مغر مهنم هن مهريغ همه ونو مهريس ىق هوركذي



_ ٤٣ _ 

 ةيضابإلاو ىدادغبلا

 متها رخآ فلؤم ءاج ابيرقت نرق وحنب ىرعشألا نسحلا ىبأ دعب
 : وه فلؤملا اذه ٠ ةيمالسإلا تالاقملاو قرفلا نع ثيدحلاب

 ةريخأ ١ هتنيسنمي رهتنش ١ دقو ٠ ى دا دغبلا دمحم نيب ره اط نب ره اتتملآ ديع

 ٠ نيفلؤملا نيب

 قرفلا نم مهريغ نع بتك امك ةيضابإلا نع ىدادغبلا بتك

 : ذاتسألا هققح ىذلا _ قرفلا نيب قرفلا _ هباتك ف ةيمالسإلا

 ٠ هرشنو هياع قلعو ديمحلا دبع نيدلا ىبحم دمحم

 قرفلا ) ىدادغبلا باتك ةمدقم ةءارق ىف ءدبلا درجمب ءىراقلا نإ

 قفاري هنأكو سيطولا ةيماح ةعمعم ف لخاد هنأك سحي ( قّرفنا نيب
 ادادعتسا ةحلسألا عاونأ عيمجب هسفن ججد دق سارملا ديدش ابراحم

 . موصخلا نم ددع ىلع اهيف ىضقي نأ هل ىغبني ةكرعم لوخدل

 قيرط ف ىلاعتو هناحبس هللا هعضو صخش بناج ىلإ فقي هنأك وأ
 فقي رهف ، مهرئاصم ىف مكحتلا ةيحالص هاطعأو ٠ باسحلا موي سانلا

 بسح مههجو ةفئاط هب ترم املكو ث نيروشحملا قيرط ضرتعي اوبهزم

 ةنسلا لهأ نم متنأ ةفئاطلا اهتيأ : حاص وآ ! ديرب ثيح مهيف هيآر

 ىرخآ ةفئاط تءاج اذإف ه ةدجلا ىلإ قيرطلا اذه اوكلسا ث مكل روفغم

 ء ميحجلا ىلإ قيرطلا هذه عم !وبهذا ءاوهألا لهأ نم متنأ مهب حاص

 كلانه نوريست نم اب متنآ هنوص ىلعأب اهب حيصيف ةلبقم ةفئاط هل ودبتو
 ةسعتلا ةقرفلا اهتيأ متنأ امأ ه رانلا اولخدا ةلاض ةقرف متنأف ةلزتعم مكنإ

٠ رارتلا سئبو رانلا اولخداف مالسإلا نم متجرخ مكنإ ليق دقف



_ ٤٤ 

 ميركلا ءىراقلا اهيأ كيلع امف ةروصلا هذه كل حضتت نأ تئسث اذاو

 كيدي نيب عضأ نأ تئش اذإو ( قرفلا نيب قرفلا ) باتك رقت نأ الإ
 () هباتك ةمد۔ةم ى هلاق امم تارقف كل لقنآ انأ اهو سأب الف اجذومن

 : غيلبلا ىوقلا هبولسأب ركذلا قباسلا

 نع روثأملا ربخلا ىنعم حرش _ مكبولطمب هللا مكدعسأ متلآس »
 اهنم ع ةنرف نيعبسو اثالث ةمألا قارتفا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ء ةيواهلا ىلإ ريصت ةيداع اهيقاوبو ى ةيلاع ةنج ىلإ ريصت ث ةيجان ةدحاو
 اهب لزت ال ىتلا ، ةيجاننا ةقرفلا نيب قرفلا متبلطو ى ةيماحلا رانلاو

 مالظ نوري نيذلا ء لالضلا قرف نيبو ؤ معنلا اهنع لوزت الو ّ مدقلا

 نم نودجي الو اريعس نولصيسو ! اروبث قحلا داقتعاو ث ارون ملظلا

 نيدلا ةنايإ ق بجاولا نم مكبولطمب مكفاعسإ تيأرف ئ اريصن هللا نود

 ءارآلاو ح ةسوكنملا ءاوهألا نم اه زييمنو 6 ميقتسملا طارصلاو > ميوقلا

 . » ةسوكعملا

 ةسمخ ىلع لمتشي هباتك نأ ركذ باتكلا نم ةعبارلا ةحفصلا فو

 : باوبأ

 نيعبسو اثالث ةمألا قارتفا ىف روثأملا ثيدحلا نايب ف : لوألا
 ٠ ةةرف

 ىلع اهنم تسيل نمو ةلمجلا ىلع ةمألا قرف نايب ف : ىناثلا

 ٠ ةلمجلا

 ٠ ةلاضلا ءا وه لا قرف نم ةقرف لك حت اضفخ نابيب ق : ثلاثلا

 )١( ةحفص قرفلا نيب قرغلا » ٣ « .

 



_ ٤٥ _ 

 ٠ اهنم ثسيلو مالسإلا ىلإ تبستنا ىتلا قرفلا نايب ف : مبارلا

 نساحم نايبو س اهتاجن قيقحتو ةيجانلا ةقرفلا نايب ىف : سماخلا

 ٠ مالسإلا نيد

 مسن ماسق ةئالث سانلا مسقي نأ زاجيإ ف فلؤملا عاطتسا اذكهو

 فو ءاوهألا لهآ وه مسقو هعم هل ثيدح الف ةيمالسإلا ةمألا نع جراخ

 ةقرفلا مهف ثلاثلا مسقلا امأ مهحئاضف نع فشكيل باتكلا فلأ مسقلا اذه

 ةجانلا ٠

 دعي ٣ ١ ةحفص ب انكل ١ سفن نم لوأل ١ لصنلا ق فلؤم لوقيو

 : ىلي ام _ لدت نم ىلعو مالسإلا ةمأ ةملك ىنعم شقان نأ

 ةضفارلا وأ جراوخلا وأ ةلزتعملا عدب سنج نم هنعدب تناك نم

 ء ةيرارضلا وأ ةيمهجلا وأ ةيراجنلا عدب نم وآ ى ةيديزلا وأ ث ةيمامإلا
 ىف هنفد زاوج ىف وهو ت ماكحألا ضعب ىف ةمألا نم وهف ةمسجملا وأ

 ع نيملسملا عم ازغ اذإ ةمينغلاو ءىفلا ف هظح عنمب الأ فو نيملسملا رباتم
 ٠ دجاسملا ىف ةذاصلا نم عنمي الآ ىنو

 ةالصلا زو جن ال هنأو كلذو ئ اه !اوس ماكحأ ق ةمألا نم سياو

 ل ۔حي الو ةينس ةأرمال هحاكن الو ك هنحبيذ لحت الو 6 هفلخ الو هيلع

 ٠ مهدانتتعا ىلع تناك اذإ مهنم ةأرملا جوزتي نأ ىنسللل

 نأ هددل حضتي باتكلا ةمدقم رقي امدنع ميركلا ءىراقلا نأ كس الو

 مهجورخب مكح مسق : ةئالث ماسقأ ىلإ ةمألا مسقي نآ ررق دق فلؤملا

 ركذل الإ م-ھدروأ ام مسو ك مالسإلا ىلإ مهباستنا مغر ةللا نم

 ف اولض هب ام راهظإو ى مهئاطخأ سملتو مهيلع عينسشتلاو مهحئاضف

٠ هرلنن



_ ٤٦ 

 ىلع مكح مث ١ منهج ق اعيمج مهب فذقو لالضل اي نيمسخل ٠

 ىف مهنأل اضيأ اقبسم ةداعسلاب مهيلع مكح دقف ثلاثلا مسقلا ام
 : لوقي ىذلا رعاشلا ةقيرط ىلع ةنسلا لهأ نم هرظن

 مالسب اولخدا ناذمهل تلقل ةنج باب ىلع اباوب تنك واو

 ٠ ةعجارم نود مومعل ١ ىلع اذكه

 نع س شتفو ةنسلا نع اهلزع ىتلا قرفلا كلت ءاطخأ سملت نيح هتيلو
 نإ _ مهموصخ رداصم نم اهذخأي ملو مهرداصم ىلإ عجر مهحئاضف
 همهب ال ناك نإ هب تبشتي ام دجاو كسث الو وهو _ ريبعتلا اذه حص
 . رانلا ىلا ةسئايلا قرفلا كلتب عفدي نأ الإ

 فسؤملا نمو قرفلا ف بتك نميف ةيضابإلا نع ىدادغبلا بتك دتو
 نييقيقحلا ةيضابإلا ةمئأب لصتي نأب اقلطم متهي مل اضيأ فلؤملا آذه نا

 حجر امنإو ٠ مهبتك ق مهتالاقمو مهدئاقع ىلع علطي نآب الو مهئاملعو

 ىرعشألا نسحلا وبآ ىلع دمتعا هنأ ودبيو ى مهريغ مهنع هلاقو هبتك ام ىلإ
 ىلع ٭ ليلق فرصتب ةراتو 2 ةرابعلا سفنب ةرات مهنع هلاق ام لقنف اريثك
 . هيلع دمتعا وأ هنع لقن هنأ ركذي مل هنأ

 : ىلي ام ١٭٣ ص قرفلا نيب قرفلا هباتك ف لوقب

 تقرتفاو ، ضابإ نب هللا دبع ةمامإب لوقلا ىلع ةيضابإلا تعمجأ »
 مهيفلاخم نونعي _ ةمألا هذه رافك نأب لوقلا اهعمجي ء اقرف اهنيه اميف

 نينمؤم اويل مهنأو ٠ ناميإلاو كرشلا نم ءآرب _ ةمألا هذ_ه نم

 رسلا ىن مهءامد اومرحو مهتداهش اوزاجأو ث رافك مهنكلو نيكرشم الو

اومعزو س مهنم ثراوتلاو مهتحكانم اوححصو 4 ةينالعلا ىف اهولحتسا و



_ ٤٧ 

 اولاقو ؤ قحلا نيد نونيدي ال هلوسرلو هلل نوبراحم كلذ ىف مهنل

 ك حالسلاو ليخلا هولحنسأآ ىذلاو ٥ ضعب نود مهلاومأ ضعب لااحتساب

 ٠ ةمينغلا دنع اهباحصأ ىلع اهنودري مهناف ةضفلاو بهذلا امأف

 ةيثراحلاو ةيصفحلا : ىهو قرف عبرأ اهنيب اميف ةيضابإلا تقرتفا مث

 ٠ )) اهي هللا داري ال ةعاط باحصاو ‘ ةيديزيلاو

 .ت : ٭ ..., . نل.. !جنا
 ركذيف مهيلإ دوعي فوس هنأو ةالغ : ةيديزيلا نإ لاق اذ دعب

 ةيثراحلاو ةيصفحلا نع ثدحتو ةالغلا نع ثدحتي امدنع مهتالاقم
 من نسحلا وبأ هدروأ ام اهنع ودروأف اهب هللا داري ال ةعاط باحصأو

 ٠ ىلي ام ١٠٦ ةحفص باتكلا سفن فق لاق

 ٤؛ ددحون راد ةكد لهأ نم مهيفلاخم راد نأ اهلك ةيضابإلا تمعزو )»

 . « مهدنع ىغب راد هنإف ناطلسلا ركسعم الإ

 : لاق كلذ دعبو مهيلإ اهبسن () قافنلا ف لاوقأ ةثالث ركذ مث

 ٠ اهب ااودرفننا لاوقألا ف اذوذسش مهنع اهانيكح ىتلا ةلمجلا دعب

 ىف قئالخلا ىلع ىلاعت هلل ةجح ال نأ اومعز مهنم اقيرف نأ اهنم

 ٠ ءام۔إو ةراشإ نم ريخلا ماقم موقي امو ريخلاب الإ هريغو ديحونلا

 هيلع تبجو مالسإلا نيد ىف لخد نم لك اولان مهنم اموق نأ اهنمو

 . اهفرعي مل وأ اهعمسي مل وأ اهفرع وأ اهعمس ه ماكحألاو عئارشلا

 )١( دمحلا ةبيش رداق!ا دبع عم لصنلا ىف عوضولا اذه تئش نا عجار .

 



 هفلخ ىلإ ىلاعت هللا ثعبي نأ زا وجب اولاق مهنم اموق نأ : اهنمو

 ٠ هقدص ىلع لدد ليلد ااب الوسر

 دنف ىلاعت هللا نأب ربخلا هيلع درو نم : اولاق مهنم اموق نآ : مهنمو
 نمؤم هب هربخأ ىذلا نأ ملعي نأ هيلعف تلوح دق ةلبقلا نأ وأ رمخلا مرح
 ٠ رغاك وأ

 ث ربخلاب هيلع كلذ نآ ملعي نأ هيلع سيلو ث ربخلاب كلذ ملعي نآ هيلعو

 بوكرلا الو ث ةالصاا ىلإ ىنملا سانلا ىلع سيل مهضعب لوق : اهنمو

 ع بجاولا ءادأ ىلإ اهب لصوتي ىتلا بابسألا نم ءىش الو جحلا ىلإ ريسملاو

 ةلصوملا اهبابسأ نود اهنايعأب ةبجاولا تاعاطلا لعف مهيلع بجي امنإو

 ٠ اهيذإ

 ث ليوت وأ ليزنت ف مييغلاخم ةباتتسا بوجوب اعيمج مهلوق : اهنمو

 عسي ال اميف وأ هلهج عسي اميف فالخلا كلذ ناك ءاوس ث اولتق الإو اوبات ناف

 ٠ هلهج

 ، بات ناف ، بيتتسا مث دحلا هيلع ميقأ قرس وأ ىنز نم : اولاتو

 ٠ لتق الإو

 زو-جي الو فيلكتلا لهآ هللا ىنفأ اذإ هلك ىنغي ملاعلا نإ : اولاقو
 ٠ مهل هقلخ امنإ هنأل كلذ الا

 « نيهجو ف دح وأ ءىش ىف نيفلتخم نيمكح عوقو ةيضابإلا تزاجآو
 ناك اذإ هنم جورخلا نع هاهن دق هللا نإف هكلام نذإ ريغب اعرز لخد نمك

٠ هب هرمأ دقو 4 عرزلل دسفم هنم هجورخ



_ ٤٩ _ 

 ء ادحوم ةلبقلا له؟ نم ناك اذإ برحلا ىف ربدملا عبتي ال : اولاقو
 مهربدم عابناو ههبسشملا لنت اوحابأو ء ةيرذ الو ةأرما مهنم نمث ال و

 ٠ ) ةدرلا لهأب ركب وبأ لعف امك اذه نإ : اوااننو مهيرا رذور ممزتاسىن ىبسو

 نع كل اهننلتتن ىنلا ةيماحلا نهقوسو ء امال ١ عيب ةصنت درعي اذه دعيو

 قبس ام ةءارق دعب كردي ميركلا ءىراقلا لعلو ٠ ىرعشألا نسحلا ىبأ
 ىلع هصرح مغرو ىرعشألا ىلع دامتعالا لك دمتعا دق ىدادغبلا نأ

 ٠ كانه وأ انه نم لطن ام آريثك اهفورحب ىرعضألا ةرابع ناف ليلقلا فرصتل |

 نم ةيضابإلا ربتعا دق ىدادغبلا نأ وه لماتلا ىلإ وعدي ىذلاو

 جراوخلا ٠

 ا_ ,هل سمنتلبو حئاضف اهنع لاقب نأ بجبو ةلاض ةقرف كلذل مهنأو

 ةلاتم اهنأ ىوعدب انيح عئانسشلا وأ حئاضفل كلت دروي بهذو عئانست

 ٠ مهنم موت وأ مهضعب لوق اهنآ ىوعدب رخآ انيحو آعيمج ةيضابإلا

 اذه فو ص سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف سئيعي ناك ىدادغبلا نإ

 ىلإ ناسارخ نم ةيمالسإلا دالبلا بلغأ ىف اوفرع دق ةيضابإلا ناك رصملا
 _ ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف بلغأ ىف تافلؤم مهل ترهتسناو سلدنألا

 مهتمئأو مهؤاملع فرعو مهريسو مهخيراونت تنودو _ مالكلا ملع اميسال

 نأ امك ٠ ةلت هللا لوسر باحصأ ىلإ ضعب نع اهضعب ذخأي تاقبط ف

 & اهعورفو اهلو.دأ ىف ضعب نع اهضعب زيمت دق ةيمالسإلا بهاذملا رثكأ

 مهركذ نيذلا كئلوأ نإف كلذ عمو ث اهئاملعو اهتمئأو اهنالانتمر اهئارآ و

 مها,إ نيرنئاح هلبق نم ىرعشألا مهركذ نيذلا كئلوأ مه ىدادغبلا

( ةيضابالا _ ٤ م )



 مهبتك ىف ال مهوركذي ملو ائيست مهنع نوفرعي ال ةيضابإلاولا وأ ةيضابإلا ى

 . مهئاملع تاقبط ىف الو مهبنك

 ىرعشلا هابق نم هكلس ىذلا كلسملا سفن كلس دق ىدادغبلا نإ

 هبسنو ةيضابإلا نع هبتك ام بلغأ نأ ةقباسلا لوصغلا ىف تملع دقو

 كلسملا سفن كلسي وهو ىدا هغبلا نأو ٠ ةلصب مهيلإ تمي ال _ مهيلإ

 لك نآو ٠ ةيضابإلا نع ًائيسث فرعي ال رخآلا وه رداصملا سفن دمتعيو
 هبلإ تاقيفلتو تاعينستت وه امنإغ الطاب وأ اتح ناك ءاوس مهنع هبتك ام

 مهو-لعجي نأو ث ةيضابإلا دض ةنتفلا ران اودقوي نأ نوديري سان نع
 نوآريب تالاقمو دئاقع ميلإ نوبسنيف نيملسملا ميناوخإ ةيقب نم نيهوركم
 ء ماهبإلاو ضومغلا ةياغ ق الاوتأ مهنع نوقوسيو ء اهب لوقي نممو اهنم
 ريغ اريسفت تاملكلا وأ لمجلا ضعب نورسخي دقو مهدض ماعلا ىأرلا ةراثإل

 كش الو ه نيرخآلا سوفن ف مهو عرزل ةيضابإلا دنع دوصقم الو حيحص
 نوبتكي نيذلا ءاملعلا ءالؤه نأو كلذ لك ءارو ةركاملا ةسايسلا عباصأ نأ

 مهيدل نأ ملعلا عم ةلفغتسم وأ ةلغتسم رداصم نع مهتامولعم اوقلت امنإ

 اومكح ىتلا قرفلا كلت نع مهل لاقي ام لك قيدصتو ىقلتل ىفاكلا دادعتسالا

 ٠ هاقبسم لااضااب اهيلع

 معز دق ىدادغبلا نأ نم اقباس هيلإ انرنأ ام انه ديعن نأ ةلفان نمو

 ىتلا قرذلا نم ةقرفلا هذه نأو جراوخلا نم ةيضابإلا نأ هريغ معز امك

 ىنسلل زوجي ال هنأو س اهءارو ىلصي نأ الو اهيلع ىلصي نآ ىنسلل زوجي ال

 اذه ددر دقو ٠ اهحئابذ نم لكأي نآ الو ث اهنم جوزتي نآ همعز بسح

 ماكحألا هذه دروأ هنم ةيماتخلا لوصفلا فو ٠ باتكلا ةمدقم ف مالكلا
٠ ماظع ةمئأ ىلإ ماكحألا هذه ضعب بسنو اهيلع دازو ليصفتلا نم ءىشب



٥١ 

 فوفصل ًاقسثو 6 ةننفاا رانا ًاداقيإ دهشأ ةوعد ال ه٩_ذنأ بسحأو

 ٠ ةرعدلا هذه نم نيماسلا لمشل انتيزمتو ةملكلا ةدحول انتيرغنو 6 :

 نم اريثك ىوط دنن اميف ىدادغبلا خيراتلا ىوط دنف لاح لك ىلعو
 هباتك ىقبو ٠ نيملسملا ةايح ف امخض اغارف ؤامت تناك ىتلا قرفلا كلت

 ٠ بهذملا نم ريثك ىف بتكلا نم ريثك لمحت امك ةذاسث ءارآ لمحي

 ىنلاو راثآلاو جئاتنلا 6 تنذيأو تربخو ئ ةملسملا ةمألا ففرع دتو

 ططخلل ىمعألا عابتالاو 6 ةيسنجلاو ةيبهذلا ةيبصعلا نع بيسن

 كلذ ءارج ىف اهتحل ام ةرارم ىف تتاذو نيعلا ىأر تأرو ٠ ةيسايسلا

 ىعا دلا تكسنو دراسلا درن ؤ ةملكلا عمجت نأ لواحت مويلا ىهو

 ىل ١ دوعنف كانه وأ انه مالقأ موقت رخآ ىل ١ نبح نم نكلو ٠ ةنتفلا ىل ١

 ٠ ةلفغو ةجاذسو ةهااب ق ديدج نم همسرتل ءاطخا ق خيراتلا ٥اوط ام

 ةملك عمج ىلع مهناعأو 6 قافولا ل۔بسي نيصلخم أ نيام اعلل هللا رسي ح

 ىضاملا دهعلا ىف ةيسايسلا عماطملاو ةينيدلا بهاذملا اهتقرف ىتلا ةمألا

 ءامسألا ةنتفو س داصتقالا بهاذمو مكحتلا بصانمو ص ةسايسلا مهترفتو

 ٠ رضاحلا رصعلا ق ةياذكلا تاراعشلاو ء باقلألاو

 ضعب نإ ميركلا ءىراقلل لوقأ نأ ىنمي لصفلا اذه ماتخ فو

 اهبسن ىتلا ىهو اهسفن ىف اهييذكت لمحت ةيضابإلا ىلا اهبسن ىتلا لاوقألا
 ىتلا لاوقألا كلذكو ةيضابإلاب اهقحلأ ىتلا قرفلا نم ةقرف ىلا معز اميف

٠ معز



_ ٥٢ _ 

 ةبوسنملا لاوقألا هذهف اهب ناك مهنم اموق وآ ةيضابإلا نم اضعب نأ

 عيطتست مل اهسفن ىه اهنأل بيذكت ىلا جاتحت ال موق ىلا ول ضعب ىلا

 مهيلإ هبسن ام امأو ةيضابإلا نم حانجب تذال امنإو فقتف ضهتنت نأ

 لصحتي ام عم هللا ءاسن نإ باتكلا رخآ ف شاقنلاب هيلإ دوعن فوسف اعيمج

 نولوقي ال ام دكؤنو ةقيقح ةيضابإلا هب لوقي ام دكؤنف هريغ لاوقأ نم انيدل

 . ناعتسملا هللاو ةمهبم وأ ةمهوم ةقيرطب دروأ امع فشكنو ةقيقح هب

 ةيضايإلاو مزح نبا

 وه ىنع دتو ، ىرجملا سماخلا نرقلا ف ىسلدنألا مزح نبا شاع
 ٠ اهنع بتكو ةيمالسإل ١ به ا ذ اي رخآلا

 ةيضابإلا نع بتك اميف قفوي مل ريبكلا ملاعلا نإ لوقأ نأ ىنفسؤبو

 هضعب مدهي _ انايحأ همالكو ث نايحألا ضعب ف مهيلع ىنجت دقل لب
 ناسننإلا لواح امهم _ قدصت نأ نكمي ال هيواعد ضعب نأ امك ام اضعب

 ٠ ةلثمألا ميركلا ءىراقلا ىلاو _ تارربم اهل دجب نأ

 : ىلي ام ١٨٨ ةحفص ( لحنلاو للملا ىف لصفلا ) هباتك ىف لوقي

 نم ةقرف نأ مالسإلا ىلا نيمتنملا تالاقم عمج نم ضعب ركذ »

 ثدحملا ريغ وهو _ ةسينأ ىبأ نب ديرف ىعدي لجر مهسيئر ةيضابإلا

 5 امهدحأ وه : اهلع نيدهاش ةمألا هذه ىف نإ : لوقي ناك روهشملا

 ، هلبق ناك دق هلعل ىردي الو ٠ وه ىتم ىتح الو وه نم ىردي ال رخآلاو

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقي ىراصنلاو دوهيلا نم ناك نم نآو

نونمؤم مهنإف : لاق ى دوهيلا ىف ةيوسيعلا لوقي امك انيلإ ال برعلا ىلا



 ۔ ٥٣

 دوهيلا عئارش مازتلا ىلعو ث دقعلا اذه ىلع اوتام نإو ىلاعت هنا ءايلوأ

 نيدب ىتأي مجعلا نم ءىبنب خسنيس مالسإلا نيد نأو ، ىراصنلاو
 « ٠ ةدحاو ةلمج هيلع لزني رخآ نآ رقيو ٠ نيئبا۔دلا

 نإ الآ : دمحم ودأ لانق » : هلوقب ا ذه ىلع ريبكلا ملاعلا بقعيو

 6٧ هنم نوأربتيو % ثالانتملا هذه نم ءىتب لاق نم نورفكي ةيضابإلا عبمج

 ٠ « هلامو همد نولحتسيو

 ١ ه ا

 ءىشب نولوقي ال ةيضابإلا عيمج نأ ررقي مرت رمألا ف بيجعلاو
 ، رفكلاب اذه نم ءىش لانت نم ىلع نومكحيو ث اذه ةسينأ نبا ءارآ نم

 لجرلا اذه قوسي نأ نذإ هدنع غاس فيكف ث هلامو همد نولحتسيو
 ، ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نوركني مهو نيملسملا قرق ف الوأ : ةفئاطو

 وه ررقي امك ةيضابإلا عيمجو ٠ ةيضابإلا نم مهلعجي نأ راتخا مل مث

 ةقالع وأ ڵ بسن ةجيسثو مهنيب له ٠ كلذب لو_ةي نم نورفكي هسفن

 . ةدرجم ةئيرب ةقادص ةطبار مأ قرع عزن مآ ٤ ةرهاصم

 نيذلا نيعنشملا نيبصعتملا ضعب نكلو اعبط كلذ نم ءىش ال هنإ
 ملاعلا مهنمو نولقان اهلقنف ةبوذكألا هذه اوقلطأ « نولوقي ام نونزي ال

 بقعف اهنم ةيضابإلا فقوم ررقي نأ اهعم رطضا هنكلو مزح نها ريبكلا

 بهذ ام ىلا وأ ةيصخشلا هتفرعم ىلا ادانتسا امبر ةبئاصلا هتظحالم

 ٠ مالسإلا نع ةجراخ ةقرفلا هذه ربتعا ىذلا ىدادغبلاك هقبس نم هيلإ

 ةلثمأ هل اندروأ نأ قبس ضقانتلاو طيلختلا اذه لاثمأ نأ ةقيدحلاو

 امب مزح نبا نم ضورفملا ناك ٠ نيقباسلا تالاقملا باتك ضعب نع

ناا ةعاذلو عالطالا ةعسو ء ةظحالملا ةندو ء ءاكذلا نم هب رهنستا



 6 هريغ هدم ق-لزنا اميف قلزنم الآ _ انايحأ ةوسقلا دح ىلا غليب ىذلا

 اهل سيلو ث اهسفن بذكت ىتلا ةغراف!ا تاهرتلا هذه نم هباتك فلخ ةب نأو

 ٠ هيف درت ىذلا باتكلا ىف تاحفصلا ةدايز الإ مهللا ةميق نم

 ق رمتسا هنكلو اهبذك نأ دعي ةرةملا هذوم فتكا مزح نبا تيلو

 ٠ قيرطلا

 ق وأ ىنز نم نأ ىضابإل ١ تراح باحصأ نم ةذئاط تلاتو «

 4 كرتن بات ناف 4 لعف امم باتتسي مث ء دحلا هيلع مانني هناف فذت وآ

 + ) ةدرلا ىلع لنت ةيوننلا ىبأ نإو

 هدنسب ملو مزح نبا هنقن ى ذلا لوتلا اذه انشتان نأ قبس دتو

 هتقرف الو ثراحلا !ذه نوفرعي ال ةيضابإلا نأ ةيافكلا هيف امب انحضوأو

 مك د وه فذاتلاو قراسسلاو ى نازلا ىلع ةضابإلا مكح نأو

 عطقو 6 نصحم ا ريغل دلجو نصحملا مجر ٠ مهيلع هلوسر مكحو هلا ١

 دقو ٭ هقفلا بتك ىف ةلصفم طورب ٠ فذاقلل داجو س قراسلا غسرلا نم

 ءانثأ 6 4..اع تبجمر نه ىلع دودحلا ةيضابإلا ةمئأ !هيم ماتأ ثداوح ثعشخو

 ىف ةلعفم عئاقولاو خيراتلا بتك اهتركذ برغملا وأ قرشملا ٠ مهتامامإ

 ةمانإ ق هلاإ دودح اوزواجت ةيضابإل ١ ةمأ نأ دحأ ركذب ملو ٠ اهننايسيانم

 ٠ مهيلع بذ_ك مهيلإ لوقلا اذه دانسإ و ٠ بند مل وأ بان ةدرلاب دحلا

 ءاوس ةريبكلا بكترم نم نوأربب مهنأ عوضوملا ف ةيضابإلا دنع ام لكو
 ىتلا ركثئابكلا نم ثناك وأ دودحلا اهلع ماقت ىتلا رئابكلا نم تناك

( ةريبكلا ) ةيصعملا بكترم ىلع اهنوعقوي امنإ ةءاربلاو ٠ اهيلع دودح ال



 ٠ ةيالولا بوت 4.لء اوغيسأ اهنم بات ١ ذاف ٠ بئيب ملو اهدلع ارصم ما دام

 ىلع صيرح ماسم لك هدخند ىذللا فقوملا رد فقوملا اذه نأ دقنعأو

 ىلع ٥ءالوو هنبحم ىفضيب نآ عرولا ىقنلا ملسمل ١ عيطتسي فيكو همالسإ

 اهياع رصيو ةيصعملاب هللا رهاجي ناسنإ

 د_دلا هيلع ماقي نأ امإ ولخي ال دحلا هيلع ماقب ىذلا صخشلاو

 ىف نانثا فلتخي ال اذهف الثم ( زع امك ) ةبوتلل هنالعإو هفارتعا دعب

 رصم وهو ماقيو دحلا هيلع بجي نأ امإو ٠ هتيالو بوجوو هتبوت قدص

 نم نينثا نيب فالخال اذهو بكترا امم ةبوتلا ناعي الو هتيصعم ىلع

 ىفضي نأ ناميإلا قداص نمؤمل ناك امف هنم ةءارب!ا بوجو ف ةيضابإلا

 انلو ٠ كلذ ىلع رصيو ةيصعملاب هللا رهاجي ناسنإ ىلع هءالوو هتبحم
 اتلك ىفو ةبوقع رارصإلا ةلاح فو ريهطت ةبوتلا ةلاح ىف دحلا نأ نظأ

 ميقأ نم نيب قرف الو ه هيف عرا نلا ريدقت زواجتي ال نيتلاحلا

 هيلع ناك ام اهنك رئابكلا نإ لب هيلع مقي مل نمو ةاصعلا نم دحلا هيلع
 ةءاربلا نم رثكأ سيلو ةءاريلل ةبجوم ةيضابإلا دنع _ نكي مل امو دح

 مدعو ةيصعملا باكترا ببسب هللا ىف ءافجلاو ضغبلا ىه ةءاربلا ىنعمو

 ٠ كلذ نم رثكأ سيلو ةاصعلل ةمحرلاو ةرغغملاب ءاعدلا

 ةيضابإلا ماكحأ ةقيقح فرمل اليلق هسفن مزح نبا مامإلا ىنع ولو
 ةلودلا تناك دقو _ سلدنألا ىف سناع د۔ةو اميس الو مونريسو

 ذئنيح تناك ا۔هتمئأ ةريسو ليلقب كلذ لبق رئازجلا ىف ةمئاق ةيديسترلا

 ىق ماكحألا ءارجإو دودحلا ةماقإ قرطو ى ةنسلألا نيب ةلقاننم لازت ال

 امك س هب نوثدحتيو ضعب ىاع مهضعب سانلا هصقي امم ناك ةلودلا كلت

ضعب ىلع ني_حلا كاذ ىف لصحي نأ مزح نبا مامإلا ناكمإ ىف ناك
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 دودحلا ةماقإ ٠ ىقيقحلا ةيضابإلا ىأر اهنم فرعيو ةيقفلا بتكلا

 ىلع طخ.لا رايت ڵ قياسلا رايتلا ىف قاسنا مزح نبا مامإلا كلو

 ةبغرو طخسلا هيوتي ىروعش ال ديدس عفادب ةفلاخم اقرخ هبسح ام

 هبا_نك ىف هركذ ام ىلإ فاضأ دقو ٠ قرغلا كلت ىلع عينضتلا ىف ةحلم

 ٠ هننادهاستم نم اهنأ معز ىرخآ عئافست ةفلتخملا عئانسنلا كلن نم

 : ىلي ام ١٨٩ ةحغح ( لحنلاو للملا ف لصفلا ) هباتك ىف لاق

 ى باتكلا لهأ ماعط نومرحي سلدنألاب اندنع ةيضابإلا اندهاسنو »

 ىلع ءاضقلا نوبجويو ث سشبكلاو روثلاو سيتلا بيضق لكأ نومرحيو

 ، اهنم نوبرشي ىتلا رابآلا ىلع مهو نومميتيو ث ملتحاف اراهن مان نم
 ٠ « مهنم اليلق الإ

 فوسو ةيضابإلا ىلع عينضشتلل ةدارإ مالكلا اذه لوقي هنأ كست ال

 باب فو » ةيداهتجا ةبهقغ لئام » لحف ق لئاسملا هذه سقانن

 : ىلي اميق هلمأتف دعب اميف هلوقي ام اضيآ مينسنتلا

 : ىلب ام ١٦١ ص ( لحنلاو للا ف لصفلا ( ق : مزح نيا لاتق

 هباحصأ هنم ءىربف ضابإ نب هللا دبع عجر ةبلاعثلا لوق ىلإو »

 مهبهذمو مهملع ىف مهمدقم وه نم تلأس دقلو ڵ مويلا هنوفرعي ال مهف

 برغأ نم مزح نبا نم لوقلا اذهو « ٠٠ مهنم دحأ هفرع امف هنع

 مه نم ث مالقألاو ةنسلألا نم ريثك ىلع ددرت دق ناك نإو لاوقألا
 ؟ عجر ااذالو ضابإ نب هللا دبع هيلإ عجر ىذلا مهلوق وه امو ؟ ةيلاعتملا

لاونألا كلت ىه امو ؟ لاوتكلا نم ددع ىف وأ دحاو لوق ىف عجر لهو
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 لري-ة ف مهيلإ عجر لهو ؟ ةبلاعثلا لوق ىلإ ضابإ نبا اهيف عجر ىنلا

 اهل سياو ةرئاح ةلئسأ ؟ مهلاوقأ عيمج ف مهيلإ عجر هنأ مآ دحاو

 كتلوآ نم ىوعدلا هذه دروأ نمم هريغ دنع الو مزح نبا دنع باوج

 نم ىهو اهل نوجوري مث تبثت نود تاعاشإلا نوفطتخي نيذلا باتكلا

 مل امع لثألا ىلع وأ نوفرعي ال امع نوبتكي مهنأ ىلع ةلدذاا ىون

 ىلإ عجر ضابإ نبا نأ مزح نبا فرع فيك ٠ هتحص نم اوققحتي
 مدقملا اذه وه نمو : هنم ارئرب هباحصأ نأ دجو نيآ ؟ ةبلاعتلا لوق

 ؟ هتمامإ نع ائيس فرعي ال هدجوف قيقحتلاب مزح نبا: هعم ىذلا

 اهضعب مدهي ةيعادتملا ةيهاولا تاءاعدالاو ىواعدلا نم ةلسلس اهنإ

 ٠ اهلع دمتعا ىتلا رداصملا ىلإ ريشي ال اعيمج اهيف فلؤملاو ٠ اضعب

 ملف مهبهذم مهملع ىف مهمدقم وه نم لأس هنأ معزي مزح نبا

 لقعي لهو ؤ هنم نوأربب مهنأ ملع فيكف ٠ ضايإ نبا نع ائين اوفرعي

 ! ائيست هنع نوفرعي الو هنوفرعي ال صخ نم سان أربي نأ

 ةيضابإلا نع لأسي بهذ وأ تبثتلاب اقح ريبكلا ملاعلا متها له
 ةفرعم نود عينستلا اهنم دصقي لايخلا جسن نم ةروص ىه مأ ؟ مهمامإ و

 ءاملعب لاصتالا عالحتسال ققحتلا مزح نبأ دارأ ول ؟ ىقيقح ءىش

 ربتعي نيذلا نيمدقملا وأ ءاملعلا كئلوأ ءامسأ ركذلو لعفلاب ةيضابإلا
 قئاقحلا اهنم دمتسيو مهبتك ىلع علطي نأ وأ ٠ عوضوملا ف ةجح مهلورذ

 عمس مزح نبا نأ ىل وديي ةقباسلا ةروصلا فو ركنت الو ستانت ىتا

 نم هنع عمس نم نوكي دقو سلدنألا ف ةيضابإلا ىلإ بستني نمع

 سانلا نيب اهببسب رهتسثا ةورث وأ ةوطس بحاص نوكي دقو ماوعلا

 . ائيسن هدنع دجي ملف ضابإ نبا همامإ نع هلأسي مزح نبا هيلإ بهذف
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 ف نينامث عم _ ةفاقثلا راشتنا ىلع _ موبلا كلسملا اذه اذكلس ولو

 هيلإ لصوت امب ةييبش ةدحاو ةجيتنلا تناكل بهاذملا عابتأ نم ةئامل
 نم ىلع ؟ سيردإ نب دمحم وه نم لاؤسلا ددرت تذخأ كنآ ولف مزح نبا

 باحصأو راجتلا نم نيمدقملا ضعب ىلع لب ىعفاشلا عابتأ نم كفداصي
 نم هديرت ام مهنم ريثكلا دنع تدجو امل مهريغو ةريبكلا عرازمل
 اهيف ةجمل ف لاؤس!ا كلذ ددري نآ ىلع مهنم ريثكلا ديزي الو ے فراعمل
 انمامإ وه كل لو۔ةيف كنذ ىلإ فيضي نم الالح مهنسحأو بارغتسا

 !ذه هبشي ام وأ ىعفاشلا بهذملا مامإ وأ ميظعلا مامإلا وه وأ ميظعلا
 دقل لو ةنو امكح كلذ ىلع ىنبن نآ عيطتسن لهف ٠ 4دف ءانغ ال امم

 اوقرعي ملخ هعابتأ نم نيمدةملا ضعب وأ هعابتأ ىعفاسثلا نع انلأس

 ٠ ائيش هنع

 ةبلاعثلا لوق ىلا عجر ضابإ نب هللا دبع نأ ةيضابإلا نم دحأ معزي مل
 هنوربتعيو هتيالو ىلع نوعمجم مهف هنم آربي ةيضابإلا نم دحآ دجوي الو

 مهبتك ىق اهونود دنتو هتريس نوظفحيو نيعباتلا رابك نمو نيملسملا ةمئآ نم

 هنوعفرب ال كلذ عم مهو ةيعرشلا اياضقلا ف هلاوقأ نم ريثكلا نوفرعيو
 ريغ صخسث ىأ سيدقتلا ةناكم ىلا نوعفري ال امك س سيدقتلا ةناكم ىلا

 آذري-خأم ةمئألا نم هريغ لاوقأ ىف امك هلاوقأ ف نأ نوريو ٠ موصعم

 ءاوس مامإ ىأ ةبترملا هذه نع هنوهزني الو ٠ آطخو اباوسح ٠ ًاكورتمو

 ىتح ليلدلا ىلا ءىنث لك ىف نوهمكتحيو مهريغ ةمئأ وأ مهتمئأ نم ناك
 قحلا فرعيب الو قحلاب لاجرلا فرعي ) ةرابعلا هذه مهنيب ترهتشا

 ةيضابإلا نإو ةبلاعثلا لرق ىلا عجر ضابإ نبا نآ ىوعدف ( لاجرلاب

 ىتلا تاعينسثتلا بكرب قحلت نأ لواحت ىوعد ىرخألا ىه هنم نوأريي

مهنآ تالاقملا بانك نم آقح بيرغلا ٠ مهتمئأو ةيضابإلا ىلا بسنت
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 مول قرف ء اسؤرو ةمئأ مهنوربتعيو مهنم سيل نم ةيضابإلا ىلا نوبسنب

 امم هلعلو ىرخأ قرف وأ فئاوطب مهنوتقحليف نييقيقحلا مهتمئأ نرلوحيو

 : ىلب امب لصفلا اذه منخن نأ ءىرلانلا ىلع هفرب

 : ىلب ام ١٦٩١ ص ( لحنلاو لاملا نيب لصفلا ) هباتك ى مزح نبا لاق

 ناك هناف 0 ديز نب دحا ولا دبع ثحأ نيب ركب لوق مهتانتامح نمو »

 ء قحريغب لدرخ نم ةبح ذخأ ناك ولو ث ريبك وأ ريغص بنذ لك : لوقي

 .« هللاب كرش ىهف حازملا ليبس ىلع ةفيفخ ةبذك وأ

 امنإو ع ةيضابإلا تاقامح نم تسيل ميركلا ءىراقلا ىري امك هذه

 رابكاا ءاملعللو صس ىسلادنألا مزح نبا ريبكلا ملاعلا تاقامح نم ىه

 ىتح الو همأ الو هوبأ فرعي ال ىذساا ركبلا اذه وه نم ٠ مهتاتامح

 بسنلا لومجملا ركبلا اذه نوكي مث ٠ هلاوخآ ىلا بستني امنإو هيبأ ةبصع

 دمحم ابا ريبكلا ملاعلا نإ مث بتكلا ىف ركذتو اهب دمتعي لاوقأ هل امامإ

 دجي الف لجرلا اذه ىلع رثعي قرف ىلع نيملسملا فنصي وهو مزح نبا

 هيتليف ةيضابإلا فوفص نيب اغارف دجب ىتح هقوسي هب ىتآب مث اناكم هل
 . هتاننامح ةعبت مهيلع ىقلي مث مهيلإ هبسني مث كانه

 نإ ، ىوتسملا ااذه نم سانلا ىلع عينشتلا ىف فخسأ ال هنأ عقاولا

 الو س هلاوقأ نوفرعي الو س لوهجملا صخشلا اذه نوفرعي ال ةيضابإلا

 ٠ ليلاضألا هذه لثم نع مهبتك نوهزنيو ث موفحص ضايب اهب نودوسب
 تاقوأو مهناقوأ ىلع صرحأ مهو ؤ ةذاسثلا تالاقملاو ڵ ةغرافلا ىواعدلاو

 : اهطويخ جسن ىلع نواعت ىتلا تاقامحلا هذه لثم ف عييضت نأ مهئارن

لقنلا ةنامألامدعو ى ميقسلا لايخلا و ع ةرجافلاةياعدلاو قالغنالاو بصعتلا



 ةيحض عقوف ك ةفلتخملا اهييلاسآب ةركاملا ةسايسلا هيجوت مث % ةداهسشلماو

 ضعبو هنع ثدحتن ىذلا مزح نبا لاثمأ ءاملعلا داذفآ نم ةعامج كلذل

 م-غر اهلك ءاطخألا كلت مهيلع تزاجو ث هيلإ ريسثن فوس وأ هقبس نم

 ٠ ةطيحلاو رذحلا مهئاعدا

 لوصولا ف اورصق اذإ ارذع نيمدقألل سمتلن دت مقاولا ىف نحنو
 نيذلا نورصاعملا امأ ٠ قئاوعلا نم هيلإ انرشأ ام ببسب قئاقحلا ىلا

 ةلوهسل ث ريصقتلا ىف رذع ىأ مهل سيلف مهريغ نع ةباتكلل مهسفنأ نونعي
 قرط نم ةيونعملاو ةيداملا طوغضلا لاوزو س عجارملا رسيو س تالصاوملا
 بي_سب ةملسملا ةمألا تقحل ىتلا رارضألل انايع مهتادهاستم ء نيتحابلا

 ددشت نع جتن امنإ ةقرغلاو تتشتلا نأ مهكاردإو % ةقرفلاو تتشتلا

 مهتبراحمو مهتمقنو : مهتمئأ ءأ رآ مهكاسمتسا ىق قرفلا بهاذملا باحصآ

 ٠ ًتالغنا رثكألاو ةيبصع دشألا لعفلا در دلوي امم ؤ مهفلاخي نم لكل

 اهدعيو ؤ اهفص عمجيو ص اهدستر ةملسملا ةمألا مهلي نآ هللا ىسع . .

 ىد تتنو قلع هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ظفاحت ث ءاضيبل؛ا ةجحملا ىلا

 اومحخ دونج مه امنإ ءاملعلاو ةمئألا ةيقب ربتعتو ، مهيده ىف هباحصأب

 باوسملا مهنم ردصي ؤ مهمهفو مهتاداهتجا بسح ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ؤ مهنيب لضافن نأ الو حجرأ امهيأ مهلامعأ ديزن نأ انقح نم سيل اطخلاو

 رابتعاب ةنس وأ باتك نم ليلدلا هدي ام مهلاوقأ نم ذخأن نأ انيلع امنإو

 هريغ جرخن نأ انل سيلو ٠ نيعم مامإ نم هرودص رابتعاب ال ليلدلا ةوق

 ماكحأب ذخأن امنإو سانلا لاوقأب ذخأن ال اننأل ى هلوقب ذخأن مل نمم

٠ نيرطيسمب ىضم نمم دحآ ىلع انسلو ه هللا



 ةيضابإلاو ىنييارفسالا رفظملا وبأ

 : ةيمالسإلا ةمألا قرف نع اوبتك نيذلا سماخلا نرقلا ءاملع نم

 نم هنع بتك نميف ةضابإلا نع بتك دتو ٠ ىنييارفسالا رفلخملا وبأ

 ىرخأ ةروص هدجي رفظملا ىبآ باتك آرقي نيح ميركلا عىراتلاو قرفلا
 ىلا سمحتم براحم لخدي امك عوضوملا لخدي رهف ٠ ىدادغبلل ةتهاب

 لبق دعي وهو ٠ ناديذع نامصخ اهيف لباقتي ةمساح ةيبرح ةكرعم ةحاس
 قيرفلا رصتنيل ةوق نم ىتوأ ام لك وآ ، ةحلسأ نم عيطتسي ام لك كلذ

 ٠ هدعب نم موقي ال اميطحت همصخ مطحيو هديري ىذلا

 ميش ةمدقملا فو ( ريصبتلا ) هباتك رفظملا وبآ اديب حورلا هذهب
 مسقل ةنجلا مئ ةماقتسالاو ىدهلاب مكح : نيمسق ىلا ةيمالسإلا ةمألا
 نوكن داكن ةروص ىهو ٠ رخآلا مسقلل رانلا مث لالضلاو تيزلاب مكحو
 _ لصفلا اذه ف انمهي سيلو ٠ ىدادغبلا هذاتسأ دنع امم لصألا قبط
 ( . ةبضابإلا نع هئيدح الإ _ لاحلا ةعيبطب

 : ىلب ام هه ص ٥ ةعبط ريصبتلا هباتك ىف لات

__ 
 مه مث ٠ ضابإ نب هللا دبع عابتأ مهر ث ةيضابإلا ةسداسلا ةنترفلا. » _

 رافك ةملا هذه قرف نم مهيفلاخم نإ نولوقي مهلكو ، قرف مهنيب اميف
 : مهءامد نومرحيو 6 مهتاداهست نوزوجيو س نونمؤم الو نوكرىتم ال

 ثراونلا نوتبثيو مهتحكانم نوزوجيو ؤ .ةينالعلا ىف اهنوحيبتسيو ث رسلا
 نم ناك ام نوللحيو ٠ اهضعب نوللحيو ث مهمئانغ ضعب نومرحيو ع مهنيب
 . ة_خف وأ بهذ نم ناك ام نومرحيو حالسلاو بالسسألا ةلمج
. » اهمايرآ ىلا اهنودريو
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 نسحلا وبأو ىدادغبلا اهيلإ هقبس ىتلا ةريغصلا ةمدقملا هذه دعب

 ىدادغبلاو نسحلا وبأ هلبت نم اهركذ ىتلا ةقباسلا قرذلا ركذ ىلا لقتنا

 دعب عينصتلا حضاو طيسب فرصت عم ىدادغبلا ةرابع بلاغلا ف ةرابعلاو

 امك ليطابأو تاعانسث نم اهيف امب اهنم لك تالاقمو قرفلا كلت ركذ نأ

 نع اهليصافتب اهاذلقن ىتلا ةيراجلا ةصق ىلا ضرع ٠ لبق نم اهانضرع

 ى رعشألا مامته ا اهب متهي ملو ىنييارفسالا اهرصتخا دو ٠ نسحلا ىبأ

 مل باتكلا اذه ف ةيضابإلا نع هبتك اميف ىنييارفسإلاؤ » ىدادغبلاو

 ٠ ةيضابإلا نع ىقيقح ءىت ىآ ةفرعمل دوهجم ىأ رخآلا وه لذبي

 ةتترف مهربتعاف مهريغ نم مهنع بتك نمم هتبس نم رايت عم قاسنا امنإو

 مث هلبق نم مزح نباو ىدا!دغبلاو ىرعسألا لعف امك جراوخلا قوف نم
 مهتمئأ نم لعجو ص ىرعضنخألا دنع اهتيأر ىتلا تالاقملا كلت مهيلإ بست

 صيحمت وأ قيقحت نود قبس نم مهيلإ مهبسن نيذلا صاخشألا كئلوأ
 نم هباتك هانثأ _ هكلمتت هنأ هيقباس نع هب زاتما ام لك وه قيلعت وأ

 اليس اهباحصأو قرفلا كلت ىلع بصيف ةمراع بضغ ةروث رخآ ىلا نيح
 ٠ تانعللا و مئاتشلا نم

, ٠ 
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 نيتظحالمب ىرثوكلا دهاز دمحم خيسنلا باتكلا قحم سحأ دتو

 : ىلي ام ١٣ ص باتكلل هتمدقم ى لاق _ باتكلا فلؤم نع

 الو لاامإ ريغ ق _ باتكلا اذه ق فقوتسا هللاا همحر فنسحملاو (

 »٠ فقاومل ١ ضعب ف فنع ضعبب لحنلا و للم ١ باحصأ دانع نايب _ لااخإ

 : رطسأ دعي لوتيو

ىدادغبلا روصنم ابأ ةيراجنلاا ةبوجألا ىف ىزارلا زمغ دتو »
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 © اضيأ كلذب هءارو ىراسلا ىناتسرهسشلا حتفلا ابأو ةوسقلاو بصعنتلاب

 ٠ « ريثكب ةجهل فطلأ ىناثلا نكلو

 : رطسأ دعب لوتيو

 لارفنألا وزع » ىف تبثتلا مدع نآلا اذه ءاملع هب ذخؤي ام ىراصقو
 مالك نم ةريخألا ةرقفلا هذه آرقب نبح ميركلا ءىراقلا و .٠ «( نيس امك

 ء اهباحصأ ريغ ىلا بسنت الاوقآ نآ ىآر دق خيسلا نأ كردي ىرذنوكلا خيسفلا

 مهضعب ىلع ىزارلا ةظحالمب عنتقا هنأ امك اولوقي مل ام نولوقي اسان نأو
 تالخحالا ىلا ريشن ىتلا ةمعانلا ىرثوكلا انخيش ةرابعو بصعننلا ةدش

 هنأكو نآسنلا اذه ءاملع نه فرصتلا اذه نع راذتعالا ىنعم لمحن ةقباسلا

 قرفا دض فينعلا مهفقو رربي نآ لواح هنإ لب سأي ريبك كلذ ف ىري ال
 وزع ف تبثتلا مدع ةطقن _ تاذلاب ةطقنلا هذه نأ ىل وديبو ٠ ةفلاخملا
 ىلا لاو_ألا ةبسن ف تبثتلا مدع ناف ٠ ةههم ةطقن _ لاوقألا
 ىلا اهتيسن ىلا ىدؤب ٠ ةحبحص ةفرعم كلذ ةفرعم نم ققحتلا مدعو اهباحصأ

 رفكلا وأ قسفلاب سان ىلع مكحلا ىلا كلذ ىدؤي دقو ٠ اهنم ءآرب مه موق 2

 مهيمرب نمم ةد_بدتع حصأو كلذ نم ءايربأ مهو ٠ لااضلا وأ ةعدبلا وأ ح

 ٠ كلذ_د

 `١ىف ةريثك ةلثمأ ميركلا ءىراقلل تحضوأ ةنباسلا تاحفصلا فو

 ضعب نأو ةيضابإلا ىلا باتكلا ضعب هبسن اميف ىرحتلاو تبثتلا مدع
 هنأب هب نيلئاقلا ىلع ةيضابإلا مكحي مهتالاقم نم هنأ ىلع مهيلإ هوبسن ام
 ارثأت ىدادغيلاب ارثأتم ناك قباسلا ىف ترشأ امك رفظملا وبأ ، رفاك دنرم

 هكلس ىذلا جهنملا فو ةباتكلا بولسأ ف ايلج احضاو اذه رهظيو اريبك

فو ٠ اهلوانت ىتلا تالاقملاو قرفلا باحصأ ىلع ديدسلا قنحلا فو
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 ماكحأب اهيلع مكحلا نم زرحتلا مدع فو ٠ هب هثيداحأ عبط ىذلا فنعلا

 ةةفاوملا قرغلا حدم ىف ةالاغملا مث ٠ كلذب حجبتلا ةجرد ىلا نيكرشملا

 هوقهزأو ةينبأ نم هوداست امو نيملاظلا كولملاب راختفالاو زازتعإلا ةجرد ىلا

 ٠ حاورأ نم

 لهأ رثآم ددعي وهو ١٧٦ ص ريصبتلا هبانك ف ىنيبارفسالا لوقي
 : ىلي ام ةنسلا

 ةنسلا لهآ ىلع اهرادم ىتلا ةيلعغلا تاداهتجالا عاونأ امأو »

 تاطايرلاو دجاملا لثم ، ةروكذم ةرويتمف مالسإلا دالب ىف ةعامجلاو

 لثم ى سابعلا ىنب مايآ ى امإو ةيمأ ىنب مايأ ىف امإ ٠ ةنسلا لهأ دالب ىف ةتبنملا

 ىف لتق اينس ناكو ى كلملا دبع نب ديلولا مايآ ف ىنبملا قشمد دجسم

 ٠ « ضقاورلاو جراوخلا نم هللا ءاسن ام ع همايا

 : رطسأ .دعب لوقيو

 نكلو هنم ءىش ة رامع ق نرعسبو نوبلغتبي نيبرصمل ا ضعب ناكو «

 ٠ » مهداقتعا ءوس عم هنولعفي اوناك اذ عقوم ال

 ِثكأ هنع لوقي ىذلا كلملا دبع نب ديلولا نيد نع رظنلا عطتبو

 ىدوعسملل بهذلا جورم ق ءاج امك ادينع ارابج ناك هنآ نيخرؤملا

 : ىلب ام ثلاثلا ءزجلا نم ١٦٦ ص

 ٠ « اموشغ اموللظ ادينع ارابج ديلولا ناكو »

ةنسلا لهآ ظفل اهيلع قلطي ىتلا بهاذملاو ٩٦ ةنس وت ديلولا نإف



 س ٦٥

 ٠ ةدحاو ةنس نيا ناك امو امالغ ذئنيح ناك ةفينح ابأ نإف دعب دجوت مل

 لامعأ نم مدق ديلولا ن آ ضرف ولف ٠ دعب ادلوي ملف دمحأو ىعفاشلا امآ

 نوكي كلذ ناف جاجتحالا ماتم ىف هنوركذي وأ نوملسملا هب زتعي ام ريخلا

 ىرعد اينس ناك هنأ ىوعدو مهل هيف قح الو قرفلاو بهاذملا ةأشنل انتباس

 زيزعلا دبع ني رمعب زازتعالا ناكل اذه حسح ولو س ساسأ ىلع ىلع موقت ال

 هوبسنو ءارمألاو كولملا هب ماق امب ةنسلا لحأ رختفا اذإو ه قسحأو ىلوأ
 تهجو ىتلا تاثينجنملا ةنسلا لهأ لامعأ نم ربتعي ل_,يذ م:سىفنأ ىلإ

 ةنيدملا ىف ةيومألا ةلودلا ةداق اهب ماق ىتلا ةيسثحولا لامعألاو ةبعكلا ىلإ

 ةركاملا ةسايسلا عباصأ انه ظحلي ميبركلا ءىراتنا نأ كسن ال ه الثم ةرونملا

 ةيومكلا ةلودلا لامعأ نبزنخ هديرن اهل ءاهد ىق ءاملعلا مداق هجوت ىهو

 ٠ ٠ مهتان داسف ىوعدب باسحلا ن نم ه وطنقس اف نويديبعلا هب مات ا امل

 ٠ مالتألا هيجوت ف ةركاملا ةسايسلا هلعفت ام ضعب اذه

 هللا ءاش ام همايأ ىف لتق اينس ناكو » : ديلولا نع فلؤملا ريبعت امآ

 نعمأ هنأل اينس ديلرلا ربتعا امنإ هنأ مهويف » ضخاورلاو جراوخلا نم

 نيماسمل لنت ف ناملا ن آ كش الو ٠ جر اوخلاو فاولا لل لنت ت ى

 لوسرلا لات د-ةو ٠ . نا دمدح نم دحل ةماقإ نكي 7 ام امي

 : ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح ساانلا لتاقأ نأ ترمأ «.

 ٠ [ اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع د_فف اهلاق اذإف هللا

 همايأ ىف لتق هنأ هبجعأو اينس كلما دبع نب ديلولا ربتعي نآ هل زاج اذإو
( ةيضابالا _ ه م )



٦٦ 

 هبجعيو اينس اضبأ جاجحلا ربتعي الفأ نيرخآلا نيملسملا نم هللا ءاش ام

 هم_ھذلا جورم ق ىدوعسملا لانت جاجحلا هلتق ىذلا لئاهلا ددعلا اضيأ

 : ىلي ام تلاثلا ءزجلا نم ١٥ ةحفص

 دجوف هبورحو هركاسع ىف لتق نم ىوس هلتق نم ىصحأو »

 هفلأ نوثالثو ى لجر فلأ نوسمخ هسبح ق تامو ص افلأ نيرشعو ةئام

 فق لاجرلاو ءاسنلا سبحي ناكو ء ةدرجم افلأ رشع ةتس نهنم س ةآرما

 « )» دحاو عضوم

 ثففصنلا ف ىناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ رهتشا
 :تالا_ةملا باتك نيب هتيص عاذ دقو ٤ ىرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا

 هذه ف عجارملا مهأ نم ( لحنلاو للملا ) هباتك ربتعيو ك دئاتعلا ف

 تباث اققحم ردصمك هيلع نودمتعي مويلا باتك نم ريثكو عيضاوملا

 ىلجتسنل تقولا ضعب ريبكلا فلؤملا اذه قفارن نأ انمهيو ٠ شقاني ال
 نم ا_هيف عقو ىتلا ع اطخلا بنجتي نأ عاطتسا له ىرنو ؤ هفتورم

 ؟ ٥ وتيس

 ةعبطلا نم لوخلا ءز_جلا ( لحنلاو للملا ) هباتك ىف حتفلا وبأ لوقي

 : ىلي ام ٤ ص ةيراجتلا نيسحلا ةبنكمل ىلوألا

 ةلاقمب هريغ نع ريع نم لك سيل هنآ هدق ءا.رم ال ىذلا مواعملا نمو »

٠ « ةلاقم بحاص دء ام ةلأسم ى ام
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 ةحفص : لورتيو ٦ ىلب ام :

 هتدجو ام ىلع ةقرف لك بهذم دروأ نأ ىسفن ىلع ىلحرشو »

 نم هحيحص نيبأ نأ نود ث مهيلع رسك الو ، مهل بصعت ريغ نم مهبتك
 ٠ ) هلط اي نم هقح نيعأو ك ٥هدساف

 هسفن ىلع هطرشو ٠ هباتك عضول هططخ اغ حتفل ا ربأ فور لهف

 ؟ اهباحصآ رداصم نم دئاقعلاو ءارآلا ءاقتسا نم

 ىذللا كلسملا سفن كلس هنآو ء كلذ لعفي مل هنآ لوقأ نأ ىنفسؤي

 لاوننألا مويلإ بسنيو لاجرلا ءامسآ نع ثحبي رهف ، هوتباس هب رتم

 اهنسحم _ اعيمج اهعفدي ةترف نيعبسو نيتنثا ىلإ قرفلا ددعب غلبيل
 ىلإ اهدوتيف نيعبسلاو ةثلاثلا اهنم صلختسيو رانلا ىلإ _ اهتيسمو
 ىتلا بتكلا باحصأ نم هقبس نم ىلع هلك كلذ ىف دمتعا دقو ٠ ةنجلا

 اهضعبل انضرع امبر ةريسي تايئزج ىف مهفلاخ دق ناك نإو اهضعب انشنان
 ٠ لصفلا اذه ةياهن ى

 5 دقتني الو ححصي ال هنأو ڵ درجتب قرفلا ركذيس هنأ حتفلا وبآ دعو

 قحلاو ے د_.سافلاو حيحصلا نيب زيمي الو ، ءىطخي الو بو۔۔حي الو

 باتكلا ةمدقم نمو ٠ ىلوألا ةوطخلا نم هسضفن ضقان هنكلو ء لطابلاو

 د_ةمت ةليوط ريباوط ىف اهغففصيو قرفلا فوفص مظني لعجو هفيس درج

 لك ىف ةذختم سيلبإ دمع ىلإ هرصع نم خيراتلا قامعأ ىف اهروذج

 ىلب نيخفانلا نيكرشملا فتوم ىلإ سيلبإ فقوم نم ابسانم اروظم رصع
 قرفلا هذه نيب ةقيثولا قئالعلا طبري نأ لواحيو ث ةلاضلا قرفلا فقوم

 وهو ٠ نيطايسثلا وأ نيكرشملا وأ نيقفانملا نم هرظن ىف اهفالسأو ةلاضلا

 م
س
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 ةحفص ف لو-ةي ٠ ةعبرأ لوصأ ىلإ هرظن ىف ةلاضلا قرفلا عيمج عجري

 مكتحي ال نم ىاع لتعلا مكح نأ امل لوألا نيعللاف » : ىلي ام هباتك نم ٠

 قلخلا مكح وآ قلخلا ىف قلاخلا مكح هيلع ىرجي نآ همزل لتعلا هياع

 بهاذم ىلزألا ةهبسنلا نم راثف ، ريصتت ىناثلاو ولغ لوألاو ى قلاخلا ى

 قح ف اولغ ثيح خخغاورلا نم ةالنغلاو ةهبسثملاو ةيخسانتلاو ةيلولحلا

 ةهبسثلا نم راثو ه لالجلا تافصب هوغصو ىتح صاخلا نم صخش
 ىلاحت هفصو اورصق ثبح ةمسجملاو ةيربجلاو ةيردقلا بهاذم ةيناثا

 لكو تافصلا ةيلولح ةمبسثملاو لاعفألا ةيبسثم ةلزتعملاف ، نيتواذملا تافصب

 هنم نسحي اهنإ لات نم نإف ع ءاش ةينيع ىأب روعأ مهنم دحلاو

 . قلخلاب قلاخلا هبش دتف ث انم حجبتي ام هنم حبقيو ، انم نسحي ام

 امب قلخلا ءةفصوي وأ ڵ قاخملا هي فصوي امب ءىرابلا فصوب لانق نمو

 هقدلا نع لزتعا دتف هامسأ زع ىلاعت ءى رابلا هي فصر

 لوألا نيعللا خنتس نم كلذو ءىش لك ف ةلعلا بلط ةيردقلا خثنسو
 فيلكت ةدئافلاو ٠ ايناث فيلكتلا ىف ةمكحلاو الوأ قلخلا ف ةلحلا بلط ذإ
 ( جراوخلا ) بهذم ًشن هنعو ٠ اثلاث مالسلا هيلع مدآل دوجسلا
 هلوت نيبو س لاجرلا مكحي الو ؤ )١( هللا الإ مكح ال ميلو نيب قرف ال ذا

 قر ااك ) ةلمجلابو ٠ لاصلص نم هتقلخ رشبل دجسأأ ٠ كل الإ دجس ال

 اولصو ىتح مهمعزب ديحوتلا ىف اولغ ( ةلزتعملاف ) ( ميمذ رومألا دصق
 تافصب قلاخلا اوفصو ىتح اورصق ( ةهبسملا ) تافصلا ىفنب ليطعتلا ىلإ
 لولحلا ىلإ اولصو ىتح ةمامإلاو ةوبنلا ف اولغ ( ضفاورلاو ) ماسجألا

 مكحلا نا » : ىلاعت هلوت ىف ميركلا نآرقلا نم ةسبتقم ةملكلا هذه )١(
 هنأ ةملكلا هذه لات نم هلعف ام لك فسوي ةروس ىفو ماعنالا ةروس ق «( هلل الا

 . ةيفانلا نا نم الدب ةيفانلا امب ىتأ



_ ٦٩٦١ _ 

 هذبه نأ ىرت تنآو لاجرلا ميكحت اوفن ثيح اورصق ( جراوخلاو (

  اهردصم لوذلا ف كلتو ٠ لوألا نيعللا تاهبش نم ةئشان اهلك تاهيسلا

 ٠ » اهرهظم ةرخآلا ق هذهو

 لوصأو سيلبإ نيب طبري نأ لواح هنأ رمألا لوأ نم ىرت اذكهو

 مكح دق وهف طبرلل اهتيحالص مهوت ىتلا ةفيعضلا طويخلا كلذب قرفلا
 امب ددحيل اهدروي امنإو ىوهلا عابتاو غيزلاو لالضلاب اقبسم اهيلع

 ىذلا مخضلا بكوملا نمخ اهلعجت ىتلا تارربملا اهل سمتليو ةيئاصحإلا

 . ةيواملا ىلإ تالاقملا باتك هعفدي

 هد۔جي ام ىلع ءانب الإ ةقرف ةيأ نع بتكي الأ هدعوب قلعتي اميفو
 دق ىناتسرهشلا مامإلا نأ لوقأ نآ ىنغسؤيف ةقرفلا كلت ءاملع بتك ىف

 ع هسفن ىلع هطرش ىذلا طرشلاب لمعي ملو ، هب فوي ملو هدعوب لخأ

 قرفلا بتك نم هفقوم ىردأ تسلو ٠ ةيضإلا ىلإ ةبسنلاب لقألا ىلع اذه
 ٠ فلتخي ال هنأ بسحأ تنك نإو ىرخألا

 رداصم ىلإ دئاةعلاو ءارآلا ةبسن نم فقوملا اذه نأ ةتيتحلاو

 ةبسن ىف دمتعي هنأب هءارق دعي نيح بتاكلاف ٠ ريطخ فقوم اهباحصأ
 ناك ىفو نإف ، نازيملا ف هب ةقثلا عضي ث اهباحصأ رداصم ىلع لاوقألا

 كنلل اعضوم ناك س هدعوب لخأ نإو ، ءىش لك ىف قيدصتلاو ةقثلل .الهأ .

