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 ثتمعب)ازع

 ةعماج ._نزيدلالوصأل _رلاعلا دهعملا مدق .ريتسجام ةلاسر لضألا فوه .

 رئازجلا 4 ةبورخلا

 م1-1994 993/ه1414-1415ةيعماجلا ةنسلا ؤ

 موسق قازرلا دبع روتكدلا فارشإ

 ارح فرشم :ريدقس ريتسجام ةحر د ثحابلاهب لانو

 عم شقون امك هعبط ىلإ هتلئاعو فلؤملا ءاقدصأ نم ةلث ترداب مث

 ( نكم أ ام حيحصتل او طبضلا ىلع صرجل ١

 نكمتن مل فلؤملا ديب تافاضإ امب ةخسن ىلع رثع مالفألا لامكتسا دعبو

 اهجارد] نم :.

   ةحقنمو ةديزم .ةقحال ةعبط يف ىلاعت هت هللا نذاب اهقحلنسو





 2 دمهإل \

 .همحر يدلاو ىلإ ٥

 .اهاعرو هللا اهظفح قدلاو ىلإ ©

 .يدالوأو يجوز ىلإ ٥

 .يئاقدصأو يتذتاسأو يخياشم عيمج ىلإ ه

 ركفلا باحر يف ةقيقحلا دشني دهتجمبو ثحاب لك ىلإ ه
 هؤدبم ،تافاقنلا ينبتو ديلقتلا ةدقع نم اررحتم ،يمالسإلا

 يفو الإ ملاع نم ام» :سنأ نب كلام مامالل ةريهشلا ةلوقملا

 «انَع ربقلا اذه بحاص ًالإ كورتمو ذوخأم هملع

 هراعش ،ةبطاق هتمأل بحمو هنطو ىلع رويغ ملسم زرك لإ ٥

 نب راتخملا ةزمح يبأ ناسل ىلع تءاج نلا ةعئارلا ةملكلا

 وأ ،نثو دباع اكرشم الإ .مهنم نحنو اتم سانلا» :فوع
 «هروج ىلع اميقم ارابج اكلم وأ ، باتكلا لهأ نم ارفاك

 .ثحبلا اذه يدهأ اعيمج ءالؤه ىلإ ه

ريك دك





 موسق قازرلا دبع روتكدلا ملقب

 :رليه ٠
 نب ريكب سرادلا ثحب ىلع فارشإلا ةمعنب املع هللا رم دقل

 هعوضوم يف زيمتم ثحب وهو - هيلع هللا ةمحر - يلعو جاحلب

 .هبحاص ةيصخش و هجهنمو

 ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا" :وه ثحبلا ناونع ناك

 ةيملع ةمهاسم كلذ يفو ."ةعامجلاو ةنسلا لهأب ةنراقم .قيبطتلاو

 .هيلع قفتم وه ام نايبتو ©بحاذملا نيب تاوجفلا ةلازإ ةلواحم يف ةريبك

 انضعب رذعيلو ،هيف فلتخم وه ام حيضوتو ءهبيرقت نكمي ام بيرقتو

 لوانت يف ةديدج ةقيرط .ثحبلا قيةحت يف عبتلا يملعلا جهنملا ناكو
 ةيملعلا تاوطخلا كلذ يف اعبتم {ةقّبسم ماكحأ نود \تادحألاو عئاقولا

 :ةيلاتلا

 .قلطملا ديلقتلا ةدقع نم ررحتلا -ا

ةصاخلا تامولعملا ءاقتسا يأ اهسفنب ةفئاط لك ر>ا هم دامتعا -2



 .ةيلصألا هرداصم نم بهذم لكب

 دعابتلا بابسأ لك ةلازإب ؤ©بهاذملا نيب دوجوملا براقتلا زاربإ -3

 .(12ص) ةقرف لكل ةمهبملا ميهافملا حيضوتو
 كلذ يفو ‘فحبلا دادعإ يف نراقملا ليلحتلا بولسأ عابتا -4

 اًمإ :نيدئاسلا نيجهنملا دقنو خيراتلا ةباتك يف ةيديدحجت سسأل عضو

 جهنم وأ ؛ىمادقلا جهنموهو ،ليلحتلا نود ثادحألا درس جهنم

 .نيرصاعملا جهنم وهو ‘فتداوحلا درس نود ليلحتلا

 ةيصخش تناك دقف ،يلعو جاحلب نب ريكب ثحابلا ةيصخش امأ

 .ةيباجيإلا بناوخجلا ةداعتم

 ،ةيوغللا ةيدعتلا ىلع اساسأ مئاقلا ئملعلا نيوكتلا ىلإ ةفاضإف

 ةبغرلاو ديعاوملا يف صخشلا طابضنالا كانه ،ةيبرعلا ةغللا يف علضتلاو

 يضقي ناك دقف .تبتك ةغل ةَسيأبو تدجو امنيأ ةفرعملا ليصحت يف
 ثيح ددحملا دعوملا ف ،حابصلا نم ةركبم ةعاس ىف نوكيل ،ارفاسم هليل

 لبقتل دادعتسالا لك اًيدبُم ثحبلا يف هزاجنإ يلع ضرعي

 .لبقملا دعوملا ف اهذيفنتو \تاظحالملا

 مستي }هللا همحر يلعو جاحلب نب ريكب ثحابلا ناك ،اذه نم مهأو

 ةيدقنلا هحور بناج ىلإ ،ههُجوتل ةفلاخملا راكفألا عم حُماستلا ح ورب

 ناكأ ءاوس ركف نم اهيلع دري ام لكل ةيلقعلا ةافصملا ةبانمب يه نيلا

 .هجراخ مأ يضابإلا بهذملا لخاد نم كلذ

 ةدعاقل .ءاسرإ ،©ثحبلا اذه لالخ نم .اننيب يقالتلا لثم دقل

ب



 ءايكلام تنكو ايضابإ وه ناك ذإ ،َيركفلا مهافتلاو ًىهذملا لماكتلا

 .ةيمهألا ةغلاب ةينيدو ةيملع ةلالد كللذ فو

 :ىمذملم هالا فلصه تلح
 ةيوغل ةفاقث نم هللا هبهو امب يلعو جاحلب نب ريكب موحرملا ناك

 ةيذالوف ةدارإو :قلخ ةئنامد بناج ىللإ ةذف ةيحماست حورو 7

 هلهأ امم ،انتفاقت يف يضابإلاو يكلاملا نيبهذملا نيب لصو ةقلح لمي

 ك ةحفاكمو ،اهنيب بيرقتلل بهاذملاو راكفألا فلتخم نيب راوحلا عفدل

 ءانبأ نيب مهافتلا مئاعد ءاسرإو {ةقيقحلا نع اثحب ولغلاو بصعتلا عاونأ
 ' ثحبلا ديهش ريكب بهذي نأ هللا ءاش نكلو ..دحاولا يمالسإلا نيدلا

 ةيحض نوكيف :عيمجلا نيب مهافتلا داجيإ ىلع لمعلاو ةقيقحلا هذه نع

 .مزتلملا ملقلاؤ ةبيطلا ةملكلاب امهمواقي لظ نيذللا ،ولغلاو بصعتلا

 رظني {ةايحلل مستبملا درولاك بابشلا ناعير يف وهو ،ليتغأ دقل
 نيملسملا ىلإ ةثاغتسا ءادن هّجويف ،َيمهذملا راوحلا لبقتسم ىلإ لؤافتب

 يهذملا عارصلا زواجت لجأ نم»: صخأ ةفصب نيثحابلاو 3امومُع

 داهتجالا باحر ىلإ ،ءارآالل بصعتلاو ،ةقّيضلا ةيبهذملا نم جورخلاو

 : .(17ص) «عرشلا دودح ىلع زفق نود ،رصعلا ةبكاومو

 .جولثلاو روخصلاو حابشألا نم "ةنيزم زجاوح" عراصي ناكو

 ،©ثحبلا يق ةردان ةعاجش كلذ بلطتف بلطتف 3ئخيراتلا دومجلا مكارت اهعنص

ةمكحو ملعب ،نيفلاحخملا دقنو .يأرلا ءادبإ يف نيلي ال هتلعج لا يه



 يناتسرهشلا لاثمأ نم يمالسإلا ركفلا نيطاسأ عم لعف امك

 .|20-21ص ] مهريغو ريغصلا نباو مزح نباو ،يدادغبلاو

 داعأف ميهافملا حيحصت هفده انركف اًراوح عيمجلا عم رادأ دقف

 ةنسلا لهأ روهظل ةحيحصلا ةيعجرملا لوح يقطنملا لؤاستلا حرط

 .(37ص) ةيمالك مأ ةيسايس مأ ةينيد ةيعجرم يه لهو ..ةعامجلاو

 فراعتملا دوهعملا ىلع ج رخ ،ةيركفلا:هتعاجشبو ،قايسلا اذه يفو

 :ةيلاتلا ميهافملا حيحصتب بلاطو ،ةيمالسإلا ةفاقثلا يف هيلع

 حلطصم لادبتساو 3"ةعامجلاو ةنسلا لهأ" حلطصم لاطبإ -ا

 .ةنسلاو باتكلاب اذه همكح امعدم هب "ةنسلاو باتكلا ىلإ ماكتحالا"

 .هتعسو مالسإلا ةباحر ىلإ يبهذملا قيضلا نم جورخ كلذ يفو

 نم اوسيل مهف» جراوخ ةيضابإلا نأب عئاشلا لوقلا لاطبإ -2

 مهفقوم ؛مهعم مهفالتخا ببسو اورف جراوخلا نم مه لب ،جراوخلا
 .(56-57ص) «نيملسملا ءامد نم

 مهضفر وه دحاو ادبم يف ًالإ جراوخلا عم ةيضابإلا عمتجي ال -3
 هذه يف ىتح فادهألا تناك نإو ؛"ىربكلا ةنتفلا" ةيضق يف ميكحتلل

 .ةنيابتم ةيضقلا

 يف ،ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نيب رظنلا تاهجو قباطت 4

.تالاحلا مظعم يف ،ةمامإلا ةلأسم



 زمهريخه ةيضابالادنعتمامإلا :

 ربح يذلا يسايسلا زغللا يه - لازت امو = ةمامإلا ةيضق تناك

 ةمامإلل ليهأتلا طورشف ..مالسإلا يف يضايسلا ركفلا باطقأ لوقع

 ال اياضق اهلك دقعلاو لخلا لهأ حلطصم .ديدحو رايتخالا ةقي ةقيرطو

 بهذم ك داهتجا زربي فالتخالا اذه يفو ،نيفلتخم اهيف رانلا لازي

 .قبسلا بصق زارحإل مهؤاملع ىزابتيو
 ةيضقلا هذف :كيلعو جاحلب .ن ا ريكب سرادلا ىًدصتي .امدنعو

 رصتني ،مهريغو ةيضابإلا نيب ةنراقملا هجزأب" همايق دعبو .ةكئاشلا

 ةلأسم ي مهريغ ىلع ةيضابإلا ز ىلع 7 يضابإلا بهذملل

 - ةيضابإلا يأ _:نمهنآ ذإ رايتخالاو نييعتلاو صنلا نيب ةمامإلا

 رلاو ةهازنلاو 0 .ملحلاو ،ع رولاك ةينيدلا تافصلا نيب .نوج زمر

 ادونك الو ،ادوسح نوكي ال نأك ةيقالخألا تافصلا نيبو نيملسملل

 نم ةمالسلاك ةيدسجلا ةيتاذلا تافصلاو 3دهعلل افلخم الو كاباذك الو

 يلا يه طورشلا هذهو ،(155ص) «اهريغو سرخلاو ،هتعلاو ،نونجلا
 .دقعلاو لحلا لهأ امب مرتلي

 يف فارتعالا نم انثحاب عنمي ال ةمامإلا ةلأسم يف ديكأتلا اذه نأ ريغ

 نم رثكأ دقعلاو لحلا لهأ طورش يف اوققد دق ةنسلا لهأ نأب» ةياهنلا

 :)1 57ص) :«ةيضابإلا

 .«شيرق نم ةّممئلا» :ثيدح ىإ يلعو ثحابلا قرطتي ا امدنعو ..

نباك نيركفم ماكحأ شقانيق ،ةّصاخا : ةيركف ةعاجشب اضيأ انه .زيمتي



 نبا .دنع برعلاف برعلا ىلع اممتوسق يف نيمأ دمحأو نودلخ

 مهو )ا 91'ص) «ضعبل مهضعب ادايقنا ممألا بعصأ مه» نودلخ

 .(191ص) «ةسائرلاو كلملا ةسايس نع دعبأ» نيمأ دمحأ دنع

 وه نودلخ نباو نيمأ دمحأ نم لكب ماكحأ إطجخ ين ريكب ةجحو
 ةيملعلا ةلدألا ىلإ اهدانتسا مدعو ،قطنملل ماكحألا هذه ةفلانح
 ... :ةيخيراتلاو

 هل لصحن . و ممألاب املاع نكي مل » ثحابلا بسح "نيمأ دمخأف ا

 .(191-192ص) «ةمصولا هذه تابلإ عيطتسي ن تح ,ة لك ؤ ١ خيزات

 رُحبتلاب هل انفارتعا منغر اننإف» :نودلخ نيال .ةبسنلاب رمألا كلذكو
 نمز يف شاع يذلا ملاعلا امئاد ىقبي هنأ الإ خيراتلاو عامتجالا ملع يف

 لك ةساردو ،اهيلع .فرعتلاو .بوعشلاو .ممألا ءاصحإ هيق بعصي

 .(192ص) «ةيفاو ةسارد اهنم ةدحاو

 يف ةيشرقلا ذبمم هارتلالا مدع .ىلإ .اذه ك نم ثحابلا يهتنيو 5

 تحت ضرألا يف مكح نم لكو .ةقلطملا ةيمكاحلا» نأل ى مكاحلا رايتخا

 نأب ،ءانثتسا: نودب نينمؤملا عيمج دعو لا نأو ا ةفيلخ نوكي مالسإلا

 هلوقل اقادصم ،رخآ نؤد:.درف ؛فالختسا ىلع صني ملو .مهفلختسي

 مهّتفلختسيل .تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلإ هللا دعو :ىلاعت .

 ..| 193ص. رونلا ةروس نم 3 ةيآلا] «ضرذلا ف

 نع زيمتت .فلؤملا اهحرشي امك . ةيضابإلا .ىدل ةيسايسلا ةيرظنلاف

 ةصتخملا ةمامإلا نم ه عاونأو.جذامن.اهجرطب ىرخألا تايرظنلا نم اهريغ

و



 - امئاد - فلؤملا رظن ةهجو نم لتمتتو ..فورظلا نم فرظ لكب

 لب ،ةَّوقلاو فنعلا ىلإ نوئجتلي ال يسايسلا مهلمع يف ةيضابإلا» نأ يف

 .(248ص) «عافدلا ةلاح يف الإ ،عانقإلاو ةوعدلا ىلع نودمتعي

 ءانثأ ضومغلا نم عون هباتني دق يضابإلا ريغ ئراقلا نأ ىلع

 ةنراقم .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا» باتكل هتءارق

 ةيضابإلل هتابثإ فلؤملا لواحي اميف اصوصخ ،«ةعامجلاو ةنسلا لهأب

 ةليبق يف ةمامإلا رصح نيبو ،باختنالاو رحلا رايتخالا نيب عمحلا نم
 نم عون ىلإ ©ىحنملا اذه لثم يضفي دق امم ،ةدحاو ةلئاع وأ ،ةدحاو

 ؟مكاحلا رايتخاو مكحلا ةثارو نيب عمخلا نكمي فيكف ...ضقانتلا

 .«يجهنملا بطملا» اذه ىلإ ،يلغو جاحلب نب ريكب موحرملا هبتني

 رصح نإ» هل أرقنف ،نيجعلا نم ةرعشلا لس هنم بهذملا لس لواحيف

 ةربعلاف مكحلا ةثارو عي ال ةدحاو ةلئاع يف وأ ةدحاؤ ةليبق يف ةفيلخلا

 طورشلل هباعيتسا ىدمو ،مكحلا ىلإ مامإلا امب لصوت ييلا ةقيرطلاب
 ىلإ انه فرصني ركفلا نأ حضاوو ،(315ص) «اعرش هيف ةبولطملا
 ةلاحلا هذه قو 3ترهيت ةلود تماقأ يلا ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلئاعلا

 ةدحاو ةلئاع يف ةمامإلا رصح نأب ،ريكب موحرملا كردتسي تاذلاب

 ةيضابإلا ةمامإلا نأل ،ترهيت ةلودب صاخ عضو وه . ،ةيمتسرلاك

 هللا لوسر باحصأ اهيلع ىرج يلا بيلاسألا قفو تراس دق ،امومع

 ركفلا يف دحن كلذلو ثرحلا رايتخالا يأ (316ص) نورقلا ريخ يف ص
نم تارابع كلذ دّسحتو ،ًرحلا رايتخالا اذه ىلع لدي ام ئضابإلا



 "مهيأر عمجأ" و "هدعب اوبختنا"و "نوملسملا عياب" :لثم ممتاحلطصم

 .(318رص) .رحلا رايتخالا ىلع ةلادلا تارابعلا نم اهريغو

 :ىضابإلا ركفلا ف ىسايسلا لمعلام ةأرملا

 نم ،احيرصو احضاو افقوم يلعو جاحلب نب ريكب خيشلا ذختي
 اضفر ضفار فقوم هنإ . .يسايسلا لمعلاب ةملسملا ةأرملا لاغتشا ةيضق

 هذه ةضفارلا هماكحأ لك ميقيو ..يسايسلا بصنملا اهيلوتل الماك

 ةروسإ ة«ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا :ةيآلل هريسفت ىلع دامتعالاب

 لوألا :ناثيدحلا هيأر بسح اهرسفي لا ةيآلا هذه ،[34 ةيآلا ىاسنلا

 مكؤاينغأو .مكرارش مكؤارمأ ناك اذإ» يذمرتلا هاور يذلا

 .«مكل ريخ ضرألا نم نطبف .مكناسن ىلإ مكرومأو .مكؤالخب
 ةفلتخم ظافلأب يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هاور يذلا يناثلا ثيدحلاو

 .«ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل» اهرهظأ

 مامأ دصوأ دق مالسإلا نأب :فوملا 7

 ماوق وه يذلا ‘ىروشلا سلجب بابو ،يسايسلا لمعلا باوبأ ءاسنلا
 .(447صر اهلك ةمألا ىلع

 لتاقت هب تماق امو لمحلا مايأ ةشئاع نينمؤملا مأ ةيضق نع امأ

 ىلإ دوعن امدنعو» :هلوقب ريكب هيلع قلعيف نامثع مدب ةبلاطم .الع

 رابك هأطخ دق ةشئاع هب تماق ام نأ ةقيقحلا يف دحب ،يمالسإلا خيراتلا

ىلع تمدن دق اهسفن يه امنإو ،(مهنم دحاو مسا قسي مل و) ةباحصلا



 نينمؤملا مأ لوق وأ صن اضيأ انه فلؤملا انل ركذي مل ور تباتو اهتعدب
 ةيرظن" يدودوملا باتك ىلع دامتعالاب ىفتكاو 446(5ص) «(ةشئاع
 ."هيدهو مالسإلا

 اهضرعي امك يضابإلا فقوملا نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا ةصالخو

 يلوتل اضفار افقوم ذختي "يلعو جاحلب نب ريكب موحرملا هيلع لديو
 ..ءاضقلا لاحم ىف وأ كيسايسلا لاحلا يف ءاوس ةماع ةيلوؤسم ةيأ ةأرملا

 دقف ،خيراتلا هركذي ايسايس المع اهرودب ةيضابإلا ةأرملا لّجمست ملف»
 مكحلا مايأ ةأرملا برتقت مل ثيحب ،امكحم اقلغ بابلا اذه ةيضابإلا قلغأ

 يف ةمئألاو ةساسلاب كتحت مل و رصقلا نم = ابرغمو اقرشم - ىضابإلا

 .(450ص)ر «ناديملا اذه

 ال ةيضابإلا ةأرملا مامأ ةسايسلا بابل مكحملا قالغإلا اذه نأ ىلع

 دق ةيضابإلا ةأرملا نإف» يعامتجالاو يملعلا لمعلا نم اهءاصقإ نيعي

 تركذ دقو ،ةيضابإلا ةكرحلل يرسلا روطلا يف ةرابج لامعأب تماق
 .ةيبلهملا ةديعس :لاثمأ نم ناديملا اذه يف تاريهش ءاسن ةدع تاساردلا

 لي ناك نإو لمعلا اذهو .(450ص) «بّلهملا تنب دنهو ،ةكتاعو

 مل ذإ ةسايسلاو مكحلا قاطن جراخ امئاد ىقبي هنإف ةيسايس ةكرح

 .(450ص) ةيرسلا لاوحألا يف ىح ةدايقلا رمأ 3هيف ةأرملا ىلإ دنسي

 بهذملا نإف مكحلا اذهل ًافلاخم ارمأ ةيضابإلا ءاملع تبني نأ ىلإو

 يلعو جاحلب نب ريكب هدحت يذلا فقوملا اذه سيبح ىقبي يضابإلا

.ةيضابإلا ةأرملا فرط نم يسايسلا لمعلل لماكلا عنملا وهو



 . جاننثسالا

 نيعلا عمدب بتكي نأ ،بتاكلا ىلع اجرح فقاوملا دشأ نم ن

 دجأ يذلا نزحملا فقوملا وه اذه لعلو نيبجلا قرعو ،بلقلا مدو

 هتروص نإف .يلعو جاحلب نب ريكب انديقف نع بتكأ انأو هيف يسفن

 هعم دقعأ تنك نيح يردأ تنك امو ..تاهجلا اك نم قوطت

 تاذ هنع ةباتكلا ىلإ رطضأس ىننأ اةساردلا تاقلحو ‘ثحبلا تاسلج

 .هللا ءاضقل دار الو ،كلا ةدارإل اهنإو ،ءاثر بلاق يف موي

 ركف ديهش ىةيمادلا ةيوسأملا فورظلا يف ريكب موحرملا لحر نئلو
 ركشُيف ركذي ىملع لمع ةروكاب انل فلخ دق هئإف ،هنع عفادو هب نمآ

 اهدشنن يلا ةيملعلا تامدقملا مهأ ىلع يوتحي !هتثادح مغر لمعل هنإو

 .هنع نغ ال ايملع اعجرم هلعجي امم ايلعلا ةيعماجلا تاساردلا يف

 يف ةيباجيإلا ةيعقاولابو ،ماكحألا يف ةيملعلا ةيعوضوملاب مستا دقف
 .ةنراقملا يف دومحملا لادتعالابو ،ريرحتلا

 بهاذملا نيب بيرقتلا ءانب يف ةبلص ةنبل عضو هنأ سرادلا بسحو

 ال ،عرنت فالتخا وه بهاذملا هذه نيب فالتخالا نأ كلذ ،ةيمالسإلا
 .ماع هجوب يمالسإلا ركفلل ةوق كلذ يفو داضت فالتخا

 ةيمالسإلا بهاذملا لك ةيقنت ىلإ ةوعدلا ءاول لمح ثحبلا نأ امك

 ةيلقعلا اهتكذأو ،ةيفئاطلا تارعنلاو تايبصعلا امتراثأ نلا بئاوشلا نم

 ةفرعملاب ألإ ،انديقف لوقي امك ‘بهاذملا نيب براقتلا متي نلو ،ةيبوعشلا

 .بهاذملا نيب فارتعالاو ،فراعتلاو

ي



 لحرو هتملك لاق دق ،يلعو جاحلب نب ريكب موحرملا نإف ،دعبو

 لك نم نعغحابلا ليج هدعب نم اهلمحتي ةنامأل اهنإو ،دولخلا ملاع لإ

 دهجلا نم مغرلابف ضومغلا ةلازإو عدصلا بأر ةلصاومل ©بهذم

 يف بارطضالاو لب ©ضومغلا نم بناج ىقبي ‘ثتحبلا يف لوذبملا

 لازت امف ءاقيمعتو .قيقدت رثكأ اخ بلطتي ام وهو نايحألا ضعب

 ىلإ جاتحتو ،ةمئاق ةيلاكشإ ةيضابإلاو ةنسلا لهأ نيب لصفلا ةلأسم

 .حيحصن و حيضوت

 لهأ نم ءزج ةيضابإلا تسيلأ ،نيتسردملا نيب لصفلا اذه اذاملف

 ؟نذإ يخيراتلا زييمتلا اذه ميفف ؟ةنسلا

 يف تبثت داكتو ىمادقلا نوخرؤملا سانلا ىلع امب ج رخ ةيمست اهنإ

 ..ليلدلاو مكحلاب اهتلازإو اهحيحصت ديعي نَم يتأي نأ ىلإ ،ناهذألا

 جاحلب نب ريكب ديهشلا ثح عضو يغبني ©قايسلا اذه يف لعلو

 هبسح و ،ةنخلا يف ادنسو ارخذ ثحبلا اذه هل نوكي نأ ىسعف يلعو

 .يكولسلا هقلخو 5يملعلا هدج ىلع 5يملعلا ميكحتلا ةنخب ةداهش

 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو ،نيقيدصلا عم نييلع يف هللا هلعج

٠ امقينر كئلوأ



 باتكلا فلؤم ةمجرت

 ه_يلعو جاحلا _زب ريك ديهشلا

 ةمقيقر ةرسأ يق أشنو ،ه1373/م1953 ربوتكأ !4 مري ةرارقلاب دلو ©

 .هتارخأ نيب ديحولا ركذلا وهو ،نيمبيرك نيوبأ نم ،لاخحلا

 ةنس نآرقلا رهظتساو ثةرارقلاب ةايحلا ةسردم يف ت سارد أدب

 .م9

 الصحتم ما 973 ةنس ىلإ هيف جردتو ةايحلا دهعم يف هتسارد لصاو ٥

 .ةيلهألا ةداهش ىلع

 ةداهش ىلع لصحتف ةيوناثلا هتسارد لمكتسيل ةمصاعلا ىلإ لقتنا ه

 .م1975 ةنس ايرولكابلا

 رصحو ةيمالعإلاو ةيسايسلا مولعلا دهعم «رئازخلا ةعماجب قحتلا ©

 .م1979 ةنس ةيلودلا تاقالعلا ع رف سناسيللا ةداهش ىلع

 ةيلكب جردتلا دعب ام ةسارد فنأتسا م1989 ىلإ 1987 ةنس نم «
 رئازحلا يف هتداهش تلدوعو ،ةلسارملاب ةرهاقلا يف ةيمالسإلا تاساردلا

 .ةقمعملا تاساردلا مولبدب

 .ادج فرشم ةجردب «م1994 ناوج يق ريتسجاملا ةداهش لان ©

 .ةيعرشلا ةسايسلا يف ةلودلا هاروتكدل انب لجس م1995 ةنس يف ©

 ةعبط ةرارملا ثارتلا ةيعمج رشن .نيثحابلا نم ةنخل فيلأت .ةضاإلا مالعا مجعم

 ةمج رت نم مجعملا دافتسا دقو .15 :مقر ةمجرتلا .م.0 ؛ت وريب ةعبطو .م 1999 رئازخلا

 نيبأت لفح ةبسانمب كروطس يف يلعو ريكب :رصانلا نب يساك لآ ةريشع ةبلطلا ةنح" امتدعأ

 .ةرارقلاب ديهشلا
 ل



 يميلعتلا هطاشن

 `"تيبازيلإ تناس“ يميلعتلا عمجلاب سرد م1976 ىلإ 1974 ةنس نم

 .يئادتبالا ىوتسملا يف ةمصاعلاب

 ةيبرتلاو ،معركلا نآرقلا ةايحلا دهعمب سرد م1993 ىلإ 1982 ةنس نم

 .ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا ةغللاو \ةيمالسإلا
 ةنتاب ةعماج يف اسردم لغتشا م1996 ةنس هتافو موي ىلإ 1994 ةنس نم

 ةدع ىلع فرشأو .ةيسايسلاو ‘ةيمالسإلا مولعلا :اهيدهععع

 ثوحب ةشقانم ةنحب نمض ناكو .ةعبارلا ةنسلا ةبلطل ج رختلا تاركذم

 .ةايحلا دهعمم. ةعيرشلا ةبلط

 بواقللاو ىعامتجالا هطاشن

 :ةيريخلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تامظنملا نم ريثك يف طشن

 .ةظقيلاو ،ةلاسرلاو ،ةايحلا ماغنأو {ةفاشكلاك

 ةنخلبو ،نييعماحلا ةبلطلل ةيلمعلا ناجللا يف ةيلاعفب مهاس
 ثارتلا :لثم ةماهلا ةيعامتجالا اياضقلا ةحلام كنيفقخملا

 تابتكملا ميظنت تنبلا ميلعت ،رحلا ميلعتلل ةيجوغاديبلا جماربلا ،يرامعملا

 ةيصخشلا تاموقم سيردتل ةيفيص ةعماج ءاشنإ ءةميدقلا

 ...ةيبازيملا ةيمالسإلا

 .ةرارقلاب نييعماجلا ةبلطلل ةيفاقثلا عيباسألا ميظنت يق ازراب ارصنع ناك

 هالوت ذإ ،يفيصلا ميلعتلاب ةناضحلا مسق حتف يف لضفلا دوعي هيلإ
 .ةعناي ارامت رمتأف هسفنب

 هتاعوطتو هئارآو هركفب ةكراشملا ىلإ هتمأ ىلع هتريغو يسايسلا هسح هعفد

 .يطولا ريرحتلا ةهبج بزح ةمظنم يق
م



 .حرسملا تاينقت يف سورد ءاطعإب \ةيحرسملا ةكرحلا ثعب يف مهاس ©

 ندم ضعب يف تمظن يلا ةيفاقثلا عيباسألا يف تارضاحمب كراش ©

 .يرئازخلا قرشلا

 ةرركفلاهراثآ

 :هنم اربتعم اينفو ايملع انارت فلح ©

 ةيرظنلا نيب ةيضابالا دنع ةمامإلا» :ناونعب ريتسجاملا ةلاسر «

 .(رم) ،«ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم ةنراقم ،قيبطتلاو

 . ةيبرحلاو ةينمألا ةسايسلا» :ناونعب ةلودلا هاروتكد لينل ثحب عورشم ` ©

 ,0«افادهأو ةيجيتارتسا رداقلا دبع ريمألا ةلودو \ةيمتسرلا ةمامإلا ين

 .(نوقرم)

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم فيلأت ةنحل يف كراش ه

 خيرات لوح يقئاثو طيرش دادعإل ماخ ةدامك !ويديف ةطرشأ ةرشع ه

 : :ةايحلا دهعم

 .ةفلتحم عيضاوم مضت ةيرصب ةيعمس ةطرشأ ةعومجج ©

 .يهاكف يئامنيس طيرش ه

 ٠ هداهشتسا

 ` / _ه14 17 يناثلا عيبر 22 ىربكلا ةعجافلا موي هراوج ىلإ هللا هراتخا ه

 بهذ ءةعيرم لايتغا ةئداح يف دهشتسا ثيح 31996 ربمتبس 5

 .امنايعأو ةرارقلا بابش ةريخ نم ةلث ةقفر اهتيحض

 نيقيدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي مهرشحو إةعساو ةمحر ىلاعت هللا مهمحر

.نيمآ نيحلاصلاو ءادهشلاو



 ريدقتو هكش

 فكألمجب ادعس _ىيندجأءاباتكلوصفلاهذهتاتتسا لزأ دعب

 مدقتأ امكءهقيفوتوهمغن ليلج اركاش لاعتو كرابت لوملا لل ةعارضلا

 انهجارخإ ف ديع وآ بيرق نم مهاس زم لك فلا ريدقتلاو ركشلاب

 . دوجولا ل ثحبلا

 .موسق قازرلا دبع روتكدلا يذاتسأ زانتمالا صلاخو ركذلاب صخأو

 ىلع ر ريعمو هجومريخ اكف ثحبلا اذهةياعرب يفرش يذلا

 .ريسملا ةلصاومو باعصلا _ رطخ

 .ىىقيأوريخللأ دنع امو .ريدقتلا صلاخو ركشلا ليزج _نممهلف

. روكش روفغهنإ





 ةمدنملا

 ةنسلا لهأ نيب ةنراقم .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا

 عقول كلذو ،ةيعوضوملا ةيحانلا نم راظنألل تفال ناونع :ةعامجلاو

 .ةقرفلا ةجرد ىلإ لصي دق ريبك فالتخاب يحوت لا "ةنراقم" ةملك

 هذه يحوت امك ،نيضقانتم نييأر نيب نوكت ام ةداع ةنراقملا نأل

 اذه اندمتعا اننأ ةقيقحلاو .ةنسلا لهأ نم اوسيل ةيضابإلا نأب ةملكلا

 ريغ عمطاخلا يأرللو ،نيملسملا ضعب ىدل فولأملل ةرياسم ناونعلا

 ةنسلا لهأل ايدقع نورياغم ممنأو جراوخ ةيضابإلا نأ نم ديدسلا
 .ةعامحلاو

 ةقرفلا هذه ةيمست ىلإ تدأ ةيخێرات تارابتعاو لماوع ةدع كانهو

 لحم نيتقرفلا نيتاه لوصأ يف انث ام اذإو .ءامسألا نم مساب كلت وأ

 نيب دوجوم وه امم لقأ امهنيب فالتخالا نأب لوقلا اننكمأ ةساردلا

 ضرعتنس ام اذهو ،ةعامخلاو ةنسلا لهأ ةقرفل ةنوكملا ةعبرألا بهاذملا

 .اهتيمست لصأو اهوصأو بهاذملاب فيرعتلا نع ثيدحلا دنع هل

 مويلا تيح متت مل ةقيمع ةسارد ةيمالسإلا ةراضحلا ةسارد نإ

 ،نوقرشتسملا مه ثحبلاب اهلوانت نم رثكأو .يملعلا يجهنملا لكشلاب

 نيذلا نكلو رذحلاو ةطيحلا نم ريثكب مهتسارد ذخؤت نأ بجن نيذلا

 باتكلا نم اقيرف كانه نأ امك .ادج نوليلق نيملسملا نم اهولوانت

 نأل كلذ ،نيقرشتسملا نم رثكأ مهنم رذحن نأ بجي نيذلا نيملسملا
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 اوناك ىرخأ انايحأو ،نيقرشتسملا جاتنل ةنيمأ اخسن تناك ممتاباتك

 .مهتذتاسأ نم مالسإلا خيراتو ثارتل هيوشتلاو سدلا يف اناعمإ رثكأ
 نَمكَم انهو ،هتدلج يبو هتلم ىلإ مهئامتنال ممب قثي دق ملسملا ئراقلاو

 .رطخلا

 دقو ،يسايسلا يمالسإلا خيراتلا تاباتك تراس طمنلا اذه ىلعو

 نمو نيطالسلاو ءافلخلا ةياعر تحت فلؤت ةيسايسلا بتكلا تناك

 عيبرلا يبأ نبا هفلأ "كيلامملا ريبدت يف كلملا ةسايس" باتكف مهلجأ

 خيشلا هفلأ "كولملا ةسايسو كولسلا جمن" باتكو .يسابعلا مصتعملل

 نودلخ نبا مدق امك .يبويألا نيدلا حالصل هللا دبع نب نمحرلا دبع

 نأ لقعي لهف .سنوت ناطلس يصفحلا سابعلا ىلإ هتمدقم نم ةخسن
 يذلا وه يخيراتلا عضولا اذهو ؟مهكولم تابغر دض ءالؤه بتكي

 .ةيخيراتلا صوصنلا ةءارق ةداعإ انيلع مّنحي

 ثادحألا درس وه لوألا :خيراتلا ةباتكل نيقيرط كانه نأ دقتعنو

 هرس نود ليلحتلا وه الاو .نولوألا هعبتا ام وهو ،ليلحت نود
 لُمكم نيقيرطلا الك نأ عقاولاو .نيرصاعملا جهنم وهو ثداوحلل