 : لوقي ام قيقحتل هئارو نم ثحبلا ىرجي

 لوألا ءزجلا لحنلاو لاملا هباتك ىف ىناتسرهسشلا حتفلا وبآ لاق

 ::ىلي ام ٢١٢ ص

.ناورم مايأ ق جرخ ىذلا ضابإ نب هللا دبع باحصأ ةيضابالا »



 س ٧٠

 نإ ليقو ةلابثب هلتاقف ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع هيلإ هجرف دمحم نبا

 ٠ )) هلاوتآو هلاوحآ عبمج ق هل انتيفر ناك ىضابالا ىبحب نب هللا دبع

 ريغ رافك ةلبتلا لهأ نم انيفلاخم نإ ( ضا:إ نبا ىأ ) لاقو

 نم م:لارمآ ةمينغو ء لالح ميتثرارمو ى ةزئاج مهتحكانمو ى نيكرستم

 مهلتق مارحو _ مارح هاوس امو ث لالح بردلا دنع عإاركلاو حالسلا

 . ةجحلا ةماقإو ٠ لاتت:ا بصن دعب الا ةليغرسلا ف مهبسو

 ركسعم الا ديحوت راد مالسإلا لهآ نم مييفلاخم راد نإ اولاقو

 اولاقو ، مهئايلو ىلع مهغلاخم ةدايس اوزاجأو ٠ ىغب راد هنإف ناطلسلا

 ٠ نونمؤم ال نودحوم مهنأ رئابكلا ىبكترم ف

 فرعيب نأ ئنمهيو مهنع اهاكح ىبعكلا نإ لانت تالاقم ةدع ركذ مث
 : ىناتسريستلا حتفلا ىبأل انتقغارم نع ةيتآلا تاظحالملا ميركلا ءىراتلا

 لتقو دمحم نب ناورم مايأ جرخ ضابإ نب هللا دبع نآ ركذ _ ١

 نع بتك نمم ةلمج ىلإو حتفلا ىبآ ىلإ برست آطخ اذهو ه ةلابثب

 ىفوت امنإو ناورم نمز ىلإ سثعي مل ضاب نب هللا دبع نأل ه عوضوملا

 دحآب مهيلع هبتسثا لوق!ا اذه اوركذ نيذلا لعلو كلملا دبع مايأ رخاوأ ىق

 بحيب نب هللا دبع باحصأ نم ث ةبقع نب جلب وآ ، فوع نب راتخملا : نيلجرلا

 . ةيضابإلا نم اعيمج مهو قحلا بلاط

 نم هل هبسن ام ضعب ىه ةيضابإلا ىلا اهبسن ىتلا تالاقملاو _ ٢
 حضونو باتكلا اذه لوصف ضعب ق اهل ضرعن فوسو اقباس مهنع انثدحت

 ء ايل افلاخم ناك امو ، ةيضابإلا تالاقمل اقفاوم اهنم ناك ام اهيف

. نايبلاو حاضيإلا نم ءىش ىلإ جاتحي ماهبإو ضومغب غيص امو



_ ٧١ _ 

 نأ ىلع صنو ث ةيضابإلا ىلإ ةبوسنملا تالاقملا نم ةلمج ركذ _ ٣
 نم صلخت نيح حتنلا ىبأ نم ميلس فقوم اذهو ٠ مهنع اهاكح ىبعكلا

 ٠ هريغ وأ قدص نم اميف امب اهاكح نم ىلإ اهبسنو لاوتكلا كان ةديع

 اه اخدد ملو ةلنننس٥ه اننرف ةيديزيلا و ة.ثراحلا و ةيصغحل ١ بابسح _ 3

 نمم نيتباسلا هيف فلاخ قيقحتو صيحمت هيف فترم وهو ةيضابإل ا ىف

 ٠ عورملا ف اوبتك

 ملسف 6 كلذ ىلع ىنب امو ةمألا عيب ةصت ال و ةيلعت ةمحت 7 مل _ ٥

 ٠ ءافوجلا ليطابألاو ٠ ةغراغلا تاعزنلا كات نم هباتك

 ميسةتن ف نيرخآلا قيرط كلس نإو حتفلا ابأ نأ اذه نم حضتيو
 أ هيقباس نم ايرحتو اداهتجا.و ةقد رثكآ ناك هنأ الإ اهيلع مكحلاو قرفلا

 هانركذ ام ريغ ائين هيلع ذخأن الو ى هل ردقت فتاو!ا نم ددع ىف ميفلاخو

 قرفلا نم ةعومجم ىلاع همكح ىف هريغ طروت امك هطروت ىف اننبا

 ايبلس افقوم عيمجلا نم فقيس هنأ هسفن ىلع هطرش مم اقبسم لااللاب

 ةبسن ىف قرفلا رداصم ىلإ عوجرلاب هدعو مث ث ءىطخي الو بوصي ال
 ىلا عجري نأ نم الدب ةيضابإلا ىلا ةبسنلابو ٠ كلذب هئافو مدعو لاوذألا

 ىف عقوف هركذي مل نمه هريغو ٠ ىبعكلا ىلإ اجتلا مهبتك وأ مهئاملع

 ضايإ نب هللا دبع خيرات ف هؤطخ امأ ه ايف مقي الآ ايرح ناك ءاطخأ

 ٠ باتكلا نم ريثكلا هلثم نم ملسي ال دق اطخ اذهف

 مهتالاقم ذخأي مل ةيضابإلا نع بنك امدنع حتفلا وبآف لاح لك ىلعو

تالاةملا كلتل هركذ نكلو مهريغ رداصم نم اهذخأ امنإ و مهرداصم نم



 ليق ام بسن دقف كلذلو ع قرفلا ءارآل ةفرعملاو ةظحالملا ةقدب مستي ناك

 ةيضابإلا ىلع بسحي ناك ام نم ضعب لعجو ص هتاور ىلا ةيضابإلا نع هل
 اذهو ء ةلفطلاو ةمألا ىلع عازنلا ةصق لغغأو ةلتتسم اقرف مهنم سيلو

 ةوطخ ىهو ٠ نيقباسلا تالاقملا باتك ىلع ادرو ادقن هنم ربتعي هدحو

٠ ريدقتلاو ءانثلا قحتست



 ن

 نانلا بابلا

 نيرصاعملا عم

 ىلاوغلا ىفطصم ىلع ذاتسألا عم

 ةرهز ىبآ عم

 دمحلا ةيبش رداقلا دبع عم

 ىديوه روتكدلا عم

 اضيآ ىديوه روتكدلا عم

 نيقرشتسملا ةيعبت ىف ىديوه ٠ د

 ىخونتلا نيدلا زع عم

 ىقابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا عم

ىقابلا ديع ميهاربإو ىخونتلا : نيذاتسألا عم





 ناثلا سابلا
 نيرصاعملا عم

 ءار _ رصعلا اذه ىف ةيمالسإلا قرغلا نع تثدحت ىتلا بتكلا

 ثسحبلا ىف اهجهانمو ث ةريثك _ اهضعبب وأ اهعيمج قرسقلاب ىنعت تناك
 نم فلتخت اهب اهتلوانت بيلاسألاو ث ةنكمم ريغ اهب ةطاحإلاو ، ةفلتخم

 { ةميدقلا رداسعملا ىلإ مجري ىذلا ىديلقتلا مهنم ، بتاك ىلإ بتاك
 ةدودحملا رداہحملا كلن ةرئاد نع جرخي ال ىنعملاب وأ صنلاب اهنع ذخأيف

 ٠ ايآر لمعي الو س اركف مدختسي ال كلذ ىف وهو ئ اهب قثوو اهضرع ىتلا

 عنطصي ث ةيبنجألا رداصملا ىلإ ةيبرعلا رداصملا نع ليمي نم مهنمو
 مهنم سبتقبو س منجهانمب اهيبش _ هثحب ىف _ اجينم ذختيو مهبولسأ
 ديجلا لذبب نم مهنمو ٠ ماكحألا اهاختقم ىلع ىنبيو ص تايرظنلاو ءارآلا

 عوجرلا دعب الإ ةقرف ىلع همكح ىنبي الو ٠ رداصملا فلتخم ىلع علطيو

 ٠ اهنع ليق امب اهتنراقمو ى اهسفن ىه اهرداصم ىلإ

 نبرداعملا تابانك نم ددع فق ةيضابإلا عوضومل ةسارد دعبو

 مهنم جذامن ذخآ نأ ىلع ىيأر رقتسا مهبيلاسأو مهجهانل ضارعتنساو
 : ةقباسلا تاهاجتالا لثمت

 : ىلي امك ةقباسلا تاهاجتالا لثمب نمل ىرايتخا ناكو

 ىباوغلا ىفطصم ىلع ذاتسكلا _ ١

ةرهز وبأ دمحأ دمحم ذاتسألا . ٢



 س ٧٦

 دمحلا ةيبسن رداقلا دبع ذاتسألا _ ٣

 ىدود ىبحي روتكدلا ٤

 ىخونتلا نيدلا زع ذاتسألا _ ه

 ىقابلا دبع دمحم ميها ربإ ذاتسألا _ ٦

 هسح ىهف لوصنلا هذه ق ةسا ردلل اعجرم تناك ىتلا مهبتك امأ

 : قباسلا بيترتلا

 ىباوغلا ذاتسا ةيمالسإلا قرفلا خيرات _ ١

 ةرهز ويآ ذاتسا ةيمال_ہسإلا بهاذملا _ ٢

 ةرهز وبأ ذاتسألا ةيهقفلا بهاذملا خيرات _ ٣

 دمحلا ةبيش ذاتسألا ةرصاعملا بهاذملاو قرفلاو نايدألا

 ىديوه روتكد ةيقيرفإلا ةراقلا نم مالسإلا ةفسلف خيرات

 ىخوننلا نيدلا زع ذاتسا بتكلا ىف ةعومجم ىلع تامدقم

 ىقابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا .ثيدحلا ملعلاو نيدلا

 م مالخعلا باتكلا ءال ه ةقفارم ق ةعتم ميركلا ءىرلاقلا دجي نأ وجرأ

 ىباوغلا ىفطصم ىلع ذاتسالا عم

هذه نع هتباتك ىف وهو ، ةيمالسإلا قرفلا نع بتك رصاعم فلؤم اذه



 س ٧٧ ب

 ‘ بصعتلا مدعو لادنعالا ريلخمب رهظيل اروكسثم ادهج لذبب ناك قرغلا

 ٠ فطللاو ةترلا ىف ةياغ ابولسأ هتباتك ف لمعتساو

 ةبحملا ديعص ىلع اعيمج نيملسملا قرف عمجي نأ لواحي ناكو
 اهايازم - لقألا ىلع _ اهنم لكل ، ركذي نأو ث نواعتلاو مارتحالاو

 مل كلذ لك عم هنكلو ٠ مالسإلل اهتمدخ فو ث ماعلا اهكولس ف ةرهالخلا

 ىف ةلماكلا هتتثو قلطملا هدامتعا هل اهببس ٠ تاتالزنالا نم ددع نم ملسب

 ةيضابإلا نع هبنك ام عيمج ىف دمتعا دتف تالاتملا بتك نم دحاو بناج

 رداصملا ىلع _ جراوخلا قرف نم ةقرف هرداصم و هرظن ف مهو _

 : ةدنآلا

 ى رعسألال تال !_ م ١

 ىدادخغبلل قرغلا نيب قرفلاو

 ىنيبارفسإلل ريصبتلا باتكو ىناتسرهسنلل لحنلاو للملاو

 نم اهفنتوم انفرعو اهنع انثدحت نأ قيس دق ةعبرألا بكلا هذه و

 نطاوم ةفرعم ىف دمتعاو ، ىزارلا ىلإ ةليلق انايحأ راسآ امك ةيضابإلا
 فورعمو ٠ رهيسنتدلوج قرشتسملا ىلع رضاحلا رصعلا ق ةيہذخابإلا

 نع هيأر نيوكت ق جرخي نل هناخ هرداصم هذه تمادام هنأ ةهاديلاد

 تافتتو ٩ا ثناك دنف اذه لك عمو ٠ بولسألاو ةجهللاب الإ مهللا % اهتناطن

 هنأو ، ىعوب لمعف ريكغتلا ىف ةرح ةعزن ىلع لدت اهنأل ريدقتلاب ةريدج

 ٠ ديداخأو تاجرعت نه هقيرط ف ام ىري نآ نود رايتلا عم قاسني ال

مهملا نم هنإف كلذلو جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا ربتعي هنإ : تلق



٧٨ 

 ددحأ نأ عيطتسأ ىنح مهن ضرعي امنيح اليلتت هبحصأ نأ _ ىرأ امرف _

 ٠ ةحضاو سسأ ىلع شاقنلا بناوج

 : لوقيف جراوخلا ةملك ىنعمل فيراعت ةثالث قوسي

 ٠ )» بلاط ىبأ نب ىلع نع مهجورخل جراوخ اومس مهنإ )ا _ ١

 . ىرعشألا نسحلا ىبأ ىلإ فيرعتلا اذه وزعيو

 ىلاعت هلوق نم ةذوخأم ةيمستلا نأ ةحفصلا شماه فف حجري 1
 د_ةق توا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو )

 نوكتو "مذال حدم بقل ةيمستلا نوكت اذه ىلعو ( هللا ىلع هرجآ عقو
 لاتقلا ى ىناغتلاب تغبص ىتلا مهتايح نأو ، مهيفلاخم نم ال مهنم

 . جاتنتسالا اذه ىلع اندعاست مهئدابم اقيقحت

 هيلع ةعامجلا تقفتا ىذلا قحلا مامإلا نع جرخ نم لك نإ » _ ٣

 لك ىف ةمئألا ىلع ةباحصلا مايآ : جورخلا ناك ءاوس ايجراخ ىمسي

 مهيفلاخم نم جراوخلاب مهتيمست نوكي فيرعتلا اذه ىلعو س نامز

 جرخي نم د۔جوب مادام تقو لك ىف نورمتسم جراوخلا نأو ث مهنمال

 ٠ ىناتسريهسلا ىلإ فيرعتلا اذه بسنيو « تاموكحلا ءاسؤر ىلع

 قرف كانه نكلو » : لوقي هنأ الإ ىناثلا فيرعتلا حجري هنأ مغرو

 ىلإ هبسن ىذلا حالطصالا ىأ _ حالطصالا اذهب جراوخلا نيب
 اذه ركذي نأ دعب وهو ٠ مهل خرؤن نيذلا جراوخلاو ىناتسرمسشلا

 ضرتعت ةقيمع ةوه نكلو خيراتلا ىرجم ف ميتكرح صخلي نأ لواحي
تالاقملا باحصأو نوخرؤملا لعف امك _ اهاطختي نأ عيطتسي الغ هقيرط



 ب ٧٩

 ءارآ ضرعتسي مث ٠ لمأتلاو ريكفتلا نم ةعئار ةفقو نود هلبقت نم

 ضارعتسا ىلإ لقتنب مث هرداصم اهروصت امك _ ةلمجلا ىف جراوخلا

 سفن كلذ ف اعبتم ةيضابإلا ىلإ لصي ىتح ةقرف ةقرف ةيلصألا مهقرف
 _ ىرخأ ةاجافم ءىجوف هنكلو رداصملا كلت هيلع تراس ىذلا جمنملا

 ٠ لمأتو ةريح ىف فقي هتكرت _ نوقباسلا اهل متهي مل

 امهيلإ دوعن نآ انب ردجي نيفقوملا نيذه ميركلا ءىراقلل حضون ىكلو
 ىف جراوخلا ةكرح صخلي ىباوغلا ذاتسألا ناك ء ليصفتلا نم ءىشب

 ناورهنلا لهأ نأ ركذ ىتح اهعبتتو ةقباسلا هرداحم بسح خيراتلا ىرجم

 كلت ركذتو فالآ ةعبرأ نم صاخشأ ةعست الإ مهنم جتني ملو اعيمج اولتنت

 ةعست الإ مريبراحم نم اولتقي نآ اوعيطتسي مل فالآلا ةعبرألا نآ رداصملا

 نآو ٠ احالس نولمحي ال نيديقم سانلا كئلوآ ناك امنأك صاخشأ

 دالبلا ىف اوقرفت ةيبهرلا ةرزجملا كلت نم اوجن نيذلا ةعستلا كئلوأ

 ىف ةكرحب موقي نأ عيطتسي ال ةلاحلا هذه لثم ىلع ناك نم نأ كسن الو

 .رصعلا نأب خيراتلا ثادحأ ضرعتسي وهو ءىجوف هنكلو ٠ بيرق ىدم
 رهنلا ةفض ىلع مهلك ةمكحملا لتثق نأ دعبو ةيواعم نم ءادتبا ىومألا
 نيب ةلصلا طبري فيك هل رهظي ملف جورخلل ةبئاد ةكرحب انوحسثم ناك _
 جراوخلا ةكرح نيبو رداصملا ركذت امبسح مهيلع ىضق نيذلا ةمكحملا
 ىلخحي ال هنكلو ةريح ى امهنيب اميف ةقالعلا هذه نع لءاستيو دعب اميف

 مل مهنإ لب كلذ نع ءىش ىأ اومدقي مل نيقباسلا نيخرؤملا نأل باوجب

 ذختي مث ةريحو بايترا ىف ملستسي وهف كلذلو هب اوسحي مل وآ اومتمي
 ةمكحملا ربتعاف هلك لحلا مدقي مل اذإ لحلا ضعب مدقي هنأ نظ افقوم

 مدقي وأ ةيفلسلا ةطبارلا هذه حضوي نآ عطتسي مل هنآ ولو جراوخلل اقلس

ة_ثاروب _ هسفن نيبو هنيب اميف اهاري ناك اذإ الإ مهللا اريسفت اهل



_ ٠ ٨ _ 

 نيبو مهنيب فالخلا ناك امنإ ةمكحملا نآ كلذ ٠ ةرابم ريغ ةيبسن وأ ةيركف

 حضو دقف جراوخلا امأ ةرجهلا نم ٣٧ ةنس ىف اوهتنا دقو ىلع نينمؤملا ريمأ

 ةقرازألا ةدايقب ةرجهلل ٦٤ ةنس ىف نييومألا دض ةصاخلا مهئدابمب مهفتوم

 ىلمع ىخيرات ماصفنا كلانيف نذإو ىباوغلا ذاتسألا ىري امك تادجنلاو

 نإو اضيأ امهنيب ىركف ماصغنا كانهو جراوخلا ةكرحو ةمكحملا ةكرح نيب
 نأ كلذو أرقت تنأو هسحت كنكلو ةحارص ىباوغلا ذاتسألا هيلإ رشي مل
 ٠ ةمكحملا هيف لغتشا ىذلا ناديملا ريغ جراوخلا هيف لغتشي ىذلا ناديملا

 نآ دجو ةماع مهراكفأو جراوخلا ءىدابم ضرعتسي ناك نيحو

 مهغلا ةلاحضو ددشتلاو ذوذشلاب مييمرت اهيلع دمتعي ىتلا رداصملا

 نم ةنقرفك _ ةيضابإلا ضرعتساو هترف ةقرف مهترف ضرعتسا املف ، لتعلا و

 ةسرشلل ةروصملا كلت اهيف دجي مل _ اهدمتعي ىتلا رداصملا بسح جراوخلا
 مسرلل نم دصقلا ناك ءاوس جراوخلا نع مسرت ىتلا ةضيغبلا

 نم ةيناثلا هتفقو فقوف _ مهل ةروص ءاطعإ وأ مهنع ةروص ءاطعإ

 وهو لحلا هل نومدقتي ال _ ةداعلاك . نوخرؤااو ص ريكفتلاو لمأتلا

 ثيحب ددعتلاو ةرثكلا نم ىهف ع اهيلع دمتعي ىتلا رداصملا مهتي نأ عيطتسي ال

 افلس جراوخلل نأ ضرتفا دق وهف لحلا هل رطخو ٠ اهماهتا لهسي ال

 اولهاستف مهفلس نع مهفتورم اوريغ دن فلخلا نوكي نأ عنمي امف افلخو

 لمحت ال ةيضابإلا ءارآ تناك املو مهفلس دنع ناك ىذلا ددشتلا لدب

 عم قفتت ال مهتفاومو ڵ رداصملا هفصت ىذلا جراوخلا عباط نم ائيست

 جراوخلا فلخ مه ةيضابإلا نوكي نأ عنمي امف نيددشتملا كئلوأ فقاوم
 ةركفلا هذه نآ كش الو ٠ تمزتملا مهفقوم نع ااولدعو اولهاست مهنكلو

 بلقي وهو ىباوغلا ذاتسألا نهذ ىف ترطخ ةرطاخ رمألا ؟دبم ف تناك

نود تالاقملا باتكو نوخرؤملا اهكرت ىتلا ةوهلا نم جورخلل ىأرلا هوجو



_ ٨١ 

 تلح ة۔ك.قح ترامد مث اضرف تراصف ةرطاخلا تلقتنا ر 6 مامنها ىأ

 ةرطاخلا هذه نكلو ٠ ىقب امبف هثحب اهيلع ىنبو ذاتسألا نهذ ىف ةلك۔دئملا

 عضوت ىنلا ةيشخلااك نبنحجرأتم نايتبتن ىلوألا ةيخرفغلاك ةدضرفغلا أ

 ة_:ةرقحلاب راملا سحبو زنمهن ىتح مدق اه لطت ام ةنتيمع ة ه قرغ روبعلل

 نيذلا باتكلا نأ يركلا ءعىرا_ةلل ركذأ نأ انه بحأو ٠ هثحت ةيفتخملا

 : ماستأ ةثالث مهئاحبأ ى جراوخلا اولوانت

 مهنوجرخي نيذلا نو همتانلا نوددششنملا باتكلا كئلوأ مه ل وذ مسقلا

 ىمالسإلا خيراتلا ر ازوأ لك مهيلع نومري مهو 6 نوداكي وأ مالسإلا نم

 باب حتفنا ىلع انديس ىلع اوجر ,خ نآ ذنمو « : ١) ( رصاعم خرؤم لو وب

 ٠ « ضرالا هجو ا اصنأ مهل مادام دسي نلو ٠ دعب دسي ملف ةنتفلا

 نود رداصملا ىف هنودجي ام نولقني نيذلا كئلوأ مه ىناثلا مسقلا
 ىلع اوعقو اذإف ةفدصلا بسح نوكت مهؤارآو ليلحت وأ مهفت وآ ةسارد
 اوعقو اذإو ىأر مهل ناك مييلع فطعت وآ جراوخلا ىلا ليمت رداصم
 ٠ رياغم رخآ ىأر مهل ناك مهل ةئوانم ىلع

 لادتعالا فقوم مهنم نوفقي نيذلا كئلوأ مه كلائلا مسقلا

 نوسمنلب دقو ةحامسو فطلب مهنع نوئدحنيو نيملسم 7 ةلمج نم ممنوبسحي

 مسقلا اذه فو مهئدابمو مهئارآ ضعب ف مهوديأ اميرو راذعألا مهل

 قبس راذعأب جراو ,خال رذنعي نأ لواح دقو ىباو غلا ىفطصم ىلع ذاتسخلا

 نم ددع ىف كل اهصخلأ نأ ىناكمإ فو نوقباس باتك اهب مهل رذتعا نآ

 : ىنأي امك « مهيلع مكحلا » » هلصف نم ةصلختسم طاقنلا

 ١ ... ايحطس آكاردإ ةينيدلا ميلاعتلل مهكاردإ ناك ٠

 )١( ص ىلوالا ةعبطلا ايبيل ىف ىبرعلا حتفلا باتك رظنا ١٠٤ .

 ( م ٦ _ ةيضابالا )



 ۔ ٨٢

 بسح نيدلا نم هوفرع ال صالخإ مهكاردإ بحاصي ناك _ ٢
 ٠ مهمهف

 نم رمآ فلاخي نم لك ىلع نوركني مهلعج مهدئانقعل مهصالخإ _ ٣
 ٠ _ مهكاردإ و مهمهف تبسح _ نيدلا رومأ

 ٠ رغكلا وأ كرشلاب مهيغلاخم ىلع نومكحي مهلعج راكنإل ا ١ ذه _ .

 ٥ جراوخلا لئاوأ دنع تناك ماكحألا ف ةقدلا مدع ٠

 حماستيو مهيلع فطعي نمم ىتح _ مهنع راذتعالا نآ ىرت اذكهو

 . دشأو ىسقأ نوكت دت ىرخأ ةروصب ماهتا رخآلا وه _ مهعم

 بصتني نيح مهيف دحاولا نا تالاتملا باتك ق ةيقيقحلا ةلكشملاو

 : امهلالخ نم قلطني نيتباث نيقح هسفنل ىطعي ةباتكلل

 ةقيقح مالسإل ا لثمت ىتلا ىه اهيلإ بستني ىتلا ةقرفلا نأ لوذلا قحلا

 وه اهريغ ىلع اهمكحو ةنراقملل الو دقنلل الو ميوقتلل ال ةعضاخ ريغ ىهف

 دئاقع هب نزوت ىذلا نازيملا ىه اهدئاقعو اهؤرآو هسفن مالسإلا مكح

 ٠ نيرخآلا ءارآو

 مالسإلا لثمت ةنحم هتقرف ىلا بستني ماد ام هنأ ىرب ىناثلا قحلا

 اهبرتت وآ اهدعب ررقي نأو ىرخألا قرفلا ىلع مكحي نآ هتايحالص نمف
 ٠ هتنترفو قرفلا كلت نيب ىذلا فااخلا ىدمد مالسإلا نم

 ىلع ةصاخ وأ ةماع اماكحأ ردصب نأ ف جرح ىآ دجي ال وهو

٠ ساسألا اذه ىلع رابتعالا .اذهب نيرخآلا



_ ٨٣ 

 نيملسملا ةدحول هتبحمو هلادتعا مغر ىباوغلا ذاتسألا لاق كلذلو

 ىلاعلا هفقوم نمو ميوقتلل عضخت ال ةقحم ةقرف ف افقوم هسفنل ددح دق وهف

 نيللا هعبط نم ناك املو اهءاطخأ بكترت ىهو ىرخألا قرفلا ىري كلذ
 ةجذاس قرف اهنأب ايناثو _ افيلآت . اهنع رذتعي حار دف حماستلاو

 هتلاح هذه تناك نمو ريكفتلاو قمعتلا الو مهفلا ةكلم اهل سيل ةطيسب

 ٠ هب قفريو بلجتسيو سنآتسي امنإو ذخاؤي الآ ىغبذيف

 شاتنلا تلطآ دقو جراوخلا نع هآر امل ةبسنلاب لقألا ىلع اذه وأ

 نع لاقي ام بلغأو مهنم ةقرف ةيضابإلا ربتعي هنأل جراوخلا عوضوم ف
 ٠ ةيضابإلا لمشي جراوخلا

 . ةصاخ ةيضابإلا ف هلاق ام ضعب كيلإ لقنأ نآ ىنرسي اذه دعب
 جراوخلا لصف ق ) ةيمالسإلا قرفلا خيرات ( ميقلا هباتك ق ءاج دقف

 : ىلب ام

 ىرعمذألا دنع )( ةيلصألا قرغلا ىدحإ مهو ةيضابإلا امأ و «

 : ىه مهعورف نإف ضابإ نب هللا دبع مهسيئرل نوبسنيو

 ١ _ ىبأ نب صخفح مهمامإ و ةيصغحلا ١ ماادقمل ٠

 ٢ _ ةسينأ نب ديزي باحصأ ةيديزيلا .

 ٣ _ ىضابإلا ثراح باحصأ ةيثراحلا ٠

 ىرعسشالا نسحلا ابا نال جراوخلا قرف نم ةيلصا ةقرف اهنا دصقي )١(

 قرفلا نم ةدحاو لك ناو ةيلصا قرف ىلا الوا نومسقني جراوخلا نا ىري

 . جراوخال ةيعرغ اقرف ىرعسشالا اهربتعي قرفلا نما ددع ئلا منسقنت ةيلصالا



_ ٨٤ 

 مهنمو هللا هجو اهب داري ال ةعاط باحصأ نومسي نم مهنمو _ ٤

 ىلوألا ةيمست ببسو « ىرخآ ةيفقاو » ةيكاحضلا ةيفقاولا نمو ةيفقاولا

 ملف مكح ىلع افلتخا نيقيرف نيب تفقو امهيتلك نأ ةيفقاولاب ةيناثلاو
 ٠ « اذهل ةفقاو اومسف فقن اولاقو نيفلتخملا نيقيرفلا دحأ ىلا امضني

 دنع ةموعزملا قرفلا هذه ىلع ميركلا ءىراقلا علطا نأ قبس دقو

 كانه ملعو ٠ رثكأ ليصفتب هدعب ركذ نمو نسحلا ىبأك نيمدقألا باتكلا
 اهيلإ بسني ام نأو ةيضابإلا ىلا ةيعرفلا قرفلا هذه ةبسنل ساسأ ال هنأ

 ٠ رفكلاب هلئات ىلع نومكحي ام هنمو ةيضابإلا هب لوقي ال تالاقملا نم

 : ىلي ام ردصملا سفن ف ىباوغلا ذاتسألا لاقو

 ددشي ناك ىتلا ماكحألا نم ريتك ىف اولهاست دقف ةيضابإلا امأ »

 ء )١( نيكرشم ريغ رافك ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم نإ اولاقف مهفلس اميف
 نم تمنغ اذإ مهلاومأ نأو ؤ لالح مهتثاروو ث ةزئاج مهتحكانم نآو

 ىف اذه ادع امو ى حالسلاك برحلا ىلع نيعي امم تناك اذإ س لالح برحلا

 لتقلا زوجي امنإو ، رسلا فو ةليغ مهلتق مرحيو ث مارح رهف لاومألا
 عيمج نإ اولاقو ث لاتقلاب مهونلعأو ؤ ةجحلا مهموصخ ىلع ¡وماقأ اذإ

 هيف لخدت ناميإلا مهدنعف ناميإ هقلخ ىلع هناحبس هللا هضرتفا ام

 قرف ىلع بلاغلا وه ىأرلا اذه نأ رهظيو هنم ءزج لامعألاو ، لامعألا

 اذه معنو ث اهنأسن نم عفرتو لامعألا سدقت ةفئاطل كلتف ، جراوخلا

 نم ةريبك نمؤم:بكترا اذإ هنأ الإ س هب نوكسمتي نيملسملا تيلو ٠ ىأرلا

 .راتخا ام هلو ىوتلملا ريبعتلا اذه لمعتساف رايتلا عم ىباوغلا قاسنا ()



 مهنإف اذهب مهلوق عم نكلو ث كرس رفك ال ةمعن رفك رفاك رهف رئابكلا
 ٠ رانلا ىف هديلختب نولوتي

 ، رفك راد ال ديحوت راد مالسإلا لهآ نم ممييفلاخم راد نإ اولاقو

 راد نإ نولوقي اوناك مهفلس نأ ثيح ٠ مهلهاست ىحاون نم اضيأ اذهو
 مهنم الهاسيت رثكأ اوناكو مهفلسن هيق اوغلاخ اممو ح كرش راد مهفيلاخم

 مهضعبف نيكرشملا لافطأ امآو ، مهيغلاخم ةداهش اوزاجأ مهنأ هيف

 مهضعبو ع ةنجلا هللا مهلخدي نأ زوجو ث ماقتنالا قيرط ريغ ىلع مهمزالب

 جراوخلا ىرخأتم نأ ىرن انه نمو ى زئاج ال بجاو مهمالسإ نإ لوقي
 لها_ہسنلا اذه نأو ٤ مهيمدقتم نم رثكأ مهيغلاخم عم ااهاست رثكأ اوناك

 اوفعض مهنأ وه حماستلا اذه ببس له ىردن الو ائيشف ائيسن دادزي دب

 ىتح ائيسنف ائيسث مهيفلاخم نم اوبرقتي نأ نوديري مهف مهبورح ةرثكل

 ىف قمع مدعو ةجاذس مهيفو ع ةيدابلا برع نم اوناك نيذلا مهفلس هفرعي
 نوكي نأ نم عنام الو مهفلس نه مهيفلاخم مم احماست رئكأ اوناك ئ ريكفتلا

 نأو . مهسامح نم تفعضأ دد بورحلاذ ٠ اعم نايبسنلا مهيدل عمتجا دق

 ةصحاف مهترظن تحبسحأو 6 مهخلسن كرادم نع تعسننا دقن مهكرادم

 » يشل نم رثكأ نيدلا ىحاون 7

 : ىلي ام باتكلا نم رخآ عضوم ف لوقيو

 _ جراوخلا لثاوأ دنع تناك ماكحألا ىف ةقدلا مدع نأ رهظي نكلو »

 نيب اورفو 0 ماكحألا ىف اروقنتد دق مهنإف مهورخآتم امأو _ تلتق امك

انظحال امكو مهفلسم طتنشا امك ء مةماكحأ ف ١ رطنشب ملو 6 لمعو لمع



٨٦ 

 ٠ لهاست اهيفو حماست اهيف مهيذلاخم ىلع مهماكحأ تراص مدقت اميف
 نيدلخم نيكرشملا لافطأ سيلو ث اكرشم وأ ارفاك مهل فلاخم لك سيل
 مهتوق تفعض ا_م هنأ ظحاليو 4 مهئابآ مكح مهمكح سيلو ٠ رانلا ىف

 تافلؤم مهل تحبصأ ىتح ث ىملعلا جاتنإلا وحن مهسوفن تهجتا ةيبرحلا

 امامت مهؤادعأ مهديب مل مهقرف نأ ظحاليو س ةيبدأو ةيوغلو ةيمالكو ةيهقف
 نم ةيلامشلا ايتتيرفإ ق نرنكسي تاعامج اذ_ھ اندهع ىلإ مهنم ىقب لي

 ع برغلا سلبارطب ةسوفن لبج ميلقا ف نوميقي ءالؤهو ةيضابإلا جراوخ
 ٠ « ةيقرلا ايقيرفأب رابزنزب رخآ قيرف ك!ذك دجويو

 ىقتسا هنأ حضاوو ةصاخ ةيضابإلا نع ىباوغلا ذاتسألا هلاق ام اذه

 رداصم نم ةصاخ ةيضابإلا نعو ةماع جراوخلا نع هتامولعم عيمج
 باتك ىأ ركذي مل امك ةيضابإلا بتك نم باتك ىأ ركذي مل وهف مهريغ

 ىباوغلا ذاتسألا عم فقأ دوأ اذه دعب بنك مهل تيقب نإ جراوخلل

 ٠ هثحب ىف ةدراولا طاتنلا ضعب ةشقانمل ةريصق تافقو

 : مهوفلاخم : ىلوألا ةطقنلا

 مهنربسحي مهو _ ةيضابإلا نع اوبتك نيذلا نأ فمالسؤملا نم

 اهنم صلختي دكي مل ةمكحتسم ةدقع مهمالقآ ريست تناك جراوخلا نم

 ىذلا طخلا ةعاربب تمسر دن تناك ام موي ىف ادب نأ كلذ مهنم دحاو

 ةعيبط ف جرخي ال طخلا اذه نوكي نأو جراوخلا نع بتكي نم هيلع ريسي
 موسرملا طخلا ىف تالاتملا باتك راسو مهيفلاخمل مهتلماعم نع هريس

 مهتبساحمو مهيفلاخم مهتالماعم نع جرخت جراوخلا نع مهتاباتك داكن ال

 اوثحيي نأ مهسفنأل باتكلا كئلوأ حمسي ملو ، ريسعلا باسحلا .اهيلع
رطخب ملو مهل مهيفلاخم ةلماعم وهو عوضوملا نم ىناثلا بناجلا اوسشقانيو



 ب _ ٨٧

 نم وأ لعف در ننك امبر كولسلا اذه نأ ضرف درجم ىتح اوضرفي نأ مهل
 ٠ عافدلا باب

 اطخلا سفن عم راسو هيجوتلا اذها ىباوغلا ذاتسألا عضخ دقو

 قوف ةحارص تارم رثع وحن مهيفلاخم ةملك ةليلقلا تارقفلا ف _ ركذف

 هجتملا اهنؤاو تالاقملا بتك ىف ام ىلع تددرت ام ةرثكلو ٠ اهيلع ريمضلا ةلالد

 . جراوخلا نع باتكلا ةدقع اهتيمس مهثوحبل زكرمو باتكلل ىساسألا

 ٢ _ رايتلا عم قايسنالا :

 عورف ددعب بهذف تالاقملا باتك رايت عم ىباوغلا ذاتسألا قاسنا

 اليلق لمأن ولو راثكإلاو ليومتلل مه نولعفي اوناك امك ةدحاولا ةلأسملا

 اهنم ةلاقم ةرشع ىدحإ ةقباسلا تارتفلا ىف ةيضابالل ركذ دق هنآ دجرل

 ٠ ةزئاج مهتحكانم % نبكرسثم ريغ مه » ٠ مهيذلاخمب قلعتن تالاقم ىنامث

 زوجي ال ، () حالسلا ادع ام ةزئاج ريغ مهلاومأ ةمينغ ث لالح مهتنارو
 ةماقإو نالعإلا دعب الإ مهموصخ لاتق زوجب ال س رسلا ف وأ ةليغ مهلتق

 هذ_۔هو «مهيقفاوم ىل_ءع ةزئاج مهتداهست ء مالسإ راد مهراد ى ةجحلا

 ىلع ىبنن عورف ىهو دحاو عو-۔فوم ةيعرف لئاسم اهلك تالاتملا

 نم ميمج نأ نورب ةيضابإلا ماد امف مالسبإلا وه د_حاو لصأ

 ه_تقطنب هنأو مهفلاخ وأ مهتفاو ءاوس ملسم وه ديحوتلا ةملكب قطن

 ىتلا وأ نيملسملا نم هريغ دنع ىتلا قوقحلا عيمج بسنكا دق ةداهسنتلا ةملكب

 ال افوخ حالسلا ىتح نيملسملا لاوما نم ائيش نوحيبي ال ةيضابالا .)١(

 . تالاقملا باتك اهيلا هبسني

 



 ص _ ٨ ١

 اعرف عورفلا كلت دادعت ىف أدبن نأل ىعاد الف نيملسملل مالسإلا ايحنمي

 اهتددح بابسأب الإ مهنع طقست الو اعيمج نيملسملا قونتح نم اهنأل ه اعرف

 هلام حابيال و همد ةمصع ىف قيرطلا عطاقتو ىغابلا قح طقسي امك ةعيرشلا

 طتست ال ملسم لكل ةنوصم مرحو قوقحلا كلن نإ لب ٠ هلايع ىبس الو
 ديحولا ءىنلاو ٠ مالسإلا نم جورخلاب الإ هنم عيضت الو بكترا امهم ادبأ
 همد وه هبابسأ تدجو اذإ ملسم هنأ عم هتنايص قح ناسنإلا دقفي ىذلا

 ٠ ىنازلاو ىغابلاك كلذو

 ٣ _ فلخلا لها_سن :

 دقو مهفلس نع اولهاست ةيضابإلا فلخ نإ ىباوغلا ذاتسألا لوقي

 همكح ىنب دنتسم ىأ ىلع ىردأ تسلو ٠ تارم ةدع ةركفلا هذه داعأ

 ركذي مل هنأل ةيضابإلا بتك نم باتك ىأ فرعي ال ودبي اميف وهف ء اذه
 ريغ ىف تاداهتجالا ريغت نإ هل لوقأ انأف كلذ عمو هعجار ىف ائيس اهنم

 بهاذملا نم بهذم اهنم لخي ملو ةعيرشلا هذه نساحم نم تايعطقلا

 ىأر اهيف هل نوكيف ةدحاو ةيضق ف دحاو ملاع ىأر ريغتب دقو ةيمالسإلا
 ملاعلا نأ وأ ث لوألا ىأرلا بحاص نأ ىلع اليلد كلذ نكي ملو ءارآ وأ

 ٠ ريكغتلا قيض وأ ايحطس ناك ى لوألا هيأر ى

 ريغتي مل اهدروأ ىتلا لئاسملا نأ ىباوغلا ذاتسذال دكؤأ انأف اذه عمو

 ةلأسم ىه ةدحاو ةلأسم ادع اميف مهفلس نع ةيضابإلا فلخ ىأر اهيف

 لهأ نم مهنأ فلخلا حجرو ةيفالخ فلسلا دنع تناك دقف نيكرشملا لافطأ

 لئاسملا امأ ٠ عوضوملا ىف ةدراولا ثيداحألل اقبط نيماسملل امدخ ةنجلا

 فلس ىأرو انلق امك دحاو لصأل عورف ىمف اقباس اهانركذ ىتما ةينامثلا

نأ خيراتلا بتك عمجت داكتو هانلجس ىذلا ىأرلا اذه يه اميف ةيضابإلا



_ ٨٨٩ 

 نيكرشملا ةلماعم مهلماعف. نيملسملا نم هيفلاخم ىلع كرشلاب مكنح نم لرأ

 بتك ممجت داكتو ٠ قرزألا نب عفان وه ةتباسلا قوقحلا كلت مهنع طقسأو
 اذا اذه هيأر عفان ىلع در نم لئاوأ نم ناك ضابإ نب هللا دبع نأ خيراتلا

 ٦٤ ةنس ىلاوح خيراتلا كلذ ذنم تلجس دقو قالطإلا ىلع مهلوأ نكي مل

 ىف جراوخلا ةعراقم ف ديز نب رباجو ضابإ نب هللا دبعل ةمساح فقاوم

 كرشلاب مكحلا عوضوم فو ةدعقلاو نيفلاخملا ىلع كرشلاب مكحلا عوضوم
 جراوخلا ىلع نيملسملا دشأ نم ةيضابإلا ناك دقل لب ء ةريبكلا بكترم ىلع

 نم مهيأر ىري نم نودرطي اوناك مهن ىتح تاذلاب عوضوملا اذه ىف
 افوخ كلت مهئارآب ثيدحلا نم مهنوعنميو مهتاعامتجاو مهسلاجم روضح
 نمو ىباوغلا ذاتسألا فرعي نأ نآلا دوأو ٠ مهماوعو سانلا ءافعض ىلع

 قرف عيمجل فلس مه نيذلا ةباحصلا دعب _ ةيضابإلا فلس نأ هيأر ىري
 ضابإ نب هللا دبعو ديز نب رباج ءالؤه مه _ ةيضابإلا مهنمو ةمألا

 . مهنع ذخأ نم مث ىدبعل! سابعلا نب راحصو ىدبعل! كامسلا نب رفعجو

 نم نوعباتلا امأ افنآ تلق امك ةباحصلا ريغ فلس ءالؤه قوف سيلو

 مهف مهتجرد ىف وه نمم مهريغو ءاطعو نيديعسلاو نسحلاك رباج ةقبط
 باحصأ .دعب مهناكم ىف مهنوعضي ةيضابإلاو ةمألا عيمجل فلس آضيأ
 ( ٠ اعيمج مهنع نوذخأي تلم هللا لوسر

 اواهاست ةيضابإلا فلخ نآ نم هاري امل ىنعم ال هنأ حضتي اذهبو

 ةيداهتجالا عيضاوملا نم اهريغ ىف امأ اهضرع ىتلا عيضاوملا ىف مهفلس نع

 فاخذلا نم مهيديتجم دحأ بهذي دق ةمألا ةيقبك هيف مهف ىلمعلا هتفلا ى

 كلذ ىف ىنرخحيو ديدشتلا اهيف ىري فلسلا ناك ةلأسم ف ريسيتلا ىلا

: نابيرق نالثم
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 عباتتلا بجي هنأ ةيضابإلا دنع هب لومعملا ن اف ناضمر ءاضق ٤ لوألا

 نم نمحرلا دبع ىلكاب ذاتسألا بهذو ٠ 7 قف بجي امك ءاضقلا ى

 سانلا ىلع ريسيت عباتتلا بوجو مدع ىلا نيرصاعملا ةيضابإلا ءاملغ

 ٠ ةيضابإلا ريغ نم ةمئألا ضعب هيلا بهذ ام ىلا ادانتساو"

 لحي باتكلا لهآ ماعط نأ ةيضابإلا نم فلسنلا ءاملع ىري : ىناثلا

 حاكن الو مهماعط لحي الف كلذك اونوكي مل اذإ امأ ةمذلا تحت اوناك .اذإ

 دوجو ىلع لدت ةيزجلاو ةيزجلاب طبترم اذه نآ نورب امنأكو ه مهئاسن
 تمدعنا اذإو ةباقرلا تمدعنا ةيزجلا تمدعنا نإف مهيلع ةيمالسا ةباقر

 ٠ هريغ نود بتاكلل ىطع ىذلا فرشلا وآ ماركإلا اذه مدعنا ةباقرلا

 ىف مهيدهتجمو ةيضابإلا ةمئأ دحأ ضويب ميهاربإ انذاتسأ راز دقو
 ةصاخ ةفصب ملعلا ةبلط هديكتب ىذلا تنعلا ىأرو ابوروأ ٠ رضاحلا رصعلا

 !وناك ءاوس اقلطم باتكلا لهآ حئابذ ليلحت ىلا بهذف لكألا عوضوم ف

 ىف مومعلا ىلع آدامتعاو سننلا ىلع آريسيت كلذك اونوكي ملو ةمذلا تحت
 فلتخم فق نيملسملا ةمئأ عب هيلا بهذ ام ىلا ادانتساو ةميركا!ا ةيآلإ

 . روصعلا ١

 . بارطضالا اذه برطضي ىباوغلا ذاتسألا تكرت ىتلا ةلكشملاو
 نورقلا ربع تلقتنا اياضق ف آددشتم فلسو الهاستم فلخ ضرتفيو
 باتك ىلع دامتعا جراوخلا ةلجع ف ةيضابالا هطبر وه اهفورحو اهظافلأب
 . مهبتك ىف مهيلإ عوجرلا نودو ةيضابإلا ريغ نم تالاةملا

 ٤ - بابسألا نع ثحب :

مهخلس نع ةيضابإلا لهاست بابسأ ف ىباوغلا ىلع ذاتسألا راتخي



 ب ٩١

 : ةينآلا بابسالل ناك كلذ

 مهيفلاخم نم !وبرقتي نأ نوديري مهف مهبورح ةرثكل اوفعض _ ١

 ٠ بورحلا مهنيب موقت ال ىتح ئيسنف ائيسن

 ٢ . مهفلس هفرعي نكي مل ام اوفرعو مهكرادم تعسننا ٠

 ىف قمع مدعو ةجاذس مهيفو ةيدابلا برع نم اوناك مهفلس _ ٣
 ٠ ريكفتلا

 ضا » :-۔۔: -٠ ,= +٠-

 ر۔! ! د٠1.`. `٨.ه .
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 تاضارتفا ىه ىباوغلا ذاتسألا اهركذ ىتلا بابسلا هذه نأ كسث ال
 ء ءىش ق انينعي الو آضارتفا تضرتفا ىرخألا ىه لكاشم لولحل تمدق

 نيقرشتسملا نم آدحأ تاضارتفالا هذه ىف ىباوغلا ذاتسألا قفاوي ناك اذإ ام

 ىنب ىباوغلا ذاتسألا نأ ول اندوب ناك دقلو ٠ نيرخآلا باتكلا نم وأ

 نع هوبتك ىذلا مهخيرات سردو علطا نوكي نأ دعب هضورفو هتاجاتنتسا
 7 مهسفنأ

 أجافي امبرو مهبورح ةرثك ببسب مهفعض ىلإ ىباوغلا ذاتسألا راشأ
 : ةيتآلا قئاقحلا هيدد نبي تعضو اذإ ةروصلا سكعب ءىراقلا

 ركذت مل .مهبورحبو مهب ملعأ ىهو _ ةيضابإلا خيراتلا بتك نإ

 اهب ماق ىتلا ةكرحلا ىه ةدحاو برح ريغ ةيبرعلا ةريزجلا ف ابرح مهل
 ةلودلا دهع ةليط _ قحلا بلاطب _ روهملا ىدنكلا ىحي نبا هللا دبع

ةيبرعلا دالبلا ءاحنأ عيمج ف نيرشتنم اوناك ةيضابإلا نأ مغر ةيومألا



 س ٩٢

 ضابإ نب هللا دبع مهمامإ نأ مغرو ةرصبلا وه مهعمجتو مهنيوكت زكرم ناكو
 كولمل هدقن ف !فنعلا ديدسث ناكو ةكرحلاو طاشنلاب ةئيلم ةيصخش ناك

 ديدسن ناك امك ناورم نب كلملا دبع عم تارظانم هل تلجسو ةيومألا ةلودلا
 هنأ الإ لئاسرو فقاوم كنذ ىف اضيأ هل تلجسو جراوخلل هدتن ىف فنعلا

 هينإ بلط امل لب ءالؤه دض الو ءالؤه دض ال ةيبرح ةيلمع ف كرتشي مل
 راسشأ مث ةدش ف ضفر هوعيابي نأ ىومألا مكحلا ىلع نيمقانلا نم ددع

 ءالؤه ىلعأ جاجتحا ةجهل ف لاقو ةالصلاو ركذلاب دجاسملا نارمع ىلإ

 ءامدلاب ةئيلم تناك ىتلا ةرتغلا كلت نأ اذه نم حضتيو !؟ جورخلا زوجي

 نيفرطتم دارفأ نم ناك اذإ مهللا اهوثولي ملف مهسفنأ ةيضابإلا كسمأ

 ٠٠ دبملاب ال مسإلاب ةيضابإلا ىلإ نومتني

 دالبلا نم عضاوم ةعبرأ ق لودلا نم ددع ةيضابإلا مساب ماق دقو

 : ىه ةيمالسإلا

 سابعلا ىبأ دمع ىف ةيسابعلا ةلودلا نع تلقتسا نامع ىف ةلود ١
 ملو س برحب آدحأ ادبت منو ٠ مويلا ىلإ لازت الو ھ ١٣٢ ةنس حافسلا

 تلواحو ءادتعالا تدرف تارم ةدع تمجوه اهنكلو « عسوتت نأ لواحت

 فرش اهل ناك مث ةيكلملاو ةمامإلا نيب ةيلخاد تاعارص اهيف تماق امك ع درلا
 ذنم ىبرغلا رامعتسالا هجتأ دقف نورق ةعبرآ وحن ىبرغلا رامعتسالا عافد

 لودلا مهأ نم نامع ةلود تناكو قرشلا ىلإ ىداليملا رشع سماخلا نرقلا
 رابجنز تناك دقو مويلا ىلإ نيحلا كلذ ذنم هتبراحمو هدصل تفقو ىتلا
 نواعت اهلازأ ىتح كلذك تيتبو اهسفنب تلقتسا مث نامعل ةعبات ةرامإ هبس

٠ مالسإلاو ةبورعلا دض ةيقيرفإلا ةيرصنعلاو داحلإلا



٨٩٣ 

 دعب تهتنا دنتف اليوط رمعت ملو ھه ١٤٠ ايبيل ف تماق ةلود _ ٢

 ٠ تاونس ثااث رحن
 زات

 ه ىلاوح ىلإ تيقب دنتو ه ١٦ ةنس رئازجلا ىف تماق ةلود _ ٣

 حالسلا ةيضابإلا عفري مل نيحلا كلذ ذنمو ةيديبعلا ةلودلا اهيلع تضق مث

 مهللا ءامدلا ةنقارإل مهيديأ دتمت ملو نيملسملا دض ىمالسإلا برغملا ىف

 وزغلا دض ةبرج ةريزج لهأ اهفقو ىتلا ةفيرشلا ةليبنلا فقاوملا كلت الإ
 مالسإلا اهب زتعي ةلوطب عقاوم كلذ ق مهل تناكو نورق ةدع ىنابسألا

 بورح ف اسنرف دض ىسنوت نطاوم لك عم مهفقاوم وأ نوملسملاو
 ىمالسإلا برغملا ةيضابإ عيمج نم ةمساحلا فقاوملا ادع امو ٠ رامعتسالا

 دصل دالبلا هذه ىف نينطاوملا عيمج نمض _ رئازجلاو سنوتو ايبيل ف

 . هجارخإ دنع ررحتلا بورح فو هموجه دنع ىبرغلا رامعتسالا

 ةتقرونيمو ةقرويم ىتريزج ف اميس الو سلدنألا ف تماق ةلود _ ٤

 آفطأو سلدنألا تهتن ةنا تهتنا موب تيهتنا دنو ٥. ريثكلا امه رابخأ نم انيدل سيلو

 . رايدلا كلت ف مالسإلا ةلعسث ىبرغلا بصعتلا

 نع ادج ءادعب اوناك ةيضابإلا نأ حضتي ةزجوملا ةروصلا هذه نمو
 نم امآ بورحلا ةرثك نم ىنبأوغلا ذاتسألا اهيف مهروصت ىذلا فقوملا

 سيل نكلو عقاو اذه نأ كش الف نيملسملا نم مهريغ ىلإ مهبرقتن ثيح

 راثأ ىذلا ساسألا ىلع نكلو ىباوغلا ذاتسألا هنظ ىذلا ساسألا ىلع
 نسحب مهوعسف مكلا ومأب سانلا اوعست نل مكنإ » نلع هللا لوسر هيلإ

 :ل اق امك وأ « مكتالخأ

هفرعي سيل ام ةيضابإلا فلخ ةفرعمو كرادملا عاستا ثيح نم امأ



_ ٩٨٩٤ 

 ركفلاو مدقتت ف مولعلا نآ كش الو ٠ نيمملدملا ةيقبك اذه ف مهف مهفلس

 ء ةعيرشلا مولع ثيح نم امأ ةايحلا مولع بناوج ىف اذهو عاستا ف

 طقف ةيضابإإل ةبسنلاب سيل اذهو ٠ حيحصلا وه سكعلا نوكي امبرف
 ةوبنلا دهع نم مهبرقل فلسلا نأ كلذ ، نيملسملا عيمجل ةبسنلاب امنإو

 امو ، حصأ امهف اهمهف ىلإ برقأو ةنسو باتك ىف عيرشتلا رداصمب ملعأ

 دنع فورعملا هانعمب عامجإلا نأ كلذ س عامجإلا ف لاقي ةنسلا ف لاقي

 عيرشتلا رداصم نم ربتعا نإو وهف فلسلا دهع دعب عقي مل نيبلوصألا

 ىنعأو فلسلا دهع قبس ىذلا عامجإلا امأ ، دهعلا كلذ دعب مقي مل هنأ الإ

 مهف ةباحصلا عامجإ وهو ةديشرلا ةفالخلا نمز عقو ىذلا عامجإلا هب
 عيرشتلا ردصم تيقب ٠ فلخلا ىلإ هولقن نيذلا مه مهنأل هب فرعأ

 ماكحألا طابنتساو داهتجالل لاجم وه امم لالدبتسالاو سايقلاك ىرخألا
 ةورث نم رثكأ هنم نيرخأتملا ةورث نأ كش الف ٠ لزاونلا و ثدارحلا ف

 نم ريثك بابلا اذه ىلإ فيضأ ناسنإلاب ةايحلا تدتما املكو نيمدقتملا

 نم كرادم عسوأ اونوكي مل ةيضابإلا فلخ نآ اذه نم حضتيو ٠ ماكحأل

 عيرشتلا رداصم باعيتسا ثيح نم اذهو ةمألا بهاذم ةيقب كلذكو مهفلس
 .٠ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىه ىتلا ةيساسألا

 ىهو ةيضابإلا فلس ف اهضرتفا ىتلا بابسألا نم ةثلاثلا ةرقفلا امآ

 ىهف ٠ ريكفتلا ىف قمع مدعو ةجاذس مهيفو ةيدابلا برع نم مهرابتعا
 حوتفلا نع نوبتكي امدنع نيقرشتسملا مالقأ ىلع اريثك تددرت دق ةروص

 تامجه اهنأب حوتفلا ةكرح نوروصي مهف ٠ برعلا ىدياب ةيمالسإلا

 فظسث مهلمحو ءايحلا مهب تقاض ءارحصلا ودب نم ةيرشب تاعومجم
 هذه نأو ٠ ةيدام بساكمل رضحتملا ملاعلا وزغب ةرماغملا ىلع شيعلا
تعاطتسا ثيحب ريكفتلا ةيحطسو ةجاذسلا نم ةيودبلا ةيرشبلا تاعومجملا



_ ٩٥ 

 ١ زو مهنم ديفتستف ا_هجماطم بسح مههجوت : نأ » ةيكذ ةدايق '«

 ٠ ةعئار تاراصتنا ىلع مهببسب

 ىف ىوهل _ نوقرشتسملا اهمسري ىتلا ةروصلا هذه وأ ةمغنلا هذه
 رداصملا ضعب اهتددر ىتلا ةمغنلا سفن ىه نيحتافلا نيملسملل مهسوفن
 مرتحملا بتاكلا اهافضآ ىتلا ةروصلا سفن ىهو امومع جراوخلا فصو ىف

 ٠ ةيضابإلا ىلع

 مكحي نآ ىباوغلا ذاتسألا عاطتسا فيك لءاستن نأ انل قحي دتو
 هنأ ركذي مل وهو مهفلس قفآ نم آحاسفنا رثكأ ةيضابإلا فلخ قفأ نأب
 ذخأ ام امنإو مهرداصم ف فلخلا ءارآ وأ فلسلا ءارآ نم ائيسن أرق

 ةيحطسو ةجاذس مهيفو ودب مهنأ فرع نيآ نم مث مهريغ رداصم نم مهنع

 مهخيرات فرعي نأ اضيا هل حتي ملو مهل ارقي نآ هل حتي مل وهو ريكفت
 ريفنتل مهريغ اهضرعي ىتلا ةهوشملا ةريغصلا ةروصلا ادع ام مهللا
 ٠ مهنم سانلا

 سسأ ىلع ةينبم تناك ةيضابإلا ىلع ىباوغلا ذاتسألا ماكحأ نإ

 ىلع علطاو ةقداص رداصم نم مهخيرات فرع هنأ ول دثتعأو ةميلس ريغ

 اذه عمو هماكحأ نم ريثك ريغتل مهيلإ تبسن امكو اهولاق امك مهتالاقم

 ةيضابإلا نع هراذتعا هبسثي امب ىباوغلا ذاتسألا نع رذتعأ انأف هلك

 مهل ردقم عيمج نيملسملا ةملك عمجل بحم هتوعد ىف صلخم كس الو وهف
 ببسب تاقالزنالا نم ددع ف عقو امنإو مهئاطخأب مهب زتعم مهقرف لك ى
 ةيقيقحلا قورفلاب هلهجو مهتالاقم ةقيقحب هلهجو مهخيرات ةقيقحب هلهج

ىل قبي مل ٠ جراوخلا ىلإ اعيمج اهبسنو اهنع ثدحت ىتلا بهاذملا نيب



_ ٩٦ _ 

 لكب نولواحي ميفلسك ةبض بال ! فلخ نأ ركذأ نأ الإ لحفلا اذه ماتخ ف

 لك عمجت نيملسملا ةملكو ، نيملسملا ةيقب نم اوبرقتي نأ دمج نم اوتوآ ام

 اعارذ مهنم دحأ مهيلإ ىعس اذإو ه هبهذم ناك امهم ثالثلا لمجلاب رقأ نم

 خيراتلا ىدم ىلع نيملسملا عيمج عم نولماعتي مهو ٠ اعاب هيلإ !وعس

 نآ نيملسملا نم مهريغل قحلا لماك نوعديو ٠ مهسفنأ عم نولماعتي امك

 اوقثو ىتلا مهترط نم مهدنع حص ام ىلع مهتادابعو مهدئاقع اوغيكب

 نأ وهو قحلا !ذ_ه مهريغ نم ةيضابإلا بلطي سيلو ث اهودمتعاو اهب
٠ هودمتعاو هب اوقثوو مهدنع حص ام ىلع مهتادابعو مهدئاتع ىف اوكرتي



 _- _ ٩٧

 () ةرهز ىبأ عم

 ) ةيمالسإلا بها ذملا ) هباتك ىف ةرهز وبأ دمحآ دمحم ذاتسألا لوقب

 : ىلب ام ٧\ ةحفص

 الادتعا جراوخلا رثكأ مهو ضابإ نب هللا دبع عابتأ مه ةيضابإلا »

 ء ولغلاو ططسلا نع مهدعبأ مهف ث اريكفت ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ مهبرقأو

 فئاوط ميقيو ث نوزاتمم ءاملع مهيفو ، ديج هقف مهلو ٠ اوقب كلذلو

 - دالب ىف رخآ ضعبو ث ةيبرغلا ءارحصلا تاحاو ضعب ىف مهنم

 ثيراوملا ىف ةيرصملا نيناوقلا تسبتق' دقو ث ةيهقف ءارآ مهلو _ رابجنزلا
 ىرصملا نوناقلا نإف ث ةماتعلا ءالوب ثاريملا ىف كلذو ث مهئارآ ضعب

 بهاذملا نأ عم ، نيجوزلا دحأ ىلع درلا نع ىتح ةثرولا لك نع هرخآ
 باحصأ ىلع درلا قبسيو ث ةيبسنلا ةبصعلا بتع هلعجت اهلك ةعبرألا

 ٠ « براقألاو ضورفلا

 : ةيضابإلا ءارآ ةلمجو

 هنومسيو نينمؤم الو نيكرسئم اوسيل نيملسملا نم مهيفلاخم نإ _ ١

 مهنأل كلذو 6 داقنعالا ف رافك ال ةمعن رافك مهنآ مهنع نولوقيو ٠ اراغك

 ٠ ىلاعن هللا بنج ف اورصق مهنكلو 6 هنل اي اورفكي مل

 املع ايندلا ألمي ايح ةرهز وبا ذاتسالا ناك لصفلا اذه ةباتك دنع )١(

 ىلع علطيو باتكلا اذه عبطي نا لبق هراوج ىلا هراتخي نا هللا ءاشو المعو

 ٠.٠ هنع ٥هانلت ام

 ( ةيضابالا _ ١٧ م )

 



_ ٩٨ _ 

 الإ ئ مالسإو ديحوت راد مهرادو ‘ مارح مهيفلاخم ءامد _ ٢

 نأ مهسفنأ ىف نورسي مهف ، اذه نونلعي ال مهنكلو ، ناطلسلا ركسعم

 ٠ مارح مهءامدو نيفلاخملا راد

 حالسلاو ليخلا الإ نوبراحي نيذلا نيملسملا مئانغ نم لحي ال _ ٣
 ٠ ةضفلاو بعذلا نودريو 0 بورحلا ف ةوق نم هيف ام لكو

 . ه 1
 ۔ ه

 ٤ _ ,ةبعم ثراوتلاو مهتحكانمو نيفلاخملا ةداهش زوجت .

 .:!اخمل مهفاصنإو مهلادتعا نيبتي هلك اذه فو ... .

 ةيمالسإلا بهاذلا خيرات ( هباتك ق ةرهز وبأ ذانسألا لوقيو )

 ةحفص ةيتفلا بهاذملا خيرات ىف ىناثلا ءزجلا ٥٣ ىليام :

 » هيهقف بهاذم اهل قرف :

 ئ هتاذب مئاق ىھقف بهذم هل سيل ام اهند ةيسايسلا قرفلا هذه

 هنم ةبيرق ىرخآ ةفئاط بهذم عبتيو ؤ ىمقف بهذم هل سيل نم مهنمو
 ٠ داتتعالا ف

 ' : ىه ةثالث ةربتعم ةيهقف بهاذم اهل ىتلا قرفلا نأو

 ىنيدو ىركف قطنم هلو س ررقم ىهقف بهذم اهلف : ةيرشع انثإلا

 هل نوكيسو ع هنع هللا ىضر قداصلا رفعج مامإلا ىلإ مهبهذم نوبسنيو
 ٠ قداصلا مامإلا نع ميلتكتن امدنع نايبلا ضعب

نم ةقطنم ىف برقي ىهتف بهذم مهلو ٠ ةيديزلا ةقرف : ةيناثلاو



٩٩ 

 نيز ىلع نب ديز ليلجلا مامإلا وه اهمامإو ث ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم
 ٠ امهنع هلل ا ىضر نيدباعلا

 ، نودم هقف مهلو ث ضابإ نب هللا دبع عابتأ ، ةيضابإلا : ةثلاثلاو

 . مهبهذم ريرحت ف دومج ةيضابإللو

 مهيلإ هجتت نيذلا ، رصعلا اذه ءاملع رابك نم ةرهز وبأ ذاتسألا

 مهدنع سمتلتو ث ةملكلا مهنم عمستو ةيمالسإلا لئاسملا ف راذننألا

 ، فطللاو ةنرلا لمعتساو ن لادتعالا نم آريثك ىدبأ هنأ مغرو ٠ ةجحلا

 ص تاذلاب ةيضابإلا نعو قرفلا عوضوم ف ةيملس ةديدج ءارآ هل لجسو
 قيقحتلا اهصقني ىتلا ةقباسلا لاوتألاب رثأتلا نم ملسي مل هنأ الإ

 ماهيإلا لمتحي ال افسنك قئاقحلا فسنكل ىناعملا ءالجو ريبعتلا ف قيقدتلاو
 . ماهبإلا وأ

 _ ةعيفرلا ةيملعلا هتناكل - ةصاخ ةرهز ىبأ نم رظتنن انك اننأ عمو

 ةرثأتم ريغ س ةدرجتم ةيمالسإلا عيضاوملا عيمج ىف هتاباتك نوكت نأ
 ىصخشلا عاللمالا ىلع ةينبملا ةيعوضوملا ةيملعلا ةساردلا ادع رئؤم ىأب
 ةهلا ةحلصم ىرحتت ىتلاو ةتباثلا اهرداصم نم قئاقحلا صالختسال

 نأ الإ ٠ اهفئاوضو اهبهاذم ىف ةفلتخملا رلغنلا تاهجو نيب بيرقتلاو ةملسملا

 دق ةيمالسإلا فراعملا ىف ةقماسلا هتناكم ىلع ةرهز ابأ ذاتسألا
 . هتنوك دق بفراج ىخيرات رايت ف هريغ قاسنا امك _ ودبي اميف _ قاسنا

 ةجتانلا ةنتفلاو ةيمصعلاو ةسايسلا اهيف تمكحت لماوع _ ىضم اميف

 مالقألاو هافسئلا تناكو ث نيدلاو ملعلاو لقعلا هيف مكحت امم رثكأ امهنع

 هافشلاو مالقألا نم ةينلعو ةرطيس رثكأ ءاحيإو هيجوتب لمعت ىتلا

٠ ةلنتت _هللا



_ ١٠٠١ _ 

 ثحب نولوانتي نمم نيرصاعملا باتكلا ضعب عم اضيأ قاسنا امك

 ةيسايسلا اياضقلا نوشتانيو نولوانتي امك اهنوش وشقانيو عيضاوملا هذه

 ٠ نوقرشتسملا اهل ططخيو اهسردي امك وأ ث ةدحنملا ممألا ةئبه ىف ةيملاعلا

 نم الإ اهيلإ نورظني ال ةيمالسإلا اياضقلا نوسردي مهو نيقرشتسملا نإف

 مهدنع ةايحلاو مهدنع ةايحلا اهب نوفرعي ىتلا ةصاخلا مهريظانم لالخ
 ةيمالسإلا ةمألا اياضق ىلإ ريظانملا كلت اوهجو املف ٠ ةيبزحلاب كرحتت
 ضعب ىلع اوتلطي نأ مهل ىءارتو ، دحاو ةايحلا بولسأ نأ مهيلإ ليخ

 ةعيستلا قرف ىلع ةيمستلا هذه اوقلطأغ ةينيد بازحأ ةملك ةيمالسإلا قرفلا

 ىلع اوقلطي نأ نوقرشتسملا كئلوأ ىأر اذه لباتم ىفو ٠ جر اوخلا قرفو

 تاعامجلا وأ ةيمالسإلا بهاذملا ةملك مهرظن بسح ةينيدلا بازحألا ريغ
 دحأ نيريبك نيركسعم ىلإ ىمالسإلا ملاعلا مسقني اذهبو ةيمالسإلا
 ةيمستلا هده تقار دقو ةيمالسإلا تاعامجلا ىناثلاو ةينيدلا بازحألا

 ةرهز ىبأ ريبكلا انذاتسأل تقار امك ع اهولمعتساف نيرصاعملا باتكلا ضعبل

 لثم ىف ةقدب رظني نأ هنم ارظتنم ناكو ٠ هبتك ىف اهلمعتساو اهغاستساف

 ليصألا حيحصلا لمعتسيف اميلإ عفاودلاو اهءارو امو تايمستلا هذه

 ليزهلا ليخدلا عديو ىرامعتسا وأ ىريشبت ضرغ ىآ لمحي ال ىذلا

 مالسإلا نع ةديعب ةئيب نم ىحوتسم وه وآ دصاقم هءارو نمكت ىذلا
 ٠ نيمل .ىلاو

 جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا لعجف مهب رثأت نم ةرهز وبآ خيسلا عبت
 ةيمالسإلا ةمألا اومسق نيذلا نأ كش الو ث ةينيدلا بازحألا نم ةقرف ىأ
 بهاذملا باحصأ ناهذأ ف اوعضي نأ نودصقي اوناك بهاذمو بازحأ ىلإ
 اولذب ول ىتح مهنأو ث هقفلاب مهل نأش ال ةينيدلا بازحألا باحصأ نآ

٠ رظنلا قحتست ال ةرودهم دوهج ىهف ث ةروكشم ادوهج هيف



 ۔ _ ١٠١

 لادتعالاب نومستي ةيضابإلا نأ فرتعيب ةرهز ابآ ذاتسألا نأ مغرو

 ىف ادوهج مهئاملعل نآو ث انودم آديج اهتف مهل نأو ث مهيفلاخم نوفصنيو

 مهجرخي نأ ةرهز ىبأ دنع ةيضابإلل عفشي مل هلك اذه نإف مهبهذم ريرحت
 بازحألا » ةديدجلا ةيمستلا هذه نم ىتح وأ ث جراوخلا قاطن نم

 نم ةيرفعجلاو ةيديزال اهنم فقأ وأ تافصلا هذه لثم نأ مغرو « ةينيدلا
 . مهبهاذمو مههتف نع بتكو ةرهز وبأ ذاتسألا مهب فرتعاف ةعيشلا

 ىذلا لجرلا فقوم _ ىل رهظي اميف _ ناك ةيضابإلا نم هفتوم نآ الإ

 ، ديعب نم هفصيو ، هلوح روديف اياضقلا نم ةيضق ىف قحلا فرعي

 ٠ كلذ نود لوحت ةنيعم بساور نأل ى ةحارص ى هنلعي نأ رسجي ال

 فلخت مل ةضرقنم قرف نع بتكي امدنع ةرهز وبأ ذاتسألا رذعي د_ة

 مهنع هولاق ام ىلإ دنتسيو ث مهريغ مهنع هبتك ام ىلإ ءىجتليف ابتك اهءارو
 رصعلا اذه ىف ةيضابإلا نع بتكب امدنع ققحملا بتاكلا رذع ام نكلو

 ء ةيسايسلا تاهيجوتلا اهيف تغلب روصع ىف تفلأ دق رداصم ىلع ادمتعم

 ؟ نيفلاخملا ىلع مينشتلا ىف هيجوتلا هغلبي ام اوسأ ىبهذلا بصعتلاو

 ددع هعم شيعي ةرهاقلا ىفو ٠ ةرهاقلا ىف سيعي ةرهز وبأ ذاتسألا

 ش ةرهز ىبأ خيشلل ءانتدصأ مهيفو ى مهماعب قوثوملا ةيضابإلا ءاملع نم ريبك

 بتك نم ةميق ةعومجم بتكلا راد فو « بنكلا راد » ةرهاقلا فو

 ه هقفلا ىف اهنمو ع دئاقعلا ىف اهنم روصمو طوطخمو عوبطم نيب ام ةيضابإلا

 نيب لصاخلا بغشلا ىف اهنمو ى خيراتلا ف اهنمو س لوصألا ىف اهنمو

 ىلع علطا ةرهز ابأ ذاتسألا نأ كسن الو ، درلاو جاجتحالاو ةمألا قرف

 مكحو ث نودم ديج هقف ةيضابالل نأ فرع عالطالا كلذ نمو ث اهضعب

. مهيفلاخمل نوف_صنم نوادتعم مهنأب



١٠٢ 

 كلسي نأ مهتالاقم نم ةلمج ركذي نأ ديري امدنع هنم عقوتن انكو
 اه رربي نأو ره هبولسأو هتغلب مهتال اقم نع ريعي نأ امإ ث ن د دحأ

 ٠ مهرداصم نم اهبعوتسي نأ دعب هتارابعب

 ىتلا صوصنلا سفن تيئيو 6 مهتا رابع سفن ل_ةنب نأ امأو

 ءعىراخغلل ةبسنلاب نانئمطالا ىلإ ىعداو قدأ جهنملا اذهو اهولمعتسا

 ٠ مهتالاقم فرعي ال ىذلا ىداعلا

 تناك اذإو ؟ ةيضابإلا بتك ىلع ةرهز وبأ ذاتسألا دمتعي مل اذاملف

 وهو هبجاو نم نوكي الفأ ةيفاك ريغ مهبتك نم هيدب نيب ىتلا رداصملا

 هلان ولو اهنم هيفكي ام ىلع لوصحلا ىلع لمعي نآ _ قتحملا فقوم فقي
 ٠ ؟ ىندبلا وأ ىداملا بعتلا ضعب كلذ لجآ نم

 ء قيقحتلا اهل رفوتي مل ةميدق رداصم ىلا ةرهز وبأ ذاتسألا مجر دقل

 . مهنع بتكت نم ميمج ءازإ ةهازنلاب فصتت ملو ، حوضولا اهل رسيتي ملو
 « ليلق فرصتب وأ ، نايحألا ضعب فرصت نود رداصملا كلت مالك لقنف

 & ىملعلا قيقحتلا نأل ، ضومغلا ىلإ أجلي نأ رخآلا وه ديري امنأك
 راطإ ف اهعضو داري ةرف بناجب قحلا نأ فسثكي دق حضاولا ريبعتلاو
 ٠ فورظلا تناك امهم نيعم

 : اقباس هنع هتلقن اميف ةرهز وبأ ذاتسألا لوقي

 نينمؤم الو نيكرشم اوسيل نيملسملا نم مهيفلاخم نأ ةيضابإلا ىري »
٠ « داقتعالا ق رافك ال ةمعن رافك مهنإ مهنع نولوقيو ح ا رافك مهنومسيو



١٠٣ 

 تالاقملا بانك نيب لقنت ليلق فرصتب وأ اهفورحب ةرابعلا هذه تيقي دقل

 اهلاق نم لوأ قيقحتلا ىلع فرعأ تسلو ث ةلماك نورق ةرسع ةيضابإلا نع

 ىطلملاو رعسألاك عوضوملا اذه ىف بتك نم لئاوأ دنع اهيلع رثعت كنكلو

 نيثدحتملا ةنسلأو نيقباسلا باتكلا مالقأ ىلع ىتأت تناك دتو ث امهريغو

 تالا_ةم ةتيقحب لهجو ةين نسح نع امإ ٠ نفلا اذه باحصأ نم مهنم

 ةيقب بولق ف مهتبهارك عرزو مهيلع عينشتلا دصقب امإو ء ةيضابإلا
 ريغ كنوربتعي ةيضابإلا نأ هل ليق اذإ ملسم ىأ نأ كسث الو ٠ نيملسملا

 ةقرف مهربتعيو ةيضابإلا ىلع روثيو بضغلا هكلمتي ارفاك كنوريو ملسم
 ىناعم نيب قرفلا هل حرشت نأ كنم رظتني نلو ةنعللا قحتست ةملاظ ةلاض

 لفلاب اهيلإ ةجيتنلا هذه ىلإ نوعسب نيذلا كئلوأ لصو دقلو ٠ رفكلا

 . نايحألا ضعب ف اوعتوت وآ اودارأ امم رثكأ ىلإ امبرو

 سلسلا هملت ىرجيف ى قيرطلا اذه ىف ةرهز وبأ ريسي نأ ادج بيرغو

 . مايألا نم موي ىف قحلا اهب دصقب مل ىتلا ةبوتلملا ريباعتلا كلتب غيلبلا

 ذاتسألا هليمز فقو امك ققحتو لمأن ةفقو فقي نأ هيلع اقح ناك هنإ

 ميقلا هباتك ىف لاقف عوضوملل ضرع نيح ىقابلا دبع دمحم ميهاربا
 : ىلي ام ٢٦٩ ةحفص ةيضابإلا نع ثدحتي وهو ( ثبددلا ملعلا و نيدلا )

 ىمالسإلا داقتعالاب لخآ اذإ الإ ةلبقلا لهآ نم ا دحأ نورفكي ال : اعبار »

 تاقفص نم ةفص ناسنإ ركني نأكو ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإاك

 ٠ ) ميركلا نآرقلا نم افرح وأ ءايبنألا نم ايين وأ ىلاعت هللا

امهو نبريبكلا نيذاتسألا ىلاتم نيب ميركلا ءىراقلا اهيأ نراق



٤ ١٠ 

 ىرج امهدحأ نأ الإ ةدحاو ةئيبو ء دحاو رصعو ث دحاو دلب ىف ناشيعي

 ريبعتلا ىف ضومغلا ىلإ أجلتو ةيضابإلا ءىوانت رداصم ىف هدجو ام ىلع

 ىلع دمتعاف ث ميتوادعب مييرغتو مهلالضب سانلا مهوت ىتح مهتالاقم نع

 رداصملا نع دعتباو ، هسفنب هفرع ام كرتو ث اهنع لتنو رداصملا كلت

 . مهل اهنأل مهيلع ةجح ربتعتو قدصب مهتالاقم روصت ىتلا

 نيملسملا ةملك ديحوت ىلإ ىعسي لجر ةباتك بتكي ناك دقف ىناثلا امأ

 نيهاربو ججح ىلع ةينبملا ميئارآ حيضوتو ث مهنيب رظنلا ةهجو بيرقتو

 _ دهجلا هعسو ام _ لواحيو ٠ ايب نيهتسي وأ اهلهاجتي نأ ثحابلل نكمي

 ةيمالسإلا ةمألا نيعأ ىلع ةبقاعتملا نورقلا اهتعضو ىتلا ةواسغلا عرذي نأ

 نم ةعومجم آرق ىتح ةيضابإلا نع بتكي مل وهو ٠ دصق نودبو دصقب

 اهل ضرعن فوس ىتلاو : اهنع ربع ىتلا مهءارآ صلختسا اهنمو 6 مهبتك

 ٠ هللا ءاست نإ لبقتم ل_صف ىف

 ىقابلا دبع ميهاربإ ذاتسألا هنع ربع ىذلا عوضوملا اذه نأ ىلع
 ل_خأ اذإ الإ ةلبقلا لهأ نم آدحأ نورفكي ال » ةحضاو ةريصق ةلمجب

 هلقانتت ىذلا ىظفللا ديقعتلاب طبتري نأ ةرهز وبآ ذاتسألا ىأر « داقتعالاب

 اوسيل مميفلاخم نإ » : لاقف هنم ررحتي نأ نكمتي ملو تالاقملا باتك

 ةريح ىف ىداع!ا ءىراقلا كرتم « ارافك مهنومسيو نينمؤم الو نيكرشم

 ٠ هدنع مهتلزنم الو ةيضابإلا دنع هسخن ةلزنم فرعب ال كابترا و

 بانكلا ةرهز وبأ ذاتسألا هيف ىراج ىذلا عوضوملا كلذ نآ ىلع

 ماهبإلاو ضومنلا نم ءىش ةيضابإلا تالاتم نع مهثيدح ق نيمدقألا

نم ىلع اهنوقتاطي نيح ةيضابإلاو رفكلا ةملك هيذ بناج مهأ ٠ ماهيإلاو



 م ١٠٥

 لدت امنإ ةقيقحلا ف اهنأل مهيفلاخمو مهيقفاوم نيب نوقرفي ال اهقحتسي
 ةلالدلل اهلمعتساف انابحأ عراشلا اهلقن ةددحم ةيوغل ناعم ىلع اهعفرب
 مهيفلاخمو ةيضابإلا رشحل ساسأ الف ةددحم تارابتعاب ةيعرش قئاقح ىلع

 ٠ عوضوملا ف

 ء نايصعلاو ث قافنلاو ع ناهيإلاو ; رفكلا تاملك نآ عقاولاو

 تاحلطصملاو ةيوذللا ثحابملا نم ٠ مالسإلاو ، ةريبكلاو ن كرشلاو

 مالسإلا ءاملع رثكأ مالقأ اهتلوانت ىتلا ةيعرشلا قئاقحلا وأ ةيعرشلا

 ىتح لادجلا اهيف لاطو ٠ رخآ انيح تقفتاو انيح اهيف مهراظنأ تفلتخاو

 ميهافم عيضاوملا هذه ف ةيضابإللو ، تاقوألا ضعب ىف ءارملا دح لب

 نم ةوشرلا لكآ ىلع رفاك ةملك اوقلطي نأ مهدعاس ىذلاو مهريغل امك

 « رفك مكحلا ىف ةوشرلا » : تلص لوسرلا لوق وه مهريغ نمو ةيضابإلا
 افارع وأ انهاك ىتأ نم » قل هلوق ى هقدصف افارع وأ انهاك ىتأ نم ىلعو

 نواهت نم ىلعو « دمحم ىلع لزنآ امب رفك د_ةغ لاقي اميف هتتدصف

 جحلا هبلع بجو نم ىلعو « رفك ةالصلا كرت نم » : قلط هلوق ، ةالصب
 عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » : ىلاعتو كرابت هلوق ى هدؤپ ملف

 ابر!اب لماعتي نم ىلعو ٠ « نيملاعلا نع ىنغ هللا نإف رفك نمو اليبس هيلإ
 لك بحي ال هللاو تاقدصلا ىبريو ابرلا ها قحمي » : ىلاعتو كرابت هلوق
 ىنعملا اذهب تدرو ىتلا صوصنلا هذه نم ريثك ىلإ ٠ « ميثأ رافك

 نكمي ال رخآلا اهضعب نإف ةدرلا وأ كرىنلاب اهضعب ليوأت نكمأ اذإ ىتلاو

 ام امأ ے قوسفلا وأ نايصعلا ىنعمب وه ىذلا ةمعنلا رفك ىلع الإ هليوأت

 ٠ رفكلا نود رفك : ثيدحلا باحصأ هيلع قلطي

ىبارملاو فارعلاو نهاكلا قدصمو ى ىشترملا فصو يقلي لوسرلا نإ



_ ١٠١٦ 

 ىدعب اوعجرت ال الإ » : نيلتاقتملا نيملسملاو س ةضيرفلا ءادأ ىف نواهتملاو

 اولمعتسا اذإ ةيضابإلا بنذ امف رفكلاب « ضعب باقر مكضعب برضي ارافك
 _ اههبشي ام وآ تاقبوملا كلت نوبكتري نيذلا ةاصعلا فصو ف ةملكلا هذه

 امهدعب نمو ىبارملاو ىنترملا فصو نيح قلع لوسرلا نأ نيقي ىلع مهو

 لمعتساف ٠ ةلملا نم جورخلاو ةدرلا وآ كرشلاب مهيلع مكحي مل رفكلاب
 اميفو هقب هللا لوسر امنمعتسا ىتلا عيضاوملا ف ركلا ةملك ةيضابإلا

 نم جورخلاو ةدرلا وأ كرشلاب مكحلا كلذ ىف اهب اوديري ملو اههبشي

 نم لكو ىشترا نم لك ىلع ةلملا نم جورخلاو كرشلاب مكح ولو ٠ ةلملا

 جح وآ ةالص ىف نواهت نم لكو س افارع وآ انهاك قدض نم لكو ىبار

 ع هللا لوسر فصو ىتلا ىصاعملا نم ةيصعم بكترا نم لكو ٠ ةضيرف

 اذه :عم انرس ولو ٠ ريسيلا ددعلا الإ نيملسملا نم ىقب امل رفكلاب اهبكترم

 اوعجرت ال » : يقلي هلول ةدرلا وأ كرشلاب نيملسملا عيمج ىلع انمكحل قطنملا

 هدعب باقرلا برض أدب دقو « ضعب باقر مكضعب برضي ارافك ىدعب

 نيملسملا ىديآب ريطتل نيملسملا باقر نإ لب ٠ مويلا ىتح فقوتي ملو ليلقب

 ىلع مكحن لهف فقوتتس اهنأ ودبي الو رصعلا اذه ىتح موي لك ف
 ءاطسبلا كئلوآ ىلع مكحن لهو ث نودترم نركرشم مهنأب مهلك ءالؤه

 ٠ نودترم نوكرشم مهنأب فارعلا ىتح ءىش لك نوقدصي نيذلا جذسلا

 نيب نوقرفي ال ث ةاصعلا ىلع رفكلا ةملك مهلامعتسا ف ةيضابإلا نإ
 عم قاهسني نأ ةرهز ىبأ ذاتسألا قح نه سيلف مهيقفا ومو مهيفلاخم

 مهنومسيو نينمؤم الو نيكرشم اوسيل مهيفلاخم نإ » : لوقيف نيمدقألا
 . «ارافك

، طخسلا بلجيو ث ظئافحنا ريثي ىذلا ضماغلا ىوتلملا ريبعتلا اذهب



_ ١٠٧ 

 نأل كرشلاب نيملسملا عيمج نم مهريغ ىلع نومكحي ةيضابإلا نأ مهربو
 ةيضابإلا نإ هل لاي نأ دعم ملسملا نهذ ف اهادص ىقبي ىتلا ةملكلا

 هيلع مكح هنأ رفاك كنكلو انمؤم تسلو اكرشم تسل كنأ كنع نولوقي
 . تاقبوملا باكترا ىف طروت امهم هلبقتي ال ام اذهو مالسإلا نم جورخلاب

 نم ةيوتلملا ةرابعلا هذهب ىتأي نأ ةرهز وبآ ذانسذلا صرح دقل

 ٥ تازاعيإو تاءاحيإ تحت بتكت تناك ىتلاو ء اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا

 حرش _ لعف ذإ _ هتيلو ث ارافك مهيفلاخم نومسي ةيضابإلا نأ ررقي نأو
 اهتدحو اهعقو ىف ففخل نذإ ةيضابإلا دنع رفكلا ةملك هيلع لدت ىذلا ىنعملا

 اهيلع قلع امنإو لعفي مل هنكلو بير الو مهدنع اهانعم ملعي وهو ٠ اليلق
 ةيعرشلا تاحالطصالا فرعي ال نم دنع اضومغ الإ اهديزت ال تاملك ضعبب

 © ةرعنلا هذه تاكسإ لواح ث ةرهز ابآ انذاتسأ تيلف ةصاخلا اهتالولدمو

 حاتفنالاو حماستلا ىلإ اعدو ، ةرمجلا هذه ًفطآو ى ةرغثلا هذه "دسو

 ٠ اعيمج نيملسملا فئاوط نيب

 ىف نورسي مهف » اقباس هنع هانلقن اميف ةرهز وبآ ذاتسألا لوقيو
 ٠ دحاولا فرحلاب اذكه ٠ «« مارح مهءامدو نيفلاخملا راد نآ مهسفنأ