 .رخالل

 لهأل ةبسنلاب يضابإلا يسايسلا خيراتلا عضن نيأ :انه لءاستنو

 ؟يملعلا رهجلا اذه تحت ةعامجلاو ةنسلا

 ةيضابإلا نع تثدحت لا ةيخيراتلا صوصنلا ةءارق ةداعإ لالخ نم

رود ةيسايسلاو ةيبهذملا ةيبصعلاب نيخرؤملا رُثأتل ناك هنأ دحب اصوصخ



 كلذ نم ،ةيمالسإلا قرفلا نع ةباتكلاو ثادحألا ليجست يق ريبك

 ناك لهف .مهبورح يف ثادحألا ليجستب مهف موقي نمل ءافلخلا لاسرإ

 اوناك مأ ؟العف هيلع ترح ام قفو ثادحألا نولّسسي نوحّرؤللا ءالؤه
 نوكت فوس تاباتكلا هذه نأب املع ؟مهكولم ةدارإ قفو افوغوصي

 .ةيخيراتلا تامولعملا ءاقتسال لؤألا ردصملا

 نم ىلوألا ةثالثلا نورقلا ةرتف يهو اهسردن يلا ةرتسفلا يفو
 نييسابعلاو نييومألا نيب ةصاخبو اهدشأ ىلع تاعارصلا تناك ةرجهلا

 انه نم .ىرخأ ةهج نم ةيضابإلاو ةمظنألا هذه ىدحإ نيبو ةهج نم

 .مهريغو ةيضابإلا نع تبتك يلا صوصنلا ةءارق ةداعإ ةيمتح تءاج

 نيب يأ ،ةرتفلا كلت يف ةدئاسلا ةمظنألا نيب عارصلا ةعيبط نإ م

 نع نوتكسي نيخرؤملا تلعج يلا يه ،يروشلا ماظنلاو يئارولا ماظنلا
 يخرؤم ضعب دجنل اننإو .مهئامعزل ءاضرإ ةيضابإلا لودلا خيرات
 يف اشاع نيذللا- يوالسلاو يشكارملا ىراذع نباك يمالسإلا برغملا

 امك نييمتسرلا نع ةباتكلا نوزيجي ال اوناك -نيدبتسملا كولملا دهع

 مدع وه حضاو فدهلاف {ةيضابإ اوسيل مهو لوساو ب خيرات نوزيجن

 .كولملا نم مهسفنأ ىلع افوخ ةيروشلا ةمظنألل راهشإلا
 دقف ،يمهذملا بصعتلا لماوع اضيأ كانه بابسألا هذه بناج ىلإ

 خيرات نامع" اممباتك يف فاسع يجانو يملاسلا دمحم نافلؤملا دروأ

 هنب دوحولل سنألا خيرات لا رظناف» ؛رنيفطا عبشلا لوق "ملك
 اغلبم سلدنألا يف اوغلب مممأ لاحلاو ،ةيضابإلل اركذ اقالطإ دجن ال اننإف
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 تناك سلدنألل ةعباتلا ةسبايلا ةريزج نإ تتح كلاملاو ملعلا نم اميظع

 سلدنألا ةبكن ىلإ لب ،يرجهلا سداسلا نرقلا ىلإ ةيضابإ اهلك
 .«ىربكلا

 مهؤارآ سردن مل ةيضابإلا نأب انلق اذإ ةقيقحلا ودعن ال اننإف انه نم

 ةعيشلاك ىرخألا قرفلا ءارآ ةسارد لثامت ةسارد ةيسايسلاو ةيدقعلا

 .ةلزتعملاو

 ركفو يمالسإلا خيراتلا" هباتك يف قوراف رمع روتكدلا لوقيو
 ريغ ةيضابإلا نع ةدراولا تامولعملا رثكأ نإ» :"نيرشعلا نرقلا

 ةدع ىلإ دوعي كلذ نإو ،نايحألا ضعب يف ةبرطضمو لب ،ةلماكتم
 هذهو ©نيدّهطضم اوناك مايأ اهوضق تلا ةايحلا ىلإ الصأ عجرت لماوع

 ةردن ىلإ تأ اهرودب هذهو ،يرسلا لمعلا ىلإ تدأ ةيسايسلا ةيعضولا
 زكارم نع اديعب مهف ةيسايس تانايك مايق كلذكو ،قئاثولاو بتكلا

 لب ،عيمجلا لوانتم يف تسيل مهبتك لعج يسابعلاو يومألا مكحلا
 ةيسايسلا تاقحالملا ةجيتن قئاثولاو بتكلا كلت نم ريثك نادقف

 موهفم ىلع باتكلا قافتا مدع كلذ ىلإ انفضأ اذإو .ممتابتكم قارحإو

 ج راوخلا ءارآ ضعب نوقحلي مهنم ريثكلا ن ثيح ."جراوخلا" حلطصم

 ةيضابإلاب لهجلا ةقلح نوكت انهف ج راوخلاب ةيضابإلا ءارآو ،ةيضابإلاب

 نأ اقالطإ نيعت ال لماوعلا هذه عيمج نإو .«تلمتكا دق مهدئاقعو

 لب ‘ىرخألا نونفلا عيمج يفو يسايسو يهقف ثارت مش سيل ةيضابإلا
 .اهركذ قباسلا فورظلا ةجيتن اهضعب ىفتخا يلا تاطوطخملا ديق يه
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 يومألا ماظنلا ضراع نم لك ءازأ ةعبتملا تاسايسلل ةجيتنو

 نع فرعي ام لك ناك اذإو .ةيضابإو جراوخو ةعيش نم يسابعلاو

 نوفلختم مممأو ،ةراضحلاب مهل ةقالع ال ودب مهنأ جراوخلاو ةيضابإلا
 يسايسلا ركفلا نأو ةيسايس تانايك ةماقإ ىلع مه ةردق الو ،ايسايس

 مممأ امومعو ،يومألا رصعلا ةيا دعب اورثدنا دق مهمأو .مهيدل مدعنم

 امنإو ،امامت كلذ سكع لاحلا نإف .مسب قلعتي .اًمهم اثارت انل اوكرتي مل

 يدقعلاو يسايسلا راصحلا وه ثارتلا اذه روهظ نود لاح يذللا

 مهلوانت نَم رثكأ فرط نم ةقبسملا ةرظنلاو بصعتلاو مهفلا ءوسو
 .ةساردلاب

 نإ» :"ءاملعو اخيرات نامع" هباتك يف نوسنكلو .يس .فا لوقي

 هيوكسم نباو ريثألا نبا تافلؤم يف تدرو ييلا تامولعملاب داهشتسالا
 ةطيحلا نم ريثكب ذخؤت نأ يغبني خيراتلا اذه نع نودلخ نباو

 .«رذحلاو

 ةيومألا ةمظنألا خيراتل انتءارق ءانثأ انظحال دقف اذه بناج لإ

 اهفصو يف نيخرؤملا ضعب فرسأ ذإ تاغلابم ةدع ةيسابعلاو

 مل ام اذهو .ءافلخلا لك ىلع كلذ ميمعتو ةلأ ماكحأ نع فارحنالاب

 هنأكو رعشي ئراقلا لع ةيعضولا هذه نأ امك يمالسإلا خيراتلا هتبثي

 ئدابم نم أدبم فرعت ال ةيدادبتسا ةيليفاكيم ةمظنأ عم لماعتي
 قحل ام نإف ةيضابإلا عم ةنراقملاب هنأ الإ ؛كلذ ريغ عقاولاو ةيناسنإلا

ءيش نيخرؤملاو باتكلا لبق نم نايسنلاو فاحجإلاو ملظلا نم ال ؤي



 .ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةبسنلاب ساقي ال

 وهو ع وضوملا اذه رايتخا يعاود انل نيبتت هركذ قبس ام لك نمف

 .ايسايس مهنع ليق امم ريثكل حيحصت ةيسابعلاو ةيومألا ةمظنألل ةبسنلاب
 الو طارفإ نود هقحتست امب اهفصوو تانايكلا هذهل زابتعالا ةداعإو

 .طيرفت

 قفو اهثارت ضوصنل ةءارق ةداعإ كلذك وهف ةيضابإلل ةبسنلاب .امأ
 عضخت دق ةقبسم ةرظن نود ‘ثادحألاو .عئاقولا ثحب يف يملعلا جهنملا

 .ةدوصقم جئاتنب ج رختف ،دودحم ريسفت ىلإ ثادحألا

 لك رداصم :ىلع اذامتعا ألإ فاصنإلاو درجتلا اذه ىتأتي الو

 تامولعملا غاقتسال ينحب يف همازتلاب تدهعت ام وهو ،اهنسفنب ةفئاط .

 يف دمتعملا يه نوكت ثيحب {ةيلصألا هرداصم نم بهذم لكب ةصاخلا

 تامولعم ةفاضإ لاحلا ىضتقا اذإو .هيلع :وأ بهذملل مكحلاو ليلحتلا

 سانثتسالاو ذيكأتلا باب نم كلذ نإف.يبجأ ردصم نم ام عوضوم نع
 .الإ سيل

 ةعماج ةصالخب جورخلا اضيأ عوضوملا اذه يف ثحبلا يعاود نمو

 ايرظن ةمامإلا باب يف ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءارآ لوح

 تالاقملا باتك مكح ةدقع نم نيثحابلا ركف ريرحت مث .ايقيبطتو

 املسم ازدصم ممتاباتك تدغ نأ دعب ،اثيدحو اميدق امومع نيخرؤملاو

 رداصم ىلإ ممتاباتك يف نوعجري ال تالاقملا باحصأ نأ لاحلاو 3هيف امم

 .مهئاهقفو ةيضابإلا ءاملع نع ءاطغلا فشكو !هنيعب بهذم لك
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 يبارافلا ىلإ اوتفتلا يمالسإلا يسايسلا ركةلاب نوسرادلا متها امدنعف

 نباو ،(م1111/_ه505) يلازغلاو ،عيب ..لا يبأ نباو (م950/ه370)

 نب نيروغبت لاثمأ ةيضابإ ءاملع ىلإ اوتفتلي مل و ((ه808) نودلخ

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأو ،(ما1/ه5ق) يطوشلملا ىسيع

 .(م11/ه6 قر يفاكلا دبع رامع يبأو (م1294/ه570) ينيالجراولا

 زيزعلا دبع خيشلا مث ،(م1350/ه750) يلاطيحلا ليعامسإ رهاط يبأو

 شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا اريخأو (م1808/ه1223) نيمثلا

 .(م1914/ه1332)

 دحوم يمالسإ ركف بايغ نم هانيأر ام اضيأ ثعاوبلا نمو

 ابابض نوكت نأ ودعت ال بهاذملا ءارآ فلتخم نيب زجاوحلا نأ عقاولاو

 ركفلا ديحوت ىلإ لوصولا لجأ نم بيقنتلاو ثحبلاب عشقني نأ نكمي
 ثيخ ،رظنلا تاهجو نيب بيرقتلا لقألا ىلع وأ يمالسإلا يسايسلا

 يف اببس ناك نأ دعب نيملسملا ةوق لماوع نم الماع اذه حبصي

 قرفلا نع ميضلا عفرت تادجتسم ةعضاوتملا ةلواحملا هذه تتأ امبرو

 مأ ةنسلا لهأ نم تناك ءاوس ‘فاصنإلاب خيراتلا اهفعسي مل يلا

 دعابتلا بابسأ لك ةلازإب اهنيب دوجوملا براقتلا راهظإ مث ةيضابإلا

 .ةقرف لكل ةمهبملا ميهافملا حيضوتو

 يرظن بناج .نيبناج نمضت لا ةلاسرلا هذه نأ نم اقالطناو

 لكل ةعبات ةيسايس ةمظنأ رايتخا ةرورضلا تضتقا دقف يقيبطت رخآو
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 يف يسايس ماظن مش دجوي مل ةيضابإلا نأ اممو .نيبهذملا نم بهذم

 ىلع قيبطتلا نوكي نأ ترتخا دقف ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا دعب برغملا

 نيماظنلاو نيسلا ركفلل ةبسنلاب يسابعلاو يومألا نيماظنلا نم رك

 .يضابإلا ركفلل ةبسنلاب يمتسرلاو ييامعلا
 3ةيوبنلا ةرجهلا نم ىلوألا ةثالثلا نورتلاب ةينمزلا ةرتفلا تددحو

 ىسايس نايك لوأ ربتعي يومألا ماظنلا نأ اهنم تارابتعا ةدعل كلذو

 ةمامإلا نم لك شياع دق يسابعلا ماظنلا نأو ةنسلا لهأ عمج > ىمالسإ

 جهنملا حبصيو ،ةنكمم ةنراقملا ةيلمع حبصت اذبو .ترهيتو نامع ىف

 لإ لوصولا نم نكمتأ ن مح ،نراقم يليلحت بولسأ وه ثحبلا يف عبتملا

 اهتيرظن قيبطتب اهمازتلا يف ةمظنألا هذه ىلع مكحلاب يل حمست جئاتن
 .امب مزتلت مل امنأ مأ ةيسايسلا

 ةيضابإلاو ةنسلا لهأ نيب ةنراقملل ةمامإلا عوضومل يرايتخا نإ

 ربكألا لماعلا نأ نقيت تاعلاطم لالخ نم ينأل كلذ ادوصقم ناك

 لماعلا وه مهبهاذم نيب ةقيحس ةوه دوجوب نيملسملا مهأ يذللا

 ةمذ يف اعمنتوي نأ ضورفملاو ڵيروصلا يسايسلا فالتخالاو يخيراتلا

 .خيراتلا

 نايبتو ،تاوجفلا هذه ةلازإ يف ةمهاسملا ىلإ اذه يثحب نم فدهأو

 .هيف فلتخم وه ام حيضوتو كبيرق نكمب ام بيرقتو كيلع ىتنم وه ام

 3 نمضتي ‘نيمسقو لخ دم ىلإ اهتمسق دقف ثنحبلا ةطخ ابت
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 . .لوصف ةعبرأ مسق

 فضأ مث ،ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ فيرعتب لخدملا ف تمق

 .ةمئاق ةيسايس سرادم اهتفصب ...ةلزتعملاو ةعيشلا نع ةزيجو ةصالخ

 لصأو روذجلا انيبم .ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا ءانب يف اهتمهاسم ا

 .اش ةيسايسلاو ةينيدلا دئاقعلا مهأو ةيمستلا

 لهأ دنع ةيسايسلا ةيرظنلا" _ب هتنونع دقف لوألا مسقلااّتأ

 ةيرظنلا زاجنإب اضراع ديهمتلاب هتأدتباو "ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا

 كلذو ةلزتعملاو ةعيشلاو ةيضابإلاو ةنسلا لهأ نم لك دنع ةيسايسلا

 مث ةمامإلا ةلأسم نم ةقرف لك فقوم نع ةماع ةرظن ئراقلا ءاطعإل

 .ةساردلا لحم نيبهذملا ءارآ ضرع يف تأدب

 موهفمل لوألا تصصخ ثحابم ةنالث يف لوألا لضفلا ناكف

 يفو .بهذم لكل ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألاو امبوجول نياثلاو ةمامإلا

 نيبهذملا فقومو اهدُدعتو ةمامإلا ةدحو ىلإ تضرعت ثلاثلا ثحبملا

 .ةلأسملا نم

 نييعتلاو صنلا نيب مامإلا ةلأسم اثلا لصفلا يف تلوانتو

 قرط اهنم لوألا نمضت ثحابم ةثالث ىلإ اضيأ هتمسقو ،رايتخالاو

 لحلا لهأ طورش ىلإ ياثلا قرطتو ،نيبهذملا ىدل ةمامإلا تابثإ

 .دهعلا ةيالوو فالحتسالا تلوانت ثلاثلا يفو .دقعلاو

 هيلع جورخلاو .هلزع هبصن مامإلا طورش ىلإ ثلاثلا لصفلا ينو

 مامإلاو ؛مامإلا طورش لوألا لوانت ‘تحابم ةثالث ىلإ هرودب هتمًّسقو
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 ثحبلا يف امأ .يشرقلا بسنلا ةلأسم لوح ءاملعلا ءارآو لوضفلملا

 ثحبلا يفو .ةقفصو ةعيبو حيشرت نم مامإلا بصن هيف تلوانتف اثلا

 نم نيبهذملا فقومو هيلع جورخلاو مامإلا لزع ىلإ تضرعت ريخألا

 .ةلأسملا هذه

 عاونأ تضرع ،لوألا مسقلا يف ريخألا وهو .عبارلا لصفلا يفو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأب صاخ لوألا ،نينحبم ىلإ هتمسقف ةمامإلا

 ةلح رمب اءدب مهدنع ةمامإلا عاونأ هيف تنيبو ،ةيضابإلاب صاخ ناثلاو

 مث ايلخادو ايجراخ مهيفلاخمب ةيضابإلا ةقالعو ،هتابجومو روهظلا

 .هفادهأو هطورشو ءارشلا ةلحرم مث هجئاتنو هطورش عافدلا ةلحرم

 يعامتجالا ميظنتلل تضرعت ةطقنلا هذه يفو .نامتكلا ةمامإ اريخأو

 رودو ،ةريشعلاو ةبازعلا يماظن مث نيفلاخملاب مهتقالعو ةيضابإلا ىدل

 .ايعامتجاو اينيد تاسسؤملا هذه

 تضرعت هيفو يرظنلا جئاتنب صاخ ثحبم بابلا اذه ماتخ ينو

 ©ثحبمو لصف لك يق ءارالا ةنراقم دنع اهيلإ تلصوت يلا جئاتنلا ىلإ

 ةلواحم عم اهيف نافلتخي يلاو ،نابهذملا اهيف قفتي ييلا ءارآلا تنيبو

 . رظنلا تاهجو نيب بيرقتلاو ‘كلذ للع راهظإ

 يف ترتخا دقف قيبطتلل هتصصخ يذلاو اثلا مسقلا ين امأ

 ايلمع كلذ متي فيك و ،هتعيابمو مامإلا رايتخا ةقيرط هنم لوألا لصفلا

 لوألا ؛نيثحبم ىلإ هتمسقو &©بهذم لكل ةعباتلا ةيسايسلا ةمظنألا دنع

 .ةعيابملاب ياثلاو ،هقرطو رايتخالاب صاخ
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 ةليبق لوألا يف تلوانت ،نيثحبم ىلإ امسقم ناثلا لصفلا ناكو

 .دهعلا ةيالو باغلا يفو نيماظنلا دنع مامإلا

 ىدمو ءافلخلاو ةمئألا ةريسل تضرعت دقف ثلاثلا لصفلا يف امأ

 ،ثحابم ةثالث ىلع لصفلا اذه لمتشا دقو ،ةيوبنلا ةفالخلل مهقيبطت

 ةريس و ،ةيلاملاو ةيرادإلا اهسسأ ؛ةيلخادلا ةسايسلا لوألا نمضت

 .ةيجراخلا ةسايسلا لوانت ياثلاو .ةديقعلاو يأرلا ةيرح مث ًةمئألاو

 .ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا لودلا عم ةقالعلاو ةيمالسإلا تاحوتفلا

 ايرظن يسايسلا لمعلاو ةأرملاب صاخ نع ثحبمب لصفلا تيتأو

 .ايقيبطتو

 يف مامإلا لزع تلوانت مسقلا اذه نم ريخألاو عبارلا لصفلا يفو

 .رخآ ثحبم يف هيلع ج ورخلاو ڵ©تحبم

 ةصالخب ثحبم وأ لصف لك تمتخ ييأ ىلإ ةياهنلا يف ريشأو
 جئاتنلاب اصاخ اثحبم مسق لكل تصصخ امك .ةدراولا ءارآلل ةنراقم

 .ايلمعو ايرظن اهيلإ تلصوت يتلا

 :يهو بتك ةرشع نم اهجيرخت مت دقف ثيداحألا صخي اميف امأ

 ننس ،يذمرتلا ننس ،دواد يبأ ننس ،ملسم حيحص ،يراخبلا حيحص
 يمرادلا ننس دمحأ دنسم كلام أطوم ،هجام نبا ننس ،©يئاسلنلا

 .بيبح نب عيبرلا دنسم اريخأو

 يلا جئاتنلاب صاخ لوألا رواحم ةنالث تلوانت دقف ةمتاخلا امأ

 امأ .جئاتن نودب تيقب يلا اياضقلا هيف تنيب اثلاو اهيلإ تلصوت
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 .اياضقلا كلت ةسارد ىلإ نيثحابلا ةوعد لوانت دقف ثلاثلا

 ءادنبو ،نيدلا لوصأ دهعم ةرادإ ىلإ حارتقاب ةمتاخلا تيأ امك

 نم جورخلاو .يبهذملا عارصلا زواجت لجأ نم .ةماع نيملسملا ىلإ
 ةبكاومو داهتجالا باحر ىلإ ءارآلل بصعتلاو ةقيضلا ةيبهذملا

 .عرشلا دودح ىلع زفق نودب رصعلا

 مت ام اهنمف ‘ثحبلا ءانثأ تفداص لا ةيجهنملا تابوعصلا مهأ امأ

 :يهو هيلع بلغتلا

 ةعامحلاو ةنسلا لمهأ ءاملع ىدل ادج ةريزغ تناك ةيملعلا ةداملا نأ

 ةريفولا تامولعملا هذه تناك دقف ،اهيف مكحتلا بعصي يذلا دحلا ىلإ

 ةلأسمو يشرقلا بسنلا ةلأسمك اهيف فلتخملا طاقنلا ضعب يف ةصاخو

 تعطتسا دقو اهلالغتسا ءانثأ تابوعصلا راثم روخلا ةمئأ ىلع ج ورخلا

 اهتلاصأل ارظن امإ .ةيمهأ تامولعملا هذه رثكأ رايتخاب اهيلع بلغتلا

 .حورطملا عوضوملا يف امتدحل وأ يسايسلا ريظنتلا يف اهتمهاسم ىدمو

 ردصم ةدحول ارظن يضابإلا بناحلا يف يضرتعت مل ةبوعصلا هذهو
 ةيضابإلا ءاملع صيصخت مدعو .ةنسلاو باتكلا وهو ،‘تامولعللا

 ةيفاك تامولعملا تناك لب .زيمتم لكشب ةسايسلاو مكحلل تافلؤم
 .بولطملا لكشلاب ةيسايسلا مهئارآ نايبتل

 مدع يهف اهيلع بلغتلا نم نكمتأ مل يلا ةيجهنملا تابوعصلا امأ

 دعب ىللإ :اساسأ اذه دوعيو .ةينامعلا ةمامإلا نع ةيفاكلا تامولعملا رفوت

 ةمامإلا ةيرظنل رياغم يسايس ماظن مايق مث ضعب نع اهضعب قطانلا
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 ثحبلا نم نكمتلا نود ةيعضولا هذه تلاح ثيح .نامع يف ةيضابإلا

 اهنع بتك ام ىلإ لوصولا لقألا ىلع وأ ،امومع ةمامإلا عوضوم يف
 قيبطتلا ىلع رثكأ زيكرتلا ىلإ ليمي انث لعج ام اذهو ،نورّخأتملا

 .نيامعلا قيبطتلا ىلإ ةماع ةفصبو امئاد ةراشإلا عم ©يمتس رلا
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 عج املاو رمد اصملا دقن

 :ةيضابالا يغ سداصملا :الوأ

 .ةيمالسإلا بهاذملا دئاقع لوح تامولعملاب انتدمأ نلا بتكلا نم

 نيب قرفلا" باتكو ،ريغصلا نبال "نييمتسرلا ةمئألا رابخأ" باتك

 للملا"و ."لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا" باتكو 3"قرفلا
 نسحأ نم اهدعن نأ نكمي رداصم بتكلا هذه تناك دقو ."لحنلاو

 ىرخألا رداصملا نإف ريغصلا نبا باتك انينثتسا اذإو ،ةينسلا ردصملا

 نإ» :"ةيوبنلا ةنسلا جاهنم" يف ةيميت نبا لاق اهيفو ،ةيدقع ابتك ربتعت

 هلقني امم ةماع لحنلاو للملا يف نيفنصملا نم هلاثمأو نياتسرهشلا هلقني ام

 نيمهتملا ةضفارلا نيفنصملا نم هلك دانسإ ركذ نودب ضعب نع مهضعب

 ل باتكلا ءالؤه نأ العف قّقحتن ةلوقملا هذه نمف .(ا)«هنولقني ام يف

 مدع وه ةلوقملا هذه معدي يذلاو .تامولعملل نيلقان الإ اونوكي

 ءالؤه روعش نأ ظحالي رداصملا هذهل ئراقلاف ،اقالطإ دانسإلل مهركذ

 عفاديل ف رتح بتاك وأ يفاحص يأ بتكي امك وأ .يبهذم روعش درجم

 ىرخألا بهاذملا تقولا سفن يف امجاهم ،هبهذم وأ هبزح نع

 نع عافدلل مهسفنأ اوبصن دق باتكلا ءالؤه نأ دارملاف .(2ةشض راعملا

 .207/1 ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ةيميت نبا -1

 .47رص يضابإلا ركفلا يف تاسارد ،اب حلاص رمع -2
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 ،ىرخألا بهاذملا نع ةئطاخ تامولعم لقن ىلإ كلذ ىدأ ولو مهئارآ

 اهلقني ةمولعم ك نم دكأتلا ثحابلا ىلع متت ىلا يه قئاقحلا هذهو

 . .رداصملا هذه نم

 يف فالخ الب وهو (ه548تر) يناتسرهشلا الثم انذخأ اذإف (

 :لوقي هنإف ،اهريغ يف ثحبي الو ةديقعلل خرؤي "لحنلاو للملا" هباتك
 مهبتك يف هتدجو امك ةقرف اك بهذم دروأ نأ يسفن ىلع يطرش و»

 . هدساف نم هحيحص نيبأ نأ نود ،مهيلع رسك الو م بصعت ريغ نم

 دعب اهضقنو ،ةطخلا هذه مزتلي مل هنأ ديب .«هلطاب نم هقح نّيعأو

 يف يفخ فطاعتب راس دق هدخ ذإ (ا)عباصألا ىلع دعت ةليلق تاحفص

 قرفلا دادعت يف أدب مث قارتفالا ثيدح نم قلطناو ،هبهذم عم هباتك

 نأ ىلإ دكأتو نأمطا دق هنأكو ثيدحلا يف روكذملا ددعلا يف اهرصحو

 لصتل اهقّسنف .(2)هدعب ىرخأ قرف أشنت نل هنأو .ديزي نل ددعلا اذه

 نبا لاقو .ةئام نم رثكأ يرعشألا دع نيح يف ،ةقرف نيعبسو تس ىلإ

 .(قرف عبرأ يف يطلملا اهرصحو ،فقرف سمح انإ مزح
 رهج يف رداصملا هذه ضعب عضي تامولعملا يي بذبذتلا اذهف

 .اهنيب اميف ةنراقملاب آلإ امتامولعم ىلإ نئمطي ال ثحابلا لعجنو ،قيقحتلا

 فصي يذلا مزح نبا امب دقنن ىلا اهسفن يه تامولعملا هذه

 .10 ص .مالسإلا ف يفسلفلا ريكفتلا دومحم ميللا دبع -ا

 .97 رص كسفن 8درمح ميلخا دبع -2

 .دعب امف !34 تاحفص مكحلا ةفسلفو مالسإلا .ةرامع دمح .د -3
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 :هر لوسرلا لاق دقو ،لطابلاو ءاوهألا لهأب ةضراعملا قرفلاو بهاذمل
 امأ يعت ةقرف لكو .ةقرف نيعبسو تس ىلإ يتمأ قرتفتس»
 ةقيقحلا امأ .داهتجالا ةرئاد نع مزح نبا مالك ج رخن الف .(!)«ةيجانلا

 هيف اوناك اميف هدابع نيب ةمايقلا موي مكحن يذلا نأ الإ اهملعي الف

 لوصأ نم الصأ اهراكنإب ترفك ييلا قرفلا هذه نم ينمثتسنو .نوفلتخي
 :ددصلا اذه يف نيمأ دمحأ لاق .ةرورضلاب نيدلا نم ملع امو نيدلا

 هوهفس فلاخملا يأرلل اوضرع اذإ هلاثمأو مزح نبا تيأر ێكل»

 .(2)«افينعتو اس هلئاق اوعسوأو

 نم دكأتلا مدعو ءاملعلا لبق نم تامولعملا صيحمت مدع ببسبو

 رخآ ىلإ بسن ام بهذم ءارآ نم اريثك دن اننإف ،اهلئاقو اهتحص

 هبذكو ةلزتعملا نع ةريثك ءايشأ يدنوارلا لقن "راصتنالا" باتك يفق
 .يل زتعملا طايخلا اهيف

 ئراقلل زربن نأ دب الف ،انثحب يف ةيضابإلا نع ثدحتن انمد امو

 نسحلا يبأ باتك ىلع جرعن نأ انه ديرنو مهنع ليق ام ضعب معركلا

 قحلي يرغشألا دحب باتكلا اذه يفف "نييمالسإلا تالاقم" يرعشألا

 يتمأ قرتفتو إةقرف نيعبسو نيتنلا وأ ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا» :ظفلب دمحأ هاور -ا

 ىلع تقرتفا دق ليئارسإ ينب نإ» ظفلبو - .332/2 «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع

 ةدايزب هلثم يذمرتلاو - .120/3 «اهلثم ىلع نوقرتفت متنأو ةقرف نيعبسو نيتسنلا

 ناميإلا باتك 25/5 «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو ،كلذ لثم ىراصنلاو»

 .2640 مقر .18باب

 أ ص .3ج باتكلا ةمدقم ؟مالسإلا ىحض .نيما دمحا -2
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 ةيديزيلاو ةيصفحلاك ،اخيراتو ئدابمو امسا ةبيرغ اقرف ةيضابإلاب

 ام ىلع رثعن نلف ةيضابإلا خيرات بتك يف انثحب اذإو .ةيلذهلاو ةيثراحلاو

 نم اهجارخإل اهنم دحاولا يفكي الاوقأ اهيلإ بسني هنإ مث ،هيلإ راشأ

 رصع يف ةيضابإلا بتك ىلإ ثحابلا عجري امدنع هنأ" عقاولاو .مالسإلا

 ءارآلا هذه تءاج نيأ نمف قرفلا هذه نم ةقرف يأ دجي ال نسحلا يأ

 وه اذه نوكي امبر ؟ةيضابإ ريغ رداصم نم اهاقتسا لهف ؟قرفلا هذهو

 ةيضابإلا ةمئألل ءامسأ ىلع هباتك يف اقالطإ رثعن ال اننأل حصألا

 دوعسم نب ىدنلجلاو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ،ديز نب رباجك

 نمم مهريغو ،متسر نب نمحرلا دبعو بيبح نب عيبرلاو ينامعلا

 ماشلاو زاجحلاو نميلاو قارعلاك ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف اوعوت

 يرجملا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ءاوس .يبرعلا برغملاو رصمو

 . .(ا)هدعب ام وأ

 ىلع ءاج يذلا هسفن وخ يرعشألا نسحلا يبأ ناسل ىلع ءاج امو
 يف لثمتي ليئض فالتخا عم ()ناتسرهشلاو مزح نباو يدادغبلا ناسل

 نم هبهذم ةئربتل ىعسي 7 امهيف دحاو نعملاو ظافلألا فالتخا

 .هريغب لطابلا فصو قاصلإو إطخلا ةمصو
 هذه نإف ءايشألا زيامتت دادضألابو باب نمو ،اذه لك عمو

 امب ءيضتسي نأ ثحابلا عيطتسي ةراشإ طاقنو تارشؤم دعت ردصلل

 . .ةقيقحلا نع ثحبلا ىف هلمع ءانثأ

 .دعب امف 29 تاحفص ءةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحب يلع -ا

 ..58 -45 > 38 تاحفص ‘هسفن رمعم يع يلع -2
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 ةيخيراتلا عئاقولا دمتعا دق اذه انث نإف ةيخيراتلا ةهجولا نم اك

 ًركلو .حيحص مكح ج ورخلل اهليلخو ثحبلا ةدام طابنتسال الاج

 نم ىرخألا يه جنت مل ذاذفألا ءاملعلا نم ريثكل ةيخيراتلا بتكلا

 .(ه310تر) يربطلاو ((ه284ت) يبوقعيلا باتكف ‘تاوبكلا

 اهرابخأ دتمت مل و ةيزكرملا ةلودلل تحرأ دق ({ه630ت)ر ريشبلا نباو
 دت ال كمئإف بتكلا هذه لاثمأ تحفصت اذإو .ةديعبلا فارطألا لمشتل

 .(!ةزك رم الو ةحضاو ريغ ةريغص تارقف نم رثكأ ةيضابإلا لودلل

 يبوقعيلا مابأ دادغب نم ادج ةبيرق تناك ةيضابإلا نامع ةودف

 عمو ،نييرجهلا عبارلا نرقلا ةيادبو ثلاثلا نرقلا ةيام يق يأ 5،يربطلاو

 ًالإ نييسابعلل عضخت مل نيلا مهتمامإو نامع ةيضابإ ىلع زكرت مل اذه

 مكحت اهيف ةيسابعلا تاوقلا تناك ،ةنس نيعبرأ نع ديزت ال ةدم

 بتك لهف .أدبأ عطقنت مل ةمامإلاف نامع لخاد يف امأ ،عيطاوشلا

 ؟ءافلخلا ةيانع تحت امهخێرات يربطلاو يبوقعيلا

 هباتك يف (ه808تر) نودلخ نبا دنع هسفن فقوملا دجو
 تاليود عم هلعف املثم ةيمتسرلا ةلودلل اناونع عضي مل وهف 3"ربعلا"

 ذإ ،ارذع هل دجو دق زاعب ميهاربإ خرؤملا نأ مغرو يمالسإلا برغلل

 تضرقنا ىلا ةيامل ةليبق لهاك ىلع تينب دق ةيمتسرلا ةلودلا نأب ىري
 نأ انملع اذإ ةصاخ و ااحيبحص كللذ ىرأ ١ نإف (2)تر ات ما قب

 .35رص ،ةيمتسرلا ةلودلا ،زاع ميهاربإ -ا

 .38 رص كهسقن زاح ميها ربإ -2



 ناطلسلا ىلإ مث يصفحلا سابعلا يأ سنوت ناطلس ىلإ همدق دق هباتك

 .(!»رصمب قوقرب

 العف امئأب اهفصو نكميف .ةثيدحلا ةيخێراتلا بتكلا ٌنصخن اميفو

 "رئازجلل ماعلا خيراتلا زجوم" باتكف }ةيمتسرلا ةلودلا تسرد

 "ثيدحلاو ميدقلا يف رئازجلا خيرات" باتكو ،كاعكلا نامثع ذاتسألل

 دبع ذاتسألل "ماعلا رئازجلا خيرات" باتكو ،يليملا كرابم دمحم ذاتسألل

 دالب" هباتك يف يودعلا دمحأ ميهاربإ روتكدلا كلذك و .يلاليخجلا نمحرلا

 يبرعلا برغملا" هباتك يف ملاس زيزعلا دبع روتكدلاو ،"رئارجلا
 روتكدلل "برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا" باتك فيضن امك .(2)"ريبكلا

 ةلودلا هذه فصو يف تضافأ بتك اهلكو .يريرحلا دمحم ىسيع
 .اهريغو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةيسايسلا اهبناوج ىلع تتأو

 يف هانكرت دقف همدق مغرف ريغصلا نبا باتك ىلإ ريخألا يف يتأنو

 رظن ةهجو نم ةيمهأ اهرثكأ دعي ذإ ،هتيمهأل ارظن مييقتلا اذه ماتخ
 نييمتسرلا ةمئأ ضعب رصاع هفلؤم نأ امك ،مهقبسأ وهف ،ةيخخرات

 :مكحر حلفأ نب ناظقيلا ابأ مامإلا ىأر هنأ ركذو مهسلاب رضحو

 هترامإ و همايأ ضعب انأ تقحل دقو» :هنع لوقي يذلا (_ه281-1

 .(3)«هسلحب ترضحو

 .9(6رص مكحلا لوصأر مالسإلا باتك ضقن كلب ي رضخلا دمحم -ا

 .اهدعب امف 48 تاحفح .ةيمتسرلا ةلودلا زاح ميهاربإ -2

 .34ص ثنييمتسرلا ةمئألا رابخأ .ريغصلا نبا -3
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 لقن دقف \ترهات يف ةيضابإلل هتشياعم بناج ىلإ ريغصلا نبا نإ م 7