 ذاتسألا هيلع علطا فيكف مهسفنأ فف كلذ نورس اوناك اذإ ىرعش تيلو

 ؟ ميظعلا رسلا اذهب اهيف نوظفتحي ىتلا هده سفن ةيأ مث ؤ ةرهز وبأ

 اذ_ه جرخأ ىذلا اذه نم مث ؟ ةيعامج سفن مأ ةيدرف سفن ىه له

 اوعطقل هوفرع ول مهنإ ؟ ةيضابإلا رس ىنفأ ىذلا اذه نم ؟ هب حابو رسلا
 اذه طخي نأ ريبكلا انذاتسأ ملق لثم ملق نم عقوتن اذك ام !! هناسل
 ديري ذاتسألاو ةليحلا ام نكلو ، هسفن مرتحي لقع هقدصب ال ىذلا مالكلا

شقانيو ، ماميإلاب براحيو ث مالكلاب بعلي ، رصع فيفالت ف شيعي نأ



١٠٨ 

 اهنم فرعل ةديعب هنم تسيل ىهو ةيضابإلا بتك ىلإ عجر رلو ٠ ماهبإلاب

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نآ ترمأ » : قري هلوقب نومزتلي ةيضابإلا نأ
 «٠ اهتحي الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع دقف اهولات اذإف ع هلا الإ هلإ ال

 نورسي الو نونلعي تيي لوسرلا هغلب ىذلا هللا ميرشتب المع ةيضابإلا نإ
 مهضارعأو مهلاومأو نيملسملا ءامد نأ _ مهسلاجمو مهسوردو مهبتك ى

 عادولا ةجح ف يب ىبنلا ةبطخ ءادصآ نأو ث ديحوتلا ةملكب مارح
 مكلاومأو مكعامد نإ الأ » ملم لك ردص تابنج فق نرت لازت ال

 جحلا موي مكحلا اذه تب ىبنلا نلعأ دقل « مارح مكياع مكضارعأو

 ليوطلا مهخيرات ف ةيضابإلاو ٠ ميسفنآ ف ةيضابإلا هرسي اذاملف ربكألا
 نم دحأ ةحلصم نم الو ميتحلصم نم هرارسإ سيلو ث هوذلاخي مل
 ٠ نيملسملا

 : لصفلا اذه لوآ ق هنع دهانلقن اميف ةرهز وبأ ذاتسألا لوقيو

 ف لوقيو ٠ «( مهبهذم ريرحت ىف دوهج ةيضاباللو ، نودم هقف مهلو »

 ءاملع مهيفو ديج هغثف مهلو » & هنع ده انلقن امم هبانك نم رخآ عضوم

 ٠ « نوزانمم

 مث ميهتفو ةيضابإلا ىلع ماكحألا هذه ةرهز وبأ ذاتسألا قلطأ
 امنيح الإ فقي ملو ى ةيخرات ةنعل ةقحالم نم رفي ناك امنأك مهنع فرصنا

 ص ةحفص نيعبرأو اتس ةيفنحنا نع بتكف ع ةيهقفلا بهاذملا نع بتكي أدب
 نيسمخو اتس ةيعفاستلا نع بتكو ؤس ةحفص نيسمخ ةيكلاملا نع بتكو

 اعبس ةيرهاظلا نع بتكو ث ةحفص نينامث ةلبانحلا نع بتكو ص ةحفص

 ٠ ةحقص نيسمخو اعبس ةيميت نبا بهذم نع بتكو ؤس ةحنص نيتسو

نيعبرأ ةدرفعجل ١ نع بتكو ‘ ةحفص نيسمخو انس ةدديزلا نع بتكو



_ ١٠٨٩ 

 همات قلطأ ىذلا امف س ائيسث ةيضابإلا نع بتكي مل هنكلو ه ةحفص

 لات امك ةينيد ابازحأ ةيرفعجلاو ةيديزلا ربتعا دقل ؟ انه هديقو كاذه

 طعب ملو ةيوقفاا بهاذملاب امهقحلأ دقف كلذ عمو ةيضابإلا نع كلذ

 اذهب نكي ملو نيبزحلا كنيذب فارتعالا ناك اذامل ٠ ةيضابإلل ةجردلا هذه
 قرفلا هذه لعج ةينيدلا بازحألا ددعي ناك امنيح هنأ مغر ؟ بزحلا
 ىف _ اهتلهأ ىنلا تاموقملا امأ ى ةينيدلا ةيبزحلا ةفص ف كرتشن ثالثلا

 ٠ نودم هتف اهن اهنأ بهاذملا نمض لخدت نأل _ انذاتسأ رظن

 كلذ لكأ ؟ فقوملا اذه ةيضابإلا نم ةرهز وبأ انخيسث فقي اذام

 اذامو ؟ جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا نأ تركذ اهمرتحي امالقأ نأل

 قتحتيل مهكولسو مهدئاقع ىف ةيجراخلا ىنعم نع هسفنب ثحب ول ةرهز ابأ
 كولسلاو ةديقعلاب ةيجراخلا ىنعم دجول لعف ول هلعلو ، مهيلع مكحلا نم
 ىبرعلا لثملل انتادصم كلذب ةيضابإلا ىمري نمم ريثك ف رهظأو حضوأ
 مهكولسو ةيضابإلا دئاقع ق دجو الو « تلسناو اهئادب ىنتمر » ميدقلا

 ٠ ةيجراخلل رثآ ىآ

 ىفتسا ىتلا رداصملا فلاخي نأ ديري ال ةرهز ابأ ذاتسألا نأ وديب
 فرتعب نأ دنري الو س ةسادقو الالج اهمدقب تبستكا دق ىتلاو اهنم

 ىتلا ماكحألا نم اريثك مدهي كلذ نأل ُ ةيضابإلا هيلع ىذلا عقاولاب

 ةباكح نأل مهرداصمو مهبتك ىلع .دمتعي نأ ديرب الو ث مهيلع تقلطأ

 ٠ هسفن ىف كوكدثلا ريثنو هينيع نيب ددرتن « مهسفنأ ف نورسب »

 أو ، نورقب هقبس نمم مهريغ رداصم ىلع دمتعي نآ لضف اذكهو
مغر ميع ىخاغتب نأو 6 قحلاو قدصلا نم هعقوم ناك امهم كاذ لقند



_ ١١٧٠ 

 نم مهريغ ىوتسم ف مهنأب _ ىبقفلا بناجلا ىف لقألا ىلع _ هفارتعا
 ٠ ةراتكلا لاطآو اهنع بتك ىتلا ىرخألا بهاذملا

 ةيضابإلا هرابتعا نأب ةرهز وبأ انذاتسأ سحي الأ اذه لك دعبو
 كلت ىف مهءارآ لمحي نيح لؤاستلا ىلإ وعدي رمأ جراوخلا نم ةقرف

 امنإو ةيضابإلا ةصاخ تسيل ىه ىتلاو اهانركذ نأ قبس ىتلا تارتفلا

 سالا نم ةعومجم ين اياشت تيل ىمن ةيمامإلا ةمذا ميمه ءارآ ىه
 ىلوألا ةرقفلا انزواجت اذإو : مهريغ اهب لوقي ال مهب ةصاخ اهرابتعاب

 ماهبإلا دصتب اهوعضاو ايعضو ىتلاو اهفورحب ذاتسألا اهلقن ىتلا

 مهراد نوربتعيو مييفلاخم ءامد نومرحي ةيضابإلا نأ ررقي هنإف ماميإلاو
 حالسلا الإ مهعم برحلا ءانثأ نيملسملا مئانغ نم نولحتسي الو مالسإ راد

 نم مهريغ لهو مهعم ثراوتلاو مهنم جوزتلاو مهيفلاخم ةداهش نوزوجيو

 ضعب انينثتسإ اذإ لوقلا ريغب نولوقيو ؟ ىأرلا اذه ريغ نوري بهاذملا

 ولغلا مههجويو ةيبصعلا مهيلع بلغتن نيذلا بهاذملا عيمج نم ذاوشلا
 نأ ول ىل ودبيو ٠ ةقباسلا لوصفلا ضعب ف كلذ نم ةلثمأ انركذ امك

 بساور نم صلختي احضاو بولسأ عبتي نأ دارأ ةرهز ابآ ذاتسألا

 ىضاملا كلذ نم آريثك تعنص ىتلا ةسايسلا عباصأ نم ررحتيو ىضاملا

 اهل ىعرشلا ىنعملاب رفكلا ةملك حرشي نأ رمألا ءىداب نم هيلع لهسل

 ةملك نولمعتسي ةيضابإلا نإ لاقف هلامعتسا ىلع ةيضابإلا صرح ىذلاو
 رفك ةملك اوقلطأ اذإف قوسفلا وأ ةيصعملا وأ ةمعنلا رفك ىنعمب رفكلا

 ضعب ربعي امك نايصعلا وآ ةمعنلا رفك دوصقملاف ديحوتلا لهأ ىلع
 ىوتلملا بولسألل جتحي مل رفكلا ةملكل ىنعملا اذه حضتا اذإو ٠ بهاذملا
 اهتسد ىتلا نيفلاخملا ةملك ىلإ هب ةجاح ال هنآ امك نومدتألا هلمعتسي ىذلا

مامتها نود تالاقملا باتك اميلع صرحو ثحابملا هذه ىف ةركاملا ةسايسلا



- ١١١ 

 نوكي دقو ةفراتملا ببسب نوكي د_ة نايصعلاو ٠ اهلولدمو اهردصم

 دق ةيضابإلاو ٠ ليوأتلا ف أطخلا ببسب نوكي دقو لامهإلا ببسب

 نودصقي مهو ءالؤه نم ىصاعلا ىلع رفكلا ةملك افنآ انلق امح نوقلطي

 ىلع مهريغ نم وأ ةيضابإلا نم ناك ءاوس هعم نولماعتيو نايصعلا ىنعم

 لامهإلاب وأ ةفراتملاب ىصاعلا اذهف ٠ ةرهز وبآ انذاتسأ اهركذ ىتلا سسألا

 مهنكلو ادحوم هنومسيو املسم ةيضابإلا هيمسي - ليوأتلا ف اطخلاب وأ

 ءا_مد هب لحت امب الإ كفسي الف مارح همد نأ نوريو آكرشم هنومسي ال

 نيملسملا لاومأ اهب لحت ىتلا قرطلاب الإ مارح هلام نأ نوريو نيملسملا

 هلاومأ نم ًائبسث اولحتسي مل مهبراح اذإو نيملسملل راد هراد نأ نوربو

 امك هعم نولماعتيو ةرهز وبأ انذاتسأ هركذ امل افالخ حالسلا ىتح

 . اهريغو ثاريملاو حاكنلاو ةداهشلا ٠ نيملسملا ةيقب عم نولماعتي

 هفرعي ام ةيضابإلا ةقيقح نم فرعي ةرهز ابآ ذاتسألا نأ كسنن انسلو

 ال ىضاملا بساور نم ررحت ولو مهتالاتمو مهتا رآ نع مهسفنأ ةيضابإلا

 ٠ ةينيدلا بازحألا ف الو جراوخلا ف مهركذ

 طاتنلا ىف ريبكلا انخيسث ىلع هيف انبتع ام صخلأ نأ عيطتسأ نآلاو

 : ةيتآلا

8 
 مهتالاتمو ةيضابإلا نع ةباتكلا دنع نيرخآلا رداصم ىلع هدامتعا ١

 . مهسفنأ ةيضابإلا بتك ىلع دمتعي نأ هناكمإ ىف ناكو

 ايمعتست تناك ىنلا ةمهوملا ةيوتلملا ريباعتلا سفنل هلامعتسا _ ٢
. ٠ نورق ذنم ةزيمتملا تالاقملا بنك



_ ١١١ 

 نيركسعم ىلع زيكرتلا حبصأ ثيحب ةسايسلا سئاسد نع هلفاغت _ ٣
 ٠ ثيدحلا ومحم ىه ( مهيفلاخم » ةملك تناكف

 مهميسقت ق مهنع ذخأ نم وآ نبقرشتسمل ا ءا رآ 5 رو هقابسنا _ ٤

 . ةينيد بازحأو ث ةيهقف بهاذم : نيريبك نيمسق ىلإ ةمألا

 نم لك نع بتك دقو هيقفو ىخابإلا بهذملا نع ةباتكلل هلامهإ _ ه
 ٠ ةينيدلا بازحألاب هيمسي امو ةيهقفلا بهاذملا

 جرخآ ى مهاطخ مسرتي نمو نيقباسلا تالاقملا باحصآ ءاضرإ _ ٦

 مهطبري ائبسث دجي مل امو جراوخلا قرف ف ةيضابإلا ةرهز وبأ ذاتسألا
 ةرقفلا كلت مهنع ركذ مهزيمت ةذاسث ةدرفنم فقاوم مهل لعجي وأ جراوخلاب

 تسيل ىه لاوتألا نم اددع مهل ركذ امك مهزيمت اهنأ دقتعأ ىتلا ىلوذلا

 جراوخلا ريغ ةيمالسإلا ةمذلا عيمج نيب كرتستم ردق ىلع لب موب ةصاخ

 ٠ ةنسلا لهآ نم ىتح ذاوشلا ضعب وأ ٠ مهنع لاقي اميف

 اراضقلا هذه ىف هفتوم نوكي نأ ريبكلا انذاتسأ نم عمطن انك _ ٧

 رثكأ هيعاسم نوكت نآو ث ررحت رثكأ نوكي نأو ف حرصأو حضوأ ةماهلا
 ءافجلا ةلازإو ث نيملسملا فئاوط نيب بيرقتلا ف دهجو ًاطاسثنو ةيدج

 بصعتلاو ليجلاو رامعتسالاو اميدق بصعتلاو ةسايسلا هتعنطصا ىذلا

 ريبكلا انذاتسأ ىلإ رذتعأ نأ لصفلا اذه ماتخ ف ىنرسيو ٠ اثيدح اضيأ

 عيمج ىلع انأف ٠ هعم بدأ ءوس اهنم رعشتسي دق ةرابع ةيأ نع ةرهز ىبأ
 ءالضف نمه هلاثمأو وه هقحتسي ام ريدقتلاو مارتحإلا نم هل نكأ لاوحألا

 اهاسنن ال ةمدخ رصعلا اذه ىف مالسإلا اومدخ نيذلا ءالجالا انئاملع

 ملعتملا فقوم وه امنإف ةقباسلا طاقنلا ف هيلع تبتع اذإو ٠ لايجألا

 حسيقنملا عالطالا عساولا ةداملا ريزغلا ملاعلا عم حيرصلا روسجلا

٠ بحو ربصب نيملعتملا بغش لمتحي ىذلا ميلحلا ردصلا



_ ١١٧٣ 

 دمحلا ةبيش ردانلا دبع عم

 نم ناكو لب هللا لوسر ةنيدم ةرايزب تفرنتن ه ١٨٨٧ ةنس ى
 ف ةالصلاو 6 نلع هلل ا لوسر ىلع مااسلا دعب - ىلاد لغشي ام مهآ

 ةدبعلا نطاومو س ىحولا لزانم ف فوقولا مث ، فيرشلا ىوبنلا مرحلا

 هلل ا ناوضر هباحصأ تاماتمو نتن هللا لوسر تاماتم نم ىركذلاو

 اهئاملعب فرعتلاو ث ةروذملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةرايز يه _ مهيلع
 نه ريثك ةفرعمب تفرشو 6 اهننرزف موب ق ةصرفلا ىل كحت ,و ٠ ءالجألا

 ةليضفغب ءاقللا ىل حتي ملو ٠ ءا اضغلا اهتذناسأو د ماظعلا اهخياستم

 . ىل ليت امك مامملا ضعبل زجني ناك ذئنيح هنأل اهسيئر
 4 اهلاو هف ضعب تلخدو ٠ ةرماعلا ةعماجلا باحر ف تلوجت

 تدرأ امدنعو ٠ لوصفلا ضعب ف تارضاحملا ضعب ىلإ تعمتساو

 جهانمل او تارشنلا نم ةعومجم ةروكشم ةعماجلا ةرادإ ىلإ تدهأ فارصنالا

 تجرخو ٠ هرشنو هيلع فارشإلا ىلوتت وأ ةعماجلا هعضت امم بتكلاو
 ةرجه راد ف موقت 6 ةيمالسإ ةعماج هذهف ٠ داؤفلا جولثم ردصلا حرشنم

 _ ادلب نيعبس ىلاوح ىلإ ةيادهلاو رونلا ةعسثأ لاسرإ ىلاوت ٠ يق ىبنلا
 لضف اذهو - ًادلب نيعبس ىلاوح نم ًابالط ةعماجلاب نإ ىل ليق دقف

 ٠ ميظع هللا نم

 ماقل اهئانبأ نيب ةوخألاو ةدوملا طابر ماكحإ ىف ةعماجلا تحجن ولف

 ةوخألا رصاوأ نودقعي ملاعلا تابنج لك ىف نوملسم ةاعد زيجو نمز دعب
 مالسإلاب نيدت بوعش نيب ةبحملا قئالع نوطبريو ث ةرفانتملا فئاوطلا نيب

 مهاسعو ٠ ءاوهألاو تايبصعلاو تايموقلاو تاسايسلا مهنيب تقرف نكلو

( ةيضابالا _ ٨ م )



_ ١١٤ 

 لوسر انديس اهأشنأ ىتلا ةدحولاك ةكسامتم ةدحو ىلإ اهب نودوعي

 تيبلا ىلإ تعجرو ٠ ةرربنأ ءابجنلا ءايفصألا ءايكذألا هذيمالتو ث ق هللا
 باتك اهنيب نه اذإف ةرماعلا ةعماجلا نم اهتذخأ ىتلا ةنيمثلا ايادهلا بلقأ
 بالط ىلع ررقم باتكلاو « ةرصاعملا بهاذملاو قرفلاو نايدألا » همسا

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب نيدلا لوصأو ةعيرشلا ىتيلكب ةيلاعلا ةداهشلا
 ٠ ةرونملا

 ةعماجلاب ذاتسألا دمحلا ةبيش رداتلا د:ع ذاتسا وهف فلؤملا امأ

 ظعولا سورد ىقلي وهو هيلإ تعمتسا امك ٠ ارباع ءاقل ةعماجلاب هتيقل دقو

 كانه هل دعأ دقو ءاشعلاو برغملا نيب تثب لوسرلا دجسم ىف داشرإلاو

 . عامسم توص ربكمو س عفترم ىسرك

 خيراوصلا رصع ف شيعي لجر دمحلا ةبيش رداقلا دبع ذاتسألاو
 نيملسملا ىقنلم قلع هللا لوسر ةنيدم ىف ميقي نأ هل حيتأ دقو رامقألاو

 ىف ايسرك ةلودلا ل تعضو ٠ بهذم لك نمو ٠ ةقرف لك نمو دلب لك نم
 ساانلا فرعييو ف مالسإلا ةلاسر هنم ىقليل ، فيرشلا ىوبنلا

 هذهو ٠ ةملكلا عمجو ث لمشلا مل ىلإ ةمألا هذه ءانبآ وعديو ؤ مهنيدب

 نيذلا كئلوكل رسيتت مل دمحلا ةبيسن ذاتسألاب طيحت ىتلا ةدعاسملا فورظلا

 ٠ ةقباسملا روصعلا ىف ةيمالسإلا قرفلا نع اوبتك

 قرفلا ءاملعب لصتي نأ دمحلا ةبيسن ذاتسةلا ىلع ريسيلا نم ناك دقل
 هريغ فو جحلا مسوم ف ع هللا لوسر دجسم ىلع نودفاوتي مهو

 نآ ديري اميفو هنع بتكي نأ ديري اميف مهدئاقعو مهءارآ مهنم ذم فرعيف

مهبتكو مهتمئأ مهنم فرعي نأ عيطتسي كلذكو ك هبالطل هتارضاحم ىف همدقي



 ۔ ١١٥

 ىلإ برقأو ث ةقيقحلا ىلإ ىندأ نوكت ىتح ث هثاحبأل عجارم اهذختا
 ٠ اهباحصأ ع اضرإل ىعدآو س ةحصلا

 هتوآف ةيدوعسلا ىلإ أجتلا ىذلا _ دمحلا ةيبش ذاتسألا نكلو

 بابس نم اليج هيلإ تملسو ى قيقحتلاو ملعلا رود هل تحتفو هتمركأو

 ةبحلاب مهنيب طبريو ناميإلاب مهحلسيو ملعلاب مهدوزيل ةيمالسإلا ةمأل
 نع ثحبلا ءانع هسفن دبكي ملف س كلذ نم ائيس لعفي مل _ ةوخألاو

 امنإو ث ءاملعلا نم ةدافتسالا ىلإ لزانتي ملو ء قرفلل ةيقيقحلا رداصملا
 ليل بطاخك اهيف امب اهيف ام صخلف نورق ةدع لبق تفلأ بتك ىإ دمع

 ىدادغبلا تارابع نم ريثك هيف ودبت لاجعتسالا نع ءىبني بولسأب اهغاصو
 مث ةوسقو فنع نم هلمحت امل تريتخا امنأك اهنكامأ نم ترسنقا ىتلا

 رجي ءاج امنأك ةيمالسإلا ةعماجلا ىلإ هب ءاجو ص نيتفد نيب كلذ لك عمج

 ىنثدح دقل ٠ ةعماجلا ةبلط ىلع طيلخلا كلذ ىقلي قفط مث هينذأ نم ادسأ
 نع ثدحتي نيح مهذاتسأ نأ ٠ ةعماجلا ىف ةيضابإلا بالط ضعب

 عمتسي نكي ملو ه مهبهذم ىف قحلا ةلوقب الو مهب متمي نكي مل ه ةيضابإلا
 هبسني ام ضعب ىف هوربخأ امدنعو ء ةشتانملا نم اديزم دارأ اذإ دحأ ىلإ
 هديوزتل مهدادعتسا هل اورهظأو مهتالاقم نم سييل هنأ ةيضابإلا ىلإ

 ىلإ عوجرلا ضفر س عوضوملا نم ققحتلا اهب عيطتسي ىتلا عجارملاب
 ةيلاعتملا ةرظنلا كلتب هتكسأ لاؤسب هيلإ هجتي نأ مهدحأ لواح اذإو مهبتك
 ةحراج ةخيبونب هزبني دقو ص نيفرجعتملا ةذتاسألا ضعب اهسحي ىنلا

 . نورخآ اهل ملأنيو بالطلا ضعب اهل كحضي

 نيعبس نم نيملسملا ءانبا رضاحي دمحلا ةبيسن ذاتسألا رمتسي اذكهو

كلت دنع ةفسلفلا كلتل دوجو ال ةيمالسإ قرف ىلإ بسنت ةفسلف آدلب



_ ١١٦ 

 دق لب ائيش مهنع فرعت الو مهفرعت ال ءاملعو ةمئأ ايل ذختيو قرفلا
 ٠ اهب لوقي نمو تالاقملا كلت نم أربتت

 بتك نيب حبسي وهو دمحلا ةي:سث ذاتسألا نأ عوضوملا ىف ام بجعأو

 ىه تضرقنا دق بهاذمو قرف نع ثدحتيو _ نورق ةدع لبت تفلأ

 نمو « ةرصاعملا » اهيمسي روغ كلذ عمو اهماظع سوسلا رخنو اهباحصأو

 هدروأ ىذلا مسالا ريغ ةتبلا ءىش اهنع فرعي ال ام قرفلا وأ بهاذملا كلت

 تراص فيكف مئانش نم اهيلإ هوبسن امو اهيلع نومقانلا تالاقملا باتك

 اهيلع مكرو خيراتلا ىرجم ىف اهتكرح تعطقنا ىتلا قرفلاو بهاذملا كلت
 عوضوملا ىف ملؤملاو ؟؟ ةرصاعم اقرف تراص فيك ٠ نورقلا نم اددع نمزلا

 وهو ث رضاحلا تقولا ف ةيمالسإ ةعماج ربكأ ىف ررقم باتكلا نأ هلك
 طانأ ىتلا ةلودلا ىه ةلود اهاعرت ةعماج قو ع ةرونملا ةنيدملا ف سردي

 تاسدقم ةياعرو نيفيرشلا نيمرحلا ةمحخ رصعلا اذه ىف اهب هللا

 فلتخمب ضرألا عاقصأ عيمج نم نيملسملا جاجح لابقتسا مث ع مالسإلا

 ٠ رصانتلاو نواعتلاو مهافتلا ىلإ مهتوعدو ى ةنس لك ف مه:هاذمو مهفئاوط

 كرابت هللا اهلزنأ ىتلا ةلاسرلا ءابعأب مايقلل لصاوتملا لمعلاو داحتالا ىلإو

 ٠ ةيرشبلا ةداعسل ىلاعتو

 هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم ف ةرماعلا ةعماجلا ةرادإ حمست فيكف

 نيعبس بالط ىلع نيملسملا قرف نم ةقرف نع ليطابأ سردي نأ ملسو هيلع
 ةقرقلا كلت ىلإ ىمتني نم بالطلا كئلوأ فو ملاعلا عاقب فلتخم نم ادلب

 عمسي مل اهب فرعأ مهو مهتترف تالاقم نع أطخلا حيحصت اوبلط اذإف
 نامرحلا اهنم ةمراص تابوقع مهدض تذختا امبرو مهل حمسي مل لب مهنم

نوكت نأ ديرب ىذلا دمحلا ةبيش ذاتسألا ىعاسمب هلك كلذو ةساردلا نم
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 هال دار ال بهاذملا باحصأ ىلع همكحو ةذ_فان قرفلا نع هتملك
 ٠ هدلع بنعم ٩ال و

 ثحبلاب ةيانعلا مدع وأ ء ةحارلا بجوأ ىمعألا ديلقتلا ناك اذإ

 ىلع دمحلا ةبيسن تمح ىتلا بابسلا ىه ةينلا ءوس ىتح وأ ٠ بيقنتلاو
 ىرجي ام ةبقارم نع لفغت نأ ةرماع!ا ةعماجلل غاس فيكف فقناوملا كلت
 ، قحلا ةملك ىلع ةماوقلا ىهو ث اهتلاسر ناكرأ نم نكر مهأ ف اهيذ

 قدصلاو تبثتلاو قيقحتلاب ةبلاطملا ء ةمذلا ةملك عمجل لمعلا نع ةلوئسملا
 تلفغ اذإو ةيعرشلا مولع!ا لاجم ىف ةهخلا ءانبأل همدقن ام عيمج ف

 غا_س فيكف ةيليصفت ةفرعم هتفرعمو ةبلطلل مدقي ام عبتت نع ةعماجلا

 ططخب نأ نود اهذيفنتو جهانم طيطختب دارفأل حمست نأ اهئارو نم ةلودلل

 لمعلا تاوطخ ردقت ةبقارملاب ةفلكم ةلوئسم ةزهجأ نم قيقد طيطخت اهل

 ةدام _ ةدام مهأ ىف نيملسملا ءانبأ هيجوت ىنستب ىتح اهب ىحوتو

 . قحلاب امئاتو قدصلا ىلع اينبم اميلس اهيجوت ةعيرشلا

 لمحي مل ول دمحاا ةبيدث رداقلا دبع ذاتسؤال ضرعأل تنك ام ىننإ

 ىرخألا دقنلا اذهو ث ةروذملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا مسا هباتك

 عم فقاوملا ضعب نمو هبالط انيلع هصق امم تبث دقف هيلإ هلسرن ال

 قحلا ىلإ عوجرلا نيبو هنيب لوحي ام ةأرجلا نم كلمي هنآ مهريغ
 ةعماجلا ةرادإ ىلإ ىرخألا سامتلالا وأ ىوخذلا بتعلا ةملك هجوت امنإو

 . ماظعلا اهتذتاسأو روقولا اهسيئرو ث ةرماعلا

 نع لاني اميف قيقحتلا ىلع ةيمالسإلا ةعماجلا لمعت نآ لمأن انك

كلذبو مهئاملعو مهبتك نم مهنال انمو مهء ١ رآ ذخأن نأو نيملسمل ١ قرف
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 نوكتو فصلا د_حوتو ث لمسثلا عمجتو قحلا ةملك ناعت نأ ةعماجلل نكمي
 مهنيب ءاقللا تدهم اهنأل اهبهاذم ميمجب ةمألا هذهل ةيحورلا ةدايقلا زكرم ىف

 ٠ نيذي ف رخآلا دنع ام فرعي مهنم دحاو لك تلعجو ملعلا رون ىلع

 نم قرغلاو بهاذملا تالاقم اوفرعي نأ نيمدقألا نيفلؤملا ىلع رسع اذإو

 دقف ٠ ليطابألاو أطخلا مميلإ برستف قفتا ام ثيح نم اهوذخأف اهردصم

 لاصتالل ءامعلاو نيفلؤملل _ هلل دمحلاو _ مويلا لئاسولا ترسيت

 نم كلمت ىهف ث ةيدوع..لا ةلودلا ىفلؤمو ءاملعل اميس الو عالطالاو

 عيمج باحصأب لاصتالا نم اهنكمي ام ةيحورلاو ةيداملاو ةيرشبلا تاناكمإلا

 ءاوس اهرداصم ىف اهدئاتع ةفرعمو ٠ اقح ةرصاعملا ةيمالسإلا بهاذلا

 ٠ اهنم اهذخأو الاجر وأ ابنك تناك

 ةيمالسإلا بهاذملا عيمج ءاملعل ايونس ارمتؤم دقعت نأ اهناكمإ فو

 حضوتو ةماهلا اياضقلا هيغ حرطت هريغ ىف وأ جحلا مايأ ىف كلذ ناك ءاوس

 ةدمتعملا عجارملاب ةعماجلا دوزتو ٠ اهنيهاربو اهججحب دئاقعلاو ءارآلا

 ضرع رمتؤملا اذه نوكي نأ ىلع ٠ اهب لومعملا لاوقألا حاضيإو بهذم لكل
 ىلع اونهربي نأ بهذم باحصآ لك هيف ديري لادج رمتؤم ال حاضيإ

 دقو ةجيتنب ىتأي ال بابلا اذه حتف نإف ٠ هريغ نالطبو مهبهذم ةحص

 ٠ ةيسكع ةجيتنب ىأب

 اناجل نوكت نأب كلذو ٠ كلذ نم رثكأ ف ةعماجلا ىف عمطن اننإ لب
 ابتك نوردصيو مهبهاذم فلتخم نم ةمثلا ءاملع اهيف كرتشي فيلاتلل
 تالا_ةملا ىلع ةلمتشم _ اهيف سردتل ةعماجلا ف ةررقملا جهانملا بسح

تارظنلا ىلع ىضقت كلذبو - العف ةرصاعملا بهاذملاو قرفلل ةيقيقحلا
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 ىدرفلا ريثأتلا نود لوحتو ٠ ةتيقملا ةيبصعلا فحز فقوتو ث ةقيضلا

 ٠ نيملسملا بااط هيجوت ق

 بهذمب منبطصت الأ بجي ث ةرونملا ةنيدملا ىف ةيمالسإلا ةعماجلا نإ
 امعبانم نم ةيمالسإلا ةفاقثلا مهل مد_ةت ث اعيمج نيملسملل ىهف نيعم
 رنبلا مالك ىلإ كلذ دعب تلقتنا اذإف هلوسر ةنسو هللا باتك ٠ ةيذاصلا

 هنإف درف ىلإ ابوسنم ناك ام وأ بهذم ىلإ ابوسنم هنم ناك ام ءاوس

 لوت هنأ ىلع ديكأنلا عم ةتباث رداصم نمو حوضوب ضرعي نأ بجي
 ة_ءماجلا تايلوئسم تحت لخدي امم هنأ دقتعأ ىننإ لب موصعم ريغل

 باتك نم عيرشتلا رداصم ريغ ءىش اهيف نوكي الآو ةيبهذملا ةباذإ اهلامعأو

 مكحللو شاقنلل ةعضاخ دارفألا ءارآ كلذ دعب مث عامجإ وأ ةنس وأ
 ءارآلا كلت بالطلل مدقت نأ وه ةعماجلا لمعو باوصلاو ا_طخلاب اميلع

 نيعم ىأر ضرف ةلواحم مدع عم اهنيهاربو اهتلدأب اهباحصأ اهمدقي امك

 ٠ نبعم به ذم وأ

 ةفلتخملا مهتقرفب نيملسملا نم نييالملا بولق تبسكل اذه تلعف ولو

 لك دجواو بهاذملا باحصآ اهب زبانتب ىتلا ليطابألا نم ريثك طقسلو

 تريهظلو ه هب لوقبو هبلإ بهذي اميف هيخأل امئاق ارذع نيملسملا نم درف
 اناكمو ةباتكلل اناكم مهل ترسي نم ضعب هلوقي امو هبتكب ام ةهافت اهل

 ٠ لو۔_ذلل

 جهانملا ةياعرل ةصلخم ةوعد نوكت نأ وجرأ ىتلا ةملكلا هذه دعبو
 ةيمالسإلا ةعماجلا ةرادإل صاخ دقن اهنآب مهفت الآو ٠ ةيمالسإلا دهاعملا ى
ةعماجلا ق نإف اهخباستمو اهتذتاسأ ةءافك نم لبن وأ 6 ةيدوعسلا ةلودلا وأ
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 دقل لب ٠ ريغص ذيملتك هيدي نيب سولجلا ىنفرشي نه مالعألا نم ةرماعلا

 ص ىطيتقنشلا : ماظعلا خياسثملل ظعولا سورد تاقلح لعفلاب ترضحو تلعف

 نأ ىنمهيو ه دمحلا ةبيش ىتحو ىناتكلاو ى ىرئازجلاو ى ىقتيرفإلاو

 دمحلا ةبيش رداقلا دبع ذاتسألا عم تقولا ضعب ميركلا ءىراقلا ىنتفارب

 « ةرصاعملا قرغلاو بهاذملاو نايدألا » : باتك تاحفص نيب ةريصق ةلوج ىف

 : ىلي ام ١ه٨ ةحفص دمحلا ةبيسث ذاتسألا لوت

 ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم نأ ضابإ نب هللا دبع ىأر نم ناكو »

 ممتحكانم مرحي مل كلذ ممر ٠ راخك مينكلو نيكرشم الو نينمؤم اوسيل

 نيملسملا ةرعد مهعم نأ ىوعدب ميئايلوأ ىلع ولو مهتدايسثو ث مهثيراومو

 ٠ ةيالملا ىف اهحابشأ نأو ع رسلا ف مهءامد حبي مل امك ٤ ميعمجت
 ةمينغلا دنع مهل لحت ال مييفلاخم لاومأ نأ كلذك ضابإ هللا دبع ىأرو
 لاتقلا ةلآ نم نوكي امو حالسلاو ليخل! امأ ةضف وأ ابهذ تناك اذإ

 ٠ « لاله هنإف

 هلتقو دمحم نب ناورم دهع ىف ىضخابإ نب هللا دبع جورخ ةصق ركذ مث

 هلاق ام لتقن مث ٠ ) حيحص ريغ اذه نأ قبس اميذ انيب دقو ( ٠ ةلابث ىف

 ةبلاعثلا ىلإ عجر ضابإ نب هللا دبع نأ نم تالاقملا باتك ضعبو مزح نبا

 اضيأ ةفارخلا هذه انشقان دقو ) هنوفرعي ال سلدنألا ف ةيضابإلا نأو

 : قرف عبس ىلإ نومسقني ةيضابإلا نأ ركذ مث ( قبس اميف اهنالطب انيبو
 انضرعت ىتلا قرفلا سفن ىهو ٠ ةيثراحلاو ةيصقحلاو س ةيديزيلا ىهو

 هنآ امإ قرفلا هذه نأ كانه انيبو ىرعسألا نسحلا ىبأل انتشقانم ءانثأ اهل

ةيميهاربإلا ركذ مث ٠ ةيضابإلاب اهل ةقالع ال اهنأ امإو اهل دوجو ال
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 ةبيبش اهصلختسا ةريخألا قرفلا هذهو ٠ ةيسيهيبلاو ةفتقاولاو ةدنوميملاو

 نع اهانلقن ىتلا ةهفاتلا ةصقلا كلت ٠ ةبلعث تنبو ةمألا ةفارخ نم دمحلا

 ةيضابإلا دنع وأ امومع اهقدص مدع كانه انيبو ىرعسشألا نسحلا ىبا
 نم هلعلو ةيضابإلا نم تسيل قرفلا كلت نأ كانه انحضوأو بسحف

 : ىلي ام ١١١ ةحفص دمحلا ةبيشل ناسنإلا آرقي نأ كحملا

 { ميهاربإ : هل لاقي ةيضابإلا نم لجر عابتأ مه : ةيميهاربإلا »

 ةيضابإلا قرف نم ةقرف اوراص امنإو : هب اودرفت بهذم ءالؤهل سيلو

 ركذي مث ٠ « هراد ىلإ ةيضابإلا نم ةعامج اعد اذه ميهاربإ نأ ببسب
 بتك نه ددع ف ترركت ىتلا ةصقلا سفن ىهو ٠ ميهاريإ ةمأ حبب ةصت

 ٠ تالا_ذذما

 ةيضابإلا بهذم ةصالخ

 ركسعم الإ ديحوت راد ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم راد نوربتعي _ ١
 ٠ « مهدنع ىغب راد هنإف ناطلسلا

 ةفئاط تلاتف : لاوقآ ةثالث ىلع قافنلا ىف اوفلنخا دتو _ ٢

 : وه مينم

 نيب نيبذبذم » ىلاعت هلوقل اعبمج ناميإلاو كرشلا نم ةءارب ( آ )
 ٠ ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ

 هللا مهامس نم ىلع رصاق قافنلا نإ مهنم ةفئاط تلاقو ( ب )
 ىمسن الو هعضرم نم قافنلا مسا ليزن الفا نآرقلا لوزن دنع هب لجو زع

٠ لبجو زع هللا ىمس نم رغ هيأ
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 باحصأ مهنكلو ديحوت لهآ نوقفانملا : مهنم ةفئاط تلاقو ( ج )

 ٠ ارافك مهانيمس نإو كرشلا ىف نولخدي ال رئابك

 بيتتسا مث دحلا هيلع ميقأ قرس وأ ىنز نم نأ مهبهذم نم _ ٣

 ٠ لتقالإو بات نإف

 ٤ لافطألاو ءاسنلا لتق اوحيبتسي مل ٠

 مهيرارذو مهئاسن ىبسو مهربدم عابتاو ةهبسثملا لتق اوحابأ ه

 . نيدترملاب اذه لعف هنع هللا ىضر ركب ابأ نأو ، نودترم مهنأ ىلع ءانب
 نأو روطس ف ىضابإلا بهذملا صخلي نأ دمحلا ةبيش عاطتسا ا.ذكه

 ٠ هريغو ةره ز وبأ ذاتسملا هلبق نم لعف امك ٠ طاقن سمخ ق هرصح

 ىف _ ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نم مهريغل امك _ ةيضابإلل نإ
 . ءازجألا نم تائم ىلع لمتشت بتكلا نم تارشع اهعورفو ةعيرشلا لوصأ

 كلت صخلي نأ هجهن ىلع راس نمو دمحلا ةبيش ذاتسألا عاطتسا فيكف

 ؟ ةطسوتم ةفيحص فصن ىف طاقن سمخ ىق ةمخضلا تادلجملا

 نم ءىشب اومتهي مل ىمالسإلا بهذملا اذه باحصأ ىنعي له مث

 ، لافطألاو ءاسنلا ةايحو قافنلا ىنعمو ع نيفلاخملا راد ريغ مالسإلا رومأ

 ماكحأ ةينب نإو ؟ ةهبشملا ةلماعمو ث ةقرسلاو ىنزلا ف نيدودحملا ريصمو

 ء اهيف مهل ثحب الو ، اهب مهل مه ال ةعيرشو نيد نم مالسإلا
 ؟ ةديفع الو ىأر الو

 هذه ىف نيملسملا نم مهريغ نع نوفلتخي امنإ ةيضابإلا نأ ىري مأ

؟ ىقب اميف نوملسملا قفتا لهو ؟ ىقب اميف نوقفتيو طقف طقنلا
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 طاقنلا هذه وه مالسإل ا نأ ىرب دمحلا ةبيش ذاتسا نأ مأ

 ٠ مهكولسو نيملسملا ةدقع ف هل رثأ ال هربغ نأو طقف

 اونظ نيذلا بالطلا كئلوأ ىلع اريخ هللا ضوعو ٠ ةجيتنب هنم جرخي
 ٠ غارفب مهناهذأ ىشحت امنإ مهو ٠ ملعلا نوقلتي مهنأ

 اثوحب مهل دجول ةيضابإلا بتك ىلإ رداقلا دبع ذاتسةلا عجر ول
 نوتالتي مهو ٠ اهتافاقث عاونأ عيمجو ث اهعورفو ةعيرشلا لوصأ ىف ةعتمم

 ىأرب نودرذني الو كانهو انه ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا عم مهثوحب ق

 امدنعو س هب اودرفنا ءىش كانه نوكي ال دتو س اردان الإ ةيداهتجا ةلأسم ى

 ض مهيدل حجرت ليلد ىلع ءانب كلذف ةيداهتجا ةلأسم ف ىأرب نودرفني

 . ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا عيمج ىف مقي امك

 صئاصخ نم ةيصاخ ىه بهاذملا فالتخا ةكرح ، ةكرحلا هذهو

 هتبحالص سأو ذ ماهفألااو لوقعلل هحاسفنا ليلدو 0 مالسإل ا ىف ةرويحلا

 ٠ ناكمو نامز لكل

 دمتعي ىأر ىلإ لك بهذيف ةلاسم فف نيدهتجملا راظنأ فلتخت دقف
 نامز ىف وأ ةهج ىف لوقب سانلا لمعي دقو ص هدنع حص ليلد ىلع هيف
 ىف ىقيب وأ لوألا لوقلا توميو سانلا هب لمعيف هيلع هريغ حجرتي مث
 ملاعلل مقن دق لب بهاذملا ميمج دنع دجوت ةلاح هذهو ٠ طقف بتكلا نوطب
 هذه تناك اذإف ٠ هريغ كلذكو ديدجو ميدق ىعفاشلل رهتسثا امك دحاولا
 بهذم صخلي نأ رداقلا دبع ذاتسالل نكمأ فيكف بهاذملا ىف ءارآلا ةعيبط

. طتف طاقن سمخ ف ةيضابإلا
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 عقاولا ف ىه ام ىتلا _ سمخلا طاقنلا هذه ىف ىتح هنأ .ىلع
 تناك ىتلاو ٠ مكحلا ىلع عازنلا راثآو ث ةيسايسلا تاكرحلل تافلخم الإ

 اهمكح ىدتتنم دض ماعلا ىأرلا ةراثإل ةليسو ةمكاحلا ةطلسلا اهذختت

 ىف ريثأتلا لاجم نع مهداعبإلو ٠ اهتريس ءوسل اهيلع نيطخاسلاو

 ع-جري مل هنأل ، قحلا ةيضابإلا ىآر فرعي ملو قفوي مل ريهامجلا

 زاج اذإ ٠ مهموصخ نم ذخآ نمو ميموصخ ىلإ عجر امنإو مهيلإ
 بسن ضعب ف ٠ اهعيمج طاسةنلا ىف اطخأ دو ٠ ريبعتلا اذه لامعتسا

 ميمعتلا تارابع اهيف لمعتسا ايضعبو ٠ نولوقي ام ريغ ةيضابإلا ىلإ
 ةصاخ لوصف ى امإ ةطقن ةطتن ايحضوأ نأ تيأر كلذلو ٠ ماميإلاو

 ميركلا ءىراقلا عوجربو ةيعرغ ةيدايتجا لئاسمل دوقعم لصف ىف امأو

 حضتي ةقباسلا طاقنلا ىف دمحلا ةبيش رداقلا دبع ذاتسألل انتشتانم ىلإ
 هنآ معز ىتلا طاقنلا هذه ىف ىتح قفوي مل رداقلا دبع ذاتسخلا نأ هل

 هب نواوذني ال ام مهيلإ اهضعب ىف بسنف ةيضابإلا بهذم ا۔هيف صخلي
 اذ_ه لثم نأ كش الو ٠ بهذملا اذه نع ةحيحص ريغ ةروص ىطعأف

 ٠ هباتك ىف اهنع ثدحت ىتلا ىرخألا بهاذملا ةيقبب قحل دق هيو سشنلا

 نيب طلخلاو ث ةيقيقحلا اهتالاقمو ث ةيمالسإلا بهاذملاب لهجلا اذهو

 جتني ىذلا هيوشتلاو ، رخآلا ىلإ هتبسنو اهنم دحاو لك هيلإ بهذي ام

 هذع بري نأ بجي ام وه _ دوصتم ريغ وأ ادوصقم ناك ءاوس _ كلذ نع

 داوم سيردت ميب رظاني نيذلا ةذتاسملاو ى ةيمالسإلا ةعيرشلا هلمح

 . ةيادهلاو رونلا لعاسثم لمحت لايجأ نيوكتو ع مالسإلا

اردص حرشنت نأو ث ةقيضلا ةيبهذملا نع عفترت نأ رصعلا اذه فق اهل
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 تارابتعا نع عفترت نأو ، درجتو ةهازنب ص عساولا ىملعلا ثحبلل

 نابسح نعو ث اهراطإ نع جرخت ال ةنيعم ةيبهذم زكارم نالحوألاو لودلا

 . هدودح نع جرخت ال انيعم ابهذم ةمئاقلا لودلل نأ

 ةيمالسإلا ةعيرسلا سيردت ىلوتت ىتلا دهاعملاو تاسسؤملا نإ
 لكل حمسي طمن ىلع اهبتكو اهجهانم ريغت نأ بجي اهعورفو اهلوصأب
 حوضوب اهئارآو اهدئاقع ضرع ةصرف اهل حاتت نأ ةيمالسإلا بهاذملا
 دق ىتلاو اهنع ةديعبلا ردصملا نم ال ةتباثلا اهرداصم نم ةحصو
 ءارآ ضرعن نأ بجي لب ٠ هارتو هدقتعن ام ضيقن اهل تبثتو اههوسنتت

 امب ةميقم اهب لاق نم ىلإ ةبوسنم دارفأ ءارآ اهرابتعاب اعيمج بهاذلا
 ءارآ ضرعب مونب الأ ىغبنيو 6 عرشلا ىق اربتعم ليلد وأ ةجح ى هيلإ تدنتس

 ليلد وأ ةجح ىف هيلإ تدنتسا امب ةميقم اهب لاق نم ىلإ ةبوسنم دارفأ
 بهذم ىأ دئا_ةع وأ ءارآ ضرعب موقي الأ ىغبنيو 0 عرشلا ف ربتعم

 هب لومعملا نيب نوزيميو ةفرعملا قح هنوفرعي ث هنم نورينتسم ءاملع الإ
 ٠ ذوذسثلا وأ ةحصلا ىف هتجرد نم هنوعضيو هلاوقأ ىف كورتملاو

 ىديوم روسنكدلا عم

 مالسإلا ةفسلف خيرات ( هامس ايانك ردصأ > رخآ رصاعم فلؤم اذه

 دتو ىقيرفإلا لامشلل هنم لولذلا ءزجلا صصخو ) ةيقيرفإلا ةراتلا ق

 : نبمست ىلإ ءزجلا اذه مسق

 ٠ ةعرسلاو جراوخلا مهامس نمع هف ثدحن : لوألا مسقلا

٠ ىنسلا مالسإلا هامس امع هبف ثدحن : ىناثلا مسقلا
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 ىلإ هيف ام لك وعدي ىذلا رصعلا ىف سيعي ىديوه روتكدلا نأ عمو
 لامعتساو ث مهب قفرلا ىلعو ى نيملسملا فوفص ديحوت ىلع لمعلا بوجو

 ء اوناك امنيآو اوناك اميم س مهنع ثيدحلا ف ةفيطللا ةسنؤملا تاملكلا

 دومجلا ةذبانم ىلعو ث ةغلتخملا مهراظنأ تاهجو نيب بيرقتلا ىلعو
 هنأ مغرو . سيراب ق تناك هاروتكدلل هنسا:رد نآ مغرو ‘ ةيبصعلاو

 ، قفألا عساو نوكي نأ اهبحاص ىف ضرتفي ىتلا ةفسلفلا ىف روتكد
 كنإف كلذ لك مغر ٠ تايرظنلاو ءارآلا عيمجل امهغتم ث ةرظنلا حسفنم

 روتكدلا ملنت فرجي ايوق ارايت نأب سحت باتكلا اذه نم اءزج آرقن ام درجمل

 ! ىعو نودب هقوسي امنأك ةنيعم قيرط ى

 : ىلي ام ٥٤ ص هباتك ىف ءاج

 5 نييمالسسإلا تالاقم ) ف ىرعشألا صخلي : ةيضابإلا ةفسلف »

 نأ انعسوبو ةيضابإلا روهمج اهلوح ىقتلا ىتلل طاقنلا ( نيلصملا فالتخاو
 . ))( « ىلاتلا هجولا ىلع اهعمجن

 جراوخلا ىلإ ىرعشألا نسحلا وبأ هبس ام نيب ايبجع اطلخ طلخي مث
 ىلإ هبسن ام ىلإو ةحاخ _ ةيصفحلاك _ مهقرف ضعب ىلإ وأ ةماع
 نأ معزي ىتلا طاقنلا ، بيجعلا طلخلا كلذ نم جرختسيو ةيضابإلا

 ٠ ةيضابإلا تالاقمل اصخلم اهربتعا ى رعشألا

 هبتك ام ىلإ عوجرلا ىلع روتكدلا لمحي ىذلا ام : انه لاؤسلاو
 ، نرقلا اذه ىف ةيضابإلا نع ثدحتي وهو نورق ةرشع لبق ىرعسشألا

 )١( لصفلا اذه رخاوأ ىف ةشتانملل اهضرعتو ةرتفلا لقنن فوس .
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 نم مهتالاقم ذخأي نأ قدصلاو قحلا ىلإ برقأو هب ىلوأ ناك امأ
 ىلع لوصحلا عيطتسيو ل۔يلاغلا رذنلا امهنم هدنعو _ مهبتك سفن

 ةيكلاملا بتك ىلإ عجر ةيكلاملا نع بتك امدنع ريسي دهجب دارأ ول اهريغ

 مهكرت امنإو مهبتك ىلإ عجريو ةيضابإلا عم فقوملا سفن فقي مل اذاملف

 , نورق ةرشع لبق مهنع ليق ام سمتلي مهريغ ىلإ عجرو

 : () ىلي ام ٤٤ ص قباسلا هباتك ىف ىديوه روتكدلا لوقي

 مهنأل _ نيملسملا مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي ةيبهولا ناكو »
 نومئاقلا مهنألو ، مهسفنأ رظن ف مسالا اذه نوقحتسي نيذلا مه مهدحو

 دقف ايقيرفإب اورشتنا نيذلا نويفنحلاو نويكلاملا امأ ، مهدحو ةنسلاب

 : نيكرشمب اوسيل مهرظن ف مهنأ ىأ نيدحوملا مسا ةيبهولا مهيلع قلطأ

 نيدحوملا ءالؤه ةوعد نأ نودقتعي اوناكو _ ًاضيآ نيملسمب اوسيل مهنكلو

 لك ىلع ةيافك ضرف _ جراوخلا ءىدابم مهدنع مهو _ قحلا نيدلا ىلا

 بجيف اوبأ ناف ٠ رمألا لوأ ىنسحلاب مهعانتإب ا أدبي نأ هبلع نأو ى ىبهو

 ىلع لاوحألا نم لاحب نيدحوملا ىلع ةيزجلا عقت ال نكل ث مهلاتق هبلع

 دوميلاو نويحيسملا ةيضابإلا رظن ىف ملتسيو ) ٠ نيكرتشملا سكع
 ه » ةيزجلا مهيلع عمقت ت هنإف ( ةيتشدارزلا ور

 ( ريسلا باتك : ىخامشلا ) نيسوق نيب عضو ةرشابم مالكلا اذه دعبو
 مساو ىخامشلا مسا مالكلا كلذ دعي دجي نبح _ ءىراقلا نأ كش الو

 إ ىخامشلا نع لوقنم قباسلا م نكي مل اذإ ىخامسلا نع لوقنم قباسلا مالكلا نأ دقتعي ريسلا هباتك

 )١( تآ لصنف ىف ةرتفلا هذه ةشقانم ىلا دوعنس .
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 ريسلا باتك نأ عقاولاو كلذ ريغ هل ةلالد الو ٠ ىنعملابف فرحلاو سنلاب

 ريشي ام هيف سيلو اقلطم عوضوملا اذه نع ثدحتي ال خيراتو مجارت باتك

 روتكدلا طروت فيك ىردأ تسلو ديعب نم الو بيرق نم ال مالكلا ؛ذه ىلا

 هلي مل صخش ىلا امالك بسني هلعجت ىتلا ةلكشملا هذه ىف هسفن ىقنأف

 ثيحي ةردنلا نم باتكلا نأ دقتعي ناك له ٠ هيف دجوي مل باتك ىلاو
 هيلإ بسني نأ سأب الف كلذك ناك اذا هنأو هنوأرقي الو سانلا ةفرعي ال

 ٠ هيف سيل ام

 ىذ-۔الا جهنملا ىلع ليلدتلل ةقباسلا ةطقسلاك ةدحاو ةطقس ىفكت دق

 ىرخآ جذامن ميركلا ءىراقلا ىلع ضرعن فوس اننكلو فلؤملا هيلع ريسي
 ٠ جهنملا كلذ نع احوضو رثكأ

 : ىلي ام ٤٩ ةحفص باتكلا سفن ف ىديوه روتكدلا لوقي

 باحصأ ةينيزمت'ا وأ ةيسوفنلا ةقرف ، كلذك ةيضابإلا قرف نمو »
 ركب ىبأ ةيالو ىف هباحصأ عم راث ىذلا ىنيزمتلا سوفنلا ميسو سنوي ىبأ

 ىقناسملا هذه رفح مكاحلا عابتا كرتو ٠ سانلا ىقاسم ببسب حلفألا نبا
 ) ٩١ه ص ريسلا باتك : ىخامشلا ) ٠ « سانلا راثأ امم ةيوسن ريغ نم

 ىخامشلل ريسلا باتك ىلا ميركلا ءىراتلا اهيأ تعجر اذإو : لاق اذكه

 نع روتكدلا هدروأ ام امامت ضقاني مالك دجت فوس كنإف ١١٥ ةحفص

 اذه بسن نيح هتيلو ٠ ىخامشلا ىلا هبسنو سنوي ىبأ نعو ةيضابإلا

 ذإ هتيلو ةحفصلاو باتكلاو فلؤملا ركذيف طروتي مل ةيضابإلا ىلا مالكلا

 مل باتكلاو فلؤملا ركذ ذإ هتيلو ه ةحفصلاو باتكلا ركذي مل فلؤملا ركذ

طيخب ولو ناسنإلا كسمتسي نأ هنع اعافد نكمي ىتح ةحفصلا ركذي



_ ٩ ٢ ١ ,_- 

 بولسألا عبتي نم رهظمب رهظي نأ ديري روتكدلاو ةليحلا ام نكلو هاو قيقر
 ىلا تعجر اذإ ميركلا ءىراقلا اهيآ نآلاو ٠ ةلكشملا هذه ف مقوف ىملعلا

 : دحاولا فرحلاب ىلي ام هيف دجت فوس كنإف ٩٥ ص ىخامشلل ريسلا باتك

 مامإلا نإ ايركز وبآلاق ، ىنيزمتلا سوفنلا ميسو سنوي وبآ () » مهنمو :
 . .ةريسلا نسحأف ث اهالو امو _ ميسو سنوي ابآ ةرارطنت ىلع لمعتسا

 ىف نبطتحا :اذا ةمدخ نأ ث ةرارطنق ىلا ةسوفن لبج نم هجورخ ببسو
 مىجم دنع ءاملا نكميف ث ةيوست ريغ ف رفحلا نكرت سانلا عابرأ ىتناسم
 ىف لدعو ةريسلا نسحأف ڵ ةرارطنق ىلوف ٠. تاعابنلا ىشخف ٠ رطملا

 هعمسي ثيح عضوم فرشأ ىلع علط امبرو ص ةيعرلا ىلا نسحأو ث ةيضقلا
 ىذؤي ةقدصلا نم رافلاو ء ةقدصلا نم رارغالا ٠ ىدانيف ىندألاو ىمنألا

 . « ديمح ًايضرم تام نأ ىلا هلدعو هتيالو ىلع ىدامتو ، كلذ رركيو

 ىخامشلا هلاق ام نيي ريبكلا قرفلا ىرب ميركلا ءىراقلا نأ كش الو

 حضتيو ةروصلا متت ىكلو ٠ ىديوه روتكدلا هيلا هبسن ام نيبو ريسلا ق
 باتك ىف عوضوملاب قلعتي ام ميركلا ءىراقلل لقتنأ ىديوه روتكدلا فقوم
 ' ... ريسلا

 هباتك ف ىنيزمتلا ميسو سنوب ىبأ نب .دعس دمحم ىخامشلا لوقي

 : ىليب ام ٢١٤ رص ريسلا

 , . ةيضابالا ءاملع ىا مهئاملع نمؤ ىا () . . .

 ( ةيضابالا _ ٩ م )
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 .ىلا آدعس هنبا ديعس نب ميسو سنوي وبأ لسرأ ايركز وبأ لاتو »
 ,اغلب املف ٠ مامإلا دنع املعتف رصن نب ثافن هعمو ملعلا ملعتيل ترميت
 يبآ توم تتو كلذو امهدلب ىلا عوجرلا ادارأ ٠ هللا دارأ ام مولعلا نم
 مامإلا راتخاف _ هرابخأ تمدقتو _ ةرارطنق ىلع مامإلا لماع سنوي
 ىخامشلاهلاق ام صن اذه «٠ هيبأ عضوم ف همدقو سلنلامماكحألا دعس حلفأ

 :ام هضقانم كل ريظي ةنراقملا نعو ٠ دعس هنبا نعو ميسو سنوي.ىبأ نع

 ىقتلاب ىخامشلا هفصي امنيبف ىخامشلا ريس ق ءاج ال ىديوه روتكدلا ( هلاق
 ,:تافصلا هذه لجأ نم _ هل مامإلا رايتخاو تاهبشلا نم هرارفو عرولاو
 .ىتح مامإلل الماع ىقب سنوي ابآ نأ ىخامشلا ررقيو ٠ هل الماع هالوف

 .لسرأ هنأ اضيآ ررقيو مامإلا نمو سانلا نم هنع ايضرم ناك هنأو فوت

 ,علب ىتح هيلع سرد العف هنآو مامإلا ىلع ملعلا سرديل ترهاث ىلا هدلو
 ٠ هيبأ ناكم ف الماع اضيأ مامإلا هراتخاف هدلب ىلا عجرو هدارم

 ةروصب ىديوه روتكدلا ءاج دقو ىخامشلا ايحضو ىتلا ةروصلا هذه
 نأ معزي ىديوه روتكدلاو ىخامشلا ىلا اهبسنو امامت اهل ةضتانم
 !ونوك ىتح سانلا هعم راثو مامإلا ىلع راثف ماكحلا مدخ دقتنا ميسو ابأ

 ف ال اقلطم هل ساسأ ال مالك وهو ةينيزيمتلاو ةيسوفنلا ىمست ةقرف
 ,امبرو ىضابإلا خيراتلا بتك نم هريغ ى الو ريسلا باتك ى الو عقاولا
 مل نيقرشتسملا كئلوأ نأو نيقرشتسملا ضعب نع ةركفلا هذه روتكدلا لقن

 نود ث روتكدلا مهنع اهلقنو ةروصلا مذهب هورسفف ىخامشلا مالك اومهفي

 اميس الو رابتعا ىأب ضقانتلا اذهل ريسفت الف الإو ٠ لصألا ىلا عوجرلا

 ش زيسفت الو ريكفت ىلا جاتحت ال ثيحب حوضولا نم ىخامشلا ةرابع نأ

 هولوقي مل سان ىلا مالك ةبسن نم اضيأ ىديوه روتكدلا هيف عقو اممو
 فلؤملا هدصق ىذلا ىنعملا ريغ ىنعم ىدؤي ثيحب هولاق ام فيرحت وآ
 روتكدلا باتك ىف ءاج دقف ىرعشألا نسحلا ىبأ ىلا هبسن ام ىلصألا

: ىلي ام ىديوه
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 ( نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم ) ف ىرعشألا صخلي » .
 روممج اهلوح ىقتلا ىتلا طاقنلا ( ١٦٩٦٣ _ ةيناثلا ةعبلحلا _ رتير ةعبلط

 : ىلاتلا هجولا ىلع اهعمجن نأ انعسوبو ةيضابإلا

 اومعزؤ ث رمعو ركب ىبأ ف ةعيسثلا تلوأت ام وحن نامثع ف اولوأت
 لق » ( ١ب : ٦ ) ميركلا نآرقلا ف هللا هركذ ىذلا ناريحلا وه ايلع نأ

 اناده ذإ دعب انباقعأ ىلع درنو ث انرضي الو انعفني ال ام هللا نود نم وعدنأ
 هنوعدي باحصأ هل س ناريح ضرألا ف نيطايشلا هتوهتسا ىذلاك ٠ هللا
 برل ملسنل انرمأ ىدهلا وه ٠ هللا ىده نإ لق ٠ انتئا « ىدهلا ىلا

 ٠ « نيملاعلا

 نأ اومعزو ث ناورهنلا لهأ ىدهلا ىلا هنوعدي نيذلا هباحصأ نإو
 هلوقت كبجعي نم سانلا نمو » : ةيآلا هيف هناحبس هللا لزنأ ىذلا وه ايلع
 هللا لزنأ ىذلا وه مجلم نب نمحرلا دبع نأو ٢٠٤( ى )٢ « ايندلا ةايحلا ىف
 ٠ ) هللا ةاضرم ءاغتبا هسغن ىرتشي نم سانلا نمو ( هيق

 مامإلا هبتك يف مالكلا اذه دجي مل ميركلا "ىراتلا عجر اذإو
 دشأ ىرخآ عئانش نمض تارقفلا هذه دجي امنإو ةيضابإلا نع ىرعشلا
 نب صفح عابتأ . ةيصفحلا ىلا نسحلا وبأ مامإلا اهبسن ىزخأو اهنم

 لج نأ الإ ». : هلوقب كانه نسحلا وبأ مامإلا اهيلع قلعو _ مادقم ا ىبأ

 ةعانسثل هعابتأو صفح نم نوأربب ىآ هعبت نم الإ هنم نوأربي ةيضابإلا
 بسن ام ىخامشلا ىلا بسن ىذلا ىديوه روتكدلا نكلو _ هتالاتم

 . بسني نأ ديري ام ىرعشألا نسحلا ىبأ ىلا بسني نأ هزجعي ال

 ىلع صني مث ةيصفحلا لاوقأ نسحلا وبآ ركذي ىذلا نيحلا فو
ىتاي - اهب لاق نممو لاوقألا نم نوآريي ىآ كلذ نم نوأريي ةيضابإلا نأ



 س ١٧٣٢

 بسن ام عنسشآ اهلعل _ ةرقف ةيصفحلا ىلا بسن امم ذخأيف ىديوه روتكدلا

 ىبآ ىلا هلك كلذ بسنيو ةيضابإلا هلوح ىقتلي امم اهلعجيف _ ةيصفحلا

 نوآربي ةيضابإلا لج نأ الإ » نسحلا ىبأ لوق آرسفم ىرعشألا نسحلا

 نآ ىنعي ةيضابإلا روهمج اهلوح ىقتلي ىتلا طاتنلا وه هلوقب « هنم

 همجرتيف اذه لوقي نمم نوأربي ةيضابإلا روبمج نإ لوقي نسحلا ابأ

 ةملكل ىطعيو ٠ اذه لوح ىقتلي ةيضابإلا روهمج ىلا ىديوه رونكدلا
 ىلع تدرو ىتلا نوقتلي ةملك نسحلا ىبآ ناسل ىلع تدرو ىتلا نوأربي
 نيب ةلوادتمو ةعوبطم ىهو بتكلا هذه مم اذه لعفي روتكدلاو ٠ هملق

 دصقي هنأل هفتوم ىف _ وديي اميق _ جرحب رعشي الو ٠ نيفتنملا ىديأ

 . ا.ذه

 هركذ مغر ةيضابإلا نع ىديوه روتكدلا هبتك ام عبتني ىذلاو

 اهلوانت ىتلا ءايشألا نم اريثك لهجي روتكدلا نأ سحي _ مهبتك سضخعبل
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ءارآو تالاقم اهنم ناك ام ءاوس ث اهنع ثيدحلاب

 ىف ةلثمأ ميركلا ءىراقلا ىلاو انادلبو اخيراتو اثادحأ اهنم ناك ام وأ

 ٠ نادلبلاو خيراتلاو ثادحألا ىف هئاطخأ

 . : ىلب ام ٨ ص هباتك ف لوقب . .

 نييمتسرلا ةيضابإلا ةفسالفو ءاهقف دحأ ى ىنالجراولا نآ ثيح » ٠.

 وه امنإو ايمتسر سيل فورعم وه امك بوتعي وبأو ٠ « ةبوفن ليج ىف

 نالجراو نكسو هتاردس نم وه امنإو ةسوغن ليج نم سيلو ىثاردس.

 . ه ىنالجراولا بوقعي ويآ هل ليقو اهيلإ بسنغ

نم نورق ةفالث ليق ا ؛وضرقنا دقو ترهاث . ١ ونكس نويفتسرلاو .ا : ٢



_ ١٣٣ 

 رئازجلل ىقرشلا بونجلا ف عقت الجراوو نالجراو ىف بوقعي ىبأ دوجو

 ايبيل ىف عقيف ةسوفن لبج 7 رئازجلل ىبرغلا لامشلا ىف ترهاث عقت امنيب

 بوقعي ىبأ نيب بسنلا ف ةقالع الو اهضعب نع ةدعابتم ةثالثلا نكامألاو
 ح ءايشألا هذه نيب قرفي ال _ .ودبي امبسح _ روتكدلا نكلو نييمتسرلاو

 . قرفي نأ همهي الو

 : ىلي ام ٤٩١ ص هباتك ف لوقب

 ىف هباحصأ منم راث ىذلا ىنيزمتلا سوفنلا ميسنو سنوي ؤيأ .آ

 ٠ _ حلفألا نب ركب ىبأ ةيالو

 ىفوت ىتح هل الماع ىقبو ٠ آدبآ همامإ ىلع رثي مل سنوي وبأو
 ةمامإ ىفوت هنأل ركب ىبأ ةمامإ كردي مل اوهو لبق نم كلذ انحضوأ امك

 ٠ حلفأ مامد ةرارطنق ىلع هدعب نم ةيالولا دعمس هنبا ىلوت دقو حلفأ

 دقنلا دشأو ث أطخ ةرقفلا هذه ىف ىديوه روتكدلا هبتك ام لكو ., .

 باتكلا ديدحتب ىخامسلا ىلا مالكلا اذه هتبسن ببسب هيلع .بصني امنإ
 ةضقانم مالكلا اذه ضقاني ام ةحفصلاو باتكلا لمحي .امنيب ةحفصلاو

 ٠ ةلماك

 - ىهو ةيضابإلا نع ىديوه روتكدلا هبتك امم دهاوش هذه

 بازيح ىنب نع بتك دقو _ هل ضرعتن مل ام ضعب نم لقأ اهتعانسث عم
 نيدقاحلا نيقرشتسملا ضعب نع هلقن هنأ وديب ، سوفنا هنم ززتقنت امالك

 ةفاخس _ حوضوب _ اهيف رهظي ةكيكر ةيفرح ةمجرتب بازيم ىنب ىلع
٠ ءامسألا قطن ف أطخلاو ريبعتلا



_ ١٣٤ 

 ةضسلفلا رداصم ضعب ليلحتلاب لوانت هنأ ىديوه روتكدلا معزؤ
 نيقرشتسملا ضعب نع تاساردلا كلت لقن هنأ وديي امبف هتكلو ةيضابإلا

 ةيملعلا ةكرحلا نع ثدحت امك تاحلطصملا ىناعمب لهجو أطخ نم اهيف امج

 ٠ لهجلاو طيختلا نم ريثكب ةيخيراتلا و

 اضيأ ئديوه روتكدلا عم

 هسفن عضي نمم ىضتقت ىهو ؤ ةريسع ةميم حاضيإل او حرشلا ةميم

 7 ةريسعلا ةمهملا هذهب مايقلل دادعتسا اذ نوكب نأ حراشلا فتوم ى

 ةردقلا كلتمي نأ _ ةيرطفلا ةكلملا قوف كلذل لئاسولا مهأ نمو

 عوضوملل ةيقيقحلا ةروصل لاصيإ ىلع ىوقي نأو ٠ حيحصلا ميغلا ىلع
 الن ءىطخي ال احيحم :امهف مهاف نوكي نأو ٤ حوضو ىف نيرخآلا ئلإ
 ريبعتلا حضاو نوكي نأو ىناعملا لقنف انيمأ نوكي نأو ٤ هحرنتث' ديري

 ةقيقد ةفرعم اهقاقتساو ةغللاب افراع نوكي نأو ، تاحلطصملاب لهاج ريغ

 ، ضومغلا نم آروص الإ نوكت ال هحورش ناف لئاسولا هذه هيف تلتخأا نإف
 نع: ابتكيوهو رصي ىديوه روتكدلاو ٠ هيوشتلاو طلخلا نم بئاجعو

 .: بناج لك نم اطخلا اهفنتكي ةريثك ليلاعتو احورش مدقي نأ _ ةيضابإلا
 ىنعملا ىف لوألا ٠ نيرصتخم نيلثم لصفلا اذه ىف هعم شقان فوسو

 ٠ تاحالطصالا ضعب نمضتت ةرقفل ىناثلاو ةدرفم ةملكل ىوغللا

 .: ا : لوالا لاملا

 ٧٣.ةحفص ىخامشلا نع القن ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات هباتك ىف ءاج

( اودعتا ) ةملك حرش دقو ٠ « هيف نوعمتجي مولعم مويل اودعتاف » : ىلي ام



_ ١٣٥ 

 ىخامشلا ةرابع نأ بسحأو ه نيسوق نيب اهعضوو ( ةدعلا اودعأ ىآ ) هلوقب.
 هيلإ بهذ ام ىنعت ال اهنكلو ٠ . حرش ىلا جاتحت الو اهيف سبل ال ةحضاو

 ىنعت ) اودعتا ) ةملك نأل ليوأتلاو 5 ونلالا نم باب ىلع الإ رو نكدلا .

 اوددح وأ 4 ءاقللاب اضعب مهضعب دعو وأ 0 هيف نوتقالتي دعوم ىلع اوقفتا مهنآ .

 ةملك "7 ىنعمل ا اذه ى دؤي ام وأ هيف نوعمتجي اناكم وأ انامز ميسجنأل

 !ودعت تا ىناعم نيب قرفلاو اودعتسا ىأ ةدعلا اودعا هلوقب ) اودعتا (

 ( !ودعتا ) نأل ةيبرعلا ةغللا تالامعتسا ف حضاو اودعأو اودعتساو'
 ٠ دعتساو . دعأو ء دع ةدام ريغ ىرخأ ةدام ىهو دعو نم -... :. 1

 . : ىناثلا لاثملا .,"

 ,ه ٠, ! .

 هسفن لمحي مل _ ريسفتلاو حرشلا ىطاعتي وهو _ روتكدلا نكلو .
 ٠ ةفلتخملا ةحيحصلا اهتالامعتسا ف تاملكلا ىف ىناعم قوذت ، قوذتلا ءانع
 ىتح الو ٠ همهف ةمالس نم دكاتلل ‘ ةغللا سيماوق ىلا عوجرلا ءانع الو

 ىف ةقدلاب .ةناهتسالا .نأ دقتعأو هيدؤت امو ةرابعلا قانس :ى لمأتلا ءانع

 ال ةيفسلفلا ثاحبألاب لغتشي لجر نم اهتالامعتساو تادرفملا ىاعم

 ٠ قئاقحلا ةفرعم ف قيقدتلا نم ةفسلخلا هضرفت ام 7

 :.ىلي ام ٤٤ ص قباسلا هباتك ف ىديوه روتكدلا لوقي -

 ناكو ( ةيباهولا ) وأ (') ( ةيبهولا ) جراوخلا ةيضابإلا لاقي »

 قرفلا نم مهريغ نود مهيلع قللحت ةيضابالاب ةصاخ ةيمستلا هذه ( ١)

 ةيضابالا نمع تتخكنا اقرف نا مسالا اذهب مهتيمست بيسو . تتمخنا ىتلا ]

 راص اهنا مغر ةيضابالا 'مساب تلظفتحاو اهدئاتعو لو نع تنفرحناو |

 ازييمت ةيبه واا ةملك مهسفنأ ىلع: ءالصاأالا ةيضابالا قلطاف . ةديدج ءامسأ اهل ٠

 راكنلاك . ةلزتعملا ىلا وا جراوخلا ىلا تلام ىتلا قرفلا نم مهريغ نع مهل .,
 ىف عوضوملا اذه نع حاضيالاو ليصفتلا نم اديزم دجتسو مهريغو ةينيسحلاو
 . ةيضابالا قرف نع ثيدحلاب صاخلا لصفلا



- ١٣٨٣٦ 

 نيذلا مه مهدحو مهنأل ( نيملسملا ) مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي ةيبهولا
 ء مهدحو ةنسلاب نومئاقلا مهنألو ع مهسفنأ رظن ف مسالا اذه نوقجتسي

 ةيبهولا مهيلع قلطأ دقف ايقيرفإب اورشتنا نيذلا نويفنحلاو نويكللملا اما
 اوسييل مهنكلو ع نيكرشمب اوسيل مهرظن ف مهنأ ئآ ( نيدحوملا ) مسا

 قحلا نيدلا ىلا نيدحوملا ءالؤه ةوعد نأ نودقتعي اوناكو ٠ اضيأ نيملسمب

 نآ هيلع نآو ىبهو لك ىلع ةيانك ضرف جراوخلا ءىدابم مهدنع وهو

 نكل ٠ مهلاتق هيلع بجيغ اوبأ ناف ، رمألا لوآ. ىنسحلاب مهعانتإب دبي

 نيكرشملا سكع ىلع ث لاوحألا نم لاحب نيدحوملا ىلع ةيزجلا عقت ال

 عقت هناف ( ةيتسشدارزلاو دوهيلاو نويحيسملا ةيضابإلا رظن ىف مهلثميو )

 ٠ ةيزجلا مهيلع

 جراوخلا ةملك ركذي نأ ىلع . اديدش اص رح ىديوه روتكدلا صرح .

 نأ هاضتتا .امم ىرخالل ريسخفت امهادحإ ناك ةيضابإلا ةملك دعب وأ لبق

 ىتلا ةليلقلا تاحفصلا ف _ اميلإ ةجاح ةيآ نود _ جراوخلا ةملك رركي

 نم ءىراقلا سيفن ق زا:زتمشالاو ماسلا ثعبب امم ةرم نيثالثو افين اهبتك

 تلفني نآ ىشخ امنأك بتاكلا ساوح ىلع رطيسي ىذلا ىظفللا ثبثتلا اذه

 اصرح صرح اذه لباتم فو ٠ جراوخلا مهب قصتلي نأ نود .ةيضابإلا نم

 رارصإ ف ىنسلا ةملكب هقحلي نأ ىكلام بهذملا ركذ املك اضيأ اديدش

 اهنم دحاو نع وه ثدحتي ةريثك ةيكلام بهاذم كانه امنأك نيبيجع ثيشتو

 هب قصتلت نآ نود ىكلاملا به ذ ا هنم تلخفني نأ ىشخي امنآك وآ طتق

 _ ءىش ىلع لد نا جذاسلا 'ىظفللا ثبشتلا اذه لدب الو ٠ ىنسلا ةملك :

 امنإو ٠ هي نمؤي الو اذه قدصي ال هسيغن ةرارق ق بتاكلا :نأ ىلع الإ

 ثدحتملاك وأ هسفن قامعأ ق هدراطي مهو نم افوخ هلوق ىلع صرحيو هلوقب .

 نم هلمج لك دكؤيف هنوتدصي ال سانلا نآ ملعي و هلوقي اميف قثي ال ىذلا
٠ نبمي هنم بلطي نأ نود نيميب ةثيدح



- .١٣٧ 

 مسا مهسفنأ ىلع نوقلطي ةيبهولا ناكو » ىديوه روتكدلا لوقي
 معزيف دقعم ريسفتب .حضاولا اذه همالك حرشي بهذي مث + « نيملسملا .

 مهنأل مهريغ ىلع هنوقلطي الو مهيلع نيملسملا مسا نورصقي ةيبهولا نآ
 ٠. ةنسلاب نومئاقلا مهنألو © هنوقحتسي نيذلا مهدحو .

 نإ ةرصتخم ةحضاو ةرابعب ىديوه .روتكدلل لوقأ .نآ : ديرأو ا

 اميف نولخاد مهو ةلبقلا لهأ.عيمج ىلع نيملسملا ةملك نوقلطي ةيضابإلا
 امإو ةيظفل امإ كلذ ىلع لدت ةنيرقب ةيضابإلا اهب نوديريو اهنوقلطي دتنو
 اذهلو تالامعتسالا بلغأ ف نيدحوملا ةملك فدارت ىهو قايسلا ةلالدب

 ءاملع نيب ةلوطم ةيعرنث ثوحب كانهو حيحص ريغ ىديوه روتكدلا مالكف

 قسافو قفانو رفاكو كرشمو ملسمو دحومو نمؤم تاملك ىناعم ىف ةمألا ا

 اهيف مومعلاو صوصخلاو رخآلا ضعبلاو اهضعب نيب تاقالعلاو صاعو .

 اميف ةيضاباإلو ةددحم فقاوم عوضوملا اذه ىف ةيمالسإلا بهاذملا" لكلو '
 :‘ ‘ه ددحملا مهفقوم

 اذهف ةنسلاب نيمئاق مالسإلاب نيلماغ مهسفنأ نوبسحي مهنإ امأو

 هابايو' قحلا اذه هسفنل ىطعي ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم لكو حيحض ة
 ٠ لطابلا ىلع وهف قحلا ىلع هل نوفلاخملا نيرخاال ناك اذإ هنأل نيرخآلا نع ٠
 , ةنسلا لهأ : مهسفنأ اومسي نآ ىلع نوصرحي بهذم لهأ لك دجت كلذلو"

 ` ٠. ةماقتسالا لهأ ع قحلا لهآ

 ةيمالسإلا بهاذملا باحصأ عيمج نآ روتكدلا مهفي نآ امهم ناك امبرو

 ىلع لدت ةنيرقب ةصاخلا مهبهاذم اهب نوديريو نيملسملا ةملك نوقلطي دق :
دق تارملا تائم اهدجول ( ىنسلا ىكلاملا ) بهذملا بتك ف لمأت ولو كلذ



 س ١٣٨

 ىمف كلذ ف جرح الو طقف كلام مامإلا عابتأ ىلع نيملسملا ةملك تقلطأ

 هذه ف _ ىقب ٠ روتكدلا رسفي نأ دارآ امك سول ريجحت ديرت ال اهريغو.

 ةيضابإلا نع اوثدحتي نأ اودارأ اذإ ةيضابإلا نأ روتكدلا ملعي نأ ةطقنلا

 لمآو ةوعدلا لهأو ةيبهولاو ةيضابإلاك ةصاخ ءامسأ مهل نإف ةصاخ
 انباحصأ لوق اذه وأ انباحصأ لات هقغلا بتك ىف دري ام اريثكو ةماقتسالا

 ةلالدلل ىرخأ بهاذم ايلمعتست ةماقتسالا لهأو باخذضألا ىتملك نأ: ىلغ ا

 ةيضابإلا دنع _ صاخ وهف ةوعذلا لهأو ةيبهولاو و ةيضابإلا امأ اهسفن ىلع

 . ةيضابإلابأ

 ىديوه روتكدلا نم هيلإ موزل ال ىذلا ىوتلملا ريسنتلا اذه دعي.

 ةيضابإلا نيب ةنتف لاعشإ ديري بتاكلا نأب ىحوت ةرابع ىلإ هملت قلزني ,

 نويفنحلاو نويكلاملا امآ : لات دقن ىرخأ ةهج نم ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةهج نم ا

 ف :مهنأ ىأ نيدحوملا مسا ةيبهولا مييلع قلطأ دقف ايقيرفإ اورشتنا نيذلا !

 .. اضيأ نيملسمب اوسيل مهنكلو ، نيكرشمب اوسيل مهرظن

 ذه هيلع لدت امب سحي ىديوه روتكدلا: ناك له ىردأ تبببل. 7

 ةنتف ريثي نأ ديري ناسنإ نع الإ رصعلا اذه ف ردصت ال اهنأو ةرابملا

 ىكلاملا نيبهذملا راتخا هنأو سانلا نيب ءابخغبلا عرزيو ةملك قريفيو.

 قرفلا ةيقب نود اميصصخ اذاملف الإو ٠ رانلا حدتم امهنم لعجيل ىفنجلاو .

 لبق تليق ىتلا ةمهوملا ةضماغلا ةرابعلا كلت ىلإ عجر اذاملو ٠ بهاذملاو

 اهقلطي ةيعرشلا ةيحانلا نم نيدحوملا ةملك نإ ٠ تنم نورق ةرذع

 لب ةيفنحلاو ةيكلاملاب ةصاخ تسيلو ةلمجلاب رقأ نم لك ىلع .ةيضابإلا :

 بهاذملاو قرفلا نم مهريغ ىلعو ميسفنأ ةيضابإلا ىلعو امهيلع قللحثب ,

٠ هلوسرو هللاب تنمآ ىتلا ٠



_ ١٣٨٩ 

 مهنواماعيو نيملسملا مسا مهريغو ةيكلاملا ىلع نوقللحي ةيضابإلا نإ

 ائيسث مهنوصقني ال نيملسملا ةلماعم ةلمجلاب ىتأ نمم _ مهريغ نولماعيو
 ةيضابإلاو ةيصخش قوقح هذهف هللا نم ةحرلا بلطو رانغتسالا ادعام ادبأ

 ىلوتي نآ ملسم لك ىلعف ناتبجاو نيتيصخشلا ةءاربلاو ةيالولا نأ نوري
 هيلعو احلاص لمعيو ايفوم هاري ىذلا ملسملل محرتسيو رفغتسبيو بجبو.

 هفرعي مل اذإف هصخشب هفرع اذإ صاع لك نم هللا ىلا آريبو ضغبي نآ
 ث هفرعي ىتح هيف فقوت

 ىلع نيملسملا ةملك نوقلطي ةيضابإلا نأ ةطقنلا هذه ةشقانم ةصالخو :

 اهب نودصقيو نيملسملا ةملك نوقلطي دقو قيزفت نود نيملسملا عيمج

 ثيداحأ ىف دوجوملا بولسألا ؤه اذهو قايس وأ ةنيرق ةلالدب مهنم اءزج

 ةفيزهلاو رصنلا نغ ثدحتم ىأ ثدحتي امدنعو فئاوطلاو قرفلا عيمج :
 امدنعف تارابعلا هذه لاثمأ درت دق منيئأدغاو نوملسملا سيج نيبأ

 نونعي مهف اذك ة ةتوم ى اومزهنا .وأ اينابسأ ىف نيملسملا رصتنا لاقأ

 منم نيذلا نيملسملا نأ ث الو ٠ ةهجاولا اف مه نيذلا نيملسملا"كلذي
 { ةقانلا . عئاقولا ى نيمزهلم وأ نيرضتنم :اوسيل لاثقلا ضرأ ( نع ءادع ا

 لوقيف" نيملسملا نم لود وأ نيملسملا نم قرغ نيب لاتقلا نوكي امدنغو

 ديري ديكأتلاب وهف اذك اولعف وأ اومزهنأ وأ نوملسملا رصتنا نيقيرفلا ذحأ .

 ةملك لمعتسا دنقو هبلإ مثنب وأ هيف وه ىذلا حانجلا نيملسملا ةملك

 ةلالدلا هذه مم ريبعتلا نكلو:صاخلا منسقلا :اذه ىلع ةلالدلل نيملسملا

 نظأ ٠ رفكلاب هبلع مكحلا وأ مالسإلا نم رخآلا مسقلا جارخإ ىنعي /

 اهلمعتسي نأ ىديوخن روتكدلا لواخ ىتلا ةطقنلا هذه حاضيإل ىفكي اذه نآ أ
 ٠ اهتتيتح ريغ ىف ا

| : لوقي نيح الجخم اطروت ىديوه رونكدل! طروتي هلك اذه دعب



_ . ٠ ٤ ١ 

 _ ۔ قصلا نيدلا ىلإ نيدحوملا ءالؤه ةوعد نأ نودقتعي اوناكو »

 هيلع نآو ىبهو لك ىلع ةيافك ضرف جراو وخلا ءىدابم مهدنع ؤهو

 نكل 4 ، مهلاتق هيلع بجيف اوبآ نإف رمألا لوأ ىنسحلاب مهعانقاب ديب : نآ

 نيكرشملا سكع ىلع ٠ لاوحألا نم لاحب نيدحوملا ىلع ةيزجلا عقت

 ( خلا ٠.٠ ةيتشدارزلااو دوميلاو نويحيسملا ةيضابإلا رظن ىف مهلثميو (
 ميلس الو ميقتسم ريغ مالكلا اذه نأ عقاولا ٠ « ةيزجلا مهيلع عقت هنإف

 لرقي امنيبف ةيافكلا ضرغو نيعلا ضرف نيب قرفي ال وديب اميف هبحاصو

 ةيضايإلا دنع ةيافك ضرغ جراوخلا ءىدابم ىلإ نيدحوملا ةوعد نإ

 نآ درف .لك ىلع هنآو درف لك ىلع بجي كلذ نأ معزيف اذه هلوق ضقاني
 هضعي ضقاني مالك اذهو مهلتاق اوبيجتسي مل نإف ىنسحلاب مهوعدي
 جراوخلا ءىدابم وه ةيضابإلا دنع.قحلا نيدلا نأ انه معزي وهو اضعب٠

 قرفلا نم ةعومجم ىلإ ةيضابإلا مسقي نأ دعب لصفلا رخآ ىف هنكلو

 تناك اذإف ٠ جراوخلا قرف نم آربت ةيضابإلل قرفلا هذه عيمجو لوقي

 راصتخا و حوضوبو ٠ قحلا نيدلا ىه مهئدابم .ربتعت فيكف مهنم أربت
 بجوي ملو ةيضابإلا دنع هل ساسأ ال مالكلا اذه نإ لوقن نأ عيطتسن ,

 _ نيعلا ضرف باب نم الو ةيافكلا ضرف باب نم ال _ ادبآ ةيضابإلا .
 نآ الو هبهذم ىلإ ىرخألا بهاذملا باحصأ وعدي نآ ىبهو لك ىلع

 رمألا وه عوضوملا اذه ف ىضابإلاب درفلا هب بلاطي ام ىصقأو مهلتاقي

 ٠ بابلا اذه ف فورعملا بولسألاب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 مالكلا ملع بتك ضعب ىف ةرابع هب ترم فوسليفلا روتكدلا لعلو

 رذعأ الإو اولض هب ام كرت ىلإ هيفلاخم وعدي نآ مامإلا ىلع نإ لوقت
 جرخي نمو ةلودلا نع ثيدحلا دنع درت ةرابعلا هذه لثمو مهلتاتو

ةيكلاملا مه سيل وعدملاو ٠ مامإلا ىلع انه بوجولاو ٠ ةماغ ةفصب اهنع



 .نا ١٤١

 امهم لدعلا مامإ ىلع ةجراخلا ةفئاطلا مه امنإو مهريغ وأ ةيفنحلا وأ

 اولض هب ام اوكرتي نآ مامإلا مهيلإ بلطيف ةيغاب ةفئاط اهنأل اهبهذم ناك
 مهلتاق اوعنتما نإف ةمألا .ىلإ اوعجري نآو مامإلا نع مهيغب هب اوررب ىأ

 لتع وآ ريكفت ىف ميقتسي هنأ بسحأ امو عوضومو عونخوم نيب نانسثو

 ىلعو هلتت عنتما ن رف هبهذم ىلإ هريغ ةوعدب بهذم نم درف لك مزلي نأ

 ٠ ةيضابإلا دنع نكي مل ءىش اذهف لاح لك

 ةيزجلا عقت ال نكلو ) : هلوق ىهو ةرقفلا هذه ىف ةريخألا هتارابع امأ

 رظن ق مهلثميو نيكرشملا سكع ىلع لاوحألا نم لاحب نيدحوملا ىلع

 اميلإ ىعاد الو اهل ىنعم الف ( ةيتشدارزلاو دويلاو نويحينملا ةيضابإلا
 قرشتسملا باتك ىف كلذك تناك اهنأ ىلإ ليخيو عوضوملاب اهل ةتالع الو
 نيب اهيعضوف اعضوم اهل دجي ملو اهمهفي ملف روتكدلا هنم تحني ئذلا

 ركفت الو ربدت ريغ نمو ةفدص ناكملا اذه ىف تعقؤ ىتح اهرجو نيسوق

 . ناعمإ الو

 روتكدلا ءاطخأ هل صخلاف هعم دوعأ نأ ميركلا ءىراقلا ديفي امم هلعل

 : ىلي اميف ةقيقح ىلإ دنتست ال ىتلا ةقباسلا هحورش ىف

 ١ _ ءاقلل ادعوم ادودح _ : اضعب مهضعب دعو _ مؤقلا دعتا .

 امهيف وأ ناكم وأ نامز ىف ءاقللا ىلع اوقفتا ٠ اودعأ اهانعم سيلو

 ةدمعلا ٠

 نم ةقرف ةيضابإلا ربتعي نم ىأر ىلع ىتح جراوخلا ةملك _ . . ٢
؟ ارمتسم ايظفل اطابترا ةيضابإلاب طبترت الو ٠ جراوخلا



 ١٤٢` .ثيل .

 ٣٠ _ ةمأ ىلع نيملسملا ظفل نوقلطي ةماعل! تالامعتسالا ىف ةيضابإلا .

 .ةلالدب طقف ةيضابإلا هب نودصقي دقو مهلامعتسا ىف رثكألا اذهو ةباجإلا

 قايسلا نم وأ ةيلخقل ة هنيرق ٠

 ,ةملكب قطن نم عيمج ىلع ةيضابإلا اهقلطي نيدحوملا ةملك _ ٤
 ,ةرابع رعشت امك ةيفنحلاو ةيكلاملاب ةصاخ تسيلو نيملسملا ف ديحوتلا
 ٠ روتكدلا

 !وسيلو نيكرشم اوسيل مينأ ىنعت اهنأب نيدحوملا ةملكل هحرش - ه
 ةنمزألا عيمج ىف نيملسملا لكو نوملسملا مه نودحوملاو حيحص ريغ نيملسم
 ٠ نودحوم مه ةنكمألاو

 .ةيضابإلا ىلإ هريغ وعدي نأ ىضابإ ىأ ىلع ةيضابإلا بجوي ال - ١٦
 اوباجتسا ءاوس نيملسملا نم ادحأ لبقي نأ اقلطم هل نوزيجي الو
 رمأ ةوعدلا نأل ٠ ميعدي مل وآ مهاعد ءاوسو اوبيجتسي مل وآ هل

 اعد ولو ٠ د_دآ هيلع هبجوي الو طقف وه هلمعتسي نأ هقح نم ىصخش

 ٠ اصاصق هلتق بجول هلتقف هل بجتسي ملف ادحأ

 لب جراوخلا ءىدابم وه قحلا نيدلا نأ نوري ال ةيضابإلا _ ٧
 ىلإ ةوعد اهيلإ ةوعدلا نأو لطابو لالض جراوخلا ءىدابم نآ نوري
 ٠ ةدشلاب وآ ىنسحلاب ةرعد تناك ءاوس لطابلا

 نيئباصلاو باتكلا لهاو نيكرشملا ماكحأ نيب نوقرفي ةيضابإلا ح ه
 ةيوہتلااو ٠ هريغ ىلإ هادعتي ال هب صاخ مكح ءالؤه نم د_حا؛و لكلف

 لهأ نم !وسيل نيكرشملا نإف روتكدلا نم اطخ ةيزجلا مكح ىف مهنيب
:2 .. ٠ ! . ,٠ مهنم لبقن الو ٠ ةيزجلا



 ب ١٤٣.

 : لاق مث ةيضابإلا قرف نم اهنإ لاق قرفلا نم اددع ركذ _ ٩

 ةقرازألا : ىرخألا جراوخلا قرف نم أربتت قرفلا هذه عيمجو »

 قلطيو اهعمجي ةيبهولا مسا نكل خلا ٠٠٠ ةيرفصلاو تادجنلاو ةيسعيبلاو

 قرف عيمج نم نوأربي ةيبهولا ةيضابإلا نأ حيحصو ٠ « اهنكل اهيلع
 قرف عيمج ىلع قاطت ةيبهولا ةملك نآ احيحص سيل نكل جراوخلا

 ةيضابإلا قرف عوضوم ةشقانمل الصف صصخن نآ انيأر دقو ٠ ةيضابإلا
 عوضوملا اذه عجاري نأ ءىراقلا ناكمإ فو ةيضابإلا دنع قاقشنالا وأ
 ٠ كانه

 نع لصفلا اذه ق اهانضرع ىتلا ةطيسيل د ا جذامنلا هذه نأ ب >

:ه ةيضابإلا ةفسلفل هضرع ف باتكلا ةميق ىلع ةلالدلل ةيفاك روتكدلا طيخت



 س'٤٤١ س

 نيقرشتسملا ةيعبت ىف قديوه ٠

 هنع مهتباتك تناك ءاوس _ مالسإلا نع نوبتكي امدنع نيقرشتسملل

 : اهبهاذم نم بهذم نع ' وأ { ةمأك ءاعمج ةيمالسإلا ةمألا نع وأ 0© نيدك

 . ةيفخلاو ةرهاظلا مهيمارمو مهعفاودو مهبيلاسأ _ ةقرف وأ بهذمك

 مهنإف عيضاوملا هذه ف ىملعلا ثحبلل نيصلخم نوقرشسملا ناك امهمو

 'مهتلمح ىتلا ةيقيقحلا ىمارملاو عفاودلل اصالخإ ذسثأ _ ةقيقحلا ىف

 ٠ اعم امهنع وآ ، نيملسملا نع وأ مالسإلا نع ةباتكلا ىلع

 ىتلا ةديعبلا مهفادهأ قيتحت ف ديعب ىدم ىلإ اوحجن مهنأ عقاولاو

 نم لعلو ء مهرامسأو . مهتاودنو . مهتارضاحمو . مهتاباتكب اهيلإ نومري

 فو ، ةصاخ مالسإلا دالب ف الالظ مهل اوكرتي نأ مهفاذهأ طسبأ

 ةيمالسإلا دالبلا ىف اونوكي نآ _ العف _ اوعاطتسا دقو ٠ ةماع قرشلا

 ىلإ نورظني ث ركفلا باحصأو مالقألا ةلمح نم نيبرغتسم اهلهأ نمو

 طيسب قراف عم نوقرشتسملا اهنم رظني ىتلا ةيوازلا سفن نم قرشلا

 قرشلا نع هنومدقي امب _ نومدخي امنإ نييبرغلا نيقرشتسملا نآ وه

 امنإ مهف نويقرشلا نوبرغتسملا امأ ٠ مهدالب ةحلصم ىآ برغلا ةحلصم

 برغلا ةحلصم برغلاو قرشلا نع هنومدقي امب _ اضيأ نومدخي

 نأ ىأ ث ميلع نيرثؤملا ، مهل نيهجوملا ةحلصم ىأ ٠ اضيا
 كرصتت الالظ قرشلا فف مهل اوكرتي نآ اوعاطتسا نييبرغلا نيقرشتسملا

 © مهقطنمب نوملكتيو مهبولسأب نوركفي ةفسالفو نيركفمو ع مهكرحتل

 تناك ولو مهئارآب نوزتعيو ، ةكحضم ةهفات تناك ولو مهتجح نوسدقيو

 ولو هيلإ نوريشي ام ءارو نوثمليو ٠ ليلاضألا وآ ليطابألا نم اجيسن

. ديعب ناكم نمو نانبلا فرط نم ةراشإلا تناك



 س ١٤٥ ب

 نيبرغتسملا ضعبل ارقت نأ بابلا اذه ف كفداصي ام برغأ نم لعلو
 وه امنإ صنلا نأ فرعتف ع ىبرغ بتاك نع امجرتم هلقني امالك نيروهشلملا

 هتغل ىلإ همجرتف اسابتقا وأ القن امإ ىبرغلا هب دهشتسا ملسم بتاكل
 نم صنلا مجرتف ملسملا برغتسملا وأ ملسملا بتاكلا ءاجف ٠ ةيبنجألا
 هؤرقت امدنعو _ ىبرع صنلا نأ فرعي ال هنإ _ ةيبرعلا ةغللا ىلإ ديدج

 ىلإ ةيبرعلا نم ىلوألا ةمجرتلا نأل كلذو ، كداؤف رصتعي ملألاب سحت
 ىلإ ةيبنجألا نم ةيناثلا هتمجرتو ، صنلا نم حورلا فصن تأفطا ةيبنجألا
 بتاكلا نإ ٠ ةتيم ةرابع الإ هنم قبت ملف ُ ىناثلا فصنلا تأاغفطا ةيبرعلا

 : نيرمأ دحآ نم ولخي ال نيقرشتسملل هتيعبتب زتعملا برغتسملا ملسمل
 ادامتعا ةيمالسإلا اياضتلا ىف نوقرشتسملا هبتكي ام ىلع دمتعي هنآ امإ

 يجي ويف ةيالا رداسمل ىلإ عجري نأ هضرب ك عفرتي وهو ايل
 نيقرشتسملا ةدافتسا رادقم ىتحو لب اهعضا ومو اهباحصأو صوصنلا كلت

 فوسليف ىلع هدانتسا نآ ىري هنكلو هيلع علطيو كلذ فرعي هنآ امإو ٠ اهب
 ةيمجعألا ءامسأللو ص هتاباتكل ديفآو ث هملعل مظعأو هردقل عفرأ ىبرغ

 ةفسالفو دنهلا ءامكح ءامسأل لعج امك ءالؤه ناذآ ىف صاخ نينر ةيبرغلا
 ٠ خيراتلا تارتف ضعب ىف صاخ نينر قيرغإلا

 ةفسلفلا ليلحت ف نيقرشتسملا ىلع دمتعي نمم ىديوه روتكدلاو
 ٤ نيهاربلا ةجرد ف مهع ١ رآ عضيو 6 مهنع هلتنم امي زتعبو ةيمالسإل ١

 . ماكحألا ريرقتو تايرظنلا تيبثت ف اهب داهشتسالاو اهداريإ لضفيو

 ةراقلا ىف مالسإلا ةفسلف خيرات ) هباتك ف ىديوه روتكدلا لوقي .

 : ىلي ام ٢٥٠ ص ١٩٦٦ ةعبط ( ةيقيرفإلا

( م ٠ ١ _ ١ ةيضابال )



. ١٤٦ 

 ةكرح مايق ( اينابسإ ف نيملسملا خيرات ) هباتك ف ىزود هبشي »
 ادنلتكسا ىف ةيتافلكلا ةكرحلا مايقب اهحاجنو برغملا ف جراوخلا
 .عىدابملل راصتنا نم نيتكرحلا نم لك هيلع ىوطنت امل كلذو ، اهحاجنو

 مئاعدل تبثت نم نيتكرحلا نم لك هيلإ تدأ املو ع نيدلا ف ةيطارقوميدلا
 .ةنايدلاو ةيمالسإلا ةنايدلا : اهباحر ف امهنم لك تماقأ ىتلا ةنابدلا

 ٠ ةيحيسملا

 ةمللخملا روصعلا هباتك ىف _ هيبتوج بهذ كلذ نم سكعلا ىلعو

 ةنفغلابم ةيطارقوميد جراوخلا ةكرح نأب لوقلا ف نأ ىلإ برغملل

 جراوخلا ةوعد ىف لصألا نأب لوقلا انيوهتسي دق » هنأل كلذو ٠ ةريبك

 نوكي نل اذه نكل ، ةيجوجاميد ةيطارقوميد حور اهكرحت ةبضغ تناك اهنأ

 بئاص ريغ اجهنمو ث ةكرحلا هذه ىلإ اهيف اغلابم ةيبوروأ ةرظن الإ
 ص ةريبكلا ندملا ف ةكرحلا هذه سأر ىلع ىقتلن اننأ اقح ث اهنع ريبعتلل

 ىذلا ع ىجراخ ةفيلخ لوأ ، ةرسيم لثم ث ةيبعشلا ةدعاقلا نم لاجرب

 نكلو ٠٠٠ ريثألا نبا هيوري اميف ةجنط ةنيدم ق طيسب ءاقس درجم ناك
 كش ريغ نم تناعتسا ، ىربك ةيركسع ةمحلم تناك ىتلا ةكرحلا هذه

 اوملس ةاعر اهدارفأ ناكو ، برحلا ىلع تعبط ىتلا ةيتانزلا لئابقب

 « ةرق وبآ » لثم لجرف ث ةيطارقتسوروأ ةدايق ىلإ مهرومأ ديلاقم
 ٠ « اريمآ كش ىندآ نود ناك

 : هلوقب كلذ ىلع روتكدلا قلعيو نيقرشتسملا مالك ىهتني انه

 ةيطارقوميد جراوخلا ةكرح نأ ىلإ بهذنو ىآرلا هييتوج فلاخن اننكل »

 ةقبطلا تناك ايآ ع اهب تتأ ىتلا ءعىداييملاب ةربعلا نأل ، اهساسأ ف

قاستتعا نم عنمي ام كاسنه سيلو 2 اهلاجر اهيلإ ىمتني ىتلا ةيعامتجالا



١٤٧ 

 ىتلا ةيطارقوميدلا ةيبعسشثلا ءىدابملا ( هرق ىبأ ) لثم ىلطارقتسوروأ ريمأ

 جراوخلا نأ ررقن نأ انيلع ةقيقحلل افاصنإ هنأ ريغ جراوخلا اهب تدان

 مهنأ الإ ةيطارقوميد ةغبص تاذ انل اهومدق ىتلا ءىدابملا تناك نإو

 نورفنيو ىلاوملا نورقتحي مهلعج ىذلاا دحلا ىلإ مهتبورعب نيكسمتم اوناك

 مامإلا ىلإ بوسنملا ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا نبا ىور دقو ٥ مهنم

 لاقف ٠ ةيجراخ ةأرما بطخ ىلاوملا نم الجر نأ بلاط ىبأ نب ىلع
 ءىدابملا عم قفتت ال ةيبصعلا هذه نأ كش نم سيلو انتحضف جراوخلا اهل

 ٠ « سنج ىآ دض ابصعت فرعت ال ىتلا ةيطارقوميدلا

 ءىراقلل ةروص ىطعن نأ عيطتسن جذومنلا !ذه ةشقانم نم انلعل

 ىف _ مهططخم ىف ريسي نمو _ نيقرشتسملا بولسأ هل حضو ميركلا

 اياضقلا نوشقاني نيقرشنسملا نآ كسش ال ذإ ص قرشلا اياضق ةجلاعم

 ةنيعم سيياقمل اهوعضخي نآ نولواحيو ، ةصاخ نيزاومب ةيمالسإلا

 ا_هبرو ٠ قابطنالا لك اهيلع قبطنت نأ _ مهيأر ف - بجي مهدنع
 نأ كناكمإ فو ص كلسملا سفن كلسي ىديوه روتكدلا نأ اضيأ انل حضتي

 :لبق ةيمالسإلا تاكرحلا جلاعي وهو _ ةقباسلا تارقفلا ىف هلمأت
 ىلع كلذ ىف ادمتعم ت مويلا ةيبرغلا سيياقملاب اهسيتيو س نورق ةرشع

 ليلعتلاو ليلحتلا ف اهوكلس ىتلا ليبسلا سنن اكلاس نوقرشتسملا هبتك ام

 قرشتسملا : ىلي اميف ةقباسلا تارقفلا ليلحت لمأنو ٠ نيهاربلا تابثإو

 هيلع ىوطنت امل ةيتافلكلا تاكرح هبشت جراوخلا ةكرح نأ ىري هيزود
 ٠ ةيطارقوميدلا ءىدابملا نم

 ةيطارقوميد اهنأب جراوخلا ةكرح فصو نأ ىري هييتوج قرشتسملا و

 جراوخلل امامإ عيوب ىنرفيلا ةرق ابأ نأب اذه هيأرل جتحيو ث ةريبك ةغلابم
٠ كلذ لبق ايطارقتسوروآ ناك دتو



 س ١٤٨

 ىلع دريو & نريطارتوميد جراوخلا نأ ررقي ىديوه روتكدلاو

 ىلحا رقتسوروآ ريمأ قانتعا نم عنمي ام كانه سيل هنأب هيبتوج قرننتسمملا

 دوعي كلذ مم هنكلو ث ةيطارقوميدلل ةيبعشلا ءىدابملا ( ةرق ىبأ ) لثم

 ةقيقحلل افاصنإ _ ةيطارقوميدلا ءىدابم جراوخلا ةكرح نع ىفنيف

 اذه ىلع ليلدلاو ٠ مهتبورعب نوكسمتم جراوخلا نأل كلذو _ لوقي امك
 : انتحضف اهل اولاتف ةيجراخ ةأرما بطخ ىلاوملا نم الجر نأ كسمتلا

 ةيضرفلا قلطنمو ةيطارقوميدلا ءىدابم عم قفتت ال ةيموقلا ةيبصعلاو
 حاجن ببس نأ معزي ىزود قرشتسملا نآ ةقباسلا تارقفلا ىف ليلحتلاو

 قرشتسملا نكلو ةيطارقوميد ءىدابم لثمت اهنوك وه جراوخلا ةكرح
 دق ايطارتتسوروأ ادرغ نآبي اجتحم هدريف ىأرلا اذه هبجعي ال هييتوج

 اهيلإ رظنن نأ انل ىغبني الو قرشلا ىف تناك مهتكرح نأو مييلإ مضنا

 ىلحاارقوتسورأن اوحمس نيح نييطارقوميد اوسيل اذإ مهف ىبرغ راظنمب

 كلذ دعب ىتأيو ٠ قرشلا ف تبنت نأ مهتكرحلو ٠ مهنيب نم نوكي نآ

 نوكي دق ىطارتتسورألا نأب هييتوج ىأر الوأ دريف ىديوه روتكدلا

 دوعي هنكلو ةيطارقوميدلا ءىدابملا قنتعاو هتيطارقنسوروأ نع ىلخت

 مهكسمت .وه رخآ ببسل نييطرقوميد اونوكي نآ جراوخلا ىاع ركنيف _

 ةأرما بطخ ىلاوملا دحأ نأ مهتبورعب مهكسمت ىلع لدتسيو ث مهتبورعب

 ٠ انتحضف اهل اولاقف مهنم

 ةيضق لوانتي اقيمع ايفسلف اثحب نأ ميركلا ءىراقلا اهيآ ىرت اذكه

 نيصلا نيب ام دتمت ةماه ةيخيرات ةكرح ىف ةيطارقوميدلا ةيضق ىه ةماه

 ايفن _ ىبرعو ناترشتسم : ةفسالف ةثالث اهشتاني ىسلطألا طيحملاو
 ىف تدرو ةصت ىلع ءانب وأ دحاو درف ف مهيأر ىلع ءانب _ اتابثإو
 رثأ ىأ اهل ناك امل تحص ولو اهتحص رادقم هللا ملعي - بدأ باتك
٠ ع وض ود ا ق



- ١٤٩ 

 ةيطارقوميد ةكرح قرشلا ف موقت نأ رثكتسي هيتوج قرشتسملا نإ

 امنإ جراوخلا ةكرح نأ معز نيح ىزود قرشتسملا ىلع درلل ىربني كلذلو

 ىزود نأ ىريو _ نيدلا ف ةيطارقميد ةكرح ىلع ىوطنت اهنأل ترصنا

 يبوروأ راظنمب قرشلا ف ةمئاقلا ةكرحلا كلت ىلا رظن هنأل ريدقنلا أطخأ

 ةكرح ربتعت نأ نكمأل ابوروأ ف ةكرحلا كلن تماق ول هنأ ىنعي ث هيف غلابم
 نم ربكأ ةيطارقميدلا نأل انكمم كلذ سيلف قرشلا ف ىهو امأ ةيطارقميد

 تسيل ةكرحلا كلت نأ ىلع نهريب ىكلو هيبتوج ىآر ف قرشلا ريكنت
 تملسأ ةيجراخلا ةكرحلا نأ دجوف جراوخلا ءامعز نيب تف ةيطارقميد

 ناك هنأ حجري ىطارقتسروأ لجر ىلا ضرألا فارطأ نم فرط ى اهدايت

 ٠ ةيطارقميد تسيل جراوخلا ةكرح ناب مكحن ىكل ايفاك اببس اذه ناكف اريمأ

 نيصلا ىلا اقترسش تدتماو ةيبرعلا ةريزجلا ىف تنوكت ىتلا ةكرحلاف

 مدهنت اهلك نورقلا نم اددع وأ لايجألا نم اددع تشاعو طيحملا ىلا ابرغو

 ةدعات ىهو _ ةنانز لئاق نأ ىهو ى ةطيسب ةثداحب قرشتسملا اذه ىأر ىف

 . ىطارتتسروأ هنأ نظي ىذلا ةرق ىبأ ىلا اهدايق تملسأ ةيبعش
 ىلع ضرألا فارطأ نم فرط ف ةدايقلا زكرم ىلا لجراا اذه لوصوبو
 ىلع جراوخلا ةكرح ىف ةيطارقميدلا تدسف _ سانلا نم ةليئض ةعومجم

 ىطارقتسروأ هنأب فصو ىذلا لجرلا اذه ةلاح نأ مم ٠ اهادم عاستا

 { ايطارقتسروأ اقح ناك اذإ ام فرعي ملو ث اريمأ اقح ناك اذإ ام فرعي مل

 - ايندلا نم فرط ىف جراوخلا ةدايق ىلوت نيح ناك اذإ ام فرعي ملو

 اهقنتعا ىتلا هديدجلا ءىدابملاب مزتلا هنآ مآ هتيطارقتسوروأ ىلع ايقاب

 ٠ ميلك جراوخلا ىلع اريمأ نكي مل هنإ مث ٠ اهلجأ نم ةرامإلل ريتخا ىتلاو

 لجر نع ةرابع ناك امنإو ث اهناطوأ عيمج ىف مهنم ةلماك ةقرف ىلع الو
ةدودحم ةيبرح كراعم ىف ةلودلا ىلع ةرئاث سانلا نم ةعومجم ةدايق ىلوت



 س ١٥٥٠

 روتكدلا ىتأي اذه دعب ىرخألا ف لشفلاو اينعب ىف حاجنلا هفلاح

 امنأك جهنملا سغن ق ارئاس بولسألاو قطنملا سفن المعتسم ىديوه

 نوكي نآ لامتحاب هييتوج قرشتسملا ىلع دريف ةموسرم ىطخ مسرتي

 ملو ةيطارقميدلا ءىدابمب مزتلاو ةيطارقتسوروأ نع لزانتت دق ةرق وبأ

 ء دحاو لجر بيسب راهني وأ موقي ىذلا مخضلا ءانبلا اذهب روتكدلا متهي

 ةكرحلا هذه لثم نآ معزت ىتلا ةمومسملا ةنعطلا كلتب اضيأ متمي ملو

 ىف ىهو امأ ابوروأ ىف تناك اينآ ول ةيطارقميد اميلع موقت نأ لمتحي
 تيآر امك هيلع دريو هيبتوج ىأر روتكدلا دقتني نأ دعبو ث الف قرشلا

 نوكي نآ ىفنيف دوعي ةيطارقميدلا ىلع ىوطنت اهنأب جراوخلا ةكرح فصيو

 رثع هنآ كلذو هبيتوج ببس ريغ رخآ ببسب ةيطارقميد باحصأ جراوخلا

 ىلاوملا نم الجر نأ معزت ةغالبلا جهن حرش ف ةصقت ىلع هتاعلاطم هانثأ
 ٠٠ انتحضف دتل اهلهأ اهل لاقف ةيجراخ ةأرما بطخ

 ء اهبذك وآ اهتحصل ديكأت ىأ نودو ٠ ةمقلا هذهل حرش ىآ نودو

 نوكسمتم جراوخلا نأ ىلع اليلد اهلعجي اهثادحأ ىلع قيلعت ىأ نودو
 نوكت اذكهو ةيطارقميدلا دض ةيموقلاو ةيموق ةبورعلاو مهتبورعب
 ةكرح نع ةيطار_ةميدلا داعبإ ىف اببس اهبطاخو ةاتفلا نع ةصقلا هذه
 . جراوخلا

 ءارآلا نآ دقتعآ تنك ىتتكلو ةضخسلفلا ةساردب فرشتا مل انأ

 ُ ةدكؤم لقذلا ىلع وأ ةتباث قئاتح ىلع الإ ىنبت نأ نكمب ال ةيفسلفلا

 ىتح عوضوم هلمحأ نإ ليق باتك ىف تيور | ىتلا ةصقلا هذهل نأش ىاف

 . ىنفسلف مكح ىلع ناهرب ىديوه روتكدلا اهنم لعجي ا

 ملاعلا ءاحنأ عيمج ق نيرشتنم اوناك نيحلا كلذ ف جراوخلا

اهنم :نوكتي ىتلا ةفلتخملا تايسنجلا عيمج نم نونوكتي مهو ث ىمالسإلا



 ۔ ١٥١ ب

 اهنم تادايقلا نم ليلق ريغ ددع مهلو مهناطوأ فلتخم ف نوملسلا

 ىف ليلق ريغ ددع مهلو ٠ ةلصفنم تادايق اهنمو ةلصت تادايق

 ةاتف بطخف رساجت ىذلا ىلوملا اذه فرعن ملو تاسرامملاو تاداعلا

 اضيأ فرعن ملو ء ىرخأ ةيسنج هل مأ ةيسنجلا ىبرع وه له ةيجراخ
 ؟ ىبرع ريغ هنال مآ ؟ ىلوم ىتفلا نألا اهلهأ بضغ اذامل

 ببسب ةلماش ةكرح جئاتن جراوخلا عيمج نع بلسن نأ نكمأ فيكف
 نأ رسألا نم سيلآ ؟ ةياكحلا تحص اذإ ةرسأ دارفأ نع تردص ةملك

 جراوخلاا روباط نم وأ ةيطارقميدلا ماظن نم اهترسآو ةأرملا كلت جرخن
 ببسب هلك ىمالسإلا ملاعلا تمس ةكرحل هانيطعأ مكح ىغلن نأ نم الدب
 زكارم ى ىتح ةرملا هذه اوسيل دارفأ وأ درف نع تردص ةملك

 ؟ ةيدايق .

 تناك جراوخلا ةكرح نأ تيثأ نآ لواحأ ةقانلا هذه ىف تسل

 . ةناكم اذه سيلو ىنمهي ال عوضوم اذهف نكت مل وأ ةيطارقميد ةكرح
 تاشقانم نم ةلثمأ ميركلا ءىراقلا ىدي نيب عضأ نأ تدرأ امنإو :

 ٠. ةيمالسإلا اياضقلا ضعبل مهباكر ىف ريسي نمو نيقرشنسملا

 اذهو ء ةيمالسإلا اياضقلا ةجلاعم ف نيقرشتسملا قطنم وه اذهف

 . مهاطخب نورئثاتيو مهباكر ىف نوريسي نم قطنم وه .

 اهزاربإو اهميخضت مث ذاوسثلاو تايئزجلاو هفاوتلا نع ثحبلا
 { ةماع تاشقانملا ىف حضوألا ناكملا ذخأت ىتح اهيلع ءاوضألا طيلستو

 ةماع ماكحأ ىنبت نيح ه ةليصألا ةتباثلا قئاقحلا ىلع اهب ىخقي ىتحو

٠ ةايحلا لوصأ وأ ةكرحلا لوصأ ىه اهنأك مئاقولا ذاوسث ىلع .



_ .١٥٢ 

 جراوخلا ةكرح ةينيدلا ةيطارقميدلا ةيرظن قيبطت ىف تيآر دقو

 ةكرح هبشت اهنأل قرشتسم اهتبثأف ةيلزه نوكت داكت ةقيرطب تشقون فيك

 ىلا رظني نأ زوجي ال هنأل رخآ قرشتسم اهافنو ابروأ ىف تماق ىرخآ
 _ آريمآ ناك هنآ كشي _ الجر نألو ابروأ ىلا هب رظني ىذلا راظنملاب قرشلا
 مهءاس ةيبرع ةاتف لهأ نأل ىبرع فسلفتم اهيفنيو ث ةدايقلا زكرم ىلا لصو

 ٠ ىلاوملا دحأ اهتبطخ ىلا مدقتي نأ

 هنأ دح ىلا نيقرشتسملاب رثأت دق ىدوه روتكدلا نأ فسؤملا نمو
 ء ذاوسثلاو هغاوتلا ميخضت ىفو ث ضرعلاو ثيدحلا ىف مهبولسأ عنطصا

 دقو ء اهتباذإو اهئافخإ ةلواحمو ةزرابلا ةحضاولا قئاقحلا لافغإ فو

 ءابرغ _ لاحلا ةعيبطب _ مهف 0 اهنولمعتسي ىتلا ةجهللا ىتح مهب رثأت
 © مهنع وآ هنع نوبتكي امدنعف كلذلو ، نيملسملاو مالسإلا نع

 ةاضاتملا حور مث ؤ ىلاعتلا حور مث ؤ ةيرغلا حور ؤ مهبيلاسأ حملت

 . مكحلاو

 تاوطخلا سفنبو روعشلا سفنب سحت ىديوه روتكدلل رقت امدنعو
 نم نأب سحتنف العف ةبرغلا رعشتست كنإ ٠ نيقرشتسملا دحأل آرقت كنأك

 تنأو ساسحإلا اذيب سحت كنأ تيلو عوضوملا نع بيرغ وه كلذ بتك
 اذه دجت كنأ ملؤملا عقاولا نكل طقف اهيلع طخس ىتلا قرفلا نع هل آرقت

 ىذللا « ىنسلا مالسإلا » نع بتكي وهو ىتح باتكلا ءازجأ عيمج ف

 ٠ هنع عفادملا هب كسمتملا رهظمب رهظي نأ ديري

 مالسإلا ميسقت ةلابح _ ةلابحلا هذه ىف روتكدلا عقي نأ ملؤملا نمو

 عسوت امبرو _ ىجراخ مالسإو ث ىعيش مالسإو ث ىنس مالسإ ىلا
ىرهاظ مالسإو ، ىكلام مالسإو ىفنح مالسإ اولاقف دعب اميف نوعسوتم
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 نوكي نأل حلصي اهنم عون لك ماد ام عاونألا وآ ءامسألا نم كلذ ريغو
 ٠ اهيلإ لصوي ام وأ هاروتكد ةداهش ىلع لوصحلل ةاهس ةليسو

 هذه اوركتبا نيذلا نيقرشتسملا فادهأ حوضوب _ فرعن نحنو

 راهظإ ىلع مهنم اصرح نوركتيب نولازي الو تاميسقتلا هذهو تايمستلا
 نع جرخت ال ةيمالسإلا بهاذملا نأو ث ةرثاتم ةيرشب ةركف هنأب مالسإلا
 عزانم بسح تاليدعتب امإو ث دومجب ةركفلا كلت ىلع ةظفاحم امإ اهنوك
 ٠ قرفلا كلت ءامعز

 ميساقتلاو تايمستلا غاستساف ةلابحلا هذه ىف روتكدلا عقو دقل
 دحاو لصف ىف هنأ ىتح ٠ زازتعا ىف اهددري لعجو صرح ىف اهب ثبشتف

 اهلمعتسي ىتلا ةغيصلا سفنب تارم رشع نم رثكأ ددر هباتك نم
 ىلامتلا ةرظنب ىحوي ىذلا بولسألا سننبو نويبرغلا نوقرشتسملا
 : كلذ نم جذامن ميركلا ءىراقلا ىلاو . مكحلاو ةاضاتملاو

 ةرا۔ةلا ىف مالسإلا ةفسلف خيراتل هباتك ىف ىديوه روتكدلا لوقي
 : ىلي ام ( ١٤١ -_ ١٥٢ ) تاحفص ةيقيرفإلا

 ةعيشلا نأل ، ىعيشلا مالسإلا لباقم ف ىنسلا مالسإلا لاتب » ١
 ٠ « ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاضقلاب لباقت ىتلا ةيمالسإلا ةقرفلا ىه

 روطتلا لك هب دصقنسو ىنسلا ىمالسإلا خيرات لوانتنس » - ٢

 ٠ « ىمالسإلا ىفسلفلا ركفلا هدهشت ىذلا

 مالسإلا راشتنا لحارم ءىراقلل مدقن نأب ادبن نأ نسحب » ب ٣

 ٠ « ىقيرفإلا لامشلا ف ىنسلا

برغملا ىلا عفان نب ةبقع جورخ خيرات نم ذختن نآ عيطتسن » - ٤
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 ف ىنسلا مالسإلا خيرات ءدي ةطقن ناوہقلا ةنيدم هسسسأتو ٤٦ ماع

 ٠ « ىقيرفإلا لامشلا

 هعوبر ىف مهراشتناو برغملا ىلا ءايقفلا ءالؤه مودقو » _ ه

 مالسإلا راشتنا لحارم ى ةماه ةلحرم دعب مهنيد رومأ ف ٠ سانلا نوهقفي

 ٠: « ىقيرقإلا لامشلا ف ىنسلا

 ىريغلا بيبح نب نمحرلا ديع ةيالو دعت نأ عيطتسن اذهبو » _ ٦

 ٠ « ايقيرفإ لامش ىف ىنسلا مالسإلا راشتنا لحارم نم ةماه ةلحرم

 مالسإلا رارقتسا لحارم ق ةماه ةلحرم ةيلاغألا مكح دعمو (. ٧

 ٠ « ايقيرفإ لامسث ف ىنسلا

 رارقتسا لحارم ف ةماه ةلحرم ةيلاغلا ةلود مايق دعه ) _ ٨

 ٠ « ىقيرفألا لامشلا ف ىنسلا مالسإلا

 ىمالسإلا ريكفتلا هديسث ىذلا عازنلاو مالكلا ملع روطت امأ » ٩
 ةقسلف نم هلك اذهب جزتما ام عم ث ةفلتخملا سرادملاو قرفلا نيب اذه دعب

 ةيفسلفلا تارايتلاو نانويلا مولع ) لئاوألا مولعب اذه ىف رثأتم لدجو ا

 ةفسلفلاب هيمسن نآ نكمي امع آريثك وآ اليلق دعب دق ناك نإو وهف ( ةينانويلا
 ادادتماو ٠ ىرلل اروطت اذه عم هدعن نأ نكمملا نم نأ الإ ةينآرقلا
 مالسإلا اذه ةحص رهاظم نم ارهظمو ث هل طيشنتو ، ىنسلا مالسإإل
 . « ىنسلا

 نم مهفت نآ عيطتست ال كنأ ميركلا ءىرلاتلا اهيأ ىعم ىرت الآ

قرفلا نيب عازنلاو مالكلا ملع نآ الإ.ء انه هانلقن امم ةريخألا ةرقفلا
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 ةفسلف نع دعب دق مهتفسلفو نانويلا مولعب اجزتمم ةفلتخملا سرادملاو
 نوكأ دق ه ىنسلا مالسإلا ةحص رهاظم نم رهظم كلذ عم وهو ث نآرقلا

 اذه الإ ىطعت ال لاح ىأ ىلع اينكلو ث ةقباسلا ةرقفلا صيخلت تأسأ

 ٠ هنم ابيرق وأ ىنعملا

 ىف أدب ىنسلا مالسإلا ررقتف كل هانلقن امه ةعبارلا ةرقفلا امأ

 ح ةبقع لبق نوقباسلا نوحتافلا ءاج اذامف ٠ ةبقع جورخ دعب ٤٦ ةنس
 وه امو ؟ دالبلا هذه ف شويجلا عنصت تناك اذامو ؟ ءامدلا تبهذ اميفو

 ؟ ةبقع ءىجم ىنح هدعب نمو صاعلا نب ورمع هب ءاج ىذلا مالسإلا

 باتكلا نم اهعىخاوم ىف ةلماكلا اهتارابعب ةقباسلا تارقفلا آرقت امدنع كنإ

 ىلاعتي مالسإلا نع بيرغ صخش وه مالكلا كلذ بتكي ىذلا نأ سحت

 هيمسي امب بعلب ىقب دقلو س ةيرشب ةركف ةيأ سقاني امك هشقانيو ؤ هنع

 ةيصخش هل ودبت نأ نود هباتك نم تاحفص رشع ىف ( ىنسلا مالسإلا)

 بهذملل احضاو ابصعت رهظأ هنأ مغرو. عوضوملاب ةطبترم ةيمالسإ
 ةفسلفلا قيرط نع هيلإ ةوعدلل ةلواحم هلك باتكلا نوكي داكي ىتح ىكلاملا ا

 نم عونبو مالسإلاو لجرلا نيب ةيفخلا ةوفجلا نم عونب سحت كنكلو

 انلع هيلإ وعدي داكيو هدجمي ىذلا بهذملا اذه نيبو هنيب ىتح ماصفنالا

 حلغت مل اموصخ ىكلاملا بهذملا ىلاو امومع مالسإلا ىلا برقتلا رهاظمو
 ةعنطصم ةفلكتم ةروص ىف امهعم تدبو دعبلا كلذ وأ ةوفجلا كلت ءافخإ ى .
 ةرا_,علا لمأتت نأ كتعاطتسا فو هبحاص ةديقع ريغ نع بتكي ملقلا نكل

 اذه رهاظم نم ارهظمو ) اقباس كل هانلقن امم ةريخألا ةرتفلا ىف ةريخألا
 كاذو اذه مالسإلا ىف امنأك ةظيلغ ةيفاج ةرابع ىهو ( ىنسلا مالسإلا

 ٠ كلذو

نأ ف حجني نأ نم رثكأ ف لمأي ال مالسإلل داعم قرشتسم ىأ نإ



 ۔ ١٥٦

 { بيلاسألا هذه لاثمأ وآ 0 ميهافملا هذه لاثمأ نيملسملا ناهذأ ىلا لخدي

 .نم ءىشب مالسإلا نع ملسملا ثدحتي نأ مالسإلا ءادعأل بسكل هنأو

 ةيمالسإلا بهاذملا ربتعي نأو ٠ رشبلا ءارآب هل ايواسم ىلاعتلاو ةوفجلا
 مولع نم هتفرع امب تروطتو ترثأتو ، ميركلا نآرقلا نم تدعتبا دق

 ةيمالسإلا ةنايدلا نأو حلاص ريغ نآرقلا نأ كلذ ىنعيو ( لئاوألا )

 مولع نم هريغب تذخآو نامز ذنم هنع تلخت دت ةفلتخملا اهبهاذمب

 اهيطعي ىتلا ةروصلا ىه هذه تناك اذإو ( نامورلاو نانويلا لئاولا )

 .لوقي نأ هنم ىجري امن اهل بصعتيو لب اهديؤي ىتلا بهاذملا نع روتكدلا .
 : اهمده لواحي ىتلا بهاذملا نع

 .دقف روتكدلا امأ ةين ءوس نع كلذ نولعفي اوناك نيقرشتسملا نإ

 ٠ ةيوط ةمالسو ةين نسح نع لعف ام لعف نوكي

 .نأ ىلع ه ىفن ىق ةردقلا ىدنوه ررتكدلا دجو فيك ىردأ تسل

 . رخآلا ضعبلا رصحنيو اهضعب مجاهي ماسقأ ىلا مالسإلا مسقي

 ۔ ميهافملاو ءارآلاو ءاوهالل اعبت مسقني ال لماسث لماكتم نيد مالسإلا

 ىه مهلامعأو سانلا ءارآ نكلو ه بهاذملاو قرفلاو صاخشالل اعبت الو

 اهدادمتساو هيلع اهدانتساو ث مالسإلل اهتقباطم ىلاا رظنلاب مسقنت ىتلا

 مالسإ موقي نأ ىلع ةردقلا هيتاوت هللا ىقتي اناسنا نأ بنحأ امو ٠ هنم

 ىعفاسش مالسإ وأ ، ىعدب مالساو ىنس مالسإ وأ ، ىعيش مالسإو ىنس

 ةيج دمحم انديس ىلا ةبسن ىدمحم مالسا ىتح الو ٠ ىكلام مالسإو

 ةريخألا ةرابعلا هذه تحص اذإو ىلاعتو كرابت هللا نع هب ءاج ىذلا وهو

٠ ديكان لكب حصي ال اهريغ نإف _ اهتبرغو اهلقث عم
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 ء سيراب نم ةفسلفلا ىف روتكد ىديوه انوخأو ةليحلا ام نكلو

 ةفسلااف هيلإ هيب رظني ى ذلا راظنم اي مالسإل ١ ىلا ر-اخني نأ ديااق

 ٠ نيق ١ ! ٠.٠

 ىف تذخأ ةهرسشم ةروص ىديوه روتكدلا باتك نإف هلك اذه دعبو

 . « لبدرفلا قرشتسملل ث ىقيرفإلا لامشلا ف ةيمالسإلا قرفلا » باتك
 ىديوه ررنكدلل ىقب امل هنم ذخأ ام عجرتسي نأ باتكلا كلذل حيتأ ولو

 نالمحي نيرضخأ نيفالغ نيب داوسلا نم ليلق اهللختيو ، ضيب قاروأ الإ

٠٠٠ فلؤمل امخض ايملع ابقل ٠٠٠ باتكلا ناونع:



 ىخونتلا نيدلا زع

 هفورعم : قشمدب ىبرعلا عمجملا وضع ٠ ىخوننلا نيدلا زع ذاتسألا

 .. متها دقو ؤ ةيبرعلا ةغللاو ةيمالسإلا ةفاقثلا ةمدخ ف ةقداصلا هدوهجم

 دقو ، ىبدألاو ىعرشلا نيلاجملا ف ةيضابإلا ثارتب _ هب متها اميف
 ىدب نبي عضأ نأ ىنترسيو ك ليصفتلا و باهسإل ١ نم ءىنيب مهنع ثدحت

 ٠ مهنع بتك امم تافطتقم ميركلا ءىراقلا

 ىذلا ىلاتسلا ديعس نب دمحأ نب ركب ىبأ ناويد نع هتمدقم ىف لاق

 هللا دبع دمحم لضافلا انخيش انبا دمحأو ناميلس نابيدألا هعبطب ماق

 ةحفصلا م ١٩٦٤ / ه ١٨٣٨٣ ةنس قشمدب ةيمومعلا ةعبطملاب ٠ ىماسلا

 ٠ ىلي ام . ا :

 داوسلا نإ ث اهلهأو نامعب انتلاهج غلبم ىلع ةلالدلا ىف ىفكيو »
 ةقرازألاك ، جراوخلا ةالغ نم مهنونظي نيملسملاو برعلا نم مظعألا

 : هصن ام لوقي هسفن نودلخ نبا نأ ىتح ٠ ةيرفصلاو تادجنلاو

 قالطإ نآ عم ٠ « هيوب ىنب عم بورح مهل تناكو ، ةريثك اهب جراوخلاو »
 بصعتلا نع تاسثن ىتلا ةرجافلا تاياعدلا نم ةيضابإلا ىلع جراوخلا ةظفل
 . بهاذملا ةالغ ريظ امل ث ايناث ىبهذلا بصعتلا نع مث ، الوأ ىسايسلا

 مل ةيضايإلاف ةيد-جنلاو ةيرفصلاو ةقرازألاو ةيضابإلا نيب اوطلخ دقف

 ةموكحلا راكنا الإ مهوحن احن نمو ةقرازألاو ةيرفصلاب عماج مهعمجي

 . ةيواعمو ىلع نيب

 مهرفكب مكحلاو ) ديحوتلا لهأ نم لاومألاو ءامدلا لالحتسا امأو

!وحابتسا هيو ث ةيرفصلاو ةيدجنلاو ةقرازألا هب درغنا دقف ( كرش رفك
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 مهسفنأ نوفلكي الو نوعروتي ال مهوفلاخم ناك املو ، نيملسملا ىمح

 نيذللا ةيضابإلا نيب اوطلخ ثيح هدنع اوفقيل قحلا نع ثحبلا ةنؤم
 اولحتسا نيذلا نييو ، هعم ىذلا ديحوتلاب دحوم مد ةرطق نوحيبتسي ال

 نيب ادج ريبك قرفلا نأ عم مهئابآل اعبت لافطألا اولتق ىتح ةيصعملاب ءامدلا

 نامعب انئاملع لهج نمو ٠ لالضلا الا قحلا دعب امف مرحملاو لحتسملا

 ىلع الو ء ةينيدلا مهبتك ىلع اوعلطي مل مينأ مهبادآو مهمولعو اهلهأو
 مامإلا دنسم ىلع الو ، ةنسلاو باتكلا ىلع ىنبملا ىضابإلا: هقفلا

 نب رباج نع ث ىميمتلا ةديبع ىبأ نع ىثالث هدنسو ، بيبح نب عيبرلا

 نب رباجو ث ةباحصلا نع ةديبع وبآو رباج ذخأ دقو ةباحصلا نع دبز
 :} نييردبلا ةباحصلا نم نيعبس نع ذخأ ملسمو ىراخبلا لاجر نم ديز

 دنسملا اذه عبط دقو ٠ سابع نب هللا دبع ةمألا ربح ةذمالت نم ناكو
 عبط ى تادلجم ةعبرأ ىف ىلالا هللا دبع مامإلل هحرش عم ميدقلا

 ىماسلا ةرسأ نع ثيدح دعبو « ٠ قشمدب ثلاثلاو رصم ف اهنم نانثا

 ىف ةيفاقثلا ةورثلا رسن ىلع اهمايقو س بدألاو ملعلل اهتمدخو ص ةديجملا
 نامعب لهجلا نمف » : ةحفصلا سفن فق ىخونتلا ذاتسألا لانت نامع

 ءارعشل ركذ ىبلاعثلل رهدلا ةميتيك انمجارت بتك ىف سيل هنآ اهلهأو

 كلذ ى اهريغو ةيبرعلا راطقألا رثكأ ءارعش ىبلاعثلا ركذ نآ دعبو نامع
 ء ىبهذملاو ىسايسلا مهبصعتل وأ ث اهلهأو نامعب نيخرؤملا ةلاهجب مهنأ
 هذه انمايأ ىف برعلا هابتناو ٠ مهتفاقثو مهبهذم ىلع مالكلا اولمهأ

 نالعإو مهلمسث عمجل مهيعسلو ىملعلاو ىسايسلا مهخيراتلو مهتبورعل
 ىبرملا بعشلل اذه نع ثحبلا بجوي امم كلذ لمك ي ةيموقلا مهتدحو

 هتعاجشو هتحاصفب لثملا برضمو ث هبسحب ديجملاو ، هبسنب حيرصلا

 ناويد ىلع هتمدقم ىف ءاجو ٠ « نيرمعتسملل هحافكو هداهجو ح ةيبرعلا
 : ىلي ام ٢٦ ةحفص ٠ ىناهبنلا

ثلاثلا عز_جلاك « بتكلا هذه ضعب اريخأ قشمد فف ترشن دقو »
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 © اهحصآو ثيدحلا بتك مدقأ وهو ، بيبح نب عيبرلا دنسم حرش نم
 هتحرشو دنسملا ثيداحأ تجرخ دقو ث ىماسلا نيدلا رون ةمالعلا هحراشو

 ىلع لدي امم ٠ ةنسلا بتك نم ةتسلا بتكلا رئاسو نيحيحصلا ىف اهلجو

 ركذ امك ةنسلا ىلإ بهاذملا برقأ نم برغملاو نامع ةيضابإ بهذم نأ
 ٠ « نيققحملا نم هريغو مزح نباو ى هلماك ف دربملا مامإلا كلذ

 :« لئاسملا بيترت ىف لئاسولا ةصالخ ». باتكل هتمدقم ىف لاتقو

 ( : ىلي ام

 مجعلاو برعلا نم مالسإلا كولم وذح نامع ةمئأ اذح دقل »

 ء نيدلاب ةقلعتملا لكاشملاو ع ةئراطلا لزاونلا ى مهدالب ءاملع ءاتفنسا ى

 طخب ث ماكحلا نم مهلامع اهنع مهلاسي ىتلا ةلئسألا نع نوبيجي اوناكف
 مهدامتعاو ك ماكحذلا ق مهصااخإو مهناميإ قدص ىلع لدي امم ى مهيديأ

 ,اميف هللا ةبقارم ىلع مهلامع نوثحي اوناكو ٠ ةنسلاو باتكلا ىلع

 رودي هللا نيد نإف ى ةيعرلا حلاصم كلذ ىف نيعاررم ك ماكحأ نم هنوردصي

 فلسلاو ةباحصلا راثآو ٠ ةنسلاو باتكلاب نيمصتعمو ث ةحلصملا عم

 ٠ ةيعرلا نم نوعادتملا ناك كلذك نيدهتجملا ةمئألا لاوقأو حلاصلا

 ، ميلزاون ف نيرحبتملاو ءاهقفلاو ةمئألا نوتفتسي ٠ نامعب نوفلتخملا

 ىتفملا وآ هيقفلا ىدل عمتجي ناكف \ نوعدي ام مهاواتفب نوتبثيو

 ةراتف ٠ سانلا ةلئسأ ىلع ةبوجألا نم ريثك نمزلا رورم عم ىضاقلا وآ

 ةراتو ٠ صاخ باتك ف ةيضقألاو ةمهملا ىواتفلا كلت نوعمجي اوناك

 لضافلا ريمألا لعف امك مهذيمالت وأ نيتفملا دالوأ ضعب اهعمجي ناك
 رشن ىف اريخ هللا هازج ىثراحلا حلاص نب ىسيع نب حلاص ديسلا رابلا
 ةعومجملا ىثراحلا ىلع نب حلاص ديهشلا بستحملا مامإلا هدج ىواتف

٠ « ( حلاصلا خيشلا ةبوجأ ىف حلاصملا نيع ) باتك ىف



_ .١٦١ 

 برغملا كولم نم كلسملا اذه كلس نمم ددع نع ثدحت اذه دعبو

 باتك ىف اهكلسو ( بهاذملا فلتخم نم ) نيتفملا ىواتف عمج نمم مهريغو

 : لاق مث ، اياضقلاو لزاونلا كلت ىف اعجرم ربتعا

 ءىداب دمتعي اهننصم دجي ةينامعلا ىواتفلا ىلع ملطملاو اذه »

 ىتفأ ىتلا هعئاقو هابسثأ ف رظنيو ى ةنسلا ىلع مث هللا باتك ىلع رمألا

 ةمئأ دحأل ىوتف دجو ام اذإو ٠ حلاصلا فلسلا نم نودهتجملا اهيف

 هبشت ىعازوألاو كلامو دمحأو ىعفاشلاو ةفينح ىبأ مامإلاك ةنسلا

 نم نيدهتجملا لاوقأب اسانئتساو ع هاوستفل ادييأت اهب دهسثتسا هاوتف
 ٠ كلذ نم ةلثمأب تيتأل لمملا باهسإلا ةيسثخ الولو ٠ هلبق

 مامإلا دنسم ىلإ ثيدحلا ف نوعجري ةيضابإلا ءاملع نأ ملع نمو
 نب رباج نع ةديبع وبأ اهثيداحأ ىوري ىتلا ىديهارفلا بيبح نب عيبرلا
 ثيدحلا بتك تاهمأو نيحيحصلا ىف هثيداحأ رثكأو ةباحصلا نع ديز

 ني هللا دبع ةمألا ربح ذيمالت ربكأ نم دعي رباج مامإلا ناك دقو
 لأس دقو ٠ ايردب نوعبس مهنمو ى ةباحصلا ةلجأ نع ذخأو _ سابع

 مكيفو ىننولأست : هل لاقف ءىش نع سابع نب هللا دبع نييرصبلا دحأ

 سابع نبا نأ ءاطع نع رانيد نبا نع نايفس ثيدح فو ٠ ديز نب رباج
 املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهآ نأ ول : لات

 : ٠ لجو زع هللا باتك نع

 ئزارللا متاح نبال ليدعتلاو حرجلا باتك ىف ءاجو
 رباج ءاثعسثلا وبأ : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس : لاق ةمثيخ نبا نع

 ةمامإ ىلع اوعمجأ دقو ث ةقث ىرصب هنأ ةداتق نع ىور ٠ ديز نبا

(.ةيضابالا - ١١ م )



.١٦٢ 

 : لبنح نب دمحأ هنع لوقي ىذلا وهو هظفحو هتيثوتو نيعم نب.ىيحب
 . رمهظيل هللا هقلخ ث رودصلا ىف ال ءافش نيعم نب ىيحي ىف عامسلا

 دتو » ٠ ثيدحب سيلف ىيحي هفرعي ال ثيدح لكو ٠ نيباذكلا بذك
 « نوصحي ال قئالخو دواد وبأو ملسمو ىراخبلاو دمحأ هنع ذخأ

 رباج ءاثعمثلا ىبأك ث نيقداصلا قدص روظي نيباذكلا بذك رهظي ىذلاو

 ٠ ةيضابإلا مامإ ديز نبا

 دنسم حيحصلا عماجلا حرش ف ثلاثلا ءزجلا ةمدقم ىف هتلت اممو

 « ةيضابإلاب ةنسلا لهأ ملعأ نمو ٠ ىديهارفلا بيبح نب عيبرلا
 دةف لماكلا باتك ىف دربملا مامإلا ( ةنسلل ءاملع ىف ) بتك نم مظعأو

 اقو ( ةنسلا ىلإ ليواقألا برقأ ضابإ نبا لوق ): هصن ام لا
 قحلا لوق ىلإ مهبرقأو ، ةالغلا جراوخلا اوسأ ) : مزح نبا مامإلا

 نايعألا ةفحت ةمدقم ىف دنسملا حراش ىملاسلا رونلا لوقيوإ( ةيضابإلا

 ىف لغلا هللا دمحب انيأر نم سيل » : ةمئألا نامع ءاملع نم وهو
 هللا ٠.٠ انتراف نم ىلع ىدعتلا الو ، انرمأ ىف مشخلا الو ، اننيد

 هللا تيبو ٠ انقيرط ةنسلاو ث انمامإ نآرقلاو انيبن دمحمو ، انبر

 ٥إ « اننيد مالسإلاو أ انتلبقت ماردلا

 .روف ڵ فارتعالا اذه فرتعيو ٠ لوقلا اذه لوقي نم لك نأ مرجال:

 ٠ لالضلاو مغيزلاب ىضابإلا مهتي نم لكو ث نيجانلا نيملسملا نم

 هللا عمج ث لاهجلا نيملاظلا نمو ، اعيش اوناكو مهنيد اوقرف نمم وهف

 طيحم هالاو ، نيرمعتسملا ناوعأ لمش قزمو ث اوقتف ام قترو س اوقرف ام
 ٠ » نيرفاكلا

 :دنسم حيحصلل عماجلا حرش ىلع هتمدقم ىف ىخونتلا ذاتسألا لاقو

: ىلي ام بيبح نب عيبرلا مامإلا



١٦٣ 

 نب عيبرلا : ناعيبرلا نوكي نأ ثيدحلا نع علاطلا نمي نمو »

 .:هيف نيفنصملاو ثيدلل نيعماجلا بكر ةعيلط ف بيبح نب عيبرلاو حينم

 . متهي نأ ىسعو س حيبص نبا دنسم ريصم نع ائيسث ىردن الأ فسألا نمو

 انل ىقبآ نآ ءىرا:لا فطل نم س تاطوطخملا سئافن نع نوثحابلا كلذب

 عم هرشن ةداعإل ىنقفو نأ ىلع همعن نم مث ، بيبح نب عيبرلا دنسم
 دنسسملا ىلع علطي املو ث ىماسلا ديمح نب هللا دبع نامع ةتالع حرش
 . ليلق الإ قارعلاو ماشلاو رصم ءاملع ى هحربثو

 توافذتت حيحصلا بتر نأ ثيدحلا ةمئأ ركذ دقو : تايثالثلا

 هيلع قلطأ ام.ايلعلا ةبترملا نأو ، حيحصتلل ةيضتتملا فاضوألا توافت

 نع ىرهزلا دنسك ٠ ةيثالثلا ديناسألا حصأ هنأ ثيدحلا لاجر ضعب
 ةمقلع نع ىعخنلا ميهاربإ دنسو ث هيبأ نع رمع نبا هللا دبعنب ملاس

 ىراخبلا لوق وهو س رمع نبا نع عفان نع كلام دنسو س دوعسم نبا نع
 ٨ ىدمحملا ، عوبنيلاب لاصتالا ةبيرقو س دنسلا ةريصق ديناسألا هذه نأل

 ؛ ةنامألاو ةنايصلاو قدصلا لامكو طبضلاو ظفحلا ةوقب اهلاجر رهتشاو

 نب كلام مامإلا نع ةاورلا لجأ نأ ىلإ ىميمتلا روصنم وبأ مامإلا بهذو

 لبنح ني دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ىلع ةاورلا لجف ىعفاسنلا وه سنأ

 ٠ بهذلا ةلسلس دنسملا اذه ىمسيو كلام نع ىعفاشلا نع

 بيبح نب ميبرلا دنسم ةلسلس ةيبهذلا لسالسلا هذه هبشيو

 هذه لاجرو ٠ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ : هتايثالثو

 اهثيداحأ بسثي مل مهقدصأو ه مهظفحآو لاجرلا قثوأ نم ةيعيبرلا ةلسلسلا

 امعمجأب تايثالثلا نأل ، لاضعإو عاطقنإ الو لاسرإ الو راكنإ ةبئاش

 ٠ دحأ ةيثالثلا اهديناسأ ىف طقسي ملو ث اهدانسإ لاصتاب ةلوصوم

لوقك ىلاوتلا طرشب رثكأف نانثا هدانسإ نم طقس ام وه ( لضعملا ) و



 س ١ا٤٦؛

 ىلع دروي دقو ث رمع نبأ لاق ىعفاشلا لوقو تتم هللا لوسر لاق : كلام

 { ااسرم ثيدحلا لعجي امم عامسلاو غالبلا عيبرلا دنسم ف نأ اذه انلوق
 ةهفاسثم ريغ نع اولقن اذإ دنسملا اذه لاجر نأ لوقلا اذه ىلع باجيو

 امم كاذ وحن وأ نالف نع تعمس وأ ع انغلب وأ ىنغلب مهلوقب كلذ ونيب

 اومهوي نأ نم ىقتاو لجا هللا مهمحر مهف ث سيلدتلا نع دنسملاب دعبي
 دنسملا اذه ةنعنع نأ رهظي كلذبو ، نيعماسب اوسيلو عامسلا سانلا
 ةباحصلا نع ذخأ رباجو ع رباج نع ذخأ ةديبع ابأ نأل ء اهلاصتاب عوطتم

 . ةباحصلا نم رباج هكردأ نم كردآ ةديبع ابأ نإ ليق ىتح ث ةرابم

 { اهظفح ةلوهس ٠ ةيبهذلا لسالسلا وآ تايثالثلا هذه ايازم نمو

 هدنسب هردص هثيداحأ نم اثيدح ىور ذإ ث لاجرلا ىثالثلا دنسملا ظفاحو

 رسيأ ةيثالثلا ثيداحألا ظفحو ء هباوبأ عيمج ىف فلتخي ال ىذلا ىئالثلا

 هنألو ، لاجرلاو تاقلحلا ةريثك ةليوط لسالس ظفح نم رهظتسملا ىلع

 مهفاصوآ نم تبثتلاو ٠ مهتلقل اهلاجر ةفرعم تايثالثلا ظفاح ىلع لهس

 ةديدع ةلسلس لاجر نع هفرعي امم رثكأ ث ةنامألاو قدصلاو ظفحلاب

 فعضي امم ث هتنايدو هقدصب بلقتلا نئمطي ال نم مهنيب دجوي دق تاقلحلا

 ٠ لوبقم ريغ هلعجيو ثيدملا

 تايثالثلا فيلأتب ثيدحلا ةمئأ نم ريثك مته ا تايثالثلا هذه ايازملو

 ١ : اهنم ركذن

 ١٣٨٠ ةنس قشمدب اريخأ ةعوبطملا لبنح نب دمحأ مامإلا تايثالث

 نوتسو ةسمخ هتايثالث ددعو ي ىنيرافسلا دمحم مامإلا نيأزج ىف اهحرشو

 ٠ ثىدح ةث ام و

نع اهبلاغ اثيدح نورشعو نانثإ هحيحص ف ىهو ىراخبلا تايثالثو ٠'ا



_ ١٦٥ 

 نم ىلوألا ةقبطلا نم مهو نيعباتلا نم هثدح نمع ميهاربإ نب ىكم
 , ميعن ىبأو ، ليبنلا مصاع ىبأو ىراصنألا هللا دبع نب دمحم لثم ث هخويسن
 ٠ سابع نب ىلع ىيحي نبا دالخو

 هدنسي هدنسم ف تعقو اثيدح رشع ةسمخ ىهو ىمرادلا تايثااثو

 ىجان نب دومحم نب دهحم نب ميهاربإ .قاحسإ ىبأ خيسثلا تايثالثو

 : امهيلإ مويلا فيضنو ه مهريغو

 اهحصأ نم هدنسم ف اهثيداحأو ىدزألا بحييح ني عيبرلا تايثالث

 : مه ةيثالثلا اهتلسلس لاجرو ٠ ادنس اهالعأو ةياور

 نب هللا دبع رحبلاو ث ىدزألا ديز نب رباجو ، ىميمتلا ةديبع وبا

 ظفحلاب نوروهشم مهعمجأب مهو ةباحصلا نم هريغو ص رباج خيسث سابع
 باوبأ عيمج ف فلتخي ال دنسلا اذهو ث ةنايصلاو ةنامألاو طبضلاو أ

 ٠ تايثالثلا بتك رئاس ف فلتخي امك دنسملا

 وأ لاسرإب ( عطقنملا ) و « دنسملا اذه رابخأ نما لصتملا مكح اذه

 ( لسرملا ) امأو ه ىرخأ قرط نم هلصو توبثل حيحصلا مكح ف غالب

 مهرسأب نوعباتلا عمجأ » لاق ريرج نبا نع ( ٦٧ ) بيردتلا ىف ءاج دقف
 مهدعب ةمئألا نم دحأ نع الو مهراكنإ مهنع تأي ملو لسرملا لوبنن ىلع

 نم لوأ ىعفاشلا نأ ىنعي هنأك : ربلا دبع نبا لاق ٠ نيتئاملا سأر ىلإ

 ٠.٠ د ر

 امأ : هتلاسر ف دواد وبأ لاق : ثيغملا حتف ف ىواخسسللا لاقو

نابفس لثم ٠ ىضم اميف اهيف امب نوجتحي ءاملعلا رثكأ ناك دقف ليسارملا



_ ١٦٦ _. 

 هعباتو كلذ ف ملكتف ىعفاشلا ءاج ىتح ث ىعازوألاو كلامو ٠ ىروثلا

 رصم فو ٠ ةيماسلا انرايد ىف ثيدحلاب نيلغتشملا نم لقو « هريغو دمحأ

 كلذكو ٠ ةثالثلا دنسملا اذه لاجرب ةفرعم هل نم ث اهريغو قارعلاو

 : وه دنسلا لاجر لوأف ع زاجيإب ولو مهفرعن نأ انب نسحي

 رفعج ىبآ ةيالو ف ىوت ىذلا ىميمتلا ةميرك ىبآ نب ملسم هديبع وبأ ..

 نع هتياورق ث ديز نب رباج هكردأ نم كردأ دتو ( ١٥٨ قوتملا ) روصنملا

 نب رباج نع اضيأ ةديبع وبأ ىور دقر ٠ ىعبات نع ىعبات هياور ى رباج

 ى ىردخلا ديعس ىبأو س سابع نباو ت ةريره ىبأو كلام نب سنأو هللا دبع

 اهضعب دوجوم مهنع هذه هتياورو ٠ اهنع هللا ىضر نينمؤملا مآ ةشئاعو

 . ىباحص نع ىعبات ةياور ىهو ٠ حيحصلا دنسملا اذه ىف

 : ندرباجلا نعو ةياحصلا نم هيقل نمع ملعلا ةديبع وبآ ذخأ : هخويش

 كامسلا رفعجو ىديعسلا رامض نعو ع ديز نب رباجو هللا دبع نب رباج

 ٠ مهريغ و

 بيبح نب عيبرلا مهنم ريثك قلخ ةديبع ىبآ نع ملعلا لمحو : هذيمالت

 : مهو ( برغملا ىلإ ملعلا ةلمح ) مييفو ث دنسملا اذه بحاص ىديهارفلا

 ىتاردسلا مصاعو ى متسر نب نمحرلا دبعو ث ىرقاعملا باطخلا ويآ

 مامإلا ناكو ، ىوازفنلا ىلبقلا دواد وبأو « ىسمادغلا رارد نبا ليعامسإو

 برغملا لهأ نم ةعبرألا قفارف نميلا نم ءاج دق ىرقاعملا باطخلا وبأ

 هرمأبو ٠ ةديبع ىبأ مهخيش رمأب مهيلع هوبصنف مهدالب ىلإ مهعم جرخف
 هترامأ تعمجو ى نميلا ضرأ ف ىدنكلا ىحي نبا هللا دبع مامإلا بصن

 عادولا اودارأ املخ نينس سمخ هدنع ملعلا ةلمح ماقأو ٠ زاجحلاو نميلا

لاف ٠ ماكحألا لئاسم نم ةلأسم ةئامثالث نع رارد نب ليعامسا هلأس



_ ١٦٧ 

 نأ تيأرأ : لاق ، رارد نبا عم ايضاق نوكت نأ ديرتأ : ةديبع وبأ هل.