 ةظفل هلامعتسا نم كلذ رهظيو ،ةيوفشلا ةياورلا قيرط نع هرابخأ

 ضعب ةيلوؤسم لمحتي ال ناك امك ،"دحاو ريغ ينربخأ" وأ "اولاق"

 كلذ أ ملعأ هللاو" ةرابع ركذب اهمتخێ ام ةداعو ،اهيوري لا رابخألا

 الو مهضغبيو نييمتسرلا ةمئألا ةريس هركي هنأ حرص هنأ مغرو ."ناك

 مهرّيسلو ‘نيضغبم موقلل انك نإو...» :كلذ يف لوقيو مهلاعفأ هبجعت

 لصتا ام ىلع مهريس انركذ نإو نحنف ،نيلقتسم مهبهاذملو ،نيهراك

 نسح الو مهلاعفأ ةوالط هبجعت نمث انسلف .اولو اميف مهدعو ءانب

 دقو .ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم قح ربتعي ريغصلا نبا نإف .(ا)«..مهريس

 كلذو ،ةلودلا هذ ةيخيراتلا ثادحألا قاطنتسا يف اريثك هيلع تدمتعا

 عمسو دهاش اميف قدصلاو قئاقحلا ركذ يف دهع نم هسفن ىلع هذخأ امل

 الو اهيف قدصلا تأ نأو» :لاق يذلا وهو .نييمتسرلا ةمئألا نع

 ربخلا يف صقنلا ذإ اهنم ضقنأ الو اهيف ديزأ الو 5اهيناعم نع اهفرح

 يوذ قالخأ نم الو \تاؤورملا يوذ ميش نم سيل هيف ةدايزلاو

 .(2)«تانايدلا

 ن

 .34_ص .نييمتسرلا ةمنألا رابخأ © ريغصلا با -ا

 .34_ص .هسقن . ريغتلا نبا ۔-2
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 ةيضابالارداصملا :ايناث

 امم ،اناكمو انامز ةيضابالا تقح ال يلا ةئيسلا فورظلا نم مغرلاب

 ييلا ةديدشلا ةباقرلا نع الضف ،مهه قئاثوو بتك ةدع فالتإ ىلإ ىدأ

 .اهمكح تحت نووضنملا وأ إممب ةطيحملا ةمئاقلا ةمظنألا مهيلع اهتطلس

 ريسفتلاك مولعلا فلتخم لمش 5اريزغ ايملع اثارت اوفلخ ةيضابإلا نإف

 .تاط وطحللا نئازخ نيفد لاز ال اهبلغأ نأ ألإ .هقفلاو ثيدحلاو

 طاحأ امل ارظن ،اًدج ةئيطب لازت ال تاطوطخملا كلت جارختسا ةيلمعو

 بابسأ نمو .ةيضابإلا ريغ باتكلا لبق نم لهجلا لماوع نم ةيضابإلاب
 ةيمالسإلا ةلودلا زكارم نع ةديعب ةيضابإلا لودلا مايق لهجلا اذه

 .جراوخ مهرابتعاب مهءازإ لودلا هذه اهتعبتا يلا ةسايسلل مث قرشملاب
 ىلإ لوضولا نيخرؤملا ةلواحم نود لاح امتاق ابابض فصولا اذه كرتو

 يذلا يهذلل بصعتلا نع الضف .مهرمأ ةقيقح ىلع فرعتلاو مهقطانم

 .ءادوسلا ةروصلا هذه سيركت يف اريبك ارود ىذأ

 كلذ نم ،‘تاطوطحملا نم ريثك ىلع يثحب يف تدمتعا دقلو

 يبأل "ءايضلا" باتكو ،يخامشلا دمحأ سابعلا يبأل "ريسلا باتك"
 "نيدلا لوصأ" باتكو يراحصلا يتوعلا ديعس نب ةملس رذنلا

 نب مساقل "ةؤلؤللا حرش" باتكو .يطوشلملا ىسيع نب نيروغبتل
 بناجلا ةبلغ رداصملا هذه ىلع ظحالملاو يخامشلا دمحم نب ناميلس

 .اهيلع يدلا

 هيف عاطتسا يذلا ،يخامشلا "ريس" ىلع رثكألا يدامتعا ناكو
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 يبأ "ريس"و ،الجراولا ركب يبأ نب يحي ءايركز يبأ "ريس" عمج فلؤملا
 دبع نب ناميلس عيبرلا يبأ "ريس"و ،يتازملا فلخت نب ناميلس عيبرلا
 ديعس نب دمحأ سابعلا يبأل "خياشملا تاقبط" و ،نايسولا مالسلا

 .(!)يداربلا مساقلا يبأل "ةاقتنملا رهاوجلا"و ،نييجردلا

 عم ثحبلا اذه يق ريبكلا رثألا ينيجردلا باتكل ناك امك

 .يبرعلا ليعامسإ هققح يذلا ،يالجراولا ءايركز يبأ ريس ىلع دامتعالا
 باتكو ‘شيفطا فسوي نب دمحم "لينلا حرش" باتك ىلإ ةفاضإ

 سداسلا هئزج يف يدعسلا سيمح نب ليمجل "ةعيرشلا سوماق"
 .(2)ع وضوملا اذه يف ماه طوطخم وهو !ةمامإلاب صاخلاو نينامثلاو

 ةيضابإلا دئاقعلل اهلوانت ثيح نم ةمالا رداصملا هذه بناج لإ

 .ةيبرغملا ةيضابإلا ةسردملا جاتن لمي اهمظعمو ةيمتسرلا ةلودلا خيراتو

 بلغأ يف تناك دقو .عوضوملا سفن يف ةماع ةينامع ردصم دجن

 ةمغلا فشك" باتك لثم .ةدحاو رداصم ىلإ اهدنس يف دوعت لاوحألا

 باتكو .(ة)يوكزألا ديعس نب ناحرس خيشلل "ةمألا رابخأل عماجلا

 .32ص كزاح ميهاربإ -1

 لوانت ،اءزج نيعستو نينثا ف عقي طوطخم ،ةعيرشلا سوماق "يدعسلا سيمح نب ليمج -2
 سداسلا ءزحلا رصصخ دقو لوصألاو هقفلا يف ةعيرشلا مولعب قلعتيام عيمج هيف
 ةبتكم يف اطوطخم دح ري امك نامع يف باتكلا عبط دقو .ةمامإلا ماكحأل نينامثلاو

 .بازيمب .نجزي يبب دلاخ لآ ةبتكمو شيفطا بطقلا

 .رئازحلا يف هيلع رثعن مل طوطخم .ةمألا رابخأل ةمغلا فشك .يركزألا -3
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 ثيدحلاىمالسإلا كنلا بنكلا
 الك نم ةثيدح ةيمالسإ تافلؤم ةدع اهتثدحأ قلا تارّرطتلل ارظن

 تايرظنلا ضعبل اديدج اهجو امتاسارد ف تطعأ يلاو نيبهذملا

 .ةلاجعلا هذه يف ريدج اهركذ نأ تيأر ينإف ةيسايسلا

 بيرقتلا نم مهنكم يملعلا ثحبلا ةيجهنمل نيرصاعملا نيفلؤملا عابتا نإ

 خيشلا باتك لانملا ليبس ىلع انذخأ اذإو \بهاذملا نيب رظنلا تاهجو نيب

 دعاوق" باتكو 3"مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا" دومحم ميلحلا دبع

 مالسإلا" باتكو يدلاخلا دومحم روتكدلل "مالسإلا يف مكحلا ماظن

 يلازغلا دمحم خيشلا باتكو {ةدوع رداقلا دبعل "ةيسايسلا انعاضوأو

 ةرامع دمحم روتكدلا باتكو "يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا"

 نرقلا ةفسلفو يمالسإلا خيراتلا" بانكو 3"مكحلا ةفسلفو مالسإلا"

 خيشلا دمحم ذاتسألا باتكو ،يزوف قوراف رمع روتكدلل "نيرشعلا
 دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا" اريخأو "ةيضابإلا تازيم" جاحلاب

 انإف ،ةثيدحلا بتكلا نم اهريغو ،يريبعحلا تاحرف ذاتسألل "ةيضابإلا

 جهنم اهوفلؤم كلسي ثيح دحاو هاجتا يف ريست اهبلغأ يف اهدجن

 ءاهتبترم يف ةيبهذملا ءارآلا عضوو ،ميهافملا ميوقتو راكفألا حيحصت

 هيف نوكت نأ بجي يذلا عضولا ىلإ ةيمالسإلا بهاذملاب ريسلا يلاتلابو

 .ع راصتلاو قارتفالا نود لماكتملا فالتخالاو داهتجالا عضوم وهو

 ءازأ اهتبكترا لا ءاطخاألابو ضعبب اهضعب فارتعا ىلإ امس لوصولا مث

 .نيطالسلا نويع اهتعضو لا بئاوشلا نم اهتيقنتو ىرخألا بهاذملا
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 رظنلا ةداعإ وحن اثيثح اريس ةثيدحلا تاعوبطملا هذه يف تسمل دقلو

 مامأ ةرثع رجح مدقلا يف تناك ،ةيمالسإلا ةيسايسلا ءارآلا نم رينك ي

 ىلا ةيرصعلا فورظلل اهتمءالُمو ،ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا مدقت

 .تايدحتلا ةمماب لجأ نم داحتالا نيملسملا نم بلطتت

 ةيضابإلا مث ةعامحلاو ةنسلا لهأل ةبسنلاب بتكلا هذه تجلاع دقو

 بسنلا ةيضقو ،ملظلا ةمئأ ىلع جورخلا ةلأسم اهنيب نم &ةدع لئاسم

 تامهبم ةدع تحضمئاف .جراوخلا حلطصم موهفم كلذكو يش قلا

 سيدقتو ديلقتلاو يبهذملا بصعتلاو نظلا ءوسو لهجلاو خيراتلا ناك

 ةوخالا نيب ةقرفلا ران ءاكذإو اهداسف ءارو نم ةقباسلا ءارآلاو ءاملعلا

 .ةدحاولا ةلبقلاو دحاولا نيدلا يف

 مالسإلا نع تبتك ةيبنجأ عجارم ةدع ىلع يثخ يف تدمتعا امك

 .يضابإلا بهذملا نيقرشتسملا باتكلا نم ريثك لوانت دقو ‘هبهاذمو

 يكسناليتوم قرشتسملا لعف امك ‘هلوح مهءارآ اورشنو
 بتكو ،م1908 ةنس ريغصلا نبا خيرات رشن يذلا .(!)هس:رانم«

 هلاونم ىلعو ةيضابإلا نع ةمهم تالاقم ةةع ()[ع!نع¡ن يكستفيل

 .مهريغو (ةم¡عحع حسما يلريبوك بألا جسن

 ل : خ ل , ! ع ع ل هع ل ح -

 1` س 14 ح ع , س ! , 05)19.=

 .54ص ثميها ربإ زاح

 .54ص كميهاربإ زاح ن . ع ل ; !. - -2

 مح ! ; م ع ن . ن ه !`ع ل 1` -3

 ع . ن 5 ح , . 1977.

33 



 ضعبو ةيسنرفلاو ةيبرعلا تايرودلا ضعب ىلع تدمتعا امك

 .عوضوملا اذمب قلعتت بناوج تلوانت يلا تارضاحملا

 لحم نيتقرفلا نم نيتيصخش ةلباقمب تمق يننأ ىلإ ةياهنلا يف ريشأو
 ' اهيف فلتخملاو ةحورطملا لئاسملا ضعب لوح اهئارآب انيعتسم ،ةساردلا

 الخبي مل امنإف لئاسملا ضعب حرط نم انجرحت مغرو .نيبهذملا نيب

 خيشلا اباب نب دمحم ذاتسألاب رمألا قلعتيو .ةحيحصلا ةبوجألا ءاطعإب

 دمحم لضافلا روتكدلاو .ةرارقلاب ةايحلا دهعمب ذاتسأ وهو جاحلاب

 .طابرلا ةعماجب ذاتسأ وهو ،قيقشلا برغملا نم يليعامسإلا نيمألا

 ةًّمًألل ارخذ امهلاثمأو امهلعجو ،ءازخلا نسحأ انع لزأ امازح

.ةيمالسإلا



 لخدملا

 ةعامحلامتنسلالمهأ :ا×ىأ

 ةيضابإلا :اينات

 ةحسشلا :اثلاث

 لزنحملا :اعباس
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 ةنسلا لهأ :الوأ
 دقف ةيمالسإلا ةمألا نم مظعألا داوسلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ لثمي

 تانايكلا ربكأو رثكأ مايقل ريبكلا دنسلا ةيمالسإلا ةعامجلا هذه تلظ

 طوقس تيح يومألا رصعلا ذنم كلذو يمالسإلا ملاعلا يف ةيسايسلا

 .كلذ دعب لقأ ةروصبو ©1924 ةنس ايكرتب ةيمالسإلا ةفالخلا

 لصأ امو ؟مهروذج دوعت نيأ ىلإو ؟ةعامحجلاو ةنسلا لهأ مه نمق

 ؟ةيمستلا

 نأل {ةلئسألا هذه نع ةباجإلا ةلواحم يف ريبك بارطضا عقو دقل
 نم مهنمف !ةفلتخم سسأ ىلع مهدامتعا ناك كلذ اولواح نيذلا لك
 اءدب ،ةيمالسإلا قرفلا اهنم قلطنت يلا ةيركفلا دعاوقلا ىلع دمتعا

 ناك نيذلا ،ةمئألا ضعب روهظ ىلع دمتعا نم مهنمو ةفيقسلا رمتؤمب

 نبا وأ سنأ نب كلامو ةفينح يبأ روهظك ةقرفلا هذه ةايح يف رثأ مهل

 زيمتك قرفلا ضعب لاصفناب كلذ خرأ ثلاث قيرفو ،يرعشألا وأ لبنح
 يف ةريبك ةبقع لظت يلا بابسألا نم كلذ ريغو {ةلزتعملاو جراوخلا
 .ةعامحلاو ةنسلا لهأ ةقيقح ةفرعم ىلإ لوصولل ثحابلا هجو

 :رو زج ا 1

 ىلإ تدأ يلا ئدابملا باتكلا ضعب عجري ةيخيراتلا ةيحانلا نم

 يبأ ةعيابم تمت ثيح .ةفيقسلا رمتؤم ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهظ

 فورعملا ذإ 3(!)ةباحصلا عامجإب خ نإ لوسر ةفالخل قيدصلا ركب

 صوصن ،شيبأ فسري :نع القن \42ص ،ترموت نبا دنع ةمامإلا ،يسيردإلا يلع -1

 .20ص يسايسلا ركفل ١

37 



 ءارآ ةدع زرفأ دق هل لوسرلا ةافو دعب عقو يذلا رمتؤملا نأ ايخيرات
 ةيسايسلا دئاقعلا مهأل اقالطنا رمتؤملا اذه ناكو .ةفالخلا ةلأسم لوح

 .ةيمالسإلا ةحاسلا يف نآلا تتح ةحورطملا

 هنوربتعيو بلاط يبأ نب يلع ىلإ دوعي مهدنس نأ يدادغبلا ىريو

 دعولا ةلأسم يف جراوخلا رظان نم لوأ هنأ نوركذيو مهيملكتم لوأ
 يبأ نب يلع دعبو .ةعاطتسالاو ةئيشملا يف ةيردقلا رظان امك ديعولاو

 ،يرصبلا نسحلاف زيزعلا دبع نب رمعف رمع نب هللا دبع يتأي بلاط
 نم نيملكتملا لوأ يدادغبلا لعج امك .(ا)نيدباعلا نيز يلع نب ديز مث

 .(2يعفاشلا مث نامعنلا ةفينح ابأ ءاهقفلا

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأل ىقيقح لثمم لوأ وه ةفينح وبأ ناك اذإو

 يذلا ،ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا دنع اضيأ بهذملا اذه روذب دجن اننإف

 نودب ةديقع ال" ريطخلا مهأدبم اورشن نيح جراوخلا ىلع درلل ىدصت

 نلعأف ،هلتق لالحتساو ةريبكلا بحاص ريفكتب مهلوق كلذكو ."لمع

 .(ةةيصعم ناميإلا عم رضي ال هنأ

 ةيبهذم ةقرفك ةنسلا لهأ نأ يمالسإلا ركفلا اياضق عت نم ودييو
 نرقلا رخاوأ يف آلإ رهظت مل لماكتم يركف قسنو ةيرظن سسأ تاذ
 .ةلزتعملا نم يرعشألا نسحلا وبأ لصفنا نيح طبضلابو .ىرجملا ثلائلا

 يمالسإلا نطابلا روصتلا نايغط ىلع لعف در ةقرفلا هذه ئيجب ناكف

 .20ص ۔اهروطتو ةيرعشألا ةأشن ادمحم لالج .220ص سقرفلا نيب قرفلا ،يدادغبلا -ا

 .20 ص ‘هسفن لالج دمحع -2

 20ص ‘هسفن لالج دمحم -3
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 .(!)ةلزتعملا لبق نم ينالقعلا روصتلاو ةهج نم ةعيشلا لبق نم

 ةنسلا لهأ ةيمست روهظل خرؤي هئإف ةعكشلا ىفطصم روتكدلا ا
 ةمئألا رخآ روهظ دعب يأ يرجهلا عباسلا نرقلا رخاوأب ةعامجلاو

 .(2)نورق ةعبرأ يلاوحب لبنح نب دمحأ وهو نيروهشملا

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم -2

 ةنسلا لهأ ةقرف فيرعت يف تابوعصلا ضعب دجن اننأ ةقيقحلا

 ` .ةدراولا فيراعتلا فالتخال ارظن ةعامجلاو

 ءافلخلا ةفالخ تبثأ نم هب داري ةنسلا ظفلف» :لوقي ةيميت نباف

 .ةضفارلا .الإ فئاوطلا عيمج "ةنسلا لهأ" نعم كلذ يف لخديف ٬ةئالثلا

 تبثي نم الإ هيف لخدي الف ةضحملا ةنسلاو ثيدحلا لهأ هب داري دقو

 ةرخآلا يف ىري هللأ نإو ،قولخم ريغ نآرقلا لوقيو ىلاعت هلل تافصلا

 ةنسلا لهأ دنع ةفورعملا رومألا نم كلذ ريغو ،ردقلا تبثيو
 .(ة«ثيدحلاو

 "ةعامجلاو ةنسلا لهأ" ةيمستلا هذه فرع نم باتكلا نمو

 ةيتافصلا نأ ركذي يذلا يدادغبلاك ةعامجلاو ةنسلا نيتملكلا عامتجاب

 .(4})فانصأ ةينامث مهلعجو ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه

 .43ص يسيردإلا يلع -1

 .390ص ،بهاذم الب مالسإ \ةعكشلا ىفطصم -2

 . 163 ص .2ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم 3ةيميت نبا -3

 .189ص ‘فقرفلا نيب قرفلا ،يدادغبلا :ليصفتلا نم ديزملا رظنا 4
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 ةنسلاف دحاو ك بابسأ ركذب نيحلطصملا نيب قرف نم مهنمو

 اًمأ 3هتاريرقتو هلاعفأو ةقث لوسرلا لاوقأ نيعت ةيعرشلا ةيحانلا نم

 نباك نيخرؤملا ضعب هذريف - ريسفتلل يناثلا حانخلا وه اذهو- احالطصا

 يلع نعلو بس يف نايفس يبأ نب ةيواعم اهنس نلا ةنسلا ىلإ ديدحلا يبأ

 دبع نب رمع ةفالخلا ىلوت نأ ىلإ ،(!)ةعمجلا ربانم ىلع بلاط يبأ نبا

 لدعلاب رمأي ذننا نإل :ىلاعت هلوق اهلحم لحأو ةنسلا هذه تامأف زيزعلا

 يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو
 .(ت)«نوركذت مكلعل مكظعي

 ماع ىلإ عجري ذإ ،اضيأ ايخيرات الولدم هل نإف ةعامجلا ظفل امأ

 ةيواعمل ةفالخلا نع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا لزانت امنيح ةعامجلا

 .(_ه41 ةنس ،نايفس يبأ نبا

 مالسإلا لهأ مه :ليقو ،داوسلا مه ةعامجلا نأ ىلإ ضعبلا بهذو

 ملعلاو هقفلا لهأ مه :ليقو ،ةيعرشلا رومألا نم رمأ ىلع اوعمجأ اذإ
 . .(4).ريدهتجلا ةمئألا نم ثيدحلاو

 حلاص رمع - .دعب امف 778 تاحفص لرألا دلجلا .ةغالبلا جمم حرش ديدحلا يبأ نبا - 1

 3ةداعسلا ةعبط 35رص 3ج ،يدوعسملا - .18رص ،يضابإلا ركفلا يف تاسارد ءاب

 .م1948 رصم

 .9() ةيآ لحنلا ةروس -2

 ةلباقم .جاحلاب خيشلا دمحم - 48 ص ةعامجلاو ةنسلا لهأ ،يداملا دبع دمحم . -3

 .203ص ،3ج خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا :ف كلذ ليصفت رظنا - .ةيصخش

 .47/46 ص ،هسفن يداهلا دبع دمحم -4
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 ةقث لوسرلا هيلع ناك ام ىلع مه نيذلا يعت ةعامحلا ظفل ليقو

 .(!)ع ادتبالا كرتو عابتالا نم هباحصأو

 نيبتي نأ عيطتسي هوجو ةدع نم ةفلتخملا فيراعتلا هذ عبتتملا نا

 تعمج دق اهارن يلاو ةيميت نبا ةلوقم لالخ نمف .تاظحالم ةدع

٠٠
 

 ةنسلا لهأ عمجي هنإف ،ةيدقعو ةيخنرات رظن ةهجو نم فيرعتلا رصانع

 دحأ دعبتسا.دق هنأ ودبيو ،ةنالثلا ءافلخلا ةفالخ تابثإ يف ةعامجلاو

 عيمج نأ ملعلا عم ؟ةفيلخلا اذه وه نمف .هركذ نود نيدشارلا ءافلخلا

 ىضرت بهاذملا رثكأ نأو ،ةيعرشلا قرطلاب ةفالخل اولوت دق ءافلخلا

 دق نيلوألا ةثالثلا ءافلخلا نأ نوري نيذلا ةعيشلا ءانثتساب ،اعيمج مهنع

 .ىلع نم ةفالخلا اوبصتغا

 بهاذم عيمج كلذب نيعي لهف \ةضفارلا ينتسي ةيميت نبا نإ م

 وهو ،يدقعلا رصنعلا وهو فيرعتلا يق اديدج ارصنع فيضي مت ؟ةعيشلا

 عابتأ نم يأرلا لهأ دعبتسي هنأ اضيأ هنم رهاظلاو .ةنسلاو ثيدحلا هاعةتا

 يف يه امك طورشلا ضعب داريإب ةلوقملا هذه يهني مث ،ةفينح يأ

 .ةنسلاو ثيدحلا لهأ دئاقع ىلإ ةياهنلا يف عجرت يلاو ،فيرعتلا

 هارن يذلا نكلو برطضم فيرعتلا اذه نأب مكحن نأ عيطتسن ال

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ يداما دبع ۔امح- .19اص قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا -ا

 ©كليبس نع 7 كنيد يق دحلأ دق بارت ابأ نإ مهللا» :لوقي ةيواعم ناك .48 ص

 دلجلا ةغالبلا جمف حرش ديدحلا يبأ نبا . «اميلأ اباذع هبذعو اليبو انعل هنعلاف

 .778 ص لوألا
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 ،ثيدحلا لهأ نم تسيل يهو قرفلا ضعب هيلإ عمجي دق هنأ وه
 .ممتاداهتجا يف رفوألا بيصنلا يأرلل نوطعت نيذلا فانحألاك

 لالخ نمف ،لوألا نع اريثك دعتبي ال هفيرعتف يدادغبلا امأ

 :نيفالتخا ظحالن اهركذ لا ةينامثلا فانصألا

 بهاذملل رابكلا ةمئألا عيمح ركذي يدادغبلا نأ وه لوألا

 .طقف ةثالث ىلع ةيميت نبا رصتقي نيح يف ،(!)ةعبرألا

 اركذ رابكلا ةعبرألا بهاذملا ةمئأ عيمج ركذي يدادغبلا نأ ناثلا

 .ةنسلاو ثيدحلا لهأ ىلإ هفيرعتب حملي ةيميت نبا نأ نيح يف ،احيرص
 ؟يأرلا لهأ داعبإ كلذب دصقي لهف

 ةنسلا لهأ ةيمست لصأ نأ نم ديدحلا يبأ نبا هيلإ بهذ ام امأو

 هيلع رثعن مل ةقيقحلا يف ليلعتلا اذهف ،يلع نعل يف ةيواعم ةس ىلإ عجري

 لعلف .هاقتسا نيأ نم يردن الو ،ريثألا نباو يربطلاك خيراتلا بتك يف

 نأ وه بيقعتلا اذمب دارملاو .اهضعبب ثادحألل طبرو داهتجا درجب اذه

 اهيلع راس دق ةيواعم ناك ةعمجلا ربانم ىلع هنعلو يلع بس ةنس

 طبر نأ الإ ،ايخيرات تبث اه زيزعلا دبع نب رمع ةلازإ نأ امك شاليوط

 .(2)هحجرن الام اذهف كلذب ةنسلا لهأ ةيمستب ةعقاولا هذه

 .189رص يدادغبلا -ا

 رهظي ام اذهو .ةيواعم اهنس يلا ةنسلا هذه نيضار مهلك اونوكي مل نييومألا نأ ودبي -2
 مل كلملا دبع نب ماشه نأ ظحاجلا نامثع وبأ انخيش ركذ ،ديدحلا يبأ نبا لوق نم

 يف قارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نأ لماكلا يف دربملا ركذو ،اذه لعفي نكي

 778رص زدلحلا .كلملا دبع نب ديلولا كلذ لعف امك ءايلع نعلي ناك ماشه ةفالح
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 نيذلا اهيلع دمتعا يلا لماوعلا عيمحلو قبس ام لك نم انل صلخيو

 ةنسلا لهأ نأ وه هارن ام ةعامجلاو ةنسلا لهأ فيرعت يف اوماس

 ثيح يدقعلا رصنعلا ريغ اهنيب عمج امف ةدحاو ةقرف اوسيل ةعامحلاو

 بهاذملا فلتخت امك اهعورف يف فلتختو اهلوصأ يف ارينك عمتج

 ةيخنرات رظن ةهجو نم اممأ امك .ىربكلا ةعبرألا بهاذملا عم ىرخألا

 فورظلا نم ريثك اهنيب تعمج ثيح ،دحاو قلطنم ىلإ اهنك دوعت

 قرفلا يقاب داعبإ يف عضولا اذه مهاس يلاتلابو \ةيسايسلاو ةيخراتلا

 يلع نب نسحلا لزانتب ه1]41 ةنس وهو ةعامجلا ماعل ناكف ىرخألا

 عيمجت يف رثألا ربكأ نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا نع بلاط يبأ نبا

 .دمألا ليوط يسايس نايك يف مهرارمتساو ،دحاو مكح تخت نيملسملا
 ترم نلا ةيسايسلا ثادحألا ةيعقاوب ةذخآ ةعبرألا بهاذملا هيف تشاع

 .(!)دهعلا كلذ يف ةيمالسإلا ةمألا امي

 لهأ فيرعت يف انب ترم نلا سيياقملا كلت اننيعأ بصن انعضو اذإو

 ةباحصلا عامجإو ةيوبنلا ةنسلا عابتاب قلعتي ام ةصاخو ةعامجلاو ةنسلا

 ةعبرألا بهاذملا نيب ةدوجوم يه لاك تافالتخالا ضعب عم نيعباتلاو

 لمشي ةعامجلاو ةنسلا لهأ ظفل نأب لوقلا عيطتسن اننإف اهعورف نيبو

 ريغ نم (2)"نيعباتلاو ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلا عبتا نم لك"

 نع ىلاعت هجرخي ال ام ليوأتلاب دوصقملاو .فييكت وأ ليطعت وأ ليوأت

 .42رص يسيردإلا يلع - ا

 .3000ص ،قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا -2
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 اولدأ نيذلا عيمج نأ ةظحالم عم .هيلع نوكي نأ بجێ امو ةيبوبرلا ةفص

 امب نوديري اعيمج مهنأو ،دابعلا ةجرد ىلإ امب اولزني مل للا تافص

 .(الصقنلا تافصب للا فصو ىلإ يمري دحأ الو ،ههيزنتو ةللأ هجو

 نيب ال اناكم دجتس ئدابملا سفن اهف يلا ىرخألا بهاذملا نإف يلاتلابو

 .ةعامخجلاو ةنسلا لهأ

 باتكلا ىلإ مكتخ نأ انيلع بجاولاف موهفملا اذه نم اقالطناو
 برقأ كاذ وأ بهذملا اذه نإ لوقن نأ زوجي الف ،امهريغ ىلإ ال ةنسلاو
 هللأ باتك ىلإ برقأ هنإ لوقن نأ حصألا لب ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلإ

 همكحف ءيش نم هيف متفلتخا امو :ىلاعت لاق 3( هلوسر ةسو

 ذلأ ىلإ هودرذف ءيش يل متعزانت نرف :لاقو .(ت)4 هللا لإ

 اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف :لاقو .(ث)(لوسرلاو
 .(5> نيدلا يف

 مل هنأ امك .ةلقلا وأ ةرثكلل سيلو ،نيدلا يف هقفت نمل مكحلا لعجف

 تكرت» :ةلث لاق .بهاذملا نم بهذم ىلع بهذملا كلذ اوسيق :لقي

 .(6)«يتنسو ذلا باتك يدعب اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف

 .م1992/12/26 خيراتب ،ةلباقم ،يليعامسإلا نيمألا دمحم -ا

 1992/06/14 خيراتب .ةلباقم .جاحلاب خيشلا دمحم -2

 .10 ةيآ ،ىروشلا ةروس 3

 .599 ةيآ ءاسنلا ةروس -4

 .122 ةيآ ،ةبوتلا ةروس -5

 ةقنسو لزا باتك ،اممب متكسمت ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت» :ظفلب كلام هارر -6

 .1619 مقر }648ص ؛ردقلاب لوقلا نع يهنلل عماحلا باتك «هيبن
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 ةنسلا لهأل ىطعأ يذلا ءيشلا امنإو ،عباتلاب ال ع وبتملاب نذإ ةربعلاف

 مظعألا داوسلا نولثمي منأ ف صخلتت فورظ يه ةبترملا هذه ةعامجلاو

 ىمح وأ ،مهتمح دق ةيسايسلا تانايكلا لج نأو ،ةيمالسإلا ةكألل

 ةيمالسإلا قرفلا لكل لصح مل ام اذهو ةعبرألا بهاذملا نم ابهذم

 .ىرخألا

 ال اذهف ،ةوقلا وأ ةرثكلا عم قحلا نارتقا ةدعاق شقانن امدنع نحنو

 ىلع بهذم ليضفت وأ ،بهذم يأ ةميق نم صاقتنالا اقالطإ نيعي
 نأ ىلع ديكأتلا كلذب ديرن ام ردقب لطابلا قطنم يف هلاخدإ وأ رخآ

 عبنم نم اهلوصأ يقتست امنوكل ،ةيواستم ةيمالسإلا بهاذملا عيمج

 .ةنسلاو باتكلا :دحاو

 د
 .(ا:ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ مهأ -3

 .ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا رهاوظب ديحوتلا يف اوذخأ .1

 .هتاذ ىلع ةدئازو ةميدق لجو ًرع ةلأ تافص .2

 .قولخم ريغ ،ةللأ مالك نآرقلا .3

 .ةلصاحو ةنكمم ةمايقلا موي ممبرل ءادعسلا ةيؤر .4

 ىفع ءاش نإو هبذع ءاش نإ {ةللل ةئيشم يف وه ةريبكلا بكترم .5
 .هنع

 ©2ج لصفلا ،عزح نبا :اهنم ؤ©بتك ةدع رظنا ممقتديقع لوح ليصافتلا نم ديزملل -1

 جاهنم .ةيميت نبا .38-53-54-72 تاحفص ا4ج - .33/32ص .3ج - .و2ص

 .327 -226 -80 ‘تاحفص 82ج - .52ص اج شةنسلا
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 قلخ عطتسي مل نإ ناسنإلا نأ ىلع فلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نإ .6

 .هبسك ىلع رداق وهف ،هلمع

 يمن عرشلا يف دري مل ام نسحلاو عراشلا هنع ىمن ام وه حيبقلا .7

 .هنع

 ءدبل دومحما ماقملا يف ىلوألا \ناعون يهو ،ةتباث ةعافشلا .8

 .رانلا نم رئابكلا لهأ جارخإل ةيناثلاو \باسحلا

 .ةنجلا ىف نونمؤملاو ،رانلا ف نودلخ رامكلا نإ .9

 اءزج سيل لمعلا نأو ،ناسللاب رارقإو بلقلاب قيدصت ناميإلا .0

 :ىرخألا ةئالثلا بهاذملا امأ ،ةيفنحلل افالخ ناميإلا نم

 ثلاثلا نكرلا لمعلا دعت امنإف ،ةيعفاشلا ةيفنحلا \ةيكلاملا

 .ناميإلل

 رذعلا سامتلاو فق ةللا لوسر ةباحص نع ماتلا ىضرلا .11

 :ةيسايسلا مهلوصأ نمو

 .اعمس و القن يأ اعرش ةبجاو ةمامإلا .2

 .بلغتلا وأ دهعلا وأ رايتخالاب نكمم مامإ بصن .3

 .ايشرق مامإلا نوكي نأ .4

 .ةيصعملا ىف لإ اعرش ةبجاو مامإلا ةعاط .5

 .رئاجلا مامإلا دنع قحلا ةملكو حصنلا .6

 .ةنتفلا ىلإ يدؤي هنأل رئاحلا مامإلا ىلع جورخلا زاوج مدع .7
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 ةيضابإلا :ايناث

 ؟ةيدقعلا مهلوصأ يه امو ؟جراوخلاب مهتقالع يه امو ؟ممتأشن

 روذجلا -1
 يف دوعت 5اهئدابمب ةزيمتم ةيمالسإ ةقرف اهرابتعاب ةيضابإلا نإ ا

 تاشقانملا هيف تراد يذلا ،(!)ةفيقسلا رمتؤم ىلإ ةيخيراتلا اهروذج

 ةفالخلا ةلكشم تناكو ء( انرصع ىف ةثيدحلا بيلاسألا قفو ةيسايسلا

 اعيش مهقرفت ىلإ اذه ىدأو ،نيملسملا نيب شاقنلا ترانأ ةلأسم لوأ

 متي فيك نبيب حيرص صن نآرقلا يف دري مل هنأو ةصاخبو كابازحأو

 نيعي نأ نود اث ةللا لوسر يفوت دقو .(ة)ةلودلا سيئر رايتخا هبجومم
 .ةيحان ك نم ءارآلا هبذاجتت ةفالخلا رمأ كرت امم ،هفلخي نم

 ةفيقسلا يف ةباحصلا نيب ترج تلا تاشقانملا لالخ تلجت دقو

 :تايرظن ثالث

 لاق :ةيموقلا وأ ،ةيلبقلا ةيلئاعلا :ةيطارقتسرالا ةيرظنلا ه

 يفو ©تيبلا لآ ةصاخو مشاه ينب يف ةفالخلا رصحب امياحصأ

 .راصنألاو نيرجاهملا يف وأ برعلا يف وأ شيرق

 :رظنا ةفيقسلا رمتؤم لوحو- .45ص ٤ !ج ةيمالكلا جراوخلا ءارآ يلاط رامع اا

 .دعب امف 220 تاحفص .2دلجب خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا

 .166رص & اج دكلانودكام نع القن ..يمالسإلا خيراتلاو ةعيرشلا ف مكحلا ماظن يمساقلا رفاظ -2

 .44ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع .د ٦3
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 ةح ةينامزلا ةطلسلا نإ اولاق :اهقحتسي نمل ةمامإلا ةيرظن ه
 .(1))ييسنلا ءامتنالا نع رظنلا عطقب ،ةّمألل

 يه لب ،ةّماعلا حلاصم نم تسيل ةمامإلا نأب ةلئاقلا ةيصولا ةيرظن ه

 اونغ لب ؤ‘فصولاب اوفرعي مل ةمئألا نإو ضنيدلا ناكرأ نم نكر
 .(2)هدعب نم نيعي وهو ءايلع هقف يبلا نيعف صحشلاب

 امدنع كلذو ،ةفيقسلا رمتؤم ىلإ دوعت يضابإلا بهذملا روذنجف
 نم كلذل هاضرت نم راتخت ةمألل قح ةفالخلا نأب ةباحصلا ضعب ىدان

 يبلا رصح الو كلذ ىلع صني مل نآرقلا ذإ 3(ةةينيدلا تاءافكلا يوذ

 .(4)ام ةرسأ وأ ام ةليبق يف ةفيلخلا ف

 نم لوق ق ةعامحلاو ةنسلا لهأ عم ةيضابإلا يقتلي ةلأسملا هذه يقو

 .ةبوحألا نم 2 ةقاطب \4رص ،ةيصخش ةلباقم جاحلاب خيشلا دمحم -1

 داوج دمحم - .ةعيشلا قرف ،نيخبونلا- .يفاكلا نم ةضورلا باتك ،ييلكلا :رظنا -2

 " .نازيملا يف ةعيشلا ]ةينغم

 نب نيسحلا نب يلع نب نسحلا نب ديز عابتأ مهو ،ةيديزلا ادع ةعيشلا رثكأ ةيرظن هذه
 هنيع دقو 5 ينلا هب ىصوأ يذلا مامإلاب نونمؤي ال نيذلا ؤبلاط يأ نب يلع

 للملا حناتسرهشلا :ف كلذ ليصافت رظنا .طقف فصولاب هفرع لب صخشلاو مسالاب

 خيرات ،ةرهز وبأ \23/22ص ،قرفلا نيب قرفلا "يدادغبلا .2ص .2ج لحنلاو

 .52/51ا ص ،اج ةيمالسإلا بهاذملا

 نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا تافيلخ ضرع .د -3

 .24ص

 .1 مقر ةقاطب .ةلباقم جاحلاب خيشلا دمح -4
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 .("ةفيقسلا رمتؤم ىلإ مهروذج يف نودوعي مهنأب لاق

 فورظ ةجيتن نكي مل و ضغ ارفلا نم قلطني مل نذإ يضابإلا بهذلملاف
 بهذملا اذه ءاقب وه كلذ دكوي امو ،ةيخيرات وأ تناك ةيسايس ةنيعم

 يف ةيعقاو نكت مل ىرخأ قرف ترثدنا نيح يف ،اذه انموي ىلإ هئدابم
 ةطمارقلاك امتاقلطنم يف ةيبوعش تناك وأ جراوخلا قرفك اهئدابم

 .ةيوناملاو

 :ةيمستلاو ةأشنلا -2

 دعب اهملاعم ددحتتو رولبتت ةيسايسلا وأ ةينيدلا ةيبهذملا تاكرحلا ن

 ةقرفك ةيضابإلاو .لايجأ ىلإ دتمت دقو دمألا ةليوط نوكت دق راوطأ
 اهملاعم ددحتت مل و اهراكفأ رولبتت مل ،ةينيدلا قرفلا نم اهريغك ،ةّلقتسم

 رارقتسا مدعو .ثادحألا عراستل كلذو ليوط نمز دعب الإ

 ديدحت اريثك بحص امم ضعب نع اهضعب قرفلا رتت مدعو عاضوألا

 يركف لالقتسا تاذ ةيمالسإ ةقرفك ةيضابإلا روهظل نعم خيرات
 .(2)ةحضاو لوصأو

 ىلإ ىدأ ةيواعمو ئلع نيب مالسإلا ف فالخ لوأ عقو امدنعو

 مسقنا مث {ةيواعمو ىلع نيب نوملسملا مسقنا اهيفو 8(ةنيفص ةعقو

 .(ثحبلا اذه نم) اهدعب امو 37 ص ةعامجلاو ةنسلا لهأ روذح رظنا -1

 .29لص ێةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع 2

 .73ص ‘ةيمتسرلا ةلودلا ،ميهاربإ زاب 3
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 يضر نم مهنمف &(!)ميكحتلا ةيضق ببسب نيبزح ىلإ يلع شيج

 نأ ىري هنأل يناثلا قيرفلا هضفر امنيب ،يلع بنج ىلإ فقوو ميكحتلاب
 نأب ةيدانم ةعامحلا هذه نع تجرخف !ةيواعم نم ةمامإلاب قحأ الع

 تغب نإف :هلوقب ةيغابلا ةئفلا يف ةللا مكح دقو ،"هلل الإ مكح ال"

 .(2) ةلث رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ

 .(ة)«ةيغابلا ةئفلا ارامع لتقت» :هلوقب ث يبلا هدكأ ام وهو

 هراصنأ ربكأ نم ةعامج بلاط يبأ نب يلع نع تجرخ اذه ببسب

 امامإ يبسارلا بهو نب ةلفأ دبع ليلجلا يباحصلا تعيابو ناورهنلا ىلإ

 اهرمأ كلمو ةفالخلا نع لع لزانت نأ دعب ،نيملسملل اديدج

 .نيمكحلا

 اهنم ،اهسفنل امتراتخا ءامسأ ةدعب ةعامحلا هذه تمست دقو

 كلذكو ،"ةوعدلا لهأ"و "نيملسملا ةعامج"و "نوملسملا"و "ةمكحملا"

 .(4)"ةماقتسالا لهأ"و "قحلا لهأ" ةملك دعب ام يف تفاضنا

 ةفئاطب عفد امم {ةيساق ةمكحملل يلع باحصأ ةلماعم تناك دقو

 .188 تاحفص !3دلجب ءخيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا :رظنا !ميكحتلا لوصف لوح -ا

 .9 ةيآ ڵتارجحلا ةروس -2

 نأ» :ظفلب .2916 مقر ،ةعاشلا طارشأو نتفلا باتك \2236رص .4ج ملسم هاور -3

 هلتقت رامع حيو» رخآ ظفلبو «ةيغابلا ةئفلا كلتقت :رامعل لاق اث ةلا لوسر

 ظفلب يذمرتلاو - .408 مقر }62باب ةالصلا باتك }302ص ،اج «ةيغابلا ةئفلا

 رامع بقانم باب ©بقانملا باتك }669لص 3كج «ةيغابلا ةئفلا كلتقت رامع رشبأ»

 .5-22-28 تاحفص 83ج .16-206]تاحفص .2ج دمحأو - .3600مقر ،رساي نب

 .56ص ‘ ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ،يريبعحلا تاحرف -4
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٦١
 

 ةيقب اهعم قفتت ملف 5مهيفلاخم ءامد ةيلحب داقتعالاو فرطتلا ىلإ مهنم

 ةقرازألا اهنم ؛قرف ىلإ ىلوألا ةمكحملا تمسقنا كلذبو .ةمكحملا

 لاتق نع نوقابلا نوملسملا دعق نيح يف ،جراوخلاب اوُمُسو ،تادجنلاو

 .ةيضابإلل ىلوألا ةاونلا مهو {ةدعقلاب اوُمُسو ،مهيفلاخم

 نأ ناكمب ةقيقحلا نمو اذه» :ةعكشلا ىفطصم روتكدلا لوقي

 امإو ،ةيمستلا هذه مهسفنأ ىلع اوقلطي مل -ةيضابإلا يأ- موقلا

 موقلااهاضترا دقو ،يأرلا يف مهوفلاخم مهيلع اهقلطأ

 .(!)«...اهولبقتو

 ةيحانلا نم اذه &()ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن ةيضابإلاو
 يحورلا ميعزلا ربتعي ديز نب رباج نإف ةيسيسأتلا ةيحانلا نم امأ ةيمسالا

 .(٨عيرشتلل سيلو زييمتلل مسا ةيضابإلا مسا نإف اذهو .(ةةيضابإلل

 .137رص بهاذم الب مالسإ ءةعكشلا ىفطصم -1

 دبعو نايفس يبأ نب ةيراعم رصاعو شاع ،يميمتلا يرملا ضابإ نب هللا دبع وه -2
 تاقبط ،ييحردلا :رظنا .م705/_ه86 ةنس لبق يفوت هنأ ححارلاو ناورم نب كلملا .

 .77رص ريسلا ،يخامشلا- .214ص 32ج برغملاب خئاشملا

 و18 نيب ام دلو ،ةينامعلا دمحيلا ةليبق نم يرصبلا يفوجلا يدزألا ديز نب رباج وه -3

 دتسم حرش يملاسلا هبتك ام رظنا .ه93ةنس ححرألا ىلع فقوتو ةرجهلل 3

 .11ص ،1ج كديز نب رباج مامإلا هقف يحي شركب - 7رص ،ا ج ،بيبح نب عيبرلا

 رمن يحي يلع - \9لص ‘ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا تافيلخ ضوع .د

 .1ص ‘ةيضابإلا ىلع ءاوضأ

 .70ص ‘ مالسإلا رجف يف نامع فشاك ليعامسإ ةديس .د - 4
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 هيلإ بسنت يذلا ضايإ نب هللا دبع نأ ةيضابإلا رداصملا ركذتو

 .(!)ديز نب رباج هخيش يأر نع هرمأ يف ردصي ناك امنإ ،ةقرفلا

 بهاذملا مدقأ يضابإلا بهذملا نأ اهيلإ يهتنن يلا ةجيتنلاو

 ةيضابإلا نأ امك &(ىيعباتلا ديز نب رباج هسسؤم نم ارابتعا ،اسيسأت

 اولصاو نيذلا مهرابتعاب يمالسإلا مكحلا ماظنل يعيبطلا ىرجملا نولثمي

 يلاتلابو ،ىروشلاب ال ةبلغلاب ةيواعم ةرطيسو يلع محن لوفأ دعب قيرطلا
 .ةئارولا ىلإ ىروشلا نم مكحلا اوبلق نيذلا مه هراصنأو وه هنإف

 نيملسملا ةريسمل يعيبطلا ىرجلا مهتفصب ةيضابإلا ةيقحأ ىلجتتو

 ميكحتلا هلوبق طقف هيلع اوركنأ نيذلا هيبحم نم ةيقب مهنوكب يلع دعب

 ترثانت مهنعو ‘هدعب امامإ يبسارلا بهو نب هللا دبعل ممباختنابو

 .نيدلا ماكحأ نع اهجورخب ةيجراخلا قرفلا

 :جراوخ اوسيل ةيضابإلا 3

 لوح ةفلتخملا مهفقاوممب ةًماع نيملسملا قزمت دعب هنأ ثيدحلا قبس

 نايفس يبأ نب ةيواعم رارقإب نيمكحلا رارق رودص دعبو ميكحتلا

 ميكحتلل ةضفارلا ةقرفلا تلصاو ةفالخلا نم بلاط يبأ نب يلع داعبإو

 .74رص ‘ةيمتسرلا ةلودلا ،زاحب ميهاربإ -1

 يلع دمحم- .3ص ‘ةيضفلا دوقعلا ،يثراحلا دمح نب ملاس - .92ص ءاب حلاص رمع -2

 ةيرسلا تاكرحلا ،ليعامسإ درمحم .د - .329لص ،2ج شريبكلا برغملا خيرات ازوبد

 .22ص ‘مالسالا يف

 . , : ل ع ع . 95.
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 اوعًمحتو ،نيملسملل امامإ يبسارلا بهو نب هللا دبع تعيابو امتريسم

 .ناورهنلاب

 ءازأ ءالؤه مسقنا ناورهنلا ةعامجل يلع باحصأ ةلماعم ببسبو

 (!)لسادرم لالب وبأ نيقيرفلا دحأ معزت نيريبك نيمسق ىلإ مهيبراحم

 نبا عفان يناثلا قيرفلا معزت نيح يف \ةيضابإلل ىلوألا ةرذبلا مهو

 .رافصلا نباو قرزألا

 ةلأسم ةياور ىلع اساسأ اينبم ناك ةيضابإلل يسايسلا روهظلا نإ

 نب ورمع لزع ىلإ تهتنا يلاو ،هركذ قبس يذلا قسنلا ىلع ميكحتلا

 اهيوري لا ةياورلا يهو {ةيواعم تيبثتو بلاط يبأ نب يلعل صاعلا

 .نيخرؤملا رثكأ

 "مصاوقلا نم مصاوعلا" هباتك يف يبرعلا نب ركب ابأ دجب اننكلو

 اهتلزغ ةيسايس ةيحرسم ميكحتلا ةيلمع اهيلإ تلآ لا ةجيتنلا ربتعي

 حارص بذك هلك اذه» :لوقيف ةيسايس فادهأل ةعدتبملا كولملا يدايأ

 ةعدتبملا هتعرتخا ءيش وه امنإو \فرح طق هنم ىرج ام

 ةلل يصاعم ةراهخلاو ةناجلا لهأ هثراوتف كولملل ةيخيراتلا هتعضوو

 ١ .(2)«ع دبلاو

 ركنأو بلاط يبأ نب يلع عم نيفص ةكرعم رضح .يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب وبأ -1

 :رظنا .ه61 ةنس يقوت يسارلا بهو نب هللا دبع ةصاخ نم ناكو ميكحتلا
 .214ص 52ج "خياشملا تاقبط .ييحردلا

 يبرعلا نب ركي يبأ ءارآ" ناونعب رشن مصاوقلا نم مصاوعلا ،يبرعلا نب ركب وبأ -2

 .دعب امف 418تاحفص ،1ج .يلاطلا رامع .د ةسارد قيقحت 3"ةيمالكلا
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 نم كلذو ،ةيواعمل ورمع لزع وه يبرعلا نب ركب وبأ هيلع يذلاو
 يف رظنلل اعمتجا امل امنأ تابثألا ةاقثلا ةمئألا هاور يذلا امنإو» :هلوق

 لزع هوحنوأ رمع نب هللا دبع مهنم سانلا نم ةميرك ةبصع يف رمألا
 .(!)«ةيواعم ورمع

 تالؤاست ةدع حرطي ميكحتلا ةلأسم ءازأ يبرعلا نبا فقوم نإ

 ةياورلل ةرشابملا جئاتنلاو ةيلمعلا دعب رومألا هيلإ تلآ ام لوح رودت

 ام قفو ىرج دق ميكحتلا ناك اذإف .ةيواعمل ورمع تابثإ يأ ،ىلوألا

 ضفر ساسأ ىلعو ؟نذإ جورخلا عقو اذام ىلعف ،يبرعلا نبا هفصو

 نيضفارلا نأل ؟مهوحن احن نمو جراوخلاو ةيضابإلا لبق نم ميكحتلا
 مهداقتعال .ىلوألا ةجردلاب ميكحتلا هلوبق ببسب يلع نع اوقشنا

 .هتمامإ ةيعرشب

 هذه نأل ،ريغتيس خيراتلا ىرج نإف يبرعلا نبا ةياور تحص اذإو

 ةمألا ةايح يف اريبك افطعنم تناك نيخرؤملا رثكأ اهاور امك ةنداحلا

 ةيضابالاك ةيمالسإلا قرفلا نم ريثكل اديدج اقلطنمو ةيمالسإلا

 لازتعا ىلإ مهتيمست لصأ نوعجري نيذلا رظن يف ةلزتعملاو جراوخلاو
 .(ت)يلع شيل مهنم قيرف

 ةءارق ةداعإو قيقحتلا ىلإ ةجاح يف يبرعلا نبا اهراثأ لا ةلأسملا نإ

 دمتعا ام ىلإ عوجرلاو ثادحألا ءارقتساو .ةيناث ةيخيراتلا صوصنلا

 .مصاوقلا نم مصاوعلا ،يبرعلا نبا 1

 .ةلاسرلا لخدم نم عبارلا ثحبملا ق مهتيمست لصف رظنا -2
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 .ةقيقحلا طابنتسال ممتاياور يف نوخرؤملا هيلع

 ةجاح يف ةيضابإلا لعحت يبرعلا نبال ةديدجلا ةياورلا هذه روهظ نإ

 ميكحتلا مايأ ةصاخ ةفصب تزيمت ةقرفك مهتيعضو تيبثت ةداعإ ىلإ

 ةياورلا قفو يأ ،نيخّرؤملا رثكأ هيلإ بهذ ام قفو هتجيتن رودص دعبو

 ةطلسلا ىلإ لوصولا نالطبب ةيضابإلا داقتعا سكاعت تناك لاو ىلوألا

 .بلغتلا قيرط نع

 اذه يفكي الو .قيقحتلاو ثحبلا ديق ةلأسملا هذه ىقبت انيأر يقو

 ءاج ام قفوو كلذ قيقحت راظتنا يفو ،قئاقحلا راهظإل زيجولا ضرلا

 يبأ لتقم دعب هئإف ،يبرعلا نبا يأر نوري ال نيذلا نيخرؤملا ةنسلأ ىلع
 عماجب -ةدحاو ةعامج ذئموي مهو- ميكحتلل نوضفارلا عمتجا لالب

 :قرزألا ن نباو ضابإ نب هللا دبع مهيفو ،جورخلا ىلع اومزعو ةرصبلا

 .(1))ج ورخلاا :ىنأف نينذؤملا نينرتو حيباستلا ضابإ نبا عمس ليللا ءاج املو

 ةلأسملا تناكو ضعب نع اهضعب قرفلا تزيمتو ةقرفلا تعقوو
 باحصأ- نيملسملا ءامد نم مهفقوم يه مهنيب فالخلا تراثأ يلا

 مهيرارذ يبسو ءالؤه ءامد جراوخلا لحتساف !يلع باحصأو ةنيواعم

 مهوربتعاو مهلاتق نع اودعق دقف ةيضابإلا امأ مهلاومأ منغو مهئانشنو

 .(مهئاسنو مهلافطأ يبسو مهل ضرعتلاو مهلتق زوجي ال كديحوت لفأ

 ليلدلا ،نالحراولا بوقعي وباح .156رص ،تاقتنملا رهاوجلا يداربلا مساقلا وبأ -ا

 .57/56تاحفص 5.3ج 32م ناهربلاو

 .اهدعب امف57تاحفص 2ج ،هسفن ،ييالجراولا 2
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 ءامد اوحابتسا نيذلا جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرف يذلا وه ادبملا اذهو

 . نيدحوملا

 دض ةيئاعد ابرح اولعشأف ةصرفلا هذه نويومألا منتغا دقو

. 2 7 , . - . 
 .(1 )ج راوخلاب مهومصو ةيضابإو جراوخو ،يلع هعيش نم مهيضراعم

 ةيحانلا نم ةدعتسم نكت مل ةيضابإلا روهظ مايأ ريهامجلا نأ الإ

 ةيومألا ةياعدلاب رثأتت اهلعج امم مهراكفأ لبقتل ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 . (2)مهدض

 نوجراخلا اهانعم ةملكلا» :جورخلا نعم يف مصع ةنع لوقت

 يلع هلبق يذلا ميكحتلا ضفر عي لوألا ببسلاو جرخ لعف نم

 .(3)« جف ينلا رهص

 قلا ةيخيراتلا فورظلاو جورخلا ىعم ق ثحابلا قمعت اذإو

 :نيينعم هل نأ ىلإ لصوتي هئف كلذ تبحاص

 لالبو ،ريبزلا نباو يلع نب نيسحلا جورخك يسايس جورخ-

 .مهريغو فوع نب راتخملاو سادرم نب

 راسو ،قرزألا نب عفان هأدتبا يذلا وهو «ييد يسايس جورخ-

 .(4)هدعب نم جراوخلا هيلع

 .3-4-8تاحفص .2ج ريبكلا برغملا خيرات روبد -1

 .4رص نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا ،يزرف قرراف رمع .د -2
 م , ح س ; س 2 1 ل | ع ل -3

 ع | -ه , 37.

 .431ص ێةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحي يلع -4
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 إطخلا نم هئإف 3(!»نيدّخوملا ض افيس اولسي مل ةيضابإلا ناك اذإو

 ةلأسم يف الإ اقلطم مهعم ةيضابإلا عمتجي الو ،جراوخلا نمض مهجامدإ

 .ميكحتلا ضفر
 ينعي- جراوخلا يأرب نيروهشملا نمو» :ديدحلا يبأ نبا لوقي

 ءهيقفلا يحبصألا سنأ نب كلامو ،سابع نبا ىلوم ةمركع ةيضابإلا

 ريبزلاو ةحلطو نامثعو مالسلا هيلع ايلع ركذي ناك هنأ هنع ىوري

 .(«رفعألا ديرثلا ىلع آلإ اولتتقا ام هللاو :لوقيف

 انإف ،ايخيرات ةلأسملا هذه نم نيملسملا تاباتك ضعب برق مغرو

 يدادغبلاو ،يرعشألا مهنم جراوخ ةيضابإلا نوربتعي مهنم اريثك دجن

 .(3)مهريغو يطاشلاو ،يياتسرهشلاو ،مزح نباو

 اريثك ممي اوقصلأو جراوخلاب مهوقحلاو ةيضابإلا ءالؤه ملظ دقو
 نم ال .امب مهل ةقالع ال قرف ىلإ مهومّسقو ،ةيجراخلا راكفألا نم

 ێلا لاوقألا ثيح نم الو ،ةيديزيلاو ةيثراحلاو ةيصفحلاك ،ةمئألا ثيح

 :نأ ،ةيضابإلل ةبوسنملا لاوقألا هذه بيجع نمو
 .هدحو ةلأ ةفرعم ألإ ناميإلاو كرشلا نيب سيل-
 .مجعل ١ نم الوسر ثعبيس ةننل نأ-

 .108رص "ملكتي خيرات نامع ©فاسع يجانو يملاسلا دمحم -1

 39ص لماكلا درمملا سابعلا وبا- .143ص .3جم ةغالبلا جمه حرش ديدحلا يبأ نبا -2

 .43 ص .مالسإلا رجف يف نامع ؤتتفشاك ليعامسإ ةديس .د -3
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 لخدي مل نإو نمؤم وهف باتكلا لهأ نم ةوبنلاب دمحمل دهش نم-
 .هنيد ىق

 .ربقلا باذعو مجرلاو عامجإلا نوركني ممنأ-

 نومرحيو ،عاركلاو حالسلا نم نيملسملا لاومأ ةمينغ نولحتسي-

 .كلذ ادع ام

 .رسلا يف امنومرحيو ،ةينالعلا يف مهيفلاخم ءامد نولحتسي-

 ذوذشو ةوادبلا ءافجو عبطلا ةظالغو فنع باحبصأ تنأ

 ٠ ...... .ةلماعلا

 عيمج نأو ،لاوقألا هذه نع دعبلا لك نوديعب ةيضابإلا نأ ةقيقحلاو
 ةلودلا طوقس ذنمو .ءامدلا ةقارإ نودب تماق ةيسايسلا ممتانايك

 مهئارآ ببسب ،منهيلع تبصن ةلود يأ ىلع جورخلا اولواحي مل ةيمتسرلا

 .هنوبجوي الو هنوزيجي مهو .روحلا ةمئأ ىلع جورخلا ةلأسم يف

 يلا نامتكلا ةلحرم ميظنتب يسايسلا ركفلا يف نوزيمتي امك

 نم عبارلا لصفلا يف هل ضّرعتنس ام اذهو عمتجا ريضحت ةصرف مهحنمت

 .لوألا مسقلا

 :لوقي نم باتكلا نم دجوي هنأ رمعم يحي يلع خيشلا ركذيو

 وأ فيسلاب هيلع اوردق ءيش يأب روجلا ةمئأ ةلازإ نوري ةيضابإلاو»

 يف لاتقلا فقوتيو فويسلا دمغت نلو» :لوقي نيفلؤملا دحأو 3،«هريفغب
 .(!)«راصنأ محلو دوجو مهل ماد ام ةيمالسإلا ةمألا

 .اهدعب امف 46 تاحفص .مهخيراتو مهوصأ يف ةركرم ةسارد ةيضابإلا رمعم يح يلع -1
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 ىلإ مهتبسن نوهركيو {ةيمستلا هنه نوضفري نذإ ةيضابإلاف
 "قحلا لهأ" مهسفنأ ىلع نوقلطي لب ،ديعب وأ بيرق نم جراوخلا

 سيلو .(!لنيدلا نع اولصفني مل و بلاط يبأ نب يلع نع اولصفنا مهنأل

 .(ة©بيصم دهتجم لك لب ،ليلضت الو ريفكت كلذب مزلي

 :ةيضابإلا دئاقع ضعب 4

 .تاذلا نيع يه ةيهلإلا تافصلا .1

 .(ة)ةرخآلاو ايندلا يف ادبأ ناسنإلل ققحتت ال ةلأ ةيؤر .2

 .ثداح ريغ ميدق هب ىلاعت هملعو ،قولخم نآرقلا .3

 الو هيلع اربحب سيل ،هلمعل بستكم ٬هرايتخا ىف 2 ناسنإلا.4

 .هلعفل اقلاحخ

 دعسي الو ،ةنخلا لهأ ىقشي ال يدبأ رانلاو ةنحلا يف دولخلا .5.

 .رانلا لهأ

 اضيأ يهو ،هتجرد عفرو هرجأ يف نمؤملل ةدايز يه ةعافشلا .6
 ز

 ٠ اوبات ش اوصع نيذلل

 جراوخلا ءارآ ،يلاط رامع .د - .105رص بهاذم الب مالسإ ءةعكشلا ىفطصم .د -ا

 .19ص ءاج .ةيمالكلا

 - ن ن خم ; ا . م 87.

 .36ص 52ج ،يياتسرهشلا 2

 ةلازإ ،شيفطا- .40ص ءاج ،ينالحجرارلا- .(طوطخ) 90ةقرو ،2ج شءايضلا ،يتوعلا 3
 . !ص ضارتعالا
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 هب نهربت حلاص لمعو ناسللاب رارقإو بلقلاب قيدصت ناممإلا .7

 .حراوجلا

 بحو اذإ فقوتلاو يصاعلا نم ةعاربلاو عيطملل ةيالولا بوجو .8

 .كلذ

 .(!)هديعوو هدعو يف قداص ةللا .و

 نيب ةلزنملا وهو ،ناميإلاو كرشلا نيب ةلزنم قافنلا .0

 .ايندلا ماكحأ يف نيتلزنملا

 .رانلا اًمِإو ةنحلا امإف .ةرخآلا يف نيتلزنملا نيب ةلزنم الو .1

 رفك نعي كلذ نإف دحوم ىلع رفكلا ةملك تقلطأ اذإ .2

 .()كرشلا رفك ال ةمعنلا

 الإ {ةلوبقم مهتياورو كلا ءايلوأ ممأو مهلك لودع ةباحصلا .3
 .اهيف ضاخ نمل نتفلاب ةقلعتملا ثيداحألا يف

 سايقلاو عامجإلاو ،ةنسلاو ،نآرقلا يه عيرشتلا ردصم .4

 ىربكلا دصاقملاو ،ةماعلا ةيهقفلا دعاوقلاو لالدتسالاو

 .(ة)ةعيرشلل

 .صاخ رصنع يف رصحنت الو ضرف ةمامإلا .5

 مث ءارشلاو ،عافدلاو روهظلا :عاونأ ةعبرأ ةمامإلا .6

 .(طوطخ) هل ةقرو ،نيدلا لوصأ ،يطرشلملا ىسيع نب نيروغبت -ا

 .78ص لاحب ميهاربإ -2

 .اهدعب امف 68 تاحفص ةيضابإلا تازيم جاحلاب خيشلا دمحم -3
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 .(!)نامتكلا

 رئاحلا ىلع جورخلا زوجيو ،لداعلا مامإلا ىلع جورخلا لحي ال .7

 .حاجنلا نظ بلغ اذإ

 .هتالو تافرصت نع لوؤسم وهو ،ىروشلاب راتخي مامإلا .8

 ءادأب نيدلاب ديدشلا مهكسمت ةيضابإلا هب فصي ام زربأو .9

 نأ اوعاطتسا نيتفصلا نيتاه لضفبو هيهاون بنجتو هضورف

 امهركذ دلخ ايسايس ادجمو ،اينيد ازع مهسفنأل اوققحي

 . (2)خيراتلا

 نب عيبرلا دنسم ىلع مهثيداحأ ةياور ف ةيضابإلا دمتعي .0

 ©(1)ةديبع وبأ :يثالثلا دنسلاو ةيبهذلا تاقلحلا يذ }(3بيبح

 رظنا .نامتكلا ماكحأ اهنمو نيدلا كلاسم نع ةيضابإلا رداصملا نم رثك تثدحت -ا

 0194ةقرو .2ج ،‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش حرش ،شيفطا خيشلا :الثم
 - .293/289تاحفص لوقعلا راونأ قراشم ،يملاسلا نيدلا رون- .(طوطخر)

 يدعسلا سيمح نب ليمج .76رص ديحوتلا ةديقع حورش ،نالتلار يخامنلا

 ةسردملا رود ،يريبعحلا تاحرف .اهدعب امو 439تاحفص كج ێةعيرشلا سوماق

 نع ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ يبايسلا دومح نب ملاس- .12رص .ةيضابإلا

 .33ص جراوخلا

 .104ص .ةيقيرفإب يبهذملا عارصلا ،©بودججلا زيزعلا دبع 2

 ةرصبلا ىلإ لقتنا نامع نم يرصبلا يديهارفلا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا 3
 .سابع نبا نع ىور رباجو ،مامض نعو هنع ىورو ديز نب رباج كردأ ملعلا ذخأل

 هللا دبع .273ص ،2ج خياشملا تاقبط ،ييحردلا :رظنا .ةعبارلا ةقبطلا نم وهو

 .3ص ءاج ،حيحصلا عماجلا حرش ،يلاسلا
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 .ةباحصلا نم هريغ وأ 5(»سابع نبا نع ديز نب رباج نع

 .كيج ذلأ لوسر نع

 هقف براقيو لماشو قيقد مههقفو ،ريزغ يهقف جاتن مهل .21

 .(ة)لاوحألا رثكأ ىف ةعبرألا بهاذملا

    

 ةقبطلا نم وهو ،ديز نب رباج ةذمالت ريبك ،يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وه -ا

 ديز نب رباج نع ىور ‘©بحاح ةافو دعب ،روصنملا رفعج يبأ دهع يف يرت ،ةثلانلا

 - .238رص 5.2ج ،خياشملا تاقبط ،نيحردلا :رظنا .يعبات نع يعبات ةياور هل هتياورو

 .6ص ءاج حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا هللا دبع

 مل ،ليلقب ةرجهلا لبق دلو إ ينلا مع نبا (ه 88ت) سابع نب هللا دبع 2
 اراشتسم ئلع هذختا ،نامثع ةفالخ نم ءادتبا الإ يسايس وأ يبيد طاشن يق كراشي

 فرتعاف ةيواعمل ةفالخلا نع نسحلا لزانت نأ ىلإ ايولع يقبو ،انمز ةرصبلا ىلع هالوو

 .ةنس نيعبس وحن نع فئاطلاب ينوت .نآرقلل ارسفمو اهيقفو اثدحم ناك .نييومألا ةعيبب

 .1178ص .ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا-

 .35ص ،1ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز ربأ دمع -3
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 تحعشلا : اثلاث

 :ةيمستلاو ةأشنلاو روذجلا 1

 نم مظعألا داوسلا دعب ىربكلا ةيمالسإلا قرفلا ىدحإ ةعيشلا عت

 مهأو ؟مهتيمست لصأ وه امو ؟ةعيشلا مه نمف .ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 ؟ةيسايسلاو ةيدقعلا مهلوصأ

 .لا بلاط يبأ نب يلع ةقرف مهو» :هلوقب ةعيشلا يخنونلا فرعي
 نوفورعم هدعبو نث يبلا نمز يف ايتا يلع ةعيشب نوُمسسملا

 ..(!)«هتمامإب لوقلاو هيلإ مهعاطقناب

 بحأ نم ةعيشلا» :-رصاعم يعيش وهو- ،ةينغم داوج دمحم لاقو

 .()«هالاوو هبحأ نم وأ ،هعباتو الع

 بهاذملا ءاملع نم مهريغو ةعيشلا ءاملع نيب اقافتا ةعيشلاف

 :دومحم ميلحلا دبع خيشلا لوقي 6هوڵاومو يلع راصنأ مه ىرخألا

 دنع سرفلا ىلإ عجري ال ةعيشلا ةأشن يف ببسلا نأ ىرن انّتكلو»

 لبس نب هللا دبع يف ةلثمم ةيدوهيلا ىلإ عجري الو ،مالسإلا يف مهلوخد

 نم ;نثض يلع ةيصخش ىلإ عجرت ىلوألا هتاونف ،كلذ نم مدقأ امنإو

 .36ص ةعيشلا قرف يخم ونلا ا

 .19/17 تاحفص ،نازيملا يف ةعيشلا ،ةينغم داوج دمحم -2
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 .(!«رخآ بناج نم هقث لوسرلاب هتلصو بناج

 نإف يخيراتلا ةفيقسلا رمتؤم نم اقالطنا ناك يسايسلا مهروهظ نأ ألإ

 نورصاني ةباحصلا نم ةعامج تماق ثيح مويلا كلذ ىلإ ةنمت مهروذج

 .(ركب يبأ نم ىلوأ هرابتعاب ةفالخلاب هل نوبلاطيو هلفن بلاط يبأ نب مولع

 مل و ‘بلاط يبأ نب ملع قيرط ريغ ىرخأ اقرط عيشتلا فرع دقو
 ئلعل مهراصتنا يف ةنسلاو باتكلا ساسأ ىلع نوعّبشتملا ءالؤه نكي

 ةصاخبو ،ةعيشلا ةيوقت ىلع تدعاس فورظ ةيعضولا هذل تناك دقو

 نيتلودلا نيتاهل مههركل موق عيشت ثيح «نييسابعلاو نييومألا مايأ

 ©كلاملا تيبلا سيدقتب مهداقتعال نورخآ عّيشت امك (مهل نيتملاظلا

 دبع ىلإ ةبوسنملا ةيئبسلا ةقرفك ،هلخاد نم مالسإلا برضل موق عّيشتو
 .(3)إبس نب هللا

 و

 يلع ةمامإ تضرف نلا اهنم ،ةيسيئر قرف ثالث ىلإ ةعيشلا قرتفاو

 يبأ ةمامإ تزاجأو {ةفالخلاب ىلوأ ناك ايلع نأ تأر يلا اهنمو ،هبقعو

 وه اهعمجي ام نأ ريغ ‘ىرخأ قرف ىلإ اهرودب تقرتفا مث رمعو ركب

 .166رص مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا دومحم ميلحلا دبع -1

 ناملسو ناميلا نب ةفيذحو ،‘هللا دبع نب رباج :يلع ةفالخب اودان نيذلا ةباحصلا نم -2

 .هونبو &©بلطملا دبع نب سابعلاو دوسألا نب دادقملاو يرافغلا رذ وبأو يسرافلا

 !69ص ڵمظنلا ،يودعلا ميهاربإ - .208ص ،3ج مالسإلا ىحض ،نيمأ دمحا :رظنا

 ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم - .133ص 532ج ،يمالسإلا خيراتلا ايلش دمحأ _

 .157رص مكحلا

 .208رص }3ج ،هسفن .نيمأ دمحأ -3

64 



 .(!)ممتالاومو تيبلا لآ بح

 عباط تاذ اهلعجو مهدئاقع ددح يذلا وه ةلعل مهبح نإ

 ميعز ،ييمخلا لوقي .نيدلا ناكرأ نم مهدنع ةفالخلا تناكف ايحور

 ام "ةيمالسإلا ةموكحلا" وأ (ةيناريإلاب) "هيقفلا تيالو" هباتك يف ،ناريإ
 لبق شرعلا لظ تحت اراونأ اوناك ةمئألا نأب اندنع يور امك» :هصن