 ٠ « كلذب تيلتبا

 بهذملا لصأ ( ه ٩٣ ) ءاثعشلا وبأ ىدزألا فوجلا ديز نب رباج امآو

 نم رهشأ ناك دقف ث سابع نب هللا دبع بحاصو ى برغملاو نامع ىف

 ( بولقلا توق ) هباتك ىف ىكملا بلاط وبأ ركذو ث هيلع رقو هبحص

 برغملاو قرشملا لهآ هلأس ولف ه ديز نب رباج اولأسأ : لاق سابع نبا نأ

 تفم اهيف امو ةرصبلا تيأر : ةيواعم نبا سايإ لاقو ٠ هملع مهعسول

 هتوم غلبو دبز نب رباج تام امل : نيصحلا لاقو ٠ ديز نب رباج ريغ .

 رباج تام املو ٠ ضرألا رهلن ىلع نم ملعأ تام : لاق كلام نبا سنأ

 ث برعلا ملاع ثام موبلا : لاقف هوندأف « هربق نم ىنوندا : ةداتق لاق نفدو

 مهدنعو انيلإ نوجاتحي فيك قارعلا لهأل ابجع لات سابع نبا نعو
 لمح نيذلاو هذيمالتو هخويش ٠ هملع ميعسول هودصق ول ديز نب رباج

 دقف ه سابع نب هللا دبع هب مهصخأو مهلوأ : هنع هولمح وأ ث ملعلا مهنع

 ٠ رمع نب هللا دبعو هنع لمحلا نم رثكأ

 ٠ قلخو بويأو رانيد نب ورمعو ؤ ةداتق : هنع ذخأ نممو

 نم ريثك نع ىوري هدجو دنسملا اذه تاياور ناسنإلا لمأت اذإو

 كنظ امف الجر نيعبس غلب ردب لهأ نم مهيقل نم ددع ناك اذإو ةباحصلا '
 : هنع نيوارلا هباحصأ رهشأو ث ةباحصلا رئاس نم ديز نب رباج مهيقل نمب

 مهلكو ى جرعألا نايحو حون وبأو ، بئاسلا نب مامض مهنمو ث ةديبع وبآ .
 ردب لهأ نم الجر نيعبس تكردأ : هلوق كيهانو س نيدهتجملا ءاهتغلا نم

 امأ ٠ دنسملا حرش ٠ سابع نبا ) ٠٠ رحبلا الإ مهرمظأ نيب ام تيوحف ٠

هتقيقح روصي امب هتمجرت نم ملن نأ قحلا نمف دنسملا اذه حراس



 ۔ ١٦٨

 نب دمحم وبأ نيدلا رون خيستلا وهف ٠ نيققحملا ءاملعلا نيب هتلزنم نييبو

 _ ١٦٢٨٦ ) ىبضلا ىملاسلا سيمخ نبا نافلخ نب ديبع نب مالس نب ديمح

 ىف ةمجلا هفيلآت ىف كلذ رهظو نامعب ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا ( ١٦

 نم ةداجإلاو اهلئاسم ف قيقحتلا عم ةيبرعلاو ةيعرشلا نونفلا فلتخم

 ٠ اهلئاسرو اهبتك فيلآت

 ديدسش ء ءاكذلاو ةركاذلا ىوق اريرض هللا همحر ناك : هنافص

 ىلإ ةمامإلا ةداعإ ىلع اريثك لمع دقف ث نامعب هموق تاروطت ىلع ةظقيلا

 عقو امك ث ةذاش فورظ ىف الإ اميدق ةيكلملا فرع املق ىذلا ىنامعلا رطتلا

 ٠ ةطوطب نبا رصع ىف ناهبن نب دمع ىلع

 ىكرت نب لصيف ناطلسلا نع ةمامإلا ف هءارآو هلويم متكي نكي ملو

 زيلجنإلا سئاسدب ةمامإلا نالعإ ىلإ ادايقنا هنم دجي مل هنكلو ، نامع ناطلس .
 مهعماطمو ث ىبرعلا جيلخلا راطقآ ىلع ضاضقنالل صرفلا نونيحتي نيذلا
 ٠ فيرعت ىلا جاتحت ال اهنداعمو اهطفنو س برعلا ةريزج ف

 ىف هذخأت ال ةمامإلل ةياعدلا ثب ىلع لمعي لماعلا ملاعلا اذه لاز امو
 تدب ىتح ث مشاغ ةوطس ةمامإلا نالعإ ىف ىشخي الو ث مئال ةمول هللا

 ةيامحلاب فارتعالا ىلع طقسم ناطلس لمحل ع ةيناطيربلا ىعاسملا ءاملعلل .
 ى دنسملا اذه حراش ، ىلاسلا رونلل دايتلا ءاملعلا سلساف ٠ ةيناطيربلا

 ( ىصورخلا دسثار نب ملاس ) ةمالعلا ىقتلا مامإلا ةعيابمب ةمامإلا اونلعأو
 نامع ى امو ع رامعتسالا رطخ اهنع ىصقأو هدالبب هل مجرتملا ضهن كلذبو

 ةمواتم هتيموق حور نم مهيف الو ع هذيمالت مهو الإ ءاملع نم مويلا

 بجعيل ناسنإلا نأو ، اهارو بهلمو اهران مرضم وهف « هنم الإ نيرمعتسملل

ء نيسمخلا غلبي مل وهو ريصقلا هرمع ىف ةبتكملا كلت فلؤي نأ عاطتسا فيك



_ ١٦٩ 

 !قشمدب ىمساقلا لامجلا انخيش ريظن هبتك ةرثكو هرمع رصق ىف وهف

 ٠ هللا امهمحر

 ١ رصم ىف امهلوأ عبط ناءزج نامع خيرات ف نايعألا ةفحت .

 حرش شماهب عبط ‘ ةعمجلا ةالص ماكحأ ٢ ةعنتملا جيجحلا _ ٢

 ٠ ةتفلا لوصأ ق سمشلا ةعلط حرش

 ةينورابلا: راهزألا ةعبطمب اهنم لوألا عبط .ازج ةعبرأ ىف ىناثملا نرقلا ةمثأ
 ٠ « ةنسلا هذه ىف قشمدب ةيمومعلا ةعبلحملاب ثلاثلا و

 باوج سابللا ف رسعلا تاروطت ى ةلاسر : ناهربلا حطاوس . - ٤
 ٠0 رابجنز لهآ ضعب ه لاؤسل -

 ىفلأ نع فينت ةيمقفلا عورفلا ف ةزوجرأ : لامكلا جرادم _ ه

 ةرازغ نع ءىينن ىهو ةزوجرألا هذهل حرش : لامآلا جراعم _ ٦

 ٠ اءزج رشع ةتس غلبي هنإ ليق ث ةعيرذلا ملع ىف ةخوسرو هملع

 ٧ مالكلا لوصأ نوتم دحأ ع دارملا ةياغ ٠

 امحرش نيدلا لوصأ ىف هتزوجرأ حرش ص لوتعلا راونأ قراسثم _ ٨

 عبط اقيسنتو اريرحتو اقيقحت لوصألا بتك نسحأ نم اهب دع ايفاو احرش
. رصم ٠



١٧٠ 

 ٩ - لوتعلا راونأ ٠ ىلع ديزت نيدلا لوصأ ف ةزوجرأ ٣٠٠ تيم ٠

 ةعلط شماهب عبط لوقعلا را ونأ حرش : راونألا ةجهب ١٠

 ٠ هملا

 سفنأ نم دعي نأب ريدج هقفلا لوصأ ف هغلآ : سمشلا ةعلط _ ١
 ٠ لوصألا بتك

 مكحلاو ةيعرشلا ماكحالاو نايدألا ق ةزوجرأ : ماظنلا رهوج ١٢

 ٠ ةعوبطم تيب فلآ رشع عضب ىف ىهو

 بارعإلا ف ثالثلا لمجلا ماكحأ ىف ةزوجرأ : لمألا غولب _ ٣

 ٠ ادج ةسيفن

 ٤ _ تالكشملا لح باتك اهنم ءازجأ ةعبس ف : ةينامعلا ىواتفلا ٠

 قشمدب تعبط دقو نامع سرادمل نايبصلا نيقلن ةلاسر - ٥

 لاجرلاو نايبصلل ةديفم ةلاسر ىهو انخارشإب ةنسلا هذه ةيمومعلا ةعبطملاب
 3 . اعم .

 ١٦ - ىلع دمزت ةزرجرأ ىفاوقلاو ضورعلا ق ىفاصلا لهنملا ٠ . ٣

٠ .. 

 © عاللطالا عساو حراشلا دجو ، حرشلا اذه ىلع فصخملا علطا اذإو
 ٠ ةاواسملا اهبولسأ ، ةحيصف هحيحص هريباعتو ء انيبم احضاو هحرش ىغلأو

 لدت اهنإف اهيف ةثاحبأ امأو _ ةلخم زاجيإلا ةطرغم الو ةلمم ةبرهم ىه الاف

 ءاملعلا نع لقني ام اريثكف ے بصعتملا نع دعبو قيقحتلا ف لادتعا ىاع

ثيداحأب دمسثتسيو ٠ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاسئلاو ةيفنحلاك نيفلاخملا



 س ١٧١

 رادلاو ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا دواد ىبأك ثيدحلا ةمئأو نيخيشلا .
 ىلع لدي امم 0 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهريغو ةهيبلا و ىناربطلاو هطق أ

 ٠ ةنسلا بهاذم نم بيرق بهذم برغملاو قرشملا ىف ةيضابإلا نآ

 لاجرب دز دهشتسي نم . ةنسلا ريغ بهاذملا لا نم ه انيأر املنتتو . هتركذ

 . ١) ( درو دقف داهشتسالا اذه ةنسلا لهآ نم هقفلاو ثيدحلا

 هاور اسم اميس الو حرشلاو دنسملا ثيداخأ جيرخت ترثآ امو
 عيبرلا دنسم نأب ةنسلا ءانبأ ىناوخإ بولق نئمطتل الإ - ناخشلا

 ءاج امم اهرثكأو ، ثيداحألا حيحص وه ىضابإل! بهذملا هيلع ىنب ىذلا

 اليكل ص هريغو ىراخبلا مهنع ىور نمم ديز نب رباجو ى نيحيحصلا ى `

 مهبهذم ةقيقح فرعي مل نم وأ ةيضابإلا موصخ هيف عقو اميف عقي
 ةيرفصلاو ةيدجنلاو ةقرازألاك ةالغلا جراوخلا نم مهنظيف مهتديقع و

 [ . مييخلاخم هحكانمو ةئراورم نيعنملا

 مامإلا .جراوخلا نع بتك نم مظعأو ةيضابإلاب ةنسلا لهأ ملعأ نمو
 ليواقألا برقأ ضابإ نبا لوق » : هصن ام لاق دقف لماكلا هباتك ىف دربملا

 ٠ « ةنسملا ىلا

 لوق :ىلا مهبرقأو ةالغلا الاح جراو خلا ١ وسأ « : مزح نبا لانو ء

 ىميمتلا ىرملا ضابإ نب هللا دبع وه ضابإ :نباو « ةيضابإلا قحلا لهأ ا
 عابتأ نم ناكو ‘ نيعباتلا نم ربشلا ق ىخامشلا هدعو ةيواعم رصاع ىذلا

 ٠ . درلا وأ دقنلا 7 عينشلا ما ماقم ىف ه الا مهريغ لاوتأب



_ ١٧٧٢ 

 ىضابإلا بهذملا بسن ولو ، ىضابإلا بهذملا سسؤم ديز نب رباج مامإلا

 قدصاو ء املع حصأ ىيأر ف ناك ، سابع نبا ذيملت ديز نب رباج ىلا

 . ابسن
 ( نايعألا ةفحت ) ةمدقم ىف فصنملا لدتعملا حراشلا هلوقي ام كيلإو

 رقأو قحلا فرع نمف ، هلهآ ةالاومو قحلا ةفرعمو هللا باتك ىلا وعدتو »

 ىلع ىمعلا بحتساو ، مهنم هللا قح ركنأ نموأء همد انمرخو ك هانيلوت هب

 ىلا ءىفي ىتح هاننتاقو هانتقراف ع مهدناعو ، نيملسملا قرافو ث ىدملا

 ث ناثوألا ةدبع لزانم مهلزنت نأ ريغ نم هتلالض ىلع كليي وأ ء هللا رمأ

 عطت الو ص مهلاومأ ةمينغ الو ، مبيرارذ لتق الو ، مهايابس لحتست الف

 ىف مهلتق الو ى انموقتب كتفلا ىرن الو ( جراوخلا ةالغك ) مهنم ثاريملا

 نم دحآ هلعفي ملو ء هباتك ىف هب رمأي مل هللا نأل ؤ الالىخ اوناك نإو رسلا

 ى ةلبقلا لهأب نحن هلعفن فيكف 0 نيكرشملا نم دحأب ةكمب ناك نمم نيملسملا

 !وليقتسيب اوماد ام ع انيلع مرحت ال ميتنراومو ء انموق ةحكانم نأ ىرنو

 ، هلعف هنأ ملعن مل امب انتلبق لبقتسي نمم ادحأ فذقن نأ ىرن الو ث انتلبة

 انزلا نم ءىرب هنأ نولمعي نم فذق نولحتسي نيذلا ( جراوخلل ) افالخ

 نم برغملاو نامع ف مويلا ةيضابإلاف ٠ « نولضم كلذب مهو:‘ مهموق .نم. .
 رونلا لاقو ٠ ةنسلاو باتكلاب نيكسمتملاو ث نيلدتعملا جراوخلا :اياقب
 ىف مشخلا الو ث اننيد ف ولغلا _ هللا دمحب _ انيأر نم سيل » اضيآ ىماسلا

 نآرقلاو س انيبن دمحمو ث انبر هللا ٠٠ انقراف نم ىلع ىدعتلا الو .. انرمأ

 « اننيد مالسإلاو ء انتلبق مارحلا هللا تيبو ع انتقيرط ةنسلاو : انمامإ
 فارتعالا اذه دعب هنيد ىف ملسملا هيخآ ماهتا ملسملا ىلع مرحي كلذلو

 مهانع نيذلا مهو نيملسملا ريفكت ف نوعراسي نيذلا ، نيلأتملا نم نوكيف

 هللا ىلع نومكحي نيذلا ىأ ( ىتمأ نم نيلأتملل ليو ) : هلوت ىف هق ىبنلا
٠ رانلا ق نالفو ةنجلا ىف نالف مهلوقب



_ ١٧٣ 

 ثيدحلاب نيكسمتملا نم حراشلا نأ دنسملا اذه حرش نم مهفيو
 أ هلاوقأو ل هللا لوسرل نيملنعملاو ى حجارلا لقعلا بابرأو 0 حيحصلا

 { ءاملعلا لاوقأ صحمي دنسملا اذهل هحرش ى وهف ، هلاعفأو هتنسب نيدتيملاو

 سيلف لزي لوسرلا ثيدح نم حص ام بهذملا لهآ لاوقأ ىلع راتخيو

 طارصلا ) حراش لاق ( ثدحلا ىلع ال هقفلا ىلع لمعلا ) ىري نمم :وه

 هل له هبهذمل افلاخم احيحص اثيدح دهتجملا عبات دجو اذإ » : ( ميقتسملا

 : اولاق ٠ كلذ هل نيمدقتملا دنعف ؤ فالتخا هيف ؟ هبهذم كرتيو هي لمعي نآ

 دعبف هل عبات وهف هاوس نهو ث كيب ىبنلا وه هب ىدتقملاو عربتملا نأل

 ٠ « ةلوقعم ريغ هريغل ةعباتملاف تنب هلوق حصو ملع نآ

 ثيدحب هب رتهتسي ابصعت بهاذملل بصعتلا زوجي ال كلذلو تلق
 ىلع جورخلاو 4 نيدلا نع دعبلاو ئ قسفلا نم كلذ نإف دنيل لوسرلا

 ٠ نيعباتلاو ةباحصلا ةريس

 اذإ نم _ ةمئألا ضعب لوقي امك نيبصعتملا نيدحاجلا ءالؤه نمو
 ثيدح مهيلع رم اذإو « !اوطسبنا هودلق نم لوق قفاوي ثيدح هيلع رم

 لوق اوعمسي ملو اوضبقنأ امبر ، هريغ بهذم قفاوي وآ ، هلوق فلاخي

 مث مهنيب رجش اميف نومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف » : ىلاعت هللا

 . « اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ ىف اودجي ال

 نأل الإ ةنسلا لهأ ىلا جراوخلا قرف برقأ نامع لهأ ناك امو اذه

 ثيدحلا ىلع لمعلا ميدقتو ؤ ةنسلا ىلع ىنبم هيلع تعلطا امك مهبهذم

 ىذلا ديز نب رباج مهمامإ هيلع ىرج امب المع بهذملاو ٠ هقفلا ىلع ال
 ةجحلا ) ىف ءاج دقف هنع ىور ىذلا رمع نب هللا دبع هخيش ةحيصنب لمع
ءاهقف نم كنإ » ديز نب رباجل لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نأ ( ةغلابلا



_ ١٧٤ 

 ريغ تلعف نإ كنإف ةيضام ةنس وأ 6 قطان نآ رقب الا تفن الف > ةرصبلا

 ٠ ) تكلأو تكله كلذ

 ىدننهن الآ ح لوبقم أ بلتلا نمو { لورتعمل ١ نإ : لوقنو دقنعن كلذلو

. ٠ » لوسرلاو هللا ىلإ ٥هودرف ءىش ق متعزانت نإف « : ىلاعت هلوقب الا



. ١٧٥ 

 ىتابلا دبع ميهاربإ عم

 ملعلاو نيدلا ) ىتابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا باتك أرق نم
 ىلع صيرح هيزن بتاك ميهاربإ ذاتسألا نآ احناو هل ودبي ( ثيدحلا

 ى ةقرفلا ببسيو ، نتغلا كرحي ام لك ةوقب براحي ع ةملسملا ةمألا ةدحو

 « نيملسملا كولسب تفرحنا ىتلا ةركنملا عدبلا كلت ةريصبو ةوقب براحي امك
 ديحوتلا ىنعم نع انايحأ ميتغازآ امبرو ڵ مهنم ءاطسبلا دئاقع تللضو
 ٠ صلاخلا

 ىدي نيب عضأ نأ ىنرسيو ع ميتلا هباتك ىف ةيضابإلا نع ثدحت دتو
 هباتك نم ٢٥٢ ص ىقابلا دبع ميهاربإ ذاتسألا هلات ام ميركلا ءىراقلا

 : ثيدحلا ملعلاو نيدلا

 ( جراوخلا دئاتع نم فرط )

 دقانلا نكلو ، نيملسم ريغ جراوخلا عيمج نأ نيملسملا ف عاس دقل »

 بهذم ىلع مهجورخ ى مهنأل ء مالسإلا نم ضعبلا درجي نأ حصي ال ريصبلا
 ك مهاوقتو مهعروب بتكلا نوطب اوألم داهزو ةدابع مهنمو ث ليوأت هيف مهل

 تلصتا بيقنتلاو مهنع ثحبلاب ىلع نضي حيحش تقولا ناك املو اذه
 ٠ « ةيضابإلا ىمست مهنم ةفئاط ميعز وهو ، مهب ةربخ هل نمب

 بتكلا رادب فظوم يفط ميهاربإ قاحسإ وبأ ىمسي ميعزلا اذه
 ٠ « ةيتآلا ةملكلا بتكو ع ثحبلا ةنؤم ئنافكف ةيرصملا

هل هبتك ىذلا لصفلا ميهاربإ ذاتسألا لقن ةطيسبلا .ةمدبملا هذه دعب



_ .١٧٦ 

 اذه لوصف نمض هدجن فوسو جراوخلا نع شيفط قاحسإ وبأ مامإلا

 . ( جراوخلا نع ةذبن ) ناونع تحت باتكلا

 : ىلي ام ىتابلا دبع ميهاربإ ذاتسألا لاق لصفلا اذه دعبو

 ةفئاط لك نآ ةنفعتملا به!ذملاب - قاحسإ وبأ ىأ ذاتسألا ديري

 ميدقلا ةفآ هذهو ، اهريغ بهذم عم قحلا ناك ولو . اهبهذمب ةثبسثتم

 ثيح قحلا عم ريسي فصخنملاو ث عبتي نآ قحأ قحلا نأ ذإ ص ثيدحلاو

 باتك ىق ناك نإف مكحلا ف رظني هنع هللا ىضر رمع ناكو ع هبئاكر تراس

 ىف هدجي مل ناف ةنسلا اف رظن هللا باتك ف نكي مل نإو ث هب ىضق هللا
 .. هب ىضق ءىش ىلع مهيآر عمتجا اذإف « نيدلا لاجر عمج ةنسلا

 افلاخم كلذ ناك نإو بهاذملا اوعبتاو ، سانلا فلاخ دقف نآلا امأ

 رثكأ ةيضابإلا بهذم نأب قاحسإ وبآ ذاتسألا ىنربخأ دقو اذه ةنسلل

 ةريزج هف ) سنوت فو ( بازيم ىداو ) ف رئازجلا بونج ف اراشتنا

 نميلاب ( نامعو رابجنز ) فو ( ةسوفن لبج ) ف ايييل فو ( ةبرج
 )١( ٠ « نيدشارلا ءافلخلا ةعيبل اهتعيب ىف ةقباطملا ةمامإلا ماظن دجوي ثيح

 تافطتقم ىقتابلا دبع ميهاربإ ذاتسألا لقني طيسبلا قيلعتلا اذه دعب
 اذه لوصف نمخ كل هلقنن فوس ةعكشلا ىفطصم ذاتسألل لاقم نم

 مامالل ھ ١٣٢٣٨ ةنس تناك ةمالا عامجاب طمنلا اذه ىف ةعيب رخآ (ا) .

 لودعلا جهنم ىلع ةمامالاب راس دقو ىليلخلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبا
 دقعلاو لحلا لها عمتجا ىفوت املو . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةما ىف

 ىزيلجنالا رامعتسالا تادئاكم نكلو ىلع نب بلاغ مامالا ةعيب ىلع .م ١١٤٥. ةنس

 . نامع نم مامالا تجرخأو ع ةمامالا ناكرا تضوقغ نامع ىلا اهعباصا تلخدا



_ ١٧٧ 

 لا۔ةمب داميسثنسالا نم ميهاربإ ذاتسألا ىهتنا نأ دعبو 4 :باتكلا

 : لاق ةعكشلا و قاحسإ ىبأ

 : ىتأي ام مهبتك نم تحفصت دقو

 نيدلا رون مامإلل ماكحألاو نايدألا ىملع ىف ماظنلا رهرج : الوأ .

 هلو هاللا همحر ىنامعلا ىملاسللا مولس نب ديمح نب هللا دبع دهحم ىبأ

 ٠ ھ ١٨٣٣٢ ةنس فقوتو ه ١٢٨٦ ةنس دلو ت هيلع قيلعت

 ٠ شيفطأ فسرب نب دمحمل عرغا و لصأل ا لماش : ايذاث

 نب رصان نب فيس ةمالعلا خيسشلل :مالسإلا ناكرأ عماج : اثلاث

 . ه ١٨٣١ ةنس با دآلا ةعيطمب ةرم لوأ عبط ىصورخلا ناميلس

 نب دمحم نب ةدومح ديسلا ةعبط ٠ .لوقعلا راونأ قراستم : اعبار

 . ھ ١٣١٤ ةنس ةسورحملا ةعبطمب رابجنز ناطلس .دعس

 نبا مامإلا فيلات هقفلاو لوصألا ف رصتخملا عضولا : اسماخ
 هرلع قلعو ةرسثن ىلاعت ٩الا همحر ىنوانجلا ريخلا ىبأ نب ىدحب ءايركز

 . ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطمب عبط سيفط ميهاربإ قاحسإ وبأ ذاتسألا

 : ىتأي ام بتكلا هذه نم تجتنتسا دن

 قيلي امب هباشتملا ليوأت نوبجويو س ىلاعت هال قلطملا هيزنتلا : الوأ .
 ب۔_هذم مهبهذمف ث ةمعنلاب ةراتو ةوقلاب لوؤت ديلاك ىلاعت هللا لالجب
 . هباستنملاو مكحملا ىف فلخلا

( ةيضابالا - ١١ م )



_ ١٧٨ 

 اذهو ث ةرخآلا ىف الو ايندلا ف ىلاعت هللا ةيؤر نوري ال : ايناث

 ء هقلخل هللا ةهباشم ىعدتست ةيؤرلا نأل ء ىلاعت هالا لامك نم

 كردي وهو ، راصبألا هكردت ال ) : ةفيرشلا ةيآلاب نولدتسسي كلذكو
 . ( ريبخلا فيطللا وهو راصبألا

 ء داحآلا ربخ هنأل ء ميركلا نآرقلا ضراعي ال ةنسلا ىف ءاج امو

 ك دئاعلا ةحص ىلع اليلد حصي ال نظلاو ‘ نظلا الإ ديفي ال داحآلا ريخو

 ( نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك ) ةيآلا ف بجحلا نورسفيو
 ٠ ةيؤرلا ريغ هنأب

 ةمئاقت ناعمب ةمئاق تسيل ةيتاذ ىلاعت هللا تافص نأ نوري : اثلاث
 ٠ 4 خ أ ذي

 داقتعالاب لخأ اذإ الإ ةلبقلا لهآ نم ادحأ نورفكي ال : اعبار

 ناسنإ ركني ناك ك ةرورذضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإك 6 ىمالسإلا

 نم افرح وأ ءايبنألا نم ايبن وأ ىلاعت هللا تافص نم ةفص
 . ميركلا نآرقلا

 ٠ ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا نأ نورب : اسماخ

 نابتسا ام وه بهذملا : مهلوقب ىداهتجالا بهذملا نوفرعي : اسداس

 ىأرلا ةيرحف ع اهيف ميثأت ال ىتلا عورفلا ىف ىرخألا نع ةقرف لكل هب
 لحلا لهأ نم الإ نوكت ال ةفالخلا نأو ث ةلوفكم بهذملا ةيرحو

٠ دقعلاو



_ ١٧٩ 

 ة_ذجلا لهأ نآو ث اكرشم سيل مهدنع ةريبكلا بكترم ن أ : اعباس

 ، انتديقع ىف اننوفلاخي مهف % كلذك نودلاخ رانلا لهأو ، اهيف نودلاخ

 نأل س هتيصعم نم رهطي ىتح رانلا لخدي نينمؤملا نم ىصاعلا نأ وهو

 . نورهاطلا الإ اهلخدي الف ةرهاط ةنجلاو ، سجر ىصاعملا

 دنع نيديلا عفر لثم ، هقفلا عورف ضعب ىف اننوفلاخي : انماث

 6 ةيآلا عامس نبح ةوالتلا ةدجس بوجو لثمو 6 ةالملا ف تاريبكتلا

. عامجإ عضوم نكت مل ىتلا لئاسملا نم كلذ ريغو



_ ٠ ٨ ١ _ 

 ىقابلا دبع ميهاربإو ىخونتلا ٠ نيذاتسالا عم

 نيذاتسألا نم لك هبتك ام ميركلا ءىراقلا اهيأ كيلع تضرع دقل

 ث ةيضابإلا نع ىقابلا دبع دمحم ميهاربإو ، ىخونتلا نيد!ا زع : نيظضافلا
 وم هيلع اراس ىذلا جهنملا ااذه نأ اضيأ تركذو ، هصنب كل هتلقنو

 ٠ ةقرف ىأ نع بتكي نأ ديري نم هكلسي نأ بجي ىذلا ميلسلا جهنملا

 نآو ث ةنامألاو قدصلاب ىلحتي نأو ث درجتلاو ةهازنلاب فصتي نأب كلذو

 اهبتك ىلع _ اهيلإ اهتبسنو ةفئاط ىأ دئاقعو ءارآ ريرقت ىف _ دمتعي
 بلغأ ىف ريغلا كلذ نأل ٠ اهريغ اهنع هبتكي ام ىلع ال اهئاملعو اهعجارمو
 ٠ موصخلا فتوم اهنم فقي لاوحألا

 ةقيقح ئ ةقيقحلا ضرعي نأ بتاكلا عيطتسي سسأل ا هذه نمو

 سيلدت وآ فيرحت نود هب نونيديو ص هنولوقيو قرفلا باحصأ هدقتعي ام

 ٠ دوصخم ماهيإ وأ ضومغ وأ

 امهو ميلسلا كلسملا اذه ميهاربإو ىخونتلا ناذاتسألا كلس دقو

 تءاج كلذبو ه ةيضابإلا رداصم ىلإ اعجرف ٠ ةيضابإلا نع نابتكي
 نم ريثك دنع اهدجت ىتلا ليطابألاو فسافسلا نم ةميلس امهتاباتك
 _ ةميلس امهتاباتك تءاج امك ٠ نيثدحملاو مهنم نيمدقألا تالانتملا باتك

 باتكلا ضعبل ارقت تنأو هسحت ىذلا ءاوخلاو غارفلا نم _ اضيأ

 ثحب وأ صيحمت وآ مهف نود هنودجي ام ىلع نودمتعي نيذلا نيدلقملا
 ةيخيرات رداصم ىلإ هنولوقي ام دانسإب ءافتكا ثعاوبلاو مفاودلا نع

 ةيلوئسم نم اوصلختيل ، ةسادقلا بوث مدقلا اهيلع ىفضأ ةيخيرات
% قحلا ةملك نالعإ



_ ١٨١ 

 ةيضابإلا ىلإ هابسنو نالضافلا ناذاتسألا هبتك ام ىلإ عوجرلابو
 امهدنع ءىش دجوي ال هنآ ودبي ميركلا ءىراقلا ىلع هضرع قبس امم

 . ةيبناج ةدحاو ةطقن ريغ ثحبلاو شاقنلا نم ديزم ىلإ جاتحي
 ىلع رصي ىذلا فراجلا ىخيراتلا رايتلا ءارو امهقايسنا ىه ةطقنلا كلت

 ٠ جراوخلا قرف نم ةقرف ةيضابالا رابنعا
- ١ ٦ > . . 

 - ناي هب

 دكش ؤ امهيلع بنعن الو م ١ ذه امهفقوم ف _ امهمولن ال نحنو

 ةقيقحلا بوثب ةبذاكلا ىوعدلا هذه غبصي نآ ىخيراتلا سيلدتلا عاطتسا

 ٠ ثيدحلا فو مدقلا ٤ مهسقنأ ةيضابإلا ضعب ىلع تلطنا ىتح

 رختفي هنأب خيراتلا ف صصخت نع بابشلا ضعب ىنثدح دقل لب
 . رصعلا اذه حورب اهرسفيو رصعلا كلذ ثادحأ مهفي هنأل ث زتعيو كلذب

 ملظلا ىلع ىروثلا رودلا نولثمي ع ةيروت عئالط جراوخلا ربتعي ناكف

 ىمتني وآ ايجراخ نوكب نأب زتعي مهفلا اذهب وهو ث ةوسترلاو داسفلاو

 اهتريسم ىف لمحت ةيروث ةركف ىلإ ىمتني هنآ ىنعمب ء ةيجراخ ةقرف ىلإ

 . رقتسي الو ديب ال مكحلا داسف دض الاخن ةيخيراتلا

 هبارضإو هؤالمزو باشلا اذه اهب بجعب ىتلا ةيروثلا ةروصلا هذهو

 دساف مكح ةمظنأ ىف ةدسافلا عاضوألا مهتمقن تراثأ ىذلا بابشلا نم
 ٠ هنم صلختلا ةلواحم مث ث ليشلا ةلكلكب ةمألا ردص ىلع مثج

 ةيضابإلا ىلع وأ جراوخلا ىلع ةروصقم ةركف تسيل ةروصلا هذه

 . نيملسملا قرف نم ةنيعم ةنترف ىلع وآ

ايالبلا نم كلذ عبني امو ةوشرلاو داسفلا و ملظلا ىلع ةروثلا نإ .



_ ١٨٢ 

 % نيملسملا هيلإ اعدو ف مالسإلا هب ءاج ىذلا جهنملا وه امنإ ، نحملاو

 تكست ملو ك خيراتلا راودأ فلتخم ىف هب !اوماقو ٠ هيلإ نرملسملا اعدو

 ىف ةرئاثلا ىديألا فكت ملو ث ركنملا نع ةيهانلا فورعملاب ةرمآلا ةنسلألا

 ٠ فرحنملا مكحلا تارتف نم ةرتف ىأ

 نيرئائلا نم تالؤم تاعفص هلانت نأ نود ملاظ مكاح ضمي ملو
 نيذلا ةمئألا عابتأ نم ىتح ء بهاذملاو قرفلا عيمج نم ةملسملا ةمألا ىف

 دادبتسا نولضفيو ث ةنتفلا نم نورذحيو ع فنعلا لامعتسا نع نوهني
 ةقارإ ىف ببستلاو فالخلا ثادحأو ث ةعاطلا اصع قش ىلع مكاحلا

 مهنكلو ةملظلا ماكحلا ىديأ اهقيرت ىتلا ءامدلا نع نوضاغتيو ٠ ءامدلا
 . ماكحلا كئلوأ دض ةمقنلا اهقيرت ىتلا ءامدلا نع نوتكسي ال

 ا_«يف أدب ىتلا دومعلا لوأ نم كلذ ةظحالم ادبت نأ ميطتست
 امك وآ ث ةدبتسم ةيكلم ىلإ ةديشرلا ةفالخلا ماظن نع نوفرحني ماكحلا

 كئلوأ نأ ولو « ضوضع كلم » ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هامس
 !وناكف ةيمستلا ريظم ىلع اوظفاحو ع اكولم مهسفنأ اومسي مل كولملا

 نينمؤملا ءار_ماب سانلا مهوعدي نأ - خيراتلا ىرجم ىلع _ اصارح
 ٠ نيملسملا ةمئأ وأ

 نم اوناك ٠ لاجملا اذه ىف نيملسملا نم مهريغ لثم ةيضابإلاو

 ماكحأب اوديقتي نأ رومألا ةالو بلاطيو ث نيفرحنملا فرصت دقتني نم دشأ
 ىلاعتو كرابت هللا اوضرأ نيذلا نيدشارلا ءافلخلاي اودتقي نأو > مالسإلا

 ٠ مهنع تيضرف ةمألا اوضرأو

مكحتلا ةيضابإلا داقتنا !ذه نم بابشلا ةوخإلا كئلوأل حضتيو
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 داجيإ ىلع مهلمعو ٠ نيباحألا ضعب ى هب ةحاطإلا مهتلواحمو ث ملاظلا
 ةهباجم ف مه ددشتو 6 اهب ديقتتنو 6 مالسإل ا ماكحأ قبطت ك ةلود

 ! فنعو ةوقي هتضراعمو ح ناودعلا

 ديعص ىف مهعم مهعمجي الو ؤ جراوخلاب مهقحلي ال اذه لك

 . مهنم ةقرف مهلعجي الو ي دحاو

 اميس الو ث مهئارآو مهبهاذمو مهفئاوط فلتخمب _ نيملسملا قو

 ىلا ةديسثر ةفالخ نم مكحلا لاقتنا ناك امنيح ةيومألا ةلودلا دهع ىف

 اودرتي نأ نوملسملا ىشخ ةوه وآ ث ةقيمع ةوجف ببس دق ، ضوضع كلم
 نيمباتلا نم ريثكل ةحضاو ةيح ةلثمأ اهنم جورخلا مهيلع رسعي مث اميف
 دقف ٠ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةيقب نمو لب ث نيعباتلا ىعباتو

 نع مكحلا فارحناب ادب ىذلا داسفلا ىلع نيرئاثلا ىوقأ نم اوناك
 دقو ٠ ايندلا باحصأ هيلع لتاقتي ضوضع كلم ىلإ ةديشرلا ةفالخلا
 اومسي مل كلذ عمو ك لابجرلا: ذاذفأ نم ددع ليبسلا اذه ىف دهشتسا

 ىف دحأ مهفرشي ملو ث مسالا كلذب اوزتعي ملو ، جراوخ مهسفنأ

 ٠ بقللا اذه مهيلع قلطي وآ ث مسالا اذمب مهب نيبجعملاو مهعابتأ

 داسفلاو فارحنالا ىلع نيرئاثلا كئلوأل ةلثمگاا ركذأ نأ ىفكيو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس نيسحلا مامإلا ءالبرك ديهش

 ىلع نب ديزو ريبج نب ديعسو ص نيقاطنلا تاذ لجن ريبزلا نب هللا دبعو

 ةمألا نم ةضراع ةروث لثمي ءالؤه نم دحااو لكو ٠ نيسحلا نبا

 ىتح هتعفادمو ، هيلع جورخلاو ث ملاظلا مكحلا ىلع ةملسملا

٠ داهشتسالا



 س ١٨٤

 ءامسأ ةهئاتلا هذه ىلإ فيضي نأ ميركلا ءىراتلا ءاس اذإو
 نيذلاو ڵ دبتسملا مكحلا فويس ىلع مهؤامد تلاس نبذلا ءادهشلا راوثلا

 ذلا تادلجملا المي نأ عيطتسي هنإف اولشف وأ مهتاروث ف اوحجن

 ةيضابإلا ضعب وأ ةيضابإلا ذخأيو ٠ خيراتلا ربع كلذ نم ىرج امب
 مهنم ولخي نأ نكمي الو تادلجملا كلت ف عساولا وأ قيضلا مهزيح
 ٠ دلحم

 مامإلا :ءادهشلا ديس نم ءادتبا راوثلا كئلوأ نأ ىهيدبلا نمو

 ى فرطتلا مهلمحي مل روصعلا فلتخم ق .مهجهن ىلع راس نمو نيسحلا

 نم نولحتسيف ت مالسإلا ماكحأ ةفلاخم ىلإ ى مكحلا داسف ىلع طخسلاو.

 لاومأو ءامد نم ديحوتلا ةملك هتمصعو 0 مالسإلا همرح ام سانلا

 ٠. ض ١ رعأ و

 هب لحتست ىتح طخسلا ىق فرطتلا ىهو _ تاذلاب ةطقنلا : هذه

 _ هللا مكحب ةنوصملا ضارعألاو ، ةموصعملا لاومألاو ى ةئيربلا ءامدلا

 انسفنأل انحمس اذإ ٠ ةيجراخلاو ةيروثلا نيب ديحولا قرافلا ىه.

 خيراتلا ثادحأ ىلع _ رصاعملا اهلولدمب _ ةيروثلا ةملك انلمعتساف

 ٠ روصعلا كلت ىف

 ىومخلا مكحلا ىلع راث دق ناك - الثم _ ريبزلا نب هللا دبع نإف
 امك ةعاطلا نع جرخف ريبزلا نبا راث امدنع امئانت مكحلا ناكو فرحنملا

 ه_جورخ مم هنكلو د_هع لكو رصع لك ىف ةمكاحلا ةمظنألا ةنسلأ .ربعت
 اذهب هسفن مسي ملو ايجراخ ربتعي مل ى ةمئاقلا ةلودلا مكح ىلع

نأ ةموصخ نم دحأ أرجتي ملو ، كلذب هعابتا همسي ملو ث مسالا
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 قالطا نأ كلذ ؟ ىرت اي كلذ نكي مل اذاملف ٠ نيحلا كلذ ىف كلذب هفصي

 ىفتكي الف مئاق ماظن ىلع جرخي نم ىنعت تناك امنإ جراوخلا ةلخفل

 ىلا فيذي امنإو ارئاج وأ الداع ناك ءاوس _ مئاقلا ماظنلا ةبراحمب

 ماكحأب مهيلع مكحيو ء هفلاخي نم تامرحو ث لاومأو ءامد لحتست نأ كلذ

 ءارآلا هذه نكت ملو ٠ كلذ نم نكمت ام مهيلع اهقبطيو ث نيكرشملا

 هدعن نأ عيطتسن دق نحنف كلذلو الثم ريبزلا نب هللا دبعل ةريسلا هذه الو

 هنأل ، جراوخلانم هدعن نأ دبأ عيطتسن ال اننكلو ى نيرئاثلا بكرم ىف

 هريغ ىلع مكحي نكي ملف جراوخلا نيدب نيدي نكي مل ةطاسبب _

 ءاسنلا ىبس الو لاومألا ال : مهنم لحتسي نكي ملو كرشلاب نيملسملا نم

 . حالسلا ههجو ىف عفريو هليبس ضرتعي مل نم ءامد الو ث ( لاغطألا و

 ىلع هنروث ىف رصتقي وهف ث هل ةوخأ اعيمج نيملسملا نأ ىري ناك امنإو
 تيبثت ىلا ىعسي نمو ث شاطابلا شيجلاو ى ملاظلا مكحلا ةبراحم

 ٠ ملظلا ناكرأ

 خيراتلا راودأ ف نيرئاثلا ةيقبل هيطعن نأ عيطتسن فقوملا سفنو

 ء كاذب مهنم دحأ بقلتي ملف ٠ ملظلا و داسفلا دومع ىفنو ليوطلا ىمالسإلا

 لخديو ه بسحف ديحولا قرافلا اذهل ى سانلا نم دحأ هب مهبقلب ملو
 هيلع اوراثو مكحملا ىلع اوجرخ نيذلا كئلوأ ىنح بناجلا اذه ق

 مكدلا ىلا لوصولا نكلو ملظا ةحازإ وه ىقيقحلا مهدصق نكي ملو

 حيبيو نيكرشملا فونص ىف نيملسملا عضي ىذلا ادبملا كلذب اونيدي مل ام
 ٠ ةداهشلا ةملكم مهل هللا ةلخفح ام مهنم

 { مكحلا ةمظنأ ىف داسفلا ةبراحمو نيملاظلاو مظلا ىلع ةروثلا نإ

ة_هئأ هباع راس ىذللا ديملا وه كاذ ناك دقو ء ملسملا تابجاو مهأ



_ ١٨٦ 

 ةروثلاب ىفتكي نم مهنمف ، جهانملاو قرطلا ف فالتخا عم نيملسملا

 عمجي نم مهنمو ث ةكرح لوأ نم فيسلا ىلا هدي دمي نم مهنمو ء ةيناسللا
 دقنب كلذو نيملاظلا ةحفاكم ف رشابم ريغ افقوم ذختي مهنمو ، نينثالا نيب

 ٠ كلذب فصتي نمل ضرعتلا نود ةماع داسفلاو ملظلا

 ىقبتو ص ه وفألا ممكيو . ى ديألا ديقيف دا دبتسال اا لحفت د دتو

 ملظلاب حيطتف مايألا نم موي ف رجفنت ىتح رودصلا ف ةسيبح ةروثلا
 . ىدملا مهب لاط ولو ٠ نيملاظلا و

 مكحلاب افارحنا هوآرو ث املظ هودقتعا ام ىلع اوراث نيح جراوخلاو

 اورصقي مل ث دبتسم ىروتاتكد جهنم ىلا ىروشلا ىمالسإلا جهنملا نع
 اوزواجت امنإو _ مهرظن فق ولو _ طقف دسافلا مكحلا ةزهجأ ىلع ةروثلا
 « نيكرشملا ماكحأب نيملسملا نم مهريغ ىلع اومكح نأ ىلا كلذ

 فصو نم اولقتنا كلذبو ٠ رافكلا نم هللا هحابأ ام مهنم اوحابتساو

 نم ىآ ٠ نيدلا نم جورخلا ىنعي ىذلا ةيجراخلا فصو ىلا ةيروثلا

 كئلوأ ىتح اهبولقب ولو _ ةمألا لك هيف مهديؤت قحب بلاطت تناك ةعومجم

 دق ةقرف ىلا _ ناسللاب الو ديلاب ال طق ةروث ةيأ ىف اوكرتشي مل نيذلا
 ةمألا ىلع تمكح ثيحب س الماك اينيد الاصفنا ةملسملا ةمألا نع تلصفنا
 عم اهنوكب امإ : ترفك دق مهرظن ىف اهنأل (ا) نيكرشملا ماكحأب ةملسملا

 ٠ مهمكح تحت اهئاقبو اهئاضرب امإو ث نيملاظلا

 نم ردصم ىا ىلع لوصحلا نم نكمتأ مل ىننا انه ركذا نأ بجي )١(

 مهيلا هتدنسأ ام ناو مهبتك نم مهدنع ام ةقيقح فرعأ ىتح جراوخلا رداصم
_ 
_- 
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 ةمألا تمكح نأ ةملسملا ةمألا نم فقوملا اذهل لعفلا در ناك دقو
 فتوملا سفن اهتلدابو ث مكحلا سفنب ةفرطتملا ةفرحنملا ةيروثلا هذه ىلع

 نم جورخ كلذب دصقت ىهو جراوخلاو ةيجراخلا ظفل اهيلع تقلطأو
 ةلماعم مهتلماعمو كرشلاب نيملسملا ىلع مكحلا ببسب نيدلا نم كلذب نيدي
 جراوضلاف ٠ ةقشلا تعستاو ث ةفاسملا مهنيب تدعب اذكهو ه نيكرشملا
 وأ هنع تكس نمو مهمكح ىلع مهناعأ نمو نيملاظلا ماكحلا نأ نوري
 مهلاومأو مهؤامد لحتو اورفك دق ءالؤه لك مهناطلس تحت ىقبو هب ىضر

 مهنأل اورفك جراوخلا نأ نوري نورخآلاو ٠ مهلافطأو مهئاسن ىبسو

 . نيملسملا اورفك

 : ىتآلا لاؤسلا ميركلا ءىراقلا ىلا هجوأ نأ ديرأ ثيدحلا اذه دعب
 ؟ جراوخلا نم ةفئاطلا وآ درفلا ريتعي مل وأ ىتح

 ةبسنلاب فقوملا ددحت لاؤسلا اذه نع ةحيحصلا ةباجإلا نأ بسحأ
 ٠ ةيمالسإلا ته اذملا ىف ىعيبطلا مهناكم ف مهعضتو 6 ةضابإلل

 هيلع جورخلاو مكح ىأ ىلع ةروثلا نأ قبس اميف انحضوأ دقل
 هباع طلسي مث جراوخل ا ةمئاق ىف هباحصأ وأ هبحاص عضي نأل اببس ىفكي ال

 رداصم نم هتذخا امنا ةقباسلا ىبت ىفو لوصفلا نم هريغ ىفو لصفلا اذه ىف

 بتك اهيف امب موصخلا فقوم مهنم فقت اهبلغا ىف ىهو مهنع تبتك ىتلا مهريغ

 انئارآو انتسارد نع نولوئسم نحنغ اقح مهيلا بسن ام ناك ناف ةيضابالا
 باتك نم ةاورلا ىلع ةدهعلاف لوقلا نم الطاب مهيلا بسني ام ناك ناو
 . هيلا بوتاو هللا رفغتسا ىنناو تالاقملاو خيراتلا

 



_ ١٧٨٨ 

 جراوخلا اهطلس ىتلا ماكحألاو جراوخلا ىلع خيراتلا هطلس ىذلا مكحلا

 ملو _ دشار ةفيلخ وهو نامثع ىلع راصمألا لهأ جرخ دقف ٠ مهريغ ىلع

 وهو _ “ىلع ىلع ةشئاعو ريبزلاو ةحلط جرخو ص جراوخ ذئنيح دحأ مهمسي

 نينمؤملا ريمأ ىلع ةيواعم جرخو ث جراوخ دحأ مهمسي ملو دار ةفيلخ

 نيسحلا راثو ٠ ةيجراخلاب دحأ هفصي ملو دشار ةفيلخ وهو _ ىلع

 ديز نب ىيحيو ىلع نب ديزو ريبج نب ديعسو ريبزلا نب هللا دبعو ىلع نبا

 ةيسابعلا ةلودلا ءامعز نإ لب ٥ جراوخ دحأ مهمسي ملو ةيومألا ةلودلا ىاع

 لب ث جراوخ دحأ مهمسي ملو ةيومألا ةلودلا ىلع اوجرخ دق اوناك مهسفنأ

 جراوخلا مسا قلطي ملو نومأملا هيلع جرخو نومأملا ةعيب نيمألا ضقنو

 . اهنم ىآ ىلع

 _ هيلع ةروثلاو مئاقلا مكحلا ماظن ىاع جورخلا نأ اذه ىنعمو
 وأ ث نيدشارلا ءافلخلا ديع ىف ناك امك اغيظنو الداع مكحلا ناك ءاوس
 ناك امو اهدعب امو ةيومألا ةلودلا دمع ىف ناك امك اضوضع اكلم ناك

 _ مهبارضأو دايز نب هللا ديبعو دايزو جاجحلا لاثمأ اهلامع هب مرقي

 مكحلا ىلع مهتروث درجمل جراوخ هيلع نورئاثلا ربتعي نأل ىفكي ال هنإف
 دلواحمو ٠ هيلع ةروثلاو ، ملاظلا مكحلا نع جورخلا نإ ٠ هنع ميجورخو
 اذإ ةملسملا ةمذلا ىلع تابجاولا دكوأ نم وه ةدسافلا هتزيجآب ةحاطإلا

 & ايجراخ ربتعي نأ نكمي ال بجاولا كلذب مانت نمو س ربكأ ارش سثخت مل
 ىلع مكحلا ىلا كلذ ىدعتف فرطت اذإ الإ ةيجراخلاب فصوي نأ زوجي الو
 لحتساو ث لاومألاو ءامدلا مهنم حابتساف ، نيكرشملا ماكحأب نيملسملا
 وأ ةروث ةيأ ىف ةيجراخلا ىناعم ىه كلتو ث لافطألاو ءاسنلا ىبس
٠ ةحلسم ةكرح



7 

 نركت دق ةلودل مئاق مكح نع ال مالسإلا نع ةيجراخ اهنأ حضاوو

 ناميإلاب ىلاعتو كرابت هللا اهفصو ةميرك ةملسم ةمأ باقر ف مكحتت ةيغاب

 نم مئاظف ايلمع اهيف ذفنت دقو اهلذتف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 قنح!ا تالاح دشأ ىف مهو ىتح جراوخلا لاب ىلع رطخت مل كولسلا

 ةطبارلا وأ ةقالعلا ىه امف اعقاوو احبحصو احضاو اذه ناك اذإو ث ظيغلاو

 ؟ جراوخلاو ةيضابإلا نيب

 صوصنلا اف تبث امب ديقنلا ىلع نينمؤملا صرحا نم ةيضابإلا نإ
 ةداهمشلا ةملكب قطن نم لك نأ نودقتعي مهو نيملسملا ماكحأ نم ةيعرشلا
 لهأ نم دحأ ءامد نولحتسي الف مهيلع ام هياعو نيملسملل ام هل ملسم وهف

 سفنلا لتو ةدرلاك ةيمالسإلا ةعيرشلا هتددحو هتنيب قحلاب الإ ةلبقلا
 ٠ دودحلا نم اهانعم ىف امو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتمسر ىتلا قرطلاب الإ دحأ لام نولحتسي الو
 امو ضارت نع عيب ، ضارت نع ةبه 2 هللا باتك ىف ةضيرق : سانلا نيب لماعتلل

 ةملك اهنود تفقو دقف ءاسنلاو لافطألا ىبسو ءايربألا لتق امأ ٠ اهانعم ىف

 نم ىتح اذه نولحتسي الو ٠ ناوهلاو ةلذملا هذه نع اهناصو ث ديحوتلا

 ٠ ملاظلا مهكلسم ىف اوغلاب امهم نيدتعملا و ةاغبلا

 دوجو ال جراوخ _ اهلجأ نم _ جراوخلا ىمس ىتلا تارابتعالاف
 المعو الوقو ةديع اهذع سانلا دعبأ مهنإ لي ٠ اقلطم ةيضابالا دنع اهل

 _ جراوخلا نم ةيضابإلا نإ ىلع مهرارصإ مغر _ تالاقملا باتك عيمجو

 ٠ مهبنك ىف هنولجسبو كلذب نودهشي

ةيضابالل نأ معزي ةقادص ىتح وأ ارهص وأ ابسن ةيجراخلا تناك ول



- ١٩٠ 

 ٠ اقيدص وأ الاخ وأ امع اهيف مهل نأ معزو ةبارق وأ ةجيسثو بسنلا اذهب

 ىنبني ةدد_حم ةنيعم دئاقع ةيضق ةيضقلا ٠ كلذك تسيل ةيضتلا نكلو

 ةيضابإلا ىلا ةيجراخلا تءاج نيأ نمف ٠ راثآ هنع جتنت كولس اهيلع
 اذه ىلع ةينيدلا تالاقملا باتكو ةيمالسإلا قرفلا وخرؤم رصب اذاملو

 مهنأل بقللا اذهب اومر مهنإ » ةعكشلا ىفطصم ذاتسألا لوقي ؟ فقوملا

 ةقيقحلاو ٠ « نييسرقلا نم مامإلا نوك مازتلا ىأ ى ةيسئرقلا اوضفر

 اببس نوكي نأ نكمي نيخرؤملاو تالاقملا باتك دنع ةتبلا ءىش ال هنأ

 ء ةيرقلا ضفر : امه نيرمأ دحأ الإ ةيضابإلا ىلع جراوخلا ةملك قاللحإل
 ريغ ال ىأرلا ااذه ىف جراوخلا عم نوقتلي مهف ٠ آطخ ميكحتلا رابتعاو

 ةركاملا ةسايسلا نأ ريغ موقلا هب قلعتي ام لك وه _ ودبي اميف اذهو

 امب اهدقني نم لك برضت نأ تلواح اضيآ دعب اميفو ىومألا دهعلا ى

 الهؤم وأ اساسأ ةيرقلاب نوفرتعي ال ةيضابإلا ناك املو هفورظ بساني

 اوعرتخاف اهناوعأ ءاج مث ةيجراخلا بقل مهيلع تفضأ دنف ةمامإلل اديحو

 الئاح تماقو سانلا نيب ترشتناف اهنع اهوشثب عئانسثو دئاتع ةيضابإإلل

 ه خيسرتلاو تاينإلاب مالقألا اهتلوانتف تجارو كلت تفطو عوضوملل

 جرخي ال اطخ ميكحتلا نأب لوقلا نأ اضيأ ليق نم انحضوأ دقلو

 طلسن نأل ىفكي الو ث ةملسملا ةمألا نع هلصفي الو ث مالسإلا نم هلئاق

 لوط مكحلا اذه رمتسي مث ، نيملسملا نم اهوركم هلعجي ابيهر امكح هبذع

 راكنإ ناك نإ هنآ اضيأ انحضوأو 6 نمزلا دادتما" عم دنميو “ خيراتلا

 "ىلع نينمؤملا ريمأ سثيج قيرفت اهب داري ةيسايس ةعدخ هرابتعاو ميكحتلا
 ريمآ نأ بسحف ٠ جرا وخا ةظفل قالطإ ىف ببسلا وه وأ ةيجراخلا وه

 سابع نب هللا دبعو رتسشألاو رامع لاثمأ هباحصأ رايخو ايلع نيينمؤملا
نوكت داكت ميكحتلا عوضوم نع بتك نأ كلذ ٠ جراوخلل ءاسؤر نونوركب



_ ١٨٩١ 

 لبةي ملو ةديكملل اونطفت نم لئاوآ نم وآ لوآ ناك نينمؤملا ريمأ نأ ةعمجم
 لمع ىذلا هشيجل نابأو ، ةدشب هركنأ هنأو ٠ اهركم ال ميكحتلا
 ميكحتلا لبقي مل هنأو ٠ ةديكملا كلت بتاوع هلمع سماخلا روباطلا هيف

 . رحانتلل امبرو ث قزمتلاو ةقرفتلل اضرعم هشيج دجو امدنع س ارطضم الإ

 ةديكم ميكحتلا رابتعا ىف هباحصأ ىأر ىلعو ىلع مامإلا ىأر ىلع ناكو

 نسحلا ناميظعلا نامامإلا مهنم نيملسملا ةمئأ رثكأ اهلوبق ىغبني ال
 ىف ديدحلا ىبأ نباو هلماك ف دربملا هدروأ امبسح سنأ نب كلامو ىرصبلا
 دتو _ رصعلا اذه ىفو مويلا اننأ معزأ نأ عيطتسا لب ةغالبلا جهن حرش

 اهرابخأ أرقن امدنع - فصنو انرق رشع ةثالث ثادحألا كلت ىلع ىضم

 ةيرثكأ ىلع تلطنا دق ةئبرجلا ةعدخلا كلت نأل ةرسحلاو فسألاب رعشن

 ى اهنم دصقلا هتفرعم مغر اهل ةباجتسالل رطضا ىتح ىلع شيج
 نكي مل ةيلمعلا كلت نم دصقلا نأ نيقيلا ملع هملعو ى اهجئاتنل هريدقتو
 باتكلل امكحت الو ةمألا ريخل ارظن الو ٠ ةماعلا ةحلصملل ةاعارم

 . باتكلا مكح هيف لهج

 ءىش ق

 ىأرلا اذه ىريو مويلا _ ساسحإلا اذه سحي نم ربتعي لهف
 جراوخلا نم

١ 
 ٠

 « هلوبق ىعبنب ال أطخو ةعدخ ميكحتلا نأ نورب ةيضابإلا نأ كش ال

 فلتخم ىف نيملسملا ةمئأ رثكأ دافنعالا اذهو مهفلا اذه ىف ةيضابإلا عمو

 ىنعي لهف ىأرلا اذه نوري نورخآلا مه جراوخلا ناك اذإف ‘ يمهاذملا

 ثيدحلا ملعلاو نيدلا باتكو | به اذم الب مالسا هباتك عجار )١()

. ئربكلا ةيراجتلا ةبتكملا عبط ٢٦٦ ص ىتابلا دمحم ميهاربا ذاتسالل
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 ةفالخلا ةيضق ىف وأ ميكحتلا ةيضق ف مهيأر ىري نمو ةيضابإلا نأ اذه

 ٠ ةركف ق مهعم ارتنلا مهنأل جراوخ اوحبصأ

 ةيضابإلا اهيف ىقتلي ىتلا ةديحولا ةلحقنلا ىم ةطقنلا هذه نأ بسحأ

 عوضورم ق امآ ٠ ةمألا نه ريثك جراوخلا مم اهيف ىقتليو ٠ جراوخلا مم

 ٠ المعو الوت جرا رخلا ىآر ىرت ودبي اميف اهلك ةمألا تحبصأف ةفالخلا

 الاصفنا _ ةقباسلا ةطقنلا ريغ ف _ جراوخلا نع ةيضابإلا لصننيو
 مهف ٠ ملسلاو برحلا ىف فقاوملا فنعأ مهعم نوفقيو ٠ هعم ءاقلال الماك

 منودرطيو . مهنم ةءاربلا نونلعي ث مالسإلا ق مهعم نونوكي امدنع

 اوثدحتي نأ مهنوعنميو ، ةدشو فنع .مهيلع نوركنيو ث مهسلاجم نم
 جراوخلا ىلع ةيضابإلا راكنإ نوكي دقلو ٠ ةفرطتملا مهئارآ نع سانلا ىلإ

 ةيركسعلا فقاوملا نع رظنلا عطقب _ مهيلع مهريغ راكنإ نم ىسقأو فنعأ

 ىلعو اهتادقتعم ىلع ال اهشورع ىلع ظفاحت تناك لود اهفتت تناك ىتلا
 ٠ اهنيد ىلع ال اهتبيهو اهتطلس

 نأ ىومخلا دهعلا ىف ةيسايسلا ةياعدلا تعاطتسا دقف اذه لك عمو

 اورشنف نوهجوملا نوخرؤملا ءاجو ٠ ةيضابإلا ىلع ةيجراخلا بقل ىفضت
 ءاج مث ى ةماعلاو ةصاخلا سلاجملا فو مهثيداحأ فو مهبتك ف كلذ

 ٠ دقن وأ ورن وأ قيقحت نود اودجو ام اوذخأف تالاقملا بانك مهدعب نم

 ءارتفالل احيسف اناديم نولغتسملاو نوعنسشملاو نوباذكلا دجو دقو

 باتك اهذخأ ٠ مئاتو اهنأك سانلا اهلتانتي ليطابألا ااورسشنف ةدايزلاو

 ةتباثلا قئاقحلا ةبترم تحبصأف مهبنك اهب اوىشح ةيملع ةدامك تالاقملا

. س شاتن اهددصب عقتري الو ذقن اهيلإ هجوتي ال ىتلا



 س _ ١٧٨٩٣

 ناك جراوخلا نم مهوربتعاو ةيضابإلا نع اوبتك نيذلا نأ كش الو
 مهتاهاجتاب اوناك امبرو ٠ هعفاودو هجهنمو هدنتسم مهنم دحاو لكل

 : ةيتآلا ةثالثلا عاونألا نع نوجرخي ال مهتادنتسمو ميعفاودو

 ١ _ جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا نآ اقح اودقتعا : لوألا عونلا ‘

 كاذ نم ًاوسأ ىتحو لب ، ةعدتبم ةلاض ةترف اهنأ مهداقتعاب اوعيشتو

 مهو « اهل ميشنيو اهيلع مهدتح اذه لجأ نم دتساو ء نكمأ ول
 ىضرب هيلع ةدايزلا ىتحو عينشت نم اهنع لاقي ام لك لبقتل نودعتسم

 ةقيقحلا نع ثحبلل ةلواحم وأ كلذ ةحص ق كشلا نود نانئمطا و ٠

 اميلع اودمتعاو ةدوجوم رداصم ىلع اودنتسا : ىناثلا عونلا _ ٢

 مهنأ نوري مهو كلذ ءارو نم ةيضابإلا ةقيقح ةفرعمل ةلواحم وآ دقن نود
 ردصم ىلع لدب نأ عيطتسي مهنم دحاولا مادام مهل ىغبني ام اولعف

 ٠ هبلع دنتسل

 مهبتك ىلع اوعلطاو ةيضابإلا نع ائيش اوسرد : ثلاثلا عونلا - ٣
 اريثك نأ ث اوملعو جراوخلاو ةيضابإلا نيب ديعبلا نوبلا اهنم اوفرعو
 رايتلل اوملستسا كلذ عم مهنكلو ث هل ساسأ ال تالاقملا بنك ىف لاقي امم

 طقف ازيمم امسا هرابتعاب ةيضابإلا ىلع جراوخلا ةملك قالطإ ف ىخيراتلا

 ىحوتو هيلع لمتشتامو قورملا نم ةيجراخلا ةملك هلمحت ام ىلغ لدي ال
 ىلع جراوخلا ظفل نوقلطي مهف ، ةمألاو نيدلا نع جورخلا ىف هب

 كلذ ناب داقتعا نود صخش ىلع هوركم بقل ىآ قلطي امك ةيضابإلا

 . هيناعمو هلولدم نم ائيسث لمحي صخشلا

( ةيضابالا - ١٣ م )



_ ١٩٤ 

 دمحم ميهاربإو ث ىخونتلا نيدلا زع : نيذاتسألا نأ ىل ودبيو

 امه ريرقت عم _ امهف ٠ مسقلا ااذه نم امهجهن ىلع راس نمو ىقابلا دبع

 وهاظلا قرافلل اميحيضوتو _ لماكلا دعبلا جراوخلا نع ةيضابإلا دعبل
 دقل لب ه جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا نأ اركذي نأ اجرحتي مل _ كلذ ف
 قاحسإ ايآ هقيدص فصوف ىتابلا دبع دمحم ميه اربإ ذاتسألا آرجت

 وه ام ىردأ تسلو ؤ مهنم ةفئاط ميعز هناب ( هئلاا همحر ) يفط

 ناك فيك الو ع كلذ ارق نبح ريبكلا مامإلا سفن ف راث ىذلا ساسحإلا

 هنتول ضرعتي مل لاح لك ىلع قاحسإ ابأ نكلو ٠ كلذ دعب هعم هؤاقل
 ضرعو ي ريبكلا بتاكلل باجتسا امنإو ث هيلع ةيجراخلا قالطإ ف ىصخشلا
 ميها ريأ ذاتسألا فرصت تحت هعضو ايهسسم اضرع جراوخلا عوضوم

 . ميقلا هباتك ىف هصنب _ اروكشم _ هرشنف

 نم نوأربي مهنأ عم - روصعلا ميمج ف ةيضابإلا نأ ةقيقحلاو

 نأ مهناذآ تدوعت اقباس اهانحرش ىتلا ةيجراخلا ىنعم نمو جراوخلا
 ..نوفرلظطتملا اهب كسمت ىتح ٠ ثيدحلاو ميدقلا ف اهم مهفصي نم عمست

 اساسحا اهل دجي ال مهنم ريئكلا ناكو ، ىدحتلا ليبس ىلع مهنم

 نم ةعومجم قفتت ناسنإ ىأ فلأي امك اهوفلآ امنإو ث انيعم امعط وأ

 ح هب هتادانم ىلع نورصيو هوركم بتلبهوبقلي نأ ىلع هباحصأو هئاقدصأ

 بيجتسيو ملستسي دق مث ىضاغتيو نيلي مث رمألا لوأ ف روثيو بضغيغ

 باقلأ لئابقلاو رسألاو دارفألاب تقلع دقو ، ىدملا لوط ىلع هب فرتعيو

 لوفرتعا: مث ث اهل اوملستسا مث ك رمألا آدبم ىف اهوبراح عونلا اذه نم

 ٠ مهل امالعأ تحبصأف اهب

ىف جراوخ مهامس نمع ةيضابإلا ضعب تكس ىوتسملا اذه ىلع



_ ١٦٩٥ 

 اهب زتعا نم دجو امبرو س نورخآ مويلا اهل تكسيو ةقباسلا .روصعلا
 ذش نم دجو امبرو ىدحتلاو ةفكانملا باب نم ثيدحلاو ميدقلا ق

 ٠ مهتاراعش ضعبب لاتقو جراوخلا ىلإ بستتناف اديكو ةمغارم فراطتو

 ذاوسشلاو دارفالل رابتعا نود _ ةيضابإلا كلذ لك دعب ىقيبو
 ةيعرشلا سسألا ىلع ةينبملا هلوصأو ةدعاوقب ايمالسإ ابهذم _ نيفرطتملاو
 ةعيرشلا مولع لمحي ٠ حيحص سايقو عامجإو ةنسو باتك نم ةربتعملا
 نيلهاجلا ليوأتو « نيلطبملا لاحتناو 2 نيلاغملا فيرحت هنع نوفني ث هلودع

نيعدتبملاهبثو





 ثلاثلا بابلا

 نوقرشتسملا

 نوقرشتسملا

 ٠ هييتوج سكليف ليمإ عم

 ٠ ونيلين وسنوفلا ولرك عم

ه ةنسلا لهأو ةيضابإلا نبب ء اقللا





 س ١٩٩

 ثلاثلا
 نوقرشتسملا

 تاسارد اهيف اومدقو ٠ ةماع ةيمالسإلا اياضقلاب نوقرشتسملا متها

 . ةميق لقألا اهنمو ، متيقلا اهنم ٠ :ةفلتخم اثوحبو ، ةعساو

 ملف مهتاباتك ضعب ف ةيضابإلا عوضوم عجارأ نأ تلواح دقو

 عيضاوملا ةيقب نع مهثوحب ف ةيضابإلا عوضوم لصفأ نأ عطتسأ ا
 { امومع قرشلا اياضق ةشقانم ف _ مهيبلاسأ ىلع تضرفو ٠ ةيمالسإلا

 ةسشقانل هتحضو تنك ىذلا ىجهنم ريغأ نأ _ اصوصخ مالسإل ا اياضقو

 باتكلا نم مسقلا اذه ثحابم مدقأ نأ تيأر دقو ثوحبلا هذه

 : ىلي امك

 عم مهتاباتك نم جذامن لصفلا اذه ىف ضرعأ : نوقرشتسملا _ ١
 ٠ اهنم تارقفلا ضعبل زجوم ليلحت

 لثمك قرشتسملا اذه هبتك ام ضعب ضرعأ : هييتوج ليمإ ٢
 ةيرامعتسالا ةرظنلاو قرشلا نع نوبتكي نيذلا نيبصعتملا نيقرشتسملا

 اهوضرفي نأ نوديري ىتلا ةدايسلا قطنمو مهسيساحأ قرافت ال ةيلاعتملا
 ٠ مهناهذأ نم ىفتخت ال ملاعلا ىلع

لثمك قرشتسملا اذه هبتك ام ضعب ضرعأ ونيلينولراك _ ٣



_ ٢٣٠٠ 

 مميلع رثؤي نأ نود ىملعلا بولسألا نومزتلي نيذلا نيقرشتسملل
 ةيناسنإلا ةفاتثلا ةمدخ عفاد ريغ عفاد وأ رخآ ساسحإ _ ارهاظ _

 ٠ ءىراقلل وديب امبسح

 ىتلا طاقنلا ىف ةنسلا لهأو ةيضابإلا نيب ءاقلل ةزجوم ةنراقم ٤
 ٠ ةلزتعملاو ةيضابإلا نبي ءاقل عيضاوم ونيلين مهلعج

 ةروص ءاطعإل ىفكت ال ةريصقلا ةريغصلا لوصفلا هذه نأ عقاولاو

 ةليبنلا دوهجلا اهنم ءاوس _ نيقرشتسملا دوهج نع ةحيحصو ةيتيقح
 نآ ىلاعتو كرابت هللا ىسعو _ ةساسدلا ةركاملا دوهجلا وأ ث ةفيظنلا

 ىديأ نيب ةيمالسإلا اياضقلا » عوضوم ىلإ ةدوعلا ىل رسيي
 . عسوأ عالطا و && حصأ مهفو ث رثكأ قمعب اهلوانتأف « نيقرشتسملا

٠ ايبذهتو ةموعن رثكأ بولسأو ، اباعيتسا رثكأ ةساردو



 نوقرشتسملا

 امدنع نيقرشتسملل نإ ! باتكلا اذه نم لوصفلا ضعب ف تلق
 ةمللا نع وأ ، نيدك هنع مهتاباتك تناك ءاوس مالسإلا نع نوبتكي
 _ بهذم وأ ةقرفك مهقرف نم ةقرف نع وأ ث ةمأك ءاعمج ةيمالسإلا
 نيصلخم اوناك امهمو ث ةيفخلا و ةرهاظلا مييمارمو ْ مهعفاودو مهييلاسأ

 مهنإف ث عيضاوملا هذه ىف ةيناسنإلا ةفاقثلا ةمدخلو س ىملعلا ثحبلل

 ةباتكلا ىلإ مهتعفد ىتلا ةيقيقحلا عفاودلل اصالخإ دشأ ةقيقحلا ىف _

 نأ بجي مهمالقأ نأ اقلطم نوسني ال مهو ه نيملسملاو مالسإلا نع
 ىراضحلا عفرتلا نولثمي مهنأو ، نييبيلصلا فويس هنع تزجع ام متت

 قرشلا بوعش ىلع ,برغلا بوعشل ىآ نامورلاو قيرغالل هنودقتعي ىذلا
 نأ نوريو مهتيركبعو مهتراضحل _ مايألا نم موي ف _ تعضخ ىتلا

 ىديأو مهئانبأ ىدياو مهيدياب رمتسي نأ بجي مكحتلاو قوفتلا كلذ
 ةرطيسل ةدا_مقلا فقوم _ هرصع ىف _ لثمي دحاو لك نأو 0 مهدافحأ

 ٠ ةيركسعلا تاراشلا لمحي مل نإو ٠ قرشلا ىلع برغلا

 نوفلتخي عيضاوملا هذه نولوانتي امدنع ص نيقرشتسملا. ءالؤه نأ ىلع
 فشكنيف ةسامحلا هعفدت نم مهنمف اهلوانت ةقيرط ف فالتخالا ضعب .

 فقاوم نآ ىتح ٠ ةحضاو هتاباتك ايانث نم هدصاقم ودبتو ، ةعربب

 لالتحالا ىلإ نوهجوتي نيذلا نييركسعلا طابضلا نع فلتخت ال مهضعب

 ٣ حالسلا ةوقب

 هيئراق ىلإ سدي نأ هعم عيطتسي ام ءاهدلا نم كلمي نم مهيفو
٠١ لعفلا در ةزيرغو ث هابتنالا ةساح مهنم ريثي نأ نود راكفألا نم ديري ام



_ ٢٠٢ 

 لئاسو نوعبتتيو ةهباشتم طقن نم نوقلطني لاوحألا بلغأ ىف مهو

 اهنطابو ، تحب ىملع اهرهاظ ةليسو ىلإ نودمعي : الثم كلذ نمو ح ةبراقتم

 طيسبلا ءىراقلا ىلع رثؤت ، قاثيتسالا بسكو ريدختلا لئاسو نم ةليسو

 ةقثلاو ث ايناث قيدصتلاو ث الوأ باجعإلاب هسفن المتف ىلوألا ةرظنلا نم

 دق نونوكي مهنإف ةلحرملا هذه ىلإ مهعم ءىراقلا لصي امدنعو ٠ اثلاث

 ٠ ايئاهن هوبسك.
 نأ نوديري امدنع مهنأ لاجملا اذه ف ةطيسبلا بيلاسألا نمو

 عجارملا نه ةليوط مئاوق دادعإب نوموقي ثحبلاب اعوضوم اولوانتي

 ردص ىف اهنوتبثي _ ةيبرعلا ةغللا اميسالو _ ةفلتخملا تاغللاب رداصملاو.
 دق . عوضوملا ةشقانم دنع مهنأ مم ٠ هتياهن دنع وأ ثحب لك

 ركذ نكلو ٠ اهيلإ نودوعي الو عجارلا كلت نم ريثكلا ىلإ نوجاتحي ال

 & صيحمتلاو قيقحتلا ةقدو ، دهجلا غارفتساب ىحوي ةرفولا كلتب اهئامسا

 نوزكريف ثادحألاو رابخألا ذاوش اهنم نوديصتي مه مث ٠ ةقثلاب مث

 . ةيفخلا مهدصاقم اهب نوديؤيو ث اهيط

 نيقي ىلع اناف مهعالطا ةعس زمغأ ةطيسبلا ةظحالملا هذهب تسلو

 ء ةيصخشلا مهتادوهجم ببسب _ ةساردلا نم مهل روت دق مهنأب لماك

 نم مهل حيتي ام _ ةيونعملاو .ةيداملا مهتاسسؤمو مهتاموكح تادغاسمو
 ةلصاوم وأ ثحبلاو ةساردلا ىف دهجلا ةرفوو ح ةداملا ةرازغو ع عالطإلا ةع

 .رثكأ نم كلذب مهف ٠ آدبأ مهريغل خاتي ال ام ث هيف زارمتسالاو لمعلا -
 كلذ عم مهنكلو ، اهنوثحبيو اهب نومتهي ىتلا عيضاوملا ىلع عالطا سانلا
 _ هتقثو ءىراقلا باجعإ ىلع لوصحلا مم رداصملا ركذب نودصقي

 لوذبملادوهجملا ةمظعب اقبسم هيلإ ىحوت ىتلا ةليسولا كلتب هريدخت ىلإ
٠. مهيديآ نيب آعيط نوكيف ةقيقحلا .ىلإ لوصولا لجأ نم 0



_ ٢٠٣٣ 

 نيقرشنسملا نع ثيدحلاف ميمعتلا كلسم تكلس تنك نإو انأو

 ىوعد _ كش ال _ هذهف مهنم درف لك ىلع قبطني اذه ىيأر نأ ىعدأ ال

 نيقرشتسملا لك فرعأ مل ىننأ ةرورض ع اهمعزأ نأ ىل نكمي الو {© حصت ال

 ىمامأ تعبطنا ىتلا ةروصلا نكلو ٠ مهنم تفرع نم هبتك ام لك آرقآ ملو

 نئمطيلو ٠ هتنصو ىذلا وحنلا اذه ىلع تناك مهتاباتك نم هتأرق امم

 آروص هيدي نيب عضأ فوس ىننإف افازج لوقلا ىمرأ ال ىننأ ىلا ءىراقلا
 تحت روصلا كلت ميركلا ءىراقلا ىلإف مهتاباتك نم بناوجلا كلت حضوت
 ٠ مهتاباتكو مهثوحب نم ةاحوتسم نيوانع

 ١ ةنكمتملا ةيرامعتسالا حورلا :

 ليمإ ذاتسألا فيلأت « ايقيرفأ لامش ىخام » باتك الثم تذخأ اذإ
 درجمب كنإف ىناجرفلا رشن ىنيسحلا مسئاه ذاتسألا ةمجرتو هيبتوج سكيلف

 رامعتسالا ءاربخ دحأل ؟ريرقن أرقت كنأك سحت باتكلا ةمدقم ةءارق دبت ام

 برغملا ءانبأ ىلا سدي نأ لواحي بناج نم وهف ٠ برغملا نع ىسنرفلا

 رخآ بناج نم وهو ٠ هكسامت مدعو هجايتحاو برغملا رقفب مهعنقي ام

 ميدقلا ى نامورلا هب ماق ام لضفب ديشي نيح رامعتسالا سامح ريثي
 نأ ديري كلذب وه وأ هراهدزال ةرمثم دوهج نم ثيدحلا ىف نويسنرفلا و

 : نيتفلتخم نيتطقن ىلع دكؤي
 ةكسامتم ريغو ةجاتحمو ةريقف مهدالب نأ برغملا ءانبأ راعشإ : ىلوألا

 ىلع ليلدلاو اهدنست ةيجراخ ةيرامعتسا دي ىلع الإ موقت نأ نكمي الو

 رامعتسالاو ميدقلا ىف ىنامورلا .رامعتسالا دي ىفع الإ رهدزت مل اهنأ كلذ
٠ ثيدحلا ىف ىسنرفلا



_ ٢٠٤ 

 صرحي نأ بجي هقوقح نم قح قرشلل برغلا رامعتسا نإ : ةيناثلا

 اذه رمتسي نآ بجيو لالغلا نم ريثكب نامورلا دوزي برغملا ناك دقو هيلع

 ايداصتقا آاسغنتمو لالغلل آردصم قرشم ١ دالب نركت نأب آدبأ عضول . ١

 . برغلل

 : ىلب ام ٩ ص نم ءادتبا قباسلا هباتك ف هييتوج ذاتسألا لوقي

 ةيسسايسللا ميهافملا و نيدلاو ةغللا ةرغ نيح ىلع لدبتب ءىش لك »

 ك ضعب نع اهضعب ةلصفنم ءازجأ ىلا عطقتلا ديدش خيرات هنإ ه ةيعامتجالاو

 تالدبتلا نم ةلسلسف برغملا امأ ، لصتم طخ بسح لماكتم روطت ابروأ ىفخ

 ةئجافملا « ٠

 : رطسأ دعب لوقيو

 تايناكمإ اهل ةثارحلا و نكسلل ةلباتلا برغملا ةعقر نآ تباثلا نمو »

 ٠ رتم وليك ٠.٠ ٣ هلوط طيحملاو طسوتملا ةاذاحمب طيرش اهنإ ٠ ةليئض

 ٠ « رمتسم الكش ذختي مل هذه هتعيبط ببسيو مك ١٥٠ هضرعو

 : رطسأ دعب لوقيو

 ٠ اضيأ لاوزلا ةلهس اهنك ، قيقحتلا ةلهس ةدحولاف برغملا ىف امأ »

 . ٠ حابصلا ىف لبذتو ليللا ىف روطعلاك برغملا ةلودو

 : رطسأ دعب لوقيو

 طوطش نع ةرابع دالبلا هذه ىف ةدكارلا هايلا قطانم عيمجف »

. » حلملاب ةرخاز ةعامل ءادرج



_ ٢٠0٥ 

 رطسأ دعب لوقيو .