 كلم اهعسي ال الاوحأ ةلث عم انل نإ اولاق ممأو ...ملاعلا اذه نيوكت

 ماق يلا لوصألاو سسألا نم تادقتعملا هذهو لسرم ين الو برقم

 .(2)«انبهذم اهيلع

 :ةعيشلا دئاقع مهأ -2

 .قولخحو ثداح وهو هللا مالك نآرقلا .1

 .ةدايزب ال تاذلاب ميلعو رداق وهف هتاذ نيع يه ةللا تافص .2

 .ةنكمم ريغ ةمايقلا موي ةننأ ةيؤر .3

 الف ديعولا امأ دعولاب ءافولا ةللا ىلع بجي :ديعولاو دعولا .4

 .هطاقسإ نكمي هلل قح هنأل بجي

 .هيلع دحلا ةماقإ بجي قساف نمؤم ةريبكلا بكترم .5

 طاقسإب رئابكلا لهأل ق يبلا نم ةمايقلا موي ةلصاح ةعافشلا .6

 .42/38 تاحفص ءةعيشلا قرف ،يخبرنلا :رظنا ،اهدئاقعو ةعيشلا قرف لوح -1

 باب يمالسإ تموكح صوصخ رد !هيقف تيالو (ةيناريإلاب):ييمخلا مامإلا بئان 2

 .يسرافلا لصألا نم كص ييركت تياو

65 



 .مهنع رئابكلا

 صنب عمسلاب نابجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا .7

 .ةنسلاو باتكلا

 .(!)هلاعفأ ىف ريسم ريغ ربخمو رح ناسنإلا .8

 يلعل مهبح ببسب يحور هقلطنم ةباحصلا نم ةعيشلا فقوم .9

 نيدترم ةباحصلا ضعب اوربتعا نيذلا ةالُعلا مهنمف .هلآو

 الإ هقث يبلا دعب ةدر لهأ سانلا ناك» :لوقي يلكلا مامإلاف

 ناملسو يرافغلا رذ وبأو دوسألا نب دادقملا ةلنالاث

 . (2)«يس رافلا

 :ةيسايسلا مهدئاقع مهأ -3

 .ةماعلا رومأ نم تسيلو نيدلا ناكرأ نم نكر ةمامإلا .1

 يذلا نأ ىلإ ةراشإ لقألا ىلع وأ لزن ىنلا نم صن ةفالخلا .2

 .(ق)بلاط يبأ نب يلع وه هدعب نم ةفالخلا ىلوتي

 نيسحلا دلول هدعب نمو ،نيسحلاو نسحلا هيدلوو ىلعل ةمامإلا .3

 .218/129 تاحفص .ةينغم داوج دمحم -1

 .245 ص ،2ج ،يفاكلا نم ةضورلا باتك !نيلكلا -د

 .197رص ،1ج ێةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ،نيمألا نسح -3
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 .(!ا)لنيسحلاو نسحلا دلو

 .ةيعرشلا ماكحألا نايب يف وهسلاو إطخلا نم موصعم مامإلا .4

 باب دسنا ًالإو ،ةليسو لكب بحاو رئاحلا مامإلا ىلع جورخلا .5
 .داهجلا

 هملعي ال ناكم يف دوجوم هئأو قح يدهملا نأ ةيمامإلا دقتعي .6

 لزعملا : اعبار

 ،ةفيقسلا مايأ ىلإ ةدتمم روذج اه سيل لا قرفلا نم ةلزتعملا ربتعت

 ذإ لقنلا ىلع لقعلا ميدقت يف ريبك رثأ كلذ دعب مهروهظل ناك دقو

 امياب نم ةيمالسإلا ةفسلفلا اومحتقاو ،ةيرحلاو ردقلا اياضق اوشقان

 .عساولا

 :ةأشنلاو روذجلا 1

 مايأ تحرط نلا ردقلا ةلكشم نأ ىلع ةيخيراتلا رداصملا لك عمجت

 .192ص ‘ةينغم داوج دمحم -ا

 ةيسايسلاو ةينيدلا ةعيشلا دئاقع لوح تامولعملا نم ديزملو .206ص ءةينغم داوج دمحم 2

 - ةيمالسالا ةموكحلا رأ هيقفلا ةيالو ،ييمخلا - }ةعيشلا قرف ،يخبونلا :رظنا

 فراعملا ةرئاد ريمألا نسح- "نيفلاخملا مازلإ يف نيقداصلا جهنم ،ناكاشلا

 يف ةعيشلا - ةيمالسإلا ةفلسفلا ملاعم 5ةينغم داوج دمحم - ةيعيشلا ةيمالسالا

 .نازيملا
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 يف تراس لا ةيساسألا رصانعلا تزيم ةلكشم مدقأ تناك نييومألا

 هذه معزت دقو .ةيلازتعالا راكفألا روهظو نيوكت ىلإ ىدأ يذلا قيرطلا

 شقان نم لوأ هنإ مهنم لك نع ليق ؟مالسإلا مالعأ نم ةثالث ةلكشملا

 دبعمو ،(ه69ت) ورمع نب ملاظ يلؤدلا دوسألا وبأ :مهو ،ردقلا يف

 يقشمدلا ناليغ ناورم وبأو ((ه80ت) ميكح نب هللا دبع ينهجلا

 .(! (_ه106 دعب ت)

 3هتيام ىلإ بيقنتلاو ثحبلا نم قيرطلا اذه يف اوراس دقلو

 يركفلا ثحبلا راسم يف ةديدج دعت لئاسم ةدع ىلإ اولصوو

 :ةنالث اهمهأو يمالسإلا

 .هقلخل نوكي ام ريخ ديري هللأ نأو ةياغ ىلإ قلخلاب ريسي ةلأ نأ .1

 .هب رمأي الو رشلا ديري ال ةلثأ نأو .2

 ةدارإ نأو ارش الو اريخ ال ،دابعلا لاعفأ قلخي مل ةللا نأو .3

 ىلع اباثم ناك اذه لجأ نمو هلاعفأ قلاخ ناسنإلاو ةرح ناسنإلا

 .(2)رشلا ىلع ابقاعم ريخلا

 اهمهأو ةبراضتم لاوقألا نإف {ةلزتعملاب مهتيمست لصأ صخي اميفو

 :يه
 ةلأسم يف يرصبلا نسحلا هذاتسأ عم ءاطع نب لصاو فالتخا -

 :لوقي يرصبلا نسحلا ناكف ‘دجسلملا ةيوازب هئاوزناو ةريبكلا بكترم

 .دعب امف 186 تاحفص "مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم -ا

 .م150ص ءاج ێةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز ربا دمع -2
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 .«انع لزتعا الصاو نإ»

 لاوقألا 3 محلازتعال كلذك اومس مممأب 3(!)يدوعسملا ىريو -

 .ةريبكلا بكترم يف ةقباسلا لاوقألا اوفلاخ مهنأو ةثدحم

 ةريبكلا بحاص نأب اولاق ممأل ةلزتعم اوُمُس ممئأب ليق امك -

 .نينمؤملاو نيرفاكلا نم لزتعا

 لزتعا ئلع شيج يف قيرف نم ممتأشن نم قتشم هنإ ليقو -

 .(2نخيونلا دمحم نسحلا وبأ اذمب لاق نممو .ةسايسلا

 كلذك اوُمُس مهنإ ،(ةونيلن مهنمو ،نيقرشتسملا ضعب لاقو -
 ةايحلا ذالم نع اوضرعأ نيفّشقتم ءايقتأ الاجر اوناك مفأل

 .(4)اهولزتعاو

 :ةلزتعملا دئاقع مهأ -2

 هكراشي الف ،هتافصو هتاذ يف دحاو هةلثأ نأب هورسفو ديحوتلا .]

 .ةفص يأ يف تاقولخملا نم دحأ

 لاعفأ ناسنإلا قلخي نأب هتمكح تضتقا اذلو ،هللا نم لدعلا .2

 .باقعلاو باوثلاو فيلكتلا نوكيل هسفن

 .104ص ،4ج ،نيدلا يبع خيشلا ةعبط ©بهذلا جورم } يدوعسملا -1

 .183 ص ،!ج ‘ءادفلا يبأ خيرات -2

 .187رص نانويلا ثارتلا باتك ،ةيمالسإلا ةراضحلا ،يودب نمحرلا دبع 3

 لضف ،يشجلا مكاحلا ،رابجلا دبع يضاقلا ،يخلبلا مساقلا وبأ :رظنا ليصفتلل -4

 .25/12 تاحفص ،ديس داوف قيقحت ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا
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 نارفغ الف ءاسأ نمو نسحلا يزاج نأب .ديعولاو دعولا .3

 .بتي مل اذإ ةريبكلا بكترم

 ىمسي دقو رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزنم يل ةريبكلا بكترم .4

 .رانلا يف دلخم وهف انمؤم ىمسي ال نكل ،اقساف املسم

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو .5
 نسحلا وبأ لاق .ةلزتعملا امم زيمتي قلا ةسمخلا لوصألا يه هذه

 قح لازتعالا مسا قحتسي دحأ سيلو» :"راصتنالا" هباتك يف طايخلا

 .(!)«ةسمخلا لوصألاب لوقلا عمجي

 :كلذك مممادقتعم نمو

 وه لب ،هدحو يقلا داقتعالاو قيدصتلا وه سيل هللاب ناميإلا -

 .تابجاولا ءادأ كلذك

 .ةمايقلا موي هللا ةيؤر يفن -=
. 

 . قولخم وهو 0 مالك نآرقلا -

 نوئطخي سانلا عضوم ةباحصلا اوعضو ممأ مهمالك نم مهفيو -

 ةباحصلا عضو نمم مهريغ جرحت امك كلذ نم اوجًّرحتي مل و ،نوبيصيو

 .اهتمجاهم حابتسي ال ةنيصح ة رئاد ق نيعباتلاو

 يبأ نع القن .55ص .2ج - 149لص .لج .ةيمالسالا بهاذملا خيرات ةرهز ربأ دمحم -1

 .راصتنالا باتك ،يلزتعملا طايخلا نسحلا
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 .اعرش ال القع بجاو ةمامإلا بصن -

 هركنأو ضعبلا هآر ذإ ،مامإلا يف ةيشرقلا طرش يف اوفلتخا -

 .دجوي م اذإ ايش رق نوكي نأ نكميو نورخآ

 مهدنع ةربعلا ذإ لضافلا ىلع لوضفملا مامإلا عيلقت زوجي -

 .فورظلا هيضتقت امو بصنلا ةحلصم

 ىلع بلغو ءارهاظ اقسف اقساف ناك اذإ زئاج مامإلا ىلع جورخلا

 .(!)الداع امئاد نوكي نأ بجي مامإلا نأ نوري مهف ،ةرونلا حاحن نظلا

2 

 قرفلل ةيسايسلاو ةينيدلا ةديقعلا ةفسلف ملاعم ضارعتسا نأ ككش ال

 ةرظن انيطعي نأ هنأش نم ،اهتشقانل ضرعتلا نود ثحبملا اذه ىف ةعبرألا

 .ةيسايسلا هتيرظن ءانبل بهذم ك اهنم قلطني لا دعاوقلا لمجب ةلماش

 ةيسايس ةيرظن لكل ةضيرعلا طوطخلا روصت نم ةلوهسب نكمتف
 .احضاو ايقطنم امهف اهمهفو

 دوجو وه ةيضابإلاو ةعامحجلاو ةنسلا لهأل ةبسنلاب ظحالي امو

 ةسردم ىلإ اهئامتنا مكحب كلذو ،ةيسايسلا ءارآلا مهأ يف براقتلا ضعب

 لضف ءرابحلا دبع يضاقلا :رظني \‘ةدع رداصم يف ةلزتعملا دئاقع ليصافت تدرو -1

 مشاه يبأ نب نيسحلا نب دمحأ - .208/172 تاحفص .ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا

 .نامثع مركلا دبع .د قيقحت .ةسمخلا لوصألا حرش
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 ةدحاو صوصنلا عم مهلماعت ةقيرط نأ كلذ ةدحاو ةيسايس ةيركف

 يف اودتشت ةنسلا لهأ نأ ةظحالم عم .لقعلا مث لقنلا ىلع دمتعت يهو _

 صوصنلا اوحرشو .رابتعالا نيعب عقاولا ذخأ نود صوصنلاب ذخألا

 يف ةيضابإلا عسوت نيح يف .ةعيرشلا فادهأو ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع

 ىلجتيو .ةصاخ ةنورمو ةيعقاوب مهميهافم تمستاو صوصنلا مهف
 ،يشرقلا طرشلا ةلأسم يف دوجوملا فالتخالا يف ءارآلا هذه لوعفم

 برغتسي ال ءادتبا ماعلا موهفملا اذه نمف ،ملاظلا مامإلا ىلع جورخلاو

 .(!)اريثك امهضعب نم نابرتقي نيبهذملا نوكب انمكح اذإ

 ببسب ارهاظ ةيمالسإلا قرفلا رئاس نع مهزيمت ناك دقف ةعيشلا امأ

 نود ام مهطاقسإو يولعلا تيبلا وه دحاو عبنم تاذ راكفأب مهديقت

 .امامت لقعلا داعبإو لقنلا !دبمب نوفصتي مهلعج امم ارال نم كلذ

 صوصن نم ةيعرشلا ماكحألل مهطابنتسا تلعج لا يه ةقيرطلا هذهو

 عاضخإ مت نمو طقف هترتعو يوبنلا تيبلل عيشتم دحاو هاجتا تاذ

 .(2)هتمدخ يفو هاحتالا اذهل ةنسو باتك نم صوصنلا ميهافم عيمج

 .ةيناث ةبترم لقنلل تطعأ دقف ،ةلزتعملا يهو ةعبارلا ةسردملا امأ

 اريثك نوبرتقي مهلعج قطنملا اذهو ،لقعلل صوصنلا عيمح تعضخأو
 ةيسايسلا لئاسملا يف ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ راكفأ نم

 ىلع جورخلا زاوج يف ةيضابإلاو ،ةيشرقلا يف ةنسلا لهأ اوقفاوف

 .لخدملا اذه نم لوألا ثحبملا رظنا -1

 .لخدملا اذه نم يناثلا ثحبملا رظنا -2
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 .(!)رئاخلا مامإلا

 ةبسنلاب نيفنص ىلإ ةعبرألا بهاذملا هذه فّنصن نأ نكمي اذمميو

 لمشي يذلا ىروشلاو رايتخالا فنص ةيسايسلا ةيرظنلل ماعلا عباطلل

 صتخيو نييعتلاو صنلا فنصو ثةلزتعملاو ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 .طقف ةعيشلاب

 .لخدملا !ذه نم لوألا ثحبملا رظنا -1
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 لولامسنقلا

 ةمامإلا ةيرظن

 ةيضانالاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع يا

  





 ه

2 

 :ةيضابالاهةعامجلاد ةنسلا لهأ دنع ةيسايسلا ةيرظنلا :الوأ

 هيلع قفتم دحاو روتسد نم هدعاوق عيمج يمالسإلا مكحلا دمتسي
 ام ىلاعت ةنا لاق .ميركلا نآرقلا وهو ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نيب

 امو :ىلاعت لاق .ةيوبنلا ةنسلا مث . (ا(ءيش نم باتكلا يف انطرف

 ىلإ عوجرلاف .(ث«اوهتناف هنع مكامف امو هوذخف لوسرلا مكاتآ

 ذإ ،نيملسملل ةبسنلاب يرورض ءيش ةسايسلاو مكحلا رومأ يف نآرقلا

 لئاسم لوح رودت راكفأ ةيأ الو ةيسايس ةيرظن يأ اشنت :

 ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب نيدلا ىلإ تدنتسا دقو الإ ،ةسايسلاو مكحلا

 . (3)ةرشابم

 طمن سمت طاقن ةدع لوح ءارآلا تفلتخا دقف اذه عمو نكلو

 نيئيش ىلإ ايئدبم كلذ دوعيو .هريس ةعيبطو يمالسإلا مكحلا

 :نييسيئر

 . ةينسلا صوصنلا ةياور ىلع بهذم لك دامتعا ىدم :الوأ

 صوصنلا حرش يق بهذم لك اهدمتعي قلا جهانملاو قرطلا :ايناث

 .ةينسلاو ةينآرقلا

 .38 ةيآ 3ماعنألا ةروس _1

 .7 ةيآ رشحلا ةروس ۔-2

 .37 ص .ةيمالسإلا بهاذملا 3ةرهز وبأ -3
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 ناديم يف اهتفنصو ةيفسلفلا هملاعم تددح ىلا يه بابسألا هذهو

 اهيف ةلدتعم ىرخأو ،اهئارآب ذخألاب ةيلاغ نيب ام ةيسايسلاو ةينيدلا ةديقعلا

 ىلإ عجري \دحاو ثحبم يف يضابإلاو يسلا نيبهذملل انجاردإ نإ

 سسأو ئدابم نم امهقالطنا مكحب ةدحاو ةسردم نالتمب امغمئرك

 اوعيطأو 1 اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقل اعابتا ،ةمماشتم

 مكل ىضري ةتنا ::: هلوقو .(!)«مكنم رمألا يلوأو لوسرلا

 .اعيمج ةلأ لبحب اومصتعت نأو !ائيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ :اثالث

 اضيأ لاقو . (2)«مكر مأ ةللا هالو نمل اوحصانت نأو اوقرفت الو

 مكدوقي دبع مكيلع لمعتسا ولو...» :عادولا ةجح يف بطخي وهو

 . (ت)«اوعيطأو هل اوعمساف ةلا باتكب

 يذلا يقيقحلا ناديملاو لوألا عبنملا دعي يذلا (4)ةفيقسلا عامتجا م

 . مالسإلا يف مكحلا ماظنل ةماهلا سسألا هيف تعضو

 :(5)ع امتجالا اذه نم جتنتسي امو

 .59 ةيآ ءاسنلا ةروس -ا

 .701ص .1817 مقر ،نيهجولا يذو لاملا ةعاضإ يف ءاج ام باب ،ًاطوملا كلام -2

 - .1468ص ث3ج .1838 مقر ثيدح .ى باب ءةرامإلا باتك .ملسم حيحص -3

 باتك ثةجام نبا ننس ."ايشبح ادبع نإو ةعاطلاب مكيلعو" :ظفلب ةجام نبا هاورو

 .955/954ص 52ج .6662/6661/6660مقر ثمامإلا ةعاط باب كداهجلا

 ص .دلجب ،خيراتلا يف لماكلا ءريثألا نبا :رظنا ،ةفيقسلا ثادحا ليصفت لوح -4

 .دعب امف 0

 .دعب امف 139ص كةيمالسإلا مظنلا ،يودعلا ميهاربإ -5
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 .ةسدقمو ةبجاو ةفالخلا ةماقإ .]

 . هتفيظوو ديدحلا يسايسلا ماظنلا نيبم ديدعت .2

 . .ةئارولا ماظن سيلو ثةفالحخلل ةدعاق رحلا باختنالا رارقإ .3

 . ةعامجلا قيرط نع ةفيلخلا رايتخا ىف ةمألا قح ريرقت .4

 روتسدب اضيأ اهدييقت عم ؛ماعلا يأرلاب ةفيلخلا ةطلس ديدحت .5

 . مالسإلا

 ةمألا ةايح يف يخيراتلا عامتجالا اذه هنع رفسأ امم اقالطناو

 يف تايرظن ىنبتت سرادم حبصتل ءارآلا هذه تقلطنا ةيمالسإلا

 . عقاولا ضرأ ىلع اهذيفنتل ططختو ةسايسلاو مكحلا

 ةيدجو .ةنيدملاب ةباحصلا ةيبلاغ دوجو اهنم لماوع ةدعل ارظنو

 تايرظنلا عيمحل حمسي مل هنإف 5 لوسرلا ةافوب هجرحو فقوملا

 ةايحلا نمض زربت داكت ال ةموتكم اهلك تيقبو ‘نيح ىلإ روهظلاب

 . ةيدشارلا

 نم نيتدمتسم نيتيساسأ نيتركف ىلع موقي يمالسإلا ماظنلاو
 سنخلا يف ناسنإلا ةدحو ةركف :ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل ةيلكلا هترظن

 يف دلاخلا يملاعلا ماظنلا وه مالسإلا نأ ةركفو ،ةأشنلاو ةعيبطلاو

 نإف انولو اسنج تفلتخا امهم ةيناسنإلا نأ يأ .(!)ةيرشبلا لبقتسم

 وأ بسن ةلص ةمث تسيلو ،ةّوخألا ةقالع يه اهنيب طبرت يلا ةقالعلا
 .ةلا ةعيرشل اذفنم لب اعًرشم سيل مكاحلا نأو ةليبق وأ ةبارق

 .93رص مالسالا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس -ا
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 تددعت اذإ ىروشلاو داهتجالا مث .ةنسلاو باتكلا امه ناردصللاو

 .(!)ءارآلا

 ةلاسرلاو ،هل عيرشتلاو ناطلسلاو مكحلا نأ نيعي ذلا ديحوتف

 يعت ييلا ةفالخلا مث ،ةيرشبلل يهلإلا نوناقلا لصو اهقيرط نع ةيدمحملا

 مئاعدلا دعت .ةيوامسلا نيناوقلا كلت ذيفنت ف ضرألا يف مكاحلا ةباين

 . يمالسإلا يسايسلا ماظنلا ءانب اهيلع موقي يلا ةئالنلا

 ائيش ُمْني ملف لماكتم مالسإلا ماظنلا نأ يف تلش يا كانه سيلو

 الثمم الماش الماك لزن هنكلو ،اجضان حبصأ تتح نمزلا ًرم ىلع ائيشف

 ئدابم ىلع سسألا مكحم عماج ماظن وهف ء(ةةنسلاو نآرقلا يف

 تايئزخحلا ىلإ الوزن ةماعلا ىربكلا هناكرأ دجن اننإ ذإ ،ةنقتم ةميكح

 .(4)ايقطنم اطابترا ئدابملا كلتب ةطبترم اهلك ةقيقدلا ةريغصلا

 ماظنلا نإ لوقن نأ عيطتسن الو كزيمتم ماظن يمالسإلا ماظنلا ن

 ةمظنألا هذه نإ لب كهبشي يطارقويثلا وأ يروتاتكدلا وأ يطارقميدلا

 ،هسفنب القتسم اماظن ىقبيس هنكلو اهلمشيو مالسإلا يف دجوت دق

 مامإلا هئاقبإل ايكلم سيل هنإف ةثيدحلا تايرظنلا ضعب هب تهبشت نإو

 يلامسأر وه الو ةاواسملاو لدعلاب هئادنل يكارتشا وه الو ،هتايح لوط

 ماظن وه لب . اباختنا همامإ بختني هنأل يروهمج الو ،ةيكلملا همارتحال

١ 

 .6 ص .مالسالا ماظن كرابملا دمح »۔ه

١ 

 .دعب امف 25ص .مالسالا يف ةايحلا ماظن يدودرملا ز

 .ولص مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا ،دومحم ميلحلا دبع -3

 .7رص ؛ ةيسايسلا مالسإلا ةيرظن 8يدردوملا 4
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 . !)اقالطإ ءامسألا هذمي هتيمست نكمي ال يد يسايس ديرف

 وه يمالسإلا مكحلا سيل» :يدودوملا ىلعألا وبأ لوقي

 ايبوروأ ايطارقويث الو ،سانلا ءاوهأ قفو نيناوقلا نسو ،ةيطارقمبدلا

 وه لب هللا دنع نم اذه نولوقيو ،ممتاوهش قفو ةسواسقلا هيف مكحتي
 ةديقم ةيعرش ةيمكاح نيملسملل لوخ دق هنأل ،يطارقميدويث مكح

 (2)«نلا ةطلس تحت

 نم ةفئاط مكح امتح ينعي ةننا لزنأ ام ريغب مكحلا نإف اذهلو

 باسح ىلع ةنيعم ةقبط ةحلصم مكح ش نمو سانل ا ةيقب ىلع سانل ١

 .. (ةىرخألا

 كئلوأف ةنا لزنأامب مكحي ل نمو :ىلاعت لاق

:7 
 مه كلنلوأف ةنا لزنأ امب مكحب ل نمو .(ه}«نورفاكلا مه

 (6>«نوقسافلا مه كنلوأف ةنا لزنأ امب مكحي مل نمو .(ة)«نوملاظلا

 مالسإلا ءاهقف لوانت دقف اهركذ قباسلا تايطعملا نم اقالطناو

 ةيئزج دعاوق اهنم اوطبنتسيل ةيلكلا دعاوقلاو ةيسايسلا تايرظنلا هذه

 ةدوع رداقلا دبع - .388رص اج ثخيراتلاو ةعيرشلا يف مكحلا ماظن يمساقلا رفاظ -1

 .79ص ‘ةيسايسلا انعاضوأو مالسالا

 يف ةيطارقيدلا داقعلا :اضيأ رظناو - .31ص ثةيسايسلا مالسالا ةيرظن يدودوملا 2

 .26ص مالسإلا

 .270ص ،نيرشعلا نرقلا ةيلهاج \&بطق دمحم -3

 .44 ةيآ .ةدئاملا ةروس 4

 .54 اةيآ ةدئاملا ةروس 5

 .47 ةيآ ةدئاملا ةروس ۔-6
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 ضرتعت دق ييلا لزاونلل لولح عضوو .ةيناسنإلا لكاشملا لحل ةحلاص

 تايئزحلا ضعب يف نوفلتخي نيملسملا ةفسالفلا لعج ام اذهو \امتايح

 .هتايح يف اهنم قلطني يلا ميهافملاو هفادهأو عمتجم لك كرادم قفو

 دق مهفالتخا نإف ،نيدلا ةماقإ وه ةيمالسإلا ةمألا فده ناك اذإف

 ميهافملا كلت نم جتان اذهو ،كلذ ىلإ ةيدؤملا قرطلا ىلع بصنا
 يف ةعبتملا قرطلاو ،ةّمماعلا دعاوقلا نم جرختست يلا ةديدعلا

 دقو .ةعيرشلا دصاقمو تاياغل دهتجم لك مهف ىدمو اهجارختسا

 نكميو ،ةيمالسإلا ةيسايسلا سرادملا عونتل ةدعاق فالتخالا اذه لكش

 :(ا)ةيلاتلا رواحملا يف فالتخالا عضاوم ديدحت

        

 . نالفل [ نيالفوا [ د
 مامإلا بيصنتل ةرورض ال | مامإلا بيصنت بوجو | :..لوألا

 (2) (ج راوخلا نم تادجنلا) (بهاذملا عيمج») |

 دحاو مامإ ًالإزرجي ال ةمئألا ددعت زاوح | . ناثلا .

 (بهاذملا عيج) (ةعيشلا نم ةيماركلا) | .

 تيبلا لآ يف رصحنت ال لآ يف ةفالخلا رصحنت | ::ثلاثلا
 (بهاذملا ةيقب (ةعيشلا) تيبلا ..

 ةيشرقلا طرتشت ال ايشرق ةفيلخلا نوكي | ::عبارلا :

 (ج راوخلاوةيضابإلا) (ةلزتعملاو ةنسلار زق ا

 .20ص ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا نالهج نودع -1

 مصألا ركبوبأو يطوقلا ماشه كلذكو مامإلا بصن مدع جراوخلا نم تادحنلا ىرت ۔-2

 .72ص .4ج لحنلاو للملا يف لصفلا مزح نبا : رظنا .ةلزتعملا نم
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 (بهاذملا عيمج) ءايبنألل الإ ةمصع ال | (ةعيشلا) موصعم مامإلا . .نسماخلا

 ةثارولاو ةيصولا بحت ال ةيصولاب لقتنت ةفالخلا | .سداسلا

 (بهاذملا ةيقب) (ةعيشلا) ةثارولاو |: ::
 ةعيبلا الو ىروشلل بوجو ال ىروشلاب ةمامإلا تبثت |. . عباسلا 5 .

 (ةعيشلار ةعيبلاو [
 (ةلرتعملاو ةيضابإلاو ةنسلا)

 (ةعيشلا {ةنسلا) جورخلا بجي ال | مامإلا ىلع جورخلا بجي | . "
         ةلزتعملاو ةيضابلار زومت دقو || (جرداوخلار رئاجلا | ::.

 .ةيسايس سرادمو ةيمالسإ قرف ةدع تزيمت دقف رواحملا هذه ءازأو

 ىلا اهنمو ةيسايسلا ةيمالسإلا ةايحلا ىلع امتامصب تكرت ىلا اهنم

 :ةيتآلا قرفلا يف سرادملا هذه رصح نكميو ‘كلذ نود تضرقنا

 .(!ج راوخلا مم .ةلزتعملا ةعيشلا ،ةيضابإلا ةعامجلاو ةنسلا لمهأ
. ُ 

 ذإ يمالسإلا مكحلا سسأ عضو يف اهنم ةدحاو لك تمهاس دقو

 ىرخألا تدعابت نيح يق رواحملا نم ريثك يف سرادملا ضعب تبراقت

 ةسردملا اهئارآ فلتخم تنوكو رواحم ةدع ق فالتخالا 1 لإ

 .ىربكلا ةيمالسإلا ةيسايسلا

 يمالسإلا يسايسلا ركفلا اوسرد نيذلا نييسايسلا ءاهقفلا نمو

 تر يبارافلا :مهنم ركذن ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىدل ةضيفتسم ةسارد

 تر "يلازغلا دماح ابأو ،(م9/_ه3ق) عيبرلا يبأ نباو ((م950/9

 ةفسلفو مالسالا ةرامع دمح :رظني ةفلاخمو ةقفاوم © قرفلا هذه ءارآ ليصافت نع - 1

 .مكحلا
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 .(_ه1406/_ه880تر) نودلخ نب نمحرلا دبعو ،(م1111/ه5

 ابأو .(م1174/ه5ق) ىسيع نب نيروغبت ةيضابإلا ءاهقف نمو

 ابأو 6(م1174/_ه570ت) ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي
 /_ه1223 تر) نييمنلا زيزعلا دبعو .(م11/ه6ق) يفاكلا دبع رامع

 /_ه1332ت) شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا اريخأو .(م8

 .(م 4

 ىيف زراب رود اضيأ ةقراشملل ناك امك ،برغملا ةيضابإ نع اذه

 دعس نب ةملس خيشلا لاثمأ {ةيسايسلا ةيمالسإلا تاساردلا ءارثإ

 تر) ،يملاسلا ديمح نب هللا دبعو .(م11 /ه5 ق) ينامعلا يبتوعلا

 .امهريغو .(م1914/ه12

 ريبكلا براقتلاب ۔-ةيضابإلاو ةينسلا - ناتسردملا ناتاه تزيمت دقو

 طاقن ىدعتت الو يسايسلا فالخلا اهلوح راد يلا رواحملا رثكأ ين

 اذهل انتسارد يف هفرعنس ام اذهو نيروحم نم رثكأ امهنيب فالتخالا

 . عوضوملا
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 :رتحشلا دنع تيس انسلا تدرظنل : اذ \ذ

 .اهقرف لك عمجي دحاو ادبم نم ةمامإلل اهموهفم يف ةعيشلا قلطنت
 ةفالخلاب ىصوأ دق ةمث لوسرلا نأ هدافمو .ةيصولاو صنلا ادبم وهو

 ةبطاق ةعيشلا لعج يذلا وه موهفملا اذهو .بلاط يبأ نب يلع ىلإ

 يلاتلابو ،ةوبنلا ىلع اهوساقف ،ةفالخلا نم عسوأ نيعم ةمامإلل يطعت

 .سيدقتلا نم اعون اهيلع يفضت ةيمامإلا ةصاخو مهدنع مامإلاف

 :نذأ نم يحولا ىقلتي وهو .ةينمزلاو ةيحورلا ةطلسلا هيدي نيب عمتجتو

 ملعلا ردصم وهو ،عرشلل ظفاح وهف يلاتلابو .رونلا دومع قيرط نع

 هعلطيو نيلسرملاو ءايبنألا ملع هثرويو بونذلا نم همصعيو اخويدلا

 .نوكيس امو ناك ام ىلع

 رثآ املعو َسانلا هملع املع ملعي ناك ة يبلا نأ ةعيشلا دقتعتو

 لظ وه مامإلا نأو .يدهملا ىلإ اذكهو ،هّيصو هب رثآ يلعو ءايلع هب

 .(!)ناميإلا نم ءزج كلذب داقتعالاو .هضرأ يق ةللا

 طانت ةيحلصم ةيضق ةمامإلا تسيلو اولاق...» : نياتسرهشلا لوقي

 نكر يه .ةيلوصأ ةيضق وه لب مهبصنب مامإلا بصتنيو ةماعلا رايتخاب

 ىلإ هضيوفتو هلامهإو هلافغإ مالسلا هيلع لوسرلل زوجي ال يذلا نيدلا
 . (2)«ةماعلا

 .126/96/88/86/62 ص شيفاكلا "يلكلا 1

 ةعيشلا دئاقع لرحرو .14ص !ج ةيعيشلا ةيمالسالا فراعملا ةرئاد ريمألا نسح ۔2

 ۔-۔.415/414رص ،4ج شهيقفلا هرضحي ال نم "يمقلا هيوباب نبا :رظني ،ةمئألاب ةصاخلا
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 :ىلاعت هلوق اهنم ةيلقن ةلدأب اذه مهئدبم ىلع ةعيشلا لدتسيو

 مش نوكت نأ ارمأ هلوسرو ذا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو

 :هلوقو .( امامإ سانلل كلعاج نإل :هلوقو .(!)(مهرمأ نم ةريخلا

 .0ة)انرمأب نودهي ةمئأ مهانلعجول

 .مهموهفم عم ىشامتي اريسفت اهريغو تايآلا هذه اورسف دقو

 .مهتمئأ ثيداحأ ىلإ كلذ يف نودنتسي امك ،اهل مهتيؤرو ةمامإلل
 ىلع فصولاو نيعلاب ث يبلا اهيف صن لا (ه)ريدغلا ةثداح ةصاخو

 . هلسن يق للستت فوس اممإف ةيصولل اقبطو يلع ةمامإ

 ،يرفشلا نسحلا نب دمحم - .ةدالولا يف ءايصرألاو ءايبنألا لاوحأ يف رداونلا باب==

 ريسفت (ه3ق) دوعسم نب دمحم رظنلا وبأ يشايعلا - .152ص ێةمهملا لوصفلا

 .18]ص 1©5ج ،يشايعلا

 .36 ةيآ ،بازحألا ةروس -1

 .124 ةيآ ،ةرقبلا ةروس -2

 .73 ةيآ ءايبنألا ةروس -3

 هعوجر دنع كلذو ،ةفيلخ الع هز هللا لوسر هيف نيع يذلا ناكملا وه مخ ريدغ 4

 مث ةعماج ةالصلا ىدانف هيدانم رمأو نمقأف تاحودلاب رمأ :اولاق .عادولا ةجح نم

 نم داعو ،هالاو نم لاو مهللا 3هالوم يلعف هالوم تنك نم» :مالسلا هيلع لاق

 له الأ .راد ثيح هعم قحلا ردأو }هلذخ نم لذخاو ،هرصن نم رصناو ‘هاداع

 لوسرلا اهيأ 9 :ىلاعت هلوق لزن نأ دعب نييعتلا كلذ مت دقو .«(اثالث اهلاقر ؟تغلب

 مت املف {َيلع نييعت وه مهريسفت يف هغيلبتب رومأملاو (كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب

 :رظنا .(يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكا مويلا»ا :ىلاعت هلوق لزن نييعتلا

 .165/164ص 5.2ج ،يمالسإلا خيراتلا يلش دمحا
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 يف اوفلتخا دقف ،نييعتلاو رصنلا ادبم يف اوفلتخي مل ةعيشلا ناك اذإو

 ةطقن ةلأسملا هذه تناكو .مهبقع يف ةمامإلا ثراوتت يذلا صاخشألا

 قرفتلا ىلوتي مث ،ايئدبم ةيسيئر قرف ىلإ قارتفالاو فالتخالا

 .كلذ دعب نم ةعيشلا ةمئأ داهتجا قفو فالتخالاو

 ةعيشلا تقرتفاو» :يخبونلا مامإلا وهو ،ةعيشلا ةمئأ دحأ لوقي

 لوسر دعب ةعاطلا ضرتفم مامإ ايلع نإ تلاق مهنم ةقرف قرف ثالث

 ناك ايلع نإ تلاق ةقرفو ،...هبقع ىف ةيراج ةمامإلا نإو فخ هنلا

 ركب يبأ ةمامإ كلذ دعب اوزاجأو .. .نذا لو سرب سانلا ىلوأ

 .(!ا)«رمعو

 ةيرظنل اسكاعم افقوم ةعيشلا ريغ نم نوملسملا ءاملعلا فقو دقو

 ،اهسوسي نم رايتخا يف ةمألا ةدارإل اليطعت اهوربتعاو ،نييعتلاو صنلا

 ةنا لوسر دعب ةباحصلا لمعو ةيعرشلا صوصنلا قفاوت ال امنأ امك

 ىروشلا ىلإ برقأ ىرخألا ةيسايسلا تايرظنلا نوكت اذميو .ق

 . ةيطارقميدلاو

 يف نيمألا نسبح رصاعملا يعيشلا ملاعلا ىلوتي ةلأسملا هنه يفو

 :هلوقب ءاملعلا ءالؤه ىلع درلا ةيعيشلا "ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد"

 نكمي ال هنف سانلل كورتم ريغ وأ اك ورتم رمألا ناك ءا وس . 1

 انوناق عضي ال نأو ف فالحختسالا ةقيرط ىلع ً صني ال نأ . يبنلل

 :نيمأ نسح :كلذك رظنا ةعيشلا قرف لوح - .42/39ص ،ةعيشلا قرف 8يخبونلا -1
 .1960 توريب ةعبط ي !ج ةعيشلا نايعأ
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 توملا شارف ىلع وهو قث يبلا لمعو .نتفلاو نيملسملا نيب لوحي
 . هريبدت هيلع دسفأ نكلو ،دعاوقلا هذه عضو ىلإ فدهي ناك

 ةمألا يأر نيأف ركب يبأ رايتخا امب مت نلا ةقيرطلا انينثتسا اذإ .2

 ةبسنلاب صنلا عون نكي امهمو ؟نامثعو رمع ءافلخلا رايتخا يف

 رمعو ركب يبأل كلذ زوجي فيكف ،ةفيلخ نم صن وهف ،نامثعل

 ؟دمحم زوجي الو

 ؟نيامثعلا ديجلا دبع ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم ذنم ةمألا يأر نيأ .3

 ايبعش اباختنا بختنا يذلا ديحولا ةفيلخلا نأ نيمألا نسح دقتعيو

 نيعضاخ اوناك نيذلا ماشلا لهأ ادع ڵ©بلاط يبأ نب يلع وه

 . (!)دادبتسالل

 امموربتعيو ،ءافلخلا اهيلع راس ييلا قرطلا نودقتني نذإ ةعيشلاف

 يف يئاقلتلا رايتخالا ةيلمع امب تمت يلا ةيفيكلا ىلإ نورظني ال مهف .اصن

 نسح معزي يذلا ،©بلاط يبأ نب يلع كلذكو ،نامثعو رمع نم لك
 ةيعرشلا اذخأ دق نامثع هلبقو يلعف .ايبعش اباختنا بختنا هنأ نيمألا

 نيمألا نسح نأ امك ،باطخلا نب رمع مهنيع نيذلا ةتسلا سلجب نم

 :لاق ثيح ءهعيابت تءاج لا ريهامجلل لع هلاق ام همالك يف دروي مل

 لهأ هب يضر نمف ،ردب لهأو ىروشلا لهأل وه امنإ مكل كلذ سيل»

 يه نكت مل يلعل ريهامجلا ةعيبف .(2)«ةفيلخلا وهف ردب لهأو ىروشلا

 .15/14ص ،1ج ،نيمألا نسح -1

 ،نيمألا نسح :يف كلذ ةصق رظناو .47رص ،اج ،ةسايسلاو ةمامإلا ،ةبيتق نبا -2

 .39/38رص ،1ج شةيعيشلا ةيمالسإلا ةعوسوملا
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 .اهئاضمإ نم ةكوشلا لهأل دب ال لب ساسألا
 نمو ،ةدحاو ةقيرطب ثدحي ةعيشلا هنع ثًحتي يذلا صنلا نإ ش

 نأ نيح يف ،يدرفلا مكحلاو دادبتسالا ىلإ لوصولا ليهست هتعيبط
 ىرخأ لاكشأ اممأب انملس اذإ- ىرخألا قرفلا اهيلع تصن لا قرطلا

 قفتي نأ نكمي ال ثيح ،ةيروشلا ةيحانلا نم عسوأ يه ۔صنلا نم

 .دادبتسالاو لالضلا ىلع رمع سلجمك سلج

 يلا عيضاوملا نم ةيودهملا ةعجرلاو ةيقتلاو ةمصعلا تايرظن نإ م
 تدأ لا يه ءارآلا هذهو ،ةيمامإلا ةعيشلا ىدل ةمامإلا ةيرظن زيمت

 هبشي مكح يف طوقسلا مث نمو ‘ىروشلا نع داعتبالاو ولغلا ىلإ ممي

 اضيأ تايرظنلا هذهو .يهلإلا مكحلا ةيرظن هبشيو ،يورسكلا مكل
 .اريبك اديقعت مهدنع ةمامإلا ةيرظنل تداز يلا يه

 اهنوفرعي مممإف إمهتمئأل ةعيشلا امب ىدان نلا ةمصعلا صخي اميفف

 ميركلا هنآرق يف مهفصو نيذلا رايخألا هدابعل ةنا نم فطل» :افمنأب

 ةمصعلا قلطنم ناك دقو .(2)«(!) رايخألا نيفطصملا نمل اندنع ممتإول

 لوسرلا لعف امك امب مايقلا ةرورضو ةمامإلل ةيويندلا ةعيبطلا نم اعبان

 نمو .هدابعو اتلأ نبب هتطاسو ىف هثخن ةللا لوسر لثم مامإلا نأو لق

 كرتي الو امرحم أي ال يذلا وه ةعيشلا دنع موصعملا نإف موهفملا اذه

 .اهيلع دمتعي ةجح هلاعفأو ةدومح هلامعأ عيمجو ،ابجاو

 .47 ةيآ ص ةروس -1

 .168ص يسيردإلا يلع 2
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 :يف لثمتي ةعيشلا دنع ةمصعلا ةيرظن ساسأ نإ

 ىلع إطخلا زاوج وه مامإلا بصن ىلإ اعد يذلا ءيشلا نأ ه

 دب الف رخآ داه ىلإ انجتحا مامإلا ىلع أطخلا زاج اذإو ‘ةّمألا

 . اموصعم مامإلا نوكي نأ لسلستلا اذه يدافتل

 سيل نآرقلاو ،هل غلبم قث يبلاو عرشلا ظفاح وه مامإلا نأ ه

 ةينظلو ،ةيليصفتلا ماكحألا عيمجب هتطاحإ مدعل كلذو .اظفاح
 ةنسلل ةبسنلاب رمألا كلذكو تايآلا نم ريثك يف هتلالد

 .(اعامجإلاو

 المكم اءزج اهولعجو مهئدابم نم ةعيشلا اهدع دقف ةيقتلا امأ

 زكترمو ممتايح ساسأ يه ةيرظنلا هذهو .مهنيدل انكرو مهميلاعتل

 ناكم لك يف نيئبنملا هراصنأو مامإلا رتست يهو .ةيخيراتلا مهلادحأ

 تح ةعاطلاب رهاظتلاو نامتكلاب مهتبلاطمو ،هل ةعيبلا ذخأو هل ةياعدلل

 . يهلإلا لدعلا رشنو عاضوألا بلقل ةروثلا جضنت
 هيفلاخم عمتجا اذإ يعيشلا رهظي نأ» ةيقتلا نيعم ةيميت نبا فرعيو

 مهنع هرمأ نامتك نم نكمتي يح مهتقفاومب رهاظتي نأو ؤنطبُ ام ريغ

 .(2)«مهرش ءاقتاو

 ةيعيشلا ءارآلاب يفتخملا يدهملا راظتناو ةعجرلا ةيرظن تلصتا دقلو

 مهتمئأ لوح ليق امو - .175ص شةيمالسإلا ةفسلفلا ملاعم .ةينغم داوج دمحم :رظنا -1

 ئ !ج .يفاكلا نم لوصألا .ناكلا - دعب امف !52ص .ةمهملا لوصفلا }يرفشلا : رظنا

 .دعب امف 196ص

 .54ص ب ج .ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ©ةيميت نبا -2
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 إبس نب هللا دبع ىلإ كلذ باتكلا نم ريثك عجريو ،ازيمم اللصتا

 دقو .ىسيع عجري امك دمحم ةعجرب ىدانو ةركفلا هذه رشن يذللا

 رخآ يدهم رصعلا اذهف ناكو ،يومألا دهعلا يف ةيرظنلا هذه ترشتنا

 .يعيشلا يدهملاك ارظتنم ناك و ،نايفسلاب ىعدي

 هل اوعضوف ،مهل يدهم داجيإ يف طمنلا اذه ىلع نويسابعلا راسو

 .ةقيرطلا هذه ىلع ثيداحألا

 ةيمامإلا رثكأف يدهملا ةدوعب لصتي ةعجرلاب لوقلا نأ ودبيو

 .ةمئألا يقابو نيسحلاو نسحلاو ايلعو ق ينلا أب نودقتعي

 ىلإ نوعجربس\ديزيو ةيواعمو نامثعو رمعو ركب يبأك مهموصخو

 مهبصغو ةمئألا ىلع ىدتعا نم بذعيل يدهملا روهظ دعب ايندلا

 .(!)ةمايقلا موي نويحي مث اعيمج نوتومي مث مهلتقو مهقوقح
 نعو مالسإلا نع ةديعب ةقيقحلا يف اهدجي ءارآلا هذهف سرادلا نإ

 مدعو هئطخ ةيناكمإ يلاتلابو هفعض نع فشكت لا ناسنإلا ةعيبط

 ةعيشلا ضرعت مدع ةمصعلا ةيرظن ءاقب بابسأ نم ناك دقلو .هتمصع

 مامعأ رت مل و ريهامجلل اوضرعتي مل و ،اقالطإ ةبرجتللو مكحلل

 نيذلا ةنسلا لهأ سكع نيدهطضم خيراتلا ربع اوناك لب 3ممتافرصتو

 هذه لك بلاط يبأ نب يلعل ناك ولو .ممباوص نم مهؤاطخأ تفرع

 يلع يضر املو "خيراتلا هجو ريغتل رومألا نطاوبب ةفرعملاو ةمصعلا

 تكسو ملع دق هنأب اولاق نإف .ريبدت نسحأ بورحلا ربدلو ،ميكحتلاب

 نم هريغك فورظلل عضاخ هنأ نيعي اذهف ؤفورظلا قفو فرصتو

 .فرصتب 246/239/238/237ص .3ج شمالسإلا ىحض ،نيمأ دمحأ -1
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 ولو» :مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس ناسل ىلع ىلاعت لاق .سانلا

 .(!)«ءوسلا ينسم امو ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك

 ةيضق نم نيلوألا ةمئألا فقوم نأ اندجو خيراتلا انحفصت اذإو

 رمعو ركب ابأ عياب يلعف .نيرخأتملا ةمئألا قسن ىلع نكي مل ةمامإلا

 ءاًديزي نيدباعلا نيز يلع عيابو ،ةيواحم نيسحلاو نسحلا عيابو ،نامنعو

 تثدحتسا دق ةيعضولا هذه نأو 5ةمامإلا ثيذح ممنامز ف نكي مل و

 ةديقع نأ رهاظو .بهذملا ىلإ فارحنالا لخد امدنع كلذو \دعب نم

 ةفيلخلل يطعتو ،ركفلا تيمتو لقعلا لشت ةقيرطلا هذه ىلع ةعيشلا
 هيلع ضرتعي نأ الو هحصني دحأ ال ادبتسم هلعجي امم ةطلسلا لماك

 نع نوكت ام دعبأ يه ةقيرطلا هذهو .هيلع ةروثلا نع كيهان

 ٠ ةيديزلاك مهقرف ضعبل ةثيدحلا ثاحبألا نإو .رايتخالاو ةيطارقمدلا

 ةعيشلا ىلإ دوعتو ءاطخألا هذه نع فشكت تأدب ةيرشع ىنلنإلاو

 نوبرتقي ةنسلا لهأ أدب امك ،ةنسلا لهأ نم برقتلا يلاتلابو ،ةيلصألا

 . (2)مههقف نم نوسبتقيو مهنم

 .188 ةيآ ،فارعألا ةروس -1

 يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ - ك.اعب امف 221ص .3ج .مالسإلا ىحض نيمأ دمحأ ۔2

 .دعب امف 162ص .2ج
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 :لزعملا دنع ةيسايسلا تدرظنلا : اثلاث

 تاكرحلا ريغ رخآ انول دعت ،ةيمالسإ ةقرف اهرابتعاب ةلزتعملا نإ
 ةيركف ةكرح يهف .يومألا دهعلا يف ترهظ لا ىرخألا ةيمالسإلا

 ناك دقو .ماكحلا دحأ ىلع افيس تلأس امأ اهنع فرعي مل ذإ ةضحم

 ردقلاو ءاضقلاك ،نوملسملا اهشقان لئاسم ةدع زورب رثإ مهروهظ

 نأ يأ ،ةيركفلا امتريسم نيحلا كلذ نم تلصاوف ،ةريبكلا بكترمو

 .فيسلا دحب نكي مل و ءاضحم ايفسلف ايركف ناك اهروهظ ببس

 يف نوقلطنيو ،هنوبصني مامإ نم نيملسملل دب ال هنأ ةلزتعملا ىري

 ناسنإلا نأب يعت لا "ةندمتملا ةيندملا" ةيرظن نم ةمامإلل مهموهفم

 ذيفنتل هيلإ جاتحي» لداع مامإ نم دب الف هفادهأ و هحلاصم ضقانتت

 روغثلا دسو دلبلا ةضيب ظفحو دودحلا ةماقإ نم ،ةيعرشلا ماكحألا

 (!)«...ىرحلا اذه يرجي امو دوهشلا ليدعتو ،وزغلاو شويخحلا شييحتو

 : ليلدب ال لقعلا مكحب ةبجاو مهدنع ةمامإلا نإف ساسألا اذه نمو

 ال امو ءالقع بجاو ررضلا عفدو &ررض اهبصن مدع نأو عرشلا نم
 . بجاو وهف هب الإ بجاولا متي

 نسح املاع الضاف ،الداع نوكي نأ بجي ىلزتعملا مامإلاو

 .. نلا ماكحأب سوسيو ،ذيفنتلا ىلع ارداق \ةسايسلا

 مهرثكأ دنع اذه شيرق نم نوكي نأ مامإلا يف نوطرتشيو

 .دعب امف 750ص ،ةسمخلا لوصألا رابحلا دبع يضاقلا -1
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 ىلع ةباحصلا عامجإلو .(!ا«شيرق نم ةمئألا» ثيدحلا ىلإ ادانتسا

 ريغ ثيدحلا نأ رابتعاب ةيشرقلا طرتشي مل نم ةلزتعملا نم كانهو .كلذ

 ىلوم ملاس ىلوملا ةمامإ زّوجي ناك رمع نأؤ ،هعبتت مل راصنألا نأل رتاوتم
 .ةفيذح يبأ

 ةصاخلاو ةماعلا نيب ام هل دقعلاو مامإلا رايتخا يف اوفلتخا دقو

 نم هريغ امأ ،ةماعلا بجاو نم كلذ نأ نوري هذمالتو مصألا ركبوبأف

 .(ت)ةماعلا نود ةصاخلا تابجاو نم كلذ نأب اولاقف ةلزتعملا

 ضأّوفم وهو ،اموصعم الو ةعيرشلل اظفاح سيل ةلزتعملا دنع مامإلاو

 ماكحلا ىلإ لب ،ةوبنلا ىلإ سيل هيف سايقلاو طقف ايندلا حلاصم يف

 .ةماع ةفصب مكحلاو ءارمألاو

 مهيدل ةربعلا ذإ لضافلا دوجو عم لوضفملا ةيلوت زاوج ىلإ اوبهذو

 اوزاجأ امك ،مامإلا ىلإ ةضوفملا فورظلا هيضتقت امو بصنلا ةحلصم

 ةباحصلا اورذع مممإف اذهو .ةروثلا حاجنب نظلا بلغ اذإ هيلع جورخلا

 .يسايسلا دادبتسالاو رهقلا ةجيتن اوجرخي مل و ةيواعم مايأ اودعق نيذلا

 اذإ شيرق نم ةمئألا» :لاق هلث يبلا نأ سنأ نع :ظفلب \163ص 52ج دواد وبآ هاور -ا

 ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف اومحر اومحرُتسا نإو إاوفو اودهاع اذإو اومكح
 يف يراخبلا هاورو .«لدع الو فرص مهنم لبقي ال ،نيعمجأ سانلاو ةكنالملاو هللا

 ،يرابلا حتف ،«...شيرق يف رمألا اذه نإ» :ظفلب ةيواعم قيرط نم ،ماكحألا باتك

 .هج يذمرتلا ننس «...سانلا ةالو شيرق» :ظفلب يذمرتلاو - .233ص ،ا6ج

 :ظفللا سفنب دمحأ هاورو - .حيحص بيرغ نسح ثيدح :هنع لاقو .503ص

 .129ص 5.3ج ،دمحأ دنسم «شيرق نم ةمنألا»

 .دعب امف754ص ةسمخلا لوصألا ،رابحلا دبع يضاقلا 2
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 وه 3هقسف رهاظلا مامإلا ىلع جورخلا نع اذه مهموهفم ساسأو

 .(!)ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم

 نوفصي مممإف ،ةمامإلا لوح ةلزتعملا ءارآ نم رم ام .ىلع ءانب

 اضفر ةيصولاو نييعتلاو صنلا نوضفري مممأل ،رايتخالا ةسردم نمض

 مل و ةيسابعلا ةرتفلاو يومألا دهعلا ةليط نيدّهطضم اوشاع دقلو ،ايعطق

 ترشتنا ثيح ،ىقناولاو مصتعملاو نومأملا دهع ق الا ةيرحلاب اوعتمتي

 .(2ىلازتعالا ركفلا اهيلع بلغ ةريثك ندم يق مهراكفأ

 لجأ نم لضانو ،لقعلاب فصتا دق لازتعالا يرظنلا ركفلا نإ .

 ةراضحلا ىلع مئاقلا يموقلا ركفلا لالحإب ئدابملا ةيلازتعا ةلود ةماقإ

 ةفارخلا ىلع لقعلا د وسي هيفو ©يبوعشلا بصعتلاو ةيلبقلا ةيبصعلا لحم

 حبصي ةلودلا هذه يقو .لالدتسالا قرطو ةلدألا نم هريغ ىلع مدقتيو

 دنس مه -رينتسملا ماعلا يأرلا ةيرثكأ نونوكي نيذلا- رايتخالا لهأ

 اهيف دوست ةلود .امقافرصتل نيبقارملاو اهل نيبساحملاو اامتوقو ةلودلا

 نأ الإ .ديحوتلاو لدعلا ةيار اهيف عفترتو \ةسمخلا ةيلازتعالا لوصألا

 باذو مهقرف عيمج مهلك اورثدنا دقف مهحلاصل نكت فورظلا

 ذخأ ثيح ءةيديزلاو ةيمامإلا ةعيشلا ميلاعت يف يلازتعالا بهذملا

 .(ة)فرطتلا اكرتو ةلزتعملا دنع ام بيطأ نابهذملا

2:29 

 ]!88رص .ةينغم داوج دمحم - .دعب امف 75لص ،ةسمخلا لوصألا ،رابخحلا دبع يضاقلا -ا

 .252/246ص مكحلا ةفسلفو مالسإلا ةرامع دمحم :ندملا كلت ءامسأ رظنا 2

 .732/729ص ثهسفن ،رابخلا دبع يضاقلا 3
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 ةنسلا لهأ ىدل ةيسايسلا تايرظنلل ان ضارعتسا لالخ نم

 ماسقنا ةلهو لوأل انل نيبتي {ةلزتعملاو ةعيشلا مث ،ةيضابإلاو \ةعامجلاو

 :ةمامإلا تابثإ قرط ءازأ نيريبك نيبهذم ىلإ مهئارآ

 لهأ نم لك هيف لخديو ،رايتخالا بهذم وهو :لوألا بهذملا

 .ةلزتعملاو \ةيضابإلاو \ ةعامجلاو ةنسلا

 هب صتخيو ،ةيصولاو نييعتلاو صنلا بهذم وهو :اثلا بهذملاو
 .مهدحو ةعيشلا

 نع دعبلا لك نيديعب نييأرلا لعحت نيتفسلفلا الك نأ كش الو

 هئارآل قيرف لك عابتا نع بترتتس ييلا جئاتنلل كلذو .امهضعب

 مظعألا داوسلا مهو رايتخالا لهأف .يمالسإلا مكحلا لوح هتفسلفو

 ةمألا ةكراشمو ةيطارقميدلاو ةيروشلاب مهمكح عبطني ةيمالسإلا ةمألل

 سيدقتلا عباطب نييعتلاو صنلا لهأ مكح عبطني نيح يف «مكحلا يف

 ىلإ هدوقي اذهو ،إطخ لك نم اموصعم مامإلا لعحت يلا ةينابهرلاو
 .دادبتسالا

 كلذ ىرت ةعبرألا ةيمالسإلا قرفلا نإف شةمامإلا بوجول ةبسنلابو
 لهأف ،يلقعلا بوجولا وأ يعرشلا بوجولا يف اهنيب اميف فلتختو
 عمتجت نيح يف ،(!)ع رشلاب ابوجو نوري ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا

 .ةيؤرلا يف فالتخا عم .القع اميبوجوب لوقلا ىلع ةلزتعملاو ةعيشلا
 ايندلا رومأ نع ةمامإلاب داعتبالا لقعلاب امتابثإ نم نودصقي ةعيشلاف

 .ديهمتلا نم لوألا ثحبملا رظنا -ا
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 ءايندلا حلاصم نم امنأ نوريف ةلزتعملا اًمأ نيدلا لوصأ نم اهلعجو

 . (!)"ةندمتملا ةيندملا" ةيرظن نم اقالطنا

 قيرف لك اهاطعأ يلا ةجردلاو ةمامإلا نم عيمحلا فقوم امأ

 مهو رايتخالا لهأف ،نيبهذملا نيب فلتخي رمألا نإف اةمامإلا موهفمل

 للا ماكحأل ذفنملا ةبترم يف مامإلا نوعضي ةلزتعملاو ةيضابإلاو نويّتسلا

 لهأ امأ ،هيلع بساحمو هئطخ نع لوؤسمو إطخلا نم موصعم ريغ وهو

 مهدنع مامإلاف مت نمو ةوبنلاب ةمامإلا نوسيقي مهنإف نييعتلاو صنلا
 هلاعفأو موصعم وهو ،يملإلا رونلا هردصم ملع وذو عرشلل ظفاح

 ال ةيعيشلا قرفلا نإف ،اهيف اغلابم ةيعيشلا راكفألا تناك اذإو .ةجح

 الو مامإلا ةمصع ىرت ال ةيديزلا دحب ذإ ئدابملا هذه ىلع اهلك قفتت

 يعيش لك نإ لب ،نيسحلاو نسحلا نم يلع دالوأ يف ةمامإلا رصحت
 .(مامإ وهف ايعاد هسفنل جرخو ةمامإلا طورش هيف ترفوت

 ىرت ةلزتعملاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نإف ةيشرقلا ةلأسم صخي اميفو

 نيلئاقلا عم ةيضابإلا فقي نيح يف ،مهنم ليلقلا الإ طرشلا كلذ

 نع رظنلا ضغب ،ةمامإلل ةلهؤملا تافصلا عمج ملسم لك ةيحالصب

 نوفقي مهدحو ةيضابإلا نإف عسوأ ةيؤربو .نوللاو سنخلاو بسنلا

 عم .بسنلا طرشل ةبسنلاب ةلزتعملاو ةعيشلاو ةنسلا لهأل ارياغم افقوم

 دبع يضاقلا :رظنا ةلزتعملل ةبسنلابو .15ص ،نيمألا نسح :رظنا ةعيشلل ةبسنلاب -1
 .دعب امف 755ص ةسمخلا لوصألا ،رابجلا

 دمح :عجار مامإلل ةمصعلا بوجو مدع ىلع ةيليعامسإلاو ةيمامإلا ادع ام اعيمج اوقفتا ۔2

 .دعب امف 192ص ءةينغم داوح
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 ةهج نم ةلزتعملاو ةنسلا لهأو ةهج نم ةعيشلا نيب ليئض فالتخا

 نابهذملا امأ ةوبنلا تيب يف ةمامإلا لعجي لوألا بهذملاف ‘ىرخأ

 ةعماخلا ةفصلا هذهو .يشرقلا تيبلا ىلإ اهلام ناعسويف نارخآلا

 يلوت لاحب يف صيصختلاو قيضلاب مستت امترظن لعج ةنالثلا بهاذملل
 كيشرق ريغ ةيلوت ىلع ةمألا عامجإ دنع ،ةدحاو ةلاح يف الإ .ةمامإلا

 ىلإ صيصختلا نم ممترظن جرفت ةلاح يهو إةنسلا لهأ كلذ زاجأف

 اطرش ةيشرقلا نم نولعجي نيذلا ةيضابإلا عم نوقتليف .ميمعتلا باحر
 .ةيحالصلل اطرش سيلو {ةيلضفألل

 مهعمجي ةلزتعملاو ةيضابإلا نإف رئاجلا مامإلا نم ةمألا فقوم ينو

 ،ةروثلا حاحب نظلا ىلع بلغ اذإ هيلع جورخلا زاوج وهو دحاو يأر

 مامإلا نم ةعيشلا عم مهفقوم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ قفتي نيح يق

 نورخآلا امأ ،نتفلاو ءامدلا مهعنمت نولوألاف {ةيؤرلا فالتخا عم رئاجلا

 .(!)مامإلا ةمصع مهدصتف ةعيشلا مهو

  

 .لوألا مسقلا نم ثلاثلا لمعفلا رظنا -ا
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 لوألا لصفلا

 و اهبوجوو ةمامإلا موهفم و اهتدح
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 :ريهم
 موقيل اهيف هفلختساو ضرألا يف هلكسأو ناسنإلا ةللا قلح

 مكلعج يذلا وهو :ىلاعت هلوق يف نآرقلا هررق ام قفو .امترامعب

 ضرألا هذه يف ةبقاعلا لعج نأ ىلاعت هتس نمو .(! ضرألا فئالخ

 اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هلأ دعو» :لاقف نيقتملا هدابعل
 ممأ يف رشبلا ةايح لعج مث .(»(ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا

 امكحم ايعامتجا اميظنت مهيلع لزنأو ،هللا ةدابع يف اضعب اهضعب فلخ

 دعاوق يف ةسايسلاو مكحلا رومأب قلعتي ام كلذ نمو ءايندلا مهتايحل

 .ليصفت ريغ نم ةماع

 لدحلا ىرج نلا لئاسملا رطخأ نم ةفالخلاو ةمامإلا تناك دقو

 ةلأسملا هذه تلاسأ امك .ءاوس دح ىلع نيثدحملاو نيمدقألا نيب اهيف

 .(ة)ابازحأو اعيش مهتقرفو نيملسملا نيب ءامدلا نم اريثك

 ىدعتت ال ةفالخلل ةبسنلاب ضرألا يف ناسنإلا ةلزنم نأ مولعمو

 وه صاخلا فالختسالاف .ةصاخو ةماع ةفالخ يهو ةللا ةباين

 فالختساو ،لودلا فالختسا :ناعون وهو مكحلا يف فالختسالا

 .هماكحأو ةنا تابجاوب مايقلا ىلإ امتح يدؤت ةفيظولا هذهو .دارفألا

 يف ةباينلاو ةفالخلا انحنم نم دودح نع جرخن نأ قطنملا نم سيل هنأل

 .165 ةيآ ،ماعنألا ةروس -1

 55 .ةيآ رونلا ةروس 2

 .13 ص .مالسإلا ف ةيرسلا تاكرحلا ليعامسإ دومحم -3
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 .(!)وه امك نيدلا ةماقإ يف تابجاولا هذه صحلتتو .هكلم

 اهتيهام لوح تناك لئاسم ةدع ةفالخلا لوح تريثأ دقو

 اينيد ارمأ اهنوك ةلأسم تريثأ امك "كلذ ريغو اهقيرطو اهلكشو

 اممأب لوقلا ىلإ ةيضابإلاو ةنسلا لهأ ضعب بهذ ةلأسملا هذه ىفو

 ول ذإ ةيدقع ال ةيلمع ةلأسم امنأب نورخآ ىري امنيب .(2)ةينيد ةلأسم

 اذف ةيميت نبا دهشتسيو .اوح ءاملعلا فلتخا امل ةينيد ةفالخلا تناك

 مالسإلا ماكحأ مهيلع ىرجأ رافكلا ملسأ اذإ ناك هلقث لوس رلا نأب

 ءاج يذلا ليربج ثيدح اضيأ كلذ ةلدأ نمو .ةمامإلا مف ركذي مل و

 .(ةناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا نع ةلث لوسرلا 7 لجر ةروص يت

 .(4)ةمامإلا هل ركذي مل و

 .١/19!4+ص ثةيسايسلا انعاضوأو مالسالا ،ةدرع رداقلا دبع -ا

 2ج ثةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز ربأ :رظنا يعفاشلا مامإلا ىلإ لرقلا اذه بسني -2

 ،نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللا عئاشلا عاعشلا دمحأ نب ديمح قيزر نبا = .252ص

 .ةلباقم جاحلاب خيشلا دمحم - .اص

 لجر انيلع علط ذإ ةثرت هللا لوسر دنع سولج نحن امنيب» :ليربج ثيدح رصحن -3

 ازراب ةلب يبنلا ناك» :ظفلب ةريره يبأ نع يراخبلا هارر «...بايثلا ضايب ديدش

 ةنسلا باتك ،دواد وبأو - .48ص اج 337 باب ،ناميإلا باتك «...سانلل اموي

 نباو - .6رص كج ،4باب ناميإلا باتك ،ثيذمهرتلارح .526رص .2ج .16 باب

 .24ص ،اج .ةمدقملا .هجام

 ج ،مكحلا ماظن ،يمساقلا رفاظ .70/49/48 رص !ج ثةيوبنلا ةنسلا جاهنم {ةيميت نبا 4

 .2ل6ص ل
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 يلا ةجردلا نايب وه ،ايلمع مأ اينيد ارمأ ةفالخلا نوكب دارملاو

 نم اطرش ةفالنلا نكت مله نيملسملا ةايح يق ةلأسملا هذه اهلتخت

 ةايحلا تاميظنت نم تناك ام ردقب ةبجاو ةديقع وأ مالسإلا طورش

 نيدلا ماقي تيح اهتماقإ نم دب ال ناك ذإ .ذيفنتلاو عابتالا ةبجاولا

 .ةمألا حلاصم مظتنتو ماكحألا ناصتو

 هب تمظتناو ةلملا دعاوق ترقتسا هيلع الصأ» :يدرواملا اهربتعيو

 تايالولا اهنع تردصو ةماعلا رومألا امب تبتتسا تح ةمألا حلاصم

 اذه نمو .(!)«نياطلس مكح لك ىلع اهمكح ميدقت مزلف \ةصاخلا

 تناكف ةينيدلاو ةيندملا يحاونلا عيمج مامإلا ةطلس تلمش روظنلا

 اذّقنمو هل ةفيلخ هتفصب ،نينمؤملا نم لوسرلا ةلزنمم ةمألا نم هتلزنم

 هتعاطو هترزاؤمو هترصانم نم ةماعلا ةيالولا مهيلع هلو 1 ماكحأل

 .(لا رمأب امئاق ماد ام ةماتلا ةعاطلا

 ہم امال اموهفم ١ ٧ً:

 :تاحلطصملا ديدحت

 قلعتت تاحلطصم ةئالث يمالسإلا يسايسلا ركفلا يف تأشن
 لكل ناك دقو .(ة)مامإلاو ةفيلخلاو ريمألا :يه ةلودلا سيئر بصنعم.