 » حلملا عقاوم دهاشت تافطعنملاو قرطلا ىف ترس امثيحو « ٠

 رطسأ دعب لوتنيو :

 ةيفاكلا ةبوطرلا دجت ال رئازجلا ف ةعارزلل ةلباقلا ضرألا ف ىتح »

 . « رخبتلا لعفي ةيسلك برغملا ةبرنف ٠ ةبوصخلل

 : رطسأ دعب لوقيو

 ضرف قيرط نع توقلا اهبعسشل نمؤت ةرطابألا نمز امور تناك»
 هذه ىف ه ةمسن ٠٥٣ر٠.٠ معطيام عتاولا ف عفدت ايقيرفإ تناكو بئارضلا

 ةديدج بيلاسأ دوجو كلذ ىفني الو ٠ امورل ءادهإ اهرابتعا نكمي ةهجلا

 غ حلملا دالبب ةصاخ ةعارزلا نم اعون كانه نأو اميس الو ىرلا: نيسحتل

 وه الو ٠ ةبوصخلا ةديدش اضرأ سيل برغملاو ث ةقاش قرط اهنكل

 ريمح نم ةثج مخضأ ةيبرغملا ناريثلا سيلف ٠ ةيساملا ةيبرتل حلاصلا دلبلا

 اهتوق ىلع لوصحلل ةمزاللا لبسلا نيمأتل جاتحت ةيشاملا ةيبرتوء ابوروأ

 ٠ ةريرملا فافجلا تا:ونس ف

 ةيطايتحا نزاخم تسيل هنايدوف ٠ ةعانص دالب برغملا سيل كلذك
 ديحولا محفلا مجنمو ٠ ثيشثيللاو ىرجحلا محفلل رقتفت ضرألاو ٠ هايملل

 ودييف ةدارج مجنم امأ ه ادج امهم سيلو انسانيك مجنم وه ايلاح لغتسملا

 ملو ٠ نآلا ىتح رجفتي مل طفنلاو ، دعب لتسي مل هنكل ؤ ةيمهآ رثكأ

ئ تاباغلا راجشأ نم لوحتملا محفلا ىلع برغملا ةبرت ق نويجلويجلا رثعي



_ ٢٣٠٦ 

 ذنم هب تلح دق حلملا دالب ةنعل نكلو ٠ سبجلاو حلملا ىلع اورثع امنإو
 ه » روصعلا مدقأ

 : رطسأ دعب لوقيو

 دقف ٠ عقدملا رقفلا اوكش ىقيرفإلا لامشلا نآ اذهب ىنعن الو »

 ٠ « ريبكلا راهدزإلا نم ةبقح رئازجلا تفرع

 : رطسأ دعب لوقيو

 ٠ « ىسنرفلا رصعلا ىف كلذ ناك »

 : رطسأ دعي لوقيو

 ةنيدم راثآلا ءاملع لوقي .امك تناكف ةينامورلا رئازجلا امآو»

 مودق تبثت ايلاطيإل فب راثآ ىلع رثع دقو ث نوتيزلا ةعارزل اهراهزاج
 ۔ « ايقيرفإ لامبت نم تيزلا

 راهدزا لوح نيملسملا نيخرؤملا دحأ اهقلطا ةرابع سانلا ددريو »

 ع ةجنط ىتح سلبارط نم دالبلا لك _ : نامورلا دهع ف ايقيرفإ
 نآ ىلع ةرابعلا لدتو _ ىرقلا نم ةلصاوتم ةلسلسو ادحاو راطإ تناك

 ٠ « لظلا اف ىرجي ةجنطو سلبارط نيب رفسلا

 : لوقيو

 بايسآ نم اببس بنعو نيتو نوتيز نم ةكاوفلا نأ ملعن نحنف
 قاوسأ اهمزلت دإ طسوتملا ضيبألا رحبلا دالبو ىطسولا" ايلاطيإ راهدزا
 طونم هنألا ام دح ىلا ةعانطصا' نكمي راهدزالاف كلذل ه ةحتفنم ةيجراخ

. ةدقعم .ةيسايسس فورظب



_ ٢٠٧ 

 : لوقيو

 ىلامشلا ظح نسح نمو ث جراخلا ف نئابز ىلا جاتحت ةعانصلاف »

 ندعملا اذه ريدصتل ازكرم حبصأ ثيحب هيف تافسوفلا رفوت ىقيرفإلا

 ءايتوتلا كلذكو ةريبك تايمكب ديدحلا اضيأ هيفو ، ةرومعملا ءاجرأ ىلا
 ةينامورلا ةيروطاربمإلا ذنم نداعملا هذه نع بيقنتلا رجي ملو ه صاصرلاو
 دالبلا ىف نداعملا عينصت ناكمإلاب نكي ملو ٠ ىسنرفلا لالتحالا ىتحو

 بناج ىلا. .ردصت نداعملا عاون ةيرئازجلا ىناوملا ىف ىرن انك اذهل ٠ اهسفن

 ديدحلا امأ سايكأ ف ءايتوتلاو ڵ صاصرلا عضويف ٠ ىرخألا مئاضبلا

 . « جراخلا ىلا رفسلا رظتنت اماوكأ عمجتف تافسوفلاو

 : لوقيو

 ىد لاديف لوق دح ىلع هتاذ ىفكي الماكتم ادلب اسنرف تناك اذاو »

 « « كلذ نم سكعلا ىلع برغملاف ه ىشالب ال

 : لوقيو

 نم دتمي رتم وليك ٣٠٠٠ هلوط غليب ىذلا طيرشلا اذه نأ مقاولاو »

 بهذن ام ثيحف ء ةهباشتم لوطو ضرع طوطخ نمض برغلا ىلا قرشلا
 ٠ اسناجتو اعونت لقأ دلب نم امف « اهنيع ةبرتلاو , اهسفن ءامسلا دجن

 ؛ « ايلحم راهدزالا قيقحتل حمسي ال خانملا فافجو

 ثيح نم ةريبك ةيعيبط تايناكمإب عتمتت برغملاك ةعساو دالب ىفف
 ‘ ةورثلا نم ةدافتسالا' لهسىىت ال ٠ ذيبنلاو تيزلاو فوصلاو نداعملا

{ جاتنإلا عيسوتو « ليماسرلا فيظوتو ع ميظنتلا ىلا رمألا جاتحي ذإ



 ذ ٢٠٨

 م جاتحيو ايداصتقا هخن ىفكي ال هخانم مكحب برغملاف ‘ ريدصتلا نيمأتو

 ٠ « ريغلا مم نواعتلل

 هيدل نوكت ىتح باتكلا ةمدقم ىف ام رثكأ ميركلا ءىراقلل تلقن »

 : ىلي امك هل اهصخلأ نآ عيطتسأو ، ةحضاو اهضرع تدرأ ىتلا ةروصلا

 ةفاسم دتمي ىذلا برغملا روص باتكلا اذهل هتمدقم ىف هييتوج قرشتسملا

 نآ نكمي ال حلملا ةنعل اهتحالت ءادرج ةريقف ةقطنم هنأب رتم وليك . ٣٠

 ةورثلا نم لاخ برغملا نأ نايحألا ضعب ف ركذو ايداصتقا هسفن ىفكي

 مل هب دجو امو ، ةدوتفم هب نداعملاو ، ةحلم ةهايمو ك ةيسلك هتبرتف
 هروثو ٠ ةيشاملا ةيبرتل حلاص ريغ وهو ٠ هيف رجفني مل طفنلاو ٠ لغتسي
 ةنايدوو ةيعانص ادالب سيل وهو ث ىبوروألا رامحلا نم مخضأ سيل

 ٠ ءاملل ةيطايتحا نزاخم تسيل

 ةركف سدنت برغملل عضوت ىتلا ةمئاقلا ةروصلا هذه :عمو »

 نومي نأ عاطتسا ىتح اميدق رهدزا دق برغملا اذه ناب ىحوت ةيرامعتسا

 ةياعر تحت ناك امدنع كنذو طسوتمل ضيبألا رحبلل ىلامشلا ءىطاشلا

 ىفو ٠ ىسنرفلا رامعتسالا تحت وهو اثيدح رهدزا هنأو ث نامورلا

 عيسوتو ى ليماسرلا فيظوتو ك ميظنتل دجو اذإ آرهدزم رمتسي نآ ناكمإلا

 ةبراغملا نأ ىلا ةحضاو ةرابعب هييتوج ريشيو ٠ ريدصتلا نيمأتو ٠ جاتنإلا
 : لوقيف ريغلا ةنواعم ىلا نوجاتحي امنإو كلذب اوموقي نأ نوعيطتسي ال
 عم نواعتلل جاتحيو ايداصتقا هسفن ىفكي ال هخانم مكحب برغملا »
 ٠ « ريغلا

_ مهبرغمل راهدزالا اودارأ اذإا برغملا ءانبأ ىلغ نأ اذه ىنعمو



_ ٢٠٨ 

 هيبتوج هيلإ راشأ ىذلا ىسنرفلا رامعتسالا ىلع كلذ ىف اودمتعي نأ

 رودب رضاحلا تقولا ىف موقي نأل هحشري ىذلاو « ريغلا عم » ةملكب

 وهو هييتوج قطنم ىف غاس هنأ بيرغلا نمو ةيلاخلا روصعلا ف نامورلا

 تيز.ا نأ ةمدقملا سفن ف ركذي نأ ةسئابلا ةروصلا كلت برغملل مسري
 توق هنم نوتتؤي اوناك نامورلا نآو ايلاطيإ ىلا لصي ناك ىبرغملا

 « ايداصتقا هسفن ىفكي الو ك ريقف برغملاف كلذ عمو ةمسن فلأ ٣٥٠٠٠

 ىسنرفلا دهعلا ىلا ىنامورلا دهعلا نم ىبرغلا رامعتسالا هيلع بلاكتيو
 قطنم هنأ ةيناسنإلاو هللا لجأ نم ةيحضتو ث هنويع داوس فق ةبحم
 ةساردلا راعشأ اولمح ولو رامعتسإلا دونج مالقأ ىلع رامعتسالا
 ٠ ملعلاو

 هتوج اهب ءاج ىتلا ةرابعلا هذه كحضلا ىلع ثعبي امم لعلو
 نع برغملا ىنغتسا ول اهب سحي ىتلا ةرسحلل افيفختو هسفنل ةيزعت

 : لاق اسنرف تامدخ

 لادبف لوق دح ىلع هتاذ ىفكي الماكنم ادلب اسنرف تناك اذإو»

 ٠ « كلذ نم سكعلا ىلع برغملاف شالب ال ىد

 افسأو ةرسح هنيع نم طتاستن بتاكلا عومدب سحي ءىراقلا داكي

 دجي ملو اسنرف نع برغملا هيف لغتسي ىذلا فقوملا اذه روصتي وهو
 هلاومأ ملستل دعتسيو هدسثر غلب ىنغ ميئل ليكو فقوم ريغ هفقي فوم
 د_ة ليمجلا ركاناي ٠ غلابلا ميتيلل لئاق هيف سيل امب رهاظتي وهو فقيف
 عوجلا ىنلتقي ال انأف سأب ال نكلو تامدخ نم كل تمدق ام لكل تيسن

( ةيضابالا - (١ م )



 ٢١٠ س .

 ١ درشتم ىتيانعو ىتباعر دعي حبصتو كتورث عيضت فوس تثنأ كنكلو

 ٠ عومدلاب رمهني مث ٠ امدعم

 : ةيمالسإلا رداصملاب ةتنلا ةعزعز ٢

 نآ ىفكي امنإو قيلعتلا ىلا ةطقنلا هذه ىف فتوملا ىنوعدي ال دق

 ىف نيقرشتسملا ضعب هلوقي امم تافطتقم ميركلا ءىراقلا ىلع ضرعأ

 ٠ كلذ نم جذامن ميركلا ءىراقلا ىلاو ٠ نونيبي ام حضتيف ددصلا اذه

 : ايقيرفإ لامش ىضام باتك نم

 دجن نأو دب ال ةيبرعلا عجارملا ىلع انرداصم رصق انئسث نحن نإو »
 ضعيب مسقت ةيقرشلا تاسسا ردلا نأل كلذ ء رومألا مهف ف ةبوعص

 ٤٧ ٠ ص « ماعلا ىأرلا ىلع قالغنالا

 ةروطسألا نيب هزييمت مدع ميدقلا ىقرلا لتعلا ةعيبط ف د

 نودبكتي اوناك ثيح ى ةقيقحلا هدهب آريثك نويبرغلا مدطصا دقو عقاولاو
 نوآجافي ام ناعرسو ت هنع اوعمس مهم رمأ ىلع لوصحلل قاشملا نم ريثكلا

 ٦٩٦٩ ٠ ص ٢٢٩ ةروطسأ درجم هنآب

 ظتيتسي ملو خيراتلاب ىنعي نكي مل ىربربلا نأش ىبرعلاف »
 برستو ؤ نييسابعلا عم ةرخأنم ةلحرم ق الإ مالسإل ا ىف ىملعلا لوضفلا

 ةيلخادلا راكفألا « ٠ ص ٤٤ ٠

لو_ةع ىلا برستلا ف ةبوعصلا امنإ ٠ انه تسيل ةبوعصلا نكل »



 س ٢١١

 ه [ مهمهف انيلع بعصيو ث برغلا ىخرؤم نع نوفلتخي نيذلا نيخرؤملا

 . ٤٨ ٠ ص

 نويقرشلا امأ 0 ىنيد سح ىآ نييبوروألا نحن انيدل سيلو «

 ناضراعتي ىخيراتلاو ىنيدلا سحلا لعلو ٠ خيراتلاب سح ىأ مهيدل سيلف
 \ ٥٥ ٠ ص ٦٢٢

 رابك ىدل تالابلا هذه فشتكا دق ريبكلا انبتاك نأ ىسنن الو »
 ءامسألا ىدم طتف سيلو ىركبلاو ىدوعسملاك ايفارغجلا ءاملعو نيخرؤملا
 . ٧ب٠ ص (( ةريغصلا

 اذإ الماك مهبجاو اودأ دق مهنأب برعلا نوخرؤملا ءالؤه نظيو (

 ٧١'٠ ص ٠ ) مهمكح ىسنو كولملا ءامسأ !اوركذ

 ىلع ايبرقت نولوهجم نورخآو نودلخ نبا وه ادج عمال بناك »

 نأ ىنعمب ةيقرش ةينهذ اعيمج مهل نأ ريغ ء ساطرقلا ضور فلؤم رارغ
 ٨٧ ٠ ص ٠ « ليوأت نودب نويبرغلا اهلبقي ال مهميهافم

 نيخرؤملاب هرثأت نم دب الف رشع عبارلا نرقلا ف نودلخ نبا سئاع»

 بسح رخآو خرؤم نيب لايجألا اهتلقانت سوقيرفأ ةروطسأو ى ءامدقلا
 . ٨ ص ٠ » خيراتلل ىديلقتلا ىبرعلا موهغملا

 . « شهدم رمأ خيراتلاب برعلا نيخرؤملا ساسحإ مدع نإ »

 1 . ١.٠ ص

اوركف دق برعلا نرخرؤملا نوكي نأ نذإ حجرألا ف سيل وأ »



 س ٢١٢

 !وفتكي مل ىتلا ةينانويلا ةجاطرق اولفغأو ع اهب مهناهذأ تاتما ىتلا ريمحب
 ٠٠ ٠ ص طقت (( اهدوجو

 ةنبا ربخ مهتاغلابمب نوفورعملا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو »

 ١ ص . ) قي رطيل ٥ .٠

 ةقيقحلا زيمن نأ برعلا نيخرؤملا عم انيلع لهسي ال هنأ مقاولاو »
 ٠ \د٥ ص ٠ » لايخلا نم

 نيخرؤملا باتك افنتكا نيذلل ماهبإلاو ضومغلا ببسب كلذ سيلو »

 ١٧٨ ٠ ص ٠ « ةيربربلا ةيبرعلا تاقالعلا نع برعلا

 ى دل ةيويحلا هذه ىلع روثعلا نكل ةلوحنم ةصتلا نوكت دنو »

 ١٨٧ ٠ ص ٠ ٢٢ « ةراسلا رومألا نم ىبرع خرؤم

 ليلحتب مامتها مدعو داتعملا مهفافجب برعلا نوخرؤملا ركذي الو «

 ١٨٩ ٠ ص ٠ ٢٢ « ريثكلا ءىشلا كلذ نع بابسألا

 نيذلا برعلا نيخرؤملا لايخ تبهلأ دت ةنهاكلا نأ بيرغلاو «

 . ٢ ص ٠ ٢٢ .( هباتكلا ق مهتداع فالخب ةيح ةركف اهنع اوطعأ

 ىمالسإلا رصعلا ىف ءابطألاو ةفسالفلاو نيخرؤملا ضعب تاربخ »

 ٠ بابلا اذه ىف احاضيإ اهنوديزي ةيبرعلا ةغللاب مهنم بتك نم اصوصخو
 . ةيخيراتلا ءاطخألاب ةمعفم اهنأل رذحب ذخؤت نأ بجي مهلاونأ نآ الإ

 فوه ريام سكام قرشتسملل ةرقفلا هذه «٠ لئاسملا نيب طلخلاو

برقأ ف اهتلقن ىتلا تارتفلا هذه ىلا عوجرلابو ٣٨ ص ىنانويلا ثارنلا



_ ٢١٣ 

 ف عبطنت نأ داري ىتلا ةروصلا نأ دجن ىدي اهيلع تعقو ىتلا رداصملا

 ةيبرعلا رداصملاو ةماع ةيقرشلا ةيخيراتلا رداصملا نع ءىراقلا نهذ

 : ىلي ام ىه ةصاخ

 ٢ عقاولاو ةرولحسألا نبب زيمي ال ىقرشلا لتعلا ٠

 ىف ىملعلا لوضفلاو خيراتلاب ىنعي نكي مل ىربربلاك ىبرعلا _ ٣
 ٠ ةيلخادلا راكفألا برست نع جتن امنا ىمالسإلا قرشلا

 نوبتكي امنإو خيراتلاب سح مهيدل سيل نويقرشلا نوخرؤملا _ ٤

 . ىنيد ساسحإ نع

 كولمل ا نع اوبتك ١ ذإ مهبجاو اودأ مهنأ برعلا نوخرؤملا نظب _ ٥

 ٠ مهمكح ىنسو

 ء ةيقرش ةينهذ مهل نودلخ نبا مهيف امب برعلا نيخرؤملا عيمج _ ٦

 ٠ ليوأت نودب نويبرغلا اهلبقي ال ميهافمو

 ٧ - ىديلقت ىبرع موهفمب خيراتلا ريطاسأ نولقني برعلا نوخرؤملا ٠

 ٨ _ س شهدم رمأ خيراتلاب برعلا نيخرؤملا ساسحإ مدع .

 ٩ مهتاغلابمب نوفورعم برعلا نوخرؤملا .

 ٧٠ - برعلا نيخرؤملا عم ةقيقحلا زييمت لهسي ال .

١ مامبإلاو ضومغلاب زيمتت برعلا نيخرؤملا تاباتك ۔ ٠



_ ٢١٤4 

 ١٢ _ ردان رمآ هنأل راس رمأ ىبرغ خرؤم دنع ةيويح ىلع روثعلا ٠

 ليلحتب مامتهالا محعو فافجااب برعلا وخرؤم فصتي _ ٣
 ٠ بابسألا

 نإو ىمالسإلا رصعلا ىف ءابطألاو ةغسالفلاو نوخرؤملا - ٤

 ةمعفم اهنأل رذحب مهلاوقأ ذخؤت نأ بجي هنآ الإ ةحضاو ةروص اوطعأ

 اهيسدي ىتلا نقحلا ضعب ميركلا ءىراقلا ىري امك هذه ٠ طلخلاو ءاطخألاب
 دقو ٠ ةيناسنإلا ةفاقثلل متمدخو ه ةيملعلا مهثاحبأ ايانث ف نوقرشتسملا
 سحيو ث ءىراق لك اهكردي ىتلا ةحضاولا ةرهاظلا نقحلا كلت اهنم انرتخا

 وه ام راكفألاو ءارآلا ىف مهتاباتك ءانثأ ىف نأ كش الو ، اهيلع رمي نم لك اهب

 ءارقلا ناهذآ ىلا آيرست عرسأو ث ءافخ رثكأو ء هانركذ امم رطخأ

 نوشهيو ديدج لك ىلع نولبقي نيذلا ءارقلاو نييداعلا ءارقلا اميس ال
 ٠ هل

 ب فراعملا نع ثحبي وهو س شطعتملا ثحابلاو ىداعلا ءىراقلا نإ

 ةحضاو ةحيرص مث « رمألا ءىداب ىف ةمعان ةنيل ةنيه نقحلا كلت هب رمت

 ٠ هيلإ ىقرشلا ءىراقلا لامتسا دق هنآ قرشتسملا بتاكلا نظي امدنع

 دق ةئراق نآ دقتعا ام اذإ مطحيل هتبرض كلذ دعب برضي ، ههابتنا بذجو

 هجوملا دقنلا مث الوأ ككشتلا : ىهو اهبعوتساو ةبولطملا لحارملاب رم
 ىف ريسلا مث ٠ اثاث لوحتلاو لامهإلاو راقتحالاو ءاردزإلا مث ، آيناث

٠ آريخأ ريبخلا قرمشنسل ١ ٥هددرد ى ذلا جهنملا



_ ٢١٥ 

 ةلوهسب تاوطخلا هذه ىلع فرعتي نأ ميركلا ءى راثلا عيلحتسيو

 نأ عيطتسن ةمتياسلا تارقفلا نم ث نيقرشنسملا بنك رثكأ ىف ةعجارملا دنع

 : ةيتآلا ةلثمألا ذخأن

 عجارملا ىلع انرداصم رصق انئش نحن ناو » : ككسثتلا ةوطخ _ ا

 لقعلا ة_هيبط نم » ٠ « رودألا مهف ىف ةبوعص دجن نأو دب ال ةيبرعلا
 ه » عقاولاو ةررطسشملا نبي زييمتل تلا مدع ميدقلا ىقرشلا

 دق ريبكلا انبتاك نأ ىسنن الو » : هجوملا دقنلا ةلحرم _ ب

 ىدوعسملاك ا:فارغجلا ءاملعو نيخرؤملا رابك ىدل تاغلابملا هذه تفشتكا

 نوخرؤملا ءالؤه نظيو » ٠ « ةريغصلا ءامسألا ىدل طقف سيلو ىركبلاو
 ىنسو كولملا ءامسأ اوركذ اذإ الماك مهبجاو اودأ دق مهنأب برعلا

 مهمكح ») ٠

 نكل ةلوحنم ةصقلا نوكت دق » راقتحالاو ءاردزألا ةلحرم - ج

 ركذي الو « ةراسلا رومألا نم ىبرع خرؤم ىدل ةيويحلا هذه ىلع روثعلا

 نع بابسألا ليلحتب مهمامتها مدعو داتعملا مهفافجب _ برعلا نوخرؤملا
 نيخرؤملا لايخ تبيلأ دق ةنهاكلا نآ بيرغلاو » ٠ « ريثكلا ءىشلا _ كلذ

 . « ةباتكلا ىف مهتاداع فالخب ةيح ةركف اهنع اوطعأ نيذلا برعلا

 اهل ططخ امك ةتباسلا لحارملا متت امدنع : جهناملا ف ريسلا ٢

 هبولسأ ذختاو قرشتسملا جهنم بعوتسا دن نوكي ميركلا ءىراقلا نإف

 ريبعتب وأ رخآ ًاقرشنسم حبصي هنأ ىنعأو قرشلا اياضق ةجلاعمو ثحبلا ف

 هتراضحو هتفاقثو هنيدو هعمتجمو هنطو اياضق جلاعي هنأل ابرغتسم حصأ
كلذو ى لمعلا كلذل ةصاخ لماوع هتدنج قرشتسم هب اهاري ىذلا راظنملاب



_ ٢٧١٦ 

 نئمطم وهو لحري مث هاصع ذخأيو هتميخ ىوطي نأ قرشتسملا عيطتسي
 ٠ اثبع بهذت مل رامعتسالا ةمدخ ىف هدوهج نأ ىلا

 ٣ _ ثنلا ٢ ف ك.كشنل ١ مالسإل :

 عفادلا ناك يرشب ةكرح هنأب هريوصتو _ مالسإلا ف كيكشتلا لعل

 مد ةي مل , ةلصاغلا ةريزجلا ىف نامرحلا نم برعلا هيلع ناك ام اهيلإ

 ةقباسلا تاراضحلا نم ذوخآم وه امنإ ريخ نم هيف ام نأو ةيناسنإلل ائيش
 ملعلا براحي ناك فافجو ةءاد_ب نم هلهآ هب فصتي امل اعبت هنأو

 ةبراحم ف نوقرشتسملا اهلمعتسي ىتلا ةحلسألا مهآ نم ناك _ ةفسلفلاو
 ىتلا نقحلا رطخأ نم تناك اههباش امو ةقباسلا ىناعملا لعلو مالسإلا

 ح ءافخو ةقد ىف ةرات ةفلتخملا مهييلاسأب مهتاباتك ف نوقرشتسملا اهسدي

 كلذ لك ف مهو ٠ مجهتلاو ةحاقولا دح غلبي راهظتساو ةينلع ف ةراتو

 . ةيناسنإلاو ملعلا ةمدخو ةبيطلاو ةءاربلاب نورهاظتي

 : كلذ نم ةلثمأ ميركلا ءىراتلا ىلإو

 بنجتلا دشأ مولعلا هذه بنجتي نآ هيلعف حلاصلا ملسملا امأ »

 تلل ىبنلا نأب لوقلا سانلل ذل مث نمو 2 نيدلا ىلع ارطخ اهرابتعاب

 دلوج ( عفني ال ملع ) نم هذيعي نأ هبر لأس نيح مولعلا هذه ىنع امن
 ١٢٦ ٠ ص ىنانويلا ثارتلا ريهش

 هنكل ڵ بسحف ايرظن صونغلا براح دق ىمسرلا مالسإلا امنيب »
 » روهمجلا تأ دقتعم ىلا ذوفنلا و لغلغتلا هل حمس ايلمعو عقا ولا ق

٢ ٠ ص ىنانويلا ثارنلاا ٠ ركب س شرنيه لراك



_ ٢١٧٧ 

 ةينابهلا ف ةيسدتلا حاورألا لباتم ىفغ مالسإلا ىف هللا ءايلوأ امأ »

 «٠ ريدقلا صلخملا ميحرلا نوكي نأو ٠ لزأذا ذنم دوجوملا لقعلا وه

 : قباسلا ردصملا ٠ ركب سثرنيه لراك

 رحسلا نم ةفئاط نع ةرابع ىبعش ىنيد رايت اهبناج ىلا ناكو »
 برضو ميجنتلاو رحسناف ٠ ةيلمعلاو ةيرظنلا ٠ ةينيلبملا تايجنرانلاو

 هذه ه عون لك نم مئامتلاو ، بحلا دئاوفو » دادعإلاو ايؤرلاو ، لمرلا
 قباسلا ردصملا سفن ركب لراك ٠ « ةيمالسإ ةيبرع تحبصأ ءايشألا

 مالسإلل ةعيلط ريسب ىمالسإلا رحسلا نم عونلا اذه ىرن مويلاو »
 كلذ دعب الإ ىمسرلا مالسإلاب نمؤت ال ىتلا ةينثولا جونزلا دالب ايزاغ

 ٠ قباسلا ردصملا سفن ركب ه « ابلاغ ليوط نمزب

 ةيويسآ ريهش ةينيليهلا رارمتسا ريغ ائيش نكي مل هسفن مالسإلاو »
 ٠ ردصملا سيفن ركب » ائيسشثف ائيش

 ئ ةدجلا لك ديدج ءىش هنأ ىاع مالسإلا ىلا رظن دق ناك امل هنآ الا «

 تأشن دقف دحاو ءىش ةرلضحلاو نيدلا نآ ىرخأ ةهج نم بسحو
 نويع ىلع ءاسثغ تقلأ ىتلا ةروطسألا كلت « برعلا ةراضح ةروطسأ

 ةراضحلا نأ ىهو ٠ ةعصانلا ةقيقحلا هذه ةيؤر نيو مهنيب تلاحف نيخرؤم ١

 وه اهحرسم رمتساو ث نييلصألا اهولماح مه اهولماح لظ دق ةميدقلا

 وزغي نأ دارأ ىذلا بيرغلا ىبنجألا وه ناك مالسإلا نأ كلذ اهحرسم

 ملالا اذه هياع ناك امل دعب اميف عضخ هنكلو ى رخأتملا ميدقلا ملاعلا

٠ قباسلا ردصملا سفن ركب ٠ « ومسو قوفت نم ميدقلا



_ ٢١٨ 

 هللا ىلص _ ىبنلا مايق لبت ملخنو بتر ىنامورلا نوناقلا نإ مث »

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ف دعب نم هرثأو ث ليلق نمزب هتوعدب _ ملسو هيلع

 اهئدابم نم آدبم لكل نوكي داكيل هنأ ىتح ث ةلاسم لك ف حضاو
 . قباسلا ردصملا ركب لراك ٠ « ىنامورلا نوناقلا ىف هرظاني ام

 نأ انعطتسا برعلا اهحتف ىتلا نادلبلا تاراضح انثحب ام اذإو »
 هدهع ىلع ناك امك مالسإلا ف ىتب ءىش لك نأب ةلويسب مكحن

 نف وآ ، ةسايسلا نيدايم ف ءاوس ع ديدج هيلإ فضي مل ميدقلا
 سفن ركب لراك ٠ « تاعانصلاو نونفلاو ملعلاو داصتقالاو برصلا
 رضاحلا تقولا ىق اهدهشن ىتلا قرشلا ةضهن امأ » قباسلا ردملا

 ردملا ركب لراك ٠ « ةثيدحلا ابوروأب امنإو لئاوألا ثارتب ال ةطبترمف

 ( ىقيرفإلا لامشلا ف ةيمالسإلا قرخلا ) باتك ىف ءاج اممو ٠ قباسلا

 : ىلي ام ىودب نمحرلا دبع روتكدلا ةمجرت لب درفلا ذاتسألا فيلأت

 ةبسنلاب اليئض ارادحنا نكت مل دالبلا ىق ةيعارزلا ةورثلا هذهو »

 . ٧٧ ةحفص » ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص و. ه ىلا

 نيبراحملا نم ةفلؤم ةيقيقح اشويج اوناك لوألا حتفلا برع »
 ، برلا ةريزج ىف ءارقفلا ودبلا نم اوناك مهتيبلاغ نأ حيحص ٠ برعلا

 سفن ٠ « ندملا لهآ نم اوناك مهءامعز نكل س بهنلا ىف نيعماط اوناكو

 ٢١٣ ٠ ردملا

 ىلع كانه ىلإ اومدق دق ددجاا نوبراحملا الو داوقلا نكب ملو »
 مهعاسسن اهرق اوكرت ىتلا ةيلصألا مهنطاوم ىلإ ةدوملا مدع ةين

ىلوألا مهرايد ىلإ نودوعي مهنم ريثكلا ناك ةنيعم ةدم دعبف ك مهدالوأو



٢١٧٩ 

 قباسلا رد۔ ملا ٠ » مهيبصن نم تناك ىتلا مئانغلا نم ايلاغ نبرئم

 ٣٢٣ ٠

 نكت مل ىداليملا عباسلا نرقلا ف مهئارحص نم برعلا ةرجه نإ »
 كلت ٠ بوعشل ةريبكلا تارجهلا تاقلح نم ةقلح 7 لب اديدج اثدح

 ٧٨ ٠ قباسلا ردصملا ٠ « خيراتلا رجف ذنم ىلجتت ىتلا تارجملا

 مث الوأ لزي دمحم ىبنلا ناطلس وه ىوق دحاو ناطلس تحت عمج دتل »

 لقأ ةيدام ةايح ىلإ نوشطعتملا برعلا كئلوأ هدعب نم ءافلخلا ناطلس
 ٧٨ ٠ قباسلا ردصملا ٠ « ءارحصلا مهل اهئيهت ىتلا كلت نم افظش

 ةيودب لئابق نم نومداقلا برعلا كئلوأ ةيمالسإلا حوتفلا دونجو »
 ىو۔ةتلاو ةينيدلا ةريغلا ىديدش اونوكي مل ةيبرعلا ةريزجلا ف لتحر
 ٧٨ ٠ ردصملا سفن ٠ « ةيمالسإلا

 ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا سويج ف ىرن الأ ىغبني اذهلو »

 ءالؤه بلغأو اهئامعز ةدايقب ةيبرعلا ةريزجلا نم ةقلطنملا ودبلا لفاحج فو
 مهيف ىرذ الأ ىغبني لوقأ _ ةكمو ةنيدملا ف رضحلا نكسلا نم ءامعزلا

 رشن ل:بس ىف توملل نيدعتسملاو ناميإلاب نيئيضتسملا نيبصعتملا نم اشويج

 ٧٩ ٠ قباسلا ردصملا ه « ديدجلا نيدلا

 ةسامحب ةعوفد ودغت ىهو ٠ مالسإلا ردص سويج ةروص دعت ملو

 عضختل ث نآرقلا ىرخألا دملابو ء فيسلا نيديلا ىدحإبو ث ةغلاب

 تسيلو ث ةلوبقم دعت مل ةروصلا هذه نإ لوقف ، ديدجلا نيدلل بوعشلا
٧٩ ٠ قباسلا ردصملا « ءارعسثلا لايخ نم الإ



 س ٢٢٠

 زجعلابو ىو-ةتلا ةلق رهظمب ودبلا انل ودبي خيراتلا لالخف »

 ٧٩ ٠ ردصملا سفن ٠ « ديحوتلا ةديتع ىلا عافترالا نع ايبرقت

 ءامدلا ةتقاراب اضيآ نوعلوم س بلسلاو بهنلاب نوعلوم ودبلا نإ »

 ردملا ه « توملا نوبذعتسي ال ىآ _ اولتقي نأب نوضري ال مهنكل
 ٧٩ ٠ قباسىللا

 ةيمالسإلا حوتفلا ف برحلا ةداق نيب دجو هنأ اعطق دكؤملا نمو »

 دئاقلا لثم ث نوقداص هلوسرو هلل دونجو ، نوصلخم نونمؤم

 نكل ث ةكم نم هلصأو ث ناوريقلا سسؤم ث ىرهفلا عفان نب ةبتع ريهشلا
 نكي مل كلذ لباقم فو ث اريبك نكي مل ىلوألا تاوزغلا ف مهددع نأ ودبي

 نأ نكميو ى نيدهاجملا دونجلا نم ريثكلا ريكفت نع اييرغ ءارثلا ىف ممطلا
 نوملسم ث برحلا ف مئانغ اهب رفظ ىتلا ةلئاطلا تاورثلا نع اماقرأ قوسن
 ةدع ءامسأ رهيستدلوج سويطانغا دروأ دقو نوتداص نونمؤم ءايقتأ

 « نيلوألا ةازغلا دنع ةردان ةفص ناك ىنيدلا دهزلا نأ تابثإ ءاغتبا مهنم

 ٨٠ ٠ ص قباسلا ردملا

 مهرشب نيذلا ةباحصلا نيب نم لاثملا ليبس ىلع انه ركذن نآ ىفكيو »

 نب ةحلطو 6 ماوعلا نم ريبزلا 6 مهناميإو مهاو_ةتل ةنجلاب تللم زنللَص م ىبنلا

 ٨٠ ٠ قباسلا ردصملا ٠ ) نييالم ةدع نع ىفوت امهااكو 6 هللا ددبع

 نوبراحملا اهعمج ىتلا ةمخضلا تاورثلا نأ ىف كش نم سيلو »

 نم اريثك تلمح دق قارعلاو رصمو ماشلا ف ىلوألا مهتاوزغ ف نودهاجملا

نأ لهسلا نمو ث مالسإلا قانتعاو داهجلا ىف كارتسثالا ىلع بارعألا



 س ٢٢١ م

 ةشيع نوشيعي اوناك نيذلا عايجلا ودبلل ايرغم داهجلا ناك فيك مهفن

 ٨٠ ٠ قباسلا ردمملا ٥ . ) رارقتسا مدعو نامرح

 برعلا لئابقب تعفد ىتلا ةقداصلاو ةقيمعلا بابسألا ىه كلت »

 نرقلا فصتنم ىف ىسرافلا وأ ىمورلا ميدقلا ملاعلا ىلع ضاضقنالا ىلا

 - رميست دلوج لوةي امك _ عمطلاو ةيداملا ةجاحلاف ٠ ىداليملا مباسللا

 ادجوأ ( ١١٣ « ةيسنرف ةمجرت ) مالسإلا ف ةعيرشلاو ةديقعلا »
 ردملا « ايندلا عمط ىلع نولتاقي اوناك نيذلا ةازغلاو دونجلا ءالؤه

 ٨٢ ٠ ص قباسلا

 بتك نإف : لاح ىآ ىلع امنغم داهجلا ناك ضعبلا ىلإ ةبسنلابو »
 الوأ صلخت داهجلا ىف توملا هل بتك نإو ع مئانغلاب القثم داع ةايحلا هل
 ناك نإ ايناثو ث ةيبرعلا ءارحصلا ىف ةيسايقلا فظشلاو نامرحلا ةايح نم
 « ةرخآلا ىف ميعنلا ةايح ىلإ هليبس داهشتسالا ناك نيصلخملا نينمؤملا نم
 ٨٢ ٠ ص قباسلا ردصملا

 ىف ةبغرلاو ةوعدلا رىئنل ةسامحلا نإف ءىش نم نكي امهمو »

 رود ريغ نابعلت ةيبلاغلا ىلإ ةبسنلاب انوكت مل هللا ليبس ف داهشتسالا

 هيىتوج سكايف ليمإ فيلأت ايتيرفإ لامش ىضام بانك ف ءاج اممو

 : ىلي ام ىناجرفلا رشن ىنيسحلا مسثاه ةمجرت

روصعلاو ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةياهن نيب ةلصافلا ةوهلا اهنإ »



 س ٢٢٢

 ةرك قوف هنأكو ث هبرس جراخ درغي برغملا ىرن ةرتفلا هذه ىفف ةثيدحلا
 . ٧٥ ص ردصملا سفن « نيملسملا ضرأ - ىرخآ ةيضرأ

 كلذكو ث ىبرعلا حتفلا دعب رمع اهفلتآ ىتلا سراف مولعب لح اذام »

 سفن « قيرغإلاو طابتألاو نييلبابلاو نييروشألاو نيينادلكلا مولعب
 ٧٧ ٠ ص قباسلا ردصملا

 ل_بق ام ىلإ دوعت ىتلا قئاثولا عيمج نأب نمؤم نودلخ نباو »

 ردصمل اي » ديألا ىلإ تعاضو تفلتأ اهنأو ء هلانم نع ة ديعب مالسإل أ

 ٧٧ ٠ ص قياسسلا

 نودلخ نبا فصو دقو ع نيدلا نع لزعمب مهفي قرشلا ىف ءىش الف »
 ردملا » ةيركسع ةيرولظطا ربمإ هنأكو هراسحناو مالسإلا راشتنا

 ٧٨ ٠ ص قباسلا

 تا_ظحداام ىلع قبطنت ةيقرشلا ةلودلا فاصوأ نآ ىرن اذكهو »

 رورمب ةفاقثلا مدهتو ف نيدلا نم اهسسأ دمتست ةيكلم ىهف س نودلخ نبا

 ٥ ٠ ص قباسلا ردملا ٠ ) نمزلا

 ةنايدلا قانتعال ربربلا دادعإ ىف تمهاس دت ةميدقلا ةجاطرق نإ »

 ١٠١ ٠ ص قر:اسللا ردصملا ٠ [ ةيمالسإلا

 اهب زيمت ىتلا رزاجملاو مئازهلاو تاراصتنالاو تاوزغلا ةمحز فو »
 عيمج : ةحضاو ةعقاو انناهذأ ىلإ ردابتت ، برغملا ىف ىبرعلا حتفلا

 ردصملا ساروألا لوحو ( ترهيت ) تارايتو ةجنط هاجتاب تناك كراعملا

١٠٤ ٠ ص قباسلا



 س ٢٢٣

 نيبلقصلاو نابسألا هناريج ىلع قوفتي ملسملا برغملا نأ ىرن نيحو »
 دهعلا ذنم تئبع دق مهدوهج ن أ ادبأ انلاب نع برغي الف س نييرصملاو

 ١٦٧ ٠ ص قباسلا ردصملا ٠ « ىنامورلا

 ملنعأ نإ ىقيرفإلا لامشلا ف راهنت ةيحيسملا لعج ىذلا ام نكلو د
 وه لمجلاو ، هيلإ لمجلا لاخدإ ىه امنإ برغملل امور اهتمدق ةيده
 ١٦٢٧ ٠ ص قباسلا ردصملا « مورلا ةلود رايهنا ىف مهسأ ىذلا

 نادلبلا ىلإ ةيراضح ةرهاظ اولمحي نأ لحرلا ودبلل فيك نذإ »

 اتيب نومدمي مهنأ مهبحي ىذلا نودلخ نبا مهيف لقي مل وأ ؟ ىرخألا

 نييماسلا نأ هتهج نم نانير ىري امك ه مهدقومل ارجح اوجرختسيل هلماكب
 ١٤١ ٠ ص قباسلا ردصملا ٠ « ةلودلا ةركف نوضفري

 دالبو ةياقصو ث نيينادلكلا دالب ترهدزا فيك : لاؤس حرطي انهو »
 مهو _ مهل فيك كلذكو ث مهتوادب مغر ىبرعلا مكحلا تحت سلدنألا

 امور تلعف ولف لمجلاك ديفم ناويحب برغملا دالب ىلإ اوتأي نأ لحرلا
 « اهبعش زيمت ىتلا رارقتسالا ةعيبطل ارظن ابرغتسم رمألا ادب امل كلذ

 ١٤١ ٠ ص قباسلا ردصملا

 تناك ىتلا نيقرشتسملا تاباتك ضعب نع اهتلقن ةريسي تافطتتم هذه

 ءىراقلل حضتي اهيلإ عوجرلابو ء لصفلا اذه ةباتك نيح ىدي تحت

 نأ ىف اوككشي نأ ىلع !دج نيصيرح اوناك نيقرشتسملا. نأ ميركلا
 دادتما هنأ ءىراقلل اودكؤي نأ نولواحي مهو ، ىوامس نيد مالسإلا
 ىنامورلا نونا_ةلا نم دافتسا هنأو ى ةيصونغلا وأ ى ةيحيسملا ةينيليملل

راثآ نم مالسإل | لئاسم نم ةلأسم ولخت ال هنأ ىنح ةلماك ةدافتسا



٢٢٤4 

 برحلا نم فقرم ق ٥هوروصي نأ نولواحي مه مث ىنامورلا نوناقلا

 ٠ تابتكملا قرحآو ث لئاوألا ملع راثآ ىلع ىضق هنأو ث ملعلا عم ةفينعلا

 . ةيلقعلا مولعلا ف لغلغتلا نم هعابتأ منمو

 نيماسلا نيحتافلا اوروصي نأ صرحلا لك اوصرح دقف كلذ لك قوفو

 فلظخشثو ةجاحو رقف نم هيف مه ام حتفلا ىلع مهلمح امنإ .مهنب 6 لوألا

 غلاب دقو ه طقف ءارثإو ةمينغ لئاسو ىه مهدنع حوتفلا نأو ٠ شيع

 . ةحاقولاو فخسلا دح غلب ىتح اذه ريوصت ف مهضعب

 لبورييست ناترشتسملا اهيف كرتشا ىتلا ةرقفلا تئش نإ عجار
 اوناك نيذلا ةازخغلاو دونجلا ءالؤه ادجوأ عمطلاو ةيداملا ةجاحلاف «

 + )» ايندلا عمط ىلع نولتاقي

 هدقفأ دح ىلإ برعلا ىلع قنحلا هب غلب دنف هييتوج قرشتسملا امأ

 هرظن ق ودب مهنأل ب رعلا نع ركني نأ لواح هنأ ىتح هباوص

 تارقفلا ىدحإ ىلإ تئش نإ دعو ٠ ةهادبو ةعبط ودبلاب طبتري ائيس

 ىاإ اوتأي نأ - لحرلا مهو مهل فيك » : ىلب ام اهيف آرقتل ةقياسللا

 « ابرغتسم ادي ال كلذ امور تاعف ول ، لمجلاك ديفم ناويحب برغملا

 م-هقح نم تسيل _ ودب مهو برعلا نأ ىري وهو هييتوج مالك اذه

 كلذ اوكرتي نأ مهيلع بجي ناكو ديفم ناويح هنأل لمجلا اوقوسي نأ
 : ىلي اميف ةحضاو ودبت كيكشتلاو ركنتلاو دحلا ةدش لعلو ، امورل

 دالبو ةيلقصو نيينادلكلا دالب ترهدزا فيك : لاؤس حرطي انهو »

؟ « مهتو وادب مغر ىبرعلا مكحلا تحت تحت سلدنألا



٢٢٥ 

 نيدلا نأ ءىراقلا نهذ ىف !و۔۔عرزب نأ نوديري نيقرشتسملا نإ

 نع ةرابع برعلا ءالؤه نآو ث برعلا عضو نم ىرشب نيد ىمالسإلا

 تقلطناف مهدالب ىف نامرحلاو عوجلا اهيلع رطيسي ودعلا نم تاعومجم
 ىلع ةيبرعلاو مومعلا ىلع ةيمالسإلا ةمألا نأو ه ايندلا نع ثحبت ةيزاغ
 اهمكح تحت ماق امو ائيش ةيناسنإلل عقاولا ف _ مدقت مل صوصخلا

 قانتعا ىتحو ٠ ةقباسلا تاراضحلا نم أبعم ناك ةراضحلا رهاظم نم

 حورل ةجيتن ناك امنإو هيف ةبحم الو هب اعانتقا نكي مل مالسإلل ربربلا
 ربربلا دادعإ ىف تمهاس دق ةميدقلا ةجاطرق نإ » مهيف ةلغلغتملا ةجاطرق

 . هييتوج لوقي اذكه ٠ « ةيمالسإلا ةنايدلل

 ىلإ جانحت ال تاباتكلا هذه ايانث ف ةسوسدملا مومسلا حوضو نإ
 ٠ رامهلظإلاو فكلا

 ٤ _ ةآرملا عخو :

 ةبراحم ف برغلا اهمعتسا ىتلا ىوقلا مهأ نم ةأرملا تناك امبر

 حالسلا ةوقب مالسإلا ةهجاوم نع اهلشف دعب ةيبيلصلا نإف ٠ قرنلا

 ىلع الماك ايقيقح اراصتنا رصتنت نل اهنأ تققحتو ث اهبيلاسأ تعجار

 ىف ىرخأ لئاسوب مهوزغت تأدبف ٠ لاتقلاو برحلا كراعم ىف نيملسملا
 ٠ ةأرملا لالغتسا لئاسولا كلت نمو ٠ ةانآو ءوده

 . نيهاجتا ذختت ةأرملا لالغتسا ىف برغلا ةليسو تناك

 : لوألا هاجتالا

 ةيقلخلا ةناحلا ميطحت ىلوتتل اهسفن ةيبرغلا ةأرملا ميدقت وه

) ةيضابالا _- ١٥ م (



٢٢٦ 

 ةمواقم ىلع ةيدرفلا ةأرملا لئاسوب ءاضقلاو ى ىقرشلا عمتجملا نم ةينيدلاو

 تاديس جاوفأ ىف كلذ ناك ءاوس ٠ ريثأتلاو ذوفنلا ىوذ دنع ةلوجرلا

 ىراضحلا مدقتلا مسا تحت نمدقي ىئاللا ةرقا:رلا تاعمتجملاو تاطالبلا

 نهوآو مهيلع نطلستف لاملاو تاطلسلاو ذوفنلا ىوذ ىلا ىقارلا عمتجملاو

 . مزحلاو ريكفتلاو ةظقيلا نع ديعب ىفطاع لاجم ف مهلغسثب مهمئازع

 دجب نلغتشا ىتاوللا ىوهلا تابلاطو تائفلا جاوفأ ف كلذ ناكو

 عاونأب اهلغشف ةطسوتملاو ةريقفلا تاقبطلا نيب لذابملاو ةوهشلا عرز ف
 تحجن دقو ٠ ةايحلا عقاو نع روجفلاو شئاشحلاو تاردخملاو ركسلا
 هنع تزجع احاجن لاجملا اذه ىف تادعاسم نم اهعم لمحت امب _ مهتأرما

 ٠ ليطاسألاو شويجلا

 : ىناثلا هاجتالا

 اهتالخآو اهميق نم اهجارخإ ةلواحمو اهسفن ةيقرشلا ةأرملاب قلعتي
 موقتف رودلا اهنم ملستت وأ اهدعاستف ةيبرغلا ةأرملاب قحتلتل اهتامازتلاو

 ىف اهدعبت دق لعفلا دودر نأ نوعقوتي ىتلا ةيبرغلا كلت نع الدب ىه هب

 . ةقطنملا نع لحرتو مايألا نم موب

 ةيقرشلاةأرملا تلواحو ث حاجنلا ضعب اضيأ هذه مهتركف تحجن دقو

 عرزتف ةليخدلا ةآرملا كلت هب تماق ىذلا رودلا سفنب موقت نأ ةملسملاو

 بولطملا رمتسملا حافكلا نع لغشت ىتلا ةيراعلا ةوهشلا عمتجملا ةايح ف

 لازت ال ةملسملا اميس الو ةيقرشلا ةآرملا نأ مقاولا ٠ ةلاسر تاذ ةمآ نم

 نكلو ٠ قافشإو رذح ىف _ ةددرتم _ اهاطخ سملتت س قيرطلا آدبم ى
٠ ةملؤملا ةياهنلا ىلا ةوق لكب اهعفدت ىديألا عيمج نأ فسا



 س ٢٢٧

 ةيوةلملا مهبيلاسأب ةيمالسإلا اياضقلا نوضرعي مهو نوقرشتسملا و

 نيلواحم ، سدلاو ىنجتلاو ةحاقولا نم ريثكب ةأرملا عوضوم نوافغي ال

 ىف امب نيلماع ، اصوصخ مالسإلا ىلاو امومع قرشلا ىلا اوئيسبب نأ
 اهلعجو مهيلإ ةملسملا ةأرملا بذج ىلع هركمو رامعتسالا ءاهد نم مهعسو

 امك هب عتمتت ىناسنإلا اهقح اهطعي ملو ث اهيلإ ءاسأ مالسإلا نأ دقتعت

 _ رشابم ريغ اهيجوت اهوهجوي نأ مهل نكميل ٠ ةيبرغلا ةأرملا هب عتمتت
 ٠ قرشلا ىف ةيبرغلا ةأرملا ةفيظو ءادأ ىف رارمتسالا ىلا

 عباصأ ىرعتن ىلي اميف اهضرعن ىتلا تافطتقملا ضعب ىف لعلو
 ٠ ةدئاكلا مهاياون حضتتو ك ةساسدلا نق ہشتسمل ١

 لام نلا ف ةيمالسإلا قرفلا ( : هباتك ق لب درفلا ق نف ا لوقي

 : ىلي ام ٥١ ةحفص ( ىقيرفإلا

 مويلا لازت ال امك تناك ةيعرشلا ةجوزلا ىأ ضرتفن نأ نكميو »

 ةيراجلاو ث هيلع قفتي رعس لباقم ، اهلهأ نم اهارتسثا ٠ اهجوزل اكلم

 ةيبرح ةلمح ىف ىبس نع وأ ث لثامم ءارش نع نوكت نأ نكمي اهب ىرسملا

 . « قلق ةآرملا زكرم نإف ةدحاوب جاوزلا ف ىتحو ٠ الثم

 : لوقي رطسأ دعبو

 ببسلاف ث انزلاب هتجوزل حمسي ال - جوزلا ىآ اذهل ناك اذإو »
 ماوق هنأل ث هئانبأ مدب ىبنجأ مد جزتمي نآ ديري ال هنأ وه الوأ اذه ى

 هنإف ، هانتقا هل اكلم ةجوزلا تناك امل هنأل ايناثو ؤ مدلا ةطبار وه ةرسلا

٠ ) هريغ دحأ هكلم ف هكرشن نأب حمسي ال



_ ٢٢٨ 

 وه ىلوألا : نيتيس,ئر نيتجيتن ىل! ىدؤي جاوزلل روصتلا !ذهو
 ةميرج ةجوزل! انز دعي _ ةيمالسإلا ةعيرنلا كلذكو _ ربربلا فرع ىف هنأ
 ىه ةيناثلا ةجيتنلاو ٠ توملاب اهبكترم بقاعي ص ماعلا نوناقلا مئارج نم

 2 ديري امكو ديري نيح هتآرما قيلطت قح ةجوزلا نود هدحو هل جوزلا نا
 جوزلاو ٠ اهتلماعم جوزلا ءاسأ امهم قالطلا بلط ىتح عيطتست ال ةجوزلاو

 نم ءارشلا نمث عاجرتساب بلاطي نأ اضيأ هنكمي هتجوز قلطي ىذلا
 ٠ « ديدجلا جوزلا وآ ى بألا

 سئاسدلا ىدحإ ىه قرشتسملا اذه اهضرع ىتلا ةروصلا هذه

 بابشلا ليلضت اينم داري ىتلاو ديكلل بذكلا ىلع ةينبملا ةيرامعتسالا

 ةعيرشلا ىلع ميطخس بالجتساو مهنيد نم مهريفنتو مهعقاو نع ملسملا
 قرشتسملا لواح دقل مهئارو نم ةيرشبلا ةداعسو مهتداعسل هللا اهلزنأ ىتلا

 ىلا قفرب للستي مث ميدقلا ربربلا خيران نع ثدحتي وهو _ ركاملا

 نأ _ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلا اضيآ قفرب للستي مث ىمالسإلا مهخيرات
 اهعم ةيمالسإلا ةعيرشلا برضيو برغملا ف ةملسملا ةمألا هذه برضي
 ٠ هدنع ام ىرتآب

 نأ ددصلا اذه ف ءىراقلل اهلوقأ نأ ديرأ ىتلا ةريسيلا ةظحالملاو

 ءاشو ءاسث امب مالسإلا لبق ربربلا ريغو ربرب!ا نع ثدحتي نأ قرشتسلل

 سيلو ٠ انينعت ال بوعشلا عيمج ى ةيلهاجلا نع ثيدحلا نإف ىوهلا هل
 برغلاو قرشلا ف ةملسملا ةمألا ىلا ىتأي نأ امأ ه ةحيحص روص اهنع انيدل

 هل نوكي نآ بجي فقوملا اذه نإف ٠ مالسإلا ىلعو اهيلع ىنجتيو
 ٠ باسح هيلع

هيف ملست ةأرملا نأو ءارشو عيب ةيلمع اهنأب جاوزلا ةيلمعل هربوصت



_ ٢٢٩ 

 بذكلا عارنأ صخرأ نم قبسألا جوزلل وأ بالل عفدي نمث لباقم جوزلل

 اذه بحاصو ٠ مالسإلا نعو ىمالسإلا دمعلا ف ربربلا نع ءارتفالاو
 همسعي ءابح هل سيل هريغ ناك هنأ مأ قرشتسملا ناك ءاوس ءارتفالا

 نيملسملاو مالسإلا نع بذكي نآ هسفنل زاجأ الاو اهيلع صرحي ةمارك الو
 ٠ ءاتلبلا ةبذكلا هذه

 ةعيرشلا ىفو ربربلا فرع ف نأ معزف اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلاو

 فيرحت وه ٠ توملاب نوناقلا اهلع بقاعي ةميرج ةجوزلا انز نأ ةيمالسإلا

 ةميرج ربتعي مالسإلاو مالسإلاب نولمعي ربربلا نأل ٠ ىعرشلا مكحلل

 ةميرجلا هذهل ررق دق وآ امهريغ نم وأ ةجوز وأ جوز نم تردص ءاوس
 _ ىئنأ وأ آركذ ناك ءاوس _ نصحملل ىهف لاوحألا ضعب ىف فلتخت ةبوقع

 ىواستن ةعيرشلا ماكحأو دلجلا نصحملا ريغل ىهو مجرلا ةقيرطب توملا

 ىتلا ةروصلاو نوملسم مويف ناك نإ نييسنرفلاو برعلاو ربربلا دنع

 نأو نمثااب ىرتشت ةعاضب مالسإلا ف ةأرملا نأب قرشتسملا اذه اهمدقي
 ةروصلا هذه عبني امو اهقلط اذإ هدرتسي جوزلا هعفدي ىذلا نمثلا
 مث ىلوألا ةجردلاب ةملسملا ةأرملا ةراثإ اهب داري ماهوأو تالايخ نم
 سرح ىتلا ةرجافلا تاياعدا ىدحإ كش الو ىه مالسإلا ةحامس هيوست

 اوفرعي ملو مالسإلا اوسردي مل نيذلا بابشلا لوقع اهب للضي نآ رامعتسالا

 ةرسألاو تيبلا نيوكتل مئاعدو اسسأ اهلعج ىتلا لوصألاو دعاوقلا ةقيقح

 دويج ميركلا ءىراقلا فرعي نأل ةيفاك اهدحو ةروصلا هذه نأ بسحأو
 ىف ناك ىذلا لجرلا اذه ةيمالسإلا ةفاقثلا ةمدخ ف لب درفلا قرشتسملا
 هدوهج ىلاوب ىقب ىذلاو ١٦١٤ ةنس ذنم ةيسنرفلا ةيامحلا ةرادإ ةمدخ
 تادعاسملا عيمج ةلودلا هل لفكت هارقو همصاوع نيب القنتم برغملا ف

دحاو كسن الو هنأ ١٦٤٢ ماع ىلا ١٩١٤ ماع نم ةنس نيثالث براتي ام



_ ٢٣٠ _ 

 ةمدخو رامعتسالا زيكرت ىف اهدهج لمعت تناك ىتلا تايصخشلا كلت نم

 ٠ ةفاقثلاو ملعلا ةمدخب ةرتستم برغلا

 ةعساو ةعمس بستكا دق ناكم ق ةليوطلا ةماقإلا هذهب كش الو وهو

 ةجح هلوق ربتعم اميرو اياضقلا هذه لثمب نيمتهم ا و نيقرسشتسمل نيب

 ٠ درت ال هتداهشو

 لامش ىخام ) هباتك ىف هييتوج سكليف ليمإ قرشتسملا لوقو

 : ىلي ام ىنيسحلا مسناه ةمجرت ( ايقيرفإ

 ةأرماب نرتقيل هدالب ناسح عيمج نع _ سوميتبس ىأ _ ىلخت دقف »

 : لوقيو ٩٣ ص ٠ « ةيروس

 ا_ھرمآتو اهحئاضف نم مغرلا ىلع ايلوجب سوميتبس ظفتحاو »

 كلتو ىجاطرقلا كلذ نيب ةلصلا قمع ىلعف ءىش ىلع لد نإ اذهو ٠ هيلع

 : لوقيو ٩٣ ص ٠ « ةيقينيفلا

 ةلئاع نم ةيروس ةأرما نم هيبأ رارغ ىلع جوزت الوكرك نإ مث »

 نإ ىتح س ايقرش ًايلئاع آوج هسفنل قاخي نأ كلذب دارأ س همآ ايلوج
 الوكرك اهنبا ايلوج مفدت مل وأ ٠ قرشلا ف امك تناك ميرحلا تارماؤم

 نكلو ٠ نورين مأ نيب رغآ دنع ةقباس كانه نأ حيحص ؟ اتيج هيخأ لتقل

 ميرحلا ىسآمو ، ءاقشألا لتق نأب كيهان ث اماع نوعبرأو ةئام هيلع ىخم

 سفن ٠ « دوهعلا ريغت قفارت ىتلا ةيداعلا ثداوحلا نم ةيقرشلا كلامملا ىف

 : لوقيو ٩٤ ردملا

نم تناك اهنإ اولانتو ةنمآ اهومس ىتلا ريجرج قيرطبلا ةنبإ «



 س ٢٣١

 وهو اهب راسو ث لمج رهظ ىلع اذه اهعضوق راصنألا نم دحاو بيصن

 كرظتنت زاجحلا ىفف ، مادقألا ىلع ايشم نيريستس ريجرج ةنبإ اي : ددري

 ٠ « برقلا ى ءاملا نيلمحتس ثيح « كتديس

 : لوقيو ١٥ ص قياسللا ردصملا

 ىديأ ف تعقو ةهفرم ةيطارقتسرا ةأرما عضو صاخ عونب لثمت »

 ةوقلا نمو 0 ةاسأملا ىنعم اوكردأ ثيحب ءاكذلا نم ناك دقل 6 لحر ودي

 ٠ » اهي اوعتمتسى ب الإ اويأ ث ثيحي

 : لوقيو ١٧٥ ص قياسلا ردصملا

 ةوه نم امو بير الو نامهم نارمأ ةآرملا عضوو ةلئاعلا ةيضقو «

 ١٠٢ ص قباسلا ردصعملا . ) برغلاو قرشلا نبي ةوهلا هذه نم قمعأ

 : لوقيو

 ردصملا ه « ميرحلا دادع ىف انوكت مل نيتأرما ىوس لزيغ ركذي ملو »
 : لوقبو ١٠٢ قباسلا

 ةيقرشلا ةأرملا عوضومب قلعتت ةمهمب ةطقنل ريشن نأ ىلا انه انب قيلخو
 ظفاحت اهنكلوء ةلزعنم شيعت اهنأ حيحصف ٠ نويبرغلا همهفتي مل ىذلا

 نم ةدشو افنع اعافدنا رثكأ اهلهج مغر نوكت دقو ث ةأرماك اهعضو ىلع

 ١٠٢ قباسلا ردصملا ٠ « ميرحلا دئاكمب عمس انلكو ى ةيبوروألا ةأرملا

 رقشغدم ةريزج نم ىبرغلا رامعتسالل هتمدخ آدب رخآ قرشتسم اذه
 بوث تحت رامعتسالا ةمدخل ةينضم ادوهج لذب دق ، رئازجلاب قحتلا مث

٠ ةيملعلا ثوحبلا



٢٣٢ 

 لواحي اصوصخ نيملسملا نعو امومع قرشلا نع هتاباتك ءاننأ فو

 ةليلو ةليل فلأك صصقلا بتك نم ة اققتتسم اهلوصأ 6 ةهوشم اروص سدب نأ

 ةيقيقحلا رداصملا ف - دهج نم ىتوأ امب _ ككشي نأ لواحي امنيب اهريغو

 !اهروصتي ا_مك ميرحلا ةركف ىلع زكري ةأرملا عوضوم ىف _ ويف

 : نويبرغلا

 نهب عتمتسيل دحاو رصق ق نسبحي ءاسنلا نم ةريبك تاعومجم

 لوصحلل تارماؤم ديك ىف قيضلا نيملاع ىف نشعي نهف ٠ دحاو لجر

 ناهذألا ىلا ةروصلا هذه ةداعإ ىف حلي وهو ٠ لجرلا كلذ بلت ىلع

 نم اتسيل نيتنثا نيتتارما ىوس ركذي مل ىذلا لزيغب دهسثتسي هنإ لب

 ءاغبلل نهتسراممو نهديكو نهعارصو ءاسنلا عمجت نأ كسث الو ٠ ميرحلا

 نييطارقتسألاو ءارمألا روحت قر كولملا روصت ى ىنلعلاو ىرسلا روجفلاو

 تاجوزنا عم تايظحملاو ايانبلا عارصو ابوروآ دالب نم اهريغ ىفو اسنرف ىف

 نم ريثك ىف نهريستو ةلودلا لاجرو كولملا ىلع نيطلستو ث تايعرشلا
 ةيلخاد ةماعلا ةسايسلا ىلع نهريثأتو راتس ءارو نم مكحلا ةفد نايحألا
 ماكحأ عم تايناغلا تلبغر خراعتر تانايخلاو بحاا رهاظمو ةيجراخو

 ٠ نهثبع ةيامحو نهتيامحل ةسينكلا دض ةمكاحلا ةطلسلا لخدتو ث ةسينكاا

 ء آريسي اءزج هعيمج قرشلا ىف ام لثمي ال ابورأ خيرات ىف ةحضاو روص

 مدقت ىلع لدي وهو ابوروأ ف ماد ام نسحو غاستسم كلذ لك نكل امنم

 عمف ةيقرشلا ةأرملا امأ ٠ نيقرشتسملا قطنم ف اهتفاقثو ةيبرغلا ةآرملا
 ٠ هيبتوج لوقي اذكه فنعأ اهعافدنا نوكي دق'اهلهج

\ 

نيملسملا نيحتافلا ىلا اههجوب نأ ديرب ىتلا ةمومسملا ماهسلا نم هلعلو



. ٢٣٣ 

 اهبكريف ةهفرم ةيطارقتسوروأ ةاتف : لوقي امك ىه ث ريجرج ةنبا رسأ نيح
 ىنغتي لب اذه ىفكي الو برعلا ةريزج ىلا ايقيرفإ نم اهب بهذيل المج

 ىتلا كتديس ىلا ىلصت ىتح مادقألا ىلع نيريستس اهل لوقيف اهناسأمب
 نإ هلوقب ةروصلا هذه ىاع قلعيو ٠ برقلا ىف ءاملا اهل ىلمحتل كرظتنن

 نوعتمتسي ثيحب ةوسقلا نمو ةاسأملا هذه نوكردي ثيحب ءاكذلا نم برعلا

 نونف أوسأ نيقل ىئاللا تاهفرملا تايقرشلا ءاسنلا نييالم نأ كش الو ٠ اهب

 رخآ ىلا نامورلا درهع ذنم دتمملا ! ىبرغل رامعتسالا ىديأب بيذعتلا

 ىسم نهاياضق ربتعت الو رظنلا نتفلي ال رئازجلا ىف اسنرف دوهع

 ٠ ةوسق ةيشحولا كلتب نهنلماعم الو

 ةأرملا نع ثحبب نأ لزيغ قرشتسملا عاطتسا فيك ىرعش تيلو

 ؟ ميرحلا نم اتسيل نيتأرما الإ هيغ دجي ملف هلك ىقرشلا عمتجملا ى

 ةماع قرلا اياضق نع نوبتكي مهو نيقرشتسملا بيلاسآ هذه

 ٠ ىملعلا ثحبلاب نبرنستم . ةصاخ مالسإل ا اياضتو

 ضعبلا نكلو ىملعلا ناديملا ىف ةميق ةمدخ مدق مهضعب نأ كسن الو

 ةيرامعتسالا ضارغألل ةمدخ هنظي ام هئاحبأ ف سدب نأ لواح رخآلا

 هتيبصع تناك وأ ةيذيد هتيبصع تناك ءاوس ةيبصعلا هب ىحوت ام وأ

 ىف روهتملا بناجلا لثمي هيبتوج سكليف ليمإ لعلو ٠ قرشلا ىلع برغلل

 ةغيصب مستت امنإو ثحابلا بولسأب مستت ال هتابانكو ه عوضوملا اذه

 بعش ىلع ةعقاو ةلود نم عقاولا وزغلا رربي وأ وزغلل دهمي ىذلا دئارلا

 عمسلا مدقيو هيلع ربصيو مكحلل عضخي نأ بجي هنأ هييتوج ىري
٠ ة ء اطل ١ و



- ٢٣٤ 

 نم ىرخآ تافطتقم هيدي نيب عضأ نأ ديري ميركلا ءىراقلا لعلو

 : لوقي ى هييتوج ليمإ تاباتك

 ىمالسإلا دهعلا ق برغملا خيرات هبمسن ام ىلع ةرظن ىقلن انهو «

 بورحلاو 0 ةكباشتملا ةيعشتملا ثداوحلا رصح عيطتست ال ةركاذلا نأ دجنل

 ٠ « ةرتغلا كلت ىف اهجئاتنو اهبابسأ فرعت ال ىتلا ةديدعلا

 نودب ىرخآ اهضاقنأ ىلع آثنتو ٠ راهنت ىتح ةكلمم موقت نأ امف
 ءارحص لوقأ لب فاج واخ خيرات هنإ ٠ ةسوملم ةجيتن وأ حضاو ببس

 عقاولاو » لوقتو ٧٧ قباسلا ردعملا ٠ اهرخآ نم اهلوأ فرعت ال ةلحاق

 ةوادبلاو قرشلا ىف ىسايسلا ميظنتلا تزيم ىتلا ىه ةوادبلا ةايح نآ

 نإ كلذ » لوقتو ٨٠ ردصملا سفن ٠ « برغلا نع قرشلا زيمت ىتلا ىه

 لاجملا ىف ناديحولا امهو ايفاقث ناقيرع نادلب سلدنالاو ةنجاطرق ايقيرفإ
 لبق ام ةرتف ىه انه هرود بعل ىذلا رصنعلا نآ ىلع ، برغملاب ىمالسإلا

 ١٠٤ ص قباسلا ردصملا ٠ « ةديدجلا ةنايدلا قانتعال مهنآيه امو مالسإلا

 : لوقيو

 ىف برغلاو قرشلا نيب عارصلا ةمحز ف انهابتنا ريثي ام رسيأو »

 ردصملا ٠ « ايقيرفإ ىف ىحيسيملاو ىنيتاللا ذوفنلا رايهنا برغملا دالب

 : ل وقب و قب اسلا

 ةروثلا هذه لثم ةروث قلخت نأ ةينامورلا ةيروطاربمالا تءاسن دقو»

 سفن ٠ « ةريطخ ةيسايسو ةيعامتجا تازه دصق ريغ نع اهنع مجنو

: لوقيو ردصملا



_ ٢٣٥ 

 ددع دادزاف نامورلا نمز ىبهذلا اهدهع ايقيرفإ تفرع دقل »
 لمجلا لاخدإ ىرخألا اهرثآمل امور تفاضأو ايداصتقا تشعتناو اهناكس

 : لوقيو هسفن ردصملا « دالبلا ىلا

 ةراضحلاب امهرثأتل ارظن ةيبرغملا ةمواقملا ديم ىه ةيقيرفإ نإ »

 : لوقيو هسفن ردصملا ٠ « ةينامورلاو ةينانويلا

 هنجهتسن انذكل س دالبلا هذه ىف ابرغتسم آرمأ اذهك فرصت سيلو »

 ىلا ةميدقلا ةنيدمل آ موهفم نم ةنس فالآ ةثالث ذنم انرس نيذلا نحن

 : : لوقيو هسفن ردصمل ا ه » نطولا موهفم

 ىقي ام ددينو ‘ ةيواشلا دالب تحبصأف ايجيردت تلوحت اهنأل كلذ «

 لقننلا ةايح تداس عباسلا نرتلا ىف نامور نيحالفو ةيعارز تاورث نم

 ٠ هسفن ردصملا ٠ « ليجلاو لهسلا نيم

 ىلع نيتينبم نينظحالمي لصفلا اذه متنخأ نأ فيرطلا نم لعلو

 ي ريككلا ريبكلا قرشتسملل ةكحضم تاجاتنتسا

 : ىلي ام ١٥٣ ةحفص باتكلا سفن ف لوقي ىلوألا ةظحالملا

 لصألا ىف ةيدوهيلاو ةيتانزلا نيب ةبارقلا ركذ نم انه انل دبالو »

 ةنهاكف ث ايدرهب امسا لمحت تناك نييتانزملا ىلع ةريمأ لوأ ةنهاكلاف

 ٠ « نيهوكب ركذت

 ةريمأ لوأ قطنملا ةمالسو جاتنتسالا ةقدو ثحبلا ىف قمعتلا تيأرأ

نيهوكو ء نيهوك نم بيرق ةنهاكلا ظفلو ٠ ةنهاكلا ىه نييتانزلا ىلع



_ ٢٣٦ 

 اذه ىسنو ٠ دوييلاو ةتانز نيب ةديطو ةقالعلاف نذإ ىدر_هب مسا

 ةنهاك ةملك نأو ةنهاك ال ( ايهاد ) ةريمألا هذه مسا نأ ريبكلا قرشتسملا

 دبالو ناهكلا لامعأ سرامت تناك اهنأل برعلا اهيلع اهقلطأ ةيبرع ةملك
 هومجرت برعلا ءاج املخ اهيلع قلطي ناك ايربرب اظفل ةملكلا هذه ىنعمل نأ
 رمألا أدبم نم برعلا نأ وأ ث ةيربربلا ةظفللا تفتخاو ةظفللا هذه ىلإ
 امهمو ناهكلا لامعاب موقت اهنأ اوظحال نيح ةنهاكلا ظفل اهيلع اوقلطأ

 نومسي اوناك دوهيلا نآ وآ ةنهاك ناك اهمسا نأ ول ىتحو رمألا ناك
 اهنيب طبرن نأ ادبأ حصي الو ىنعم ءامسألا هذه هباستل. ناك امل نيهوك

 نوراهو ىسوم نومسي مويلا نوملسملاف الإو نيتظفل هباشت درجمل ةقالع

 بسحأ ٠ !ذ_ه ىف ريبكلا قرشتسملا ىأر امف دوادو ناميلسو قاحسإو

 ٠ اذه نم فخسلا ف دعبأ سيل هنأ

 : ىلي ام ١٥٣ ص باتكلا سفن ىف لوقي ةيناثلا ةظحالملا

 روطاربمإلا رمع ىف تماق ةيدوهي ةروث نأ اضيأ فورعملا نمو »

 ماق ٠ ةروثلا هذه ىلع اريثك نانير ددش دقو ٠ ةقرب نم تقلطنا ناجارت

 مييلع اكلم هوربتعا ى افوقول ىعدي صخش مهسآر ىلعو ءالؤه

 اوذذلتو ى ميمحل اولكأو ، نامورلاو نيينانويلل قاطنلا ةعساو حبذ تايلمعب

 هنم اولعجيل مهماسجأ نع مهدلج نيعزتنم ث مهئامدب مميديأ خيطلتب
 و_دنلا اذه ىلع اوضق نيذلا ةقرب ناكس ددع ردقيو ٠ اهنودتري ابايث
 ه ابيرقت اوحبذ دق ناكسلا عيمج نأ ىأ ث افلأ نيرسثعو ىتئام ىلاوحب

 ىلع هذهك عئاقو لدت الو د:دج نم ةلحاق ءارحص ىلإ دالبلا تلوحتو

 نيمظنم اوناك ءالؤه نأ ىلع لب ٠ بسحو دوهيلل ىنيدلا بصعتلا ىدم
. » ميظنت نسحأ



_ ٢٣٧ 

 قيلعت نود ءىراقلا مكحل ةرقفلا هذه كرتأ ىننإ ٠

 هبييترج سكليف ليمإ عم

 نم مهريغ نع اوبتك امك ةيضابإلا نع نيقرشتسملا ضعب بتك
 ٠ نيملسملا

 نيح _ مهتريسم نوقرشتسملا اهنم أدبي ىتلا قالطنالا طقن لعلو

 ةرظنف ىه _ ةماع قرشلا اياضقو ه ةصاخ ةيمالسإلا اياضقلا نع نوبتكي

 ٠ مهتاباتك ف حوضو ف اهمسريو اهددحي نأ سرا دلا عيطتسي ح ةدحاو

 ٠ ةقرف وأ ةيضق وأ دلي نع ةباتكلا ىلإ مهدحأ عفدت ىتلا عفاودلا امأ

 نإو ٠ ةلود ىلإ ةلود نمو ه صخش ىلإ صخش نم فلتخت ىهف

 ةباتك مستت امنإو ٠ اهودعت ال مهدنع ةتباث لوصأ ىف ىقالتت ام ابلاغ تناك

 هكاردإو ، ىقلخلا هنيوكت بسح ٠ زيمملا صاخلا هعباطب مهنم دحاو لك

 ثادحإ ىف هتبغرب هيلإ هجتيو س تاذلاب هدصقي ىذلا ءىراقلا ةيعونل

 هعفاودل هنسامح ىدم مث ٠ هتينهذ ىف ةنيعم ميهافم رارقإو ث هيلع ريثأتلا
 هتارثأتو س هتاساسحإو ع هتالاعفنا ىلع ةرطيسلا نم هنكمت ىدمو ةيقيقحلا