 .27ص ةيناطلسلا ماكحألا ،يدرراملا 1

 .2ص .ةيمالسالا مظنلا ميهاربإ يلع نسح .87رص ‘هتراضح يف مالسالا ،يعافرلا رونأ ۔2

 ةفسلفو مالسالا ةرامع دمحم .26رص ترموت نبا دنع ةمامالا يسيردإلا يلع ۔-3

 .25ص { مكحل ١
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 . اهيف قلطأ ةبسانمو «صاخ موهفم حلطصم

 :ريمألا -أ

 ذإ ،"رمآلا" ةظفل عم هلقث لوسرلا ةايح ي حلطصملا اذه فرع

 يف ريمألاف ،ةفيظولا ةيحان نم (!)ةديطو ةقالع رمآلاو ريمألا نيب دجوي

 اذ نوكي ام ةداعو .عمتجملل ىلعألا سيئرلا وه نيملسملا فرع

 ةفيظولا بسح اذهو يأرلاو ةعاجشلاك هباحصأ نع هزيمت تافص

 ةالف ضرأ يف نونوكي ةثالث نم ام» :زه هلا لوسر لاق .هب ةطونملا
 طابضناو ميظنتلاب قلعتي رمألا نإف انه نم .(«اريمأ مهيلع اورقأ لإ

 هنأ هتس نم ناكو ،الاثم كلذل ة لوسرلا برض دقو .نيملسللا

 مل اذإ اريمأ شويجلا ىلع رمأ وأ ،اريمأ ةنيدملا ىلع كرت ازغ املك

 . هسفنب وه اهبحصي

 ال ةيقيبطت ةفيظو هنوكب اضيأ حلطصملا اذه فرعيو حضوي امو

 :راصنألا تلاق نيح ةفيقسلا موي ثدح ام وه «هب الإ رومألا ميقتست

 دمغ يف نافيس ميقتسي ال هنأ درلا ناكف «ريمأ مكنمو ريمأ انم»

 يذلا .«ثارزولا متنأو ءارمألا نحن لب» :نورجاهملا لاقو .دحاو

 ارصتقم اهلامعتسا نكي مل ريمألا ةظفل نأ وه ةعقاولا هذه نم جتنتسي

 .هدعب نم رمتسا لب 3 لوسرلا دهع ىلع

 .177/176رص 52ج ورمع نب هللا دبع نع ،دمحأ هاور -1

 .50ص "يدرراملا- .688رص ،2ج ێةمدقملا \نودلخ نبا 2
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 :ةقيلخلا -ب

 ماقم موقي ةفيلخ نم نيملسملل اب ال ناك ةث لوسرلا ةافو دعب

 اساسأ دعت ةفيظولا هذهو .ةيمالسإلا ةمألا ةياعر ةلصاومل ةث ينلا

 ناك ام ذيفنتب اهيف فلختسلملا موقي ةلث هتلأ لوسرل ةضحم ةفالخ

 نم هتفصب يحولا عاطقنا عت ةفالخلا نأ امك .هذفني ةقث لوسرلا
 ةلنه هتافو دعب حلطصملا اذه رهظ دقف اذهلو ،لثث ينلا تايصوصخ

 ةفيلخ :هل ليقف ،هتيمست يف فلتخا دقو .ركب وبأ هلمح نم لوأو
 ةرامع يف لثث هلوسرو نلأ فلخي هنأ نهذلا ىلإ ردابتكأ نأل 3(ا»ةلا

 . (4«ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي :ىلاعت هلوقل اقبط ضرألا

 .كلذ نع ىمه ركب ابأ نأ الإ

 ةسايسلا ناديم يف يقيقحلا هانعم حلطصملا اذه ذخأ مث نمو

 ذلا ماكحأ عابتا اهنم داري يلا ةفالخلا عباطب عبطو ةيعرشلا

 .ىلاعت 1 وه ديحولا ع رشملا نأل كاهذيفنتو

 :نينمؤملا ريمأ -ج

 ركنأ دقف \باطخلا نب رمع ةفالخل اقفاوم حلطصملا اذه ءاج

 فلخي لب ،ركب ابأ فلخي ال هنأل 5 نلأ لوسر ةفيلخ ةفيلخب هتيمست
 نينمؤملا ريمأ بقل راتخاو ،كلملاب هتيمست ركنأ هنأ امك 3ةةث يبنلا

 ن ح : 'آا لم ع - , م :284. -1

 .6 ةيآ ص ةروس -2
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 .(!)ةينيدلا ةطلسلا نعم يطعي يذلا هلأ لوسر ةفيلخ بقل نع اداعتب

 داجإ ق زراب رثأ ا ناك باطخلا نب رمع ةيصخش نأ ظحالملاو

 قيقدلا قيبطتلاو نيدلا يف ددشتلا نم هنع فرغ امل ارظن حلطصملا اذه

 . ةيلوؤسملا مظعب هنم اروعش هسفن ةبساحمو ةعيرشلل

 :مامإلا -د

 .ةينيدلا ةيلوؤسملا نع ريبعتلل ميركلا نآرقلا يف حلطصملا اذه درو

 هبشأ امو ةالصلاو نيدلا يف مدقتلاو ىوقتلاو ةوبنلا ىعم لمحي ءاجو
 نيقتملل انلعجاو :نمحرلا دابع ناسل ىلع ىلاعت لاق .(ث}ثلذ

 . .(4)«امامإ سانلل كلعاج نإل :ميهاربإل لاقو .()4[ امامإ

 ةيالولا يعم لمحي حلطصملا اذه حبصأ يناعملا هذه نم اقالطنا

 ةمامإلا» تدغو .ةيعرشلا ةسايسلا سوماق يف لخدو ‘ىمظعلا
 نيعملا يف ةقفتمو ‘ظفللا يف ةفلتخم تارابع ةسائرلاو ةرامإلاو ةفالخلاو

 . (5)«ماعلا

 ةفاكلا لمح يه» :هلوقب ةفالخلا فرعي نودلخ نبا دحت امك

 ةفالخ يهو ،ةيورخألاو ةيويندلا مهحلاصم يف يعرشلا رظنلا ىضتقم

 .دعب امف 29لرص .مكحلا ةفسلفو مالسإلا ةرامع دمحم -ا

 .688ص 52ج ێةمدقملا نودلخ نبا - .33/32ص }هسفن ،ةرامع دمح 2

 .74 ةيآ ناقرفلا ةروس -3

 .124 ةيآ ةرقبلا ةروس 4

 .437رص ،ديحوتلا ةديقع حرش ؤ}شيفطا -5
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 . (ا )«ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح ق ع رشلا بحاص نع

 نيدلا رومأ يف ةماع ةسائر» :اممأب شيفطا دمحما خيشلا اهفرعيو

 ةزوح ظفحو نيدلا ةماقإ يف لوسرلا ةفالخ يهو صخشل ايندلاو

 .(2)«ةلملا

 يف ةوبنلا ةفالخل ةعوضوم ةمامإلا» :هلوقب يدرواملا اهفرع امك

 بجاو ةمألا يف امب موقي نمل اهدمقعو ءايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح

 .(3)«ع امجحإلاب

 نيب قرف دجوي ال ذإ ،ادج ةبراقتم امم فيراعتلا هذه نيبتو

 نأ ىلع عمجي ُاكلاف .ةمامإلا موهفم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأو ةيضابإلا

 .ايندلاو نيدلا رومأ يف ةلت ذلا لوسر ةفالخ يه ةفالخلا

 ظحالن اننأ الإ عملاو ةلالدلا يف ةقفتم تاحلطصملا هذه نأ مغرو

 .ىرخأ نود تايمسمو ظافلأل بهاذملا ضعب لامعتسا

 :ةمحامجلا و ةنسلا لمأ - 1

 ناك مكحلا يف يثارولا .ماظنلا روهظو ةديشرلا ةفالخلا ةياهن دعب

 خيراتلا ربع كلذو ماكحلا ىدل الامعتسا رثكألا وه ةفيلخلا حلطصم

 .688 ر }2ج !ةمدقملا نودلخ نبا -ا

 دانع نيعملا ثيح نم تافيرعتلا رسفى دجوتو .437ص ديحوتلا ةديقع حرش 6،شيفطا 2
 - .27!ص مالسإلا رجف .نيمأ دمحأ - .كا رص ،كلملاو ةفالخلا ةيميت نبا :نم لك

 .68رص ثمالسالا يف ةيطارقميدلا داقعلا دومح رابع

 .29)ر 5يدرراملا 3
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 نييسابعلاو نييومألاك ةينس ةيسايس تانايك هيف تداس يذلا يمالسإلا

 . برغملا يف ةسرادألاو ةبلاغألاو ،قرشملا يف

 ىلإ ةفالخلا لاقتناو ه656 ةنس ىف ةيسابعلا ةلودلا طوقس دعبو

 .م1924 ةنس ةيمالسإلا ةفالخلا ةيا ىلإ ناطلسلا حلطصم داس نيينامثعلا

 :نيحلطصم اولمعتسا دق ليوطلا يسايسلا مهخيرات ربع ةنسلا لهأف

 يلا عاضوألاو ةيسايسلا فورظلل اعبت اذهو ناطلسلا مث ةفيلخلا

 .ةيمالسإلا ةمألا تقفار

 ىلع لدت ‘تافدارتم ةمامإلاو كلملاو ةفالخلا :تاحلطصم 7

 بانتجاو نلا ةعاط ماعد ىلع مكحلا ماق اذإف ،ةلودلل ايلعلا ةسائرلا

 .()لصلاخ يمالسإ مكح وهف ىروشلا م ،هيهاون

 يمالسإلا مكحلا اهيلع موقي ىلا سسألل ةبسنلاب دحاو بهذملاف

 دحب اذه عمو .رحلا رايتخالاو ىروشلا وهو ،ةنسلا لهأو ةيضابإلا ىدل
 .جاحلاب خيشلا دمحمو ةيميت نباك نيبهذملا الك نم ءاهقفلا ضعب

 هنأ جاحلاب خيشلا ذاتسألا ىريف ،يمالسإلا مكحلا ةيكلم يف نولهاستي

 نييعت مدعو رايتخالا ةيرحو ىروشلا طارتشا عم كلذ يف جرح ال

 :ةيميت نبا لوقيو .دقعلاو لحلا لهأ عامتجا دعب الإ مامإلا فلح

 كلذ نإو ،انتعيرش يف زئاج كلملاب ةفالخلا بوش نأ يضتقي اذهف»

 . (ة)«لضفأ ةضحملا ةفالخلا تناك نإو ةلادعلا يف انيدل

 .712ص ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا ةدرع رداقلا دبع -ا

 .31ص ،كلملاو ةفالخلا ،ةيميت نبا 2
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 ةردقلاو ةلادعلا طرتشي هنإف كلملا رايتخا زيجي ةيميت نبا ناك اذإو

 "دمتعملا" يف ىلعي وبأ يضاقلا هيلإ بهذ ام وهو ماكحألا ذيفنت ىلع

 هتريس تنسحو همالسا رهظ أ هنأ ق ةيو اعم كلم نع ملكت امدنع

 .(ا)هل نسحلا ميلستو يلع توم دعب هتمامإ تتبثو

 ةردقلا ترفاوت اذإ ةصاخ ةضحملا ةفالخلا لضفي ةيميت نبا نأ الإ

 نم هركذ قبس ام دوجو عم اذإ ةيكلملا رايتخاف .لمعلاو ملعلاو

 .(2)لوقي امك باقعلاو مذلا يف ببس طورشلا

 ١١ ذارإلا'م ن.هأد۔۔ه عس :ةيضابإلا 2

 لك اودعتبا دقو مهرومأ ةالو ىلع "مامإلا" ظفل ةيضابإلا قلطأ

 . ملظلاو ةوقلا موهفم قفاري يذلا ناطلسلاو كلملا حلطصم نع داعتبالا

 .(ة)ناطلسلاب لداعلا مامإلا ةيمست ىري ال شيفطا خيشلاو

 كلملا ةلأسملا هذه ق كلذ نم دبأ ةيضابإلا بهذيو

 تبثيو بجوي ةطلسلاب مهدنع لداعلا مامإلا ةيمستف» ۔ناطلسلاو

 نم (يمستملا) ناك ءاوس هيلع ردق نإ هبرحو ةعاطلا مدعو ةءاربلا

 . (4)«ه ريغ نم وأ بهذملا

 م

 وأ ناطلسلا حلطصمب ذخألا ةلأسم يف ةيضابإلا ددشت ببس نإ
- 

 .30ص كلملاو ةفالخلا ،ةيميت نبا -ا

 .32ص هسفن ةيميت نبا ۔2

 .427 رص ديحوتلا ةديقع حرش شيفطا -3

 .2314ص .2ج .خيراتلا ربع نامع يبايسلا ۔4
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 ناسنإلاف ،دادبتسالا يف طوقسلا نم مهفوخ ىلإ الصأ دوعي ‘كلللا

 صرحلا لك نوصيرح ةيضابإلاو ،باقلأ نم هلمحي امم رتغي ام اريثك

 .ىروشلاو رايتخالا باحر يف ءاقبلا ىلع

 نع هانعم جرخت ال ( ا)«هضرأ يف نلا لظ ناطلسلا» ثيدح نإ

 لظلا نوكي نأ نكمي الو ،هبحاصل عبات لظلا نأل ،كلا ماكحأ ذيفنت

 قفو ةفالخلاو ةباينلا ديفي ثيدحلا نإف يلاتلابو ،ميقتسم هبحاصو جوعأ

 لل ةمألا هابا بوجو ىلع لدت "لظلا" ةظفل نإ مث .اقللا هديري ام
 ناطلسلا اذه ماد ام نكمم رمأ وهو كلذ ىلإ تجاتحا اذإ اناطلس

 ..لا ماكحأل اقبطم
 (ة)هتمامإ رارشألا هل تدقع نم وأ فيسلاب ذخأ ام كلاف

 ىروشلاو ،"هلل الإ مكح ال" مهراعش نع جورخلا نوديري ال ةيضابإلاو
 ىلع ةفالخلا» :لاق هنأ هف باطخلا نب رمع نع يور دقو .رايتخالاو

 .(ة)«فيسلاب ذخأ ام كلملاو .اهيلع نمتؤأ ام

 يف ةفالخلا ذيفنت امب متي لا ةقيرطلا ددحي مل مالسإلا نأ ظحالملاو

 يأ دري مل و .كلذ يف مكحلا لاكشأ نم لكش يأ مسي مل و ضرألا

 طارتشا لإ ةفالخلا لكشل ةيمازلإ ةفصب ددحم حيرص يعطق صن

 خيشلا دمحم ذاتسألا هيلإ بهذ يذلا وه فقوملا اذهو ‘ىروشلا

 .142ص ،4ج .4817مقر ريغصلا عماجلا ۔يطريسلا - .كرم 66ج 04582 مقر دمحأ داور -ا

 .60ص ،ا0ج ، فنصملا ،يدنكلا 2

 .45رص ،8ج ،نيبلاطلا جهنم ،يقاتس رلا سيمح -3
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 ل و ںيكلملا ماظنلا مرحي مل مالسإلا نأ ةظحالم مم» :لوقي ذإ جاحلاب

 ملعي الف ىروشلا نع اعبان نوكي نأ هبسح امنإو ةيمتح ةفصب هنع هني

 لهأ رواشتو عامتجا دعب الإ ةمامالا بصنم روغش دنع فلسلا فلخلا

 نوكي دقو ،لحارلا فلسلا نم بيرق برقأ نوكي دقو ‘ىروشلا

 .(!)«مهتمامإل نوملسملا هاضترا ،هل حشر امل لهأ هنآ هبسح «اديعب

 ىضرلاو رايتخالاو ىروشلا وه يمالسإلا مكحلا ساسأ ناك اذإو

 ىلإ رظنلا اريثك مهي ال هئإف ءةيعرلا مث دقعلاو لحلا لهأ دقعلا يفرط نم

 دقف بصنملا روغش كلذ نوكي نأ مهملا لب ،ةمامإلل يلوتملا صخشلا

 يف هٹروف .(2)«د واد ناميلس ثرور» :نأشلا اذه يف ىلاعت لاق

 .كلملاو ةوبنلاو ةلاسرلا

        
- %} 

 ةنسلا لهأ عم ايرظن نوفلتخي ال ةيضابإلا نأ دجن نيبلطملا لالخ نم

 الك دحبو ،ةمامإلا موهفمو حلطصم ديدحت صخي اميف ةعامجلاو
 امب ماقي ام ردقب لإ باقلألاو ءامسألاب ديقتلا مدع ىلإ ريشي نيفرطلا

 .كلملا مايق لاح يف ىروشلاو ةلادعلا طارتشا كلذكو .ةيوبنلا ةفالخلا

 ةفالخلا تناك اذإ \ةصاخو يثارولا كلملا نع داعتبالا امهيدل لضفألاو

 .اهيلع ارودقم ةيوبنلا

 .3مقر ةقاطب ةلباقم جاحلاب خيشلا دمح -ا

 .16 ةيآ لمنلا ةروس -2
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 اديعب مكحلا ءاقبل نمضأ انيأر يف ناطلسلاو كلملا نع داعتبالا نإ
 لكل ةصرفلا ءاطعإو ةطلسلاب دادبتسالا ةبغم ىف طوقسلاو ةثارولا نع

 ريخ يمالسإلا خيراتلاو .اهيلع ذاوحتسالل ةرماغملا هسفن هل لوست نم

 ىدل ةزيرغ ىوقأ حبصت نأ تداك ةطلسلا ةوهشف ‘كلذ ىلع دهاش

 مث ةوقلاب ةرطيسلا نم كلملا نكمت نم تآ فوخلا نإو \ناسنإلا

 .هتحازإ نيملسملا ىلع بعصي ذئنيحو .دادبتسالا

 ةعامخلاو ةنسلا لهأو ةيضابإلا نيب ةنراقملا هذه دعب ظحالي امو

 لاوقألا عيمج نيب ريبكلا براقتلا وه \ةمامإلا حلطصم موهفم يف

 .جاحلاب خيشلا دمحمو ةيميت نبا خيشلا نيب ةصاخو ،ةدراولا

 يف ،ةيوبنلا ةفالخلا ىلع ردقي مل اذإ مكحلا يف ةيكنَلا زيجت لوألاف
 طارتشا عم ةيوبنلا ةفالخلا ليضفت نودب كلذب 7 ناثلا دحب نيح

 ءايبنألا ضعبل ةزئاج ةيكلملا لعجي ةيميت نبا نأ امك .اهنم لكل ةلادعلا

 نم قلطني هنإف جاحلاب خيشلا دمحم امأ (الفسويو ناميلسو دوادك

 .ءانثتسا نودب امي ملسم ةماع ةدعاقك لانملا اذه

 ةلأسم يف جاحلاب خيشلا دمحم ذاتسألا ليلحت قايس موهفم نإ
 هريغك وهف ،يكلملا مكحلا اذه ةيعون هنم جتنتسي ةيضابإلا دنع ةمامإلا

 حبصي نأو ىروشلاب كلذ مت دق نوكي نأ طرش ىلع ماكحألا نم

 ُفشتسيي ام اذهو .ةيضابإلا ادبم وه فرظ كل مكحلا ماظن رايتخا

 ذاقنإو كلذ ةمكحلا تضتقا اذإ يركسعلا ماظنلل ذاتسألا ركذ نم

 دحأ ةوزغ يف اث ةنا لوسر لعفب ءادتقا ؛قدحم رطخ نم نيملسملا

 .دعب امف 30ص ،كلملاو ةفالخلا }ةيميت نبا -ا
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 هذهو .«هتيب ىلإ عجري نأ هتمال سبل يبنل ناك ام» :لاق ثيح

 نيب عقو يذلا فالخلا عطقل تناك ةث هلبق نم ةجهتنملا ةسايسلا

 . (!)نيك رشملا ةاقالم ةيفيك ف ممبابش و ةباحصلا خ ويش

 ةفالخلا ةلأسم يف ىلعي وبأ يضاقلا بهذ اضيأ لوقلا اذه ىلإو

 وهف ،نايفس يبأ نب ةيواعم ةيعضو ىلع كلذ يف ادمتعم ،كلملاب ةبوشملا

 :ةتف هثيدح يف تءاج يتلا نيثالثلاو سمخلا يف نولخدي نم هاري
 :هلوقب كلذ للعيو (2)«نيثالثو سمح سأر ىلع مالسإلا احر رودت»

 ةفالخلا نم هجرخي هنأ مغرو ،هتلادعو همالسإ رهظ دق ةيواعم نإ»

 نأ امك ةيواعم ةفالخ ىف حدقت ال ةيكلملا ةفص نأ ىري هنأ الإ 5ةيوبنلا

 . (3)«هتءوبن ىق حدقي ال ناميلس كلم

 ءازأ ةيضابإلاو ةنسلا لهأ فقومل ةبسنلاب رمألا نم نكي امهمو
 ةبوشملا ةفالخلاب مهرأرقإو ةنسلا لهأ دامتعا نأ ىرن اننإف ةيكلملا ةيضق

 .ةيواعم لاحك ءمعقاولا رمألاب طقف فارتعا وه لدعلا ةماقإ عم كلملاب

 ةيفيك يف هباحصأ هلف لوسرلا راشتسا مهدض نيكرشملا عمجتب نوملسملا عمس امدنع -ا

 بابشلا هيلع راشأو ،ةنيدملا لخاد ثوكملاب ضعبلا هيلع راشأف ،ةنيدملا نع عافدلا

 اننأك :بابشلا هل لاق مث جرخو هتيب لخدف ،ةدلبلا جراخ ودعلا ةاقالمو جورخلاب

 هتمال سبل يبنل ناك ام» :هلوقب ممماجأف .دعقاف تعش نإف ،هللا لوسر اي كانهركتسا

 .103ص 82دلحجب .خيراتلا ف لماكلا ريثألا نبا :دحأ ةوزغ ليصفت رظنا .«عجري نأ

 عبس وأ نيثالثو تس وأ نيثالثو سمخب مالسإلا ءاحر رودت» :ظفلب دواد وبأ هجرخأ 2

 ،ظفللا سفنب دمحأ هاورو - .414رص 52ج ،1باب محالملاو ،نعفلا باتك .«نيثالثو

 .395/393/390ص ،اج

 .31/30ص ،كلملاو ةفالخلا ،ةيميت نبا -3
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 ةلداعلا ةيكلملا دامتعا يأ- ةيضقلا سفن ءازأ ةيضابإلا فقوم نأو

 . تامزألا نم جورخلل طقف وه -زئاج مكح ماظنك

 هخويش عم اسايق ةنورم رثكأ ناك هنأ ةيميت نبا مالك نم جتنتسيو

 ةبسنلابو ،عقاولا رمألاب افارتعا ناك كلذ نأ ىلع انمكح مغر .ةعبرألا

 فرظ لك ءاطعإب يضقت يلا مهئدابم نمض لخدي كلذ نإف ةيضابإلل

 ةصرفلا نيحت عم اجرخم ةيمالسإلا ةمألا اهيف عقت دق يلا فورظلا نم

 {ةيميت نبا هيلع ددشي مل ام اذهو .ةيوبنلا ةفالخلا ىلإ مكحلاب عوجرلل

 ملسم ةدعاقك ةيكلملا ماظن عابتا هذعب نم ةمظنألا نم ريثكل لهس امم

 ناكمإلا ردق داعتبالا وهو لوألا يأرلا دكؤن اضيأ انلعجي ام اذهو .امي

 .ةيميت نبا اهيلع دمتعي ىلا ةلادعلا نأل ناطلسلاو كلملا مظن نع

 ريغ ةيضابإلا دنع ةيوبنلا ةفالخلا ىلإ عوجرلل ةصرفلا ةبقارمو
 يف ءاقبلا بح نم ةداع ماظنلا اذه يرتعي امل كلذو ،نيتنومضم

 مهكلم ىلع نيظفاحملا نيب نتفلا عاقيإ اممأش نم ةيعضولا هذهو .ةطلسلا

 .هتعوبن ىلإ مكحلا عاجرإ ديري نم نيبو

 مأ تناك ةيرظن ةيسايسلا اهلاوحأ بلغأ نإف ةعيشلا صخي اميفو

 الو ءمامإلاب مهرومأ ةالو ةيمستو ةمئألا ةفص اهيلع تبلغ دق ةيقيبطت

 يسايسلا مهخرات ث ناطلسلا وأ كلملا وأ ةفيلخلاك رخآ مسا ىلع رثعن

 ىلإ اذه دوعيو .رصمب نييمطافلا ءافلخلل ثدح امك اليلق الإ

 .نم سفنلا يف اعقو زثكأ مامإلا بقل نإ ذإ ؛مامإلا ةمصعب مهداقتعا
 نآرقلا نم هب اولدتسا ام نإ مث .ىرخألا باقلألل ةبسنلاب ةينيدلا ةيحانلا
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 ةفص ءافضإل .(ا)انرمأب نودهي ةمئأ مهانلعجو :ىلاعت هلوق يف

 .()هريغ نم رثكأ مسالا اذمب نوكسمتي مهلعجت مهتمئأ ىلع ةمصعلا

 نولمعتسي مهئاملع رثكأ نأ مهنع ظحالم وه امف ةلزتعملا امأ

 ءانثأ رخآ مسا ىلع فقن مل و ،ةمامإلا نع مهثيدح ءانثأ مامإلا ةظفل

 ةلود مهل مقت مل ةلزتعملا نإف {ةيقيبطتلا ةيحانلا نمو .مهبتك ىلع انعالطا

 ترشتناو مهركذ عاش دقف ،امب اودان يلا ةسمخلا لوصألا تقبط

 يفتكملاو مصتعملاو نومأملاك نييسابعلا ءافلخلا ضعب مايأ مهؤارآ

 .(ة)ةطلسلا ىلإ اولصي مل مهنكلو

 الم

 .73 ،ةيآ ،ءايبنألا ةروس -ا

 .لخدملا نم ناثلا ثحبملا رظنا ۔-2

 .لخدملا نم ثلاثلا ثحيلملا رظنا ۔-3
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 ہم امال بوجو : اذ آ

 ( :ةنسلا لهأ

 عيمجو ةعيشلا عيمجو ةئجرملا عيمجو ةنسلا لهأ عنيمجج ىري»

 ال اولاق مممإف جراوخلا نم تادجنلا اشاح ةمامإلا بوجو جراوخلا

 اميف قحلا اوطاعتي نأ مهيلع امنإو ةمامإلا ضرف سانلا مزلي
 . (!)«. . .مهنيب

 نم مصألا ركب ابأو يطوقلا ماشه تادجنلا بناج ىلإ دجنو

 نأ ىلع كلذ يف اودمتعا دقو. (ةمّنسملا هذه نع اوجرخ نيذلا ةلزتعملا

 ىلإ اذه ىدأف هاوه عم بزح لك لام مامإ ةماقإ اودارأ اذإ سانلا

 ]. ىلاف ةنتفلا

 عم نيقفتم لصألا يف مهاندجو تادجنلا ججح انضرعتسا اذإو

 ءاج مهضارتعا نأل كلذو ،ةفالخلا ةماقإ يف ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا

 ،لدعلا ىلع سانلا ؤطاوتب مهتجح اوديق مممإ مث عامجإلا داقعنا دعب

 تالوقملا هذه تلاحتسا ام اذإف. (4)مهنيب اميف ذلا ماكحأ ذيفنتو

 ةياهنلا يف ءارآلا تقفتاو. ةرورضلاب قرفلا رئاس عم تادجنلا تلخد

 .دحاو لوق ىلع

 .72ص .4ج لصفلا !مزح نبا ۔-1

 .270 ص ،نيدلا لوصأ يدادغبلا - .340ص ،ةمدقملا \نردلخ نبا 2

 .13 ص 7 داوج دمحم ۔-3

 .73/72 ص .مكحلا لوصأو مالسإلا باتك ضقن ىرضخلا دمحم ۔4
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 له ةمامإلا دقع ةلأسم يف اضيأ ةيمالسإلا قرفلا تفلتخا دقو

 ؟اعم اممي مأ لقعلاب مأ ع رشلاب تتبث

 ش

 نولمهي سانلا نوكب اولدتسا القع اهتماقإ بوجوب نولئاتلاف

 لوسر ةباحصب اوجتحاف اعرش اميوجوب نولئاقلا اًمأ ىلاعت ةنأ ماكحأ

 . ركب يبأ ةعيب لإ اور داب امدنع هتافو لنع تب ةنا

 ةمامإلا بوجو قيرط نوري ةنسلا لهأ نإف رمأ نم نكي امهمو
 . (!)ةباحصلا عامجإب كلذو ،اعمسو القن ع رشلا وه

 بصن نإ حش » :الئاق يلج نايبب ةيضقلا هذه نودلخ نبا لصفيو

 ةباحصلا عامجإب عرشلا يف هبوجو فرع دق بجاو مامإلا

 ...لقعلا هبوجو كردم نأ ىلإ سانلا ضعب بهذ دقو ...نيعباتلاو

 مهدوجوو ممتايح ةلاحتساو رشبلا عامتجا ةرورضل لقعلاب بجو امنإو
 . ع رشلا وه امنإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع اهليبسف -(2)«... نيدرفنم

 :ةيلقنلا ةلدالا-ا

 نيملسملا ماظتناو ةفالخلا ةماقإ ةرورض ميركلا نآرقلا نم فشتسيي

 نيبت يلا اهنم تايآ عوضوملا اذه يف تدرو دقو ،ةدحاو ةيار تحت

 اوعيطأو ةنا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوقك ةرشابم كلذ

 داحتالاب نيملسملا رمأت نلا اهنمو .(ة(مكنم رمألا يلوأو لوسرلا

 - .296ص ،1ج يمساقلا رفاظ - .33]ص "مكحلا ةفسلفو مالسإلا ةرامع دمحم -1

 .190 ص ءةينغم دارج دمح

 .690/689ص ،2ج شةمدقملا نودلخ نبا 2

 .59 ةيآ ءاسنلا ةروس -3
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 .(ا«(مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الوف :هلوق لثم عزانتلا مدعو

 هبحو .(ت«لوسرلاو لأ لإ هوف ءي يف مرا نذا :لاق
 دوعت يمالسإلا عمتجا يف ايلع دي دوجو ةرورضب يحوت تايآلا هذه

 . ةيورخألاو ةيويندلا انوؤش عيمج يف ةمألا اهيلإ

 لاق .(ةمكحلاو ةلودلاب مايقلا بوجوب رماوأ هقث يبلا لاوقأ يفو

 اوف :لاق ؟انرمأت امف اولاق .رثكتف ءافلخ نوكتس» :ته للا لوسر
 تانه نوكتس» :لاقو ،(٨)“مهقح مهوطعأو .لوألاف لوألا ةعيبب

 هوبرضاف .عيمج يهو ةمألا هذه رمأ قرفي نأ دارأ نمف ،تانهو

 .(5«ناك نم انئاك فيسلاب

 لوسرلا ناك دقف ،كلذ ىلع لدت لف هلامعأ نوكت نأ ودعت الو

 دقعيو ،ةاضقلا نيعيو ،ةالولا يلوي ،مهتلود سيئرو نيملسملا ريمأ اغ

 .(©}كولملا ىلإ لسرلا لسريو دودحلا ميقيو وزغيو ،ةيولألا

 ق هتافو موي اوعراس امك .يلج كلذ يف ةباحصلا عامجإ نأ امك

 .46 ةيآ ،لافنألا ةررس -1

 .59 ةيآ ىاسنلا ةروس 2

 .14ر ێ مالسإلا ماظن كرابملا دمحم -3

 .1470 ص ،3ج .1842 ثيدحلا مقر ،ةرامإلا باتك ملسم هاور 4

 .341ص ،4ج ،ظفللا سفنب دمحأو - .1852 ثيدحلا مقر ،ةرامإلا بأتك 3ملسم هاور 6

 يدعب نوكتس» :ظفلب \ك43ص ،2ج ،جراوخلا لتق باب ،ةنسلا باتك دواد وبأو

 «...تانهو تانه

 ٠ 16ص كرابملا دمح ۔6
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 . (!«ةعامج اوسيلو موي ضعب اوقبي نأ اوهرك ذإ» ،هل ةفيلخ نييعت ىلإ
 اذهف دب الو .هليبسل ىضم دق ادمحم نإ» :ةفيقسلا موي ركب يبأ لوقو

 سانلل دب ال» :بلاط يبأ نب يلع لاقو. (2)«هب موقي مئاق نم رمألا

 دق ةربلا هذه ،نينمؤملا ريمأ اي» :ليقف ««ةرجاف وأ تناك ةرب .ةرامإ نم

 امب نمؤتو دودحلا امب ماقي» :لاقف «؟ةرجافلا لاب امف .اهانفرع

 .()«ءيفلا امب مسقيو .ودعلا امب دهاجو لبسلا

 يف امب موقي نمل اهدقعو .ليلدو ةجح وهو مئاق ةباحصلا عامجإف
 . (4)ع امجإلاب بجاو ةمألا

 :ةيلقعلا ةلدحاألا - هم

 تناك امهم درف يأل نكمي الو عبطلاب يعامتجا ناسنإلا نإ»

 دارفألا نأل ©ع امتجالا نم ًدب الف .ادرفنم شيعي نأ هتيصخش صئاصخ

 ممتايح ميظنت هنأش نم ةفيلخلا لوح مهافتلاو .مهعفانم لماكتت

 نوكت دقو مهحلاصم بّعشتت سانلا نإف ىرخأ ةهج نمو {ممتاكولسو

 ظفح و مهتياعرل ةبجاو انه ةطلسلاف \اضعب مهضعب باسح ىلع

 يضفت عئارش مهل رسف {ةدابعلا ضرغل سانلا قلخ دق نلا نأو .حلاصملا

 حلاصمب ملعأ عراشلا نأ امبو .ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلا ىلإ ممم

 ۔157ص اج ،يمساقلا رفاظ -1

 .262ص ۔ةيمالسإلا مظنلا لاص يحبص -2

 .72/71-169ص ةيعرشلا ةسايسلا {ةيميت نبا - .210ص ،يدادغبلا :رظني عسوتلل 3

 .دعب امر 16 ص ،كرابملا دمحم - .29لص ،يدرراملا 4
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 نم هللا رماوأ ذيفنت ىلع مهلمحل نياسنإ عمج نم هل دب الف ةفاكلا

 مويلا صعب اوقبي نأ مهنكمي ال سانلاو .صاصقلا ذيفنتو دودحلا ةماقإ

 .(!)«مىلاوحأ تدسف الإو ،رومألا ةالو نودب

 ةرو ،لدعلا ىلع سانلا ؤطاوت ىلع رهسلاب موقي يذلا وه مامإلاو
 ةالولا ةيمستو ةضيبلا ةيامحو ،روغنلا دشحو ©يغابلا ةبراحم و ل الظلا

 .اعيمج سانلا ىلإ ةيوامسلا ةلاسرلا غيلبتو ةاضقلاو

 ةيضابإلا

 دشأ امبوجوو ةمامإلا ةلأسمب ةيضابإلا دنع يسايسلا هقفلا ىتعا

 نم اهريغك ةيضابإلاف \بوجولا ليصافت عيمج يف ققد دقو ءءانتعالا

 لوقي .نيملسملا لبق نم اهتماقإو ةفالخلا بوجو ىرت ةيمالسإلا قرفلا

 . (2)«ةفالخلا بوج و راكنإ انم سيلو» :يخامشلا مساق خيشلا

 نع امامت فلتخت ال ةرظن ةمامإلا بوجو ةيضق ىلإ ةيضابإلا رظنيو

 طاقنلا نم هذهو .اهنع نوعفاديو ©ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا رئاس ةرظن

 ةيضق يف كلذ ىلإ انقرطت دقو .(ثجراوخلا عم اهيف نوفلتخي يلا
 .لصفلا اذه نم لوألا بلطملا لخدم يف جراوخلا

 نأ نم ةمامإلا ةماقإ ةرورضب ةيضاقلا مهتيرظن يف ةيضابإلا قلطنيو
 قوقحلاو لدعلاب مايقلاو يهنلاو رمألا 1 ضرمب ةضيرف اهدقع

 .687ص 5،2ج ،نودلخ نبا - .360ص 5اج ،ةنسلا جاهنم ،ةيميت نبا -ا

 .طوطخم .235 ةقرو ،2ج ةؤلؤللا حرش ،يخامشلا مساق 2

 . !. من ع ن . 2. 519. -3

120 



 .(!)تابجاولاو

 يسايسلا ركفلا ررقيو لب ،مامإلا بصن نوري امومع ةيضابإلاف

 ءةيلوؤسملا كلتل لهأ لداع مامإ ةيلوت ىلع ةمألا تقفتا اذإ هنأ مهيدل
 5 .ء .ى

 نب رمع ةفيلخلاب ةوسا كلذو &هريغ يف اورظنو ،هولتق مذقتي نا ياف

 ةفيلخ رايتخاب مهفلك نيذلا ىروشلا لهأ ةباحصلل هتيصو يف باطخلا

 لثمو .هيلع اوقفتا اذإ ةمامإلا ضفري نم لتقب مهرمأ ثيح &هدعب نم

 ىلإ ()ملعلا ةلمح عم ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا هلعف كلذ

 .طوطخم .8 ةقرو ،نيدلا لوصأ ،يطروشلملا نيروغبت -ا

 :مه برغملا ىلإ ملعلا ةلمح 2

 دئاقو يد ميعز ،ينميلا يريمحلا ،يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ"

 مهخيش رمأ ىلع ءانب مهسفنأ ىلع ملعلا ةلمح هالو .فيصح يار بحاصو ،يركسع
 ةمامإلا ماقأ .روهظلا ىلإ لاقتنالا مث ارس ةوعدلاب مايقلل .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ

 موجه يف نييسابعلا شيح هلتق ذإ ،تاونس عبرأ هتمامإ تماد .ه140 ةنس سلبارط يف

 _ .132/123ص ثخياشملا ريس ،يخامشلا :هتريس لوح رظني .144 ةنس ترس ىلع

 لوحو .112ص ،6ج .ربعلا !نودلخ نبا _ .316رص ج ،لماكلا ريثألا نبا
 .35/22ص .2ج ،خياشملا تاقبط ،ييحردلا ،هكراعمو هتعيابم ليصافت

 ةحارص ركني ال ريغصلا نباو يسرافلا كلملا ىرسك نب مارم نب متسر نب نمحرلا دبع"
 :رظني ،هيمحت ةريشع الو امب فرشي هل ةليبق ال نإ لوقي امنإو يسراف نمحرلا دبع نأ

 نمحرلا دبع ةلالس نأ ،بهذلا جوره يف ،يدوعسملا ركذيو _ \9لرص ،يخامشلا ريس

 مهبسن يف عزرنت نيذلا نابسألا نم رايدلا ترمعو ‘برغملا تمكح يتلا متسر نبا

 ۔۔نم ممأ ىري نم مهنمو ،ىلوألا سرفلا كولم نم ناهبصا لهأ نم مهنإ لوقي نم مهنمف
 نولعجيف ةيضابإلا امأ .ريخألا يأرلا اذه عم يدوعسملاو ،ةقراذللا سلدنألا كولم==

 .ه171 ةنس يفوتو .ه160 ةنس ةيمتسرلا ةلودلا سسأ .يسرافلا كلملا نم هتلالس

 .19ص ،2ج ينيجردلا تاقبط _ .54ص .ءايركز يبأ ريس :يف هتريسو هرابخأ عجار

 ةرهمج !مزح نبا _ .225ص ،6ج ،نودلخ نبا .358/357/186 ،]ج بهذلا جوره
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 .(!)برغملا