 . اهجلاعي ىتلا اياضقلاو ثادحألاب ةيسفنلا

 نم _ مهيلع نوثدحتي امدنع - ةيضابإلا ىلإ نوقرشتسملا رظني
 قرف نم ةقرف مونوربتعيف ه نيخرؤملا رثكأ اهنم رظني ىتلا ةيوازلا سفن

 ردصي ام لك اعيمج مهيلإ نوبسني مهنإ لب بسحف اذه سيلو جراوخلا
 تناك نمه ٠ لاملا وأ مكحلا بالط نم نيرماغملا نعو جراوخلا ذاوسث نع
. تاهجلا نم ةهج ىف فنع تاكرح مهل



 س ٢٣٨

 نع اوثدحت نيذلا نيقرشتسملا تابانك نم ةعومجم نآلا ىدي نيب
 ١ ةشقانملل نبجذورمن ميم د ذخآ فوسو ةيض ابإل ٠

 ىذلا فرلظطتمل ١ قرشتسملل جذومنك هيبتوج سكليف ليمإ : لوذلا

 ف هيولسسأ الو قرشل ١ رامعتسالل هتبحم الو 6 برغلل هتيبصع ىفخي ال

 ٠ د_دكلا

 ريسي ىذلا قرشتسملل جذومنك ونييلف وسنرفلا ولراك : ىناثلاو
 ٠ حضاو ىملع جهنم قفو

 هباتك ىف هييتوج قرشتسملا عم ةريصق تافقو فقن لصفلا اذه فو

 ارقي امدنع فصنملا ءىراقلا نأ ةقيقحلاو « ايقيرفإ لامش ىضام »

 صقارتتو س باتكلا نم ةحفص لك ىف ىرامعتسالا ديكلاب سحي باتكلا اذه

 ضعب ميركلا ءىراقلا ىلإو ، عوضوم لك ف سئاسدلا هينيع مامأ
 : ةءارقلا ىف ضام وهو هل ىدبتت ىتلا ةحضاولا روصلا

 لمعلاو ٠ ربربلا نيب ةيلبقلا ةعزنلا ةراثإ ىلع ديدحسن صرح _ ١

 ةدحاو لك ىمتنت ةفلتخم ىتش لئابق ىلإ نومتني مهنأب مهريكذت ىلع
 5 دوستو مكحت نأل ةلهؤم تناك لئابقلا كلن ضعب نأو ٠ قرع ىلإ اهنم

 عقو افينع اعارص نأو ٠ فرشلا كلذ قحتست ال ىرخأ لئابق نأو

 مالسإلا ءىجم ىه ةيجراخ فورظ ببسب كلت ىلع هذه هيف تبلغت اهنيب
 . دجملل اصرف اهيلع عيضف ضعب ىلع لئابقلا كلت ضعبل هتدعاسمو
 ٠ عوضوم لك ىف كل ىءارتت ةحضاو ةروصلا هذهو

كراعملا هرابتعاو ث ربربلاو برعلا نيب ةيرصنعلا ةراثإ ةلواحم _ +



_ ٢٣٨ _ 

 ناميإلا نيب كراعم ىه تسيل ىمالسإلا حتفلا نمز تعقو ىتلا ةيماحلا

 ديري زاغ نيب كراعم ىه وأ ٠ قرعو قرع نيب كراعم ىه امنإو رفكلاو

 عقو ام كلذكي ٠ هضرأ تاريخو هدالب نع عفادمو { رامثتسالاو رامعتسالا

 ، عارص ىلإ اهلك اهدري مكحلا فارحنا ببسب بورحو تاروث نم كلذ دعب

 ٠ رثكأ سيل ىقرع ىلبق

 مهتلباقم دنع ةيراضحلا ةيحانلا نم ربربلا نأش نم نيومتلا _ ٣
 مهتلباقم دنع ةيحانلا هذه نم اضيأ برعلا نأش نم نيومتلاو برعلاب

 . سرفلاك مهل ةرواجملا ةيقرشلا ممألاب ىتح وأ قيرغإلا وأ نامورلاب

 رهاظم نم برخملا ىف ام عاجرإو نامورلا ةميق نم عفرلا _ ٤
 ىلإف ثيدحلا ىف امآ مهدحو مهيلإ ميدقلا ف راهدزالاو ةراضحلا

 ٠ اسنرف

 ايقيرفإ لامش ىف امومع جراوخلا ريوصت ىلع صرحلا _ ه

 ةروصلا هذه ءاطعإو ؤ ةراضح مهيديأ ىلع موقت نأ نكمي الو ى ودب مهناب
 ىمالسإلا ىراضحلا ثارتلا عاجرإو ه برعلا نعو اضيآ ربربلا نع اهسفن
 ب_ رتملاو ىقابلا روذجلا قيمعلا - ىراضحلا سحلا _ هيمسي ام ىلإ

 اهمهأو ىمالسإلا حتفلا لبق برغملا تدعتسا ىتلا بوعشلا نع
 ٠ نامورلا

 تماق امنإ ةيمالسإلا دوهعلا ىف تماق ىتلا ةراضحلا نأب معزلا _ ٦

 سحلاب _ مالسإلا لبق ةراضحلا اهيف تمات ىتلا نكامألا سفن ف
 امنإ ىمالسإلا برغملا ىف ةماهلا ندملا نأ ىتح ء قباسلا - ىراضحلا

٠ ىنامورلا دهعلا ىف ةماهلا ندملا ضاقنأ ىلع تماق



 ۔ ٢٤٠

 نم اهروذج دمننست ةقطره اهنأم جراوخلا ةكرح ريوصت _ ٧

 ٠ ةيحيسملا ةيتانودلا

 نع هيبنوج هبتك ام آر_ةن تنأو اهسملتن ىتلا روصلا ضعب هذه

 ةءار_ذ ق ضام تنأو كل ودين ةريثك ىرخأ اروص نأ كش الو ةيضابإلا

 ٠ باتكلا

 تاوطخلا ىف ىنقناري ءىراقلا لعلف ةيضابإلاب قلعتب اميف امأ
 5 ىجراخلا راطإلا نمض ةرات ةيضابإلا نع فلؤا ثدحتي : ةيتآلا ةريصقلا

 ةمجرت ( ايقيرفإ لامش ضام ) هباتك ف لوقي ثيح ثيدحلاب مهصخي ةراتو
 بهذم مهفن ىكلو » : ىلي ام ٢٠٠ ص ىناجرقفلا رشن ىنيسحلا مناه
 تاروثلا نم هب رقن نآ بجي لب ء هريغ نع هلزعن الآ ىغبني جراوخلا
 ةضافتنا ىنيدلا ناجيهلا ء!رو دجن ثيح ، برغملا اهفرع ىتلا ىرخألا

 ىه ةيحيسم ةقطرهب ءىش هبس ةيجراخلاو ص ةيقرعلاو ةيقبطلا رعاسملل
 ٠ ىنيدلا عباطلاب اعوبطم ءىش لك هيف ناك رصع ف تدلو دقو ث ةيتانودلا
 ٠ « ةيجراخلاو ةيتانودلا نيب هبش دوجو ىلع ىاروكسام ددش دتو
 : ىلي ام ٢٠٢ ةحفص ىف لوقلا اذه ىلإ فلؤملا فيضيو

 { ةيتانودلاو جراوخلا نيب هبشلا ركذ ف نذإ قح ىلع ى!روكسامف

 ىلإ ىحيسملا راطإلا نع ةلوقنم اهنيع ةيتانودلا ىه ةيجراخلا نإ لب ال
 هيينوج دنع مكحلاو ليلحتلا طامنأ نم طمن اذه ٠ « ىمالسإلا راطإلا

 تاروثلا نم اهريغ ىلإ اهبرقن نأ بجي ةيجراخلا ىنعم مهفن ىكل ىأ

 ىلع _ هيبتوج رظن ىف _ تماق امنإ تاروثلا كلتو ، برغملا ىف ةعقاولا
نوكت نأ عنمي ام اذه ىف سيلو ٠ ةيقبطلا رعاشملاو ىنيدلا ناجيملا



٢٤١ 

 ربع تلقتناو ث ةيحيسملا ف ةفورعملا ةيتانودلا ىه مالسإلا ف ةيجراخلا

 ىتح هنأ ىأ ٠ طمنلا اذه ىف ترهظف روهظلا فورظ اهتتاو ىتح روصعلا

 نم ةدمتسم نوكت نأ ىغبني نيملسملا دنع تافرلحتلاو تافارحنالا

 ديري امبسح هيف امب قرشلا نآ كلذ ، برغلا نم وأ ى ةيحيسملا
 . ةايحلاو ضاغتنالاو ةكرحلا ةوق هل سيل قارشتسالا

 : ىلب ام ٢٠٧ ص باتكلا سفن ق هبيتوج لوقيو

 لثمتو ةيضابإلاو ةيرفصلا : نيتقرف ىلإ برغملا جراوخ مسقنيو »

 { ةفشانملاو ةفشالبلاب هبشأ مهو ؤ لادتعالا ةيضابإلاو ، فرطتلا ةيرفصلا

 ةموجفروو ةوازغن ويرفص مجاه دقل ٠ روذجلا ةقيمع ةيهارك مهنيب دعابت

 ٠ « اهل ريظن ال ةيشحوب ناوريقلا ةنيدم

 : ىلب ام ٢٠٩ ةحفص ق لورتي مث

 ىنب ةبراحم ةراوهو ةتانز نم سلبارط ويضابآ فحز دقو »

 نكي مل ءالؤه لخدت نأ ىلع ٠ مهنم ناوريقلا اياتب عازتناو ، ةموجفرو

 دسحلاب اورعش دق اونوكي نأ دعبتسملا نم سيل ذإ ٠ ضحم ىناسننإ عفادب

 « ةدئافلل ضعبب مهسفنأل اورفظي نأ اداراو ، بهذملا ف مهناوخإ نم

 ليلعتو اهثعاوب ليلحتو ثادحألا ةسشتانم ف هييتوج قرشتسملا قطنم اذه

 ى بهذملا ىف ناوخإ ةيرفصلاو ةيضابإلا نأ الوأ ضرتفي ٠ اهيلإ عفاودلا

 ةفسانملاو ةفسئالبلا نيب ىتلاك _ روذجلا ةقيمع ةوادع نآ ايناث ضرتفيو

 هيف اوبكتراو ناوريقلا لالتحاب اوماق ةيرفصلا نأ ركذيو مهنيب موقت

 نم ةيرفصلا درط ىلإ اوعراس ةيضابإلا نأ ركذي مث حئاضفلا نم اريثك
( ةيضابالا - ١٦١ م )



٢ ٤ ٢ ١ : _ 

 عفاد نم ثعبني ال اذه ةيضابإلا لمع نأ اثلاث ضرتفيو ٠ ناوريقلا

 ىلإ ةيضابإلا عفد ىذلا عفادلا اذه نأ اعبار ضرتفيو ، ىناستإ

 ىف مهناوخإل دسحلا وه امنإ ةموجفرو ىديأ نم ناوريقلا صالختسا
 عفري تاضارتفالا ف روصق ٠ بساكملا ضعبب مهسفنأل رفظلا مث بهاذملا

 .روصتو ٠ مهولا نم ساسأ ىلع وأ ساسأ نود ضعب ىلع اهضعب

 دنتست الو ملع ىلع نينثال ةيسىتقن عزاونو ي ةيرشب تاقالعل ريوصتو

 لك ضتانت نورق لبق تماق تاكرح ىلع ماكحأ رادصإو ٠ ربخ ىلع

 بابسألا ىه امف ٠ ةيبرعلا ريسلاو خيراتلا بتك اهنع اهركذت ام ةضتانملا

 رادصإو ضورغلا ضارتفا ف ةيتوج قرشتسملا اهيلإ دنتسي ىتلا
 ريغ اقلطم ءىش ال هنإ ٠ سوننلا لئاخد ىلعو عئاقولا ىلع ماكحألا

 ةيضابإلا نإ لوقي هنإ س نيبرغلا دنع ام ىلع تاسايقو ةضيرع ىوعد
 . ةدئافلا ضعب ف اعمطو ادسح ناوريقلا نم ةيرفصلا اودرط

 دعب ىكذلا قرشتسملا اذه هل نطق فيك ىفخ ىسفن عفاد دسحلاو
 . ةليوطلا نورقلا هذه ىضم

 _ بساكملا ضعب مهسفنأل نوبلطي مهنأ هاوعد ىلع رصتقا ول هنإ
 ناوريقلا ىلع مهئاليتسا ف ةيضابإلا نأ عمجت داكت خيراتلا بتك نأ مغر
 فسشثكنا املف نيلتاقملا دحأ ةقرس اجرخ ادع ام ةتبلآ ائيش اهنم اوذخأي مل

 ٠. رظنلا ف أطخ هاوعدل ناكل _ اعيمج دنجلا نيعأ مامأ رزعو هيلع بتوع

 نم الإ ثعبنت ال بوعشلاو لودلا تاكرح ىلإ هييتوج قرشتسملا ةرظن نأل
 دئاوفلا ريدقت دعب الإ كرحتي ال ىرامعتسالا مهفلاو ، ىرامعتسالا مهفلا
 ىف تلتق دتف ةيناسنإلا عفاودلاب وه هنع ربع ام امأ ٠ مناغملاو بساكملاو
 امهنإ ىبرغلا سحلا ف ةيناسنإلا مفاودلاو ٠ هتلماعم ف ىبرغلا سحلا

» عماطملا بالطو حالسلا ةلمح اهلتقي نأ لبت ث ةنسلألاو مالقألا ةلمح اهلتق



_ ٢٤٣ 

 ميدقلا خيراتلا ف قرشلا ىلإ ىبرغلا رامعتسا ء اهيجو ةيركسع ةلمح نم امو
 مالتأو ةنسلأ اهل تدهم دقو الإ تانايدلا تقبس ىتلا كلن ىتح ثيدحلا وأ

 مالقأو اهتدجمو اميلع تنثأو ث ةقفارم مر القنو ةنسلا اهتزربو . ةقياس

 نوزريي مهدجتف هبارضآو هييتوج قرشتسملل مويلا آرقتل كنإو ٠ ةقحال

 .نامورلاو قيرغإلا اهب ماق ىتلا ةيرامعتسالا تالمحلا ميمج نودجمي لب

 نوسحي مهنأ وديب الو ث زازتعالاو رخفلا نم ءىشب اهنع نوثدحتيو لب

 :عفاودلاو اهيلع ثعابلا ناك قيحس خيرات ف ةيرامعتسالا تالمحلا كلت :نأب

 ةريغلا ناك اهببس نأ ااومعزي ملو ص دئاوفلا ىلع لوصحلا وه امنإ اهيلإ

 برغلا اياضق هب نوجلاعي قطنم : نيتطنم نيقرشتسملل نأ كلذ ٠ دسحلاو

 برغلا نأ آدبأ مهرابتعا ف لخدي ملو ٠ قرشلا اياضق هب نوجلاعي قطنمو

 .ىلع نوغبسي اوناك إو ى ةايحلا رهاظم نم رهظم ىآ ف نايوتسيي قرشلاو
 .ثحبلا مسا تحت لمعلل نودرجتم مهنأب ةضافضف ىوعد مهفقاوم عيمج

 ث ىملعلا

 : ىلي ام ٢٢٤ ةحفص ف لوقيو

 ةكلمملا لاح ىه امك ةقومرم ةقرسثم ةيصخش ترهات ةكلمم ءارو »
 هلصأ عجريو ث متسر نب نمحرلا دبع هنإ ث ةيمطافلا هرسألاو ء ةيسيردإلا

 وهو ء ةيسداقلا ةكرعم ف ىسرافلا شيجلا داق ىذلا ريهشلا متسر ىلا
 نم ةئف سأر ىلع هاندهاش نأ ةبارغ الو \ ىرسك ص دافحأ نم سراف

 ٠ « نييسابعلا نمز ىسرافلا ذوفنلا هيف دادزا ىسلا تقولا ىف ةنلحارملا

 ىسرافلا ريثأتلا لغلغتب ةيمتسرلا ةلودلا حاجن هيبتوج للعي اذكه .

 ريبعتلا !ذه حص نإ ىسرافلا لغلغتلا نأ كسث الو ه ةيسابعلا ةلودلا ف

ةيمتسرلا ةلودلا نأ كش الو ٠ اهمئاعد - تيبثتو ةيسابعلا ةلودلا دييأتل ناك



 س ٢٤٤

 عاطتسا فيكف ةيسابعلا ةلودلل ةضهانم تناك هدعب نمو نمحرلا دبع ةماعزب

 عجري امنإ ةيمتسرلا ةلودلا حاجن ببس لعجيف ؟ اذه نيب قفوي نأ هيبتوج
 ةلودلا ىف عساولا ذوفنلا اهل ناك ةيسرافلا ديلاو ء ةيسراف دي دوجو ىلا
 ةيسابعلا ةلودلا ف لغلغتملا ىسرافلا ذوفنلا حمس فيكف ٠ ةيسابعلا
 ٠ ىسرافلا ذوفنلا ىلع ةينبملا ةلودلا هذه برضتل ةيسراف دي هنع قشنت :نأ
 نمحرلا دبع دوجو نأل خيراتلا ! حضاو ضقانت هنإ

 الو ةيسرافلا ةيموقلاب ةقالع ةيآ هل نكي مل ىبرعلا برغملا ف متسرنبا
 تهتنا ىتلا سرفلا داجمأب الو ٠ ةيسابعلا ةلودلا ىف اولغلغت نيذلا سرفلا

 تعطقنا دق نمحرلا دبع نإف حضاو اذه ىف ببسلاو مالسإلا روهظب
 نأ الإ ةحضاو ريغ هتلوفط نم ةقلح كانهو عاطقنالا مامت سرفلاب هتلص
 همآ تجوزتو ةكمب هدلاو وتف هدلاو عم جح هنأ ركذت خيراتلا بتك

 نمحرلا دبع اهلفط اهعم لحرو هعم تلحرف ( ناوريقلا ) برغملا نم لجرب

 برعلا نم هلهآ طقف ملسم عمتجم ف نمحرلا دبع نوكت ناوريقلا ىف كانهو
 ةلواحملل ادبأ لاجم الف كانه ناك سرفلا نم ادحأ نأ فرعي ملو ربربلاو

 . ةيموق عفاود نم ثعبنت قرشلا ىف ىرخآ تاكرحب ةكرحلا هذه طبر ىف

 هنع لوحتي ال اتباث آضرف هينيع بصن عضي هييتوج قرشتسملا نإ
 وقت ال ايضعب ىف وآ اهلك هبهاذم ىف الثمم مالسإلا نأ وه ضرفلا اذه

 كانه نوكي نآ دب الف ام ناكم ىف ةراضح تماق اذإف ٠ ةراضح هدي ىلع

 تماق دق ةيمتسرلا ةلودلا نأ امبو نيملسملاو مالسإلا نع جراخ ببس

 فرتعي هبيتوج قرشتسملاف خيراتلا اهبذكي نأ نكمي ال ةراضح اهدي ىلع
 اهوزعي امنإو ةيضابإلا اهب موقي نأ ركني هنكلو ةراضحلا كلت دوجوب

 ىف تلثمت ىتلا ةيسرافلا ةيموقلاو ، ىنامورلا ىراضحلا سحلا : نيلماع

٠ متسر نب نمحرلا دبع



_ ٢٤٥ . 

 بجنت نأ نكمي ال ىمالسإلا برغملا ةئيب نأ لوقي نأ ديري امنأكو
 ةهج نم ةسدنم ةدايقلا نوكت نأ دبالف ةكرح اهيف تماق اذإف تادايق

 ماد امو ٠ ةيمتسرلاو ةيمطافلاو ةيسيردإلا ةلودلا عم لاحلا وه امك ام

 ميعز ىلا ةرقتفم ةقطارهلا نم ةقرف ( هييتوج ) رلخن ف نولثمي ةيسنابإلا
 هتوخأو قرشملا ىف لغلغت امك برغملا ف لغلغت ايسراف ميعزلا اذه نكيلف

 ٠ ةيسابعلا ةلودلل هدييأت ف ىسرافلا ططخملل اضراعم نأو ڵ سرفلا نم

 ث هيبتوج تايضرف ميقستل هلك ليوأتلاو لحمتلا اذهو

 : ىلي ام ٢٢٧ ةحفص ف هييتوج لوقيو

 جيوجفو سباق نيب ةحاو نم ام قحب ىاروكس ام لوقي »

 مأ اوناك نييرفص - جراوخلل اهروظطتب ةنيدم ىهو الأ ةناملجسو

 . « ءارحصلا ةداس اوناك دقل _ نييضابإ

 : ىلب ام ٢٢٨ ةحفص ق لوقيو

 روهظ تقفار ىتلا ةرتفلا ف اماه ايسايس ازكرم تناك تزرهات نإ «

 ف ريبك نأش مهل ناك نيذلاو . قرشلا نم نيمداقلا لَتحرلا نييلامجلا: .

 : رطسأ دعي لوقيو .« ايديمون ناكرأ ةعزعز

 هدصقي فايطصالل ازكرم اهب ةطيحملا ةقطنملاو ترهات ربتعت اذكهو »
 ٠ ) ديدشلا رحلا نم ايره مهناعطق عم ءارحصلا ناكس

 : ىلي ام ٢٢٩ ةحفص ىف لوقيو

ةكلمم ترذهات نأ ةتطنملا كلتل ةيفارغجلا ةعيبطلا لدتو »



 س ٢٤٦

 ءافتخا ترهات ف ةينيد ةقرفك ةيضابإلا ىفتخا دقو ، حاحقألا ودبلل

 بازلاو ةسوفن لبج ف ةريغص تاعامج لكش ىلع اورمتسا نيح ى امات

 ةلودلا ةوة نأل ةفدص ديلو رمألا سيلو ث ةيوارحصلا قطانملا ىف ىآ.

 ٠ « ءارحصلا ف تناك ةيمتسرلا ,

 : ىلي ام ٢٢٩ ةحفص ف لوقيو

 . لاح لك ىلع لحرلا ودبلا نم ةيمتسرلا لئابقلا هذه نأ ىلع

 : ىلب ام ٢٣٠ ةحفص ق لوقيو

 ةربعولا ىضارألا دودح زواجتت مل نييمتسرلا ةكلمم نإ » ..
 ٠ )» ءارحصلا و

 زكريو ةيودب لئابق نع ةرابع ةيضابإلا نأ هييتوج قرشتسملا ضرفي

 اهيف نوشيعي ىتلا ةقطنملا ةعيبط نأ ىعديو ى اديدش ازيكرت كلذ ىلع
 احضاو ايراضح :ارهظم لثمت ترهات تناك املو ٠ ةيودب ةيوارحص ةعيبط

 لواح دقف هذه قرشتسملا ىوعد دري رهظملا اذه نأو هلهاجت نكمي الا

 ودب ةيضابإلا نأ معزف ءاوهألا نم عونب ةلكشملا ةهباجم نم برهي نأ
 ادحأ نكلو ٠ اهيلع نوشيعي حاحقألا ودبلل ةكلمم ىه ترهات ناو حاحتنأ
 اهسفن ترهات ةعيبط نأ امك هكلمم نونوكي خاحقألا ودبلا نأ عنتقي ال
 هسفن قرشتسملا اذه اهيف لوقي ىتلا ىهو ةوادبلاب اهفصو ىلع ىصعتست
 . ٢٨ ةحفص ف

قطانملا عافترا لقي الو , رتم ٠ ١٢٥ عافترا ىلع ترهات عقت »



_ ٢٤٧ 

 هتبوطرو هتيبابضو هتدوربب زاتمي ترهات ءاتسثو رتم فلأ نع اهب ةلحيحملا :

 ترمهات ةقيقح نأ دجو املف ٠ چ امامت ءارحصلا سكع ىلع ىآ هجولثو

 ناكملا اذه ى اوماقأ دق ةيضابإلا نأ دجوو ةوادبلا فصو عم ضراعتت

 مهنع دعيب ام ريدقت لقأ ىلع فصنو انرق ةرهدزم تللخ لعفلاب ةلود

 - ةادب مهو ةيضابإلا نأ وهو ايلايخ اضرف ضرتفا ةوادبلا فصو

 ترهات نأ ىأ ءارحصلا رح نم ابره فيصلا ىف ترهات نودصقي اوناك

 نم امطق ةيمتسرلا ةلودلا تناك امنأكو ه لحرلا ودبلل افبصم تناك.

 ىف تغمجا فيصلا ءاج اذإف ةدع قطانم ف ةئسلا لالخ قرفتت زوجارألا 6

 . راتس ءارو نم رارزآلاب ث ثبعي فيفخ .كرحمل ةلودلا رودي مايقلل ترهات '

 ىلع حلي ناكف هسفن هيبتوج عنقت مل اهلك تاضارتفالا هذه امنأكو .

 ودبلا نم لئابق .ةيضابإلا » لوألا هضارتفا نكلو أ تاضارتفالا نم ديزم:
 كلذلو هدنع دقنلا لبقي الو ةشقانملا لمتحي ال ضارتفا .« حاحنلا لحرلا :

 تءاجو لكاشم نم ضارتفالا اذه .نع بترت امل لولحلا سمتلي نأ هيلع ناك

 ضعب ىلع اهضعب ىنبني تاضارتفالا نم ةعومجم دعب لولحلا

 ٠ الحر اودب الإ نونوكي ال ةيضابإلا لوألا ضارتفالا

 انب اوحبصيف اورينتي نأ نكمي ال لحرلا ودبلا ىناثلا ضارتفالا
 ٠ ةعتاو ةقيقح تره ات ةراضخ ١

 ناطلس تحت تناك امدنع ةعقاو ةقيقح ترهات ىف ةراضح مايق

 ١ . ةيضابإلا

اوناك امنإو ترهات ىف نوميقي اونوكي مل ةيضابإلا ثلاثلا ضارتفالا



 ۔ہ. ٢٤٨

 نوحزنيو اهنع نولختيو رحلا مسوم ف اهيلع نولبتيف افيصم اهنوذختي
 ٠ لوصفلاو مساوملا ةيقب ف اديعب

 ؟ ةيضابإلا مكح تحت ترمهات ىف ةراضحلا كلت تماق فيكف

 . فورعم حضاو ببسلاو طبسب هيبتوج دنع كلذ ىف باوجلا

 قباسلا ىناحورلا ىندملا سحلاب ترهات ف تماق امنإ ةراضجلا نإ
 ناكسل الو ةيضابإلل دبالو ٠ لبق نم ميركلا ءىراقلل كلذ تحضوأ امك
 قرشتسملل رقا ىنعملا اذه كل حضتيلو ٠ كلذ ف مهتلودل الو ترهات
 : ىلي ام ٢٢٧ ص هباتك ف هيبتوج

 نأ لزيغ ضرتفيو ث ةينامور راثآ ىوس مويلا ترهات ىف سيلو
 ةينكس ةقطنم مث ‘ دودحلا ىلع ةيركسع زكا رم اهيف اوأشنأ نامورلا

 ةيمهأ ترهاتل ناكو ث هتركف ديؤي ام ةيقابلا راثآلا دجي ملو ث نييندملل

 . ٠ ) ةيطنزيبلا ةرطيسلا دهع ىف ىربك

 : رطسأ دعب لوتيو

 ف ترهات ىبونج رادجلا راثآ كانه ةتحبلا ةيرثألا ةيحانلا نمو د
 ساغدم ىف ةدوجوملا كلتب ةهيبش ةحرضأ نع ةرابع ىهو ٠ ايلعلا اينملا :

 ىلع انيف رثع دقو اهنع رخآتم تقول دوعت اهنكلو « ةيحيسملا ربتقبو »
 اياقبك اهل قباس رصعل دوعت تاودأ اهئانب ىف مدختسا امك ع ةيقيرغإ ةباتك

 . ةنذفوقنم تاباتكو ةيحيسم ةيسدنه ا

 ىلاهأ ىلإ اهبسنيو ىطنزيبلا دمعلا ترصاع اهنأ لزيغ جتنتسيو »
: . % » ترهات :



- ٦٢٤٩ 

 هيبتوج لوقيو :

 مويلا هيف مقت ىذلا ناكملا سفن ىف تناك ىطنزيبلا ديعلا ف ترهاتو

 ترهات ىبرغ لايمأ ةسمخ دعبت ) ةديدجلا ترهات ( نييمتسرلا ةمصاعو

 ٠ ةميدتلا

 دكؤي ام اذهف ةديدجلا بقل هتنيدم ىلع قلطأ دق متسر ناك اذإو
 . « ناهذألا ى ةلثام ةميدقلا ةنيدملا نأ

 نأ دجي لصفلا اذه ىف هلك ثحبلا ميركلا ءىراقلا عبتتي امدنعو

 : ىتأي امك ودبت هييتوج اهمسري ىتلا ةروصلا

 ودبلا ةعيبطو اودب الإ نونوكي ال جراوخ مهرابتعاب ةيضابإلا نإ
 ى مكح اهل تبثي الو ع اماظن ىنبت الو ى ةراضحلا عضاوم ىق رقتست ال

 تبثو ، فصنو انرق تماد ةراضح ةيضابإلا مكح تحت لعفلاب تماق دتو

 ؟ ببسلا وه امل مكحلا كانه مهل

 ءامد اهيف ىرجت ةيسراف دي اهتنب امنإ ةراضحلا هذه نأ ببسلا
 ل_بق ةينامورو ئ ةيطنزيب تاراضح هيف تماق نطوم فو _ ةراضحلا :

 ٠ مكحلا رارقتساو ةراضحلل بصخ تبنم ناكملاف ه ىمالسإلا حتفلا

 نم ةرتف اهيلإ مهليحر ىدعتت ال ىمف عوضوملاب ةيضابإلا ةقالع امأ .
 مكصلا هيلع ماق ىذلا ىقيقحلا ءانبلا امأ ٠ افيصم اهذاختاو ث ةنسلا

 ىزاضحلا سحلا : نييساسأ نينكر ىلع مات امنإف ةراضحلا هنع ثحبتو

 ىراضحلا سحلاو نمحرلا دبع ةروص ف قرشلا نم دفاولا .ىسرافلا
كانه ناك امدنع نورقلا تارشع ذنم ترهات ةيرق ىف سدنملاا ىبرغلا



 س ٢0٠. ن

 هب موقي امم هبهاذم نم بهذم ىلإ وأ مالسإلا ىلإ بسني ام امأ ٠ نامورلا

 ٠ ءامسألا زواجتي ال ى رهاظ .حفط رهف هعابتأ

 تاضارتفا دض موقت ءايسثأ ةدع كانه نإ لوقأ نأ بحأ اذه دعب

 : ىلي اميف صخلتت اهلعلو ايضحدتو هيبتوج

 هننأ الإ لصألا ىسراف ناك نإو متسر نب نمحرلا دبع _ ١

 ناوريقلا ىف سئاعو سرفلا ةراضح نع ائيش فرعي وأ ىعي نأ نود جرخ

 امف دحاو درف وه مث ةضحم ةيبرع مث ةيربرب ةئيب ىف هبهاوم بستكاو
 تماق ىتلا ةراضحلا دانسإ ٠ ةراخحلا تاموقم نم زجني نآ هاسع

 ٠ لايخلا نم برض ةيسراغلا نمحرلا دبع ةيصخش ىلإ ترهات ىف

 ممأ نم ناك ترهات ف تمات ىتلا ةراضحلا نأ رابثعا _ : ٢

 ةراضح نم نورق ذنم ايتبرت ف فلتخملا ىراضحلا سحلا كلذ اهلماوع '

 تبنت امك اهب ةصاخ نكامأ ىف الإ تبنت ال ةراضحلا نأو ٠ نامورلا

 اهتدعأ دت نوكت نأ دبال ةنيعملا ةبرتلا هذه نأو ةنيعم ةبرت ف راجشألا
 دقف ساسألا اذه ىلعو ةراضحلا تاموقم لمحت ةلود مايألا نم موي ف

 تابنل ةحلاص اهتبرت نأل ىضابإلا مكحلا نمز ترهات ىف ةراضحلا ,تتبن
 وه قطنملا اذهو ةقباس روصع ىف كلذل نامورلا اهدعأ ام دعي ةراضحلا

 ىذلا وه ناسنإلا نأ كش الو لايخلاو مهولا نم برض رخآلا ا
 نإف كلذلو ث ناكملاو ةئيبلا اهل راتخي ىذلا .وه هنأو ةراضحلا نوكي ا

 نكامأ ىف ةفلتخم تاراضح اونوك دن مهبهاذم فالتخا ىلع نيملسملا

 اذإف _ مهريغ نوك امك ةئيبلا و ناكملل مهرايتخا ضحمب ةفلتخم

سيلف ٠ دحاو ناكم ٢ تماق ةددغتم ممآ نم ةدذغتم :تأراضح ن رأ فداص ا



 ۔ ٢٥١

 فرعي ىذلا ناسنإلا نأل امنإو ٠ ةراضحلا تبني ناكملا كلذ نأل كلذ.

 . ٠ هرايتخا هيلع عقو دق ةراضحلا نوكي فيك

 اميلع هدعاسي ال ةيضرف ( حاحفأ ودب ) ةيضابإلا نا هرابتعا ٣

 ىمالسإلا برغملا ىف مهخيرات ىلإ ةطيسب ةيعبتت ةرلخنو ٠. خيراتلا

 ةلالد لدت هبيتوج قربثتسملا دهع ىلإ هيف مهدوجو ذنم هيف مهب رطضمو

 عيمج ىف برقأ رضحتلا ىلإ مهنآو ٠ معزي امك اوسيل مهنأ ةحضاو
 : ةيتآلا روصلا ىف كلذ حضتيو مهنطاوم ا

 ) ايبيل ) ىف هارقو هندمب ةسوغن لبج نورمعي اوناك : ىلوألا .

 ةبرج ةريزج نورمعي اوناكو نآلا ىلإ ةرقتسم ةيرضح ةايح هيف مهلو.

 ندملا نورمعي اوناكو ه .ةراوز ىف نآلا ىلإ ةرقتسم ةيرضح ةايح اهيف مهلو

 تاحاولا وأ ,لابجلا ف اهنم ناك ام ءاوس ىبنوتلا بونجلا ق ىرقلاو

 برقت نورمعي اوناكو بيرق دهع ىلإ ةرقتسم ةيرضح ةايح .اهيف مهلو

 نورمعي اوناكو خيراتلا اهلجس ةرقتسم ةايح اهيف مهلو اهيلإ امو ىباغبو

 ةثئاردس نإ لب ةرقتسم ةيرضح ةايح اهيف مهلو ةثرادسو نالجراو.

 نالجراو امأ ٠ ىمالسإلا ديعلا ىف ةيرئازجلا ةيرثألا ندملا نم ربتعت
 تناكو ءادوسلا ايقيرفإو رئازجلا نيب ايراجت ايراضح ازكرم تناك دقفأ

 بازيم ىداو نورمعي اوناكو ٠ لازت الو اهرممو اهرقمو لفاوقلا زكرم
 ر . لازن الو لامشلا ندم تقاف امبر ةرقتسم ةيرضح ةايح هيف مهلوا

 ءالؤه نع لاقي نأ نكمي الو ٠ برغملا ف ةيضابإلا نكامأ مهآ هذه

 برخملا مهنم ج اونكس نيذلا امأ ٠ ودب مهنأ .لاوحألا نم لاحب . :

٠ ةواديلام مهفضي نأ دحأ غنطتسي الف ٠ سلدنألا دالب ضغب وأ ىصقألا



 س ٢٥٢

 بهذملا تقنتعا ىتلا ةيودبلا لئابقلا ضعب كل انه تناك :ةيناثلا

 اوناك ةيضابإلا نكلو نمزلا نم ةرتف اهتايح ىلع ترمتساو ىضابإلا
 ف۔ذعلا ىف ةياغ فقاوم اهعم نوذختيو ةرمتسم ةمواتم ةوادبلا نومواقي

 نامثع ىبأ ىلع اوددش مهنأ ىتح ىدابلاب ةيرضحلا جوزت نوعنمي مهنإ اهنم

 مهئابرقأ دحأل اهرايتخاو اهتبغر ضحمبو ( وزنم ) هتنب جوز نيح ىجدلا

 ٠ دعب اميف اديدش امدن كلذ هلمع ىلع نامثع وبأ مدنو ودبلا نم

 هتمعن : امنغ ىعري هفرعي اصخش دجو نيح مهئاملع دحآ لات امكو

 امدنعو ٠ منغلا ىعرت ىتلا ةيحللا تسئبو ع ةيحل اهاعرت ىتلا منغلا

 ىلع نولمعي اوناك ةوادبلا كرتب ةلبق و ىح عانتإ نم نونكمتي ال

 هبشي ام مهل نونوكي اوناكف مهيلإ رضحتلا لئاسو نم عاونأ لاخدإ
 اهعبتي امو مهدجاسملو مهئانبأ ميلعتل ةلقنتملا سرادملاب مويلا ىمسي ام
 داشرإلاو ظعولا سوردو ةرايزلاب اهنودمعتي اوناكو قفارم نم
 ٠ فيتثتلاو

 : نسسأ ةثالث ىلع دمتعت تناك اهمومع ىلع ةيضابإلا ةايح : ةثلاثلا

 بازيم ىداوو نالجراو هبرج لهأ اهب رهتسثا دقو : ةراجتلا ١.

 ايساسأ ادامتعا دمتعي ناك سنوتو رئازجلا نم لك ىف داصتتالا نأ ىتح

 رئازجلا ىف ةيرق وآ ة ةنيدم ولخت الو ةراجتلا ىف ةيضابإلا بهاوم ىلع

 ٠ ةيضابإلا راجتل ةعرابلا ىديألا نم ةليوط نورق ىف - سنوتو

 لبج اهب رهتشا دقو فوضلا ةعانص اميسالو : ةعانصلا _ ٢ أ"
 اننكر نوركت ةعانصلا هذه تناكف بازيم ىداوو رمد لابجو ةسوفن

٠ قاوسألا ىف ترهتشإ ىتح دالبلا داصتقا نمو ةرسألا لخد نم اماه



 ۔_۔.. ٣ ٢٥

 نطاوم عيمج ىف موقتو ةورثلل ىساسأ ردصم ىهو : هعارزلا - ٣

 ٠ تادحولا اميسال ةيضابإلا

 نوكتي ىذلا داصتقالا ىلع اهتايح ىنبت ىتلا ةمألا نأ ىل ودبيو
 دبعلا نأو _ ةيودب ةمأ نوكت نأ نكمي ال ةعارزو ةعانصو ةراجت نم

 رمألا مهب غلبي ىتح بيلاسألا لكب ةوادبلا اوبراحي نأ نكمي ال حاحألاو
 لوقبو ةطقنلا هذه ةشقانمل اذه ىفكيو ٠ ةيدابلا لهأ نم جاوزلا منم ىلإ

 : ىلي ام ٠ ٢٣٣ ص هييتوج قرشتسملا

 ىنازلاف ه زشلا لهأ ىلع ةمراص تابوقع نويضابإلا ضرف دقو »
 ٠ « هدي عطقت قراسلاو ء مجري

 . مالسإلا هررق ام ىه ةبوقعلا هذه نأ لهجي ال هييتوج نوكي دقو
 ةمئاقلا اهتاموكح هتذفن ءاوس اذهب ةمزلم ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نآو

 ديري هنأل الوأ ةيضابإلا نع اذه ركذي نأ صرح امنإو ٠ هذفنت مل وأ
 نم سان هنيناوق ضرقي ىرشب نيد مالسإلا نأ ءىراقلل ىحوي نأ
 جراوخلا نم مهرابتعاب ةيضابإلا نأ ميركلا ءىراقلل ىحويل ايناثو ى رشبلا

 نمو : مهماكحأ ىف ةوسقلا نوجمهتني ظالغلا ةافجلا ودبلا نمو ى نيدرشتملا

 ٠ قارسلاو ةانزلا ىلع رداصلا مكحلا اذه جهنلا اذه ميجاهتنا ىع ةلثمألا

 عوضوم ةشقانم ىف هيبتوج جهنم مهف ىلع ءىراقلا دعاسي امم لعلو

 ف قرشتسملا اهارجأ لروص هيلع ضرعأ نأ كلذ ىف هبولسأو ةيضابإلا

٠ تانراقم بولسأ



 : ىلوألا ةروصلا

 : ىلب ام ٢٣٠ ةحفص ق ةروصلا هذه مسري وهو لوقي

 هرعش : ىضابإلا نع ةروص مسر ىلع ءايركز وبأ اندعاسيو »
 "نع فلتخي ث ناعطاق نادح هل ث اليوط اميقتسم ادنهم لمحي رئافظ وذ

 ىرت امك اهنإ ٠ « هعارذب اطوبرم ارجنخ لمحي افك ن ناتظيلاو فيسلا
 ددعل وأ :صخشل مسرت دق ةكحضم ةيلزه ةيروتاكراك ةروض ودبت

 ٠ صاخشألا نم

 ءايركز ىبأ ةدعاسمب هييتوج اهمنري ىتلا ةروصلا هذه ىلع ءانبو
 : ىلي امك اماع اراطإ اهل عضن نأ عيطتسن _ ةيضابإلل همعز ىلع

 ٠ رونظم رعبش

 ٠. ناقطيلا نع فلتخي نيدحلا ىضام ميقتسم ليوط | فيس

 ٠ عاارذلاب طوبرم رجنخ

 فلخت نإو ىضابل وهف لجر ف ةثالثلا ءايسثألا هذه ترفاوت اذإف
 ٠ هييتوج معز ىف اذه _ كلذك سيلف اهضعب

 اهمسري نمم كحضلا ىلع ثعبت امنإ ةيروتاكراكلا ةروصلا هذهن

 اهعم عفتري ال ةلزنمب ءاوخلاا نم مالك اذهف مهريغل وأ ةيضابالا اهبسنيو

. باوصلاو اطخلا هيف سمتليو شقاني ام ةبترم ىلإ



. ٢٥٥ 

 ةيناثلا ةروصلا :

 ةحفص ف هييتوج لوقي ٢٣٠ ىلي ام باتكلا سفن نم :

 قراوطلا نبا عم )١( هتنراقم ىف قح ىلع ىاروكسام نأ نلخأو »
 .ث هبشلا حوضو ف ديزي امم ةفقثم ةيضابإلا ةأرملا نأ انل ركذيو ء ايلاح

 ٠نع فلتخت ةناكم اهتفاتثو اهملع ف لتحت قراوطلا دنع ةآرملا نأ كلذو
 ٠٠ ةريبك ةيانع قراوطلاب ىاروكسام ىنع دقل برغملا دالب ىف ةآرملا ةناكم

 اوكرت دق جراوخلا ودبلا ءالؤه نوكي نأ لاح لك ىلع ادعبتسم سيلو

 ٠٠ « ةراوه ةليبق نم ىقبت نم مهو راقهلا قراوطل مهتازيمم ضعب

 ىنع دقو ىاروكسام قرشتسملا نآ ميركلا ءىراقلا اهيأ ىرت اذكع

 .مهنيب دجوت هنأ معزيو ةنراقم ةيضابإلا نيبو مهنيب دقعي قراوطلاب
 نيدح ىذ ميقتسم ليوط فيسو ، روفظم رعش ف صخلتت هبش هوجو
 ةنراقملا كلت هييتوج قرشتسملا ححصيو ٠ عارذلاب طوبرم رجنخو : نيعطاق

 ةبسشلا حوضو ىف ديزي امم ةفقثم ةيضابإلا ةأرملا نأ وهو رخآ حجرمب

 .اهتفاقثو اهملع ىف لتحت ةيقراطلا ةأرملا نأل قراوطلاو ةيضابإلا نيب

 اوملست دق قراوطلا نوكي نأ نم عنام الف كلذبو ٠ برغملا ىف ةأرملا ةناكم
 ٠ مويلا مهدنع ةحضاولا تازيمملا هذه ةيضابإلا نع

 : ميلس قطنم نم هلاي

 اهيعدي ةماه ىوعد نغ نيريبكلا نيقرشتسملا نم لك لقغ دقل
 كلذو امهقسن ىلع ىرجي نم ثاحبأو امهثاحبأ رثكأ اهيلع زكترتو امهالك

 )١( قراوطلا نبا عم ىضابالا ةنراقم .



 س ٦٢٥٦

 ةوادبلا نآو ٠ حاحقا ودب ةيضابإلا نإ _ كلذ نادكؤيو _ نايعدي امهنأ

 _ ةيضابإلا ةأرملل ىتأت فيكف ه ةراضحو ملع ردصم نوكت نأ نكمي ال
 . اهتازيمم اهنم تملست ىتلا ةيقراطلا ةأرملل كلذكو _ ةحق ةيودب ىهو

 ىف ةآرملا قوف اهملعو اهتفاقث ىف نوكت نأ _ ةايحلا ىف اهبولسأب تراسو

 معزي نأ هييتوج لتعو ىاروكسام لقع غاستسا فيك ؟ برغملا _ دالب

 ١ ةيوارحصلا قطانملا ٠ ةلقنتم مايخ ىف شيعت ىهو _ ةيقراطلا ةأرملا نأ

 . ةيساملا ةياعر ىف اهرمع تاقوا مهآ ىضقتو ٠ ثيغلا عقاوم عبتت

 .رئازجلاو طابرلاو ناسملت ف سيعت ىتلا ةآرملا نم املعو ةفاقث رثكأ

 ٭ نارهوو ةنيطنسقو

 ةارملا فصو هنأل ليوأتلا نم عون ىلع ىاروكسام مالك نوكي دق
 ديعب دح ىلإ احيحص نوكي دق اذهو ٠ ةفتثم اهنأب وأ ةفاقثلاب ةيضابإلا

 ددع ىف نونكسي رئازجلا ىف اميسال ةيضابإلا نأل عقاولا ثيح نم

 ودبلا ةايح ةعيبط نع ادج ءادعب مهو ٠ نورق ةدع ةليط ندملا نم دودحم

 نإ مث ٠ ةيوارحص قطانم ق تاحاو ىف نوشيعي اوناك نإو ى لحرلا
 ىرجملا عبارلا نرقلل لئاوأ ف اهميظنت مت ىتلا ةباذعلا ةسسؤم مهل
 ةعيرشلا نيدايم ف ميلعتلاو ةفاتثلا ةمهمب مايقلا ىف ةآرملا اهعم كرشت ىهو

 . ةيعانصلاو ةيلزنملا ةأرملا تابجاو ف ةصاخ بيلاسأ مهل نأ امك
 رئازجلا ناكس نم ةيضابإلا دنع اهرهاظمو ٠ ةراضحلا ىناعم نآ كش الو

 لثم فو ٠ لحاوسلاو طوطسشلا ندم نم ريثك ف امم حضوأو اهنم ىوقأ
 دجن ال ةظفاحملاو ةقيرعلا تاحاولا ندم ىف ةرقتسملا تاعمتجملا هذه
 امنإ لاجملا اذه ى ةفاتثلاو ث ةفاقثلاب ةأرملا اهيف تفصو اذإ ةبارغ
 مث ثامهب ةقلعتملا نيدلا ماكحأل ةآرملا ةفرعم ٠ ىلوألا ةجردلاب ىفت

. هيف شيعت ىذلا طسولا ف ىعامتجالا كولسلا ىف لوبقملا بولساب



_ ٢٥٧ 

 ساابتتالاب ةيئييااو ةيعامتجالا ةفاقثلا نارلآ نم اريثك ةآرملا بسنكتو

 ظفاحمو رتتسمو عمتجملا ىف رفوتم - كش ال _ !ذهو ديلتتلاو ةاكاحملاو

 . ث ... و

 ةأرملاو طسولا اذه ىف شعت ىتلا ةيسخابإلا ةأرملا دعبلا ةفاسمف

 ةفاسم رارمتساب مايخلا ىف ةلتنتم ىتوملا ءارو شيعت ىتلا ةيقراطلا

 ٠ ةنراةملا اهيف ىدجت ال ةعساش

 . ةفقثم ةيضابإلا ةآرملا نإ لاق امنيح قح ىلع نوكي دق ىاروكسامو

 ىلإ ةفاقثلا ةبترم زواجت نيح اهل دودح ال ةبثو بثو دقو هيبتوج امآ

 قوف ةبترم اهتفاقثو اهملع ىف لتحت ةيقراطلا نأ معزف ملعلا ةبترم

 ٠ برغملا دالب ىف ةآرملا دنع ام

 ازكرم اهل نأب ةيقراطلا ةأرملا فصو نأ ةهادبلا نم هنأ بسحأو
 اذكه فصولا ناك ولف ةفاقثلاب اهفصو امأ ٠ هل لولدم ال فصو ايملع

 ايفاقث ازكرم لتحت اهن ىوعد امأ ٠ ثحبلاو رظنلا لمتحال ادرجم

 مكحو ث ةلطاب ىوعد ىهف ٠ برغملا ف ةأرملا اهتليمز دنع ام قوف
 دوجوو قراوطلاب ةيضابإلا ةنراقم ةلواحم نإف !ذه لك دعبو ٠ هل دنس ال

 ىهيدب رمأ كلذو لوقلا نم لطابو مالكلا نم وغل مهنيب ىونعم ىدام هبش
 هل ىمالسإ بهذم ةيضابإلا نأ ةرورض ركفت وأ ثحب ىا ىلإ جاتحي ال
 اهتنتعي نأ ناكمإلا ف مئارشو تادابعو دئاقع هلو ه لوصأو دعاوق

 لئابقلا نم مهريغ اهقنتعي نأ نكمي امك قراوطلا لك وأ قراوطلا ضعب

 ه ةيرشبلا سانجألاو

( ةيضابالا _- ١٧١ م )



٢٥٨ 

 نيد وآ بهذم وأ ةركف ةيضابإلاو بسن وآ ةليبق وأ سنج ةيقراطل! نإ

 ٠ براقت وآ هبش دوجوب لوقن ىتح اهنيب عمجي ىذلا امف

 بهذملاو جرزخلاو سوألا نيب اهبش كانه نأ لوقت نأ عيطتست له

 ةقالع ام مث جرزخلاو سوألا نم اوردحنا ةيكلاملا نأ وأ الثم ىكلاملا

 ةفلتخملا تائيبلا نأ كس ال ٠ ةديقعلا وآ بهذملاب حالسلا وأ سابللا

 ىف بهذملا لخد امف اهيدل لمعتسملا حالسلا عاونأو اهسابل ىف فلتخت

 سابللا ف ةصاخ ديلاقت نييرئازجلاو ةبراغملل نأ فرعن نحن ٠ كلذ
 ا_ييبلل وأ سنوتل نأ اضيأ فرعنو حالسلا لامعتسا ىف اصاخ ابولسأو

 فرعنو ٠ ىلوألا دالبلا ىف هيلع جرد ام فلاخت ديلاقت اهريغل وأ رصمل وأ

 بهذملا ىف نوفلتخي ةدحاولا ةئيبلا ف ةفلتخملا بهاذملا باحصأ نأ اضيأ
 . ديلاقتو تاداعو سابل نم اهرهاظمو ةايحلا بولسأ فق نوقفتيو

 شيعي ىذلا ىضابإلا سابل ريغ رئازجلا ىف شيعي ىذلا ىضابإلا سابلو
 سابالا عاونأ ف ةصاخ تاداع قراوطلل ناك اذإف ايبيل ف وأ سنوت ف

 نأ كنكمأ امل ناكم ىأ ف وأ قراوطلا نيب تفقو ولف كلذلو مهتفايتو

 مهنيب زيمت نأ ةلوهسب عيطتست كنكلو سابللا رهظمب بهاذملا نيب زيمت

 اذهو ىرئازج اذهو ىقراط اذه نأ فرعتف سابللا ثيح نم

 ٠ خلا سيل

 ىاع حضاو ليلد ىهو 'قحنتسنن امم رثكأ انم تذخ ةطقنلا هذه نإ

 اهنو!ويو مهتيانع اهيلإ نوهجويف رومألا هفاوت ىلإ نودمعي نيقرشتسملا نأ

 ىدجأ وه امع هفرصدو ىداعلا ءىراقلا نهذ لغشي مامتهالا نم ابناج

٠ هتفرعمم قحأو هل



_ ٢٥٨٩ 

 ةثلاثلا ةروصلا :

 ص هباتك ىف _ ةروصلا هذه مسري وهو _ هييتوج لوقي

 : ىلي ام ٣

 ىتلا ةيباهولاو ةيضابإلا نيب هبشلا نع ىاروكسام ثدحت دقو »
 فيرغلب اهنع بتكو ع ةريزجلا هبش طساوأ ف ، رشع عساتلا نرقلا ىف ترهظ
 نيديعب اودب دجن كانهو انهف هباشتم ىفارغجل! عضولا نأ كاذ ٠ اقفوم اباتك

 ىلع رطيسي ال ىذلا ىودبلاف ، ءارحصلا طحق ىلع نوشيعي رحبلا نع

 5 فشقتلاو ةلزعلل لايم وهو ث !رقف سانلا دشأ وه ندملا نم ةنيدم

 ٠ « ىنيد فرطتل هسؤب لوحي هنأ كلذ ٠ ةليضفلاب فغشلا ديدسثو

 نأ امهريغو هييتوجو ىارركس ام ناقرشتسملا صرح ةروص هذه

 دنع جراوخللو ةيضابإلا نع ثيدحلا نوكي امدنع ةيضابإلل ةروص نوكت

 نوثدحتد امدنع ةماع ةيمالسإلا ةماللو جراوخلا نع ثيدحلا نوكب ام

 اريثك ىنعملا اذه ىلع زكري هييتوج نأ لب اهيف وأ ةيمالسإلا ةمالل ةكرح نع
 { ةماع مالسإلا نم ناك ام ءاوس ةيمالسإلا تاكرحلا اياضقل هتجلاعم ىف

 عيمجف نيملسملا روصي نأ ديري ويف ه صاخ بهذ نم اهنم ناك امو
 امدنع ٠ مهيف ةلصأتم ةوادبلا ةعيبط نأب عاضوألا لك ىلعو لاوحألا

 نوففخي ام ىلع لوصحلل ةجاحلاو رقفلا عفادب نوكرحتي امنإ مهف نوكرحتي
 اونكمتي مل اذاف اهنوناعي ىتلا ةيساقلا ةايحلاو ملؤملا سيعلا فظش هب

 وأ ث ةليضفلاب فغش ىلا هيف نويحي ىذلا نامرحلا رهظم اولوح كلذ نم
ء لالتحالاو وزغلل همساب نوعفدني ىنيد فرطت ىلا



_ ٢٦٠ . 

 ادانتسا ةيضابإلا ف قراوطلا رادحنا ىلع لدي هبش دوجو ضارتفا
 ةيضابإلا دنع اهدوجو ضارتفا عم قراوطل دنع نآلا ةدوجوملا ةفايقلا ىلع

 ٠ ةتباس نورق ى

 ةآرملا ىلع ايب قوفتت ةيقراطلا ةآرملا دنع ملعو ةفاقث دوجو ىوعد

 نيب هبشلا برقي امم ةيضابإلا ةارملا دنع ةفاقث دوجو ىوعدو برغملا ىف
 ٠ ةيضابإلاو قراوطلا

 ةنتطنم ف يعي امهنم الك نأل ةيباهولاو ةيضابإلا نيب هباشتلا _ ٣

 ىلع اهلهأ لمحي امم رتفلا اميلع بلغيو طحقلا اهيف دوسي ةيوارحص
 ٠ ىوقتلا مساب وزغلا ف ةيغرلا وآ ىرابجإلا فشقتلا

 هييتوج هبتك ام ؟وسأ نم تانراقملا هذهو ضورفلا هذه نأ بسحاو

 تحوأو لماحتلا هالمأ امم ادج ريثك باتكلا ىف ناك نإو ٠ اذه هباتك ى

 _ كلذ لك قوف _ لدت تارقفلا هذه نكل ٠ ةعفرتملا ةيرامعتسالا حورلا هب

 ٠ ءابغلاو ةيحطسلا ىلع

 ونيلن وسنوفلأ ولرك عم

 ش تانأ ةلزتعملا نع اثوحب ونيلن وسنوفلا ولزك قرشتسملا بتك
 : ىلي ام اهيف

 ١ _ ةلزتعم مهتيمست لصأ ٠

٢ ةيردقلا مسا .



٢٦١ 

 ايقيرفأ ف نيميقملا ةيضابإلا بهذمو ةلزتعملا بهذم نيب ةلصلا ٣
 ٠ ةيلامشلا

 ٤ نآارقلا نع ظفاحملا ىلا ةبوسنم ةيبرغ ةركف لوح ٠

 نمض اهرشنو ثوحبلا هذه ىودب نمحرلا دبع روتكدلا مجرت دقو
 ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارتلا ) هامس باتك ىف نيقرشتسمملا ىرخأ ثوحب

 لصفلا اذه نم ٠ ةثلاث!ا. ةعبطلا _ ةيبرعلا ةضهنلا راد ةعبط ( ةيمالسإلا

 ثوحبلا فا ٠ ةثلاثلا ةرقفلا دنع اليلق ميركلا ءىراقلا عم فقأ نأ بحأ

 ةشقانمل ) ةيلامشلا ايقيرفأ ف ةيضابإلا بهذمو ةلزتعملا بهذم نيب ةلصلا (

 باتكلا اذه ف ونيلن لوقي ٠ عوضوملا اذه ىف ريبكلا قرنشتسملا ءارآ ضعب

 : ىليام ٢٠٤ ص

 نايدألا خيرات ةلجم ( افنآ ررك كذلا عوص وضوملا: ف رهرسن دلوج ظحال «

 ) ةيضابإلا ةديقعلا ( ةلسر نإ ) ٢٣٧٢ ص ١٩٠٥ ةنس ٥٢ مقر دلجملا

 عباط تاذ لاوقأ مامأ انعضت ىكسنتليتوم اهرثن ىتلا عيمج نب ورمعل

 : ةينآلا لئاسلا ء كلذ ىلع ادهاش دروبو حضاو ىلزتعم

 ١. _ قولخم نآرقلا ٠

 ٢ _ ةرخآلا ىف هللا ةيؤر نكمملا نم سيل .

 ناز۔يملا ) ايزاجم البوأت ىرخألا ةايحلا لئاسم ضعب ليوأت _ ٣
 . ( طارصلا و

 هليوأت بجد شرعلا ىلع هللا ءا.وت وتسا ةصاخبو رهاظ هييشت لك ل س ٤

. ايزاجم اليوأت



 س ٢٦٢

 ايقيرفأ لامش ف ةيضابإلا بهذمو ةلزتعملا بهذم نيب قافتالا نكلو

 قافتا ىلع نيبهذملا الكف _ رييست دلوج هيلإ بهذ امم دعبأ دح ىلا بهذي
 ٠ كلذك ةيتآلا لئاسملا ىف ةنسلا لهأ عم فالخ ىلعوء ضعب نيبو امهنيب اميق

 ٠ توملا لبق ربات اذإ الإ اهيبكترا رئابكلا رفغي ال هللا _ ه

 اذإ وهو ٠ نيملسملا نم بنذلا بكترمل ىتح ىدبأ رانلا باذع _ ٦
 ٠ ) ى ايلوألا وآ لسرلا وأ هكئاالا ةعافض هل عفنت ال بوتي نأ نود تام

 : لوقي عوضوملا ف ةيضابإلا ءاملع ضعب لاوقأ دروي نأ دعبو

 حرش ركذي نأ دعبو ٠ « هتنا ت!ذ ىلع ةدئاز تسيل هللا تافص » _ ٧

 : لوقي مهتديقع لوصأ نم لصألا اذهل ةيضابإلا

 ىذلاو ك روكذملا رماع خيشلا باتك نأ اضيأ ظحالن نأ انب قياخو «.

 فالخلا اميلع ناك ىتلا ةعستلا لوصألا نع ملكتي نأ هفلؤم هب دصقي
 )٢( ديحوتلا (') : ىلاتلا وحنلا ىلع لوصألا هذه ضرعتسي نيملسملا نيب

 ٠ خلا ٠.٠. ردقلا (٦) لدعلا

 : ى او ام ٢٠ ةحفص ف لوقبو

 وهو () ىخامشلا نب رماع خيشلل ( تانايدلا لوصأ ) باتك ىفف »
 ٠ ( ةسوفن لبج ى ةيضابإلا بتك ةدمع

 هتينك : ىلي ام ةقباسلا ةرابعلا ىلع اقيلعت ثحبلا شماه ىف ءاج )١(

 ىخامشلل ) رمسلا ( عجا ر ؤ ىرجملا نماثلا نرقلا ىف شاع نكاس ىدأ

 اصوصخ انتقو ىث برغملا لها دامتعا وهو » : هنع لوقي هناف ٩ - ٥٦١١ ص

 حاضيال ١ باتك نع تليت ة رابعلا هذه ناف قلعملا د فلؤملا أطخا دك تلت ) ةسوفن

 . تانايدلا باتك نع ال

 



 س ٢٦٣

 : هلوق ىلا صلخي ةقيمع الو ةليوط تسيل ةشقانم دعبو

 لزتعم اذإ ايقيرفأ لامش ف ةيضابإلا بهذم نم ربكألا ءزجلا ناكف
 مآ س برغملا دالب ىلا اوحزني نأ لبق نم قرشلا ف مهو ث هوذخأ مه لهف

 ء ةعيسشلا نم ةسرادألاب مهلاصتا ريثأت تحت ايقيرفأ لامش ف هولبقت مه

 ، ةنساا لهأ دض لعفلا در ةفطاعب نيعوفدم 0 ميدقلا ةجنط ميلقإ ةلزتعمبو

 ىلا ةديدج ةيلزتعم رصانع ايقيرفأ ىف دعب اوفاضأ برغملا ةيضابإ نآ مأ
 بهذم نأو ع قرشلا ةيضابإو ةلزتعملا نيب اكرتشم لصألا ىف ناك ام

 ةيواستم ةدحاو ىطخب برغملا ةيضابإ بهذمو راس قرشلا ىف ةيضابإلا

 ؟ « ىلزتعم ريئأت تحت

 ا_براقتم ابولسأ نوذختي نيقرشتسملا بلغأ نأ لمأتلا ىلا وعدي امم

 ىواعد وأ اضورف نوضرتفيف ةيمالسإلا عيضاوملا نم ضرعي ام ةشتانم ف

 لوصألا ، لدجلا ىلا جاتحت ال ىتلا ةملسملا قئاتحلا ةبترم ىف اهنوربتعي

 نم مهل رطخي ام كلذ نع نوعرفي مث ٠ فالخ اهلوح روثي ال ىتلا ةتباثلا
 قئاقح اهربتعا اضورف ونيلن قرشتسملا ضرتفا ةيضقلا هذه ىفو ٠ سشاقن

 . احورص اهيلع ىنييو اماكحأ اهيلع بتري مث عازنلل ةعضاخ ريغ

 ىلع نيلتاتنم نيريبك نيركسعم ىلا نومسقني نيملسملا نآ ضرتفاا دنن وهف
 اهلوصأ ىف دوعت ىرخألا بهاذملا عيمج نآو ةلزتعملاو ةنسلا ىه ماودلا

 دق نيمسقلا نيذه نم الك نأ ضرتغنا دق وهو ٠ نيمسقلا نيذه دحأ ىلا

 بهذم دنع لوصألا كلت تدجو اذاف اهب زيمتي هب ةصاخ الوصأ هل ذختا

 ليصأتلا اذه رامغ ىف وهو ٠ ىلصألا بهذملا نم اهذخأ هنآ كلذ ىنعيف رخآ

ربتعي وهو ٠ ةلزتعملا نم مهدئاقع لوصأ اوذخأ برغملا ةيضابإ نأ ضرتفي



 س ٢٦٤4

 . ةلزتعملا دئاتع ىلع ايقيرف لامش ةيضابإ لصح فيك

 نأ هرابتعا وهو _ هثحب ونيلن ذاتسألا هيلع ىنب ىذلا ساسخلا نإ
 دق نيمستلا نم الك نأو ةلزتعملاو ةنسلا امه ناريبك نامسق نيملسملا

 مزلتيو نيعم ددحم بولسأ ىلع اهلوانتي ةددحم ةنيعم ءىدابم هسفنل ذختا

 دحأ نع تقشنا دق ىرخألا بهاذملا نأو س بولسألاو طمنلا سفن ىلع اهب

 ىلا بهذم لك لهأ ديعي نأ ثحابلا ناكمإ ف نأو نيريبكلا نيمسقلا نيذه
 ىمهو ساسأ هنع اوذخآ وأ هنم اولصفنا وأ هنع اوقشنا ىذلا مهمسش

 ثادحألا ىف اهل ةقيقح الو عقاولا ىف اهل ناكم ال ةينهذ ةضيرف ىلع ماق

 تايضرفلا كلت رارقإ ىف اظوحلم ادوهجم لذب ونيلن نآ مغر ٠ خيراتلا و

 ةيضابإلاو ةعيشلا نيب عمجنا لواحي نآ هاعد امم ةتباث قئاقح اهرابتعاو
 ةموصخ ببسب نيريبكلا نيمسقلا دحأ ةلزتعملا ىلا اعيمج مهعاجرإو

 . ةيمهولا هضورف نم ضرف بسح وأ معزي امبسح ةنسلا لهأل ميمجلا

 ( ةيضابإلا ةديقع ) باتك نع ثدحتي وهو رهيست دلوج قرشتسملا ركذي

 ةديقع لوصأ ضعب ركذي باتكلا نأل ايلزتعم اعباط لمحي باتكلا ااذه نأ
 ث كلذ ىلع دهاوشلا ركذيو ٠ ةلزتعملا دئاقع لوصألا ةهباسنم ىهو ةيضابإلا

 اهظحال ىتلا ةطيسبلا ةنالعلا هذهب ىفتكي ال ونيلن قرشتسملا نأ ريغ

 ىه ةلزتعملا ةيضابإلا اهيف هباشي ىتلا هجوألا نآ فشتكي امنإو - رميست

 اقيرفآ لامش ف ةيضابإلا نوكي نآ دب الف هيلعو ؤ رهيست هظحال امم رثكأ
 { دئاقعلا ثحب ف فيرط بولسأ هنإ ٠ ةلزتعملا ف مهبهذم لوصأ اوذخآ دن

 ةدع اهتشقانم لجأ نم دقعو ؤ لمع لودج ف ترضح لوصألا هذه امنأك

 ةنسلا لهأ ذختاو مهءارآ ددحت تارارق ةلزتعملا اهيف ذختاف تاعامتجا

ماعلا رمتؤملا ضفنا مث مهب ةصاخلا مهءارآ اضيأ ددحت تارارق كلذك



_ ٢٦٥ 

 دحأ نم نوكي نآ دب الف عيضا رملا هذه ىف كلذ دعب ملكت نمف ٠ كاذ نع

 عجري نأ ثحابلا ىلع ليسي اذهبو ٠ هنع ذخأ نوكي نأ وأ رمتؤملا ىعرف
 ةيضابإلاو ةعيشلا ىقالت رذيلن عجرأ امك هلصأ ىلا ىمالسإ بهذم ىأ
 ٠ ةلزتعملا ىلا

 ةلئسألاو ٠ دئاقعلا لرصأ ضعبب تقلعت ىتلا تالاكشإلا نأ كس ال

 ، موي ةديلو نكت مل ، اهيف تراد ىتلا تاشقانملاو ى اهلوح تيريثآ ىنلا

 عمجم هل عضو ثحب وأ ، عامتجا ىف سوردم لامعأ لودج نع ةجتان وأ

 ، ادبأ نكي مل اذه نم ائيش نإ ٠ ةيئاهن تارارق هيف ردصيل مظنم ىملع
 _ فقوم ءاملعلا نم رضح نم اهيف ذختيف ناكم ىف ةلكشملا روثت تناك امنإ و

 فقاومو ث لي هلوسر ةنسو ، لجو زع هللا باتكل همهف ىلع ادمتعم

 نأ ثدحي دقو _ فقاوم اهينغ مهل تناك نإ مهيلع هللا ناوضر ةراحصلا

 هنلاخي الأ ثدحي دقو ، ناكملا سفن ىف رخآ ملاع كلذ هفتوم ىف هفلاخي
 اديعب وأ ابيرق نوكي دق رخآ عضوم ف روثتل ةلكشملا لقنننو ٠ دحآ

 اقفاوم س امكح اهيف ردصيو رخآلا وه اهسردي رخآ ملاع ىلع ضرعتف

 ةمألا ءارآ تنوكت بولسألا اذهو ىوتسملا اذه ىلعو ٠ لوألل افلاخم وآ

 ٠ صوصنلا هددحت مل ام ٠ عورفلا لئاسم ىف ىتحو لب ث دئانعلا لئاسم ف

 ىأو _ ءارآلا نم رثكأ وآ نيهجو لمتحت دق لوصألا هذه رثكأو
 ىآرل ةقفاوملا مامت اقفاوم هيأر نوكي دق انيعم ايآر اهيف ردصي ملاع
 امنإو ، هفرعي م-لو هيآرب عمسي هنكلو ، ىرخأ ةهج ى رخآ ملاع
 ، هيأر رخآلا اهنم دمتسا ىتلا رداصملا سفن ىلع هيآر رادصإ ف دمتعا

 دحأ نأ لوقن نأ متحملا نم لهف ٠ طابنتسالاو مهفلا ىف هعم دحتاو
ىأرل اقفاوم امهنم لك ىآر ماد ام رخآلا نع ذخآ دق نيملاعلاا نيذه



 س ٢٦٦

 ةيضق ادج ركبم ديع ف تريثأ ىتلا لئاسملا نم ٠ همهفل همهفو رخآلا

 . اهبكترمو ةريبكلا ةيضقو ٭ العو لج ءىرابلا ةيؤر زاوج ةيضتو ه ردقلا

 نيح ةعيرشلا صوصنل مهمهف بسح فقاوم اهيف ةمألا ءاملعل ناكف

 لد۔جلا ىف اروط ذخات هذه نم ةلكشملا تناكف ، مهيلإ ةلكشملا لوصو

 سانلا اهب منتتي ةددحم ءارآ ىلا رولبتن ىتح ةفلتخم نكامأ اف شاقنلاو

 ثحبلاب ناثلا باحصأ اهلوانتي ةيدرف أدبت هذه نم ةلكشملاف ه اهنرمزتليو
 لكب نيديو ء فلتخت دقو ث ءارآلا قفتت دقو ٠ لالدتسالاو ةساردلاو

 حوضوو ناهرلا عوطسو ةجحلا ةوقب مهعانتتال سانلا نم ةعامج ىأر

 ٠ نودقتعي اميف ليلدلا

 نكي مل (نوقرشتسملا اهمهفي امك ةينيدلا ةيبزحلا) وأ ةيبهذملا نإ مث
 تقولا كلذ ىف ةيبهذملا نأل ؤ مويلا اهل هفرعت ىذلا حوضولاو زيبمتلا اذهب

 لوألا نرقلا رخاوأ ىف تئج ول كنأ ىل ودبو ٠ دعب نوكتت مل ركبملا

 دعب جراخ لك لاست دجسم باب دنع تفقوو ىناثلا نرقلا لئاوأو

 ىلزتعم وأ ىعيش وأ ىنس هنإ هلوقب كييجي نم دجت مل هبهذم نع ةالصلا
 ةيبهذملا هذه نأل ٠ ىضابإ وأ ىكلام وأ ىفنح هنإ كل لوقي نم الو ٠ الثم

 ءاوس هيأرب كبيجي دقف ردقلا ىف لوقت ام هتلأس ول كنكلو ٠ دعب نوكتت مل

 وحو ث فرصنيو زازئمشا ىف كيلإ رظني دقو ٠ هيفن وآ ردقلا تابثإب ناك

 كنع ىنمي مث نيتصحاف نينيعب كيف قلمحي دتو ةنتفلا ةاعد نم كربتعي
 ٠ ديرت ام مهفي مل هنأل

 عوضومب قلعتي اميف ةبرجتلا تيرجأ ول كل ثدحت ةروصلا هذه لثمؤ .
 :لج ءىرابلا ةيؤر له جراخ لك لأست دجسم باب ىلع تفقو ولف ةيؤرلا
ىف ةنكمم ىلاعت هتيؤر نأب كيبجي نم دجت كنإف ى ةليحتسم وأ ةنكمم العو



_ ٢٦٧ 

 كل لوقي نمو ٠ هبر ىأر يب دمحم انديس نإو ث ةرخآلاو ايندلا

 ةل:دتسم اهنأ كل لوق نمو ٠ ةرخآلا ىف ةزئاج ايندلا ىف ةليحتسم اهنأ

 , ةنتف بحاص كربتعي هنأل كنع ضرعي نم مهيف دجتو ٠ ةرخآلاو ايندلا ى
 تريثأ ىتلا دئاقعلا لئاسم ىف كلذ لثم لقو ٠ ديرت ام مهفي ال هنأل وأ

 نأل كلذ هنكمي مل مهتلأس نمم دحاو لك كل بستني نأ تدرأ و!و ى ذئنيح

 ىأ تلأس ول كنكلو كلذ دعب تثدح ةرخأتم تءاج ةيبهذملا تايمستلا هذه

 اذإ : نيباوج دحأب كباجأل هذخأ نمع وأ عوضوملا ف هيأر نع دحاو

 . همكحو همهف ىف اهيلع دنتسا ىتلا صوصنلا كل ركذي ملعلا لهأ نم ناك

 ىف نيرشتنملا نيملسملا ءاملع نم املاع كل ركذ ىوتسملا اده ىف نكي مل اذإو

 ٠ اذه مهفي ال هنأب كباجأ وأ ٠ نيحلا كلذ ىف ةيمالسإلا دالبلا لك

 مهل ضرعي ام ميمج ىف _ نيملسملا ءاملع اهيلإ عجري ىتلا لوصألا نإ

 سيلو ث ةدحاو ةجردب ٠ مهعيمجل ةحاتم مهبهاذم فلتخمب لكاسثم ىف نم

 تناك ام ردقب ىمف ث اهيلإ عوجرلاو اهتسارد نم مهدحأ عنمي ام اهيف
 ، بيسملا نب ديعسو ث ءاطع نب لصاول ةحاتم تناك ىرصبلا نسحلل ةحاتم

 دحأ مهف دجت امدنعو ٠ مهريغو حابر ىبأ نب ءاطعو س ديز نب رباجو

 نأ ىرورضلا نم سياف رخآلا مهفل اقفاوم صوصنلا نم صنل ءالؤه

 عقاو!او قطنملاو لقعلا ىلأ برقألا نأل ، ىناثلا نم هذخآ امهدحأ نوكي

 ىنعي ال طابنتسالاو مهفلا ى امهقافتاو ة صنلا سفن نم هذخأ نوكي نأ
 نأ نم عنمي ام دجوي ال هنأ امك ٠ هنع ذخألا وأ رخآلا ىلع امهدحأ دامتعا

 انمهف وأ ايأر هسفن وه نوكي مل اذإ هيآر وآ ىناثلا مهف امهدحا ذخأي

٠ افلاخم



 :س ٢٦٨

 قرطتي الو ث ةنهرب وأ ليلدن ىلا جاتحي ال حضاو اذه نأ بسحأ

 ٠ شاقنلا لامتحا هيلإ

 اوذخأ برغملا ىف ةيضابإلا نأب همكح ف _ ونيلن هيلإ دنتسا اممو .
 ٠ ةلدألا داحتاو ى اياضقلا كاتل ضرغلا هباسثت _ ةلزتعملا نع مهدعاوق

 ضرع نأ كلذو - ةبارقلا نم ءىش ىرأ امك _ قطنملا اذه فو
 ىغبني ال ازيمم ايبهذم اعباط :تسل _ ةلكشم ةيأ _ ةلكشملا ةقيرط

 الاع نأ ضرف اذإو ٠ هذختي نأ هريغل قحي الو ث هنع ىلختي نأ بهذملل

 امم سيلف دوجأ قيسنتب لكاشم وأ ةلكسم ضرع ىلا قفو نيعم بهذم نم
 © ضرعلا ىف بولسألا سفن اوكلس مه اذإ ملاعلا اذهل اعابت نيرخآلا لعجي
 جهنم ق هعم اودحتا اذإ ى ةلكشملا ىف مهيأر هنم اوذخأ اونوكي نأ مزلي الو

 ىف مهءارآ نأ زئاجلا نمو ٠ مهتدافتساو ٠ لالدتسالا جنهنم وأ ضرعلا

 اهنكلو ةقيرطلا هذهب امإ اهوضرع مهنآو نينسلا تارشعب هتقبسب دق عوضوملا

 ىف مهريغ نم اودافتسا مهنأو فلتخت ةنيرطب اهوضرع وأ مهنع رهتشت

 ىلع ليلد قيسنتلا ف مهريغ دمج نم مهتدافتساو لالدتسالا وأ ضرعلا

 ىه مهبراجتو نيرخآلا دوهج نم ةدافتسالا نأل « بصعتلا مدعو حتفتلا

 اوجتحا مهنأ ونيلن هيلإ دنتسا اممو ٠ ناديم لك ف ىملعلا ثحبلا ةيزم
 امم اذه همكح ونيلن جتنتسيو ء ةلزتعملا اهب جتحا ىتلا ججحلا سفنب

 ىخامشلاو ٠ ىخامشلا رماعل تانايدلا باتك نع ىثالثلا حرش ىف هظح ال
 ٠ رشاعلا نرقلا ءاملع نمف ىثالثلا امأ ٠ ىرجملا نماثلا نرقلا ءاملع نم

 ءىراقلا فرعي ىتح 4 باهسإلا نم ءىتب ةطقنلا هذه شقانأ نأ دوأ

 ٠ ةحالملا هذه ف وذيلن مكح ةمالس ىدم ٠ ميركلا

ء ةلكشم ضرعت وأ ٠ همامأ راثت نيح نيملسملا: ءاملع نم ملاع ىآ نإ



_ ٢٦٩ 

 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآ رقلا ىلا ىأر ىأ لبقو ءىش ىأ لبق هجتي

 اجتحم ث هتديقع نلعيو ص هيأر ررقي كلذ نم هل حضتي ام ىلعو ؤ ةريطملا

 ٠ عوضوملا ىف ةدراولا ةفيرشلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلاب آدهشتسمو

 اهب جاجتحالاو ةدحاو ىه عوضرم ىأ ىف ةدراولا ثيداحألاو تايآلاو

 ريغ نوكي نأ نكمي الو دحتم وه امنإو اهباشتم سيل ةددعتم فارطأ نم
 ٠ كلذ

 ىلاعت هلوق ىلإ هبنت نم لوأ مه ةلزتعملا نوكي نأ ىرورضلا نم لهف

 اهنلاحتساب لاق نم لك نأو ث ةيؤرلا. ةلاحتساب اولاقف ( راصبألا هكردت ال )

 مه ةلزتعملا نوكي نأ ىرورضلا نم لهو ؟ لالدتسالا اذه مهنع ذخآ امنإ

 لزنمو ثدحم هنأب ميركلا نآرقلا تغصو ىتلا تابآلا ىلإ هبتنا نم لوأ

 ذخأ امنإ نآرقلا قلخب لاق نم لك نا لاقي ىتح كلذ ىلإ امو لوعجمو
 ماد امو ةلدألا هباشت وه مهنع هذخأ ىلع ليلدلا و ةلزتعملا نع كلذ

 نع ذخأ نوكي كلذب جتحا نم لك نإف ثيدح وآ ةيآب اوجتحا دق ةلزتعملا
 ٠ ةلزتعملا

 قيبضت نم ع هيف ام مكحتلاو ولغلاو ططشلا نم اذه ف نأ كش ال
 .هروصع ف مالسإلا ءاملع ةعيبط مم قفتي الام ملعلا ريجحتو 0 عساولا

 ٠ ةررحتملا ةقرشملا ةحتفتملا ىلوألا

 ةفلتخم نكامأو ةفلتخم ةنمزأ ىف دئاقعلا لوصأ لكاشم تريثأ دقل

 ، تزيمتو دعب تنوكت دق ةيبهذملا لتكلا ذئنيح نكت ملو ع اقباس تلت امك
 أ هداهتجاو همهف بسح لك ؤ مهءارآ نوردضي ءاملعلا دارفأ ناك امنإو

 ةفلتخم الاكشأ اهل تذختاو ءارآلا كلت اهيف ترولبت نمزلا نم ةرتف تضمو

لوصأ وأ دحاو لصأ ىف مهؤارآ ىقتلت ءاملعلا نم اددع نأ اهنم حضتاو



٢٧٠ 

 بهاذملا تنوكف ةبصعتملا ةملعتملا تاقبطلا كلذ دعب تأشن مث ث ةنيعم

 ءالؤه لمع مث ٠ دعب اميف رهتشا نمم نيدهتجملا نم دارفأ ىلإ اهتبسنو
 ةلدألا تحبصأف اهنرةنتعي ىتلا بهاذملا دييأتل نيهاربلاو ةلدلا عمج ىلع
 هاري ام ىبهذم لك اهنم عمجي عيمجلل اعاشم اقح ةيرظنلا ةلدألا امرس الو
 نرقلا نم نيرخأتملا نيفلؤملا دنع حضتت ةروصلا هذهو ٠ هبهذم اديؤم
 ىلزتعم ناهرب اذه لوقي نأ ثحابلا ميطتسي الو ، دعب اميف ثلاثلا

 ٠ ىديرت ام وأ ىرعسأ وأ ىضابإ وأ

 نيب براقتلا دجول مالكلا ملع لوحأ اياضق ف ونيان مجر ولو

 امبر لب ةيضايإلاو ةلزتعملا نيب براقتلا نم رثكأ ةلزتعملاو ةيديرتاملا

 ةرعاشألا نيب براقتلا نم رثكأ ةيضابإلاو ةرعاشألا نيب براقتلا دجي
 ىف ةيديرتالا نورشحي نيخرؤملا رثكأو تالاقملا باتك نأ مغر ةيذيرتاملاو
 قرشتسملا وهاهو جراوخلا روباط ف ةيضابإلا نورسشحيو ةنسلا لهأ روباط

 نع لصفني ىعرف روباط ىف ةعيشلاو ةيضابإلا رشحي نأ لواحي ونيان
 ءالؤه نم لك اهيلإ دنتسي ىتلا نيهاربلاو ةلدألا لمأت ولو ٠ ةلزتعملا روباط

 رثكأ ىف دحاو جهنم ىلع ىرجي ةرظانملاو لالدتسالا ف ةلزتعملاو ةيديرتاملا
 ٠ ةيمالكلا اياضقلا

 لوصأ اوذخأ ايقيرفإ لامش ةيضابإ نأ ونيلن ذاتسألا ىوعدف

 قرفلا نأل ال ٠ ميلس ساسأ ىلإ دنتست ال ىوعد ةلزتعملا نم مهتديقع

 مهريغب اورثأتي مل ةيضابإلا نأ وأ ڵ ضعبب اهضعب رثاتي مل ةيمالسإلا

 ىلع رطخي ال معز اذهف ٠ مهريغ مهب رثأتي وأ ةيمالسإلا بهاذملا نم
نأ ونيلن معز وه لصفلا اذه ىف هيفنأ نأ ديرأ ىذلا امنإو ٠ لابلا



_ ٢٧١ 

 تناك لوصألا هذه نأ ملعلا عم ةلزتعملا نم ةنيعم الوصأ اوذخأ ةيضابإلا

 ةمزتلملا ةيبهذملا نوكت نأ لبق ريبعتلا اذه حص نإ _ شاقنلل ةحورطم
 ءاملع هب اهشتاني ىذلا ىوتسملا سفنب اهنوشتاني ةيضابإلا ءاملع ناك دقو
 نم لوق ى ةيتبسألا تددحت ول ىنحو ٠ تريثأ نيح ىرخألا بهاذلا
 بهاذملا نأ كلذ ىنعي الف ٠ نيعم بهذم نم نيعم ملاع ىلإ تبسنو لاوقألا

 هنع تذخأ ةرورضلاب اهنأ ، ءارآل! سفن اهل تذختاو دعب نم تءاج ىتلا

 هنم وه ذخأ ىذلا ردصملا سفن نم تذخأ نوكت بلاغلا ىف اهنأل

 نأل ةيضابإلا نم اوذخأ ةلزتعملا نأ معزن ال نحنو _ ةنسلاو باتكلا

 ىرصبلا نسحلا سلجم ىف اذيملت ناك ةلزتعملا مامإ ءاطع نب الصاو _

 رقتسا دق هقيدصو نسحلا ليمز ديز نب رباج ةيضابإلا مامإ ناك نيح
 اهيف ذختاو ةرتفلا كلت ىف تريثأ ىتلا لكاشملا ىف ةددحم دئاقع ىلع

 كلذ عم اننكلو الصاو قبس ارباج نأ كش الف هبالط هنع هلقن افقوم
 وه ةطقنلا هذه حضوت ىتلا ةلثمألا نم لعلو ٠ هنع ذخأ هنأ ىعدن ال

 ٠ الثم ةيؤرلا ةلكشم نم ةلزتعملاو ةيضابإلا فتوم

 ل:حتسم العو لج ءىرابل! ةيؤر ناكمإ نأب ةيضابإلا ةديقع نإ

 نم ىنا۔ثلا فصنلا ف حوضولا ديدش احضاو ناك ةرخآلاو ايندلا ى

 دييات مهفقوم اهيف دياتو ةيضابإلا ةمئا ضعب هسان دقو لوألا نرقلا

 قحي لهف سابع نب هللا دبعو نينمؤملا مأ ةشئامك ةباحصلا رابك ضعب
 نم ةيؤرلا عوضوم ىف مهيأر اوذخأ ةلزتعملا نأ معزي نأ ثحابلل

 سغخنب نوجتحي ةلزتعملا نألو لوتلا كلذ ىلإ مهوقبس ءالؤه نأل ةيضابإلا
 ٠ ةيضابإلا اهب جتحي ىتلا ةلدألا

نأل معزلا اذه معزي نأ عيطتسي ال فصنملا ثحابلا نأ كسش ال



- ٢٧٢٢ 

 ةلقعلا ججحلاو ، ديز نب رباج ىدي نيب ةعوضوم تناك ىتلا رداصملا
 ىدي نيب ةحورطم تناك ةلكشملا هذه سردي وهو اهطينتسا ىتلا

 مزاللا نم سيلف ث نيعم ىآر ىلإ وه ىهتنا اذإف ٠ ةمألا ءاملع نم هريغ
 ٠ هنع اذخآ ىأرلا كلذ ىلإ ىمتنا نم لك نوكي نأ

 ونيلن ذاتسأنا نآ اهل ضرع ىرخأ ةطقن ةشقانم ىلإ لقتنن اذه دعب

 . اهيف اقفوم - ىرظن بسح _ نكي ملو

 ربكألا بناجلا نأ ىلع مكحلا ىلإ ةعقوتم ريغ ةعرسب ونيلن لصي

 ضرعتي نأ نود مكحلا اذه ردصي ىكل وهو ث ىلزتعم ىضابإلا بهذملا نم

 قرشلا ةيضابإ نع ايتيرفآ لامش ةيضابإ لصفي س هردصم فرعي ال دقنل

 مهيلع مكحلا هل حيتت قرشلا ةيضابإ نع رداصم كلمي ال هنآ ىوعدب

 ركذي مل ريبكلا قرشتمملا نإ ، ةبيرغ ىوعدلا هذه ود۔بتو ه قحب
 عيمج نب ورمعل ديحوتلا ةديقع باتك الإ ةبراغملا ةيضابإلا رداصم نم

 رصتخم نيباتكلا نم لكو ىثالثلا حرشب ىخامشلا رماعل تانايدلا باتكو
 ٠ ارنع اهعيمج غلبت ال ةليلق تاحفص ىف راكذتسالل عضو ادج ريغص

 ىف تافلؤملا نم نيباتك امهيمسن نأ حص نإ نيباتكلا الك نإ مث
 دعب تفلأ اهنأ ىنعي اذهو ه عباسلا نرقلا دعب ىنعأ ةرخأتملا روصعلا
 بهاذملا فلتخمل ةينيدلا دئاقعلا ججح تحبصأ امدنعو ىبهذملا زيمتلا
 جاجتحالل هقفاوت نم اهب نيعتسي ةلوقنمو ةسوردمو ةفورعم ءاملعلاو

 ٠ اهيلع درلاو اهضقنل هفلاخت نم اهركذيو اهب

 لامش ةيضابإ نع رداصم كلمد ال هناف هرداصم لك هذه تناك اذإو

ةبسنلاب ىتح رفوتم اذهو مهريغ مهنع هلاق ام الإ مهللا اضيآ ايقيرفإ



_ ٢٧٢٣ _ 

 نايطعي ال نارصتخم امهيلع دمتعا نيذللا نيردصملا نأل قرشلا ةيضابإل

 ةيضابإ نيب لصفلل ادبأ ىعاد الف لك ىلعو ه عوضوملل ةيقيننح ةروص
 ىف هتميق هل أطخ ىف ونيلن عقو دتف كلذ عمو برغملا ةيضابإ وأ قرشملا

 رماع خيشلل ةمجرت ىخامشلا دمحآ سابعلا وبأ بتك دقف :ثحبلا اذه

 ةمخض ءازجأ ةعبرا ف عقي ىذلا - حاضيإلا هباتك نع ثدحتو خاملا
 برغملا ةيضابإ دامتعا وه _ حاضيإلا ىأ _ هنإ هنع لاقو هفصوو

 ضرعتي الو تاراهطلاب اديب صلاخ هقف باتك حاضيإلا ب و حيحص اذهو

 ةرابعلا هذهب دوصنتملا نأ نظ ودبي اميف ونيلن نكلو مالكلا ملع لئاسمل

 برخملا ةيضابإ دمتعم هلعجف تانايدلاب ىمسي ىذلا رصتخملا كلذ وه
 وه امم مخضأ ةقيقح تانايدلا باتك ىطعي مهولا اذهو ء: ةسوفن اميسال

 ةمئأ نم ددع مالكلا ملعو دئاقعلا عوضوم ىف رماع خيشلا قبس دقف هيلع

 لثم كلذو اهيلع دنتسيو اهنم دمتسي هل عجارم مهبتك تناك ءاملعلا

 رامع ىبأو ىطوسلملا نيروغيتو سوفنلا سورمعو. ىنا زقلا قلاخلا ( دبع

 مهنم بيرالو _ ىخامشلا دافتسا دقو ٠ مهريغو ىنغراملاوب ىفاكلا دبع
 دمب ونيان قرشتسملا نإ مث ٠ ( تانايدلا ) هرضتخم مهنع صخلو اعيمج
 فرعي ال هنأ معزو برغملاو قرشملا ةيضابإ نيب لصفلا ةيلمع لمع نأ

 رثأت ىلع مكحلل هدمتعي ام كلم هنأو ، مهيلع مكحلل هدمتعي ام كئلوأ نع

 نم ددع ىلع ىوتحت ةلئسألا نم ةعومجم راثأ دننو 0 ةلزتعملب .ءالؤه

 ٠ ضورلا

 دالب ىلإ اوحزني نأ لبق نم قرشلا ف مهو هوذخأ مه له _ ١

 ؟ برخملا

( ةيضابالا ۔ ١٨ م ) '



_ ٢٧٤ 

 ةسرادألاب مهلاصتا ريثات تحت ايقيرفإ لامش ف هولبقت مه ما _ ٢

 ؟ ةعيشلا نم

 رصانع ايقيرفأ ىف دعب نم اوفاضأ برغملا ةيضابإ نأ مأ _ ٣

 ةيضايإو ةلزتعملا نبي اكرتشم ١ ١ا_.۔ثللا ف ناك ام ىلإ ةديدج ةيلزتعم

 ؟ قرشلا

 برغم ١ ةيضايإ به دمو راس قرشلا ف ةيضابإلا فه ذم نأ وأ _ ٤

 ٠ ىلزتعم ريثأت تحت تحت ةيواستم ةدحاو ىطخب

 ةيضابإلا نأ ضرتفي وهف اقح بيرغ ةيضقلا هذه ى ونيلن فقوم نإ
 ناك امهم ةتباث ةقيقح ةيضرفلا هذه لعجيو مهنع اوذخأو ةلزتعملاب اورثأت
 ةلرتعملا نم اوذخأ ةيضابإلا نأ نهربي فيك فرعي ال وهو ةيضابإلا فقوم
 : تالامتحالا نم اددع اهل ىطعيو ةضرفلا هذه ىلع رصي كلذ مغر هنكلو

 قيرط نع ايقيرفإ لامش ف اهولبقت ٠٠٠ اهب اوحزنو قرشلا نما اهوذخأ
 ةيضابإلا راس ٠٠ ةيلزتعم رصانع برغملا ف اهيلإ اوفاضأ ... ةسرادألا

 ؟ ىلزتعم ريثأت تحت ةدحاو ىطخب برغملاو قرشملا ف

 نع ائيش فرعي ال هنأ فرتعي ةيضرفلا هذه ىلع رارصإلا اذه ممو
 ناك ىتلا ىلوألا روصعلا كلت ف مهدئاقع ريرقت ف امومع ةيضابإلا كلسم

 ائيش فرعي ال هنآ ركذي وهف سانلا بولق ف ررقتتو لدجلا اهيلع روثي

 تفلأ ةرصتخم تاصخلم ىلع الإ هادي عقت ملف برغملا ةيضابإ رداصم نع
 ٠ دعب امف عباسلا نرقلا ف

 تبثي نأ ديري اذه لثم كئاش عوضومل ضرعتي نم نأ بسحأ تنك
ةسارد سردي نآ هل ىغبني ىرخألا ىلع ةلاع تناك نيتفئاطلا ىدحإ نأ



_ .٢٧٥ 

 ةلكشم امهنيب ةيدئاقعلا لكاشملا نراقي نأو .نيتفئاطلا دنع ام لك ةقيمع

 ةيلزتعم ةئيب ىف ةديلو اهنأ فرعي ىتح نيتئيبلا ىف اهروطت عبتيو ةلكشم

 ىلإ اهنم تلقناو ةيضابز ةئيب ةديلو ىه وأ .ةيضابإلا ىلإ ااهنم تلقتناو
 ىلع ترقتسا ىتح امهيف تمن خ نيتئببلا انلك ىف ة ديلو اهنأ . .وأ ةلنعمل ١

 فرعب ال هنأل اذه نم ائيس لعفي مل ونيلن نكلو ٠ امهيلك نع ريخألا اهعضو

 صخلم ىلع رثع ىتح ةقبابس نورق ةسمخ ىف ائيش ةيضابإلا دئاقع نج

 ... .ه تانايدلا رمحم ةويا

 ةكحضم ةيلزه ةروص نوكي داكي ةلئسألا كلت نم لوألا لاؤسلا ن

 _ ةيودبلا لئابتلا تاعومجمك _ سانلا نم ةعومجمل ةيضابإلا روصي وهف

 اولحترا مث مهلويخو مهلامج اوبكرو « هبئاقح اومزحو مهمايخ اوضو

 مهعم تناك له اولحترا نيح دكأتي مل ونيلن نكلو برغملا ىلإ قرشملا نم

 نبدرجتم اولحترا مهنأ مأ مويلا مهدنع ةدوجوملا صئاصخلا 4 هذه" ضع

 ةءارق دعأ ٠ دعب اميف مهعم ةدوجوملا صئاصخلا هذه مهسفنأل ا انونؤك ث

 ! . رثكأ :ةروصلا كل حضتت -ت تئسث ن ! اهلماتو ةرتفلا

 نع انيعم اعابطنا انيطعت ةغنصلا هذهو ةروصلا هذهب لاؤلاو

 ٠ وفيلن روصت

 ىلإ قرشلا نم اولحترا امنيح ةيضابإلا ا نا ضرتفي "ىناثلا لاؤسلا

 ةلرتعملا ىف الوصأ مهل .اوسبتقا امنإو لوصأ نودب اوءاج .امنإ برغلا

 مهلمج, امنإو ةرشابم ةجنط ةلزتعم نم وأ ةعيشلا نم ةسرادألا قيرط نع
 لهأ دض لعفلا در كلذ ىلإ مهعفدو ءالؤه نم لوصألا سابتقإ ىلع
 نأ عقاولا ٠ ةنسلا.لهأ ةمواقم ف ةلزتعملاو ةعيشلا عم مهكارتنبئاو ةنسلا

كلذ ىعدتسي ام هيف .سيل هنأل االيوط.هدنع فوقولا .ئغبني ال: مالكلا: !ذه
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 الف اقلطم اهرريب ام اهل سيل ةيمهو تاريدقتو ضورف ىلع ىنبم وهو

 اوكرت قرشلا نم _ اوحزن _ امدنع ةيضابإلا نأ ضرتفن نأل ىنعم

 تاعومجمك برغلا ىلإ قرشلا نم اوحزني مل ةيضابإلا نأل مهدئاقع كانه
 ىف ترشتنا دق دئاقعلل اهنوقنتعي ىتلا لوصألا نكلو ةلقنتم ةيرشب

 قرشلا ىف اوءاج ءاملع اوناك ءاوس دارفألا قيرط نع ىمالسإلا برغملا

 لوصألا كلت اوتلتف قرشملا ىلإ برغملا نم اوبهذ ةيبالط ادوفو وأ

 ىلإ نوعدي ةاعد ةروص ف كلذ ناك وأ هب اوداع مث مولع ىف هوتلت اميف
 ٠ لوصألا كلت

 نأ ديري نم اهنم ففختي ةليقث ةعتمأ تسيل دئاقعلا لوصأ نألو
 ةيضرف ىلع ىتحف ديدجلا هناكم ف رقتسي امدنع اهلدب ذختي لحتري
 نم ةيضابإلا لاحترا وهو ونيلن اهليخت ىتلا ةروصلا هذه عوقو

 نودب اولحترا مهنأ روصتلا ف لخدي نآ نكمي ال برغملا ىلإ قرشملا

 ٠ نوقرتسي وأ نوسبتقي وأ نوريعتسي اولعج برغملا ىلإ اولصو املف دئاقع
 . لاحرت الو لح ف اهنع جرخت ال ىهو بولقلا اهلحم دئاقعلا نا

 سابتقا ىلع ةيضابإلا لامح لعفلا در نأ ضرتفن نأل ىنعم الو
 ٠ ةلزتعملا نع نورخآلا مه اهوسبتقا نيذلا ةسرادألا نم ةلزتعملا لوصأ

 نإف ى لايخلا ىف ةلغوم ةقيقحلا ىف ٠ تاضارتفالا نم ةلسلسلا هذهو

 نالبقت ال نيتقيقح فرعي ىمالسإلا برغملا خيراتب ماملإ هدنع نم ىندأ

 . ساقنلا

ىمالسإلا برغملا ف اورشتنا دق ةيضابإلا نأ ىلوألا ةقيقحلا



 س ٢٧٢٧

 ةنس برغملا ىلإ ةسرادألا ةلود سسؤم لصي نأ لبقو ث ليوط نمزب
 ثالث تناك لود ةماتإل تالواحم عبرأب اوماق دق ةيضابإلا ناك ه ١٧١

 ىتلا ةيمتسرلا ةلودلا مايق ىه ةعبارلا ةلواحملا تناكو ايبيل ى اهنم
 دق تناكو ةسرادألا مايق نم اماع رشع ىنثا لبق ترهات ىف تبصتنا

 مهدئاقعب ةيضابإلا نأ اذه ىنعمو نمألا اهل بتتساو اهماظن لمكو ترقتسا

 نم !!ورغرفو اهيلع اوتبثو اورقتسا دق ةسايسلاو عيرشتلا ف مههتفو

 فيكف ٠ ىمالسإلا برغملا ىلإ ةعيشلا نم ةسرادألا ءيجم لبق اهتسارد
 ؟ ٠ ةيضابإلاو ةلزتعملا نييدئدتعلا لاقتنال ةطبار اونوكي نأ مهل ىنستي
 ٠ ةعيشلاو ةيضابإلا نيب ناك ىذلا دعابتلاو مهجتلا نأ ةيناثلا ةقيقحلا
 لهأو ةيضابإلا نيب ناك ىذلا دعابتلا وأ مهجتلا نم حضوأو ىوقنأ

 ىهو ةيمتسرلا ةلودلا نع اوثدحت نيذلا نوخرؤملاو ٠ ةلزتعملا وأ ةنسلا

 سلاجمو تاشتانملا نم اريثك راصتخاو باهسإب اوركذ ةيضابإ

 نيحلا كلذ ىف ةيضابإلا ةمصاع ىهو ترهات ىف عقت تناك ىتلا تارظانملا

 ةيضابإلا نيبو ةنسلا لهأ بهاذم ضعبو ةيضابإلا نيب ىرجت تناك

 ةلزتعملا قرفو ةنسلا لهأ بهاذم ضعب نيب وأ ةلزتعملا قرف ضعبو
 . هيديرتاملاو ةرعاشألاك ةنسلا لهأ قرف ضعب نيب ىتح روأ

 ىرج شاقن وأ ةرظانم ةيأ انيديأ نيب ىتلا خيراتلا رداصم ركذت ملو

 نيب لماكلا عاطقنالا ىلع لدي اذهو ةعيشلا نم دحآو ةيضابإلا نيب
 ةعيشلا نأ وأ ةعيشلا نم اوذخأ ةيضابإلا نأ ىوعدف ٠ نيتقرفلا وأ نيبهذملا

 فضأ ث هيلع موقي دنتسم ىأ هسفنل دجي ال مالك ةيضابإلا نم اوذخأ

 تناك ءاوس ةلوطملا ةيضابإلا بنك نم باتك ىآ تذخأ ول كنأ اذه ىلإ

ءارآ نم ريثك ىلع اهيف رثعت كنإف هقفلا ف تناك وأ: دئاقعلا لوصأ ىف
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 ضرعو لالدتسالا ضرعم ف كلذ ناك ءاوس ةنسلا لهأ وأ ةلزتعملا
 ةيضابإلا بتك ىف دجت نأ ردني هنكلو ث درلاو دقنلا ضرعم ىف وأ ع ءارآلا

 كاكتحا ىأ برغملا ف نكي مل هنأ اذه نم ودبيو ٠ ةعيشلا ءارآ نع ائيش

 نأ نع الضف ص رخآلا نع امهدحأ سابتقاب حمسي ةعيشلاو ةيضابإلا نيب

 ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب لدجلا امأ .٠ نيرخآلا ءارآ :سابتقال ةليسو نوكي

 ةيضابإلا نيب ادب دق لدجلا لعلو ، برغلاو قرشلا ىف افينع ناك دقف
 دئاقعلاو خيراتلا ابتكو ٠ ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب أديي نأ لبق ةلزتعملاو
 ىرج ام ضعبو اهعيضاوم ركذت امنيح ى تارظانملا كلت نم افرط ركذت.
 نيرظانتملا ءامسأ ركذ ىلع رصتقت وأ ةرادإ اهيلإ ريست انايحأو ث اهيف
 ىلع هترظنأ ترقتسا دق ىفابإلا بهذملا نأ لدب اذهو نيبهاذملا نم
 ىرجملا ىناثلا نرقلا ف ىهذملا زيبمتلا دنع أهب منتقاا ىتلا لوصألا

 . سابتقالاو رثأتلا ىلإ ةجاح هب سيلو

 ىتلا ةيرشبلا ةعومجملا كلت نأ ضرتفي اضيآ وهف ثلاثلا لاؤسلا امأ

 تفاضأ اضيآ اهنكلو .اهتادقتعم ضعب اهعم تلمح دق قرشملا نم تحزن

 ىف تاضارتفالا هذه انشقان دقو ه برغملا ىف ةلزتعملا دئاقع نم اهيلإ

 ه :اهيلإ دوعن نأل .ىعاد الف ةقباسلا روصلا

 قرشلا ىف ىضابإلا بهذملا: نأ ضرتفي وهف مبارلا: لاؤسلا نع اما

 ٠ ىلزتعم ريثأتب ةدحتم ىطخب راس برغلا ىفو

 ةيدئاقعلا . مهلوصأ اوذخأ برغملا ةضايإ ن زرأ مكح دق . ونيلن ن

 اهشقاني نأ ديرب ال وهف :ةيضرفلا هذه هنهذ ف ترقتسا" دفو ؤ ةلزتعملا نع

اهعم تيرست ئتلا قرطلا سملتي بهذف ةتباث ةقيقح اهربتعا امنأكو
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 موقت ال ضورفلا نم ةعومجم نيب طبختي لعجف ةيضابإلا ىلإ ةلزتعملا ءاارآ
 ٠ ساسأ ىأ ىلع

 : ىلي ام ٢٠٧ ص ونيلن ذاتسألا لوقيو

 لامش ف ةيضابإلا بهذم امهيف فلتخا نيتلآسم كانه نأ الإ »

 ةقيرطلاب ةقلعتملا كلت ىه ةرورضلاب امهالوآ ث ةلزتعملا بهذم نع ايقيرفإ
 _ جرلوخ مهو _ ةيضابإلا ىلع ناك الإو : رئابكلا بكترم اهب ربتعي ىتلا

 ملسملا ةريبكلا بكترم اوربتعي نإ اوءاست نإ امات اراكنإ مهلصأ ااوركني نأ

 بكترم نأب لئاقلا بهذملاب اولاق نإ وأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لعف امك انمؤم
 لوةي امك نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف وه لب ٠ رفاك الو نمؤم وه ال ةريبكلا

 ةسشتانم ف ةيضابإلا ءاملع ضعبل امالك دروي نأ دعبو ٠ « ةلزتعملا

 : لوقي عوضولا

 ردقلا ةلأسم ىه امهنيب فالخلا عوضوم تناك ىتلا ةيناثلا ةلأسملاو »

 ةيضابإلا لوقي امنيب دبعلا ةيرحب نوعطقي ةلزتعملاف ، هلاعفأ ىف دبعلا ةيرحو

 دنع باستكالا وأ بسكلا ةروص ف ةدودحملا ةيرحلاب ايقيرفإ لامش ى
 ٠ « ةرعاشألا

 حضاو _ عوضوملا اذه جلاعي وهو ونيلن قطنم ف ءاوتلالا نإ
 ةلزتعملاو ةيضابإلا ءارآ نيب دعبلل ازربم هلمحتي ام دجي مل امدنع وهف نيب
 معزف ث ريربتلا ىف ليلاحتلا ىلا أجتلا ، ردقلاو ةريبكلا بكترم ىتيضق : ىف

 ىلع اظافح ةريبكلا بكترم عوضوم ف ةلزتعملا اوفلاخ امنإ ةيضابإلا نأ
 ةيضابإلا نأ ةمات ةفرعم فرعي ونيلن نأ دب الو ( جراوخ ) مهزابتعاب مهلصأ
عضاوم دشأ اهلعل لب _ ةيضقلا هذه ىف جراوخلا نع اريبك افالتخا نوفلتخي
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 مكحي امنيبف انايحأ فنعلاو ةموصخلل ةراثإ اهرثكأو مين فالخلا

 _ نيكرشملا ماكحأ هيلع قبطنت كرشم هنأب ةريبكلا بكترم ىلع جراوخلا

 هنأ الإ ةريبكلا بكترم ف ةيضابإلا ىري ال _ هيلع ماكحألا كلت نوذفنيو

 ماكحأ عيمج هيلع قبلحنتو نيملسملا قوقح عيمج هل مالسإلا ف مهل خأ

 ىف ةن شاخملاو ءافجلا مهنم قحتسي ةيصعملل هباكتراب هنأ الإ ، نيملسملا
 هل الهأ نوكي ال امم كلذ ىلا امو _ رافغتسالا مهنم قحتسي الو ةلماعملا

 . ٠ بوتي ىتح همالسإ ىلع صيرحلا هنيدب فوملا الا

 باكترا عوضوم ف _ ماملا قرافلا اذه نع ىضاغتي وتيلن نكلو

 اوفلاخ ةيضابإلا نأ ىلع همكح ىنبيو جراوخلاو .ةيضابإلا نيب ةريبكلا

 ىذلا لصألا اذه نأ ملعلا عم ٠ مهلصأ ىلع اظافح ةلسملا هذه ىف ةلزتعملا

 نم موي ىف هب اوموقي ملو ذ ةيضابإلا دنع هل لصأ ال ونيلن هيلإ ريشي

 بهذ ثيدحلا وأ ميدقلا ف مهيلإ بستني نمم ادحأ بسحأ الو مايألا

 ضايإ نبا هللا دبع نآ ركذت دئاقعلا بتكو خيراتلا بتك نإ لب ٠ هيلإ
 بكترم ف عفان لوق ببسب مالسإلا دعب رفكلاب هباحصأو عفان ىلع مكح
 عوضوم ىف جراوخلل ةيضابإلا ة ةموصخ ةدش تناك دتو كرشم هنإ ةريبكلا

 ردقلا عوضوم ىف ةلزتعملا م:تموصخ الإ افنع اهعراضت ال ةريبكلا بكترم

 ا ذإو ةعيرشلا ماكحأ نع مهماكحأ ف مهجورخ ىف نييومألل مهنموصخو

 اهيف ةيضابإلا نإف جراوخلا زيمي ام مهأ ىه ةريبكلا بكترم ةيضق تناك
 تانايدلا باتك ف ونيلن دروأ دقو جراوخلا دنع ام ةفلاخملا لك نوفلاخي

 دوصقملا .ىلع لدتو ضرغلاب ىفت اهنأ رهظ ةرستبم ةلمج ىخامشلا رماعل .

 دئاسلا ريبعتلاو رخآلا رطسثلا كرتو اهنم ارطسث لقن هنأل ةصقان ةلمجلا نكلو
 ث نيلزنملا نيب ةلزنملاب نيدنو » : تانايدلا باتك اهيف امب دئاقعلا بنك عيمج ف

٠ « نيتلزنم نيب ةلزنم ال نآو
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 ةلزنم كانه نأب نونيدي ةيضابإلا نأ راصتخاب ةرابعلا هذه حرشو .
 لجرلا نوكي دقف ٠ ةمعنلا رفك وأ قافنلا ةلزنم ىه ناميإلاو كرشلا نيب

 فنصلا اذهو ٠ ةمعن رفك رفاك وأ قفانم وه امنإو انمؤم سيلو اكرشم سيل
 امك ةيويندلا ماكحألاو تالماعملا عيمج ىف نيملسملا عم لخاد سانلا نم

 رئابكلا ىبكنرم عمو نيقفانملا عم ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس تناك
 ٠ نيتلزنملا نيب ةلزنملاب نيدت مهلوق ىنعم اذهو ( ةمعنلا رافك )

 ال هنأ كلذب نودصقيف نيتلزنملا نيب ةلزنم ال نأ : ةيناثلا ةرابعلا امأ

 رقي ىذلا لجرلاف ةمعنلا رفك وأ قافنلا نيبو ناميإلا نيب ةلزنم دجوت

 وأ لمعلاب اهنوخي نأ امأو انمؤم نوكيف اهب فوي نأ امإ ةداهشلا ةملكب
 ٠ ةجرد وأ ةبنرم امهنيب سيلو ( ةمعن رفك رفاك ) اقفانم نوكيف داقتعالا

 : نوكرشمو نوملسم : نامسق سانلا نأ ةيضابإلا دنع اذه صخلمو

 هيلع امب ىفنو مسق : نامسق مهو ديحوتلا ةملكب اورقأ نيذلا مه نوملسملا

 نونمؤملا مه نولوألاف كلذ ضعب ىف ناخ مسقو اداقتعاو المعو الوق هلل
 ثالؤه ةاصعلا وأ قاسفلا وأ ةمعنلا رافك وأ نوقفانملا .مه . نورخآلاو

 تابجاولاو قوقحلا ف نوواسنتيو ايندلا ف ةدحاو ماكحأ مهيلع قبطنت اعيمج
 ٠ طقف نيفوملل قح هنإف رافغتسالا الإ مهللا

 اودبع وأ مانصألا اودبع ءاوس نيملسملا ريغ مهف نوكرشملا امأ ا

 ملو لطابلا مهنيدب اركسمتف باتك لهأ اوناك وأ ائيسث نودبعي مل وأ ةعيبطلا

 ضعب الإ مهللا كرشلا ماكحأ مهيلع قبطنت مهلك ءالؤهو مالسإلاب اونمؤي .
 ىفكي اذه نأ بسحأ باتكلا لهأل هللا اهلعج ىتلا تاءانثسالا وأ ايازملا

 رخآ لصف ف ليصنتلا نم ديزمب اهتلوانت امبرو ةطقنلا هذه حاضيال
٠ ص,صنلاو لوقنلا ىلع ادمتعم
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 ملف _ ردقلا ةيضق ىهو _ ونيلن اهيلإ راشأ ىتلا ةيناثلا ةيضقلا امآ

 نآ نود اهكرت مث اهضرع دقف كلذلو هيلإ دنتسي ءىش ىأ وديب اميف دجي

 ٠' ائيسشث اهنع لوقي

 هضرع ام أرقي وهو ءىراقلا نهذ ف ددرتي ال الاؤس نأ كش الو

 نع ديحوتلا ىف مهلوصآ عيمج اوذخآ دق ةيضابإلا ماد ام : لوقي ونيلن

 لصألا ىلع اظافح ةريبكلا بكترم مكح ىف الإ مهوفلاخي ملو ث ةلزتعملا

 لاؤس وهو ٠ ردقلا ى مهيأر اضيأ أ مهنع اوذخأي مل اذاملف ردقلا ف وآ

 اباوج هل دجي نأ نكمن ىذلا ديحولا صخشلا نأل باؤج نودب ىقب

 ٠ ملاعلا اذه ريغ ملاع ىلا لقتنا دق ونيلنو ونيلن ريبكلا "قرشتسملا وه

 : ىلب امب هثحب ونيلن ذ د اتسال ١ , متتخي و
 ٠ ۔۔> - - ٠

 ىذلا نمزلا نييعتب انل حمسي ام ةعوبطملا رداصملا ف انيدل ل سيل
 نيقي ف ةفرعن ام لكو افنآ ةروكذملا ةلزتعملا لاونأ ةبراغملا ةيضابإلا ذختا

 ترهات ىف ىمتسرلا ناطلسلا هب لاق لوق قولخم نآرقلا نأب لوقلا نآ. وه
 جتنتسي امك ( ٢٤٠ ب ١٩٠ ) ةنس نيب مكح ىذلا باهولا دبع نب حلفأ

 ةيضابإلا بهذم نإو 5 ىكسنليتوم باتك نم _ ١ قيلعت ٥٤١ ةحفص نم

 ٠ ىداليملا رشع ىناثلاو ىرجملا سداسلا نرقلا ف ايثاهن نوكي دق ةبراغملا

 عيطتسي ام ةعوبطملا رداصملا نم هيدل سيل هنآ فرتعب ونيلن قرشتسملا

 امف ٠ ةلزتعملا لاوقأ ةبراغملا ةيضابإلا هيف ذختا ىذلا نمزلا هب نيعي نآ

 ىف ةيضابإلا نأ ررقي نأ اهيلع آدامتعا _ عاطتسا ىتلا رداصملا ىه

؟ ةلزتعملا نم مهلوصآ اوذخأ دق برغملا



_ ٢٨٣ 

 هيأر نوكي نأ عاطتسا فيكف هيدل ةرفوتم ريغ رداصملا تناكا اذإ

 نأ ىا ؟ (ا) ىسكعلا هجونا ىلع ةقينحلا نوكت ال ملو ٠ هجولا اذه ىلع
 نم دب ال ناك اذإ ةيضابإلا نم مهدئاقع لوصأ اوذخأ نيذلا مه ةلزتعملا

 ؟ ىناثلا نع امهدحأ ذخآ ضا رتفا

 دحأ نأب ضارتفالا نأ - ةرم نم رثكأ انركذ امك _ ةقيقحلاو

 ونيلن فارتعاو هيلإ ىعاد الو هل ساسأ ال ىناثلا نم هلوصأ ذخآ نيبعذملا

 ةيضابإلا رداصم نأل ٠ حيحصو ميلس فارتعا هيدل رداصملا رفوت مدعب

 ىذلا ماهلا عوضوملا ىف اميلس امكح مكحي نأ هل حيتت ال اهركذ ىتلا

 عضو نتم ىنهو عيمج نب ال ديحوتلا ةديقع الإ ركذي مل وهف ٠ هنع ثدحت
 ودهي ال ةفرصلا ديحوتلا اياضت اهنم جلاعي امو راهظنتسالاو ظفحلل

 نتم رخآلا وه ىخامشل! نكاس نبال تانايدلا :باتكو اثالث وأ :نيتحفص

 هيلع عضو دقو اثالث وأ نيتحفص زواجتي ال راهظتسالاو ظفحلل عضو

 ٠ اردان الإ ةيمالكلا: اياضقلل ضرعتي ال ازجوم ايوغل احرش ىئالثلا

 . ىناسشولملا رصحن ىبأ ةديصقل حرش وهو ىبعنصملا باتك امأ

 ةلماكلا ةيانعلا ىنع دقف راهظتسالاو ظفحلل ا عضو نتم اضنأ ةذيضقلاو

 بلغأ ىف اذكهو زاجيإب ىنعملا لمجم ركذي مث ةيغالبلاو ةيوغللا بناوجلاب

 دقنلا ةكرحل الو اهخيراتل ضرعتي ملا عيضاوملا ضعب شقان اذإف لاوحألا

 عيمجو ٠ اهنوكت دنع ميضفاوملا كلت تقفار ىتلا ءاطعلاو ذخألاو درلاو

 ىبهذملا زيمتلا دعبو ىرجملا عباسلا نرقلا دعب تناك تافلؤملا هذه

 باوج ىف رمع نب ميهاربا ضويب : مامالا لضافلا انذاتسا لوقي )١(
 : ىلي ام ناطلس رداقلا دبع رينم ديسلل لارؤس نع هلا

 ىف ةيمالسالا قرفلا ةذاتسا ةيضابالا ربتعت نا نكمي مدقت ام ىلع ءانبو »
 ٠٠٠٠٠ « ةديقعلا اياضق ليصاتاأ



 ضرعب ابلاغ ىنعت ال ىهف ٠ ةيمالسإلا قرفلا عيمجل ىديقعلا رارقتسالاو
 بتكلا كلت نأ كش الو ٠ ةنيعم رظن ةهجو ديؤت ىتلا ةلوادتملا ةلدألا

 ىف نيهارملاو ةلدألا عيمج نأل ام ليلدب جتحا نم لوأ فرعت نأ اهمهي ال

 فقوملا اذهو ٠ قرفلا لك ءاملع نيب اعاشم اقح تحبصأ نيحلا كلذ
 ؟ ثدح ىتم دئاقعلاو ءارآلا نوكت ةفرعم ىلع دعاسي ال _ لاحلا ةعيبطب

 ٠ هنم سبتقا نمو اهيلإ قبس نم الو ٠ اهيلع تنبنا ىتلا لوصذلا ىنلع الو

 :ةممدقلال -.
 هذه لصفلا اذه متتخن نآ لبق اهب رمن نأ ىغبني ةريخأ ةطقن تيقب

 سداسلا نرقلا ف ايئاهن نوكت ىضابإلا بهذملا نأ ونيلن ىوعد ىه ةطقنلا
 اهيلإ دنتسا ىتلا رداصملا ىه امو ٠ ىئاهنلا نوكتلاب ىنعي اذامف ىرجملا
 نإف ء ىددعلا راشتنالا _ ىئاهنلا نوكتلاب ىنعي ناك اذإ ؟ مكحلا اذه ىف

 برغملا ىف راشتنا رثكأ اوناك نينرق وأ نرقب خيراتلا اذه لبق ةيضابإلا
 دق ب سداسلا نرقلا _ رصعلا اذه ىف مهنأو ٠ هيف اعزوتو ىمالسإلا

 نوكتلا وه دصقلا نكي نإو ٠ طقف تاحاولا ضعب ف عمجتلا ىلا اوصلقت
 نآلا ىتح متي مل نوكتلا اذه نإف داهتجالاو عورقلا لئاسم ىف ىملعلا

 ددجتيو ةايحلا عم ريسي هنأل مالسإلا بهاذم نم بهذم ىأل آدبأ مني نلو
 ٠ ةيعرشلا اهماكحأ اهءاطعإ داهتجالا ىلوأ نم بلطتت ىتلا ثادحألا مم
 دئاقعلا لوصأ نوكت كلذب دصقي ناك اذإ امأ ناسنإلا ةايح ىمتنت ىتح

 _ ةيفاكلا رداصملا هيدل سيل ونيلن قرشتسملاف نهذلا ىلا ردابتملا وهو

 ٠ سداسلا نرقلاب اذه ددحي فيكف ك همكح اهيلع ىنبني نأ نكمي لوقي امك
 ءاوس ء مهل دئاقع لوصألا هذه ةيضابإلا ذختا ىتم فرعي ال وهو

 _ مهريغ نم اهوسبتقأ وأ ةليصألا ةيمالسإلا رداصملا نم اهوطبنتسا

 نأ دجول اليلق ثحبلا ف دئجول ونيلن نآ ةقيقحلاو _ ةعيشلا وآ ةلزتعملا
زواجتت دق ةليوط هنمزأب دهعلا اذه لبت تفلآ دت مالكلا ملع بتك نم آريثك
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 رثاقنلاو ةرظانملا تاقلح نأ امك ، لوطملا اهنمو رصتخملا اهنم ٠ نينرقلا

 اهنأو ةدمب ناوألا اذه لبق ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب ىرجت كفنت ال تناك

 لدجلل ءاملع مدقتست اهلعج ام ةيمتسرلا ةلودلا دهع ىف فنعلا نم تغلب
 . رئازجلا ىلإ ايبيل نم ةرظانملاو

 برغملا ىلا ملعلا ةلمح دحأ متسر نب نمحرلا دبع مامإلا نإ مث
 لدجلا سلاجم نم اريثك رضح هنأ كش الو ةرصبلا ىف ةديبع.ىبأ ةبلط ناك

 ةرعاشألا امأ جراوخلاو ةيضابإلا نيبو ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب ةموصخلاو

 هسلجم نم درط ىذلا وه ةديبع ابأ نإ لب نيحلا كلذ ف دعب اورهظي ملف
 قرشملا ف ةيضابإلا دئاقع لوصأ نأ حضتي اذكهو ردقلاب لوقي نم

 هئالمزو رباج _ ةمئألا دهع ىف اهيلع لالدتسإلاو اهليصأت مت دق برغملاو
 قرشملا ىلا ملعلا بالط اهلقن مهنعو هئالمزو ةديبع ىبأ دمع ىف مث

 ةيرعسشألا لبق ديكاتلابو ةلزتعملا دنع اهلصأت متي نأ لبق امبر برغملاو
 ةمألا ءاملع ةيقب نم دافتسا دق نيلوألا ةمئألا دعب ءاج نم نأ اضيأ كش الو

 هدنع ام ىلا هفاضأف ابولسأ وأ اليلد وأ ةجح مهنم سبتقا امبرو ض اهقرفو

 . ةلدأو ججح نم

 انذاتسأ ةلاسر نم تارقف هل لقن نأ همهي وأ ءىراقلا ديفي امم لعلو

 ميركلا ءى راقلا ىلإف ٠ ناطلس رداقلا دبع رينم ذاتسألا ةلئسأ نع اهب

 : ىلي ام اهنم

 دهب ) نوملسملا اهببسب قرتفا ةيدئاقع ةلأسم لوأ نأ نوملعتو »
) نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا دهع رخاوآ ىف آدب ىذلا ىسايسلا فالخلا
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 لدعلاو ةيناسنإلا ةدارإلا ) مكباتك ىف اهنع متربع ىتلا ردقلا ةلأسم ىه

 وأ ةيلصاولا مامإ لازغلا ءاطع نب لصاو اهربك ىلوت ىذلاو ( ىملإلا
 نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ناميإلاو رفكلا ىنعم ديدحت ةلأسم مث ث ةلزتعملا

 لاومألا نولحتسملا جراوخلا مه اهربك ىلوت ىدلاو نيتلزنملا نيب ةلزنم الو

 مث ٠ ىغبلاب تلح اذإ مهئامدل اعبت مهيرارذ ىبسو نيملسملا نم ةاغبلا
 ىسرافلا ىناصيدلا ركاش وأ اهراثآ ىتلا ء همدق وأ نآرقلا قلخ ةلسم

 نولغغملا هب رتغاف ، مهتملك قرفيو نيملسملا نتفيل مالسإلاب .رهاظت ىذلا

 ٠ ءارعش ةنتف اهوراثآو ءامهدلا نم

 : لحنلاو للملا بحاص ىناتسرهشلا هنع لانت دقف ءاطع نب لصاو امأف
 نسحلا ذيملت ناك ىلازغلا ءاطع نب لصاو ةفيذح ىبأ باحصأ ةيلصاولا

 نب ماشهو كلملا دبع مايآ ىف ناكو رابخألاو مولعلا هيلع أرقي ىرصبلا

 ةنس تناك نوخرؤملا ركذي امك _ كلملا . دبع ةيالوو ٠ ه 1 ٠ كلملا دبع

 ٢٥ ىلا ١٠٥. نم ماشه ةيالوو نينامثو تس ةنس هتافوو نيتسو سمخ

 ىوريو ٠ هرمع نم ريخألا فصنلا ى ىرصبلا نسحلاب هلاصتا نوكيف

 _( ناهربلاو ليلدلا ) هباتك ف ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ خيشلا ركذ امك

 نآ لبق ةنس نيرشع ىرصبلا نسحلا سلجم مزل ءاطع نب لصاو نإ

 سلجم لصاو اميف لزتعا ىتلا ةنسلا ديدحتلا هجو ىلع ملعن ال ٠ هلزتعي
 رخا وأ ىف ناك كلذ نإ خيراوتلاو تاياورلا عومجم نم دافتسيو نسحلا

 ةيضابإلا مامإ نوكي كلذ ىلعو ةرجهلل لوألا نرقلا رخاوأ ىفو نسحلا مايأ
 ىف ةيضابإلا ةفسلف نوكتو ٠ ةلزتعملا ةيلصاولا مامإ ىلع اريثك () امدقتم

 هحجر ام ىلع ه ٩٢ .ةنس ىفوتو ه ١٨. ةنس ديز نب :رباج دلو )١(.
 ھ .١١ ماع ىفوت هنكلو ىربلا نسحلا دلو ىتم فرعا الو ضويب ماملالا

 .. . ھ ١٣١ ةنس ىفوتو ھ ٨.٠ ةنس ءاطع نب لصاو دلوو
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 لصاو رهظي نأ لبق ترولبت دق .( ردقلا ) ىهلإلا لدعلاو ةيناسنإلا ةدارإلا

 ٠ » هيهذمل ءاطع نبا

 : لوقي ردقلا ف ةيضابإلا ةفسلف حرشي نأ دعبو

 نيتقرفلا دض ، نوحفاكيو نوحفاني ةيضابإلا ناك ةفسلفلا هذه نعو » `

 ٠ « لاعفألا قلخ ةعدبو © ربجلا ةعدب اتثدحأ نيتللا نيتلاضلا

 6 اهنم مدقل ةيضابإلا ةفسلف نأو ن اثداح نيبهذملا نأ ىرت تناف ا

 ٠ هيلع عامجإلا قبس ىذلا لصألاب ةكسمتم أ ىهو

 اهب لصحي اكرش اهلك ىصاعملا اولعج نيذلا جراوخلا ةعدب امأو
 وبأو ث كيز نب رباج ناكو ٠ كلذك ةثدحم اهنإف ةيرذلا ىبسو لاملاو مدلا

 مامإلا عابتأ نم مهريغو ضابإ نب هللا دبعو هتذمالت ربكأ نم ملسم .ةديبع

 ريسلا بحاص لوق ه لبق كل هانلقن اميف انلقن دقو ه جراوخلا نورظاني رباج
 ريسلا فو ٠ ه ا مهريغو جراوخلا عم تارظانم هلو : ضابإ نبا هللا دبع ف

 دق سيلا : مهل لوتيف جراوخلا ىتاي رباج ناك : مامض لاق ٧٦ انغيأ

  

 نب لصاو ناك ديز نب رباج ةيضابالا ماما ىفوت امدنع هنا ملعت اذهبو
 اذاو ةساردلا نم ىلوالا تاوطخلا ىف لازي ال هناو . غولبلا نود اقهارم ءاطع
 هتسردمب قحتلا دق نوكي هناغ ةنس نيرشع ةدم ىرصبلا نسحلا مزال هنا حص

 نكي امهمو هتافو لبق هنع لصفنا هنأ ةرورض تاونس رشع نم لقا هرمعو
 ادبي مل الصاو ناو لكاشملا كلت ق رارقتسالا دح ىلا غلب دق ناك ارباج ناغ

 كلملا دبع مايا لصاو دوجو نع ىناتسرهشلا هركذ ام امأ . دعب اهيف ريكفتلا
 تس نوكي ذئنيح لصاو رمعو ه ٨٦ ةنس ىفوت كلملا دبع نال حضاو ريغف
 فرعو رهتشا دق ةركبملا نسلا كلت ىف لصاو نوكي نا لوقعم ريغو . تاونس
. ةيملعلا تالاجملا ىف



 ۔ _ ٢٨٨

 هذه قبسأ رباج نأ ىرت تناف ٠ ه ا خلإ ٠٠ هتنايدب نيملسملا ءامد هنا مرح
 هتايح ىف ةرظانملا ىف هذه هتقيرط هتذمالت كلسو ث اهرظاني ناكو قرفلا

 ةيضابإلا ىأر حرشف : نآرقلا قلخ عوضومل ضرع مث ٠ « هتافو دعبو

 ربتعت نأ نكمي مدقت ام ىلع ءانبو » : لاق مث حوضوو زاجيإب عوضوملا ىف
 ىمتنا ٠ « دئاقعلا اياضق ليصأت ف ةيمالسإلا قرفلا ةذاتسأ ةيضابإلا

 ٠ هنم دوصخملا

 دوهجملا اذه ٠ مجلا ءانثناب ركذأ نأ لصفلا اذه ماتخ ىف ىنرسيو
 فدهي ناك ىذلا ثحبلا اذه ىف ونيلن ريبكلا قرشتسملا هلذب ىذلأ ميقلا

 ميقلا دوهجملا اذه ريضي الو ضحم ىملع فشك ىلا _ ودبي اميف _ هنم
 ء رظنلا تاهجو وآ ث تايئزجلا وآ تايلكلا ضعب ىف هعم فلتخن .اننأ

 هآارنو ع هب نحن عنتقن مل \ ةجح هاريو هب عنتقم وه ناك ام نآو

 ثحبلا ةف ىملعلا صالخإلا نإف ع ثحبلاو ةئاملا دنع لعاضتت ةهبش
 ٠ ريدقتلاو ركشلا ىلع ثعبب نأب ليفك ث هل درجتلا و:

 نحنف ةيضتلا هذه جلاعي وه و ونيلن بولسأ ف انل ١ ده ام ١ ذهو

. هجئاتنو هتاضارتفا ف هعم فلتخنو ٠ ميقلا دوهجملا ىلع هركشن
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 (") ةنسلا لهأو ةيضابإلا نيب ءاقللا

 اهركذ مث طاقن عبس ف ونيلن قرشتسملا ايسحخل ىتلا لئاسملا نإ

 ةيضابإلا نأ معزو ةنسلا لهأو ةيضابإلا نيب دعابتلاو فالخلل جذامنك

 تذخأ لئاسم مقاواا ىف ىه _ مينم اهودمتسا وأ ةلزتعملاب اورثأت دق اهيف

 دقو ةفلتخملا مهبهاذمب ةفاك نيملسملا ءاملع نيب تقولاو دهجلا نم آريثك
 ءاملع نيب ىرج امك دحاولا بهذملا ءاملع نيب قيقدلا شاقنلا اهبف ىرج

 ةرحانتم تاركسعمك ةيمالسإلا بهاذملا ريوصت ةلواحمو ةفلتخملا بهاذملا

 مهدعاس دقو اهزيكرت ىلع نولمعيو آريثك نوقرشتسملا ايل رسي ةلواحم
 لثمبو ٠ ثيدحلاو ميدقلا ف نيملسملا ءاملع نم نيبحطسلا ضعب كلذ ىلع
 ى بهاذملا باحصأ اهعفري ىتل! تاراعشلا ةباثمب لئاسملا كلت تراص اذه

 ىبحم نم ءاملعلا هابسثأو بلطلا نم ىلوألا لحارملا ف نوملعتملا ناكو
 ةرهشلاو بغشلاو لدجلا ىلع ةدعاسمو ةبيط لئاسو اهيف نودجي روهظلا

 - ةيلمعلا ةيمقفلا تافالخلا ضعب ف ماوعلا دجي امك امامت روهظلا بحو

 ةلمسبلا ةءارقو ك دهشتلا دنع ةبابسلا كيرحتو ث ريبكنلا دنع ىديألا عفرك

 ةعبط بهاذم الب مالسا هباتك ىف ةمكشلا ىنطصم روتكدلا لاق (١)ر
 : ىلي ام ٢٤٩ ص ةيبرعلا ةضبنلا راد

 انركذ نمم ةمئالا ءالؤه نا رابتعالاو ةفرعملاب ريدجلا ءىشلا نا ىلع »
 اوناك امناو ‘ ةنسلا لها ةمئا مساب نورق ةدعب هدعب وأ مهنامز ىف اوغرعي مل
 نيملسملا ةرهمج ةيمست نا كلذ . مهيار ريغ ىار نم الا نيملسملا ةماعل ةمئا

 ىرجلا عباسلا نرقلا ىلاوح ىلا اهخيرات عجري ةرخاتم ةيمست ةنسلا لهاب
 . « نورق ةعبرا ىلاوحب لبنح نبا وهو نيروهشملا ةمئالا رخآ رصع دعب ىا

 ) ةيضابالا _ ٩ م (



 س ٢٨٩٨٠

 نيدلاب ك.ہمناا ةدش نايبو ةخرعملا رابظاإل 7 _ ةحناغلا لوأ ٤

 ٠ ةنسلا ىلع ةظفاحملاو

 ملعلا لهأ ىوتسم ىلإ اليلق تايوتسملا هذه نع انعفترا اذإف
 نيفرطتم نيغراح ىع مهنيب اميف رودت لئاسملا هذه اندجو قيقحتلا باحصأو

 نوكتي نيذلا ءاملعلا ك_ةلوأ لعلو ٠ نابهذملا هيلع ىنتلي لدتعم طسوو
 ترثأ دق نيفرطتملا نيفرطلا نأو ةقيتح نوققحملا مه لدتعملا فرطلا مهنم

 ةمألا فوفص نيب اميببسب تحتفنا ثيح ىلإ امهب تبهذ تارثؤم امهيلع
 قشل الخدم مهريغو نيملسملا نم ةصاخلا حلاصملا باحصأ اميف دجو ةرغث
 ىف اورثأت ةيضابإلا ناك اذإ امع رظنلا عطقيو ٠ ةملكلا قيرفتو اصعلا

 مهعم اهيف نوتفتي مه لهو ميب اورثأتب مل وأ ةلزتعملاب ةقباسلا طاقنلا

 ضرعأ نأ بحأ ىنإغ ايلك وأ ايئزج افالتخا نوفلتخي وأ قافتالا لك
 لهأو ةيضابإلا نيب ءاقللا هرجو ميركلا ءىراقلا ىلع لصفلا اذه ىف
 ةطقن ديحش زاجيإ ف اهضرعن فوسو ٠ اهسفن لئاسملا هذه ف ةنسلا

 : ىلي اميف ونيلن اهركذ امك ةطقن

 ١ _ ميدق وأ قولخم نآرقلا ٠

 بسح ىناصيدلا ركاش وبآ اهراثأ نيح ةملكلا هذه لوح بغشلا آدب

 بناج فرطتف ث نيفرطلا نيب لدجلا دتشاو ميدق وأ قولخم ريغ نورخآ

 ىفن ىتح رخآلا بناجلا فرطتو ةميدق فورحلاو فحاصملا نآ معز ىتح

 برتقت ءارآ ءارآلا ةعومجم نيب ناكو ىلاعتو كرابت هللا نع مالكلا ةعنص
 ةنسلا لهأو ةيضابإلا نم نوققحملا ىهتنا دتو ه كانه نم وأ انه نم
 ثودحلاب فصوي نأ ىغبني امو ميدقلاب فصوب نآ ىغبني ام ةفرعم ىنإ

عمسللاك 7 ذ ةفص ىه اولاقو مالكلا ةفص ىلاعتو كرابت هلل ا.ونيثآف



 س ٢٨٩١

 ثداح وهف كلذ ادع امو ىسفنلا مالكلاب مهضعب اهنع ربعو ملعلاو رصبلاو

 ىبناج انلمهأ اذإ ىظفل فالخ مهنيب فالخلا نأ مهل رمظو
 ءاملع نم نإف قيقحتلا ىوتسم ىلع ءاتللا اذه ىلع ةدايزو _ فرطتلا

 ركذ دتف قولخم نآرتلا زارتحا وأ جرحت نود لوقي نه ةنسلا لهآ

 ناك ةفينح ابآ نأ فسوي ىبأ نع ةددعتم قرط نم ىدادغبلا بيطخلا

 هنإ لوقي ناك دقف ىديرتالا روصنم ربأ امأ قولخم نآرقلا لوتب
 ىناهعلا رضنلا وبأ ناك د_ةو ٠ قولخم لاق هنأ هنع ظفحي ملو ثدحم

 ىلع اديدسن اراكنإ ركنأو قولخم ريغ نآرقلا نإ لوقي ةيضابإلا ةمئأ نم

 هذه نأ ةيمخابإلا ةمئأ نم بطتلا بهذو ٠ نآرقلا قاخب لوقي نم

 اهيف فالخلا نإ سئيفط قاحسإ وبآ لاتو لوصألا نم تسيل ةلأسملا
 ةلكشملا هذه ىف نيبهذملا نيب ءاقللا ىلع ةلالدلل فاك ردقلا اذهو ٠ ىظفل

 افالخ اهيف فالخلا رابتعاو ةمألا ءاملع نم ليلق ريغ اديج تذخأ ىتلا
 ىقتلي نأ ىفكيو ٠ ةيبصعلاو فرطتلا فارطأ نم درجت نيح ايظفل

 ىلاعتو كرابت هللا نأ ىه عوضوملا اذه ىف نيتقيقح ىلع نوملسملا

 ىلع هلزنأ لجو زع هللا مالك ميركلا نآرقلا نأو ه . ملكتم ريصب عيمس

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 ٢ _ ؟ ةنكمم ةرخآلا ىف العو لج ىرابلا ةيؤر له !

 ةلكشم ف عقو ام سفن وه ةيؤرلا ةلكسنم ىف مقو ام نأ بسحأ

 دقف . مالكلا ةلكسثم لبت تريذأ دق ةيؤرلا ةلكسنم تناك نإو _ مالكل

 ءاقللا ناكم وه لدتعم طسوو نافرطتم نافرط اضيأ ىه اهيف ناك

 ىلإ فرطتلا هب لصي ىتح غلايب تابثإلا فرط نأ كلذو نيبهذملا نيب

هب لصي ىتح غلايب ىفنلا فرطو ديددتلاو ليثمتلاو هيبشتلا دح



 س ٢٨٩٢

 قيقحتلا باحصآ فقي اهنيبو ٠ ملعلا لامك لوصح ىفن دح ىلإ فرطتلا
 ءاقل وآ الماك ءاقل دحاولا ىنعملا ىف ىقتلت ىتلا ةبراقتملا بناوجلا ى

 نم ةنسلا لهأ ءاملع ضعب هيلإ بهذ اميف لثمتن ةروصلا هذهو ابراقتم
 اهنع ربعر ىلاعتو كرابت هللاب ملعلا لامك لوصح اهانعم ةيؤرلا نأ

 تفلتخاو ملعلا لامك ىه ةسداس ةساحب عقت ةيؤرلا نأب مهنم نورخآ
 ىتلا ةروصلا لماك ىفن ىلع ةياهنلا ف ىئالتت اهنكلو مهنم ريثكلا ريباعت

 هيبشتو دودح نم همزلتست امو ىئرمو ىئار ةروصل ناسنإلا اهليختي

 هبتارم ىأ ىف هيبشت ىاب رعشي امع داعتبالا ىلع ةيابنلا ىف قفتتو
 صوصنب مدطصي ال ىكل أجتلا نم مهنمو اهلاكشأ لك ىف ةيدودحملابو
 ضوخن نآ انل سيلو ةمايقلا موي لاوحأ نم اذه نأ ىلإ تابثإلاو ىفنلا

 ةيضايإلا نم نولدتعملاو صوصنلا هب تءاج ىذلا ردقلا ريغب هيف

 نوعنميو ىلاعت هب ملعلا لامك وه ةيؤرلا ىنعم نوكي نآ نوعنمي ال
 لخدت ال ةلاح كل انه تناك اذإف سانلا دنع ةليختملا ةروصلاب ةيؤرلا

 هبشي ءىش ىه امنإو هيبستنلا وأ ديدحتلا ىلإ ىدؤت الو دويقلا هذه تحت
 ىلإ فاضي كلذ نم عنام الف ملعلا لامك لوصح نم مهضعب هلوقي ام

 ا_ةلطم ةيؤرلا ىفن ىلإ هبتك بلغأ ىف ليمي ىلازغلا مامإلا نإ ءاقللا اذه

 نم نوفرطتملاف هيبشتلا نم رارفلا وه م قاولا ىف عيمجلا قلطنمو

 اديدش ارارف ديعب ليوأتب ولو هيبشتلا مهوي ام لك نم نورفي ةيضابإلا

 تلد نإو ىلوقلا ىفنلاب هيبشتلا ىفنب ةنسلا لهآ نم نوفراتملا ىفتكيو
 رارفلاوا هيزنتلا داقتعا نأ بسحأو مهريباعت هيلإ تدأو مهظافلأ هيلع
 حاضيإ ف ناترظنلا اميلع ىقلت ىتلا لولحلا سامتلا مث هيبشتلا نم
 نأ ىلع ةلالدلل فاك راد۔ةم وه رهاظلا ىف ةضراعتملا صوصنلا لو!دم

 سفن ند اعبان امهالك هب ربتعي نأ نكمي ابيرق ءاقل نايقتلم نيبهذملا
٠ ر_خآلا هنم عبن ىذلا هاجتالا



 - _ ٦٩٣

 : طارصلاو نازيملا ىنعم _ ٣

 اهي لصوو اتقوو ادهج تدغنتسا ىتلا لئاسملا نم ةلأسم هذه

 سانلا ضعب اهيف رصي ٠ ةيذاوليب وأ ةيلزه نركت داكن روسح ىلا ىدحتلا

 نزولا عقي فيك راتخي مث ناسلو نيتفك !ذ ةمايقلا موي نازيملا نركي نأ

 ارسج طارصلا نوكي نأ ميضعب رحيو اديعب اطوش روصتلا ىف بهذيف

 قباستي مث فيسلا نم دحآو ةرعشلا نم قرأ نركي نأو منوج قرف

 اذه مهتابس ف مهو رانلا ىلإ هريصم ناك مهنم عقو نمف هيلع سانلا

 ناك اذإو مويلا حاتري نأ بجي روصتلا اذه نآ بسحأ مهلامعأ بسحب
 نم اعاونأ فشتكا دت ديعلا اذه ىلإ ديعلا كلذ ذنم ىرشبلا ملعلا

 هنأو رصعلا كلذ ف نيليختملا لايخ اهيلإ غلبي مل سيياقملاو نيزارلا

 ناسنالل فيكف كلذ ىلإ امي لقعلاو ءاكذلل سيياقم نع ثحبلا روصي

 نم الك نإ ٠ ةمايقلا موي ناسنإلا لامعأل هللا نيزاوم فصي نآ مويلا
 ءازجلا موي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نونمؤم ةنسلا لهاو ةيضابإلا

 همكحو ، قحلا هنزوو ، لصنلا ىلاعت هلوق نأو هدابع نيب لصفي

 ٠ لدعلا

 ٠ امهنيب ءاقل اذه ىغكبو

 : هيبشتلا مهفي ام ليوأت _ ٤

 نولوقي ةيديرتاملار ةيرعشألا نم ةنسلا لهآ بلغأ حبصأ ةطقنلا هذه

 لك نأ ىري مهلكو ٠ مات اهيف امهنيب ءاقللاو ةيضابإلا .هب لوني امب اهيف
 رعشت ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا ىف وأ ميركلا نآرقلا ىف تدرو ةملك
٠ هيبشتلا ىلع لدي الو ىنعملا ىدؤي امب لوؤن نأ بجي هيبستتلاب



 ٥ _ رئابكلا بكترم :

 ٨٩ ص قرفلا خيرات هباتك ق ىباوغلا ىفطصم ىلع ذاتسألا .لوقي

 : ىلب ام

 ٠ رخاك ٥هروجفو هقسف مم ةريبكلا بكترم نا لوقن جراوخلا ) ( ١

 . نمؤم هروجنو هقسف عم وه لونت ةئجرملا ( ب )

 ٠ قساف هروجفو هقسف عم وه لونت ةعيشلا ( ج )

 . قفانم هروجفو هقسف عم وه لوقي ىرصبلا نسحلا ( د )

 ةنسلا لهأ ركذي مل هنأ ىل ودييو ىباوغلا ذاتسألا هلوقي ام اذه

 ىري هنأل ةيضابإلا ركذي ملو ةئجرملا مسق ف نولخدي مهنأ ىري هنأل
 ةنسلا لهأف كلذك سيل عقاولا نكلو ٠ جراوخلا مسق ف نولخدي مهنأ

 نوبهذي ال ةنسلا لهأ نأل ٠ جراوخ اوسيل ةيضابإلاو ةئجره اوسيل

 « ةيصعم ناميإلا عم رضت ال » مهلوق نم ةئجرملا هيلإ تبهذ ام ىلإ

 فلختي ال ديعولا نآ ةيضابإلا ىري امك نوري مهنم ةيديرتاملا نإ لب

 اهنإو جراوخلا ىآر نوري ال ةيضابإلا نألو دعولا فلختي ال امك

 سيلو اةفانم ةريبكلا بكترم نوربتعيف ىرصبلا نسحلا ىآر نوري

 رظنلا عطقب _ الماك ءاقل ةنسلا لهأو ةيضابإلا ىقتلي انهو ٠ اكرشم

 لخدي بتي مل اذإ ةريبكلا بكترم نأ اعيمج نوتفتيف - تايمستلا نع
 ٠ نيملسلا نم هريغ نع فلتخت ال ىيف ايندلا ىف هتلماعم امأ ٠ رانلا

٠ لماك امهنيب ةطقنلا هذه ىف ءاقللا



_ ٢٨٩٥ _ 

 ٦ _ دولحلا ) ىدبآ رانلا باذع ( :

 ريثك لدج اهيف ىرج دتو ةقباسلا ةيضقلا نع ةعرفتم ةيضق هذه

 ةيضابإلا نه ةمئألا بطق لاقو دولخلا بناج ىلإ ىلازغلا مامإلا حضو

 لوصألا نم سيل همدعو دحوملا دولخ نأ ضارتعالا ةلازإ هتلاسر ف

 . امهدحأ دقتعم قيسفت اهب نوكي ىتلا

 ٠ نيبهذملا نيب ءاتل اذه ىفكيو

 ٧ _ هللا تاذ ىلع ةدئاز تسيل هللا تافص :

 ريثكلا شاقنلا اهبف ىرج ىتلا عيضاوملا مهأ نم تافصلا عوضوم

 كرابت هللا تافص نأ ةرعاشألا ضعب لوقي امنيبف لصاوتملا لدجلاو

 تسيل تافصلا نأ ةنسلا لهأ نم ةيديرتاملا لوقي هتاذ ريغ ىلاعتو

 تاذ۔لا نع ةكفنم الو اهتاذب ةمئاق تافص تسيل ىهف تاذلا ريغ ائيسث

 ىف ةيضابإلا هلوقي ام وه اذهو ٠ تاذلا نع ةلقتسم ةنونيك اهل سيلف

 ىتح ةلأسملا هذه ىف ةيديرتاملاو ةيضابإلا ىقتلي امبرو اضيآ تافصلا
 ةيضابإلا لوقب لوقي نم ةرعاشألا نم كانهو تاملكلا ,راينخاو ريبعتلا ف

 تافصلا ميمج ىف كلذب لوني نم مهنمو ءاقبلاو دوجوااك تافصلا ضعب ف

 رادنملا اذه نأ بسحأ ٠ بناجلا اذه ىلا ليمي ىلازغلا مامإلا لعلو

 . تافصلا عوضوم ف ةيضابإلاو ةنسلا لهآ نيب ءاقللا ىف ىفكي

 ٨ _ ١ ر دقل :

 ردقلا عوضوم ف ةنسلا لهأو ةيضابال ١ نب فالخ ال هنأ وديب

٠ كلذب عنتقم ونيلن ق مشتسعل ا نأو



٢٨٩٦ 

 لهأ ىلإ نيبستنملا نإ لوقأ نأ ديرأ زجوملا ضرعلا اذه دعب

 ىف انيب افالتخا فلتخت ىهو ةيمالسإلا قرغلا نم ريبك ددع ةنسلا

 فرطتي نم مينمف نيحانجلا ااك ىلإ نوفرطتم اييفو لكاشملا هذه ميمج

 ىتح ىنا۔ذنا بناجلا ىلإ فرطتي نم مهنمو هنم بيرق وأ هيبشتلا ىلإ

 ةلبانحلا نم نيددشتملا ضعبو ةيرهاظلا لعلو ةلزتعملل ىدص نوكي داكي
 ا۔تحبأ نإ دحاجلا وأ ظفاحملا بناجلا ث لوألا بناجلا نولئمي نييميتلاو

 نولثمي ىلازغلا مامإلاو ةيديرتاملا لعلو ريبعتلا اذه لمعتسن نآ انسفنأل

 ٠ ررحتملا بناجلا

 ةمئألا ضعب عم نوقتلي ةقباسلا لئاسملا عيمج ف ةيضابإلاو
 ةيبلغألا عم نوقتلي مهنإ انلقل ليصفتلا اندرأ ولف ث ءالؤه نم قرفلا وأ
 ٠ ردقلاو هباشتملا ليوأت ىف ةقلطملا

 ٠ رئابكلا بكترمو تافصلا ى ريثكلا عم نوقتليو

 ريغ وأ قولخم نآرتلا ( مالكلا ةفص ق ةمثألا ضعب مم نوقتليو

 ٠ دولخلاو ةيؤرلاو ) قولخم

 ىرخألا هب لوقت ام سفنب لوقت نيتقرفلا دحآ نأ ءاقللاب ىنعأو

 فلتختو ليصفتلا ف ىقتلتو لامجإلا ف انايحأ اهنع فلتختو انايحأ

 ىلإ نوليمي ءاملع نيتفئاطلا ىدحإ ىف دجويو روهملا ىف انايحأ اهنع
 د۔نع دجت نلو تاقوألا نم ريثك ىف ىرخألا ةفئاطلا هب لوقت ام
 تكلس اذإ الإ ميللا لئاسملا ميمج ىف ادبأ امنيب الماك اعاطقنا قيقحتلا
نأ نكمي ةنراقملا هذه نأ كش الو نيقيرفلا دحأ نم نيفرطتملا كلسم



_ ٢٨٩٧ 

 امبرو ةلزتعملاو ةيضابإلا عم وأ ةلزتعملاو ةنسلا لهأ عم اضيأ ىرجت
 قرفلا هذه عيمج نإف ٠ اذه نم ابيرق وأ اذه لثم ءاملا اهيف نوكي

 هلوقب ام مغر هلوسر ةنسو هللا باتك وه دحاو عبنم نع ردصت امنإ

 مهفلا فالتخا بيسي داهتجالا هيلإ ىدأ ام مغرو فرااخلا ف نولئاقلا

٠ ليلدلا ةيقطنمب عانتنالاو



٢٩٨٩٨ 

 هللا ف ىخأ اي

 ةيضابإلا نع ليق
. 

 همد خم

 لوالا بابلا

 ماهتالا صنت ف ةيضابإلا
 ( ءامدقلا عم ) لوألا مسقلا

 ىرعسنألا دنع ةيضابإلا

 ةيضابإلا ىلع ىرعشلا تاعيذشت
 ىرعسضشألا دنع ةيضابإلا تالاقم

 ةيضابإلاو ىدادغبلا

 ةيضابإلاو مزح نبا

 ةيضابالاو ىنييارفسالا رفظملا وبأ

 ةيضابإلاو ىناتسرهسشلا حتفلا وبآ

 ىناثلا بابلا

 نيرصاعملا عم

 ىباوغلا ىفطصم ىلع ذاتسألا عم

 ةرهز ىبآ عه

 دمحلا ةبيبسش رداقلا دبع مم

 ةيضابإلا بهذم ةصااخ

 ى ديوه روتكدل ١ عه

.١٢ 

 ٤ا

١٩ 

٢١ 

٢٨٩ 

٤٣ 

٢ 

٦١ 

٦٦ 

٧٥ 

٧٦ 

٩٧ 

١١٣ 

١٢١ 

١٢٥



_ ٢٨٩٩ 

 اضيأ ىديوه روتكدلا عم

 نيقرشتسملا ةيعبت ىف ىديوه

 ىخونتلا نيدلا زع

 ىقابلا دبع ميهاربا عم
 جراوخلا دئاقع نم فرط

 ىقابلا دبع ميهارباو ىخونتلا : نيذاتسألا عم

 تلاثلا بابلا

 . . . . ( نوقرشتسملا ( ثلاثلا مسىتقلا

 نوقرستتسل

 وذنيلن وسنوفلا ولرك عم

١٣٤ 

١٤٤ 

١٥٨ 

١٧٥ 

١٧٥ 

١٨١ 

٩٧ 

١٩٩ 

٢٠١ 

٢٦٠