 تمت اذإ لداعلا مامإلا بصن بوجو ىلع شيفطا خيشلا لدتسيو

 دودحلا ةماقإو يهنلاو رمألا مامت نمو ،هيلع بجاولا فقوتب هطوريش
 هب الإ ضرفلا متي ال امو يدتعملا عدرو فاصنإلاو لدعلاب مايقلاو

 .(2ضرف وهف

 :ةيلقنلا ةلدالا -ا

 بوجو ىلع لالدتسالل اردصم معركلا نآرقلا ةيضابإلا دمتعي

 . !6ص ٠ !ج نايبلا ىراذع نبا .7 ص برغملا يركبلا .51 !ص .برعلا باسنأ

 مث إملعلا سلاحب رضح قلخلا موق ةينبلا يوق ناك .ةتاردس ةليبق يف أشن ،ناردسلا مصاع"

 .تاونس سخ ةديبع يبأ مهخيش لدنحع مهعم ثكمو .قرشملا لإ ملعلا ةلمح عم رفاس

 ظعولل ىرقلا يف لوجتي ةيعاد نوكيل ريتخا لب اةنيعم ةيلوؤسم مصاع دلقتي مل

 امومسم لتق .ةسوفن لبح ءاملع رابكل ىلوألا ةاونلا تنوكت هتذمالت نمو .داشرإلاو

 ،1!ج ،يخامشلا ريس ين هخيرات عجار .يزوزنلملا متاح يبأ دهع يف ةكرعم يف .ءانقلاب

 .124ص ثىلرألا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يح يلع _ .126ص

 ىلرت ،ةيملعلا ةثعبلا يف ازراب اوضع ناك ،رحازلا وبأ يسمادغلا ررض نب ليعامإ"

 عجار .هتافوو هدلوم خيراوت رداصملا نيبت مل و .سلبارطب هتمامإ ف باطخلا يبأل ءاضقلا

 .2ح بكوم ف ةيضابإلا { رمعم يلع _ .127رص & !ج .يخامشلا ربس يي هتريرس

 .!3رص 32مسق ايبيل يف ةيضابإلا

 رداصملا ركذت مل عرولاو ملعلاب اروهشم اخيش ناك 5ةوازفن دالب نم يلبقلا دراد وبأ"

 _ .129ص ،1ج ،يخامشلا ربس :رظنا ،هتافور هتدالو خيراوت

 ةرئاد ي ،شويدات يكسيول لاقم :اضيأ رظني برغملا ىلإ ملعلا ةلمح ليصافت لوحو
 ."ةيضابإ" :ةدام ،ةيمالساإلا فراعملا

 .دعب امف 272رص \ 14ج ليللا حرش شيفض طا خيشلا 38اهسفن ردصملا ۔-1

 .271 ص 4!1ج 7 ۔شيفطا ۔-2
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 .())« ...ضرألا يف مهاتكم نإ نيذلا :ىلاعت لاق .ةفالخلا ةماقإ

 .حدملا ديفت ةيآلا هذهو .ضرألا يف مه ذوفنلا لعج وه مهنيكمتو

 عي مهنيكمتو .(2)حودمملاب رمألا يضتقي ىلاعت هللأ م حدللاو
 ةنأ ةملك نوكتل هرشنو نيدلا ةماقإو ضرألا يف مكحلا يف ممتداير

 نكتلو :ىلاعت هلوقل اقادصم اضيأ اذهو .ةيآلا يف ءاج امك ءايلعلا يه

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم
 . .()() ركنملا

 مامإ نم اهل دب ال يراضحلا يقرلا تاجرد نم ةمألا تغلب امهمف

 يف ةلادعلا نع لوألا لوؤسملا هتفصب ،هيلإ عيمحلا مكتحيو \اهسوسي

 دارفأ يديأ ىلع متي ال هذيفنتو ع رشلا ةماقإ نأ امك .اهيحاون عيمج

 يب ناسل ىلع ىلاعت لاق .ايلع دي ىلع ىلإ عمتجت ال فوفصلاو عمتجملا

 .(6×ة)«هللا ليبس يف لتاقن اكلم انل ثعبا :ليئارسإ

 :لاق هنأو ،اريمأ اهيلع لعج ادلب حتف اذإ ناك افق لوسرلا نأ امك

 مكوعنمي مل ام مهوعيطأ» :لاقو «مكفطنل اوريختو مكتمامإل اوريخت»

 .41 ةيآ جحلا ةروس -ا

 .271 ص !4ج لينلا حرش شيفطا ۔2

 . 104 ةيآ نارمع لآ ةروس -3

 .7/ه؛ص ©1 ددع .جاهنملا ةلجع ضشيفطا ميها ريإ ۔4

 1 مقر ةقاطب ةلباقم جاحلاب خيشلا لمحم .7/ا6ص ©. 1 ددع فكسقن ضشيفطا ميهاربإ ۔5
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 .(!ا»«سمخلا تاولصلا

 ءارمألا ريمأت نم هرماوأو هتاريرقتو ةقث لوسرلا لامعأ تناك اذإو

 هذه تناك اذإ ،مهتعاطب رمألا مث «شويخلا ىلعو ةحوتفملا نادلبلا ىلع

 هلوقل ،(ىرحأو ىلوأ باب نم هتامم ۔اعب نم يهف شهتايح يف تعقو دق

 .(ت)«اوهتناف هنع مكامف امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو :ىلاعت

 ةماقإ يف ةث يبلا كلسم اوكلس دق ةباحصلا لك نأ يف ءارم الو

 ءكتث هتوم نم اوققحت امدنع اهتجلاعمب اولغتشا ثيح ؛هدعب نم ةفالخلا

 نولغتشم ةباحصلاو دعب نفديل مل ث هنإ ذإ ،اهرمأ موزل نم اوأر امل
 م

 . (4)ةفالخلا رمأب

 نم رمع مث ركب ابأ نوملسملا عياب امل ةبجاو ريغ ةمامإلا تناك ولو

 نأ امك يح ولا ودهاش و . ةلا لوسر ةباحص مه ءالؤهو 3هدعب

 ببستي نم لتقب رمأو دقعلاو لحلا لهأ نم ةتس يف ةروشملا عضو رمع

 هلعف ىواست رمأ يف ءامد ةقارإب قورافلا رمأيل نكي مل و ،اهتماقإ مدع يف

 ىلع ةمامإلا دقع نأ تبث ،انيأر ام مهعامجإ نم ناك املف 5هكرتو

 لوسراي ليقف ،نركنتو مهنم نوفرعت ةمئأ مكيلع نوكتس» :ظفلب دراد وبأ هارر -ا

 لتق باب ةنسلا باتك 5دواد يبأ ننس .«اولص ام 0ال :لاق ؟مهلتاقن ا١لنفأ .هللا

 عماجلا بيبح نب عيبرلاو _ .305/302سص ،6ج دنسملا يف دمحاو _ ،2ج ،جراوخلا
 .204/203ص .حيحصلا

 .74رص زج .حيحصلا عماجلا حرش ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع 2

 .7 ةيآ رشحلا ةروس -3

 .23ص زاجحلاو نميلاب ةيضابإلا خيرات يف زاجملاو ةقيقحلا دومح نى ملاس 4
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 فلتخت مث ءيش ىلع ةمألا عمتجت نأ نكمي ال ذإ ڵ©بجاو ضرف نيملسللا

 نكي مل و مامإلا يف ناك ةفيقسلا يف عقو يذلا مهفالتخاو .(!ا)هيف

 . (2)ةمامإلا بوج و يف اقالطإ

 ةماقإ تابجوم نم مدقت ام ك بناج ىلإ ةيضابإلا دنع ةمامإلاف

 . داسفلا عفدل امترامع يضتقت ضرألا يف ناسنإلا ةمهم نإف ،هللا ماكحأ

 لاق .ةنتف نوكت ال ىتح &()ضعبب مهضعب نا ع افدب الإ اذه متي الو

 .(+)4 ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا تنا عافد الولو)» :ىلاعت

 :ةيلقعلا ةلدحاألا -

 عئارشلل ارظن يقطنم رمأ نيملسملا ىدل ةمامإلا بصنو ةماقإ نإ

 ال رمأ مهتملك عجرم نوكيل مامإلا بصن نإف ش نمو ،هللا ع رش لا

 حبكيو ،ملاظلا دريو مولظملا فصنيو دودحلا ميقي نمف .هيف لادج

 ؟مامإلا ريغ ناسنإلا تاوهش
 اذإ .اهذيفنت ىلع فوقولاو ميظنتلا اممأش نم ةيهلإلا ماكحألا هذهو

 خيشلا لوقي .ةايحلا رومأ ميظنتل عيمجلا قوف ايلغ ةطلس نم دب الف
 ليلدلاو هطورش تمت اذإ بجاو ريبكلا لدعلا مامإلا بصنو» :شيفطا

 ش

 دودحلا ةماقإو ©يهنلاو رمألا مامت نم هيلع بجاولا فقوت هبوج و ىلع

 .۔اعب ام م 234رص 2ج ةيمالكلا جراوخلا ءارآ يبلاط رامع -ا

 .22ص ێةيضابإلا روظنم نم مالسإلا يف ةسايسلاو مكحلا ؤفس ري نب ميهاربإ 2

 ."ص .5ا ددع .جاهنملا ةلجع ضيفطا ميهاربإ 3

 .251 ةيآ 5ةرقبلا ةروس 4
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 هب الإ ضرفلا متي ال امو...يدتعملا عدرو فاصنإلاو لدعلاب مايقلاو

 . (!«ضرف وهف

 اوقلخي مل مهنأل بجاولا اذه لافغإ مهنكمي ال سانلا نإف انه نمو

 ىيف ريسلاو 1 ماكحأ ةماقإ ةدابعلا نمو مهفده ةدابعلا لب ،اٹبع

 رمألا ساسأ ىلع موقت ةيضابإلا ىدل ةمامإلا نأ ىلإ ريشنو

 نا ماكحأل نكمي ال ةبلص ةدعاق يهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .اودب ذقنت نأ

 يضابإلا خيراتلا يف دحنو ،مامإلا وه عمتجا يف لوألا لوؤسملا نإ
 ترهيت يف ةيربربلا لولفلا تنطفت امدنع كلذو ،اذه مهبهذم ديؤي ام

 ال هنأ متملع دق :اولاقو» كلذل اوعمتجاف ،مامإ نم انل دب ال :تلاقو

 ءانملاظ نم انمولظم فصنيو ،انماكحأ يف هيلإ عجرن مامإ ًالإ انرمأ ميقي

 . (2)«انئيف مسقيو ،انتاكز هيلإ يدؤنو ،انتالص انل ميقيو

 . القع بجاو اضيأ مامإلا بصنف

 ن %
 نيبتي }ةيضابإلاو ةنسلا لهأ نيقيرفلا ةلدأو فقاومل اند رس لالخ نم

 اعامجإو ةنسو انآرق ءاهبصنو ةمامإلا ةماقإ ةيضق ىيف ناقفتي امممأ انل

 م. حا. م ع ن .272/27 !ص ،14ج لينلا حرش }!شيفطا -ا

.519 .2 . 

 .26/25ص ريغصلا نبا 2
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 ةفالخلا بصن بوجو ىلإ همالك يف مزح نبا راشأ دقو .الالدتساو

 .جراوخلا نم تادّجنلا لإ اهنم نثتسي ملف ،كلذ ىرت ييلا قرفلا ىلإو

 ةيلمعلا ةعيبطلل ةجيتن ناك ،ةيمالسإلا قرفلا نيب هيلع قفتملا أدبملا اذهو

 نم ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ءاج ام بناج ىلإ ،ةيرطفلاو ةيلقعلا
 الإ متت ال ةريخألا هذهو ماكحألا ذيفنتو نيدلا ةماقإب ةرمآ تايآ

 ( .مامإ لوح نيملسملا عامتجاب

 يعنو نيبهذملا الك امهنم قلطني نيذللا ادبملاو قطنملا ةيحان نمو

 لهأ نإف القع مأ اعرش ةفالخلا ةماقإ بوجوب نيبهذملا داقتعا كلذب

 ام بناج ىلإ ،اعمسو القن يأ اعرش اميبوجوب نودقتعي ةيضابإلاو ةنسلا

 ميظنت نم هل ًاب ال ،ايعامتجا اناويح هرابتعاب ناسنإلا ةجاح هيضتقت

 . هتيناسنإ هيف سكعيو ،هتايح هل مظني ناسنإ

 ييلا ةيمالسإلا قرفلل ةعماجلا مزح نبا ةلوقمل انتسارد لالخ نمو

 اذه يف اهقرف لكب ةعيشلا عمجي هدجن اننإف {مامإلا بصن بوجو ىرت
 3ةلأسملل ةبسنلاب ةيضابإلاو ةنسلا لهأ فص يف فقت ةعيشلاف رامضملا

 ثيح نم نيبهذملا رطاشت ال امنأ الإ بجاو بصنلا .نأ ىرت اهنأ يأ
 اعد يذلا ءيشلا نأل .القع ابجاو هارت لب ،اعرش ةبجاو ةمامإلا نوك

 مامإلا ىلع كلذ زاج اذإو ،ةمألا ىلع إطخلا زاوج وه اهبصن ىلإ

 يف مهتيرظن تءاج قلطنملا اذه نم رخآ داه يلإ نوملسملا جاتحا

 هتالالد نأو ةيليصفتلا ماكحألا عيمجب طح مل نآرقلا نأ امك .ةمصعلا

 بصن نم اب الف نذإ .عامجإلاو ةنسلل ةبسنلاب فقوملا سفن وهو ةينظ
 ىلا بابسألل هل اظفاح سيل نآرقلا نأل عرشلا ظفحيل مامإلا

127



 . (!)اقباس اهانركذ

 بجاو مهدنع مامإلا بصنف !ةلزتعملا بهذ بهذملا اذه ىلإو

 يعامتجا مهقلطنمف +(ت)"ةندمتملا ةنيدملا" ةيرظن نم اقالطنا اذهو ،القع

 هعمجت نم ىلإ جاتحت ينلا هتعيبطو ناسنإلا ةيناسنإ هتضتقا ضحم

 . هتداعس ىلع رهسلاو هتايح ميظنت ىلع فرشيو

 مغر امممأ وه يلزتعملاو يعيشلا نيبهذملا نيب ظحالي ام نإ

 نأ الإ ةمامإلا بوجو ةلأسم ىق يف يلقعلا بهذملا ىلإ امهئامتنا

 ىق ةينيد ةفسلفو ئدابم نم ةيتآ ةعيشلا ةرظنف ،ةّصاخلا هتيرظن امهنم

 .ةضحم ةيعامتجا ةفسلف تاذ ةلزتعملا ةرظن نأ نيح

8 

 دكالاعتكالكلاع
 ٥ ه©0 ٥

 ہ40اخمعلماخم

 .ديهمتلا نم نياثلا ثحبملا ي ةعيشلا دنع ةيسايسلا ةيرظملا رظنا -ا

 .ديهمتلا نم ثلاثلا ثحبملا يق ةلزتعملا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا رظنا 2
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 اهددعتو ماما أ ةلحمو : اا

 اريبك افالتخا نيملسملا دنع نويسايسلا ءاهقفلاو ةفسالفلا فلتخا

 رصملل ةبسنلاب وأ ةدعابتملا راصمألل ةبسنلاب ةمئألا ددعت ةلأسم لوح

 ةث لوسرلا ثيداحأ ىلع اهيف دمتعا رظن ةهجو [7 .دحاولا

 . مهدعب نم نيعباتلاو مهلاوقأو ةباحصلا كولسو

 نيدعابتم نيرصم يف نيمامإ زاوجب لئاقلا وهو لوألا يأرلاف

 ناك ثيح نايفس يبأ نب ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع ةمامإب لدتسي

 لوقت ةياورلاو .ةيرجه 41 ةنس يف اذهو ماشلاب نياثلاو قارعلاب لوألا

 .ماشلا يلو قارعلا كلف تئش نإ امأ» :هل لوقي يلعل بتك ةيواعم نإ

 .(!)«نيملسملا ءامد قرمت الو ةمألا هذه نع فيسلا فكتو

 ىلإ يأرلا اذه دنتسيو ،اقالطإ كلذ زاوج مدع وهف يناثلا يأرلا امأ

 دحاو مالسإلاو .دحاو نلا نإ» :هيف لوقي باطخلا نب رمعل ثيدح

 نيمامإ ىلإ اذه هلوقب ريشيو .(ث)«دحاو دمغ يف نافيس ميقتسي الو

 .دحاو تقو يق

 .دحاو رصم يف نيمامإ ةماقإ صوصخ ناك دقف ثلاثلا يأرلا امأ

 رصم يف نيمامإ زاوجب لئاقلا يأرلا نييسايسلا ءاهقفلا لج ركنأ دقو

 يف لاحمف 3دحاو رصم ىق امأ نيدعابتملا نيرصملا يف هوزاجأو دحاو

 ةفالخلا نع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا لزانت كلذ ديؤي اممو عقاولا

 .140ص ،5ج ،كولملاو ممألا خيرات ،يربطلا -ا

 ۔ 87 ص .4ج !مزح نبا 3 9ص يدرراملا ۔-2
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 نع فكلاو ةيمالسإلا ةمألا ديحوت ناك هفده نأل ةرجهلل 41 ةنس

 يف اهثراوت نم الدب ،نيملسلملا رايتخا ىلإ ةفالخلا عاجرإو ءامدلا ةقارإ

 . ةعامجلا ماعب ماعلا اذه يمس دقو .دحاولا تيبلا

 ؟ةلأسملا هذه نم ةيمالسإلا قرفلا فقوم امف

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 تلغش نلا عيضاوملا نم عي 3اهددعتو ةمامإلا ةدحو عوضوم 7

 لثمتت بابسأ ةدعل كلذو .يمالسإلا خيراتلا رجف ذنم نيملسملا ءاهقف

 ةيامن دعب ةصاخو ،نوملسملا اهدهش تلا ةيسايسلا تابلقتلا يف اساسأ

 ةرتف يف ةيواعمو نسحلا مث يلعو ةيواعم عامتجاك ةديشرلا ةفالخلا

 .ةدحاو ةينمز

 لاق» :ذإ عوضوملا اذه يف ةنالثلا ءارآلا يرعشألا دروأ دقو

 نورخآ لاقو ،دحاو مامإ نم رثكأ دحاو تقو يف نوكي ال نولئاق

 ،قطان رخآلاو تماص امهدحأ دحاو تقو يف نامامإ نوكي نأ زوجي

 ثلاثلا يأرلاو .(!لةضفارلا لوق اذهو ‘تماصلا هفلخ قطانلا تام اذإف

 . (2«كلذ رثكأ ركنأو .تماص مهدحأ \دحاو تقو يف ةمئأ ةثالث وه

 ديز نأل يزارلا لاقو .رمعو ركب يبأ ةمامإ مهضفرل ةضفار اومس ةعيشلا نم ةضفارلا -ا

 نعطف كلملا دبع نب ماشه ىلع جرخ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب
 يقبف .معن اولاق .نيومتضفر :محل لاقف هوضفرف كلذ نم مهعنمف ركب يبأ ف هركسع

 .87 رص ێنييمالسإلا تالاقم .مسالا اذه مهيلع

 .134/133ص ،2ج ،نييمالسإلا تالاقم يرعشألا 2
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 ددعت ىلإ ناريشي نيذللا ثلاثلاو ناثلا نييأرلا ىلإ (!ليدرواملا راشأ دقو

 ةظحالم عم .(2)يدادغبلاو ،ةيماركلاو ةيديزلا كلذب ديري هلعلو ،ةمئألا

 دوجو طرشب دحاو تقو يق نيمامإلا دوجو دق دق يدادغبلا نأ

 رصني نأ عيقص لهأ عاطتسا اذإو .قاطي ال ودع وأ ،يرحبلا زجاحلا

 نيمامإلا ءاقب نأل 5(ة)امهنم اه حلصي دحاول ةمامإلا دقع بجو رخآلا

 مزح نبا هنع ربع ام اذهو {ةملكلا ةقرفو بزحتلا ىلإ ةمألاب يدؤي دق

 ...عزانتلا دوجوب مرحملا قرفتلا لصح دقف نامامإ ناك اذإو» :هلوقب

 ةعبرأو ةثالث هيف نوكي نأ زاح نامامإ ملاعلا يف نوكي نأ زاج ولف

 .(4)«رخآلل امهدحأ طق ملس امف ةيواعمو لع اًمأو ...رثكأو

 رصم يف دحاو مامإ نم رثكأ نوكي نأ لقع ال هئإف ةقيقحلا يو
 صخي اميف امأو .اعرشو القع ةيضقلا هذه تلاحتسا دقو .دحاو

 وأ قطنلا نم املاح تناك امهمو نيرصم يف رثكأ وأ نيمامإ دوجو

 .زاوخلا مدع نم يدرواملا هيلإ بهذ ام وه حصألا يأرلا نإف ڵتمصلا

 ودعلا وأ يرحبلا زجاحلا دوجو مدعب زاوخلا كلذ يدرواملا قلع دقوأ
 ءطبل ارظن ،الوبقم هيف نوكي رذعلا نإف نمزلا كلذل ةبسنلابو .يوقلا

 دحاولا مامإلا نكمت مدعو نتف نم كلذ نع جنيس امو \تالصاوللا

 نأ نم يأرلا اذه ةحص ىلع لدأ الو .هيضارأ عيمج ةبقارم نم

 .121ص .مالسإلا ةيرقبع نالجعلا رينم _ .37رص يدررواملا -1

 .136/130ص "يدادغبلا 2

 .211ص 3هسفن -3

 .211]ص ث3هسفن ۔4
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 .امهضعب ةرصن نيعيقصلا ةعاطتسا مدعب نيطرشلا قلع دق يدرواملا

 ةلعلا تطقس رخآلا ةرصن امهنم دحاولا عاطتسا اذإ هنأ وه موهفملاو

 اطقسم ،كلذك مزح نبا هيلإ بهذ ام وهو !ةمامإلا ديحوت حبصأو

 ثادحألا نإو .دحاو تقو يف ىلعو ةيواعم مايقب لاق نم ةجح

 ذنم ةيواعم وح ةرقلا ةفك تراد ثيح امهبهذم تبهذ دق ةيخراتلا

 ىلإ يلع رمأ راص نيح يف ،روهظلا يف ةيواعم رمأ حبصأف نيفص
 . ءافتخالا

 سيل دحاو تقو يف نيمامإ ةماقإ نوري ال ةعامجلاو ةنسلا لهأف

 نيلئاقلا ججح عيمج طوقسب اذهو .هيلع رودقم ريغ ودع وأ رخ امهنيب

 .ةيواعمو نسحلا كلذكو ،ةيواعمو يلع ةيعضو اهسأر ىلعو 3اهددعتب

 . رخآلل ملسي مل امهنم الك نأ مزح نبا ررقي ذإ

 قلا يه نييسابعلاو نييومألا مايأ تلندح يلا تاروثلا لعلو

 وأ نيمامإ مايق زاوج عوضوم حرط يف ةبغر نودادزي ءاملعلا تلعج
 :عقاولا رمألاب فارتعالا باب نم اضيأ ح رطلا اذه نوكي لهف .(ا)رثكأ

 اذه نوكي دقو ؟يومدلا فيزنلا فاقيإل ةيسايسلا لولحلا ميدقتو

 ىلع ©نيدعابتم نيرصم يق نيمامإلا مايق ناك اذإ اميلس احرط ح رطلا

 نوكي ام ردقبف دحاولا ودعلا دض ةيمالسإلا تاهبجلا دايدزا ساسأ

 متيف ،رثكأ هب ةقيقدلا هتفرعم نوكت ام ردقب ودعلا نم ابيرق مامإلا

 يف ةيسايسلا هتايباجيإ ةرثكلاو يددعلا بناجلل نأل يمالسإلا نواعتلا

 .ةيلودلا تارارقلل ةديؤملا تاوصألاو ةهجاوملا ناديم

 .320ص ،1ج ،مكحلا ماظن ،يمساقلا رفاظ -ا
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 يف نيمامإل دقعلا ةلأسم ءاملعلا حرط دقف هسفن عوضوملا يفو

 :يه اهومدق يلا لولحلا ةلمجو .دحاو ناكم يف دحاو تقو

 هيف تام يذلا دلبلا يف هل دقعي يذلا وه هيلع لوعملا مامإلا نأ .1

 لحلا باحصأ مه دنبلا كلذ يف دقعلاو لحلا لهأ نأل ؛هقبياس

 .ةعاطلا ًالإةملل سيلف نييقيقحلا دقعلاو

 لهأ راتخيل هسفن نع ةفالخلا عفدي نأ هل دقع مامإ لك ىلع .2

 .امهريغ دقعلاو لحلا

 . (ا)امهنيب ع رقي .3

 رثكأ نم ةعيبلا هل تدقعنا نم وه مامإلا نأ يلازغلا مامإلا ىري .4

 . ىروشلا لهأ

 مأ نوريثكلا هراتخا ءاوس {ةعيبلا هل تقبس يذلا وه مامإلا نأ .5

 . (2)ن وليلقلا

 نأ دجن اننإف {ةشقانملا نم ءيشب ءارآلا هذه ضرعتسن امدنعو

 ال يلاحلا رصعلا يفف .تريغت دق ءارآلا هذه اهيف تحرط نيلا فورظلا

 ببسب رخآ نود مامإل ةعيبلا تمت هنأ دقعلاو لحلا لهأ لهجي نأ نكمي

 لك طقسن انلعجي امم ،ةروطتملا مالعإلا لئاسوو تالاصتالا ةعرس

 . ةقباسلا تاحورطألا

 مه دلبلا كلذ يف دقعلاو لحلا لهأ نأب ةلئاقلا ىلوألا ةيرظنلا امأ

 .38/37 رص يدرواملا -ا

 .!64_رص 3ةدرع رداقلا دبع ۔-2
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 بئرشت نامز يف حلصي ال اضيأ يأرلا اذهف ،نييقيقحلا دقعلا باحصأ

 تايعمخلاو بازحألا ربع مامإلا رايتخا يف ةكراشملا ىلإ سانلا هيف

 . ةيسايسلا

 ىمادقلا ءاهقفلا بناج نم ةحرتقملا لولحلا رثكأ نأ ظحالملاو

 لثم ،ةنيعم تازيم اهلعجتو ،امياحصأ اهيف شاع ييلا فورظلل عضخت
 لمعلل نيملسملا ةرجه كلذكو ،ةعيرسلا لاصتالا لئاسو مادعنا

 . ةيمالسإلا ةمصاعلا يف ةكوشلا لهأ زكرمت مم كيسايسلا

 نيب ع رقي نأ ءاملعلا ضعب حرتقا دقف ةمزألا نم جورخلا ضرغبو

 التع ةحيحص ةيوق ةس اذه ىلع ري يدرواملا نكلو ،نيمامإل
 ةعرقلل لخد ال يذلا جاوزلا دقعب ةمامإلا دقع هبشي هنإ ذإ \اعرشو

 .دوقعلا يف اش لخد ال ةعرقلا نأو ءاضيأ هيف كارتشالا زوجل الو اهيف

 ،نينئال ةاتفلا ناّلولا جوز ول امك لوألل ةيقبسألا نوكت نأ بجو

 قبسأ نيمامإلا يأ يف هابتشالا لاح يفو .حيحصلا وه لوألا جاوزلاف

 .ةنّيبلاو دهاشلاب امهدحأ ءاج اذإ الإ 3امهاوعد عمسن الو فلحي ال هئإف

 رايتخالا فنؤتساو امهدقع لطب امهنم كل ةنيبلا مادعنا لاح يفو

 مامإلا بهذم وهو .(!)كلذ يف فالخ ىلع ،امهريغ نم وأ امهنم
 .(ة)تاوصألا رثكأ ىلع زئاحلا وه قبسألا مامإلا نأب لاق يذلا ،يلازغلا

 ملعل رضاحلا انرصع يق اهل دوجو ال ةيعضولا هذه نإف قبس امكو
 . ضعبب مهضعب ةمئألا

 .38ص ٧يدرراملا 1

 .164ص ةدوع رداقلا دبع -2

134 



 ةيضابإلا 2

 ألإ ايندلا يف نيملسملل نامامإ نوكي نأ زوجي ال هنأ ةيضابإلا ىري

 امحل دقعو رحب نكي مل نإف ،رحب امهنيب نوكي نأ وهو ةدحاو ةلاح يف

 يف نينرتقم نامامإ نوكي نأ زوجي ال هنأل ،امهتمامإ تلطب ةقفص يف

 . (!)ايندلا

 نيميلق إلا نيب رحبلا دوجو طرش ىلع شيفط ١ خيشلا فيضيو

 يفو ،رئاحلا ناطلسلاب يغئاصلا هنع ربعيو ،هيلع اردقي مل راج دوجو

 امهتمامإ تحسفنا نيمامإلا ناطلس لاصتاو رابحلا اذه لاوز لاح

 . (2)امهريغ نم وأ امهنم امامإ نوملسملا راتخاو

 مامإ وأ رحب امهنيب سيل دحاو رصم يف نيمامإ ةماقإ صخي اميفو

 هلوقل اقبط ةنسلا لهأ فقوم ةلأسملا نم نوفقي ةيضابإلا نإف رئاج

 مساق خيشلا لوقي ۔(ة)«امهدحأ قنع اوبرضاف نامامإ رهظ اذإ» :ف

 سيل نامامإ عمتجت نأ زاوجب لاق نم اتم سيل كلذكو ...» : يخامشلا

 نمحرلا دبع خيشلا ىريو .(4)«ةدحاو ةزوح ىيف رخالل الماع امهدحأ

 .ميلقإ لك يف مامإ مايق زاوج -نيرُخأتملل نم يضابإ ملاع وهو يلكب

 ،لاصخلا رصتخم يمرضحلا _ .طوطخم .236 ةقرو ،2ج .ةؤلؤللا حرش ،يخامشلا -1

 .194ص

 ب88ص ،يغئاصلا نع القن 58 ص ،قوراف رمع _370ص ،14ج ،ليتلا حرش ،شيفطا -2

 .1853 :مقر ثيدح .نيتفيلخل عيوب اذإ باب ةرامإلا باتك ملسم هاور -3

 .235رص .3ج ريس يخامشلا ۔4
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 .(!)يمالسإلا ملاعلا يف ةيرصعلا عاضوألل ةرياسم اذهو

 ::ك

 ءاهددعتو ةمامإلا ةدحو ةلأسم نم ةيضابإلا فقومل انراصتخا نإ

 رثكأ نأل ،راركتلا مدع ضرغب ناك مهئاملع لاوقأ مهأل طقف انداريإو

 امتاليثمب ةهيبش تناك ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهيلع راس يلا تاوطخلا

 نيمامإ دوجو ةلأسمب ارورم ،لاوقألا يف هباشتلا دح ىلإ ةيضابإلا ىدل

 دجوي نيرصم وأ يوق ودع وأ رخ امهنيب سيل نيدعابتم نيرصم ي

 تناك اهلك ءارآلاف \دحاو عيقص ىلع وأ ودعو يرخ زجاح امهنيب

 ةيماركلا ادع .ةيمالسإلا بهذملا عيمج يأر وه يأرلا اذهو ،ةقباطتم

 .()ةمامإلا جاودزا ةيناكمإب نيلئاقلا ةعيشلا نم

 ىقبيو ،ةلأسملا هذه ىلع ةحارص صني مل نآرقلا نإف ةقيقحلا يفو

 ال» :ةث لاق .ممقريسو ةباحصلا عامجإ مث ةنسلا وه اش ديحولا دنتسملا

 .(ة«مهدحأ مهيلع اورمأ آلإ ةالق ضراب نونوكي رفن ةنالكل لحي
 . نيملسملل ديح ولا دئاقلا ث ناك هنأ امك

 ءوض ىلع هحرشو هجارخإ نكمي ثيدحلا اذه نأ وه هارن يذلاو
 يقلت نمز نوشيعي نوملسملا ناك ةث هدهع يفف ةيسايسلا عاضوألا

 .887/886 ص 53ج ثيلكب نمحرلا دبع شماومب لينلا باتك ،ييمثلا 1

 .لوألا مسقلا ديهمت يف لودحلا رظنا 2

 .177رص .2ج دنسملا دمحأ هاور ۔-3
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 يف سرغي ناكف ،عمتجملل ديحولا يرملا وه لوسرلا ناكو «يحولا

 يه ةقيقحلاو \دحاو ءاول تحت اهطابضناو ةعامجلا بح ةيعرلا سوفن
 هجهانم رثكأف ،مالسإلا تايصوصخ نم -ةعامحلا- ةزيملا هذه نأ

 عمسلاو مامإلا فلخ ةالصلاك .ةيلفاكت ةيعامج ةيعامتجالاو ةيوبرتلا

 يبأ ىلع العف عقو ةباحصلا عامجإ نإ مث .اهريغو رمألا يلوأل ةعاطلاو
 رثإ راصنألا نم ةيلاصفنا ةكرح عقت نأ تداكو .(!)ةفيقسلا موي ركي
 وبأ هياع درف .«ريمأ مكنمو ريمأ انم» :رذنملا نب بابحلا يباحصلا لوق

 ءافلخلا ةريس نأ امك .(ث)«ناريمأ مه نوكي نأ نيملسملل لحي» :ركب

 .نيفص دعب الإ ةيعضولا ريغتت مل و جهنملا سفن ىلع تناك نيدشارلا
 نكمي له ةيلاحلا نيملسملا عاضوأ ءوض يفو قئاقحلا هذه لك دعب

 ؟دحاو مامإ لظ تحت اوعمتجي نأ م

 يمالسإلا روصتلا ةدحو يضتقي دحاو ءاول تحت ءاوضنالا نإ

 تايجولويدإ ةدع تحت مهمالسإب اولخد نيملسملا نأ عقاولا نكلو

 ةمظنأ يفو ةيريهامجلاو ةيلامسأرلاو ةيكارتشالاك ءابازحأو اعيش مهتقرف

 يعدي اهنم دحاو لكو ،ةيكلمو ةيروهمج ةفلتخم ةيسايس لاكنأو

 ةدحو نود ةلوليحلل تافالتخالا هذه ودعلا لغتسا دقو .ةيقحألا

 ةلاحتسا ئ رن اننإف يمالسإلا ملاعلل تايطعملا هذه نم اقالطنا .يملسملا

 . تاضقانتملا هذه عيمج هتضمق ق عمج دحاو مامإ مايق

 .دعب امف 4!31رح ،مالسالا يف مكحلا ماظن دعاوق ،يدلانا دومح -ا

 .446ص .2ج ،يربطلا خيرات :ي ةفيقسلا رمتؤم لوصف رظنا 2
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 نإف ،يضابإلا عامجإلا نع يلكب نمحرلا دبع خيشلا جورخ مغرو
 مايقب يضاقلا وهو ©نيملسملل ديحولا جرخملا وه نوكي نأ نكم هيأر

 يف ىلجتت نأ نكمي هنإف ةدايقلا ةدحو ةلأسم ىقبتو .رطق لك يف مامإ

 أدب يسايسلا لمعلا نا دإ !يرصع بلطم وهو 3رارقلاو يأرلا ةدحو

 .ابورأ عقاو وه امك ةيلودلا تالتكتلا وحن هجتي

          

138 



  

 يناثلا لصفلا

   رايتخالاو نييعتلاو صنلا نيب ةمامإلا





 ةمامالا تابثإ قرط :لوأ
 تابثإ ةلأسم ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف ةحورطملا طاقنلا نم

 .كلذ قرطو ةمامإلا

 هب و نيعتلاو صنلا امهلوأ ،نيينثا نييأر نع اهيف لادخلا جرخي مل و

 لوقلا اهيناثو ،اهقرف نيب ةطيسب تافالتخا عم ةعيشلا فئاوط تلاق
 .ىرخألا قرفلا تبهذ هيلإو رايتخالاو دقعلاب

 مدع وه ةث هتافو دعب عامتجا لوأ يف دئاسلا أدبلل ناك دقو

 دقل لب ،مهعيمج ةنسلا لهأ لوق وه اذه سيلو» ةمامإلا ىلع صنلا

 عازنلاو .صنلاب تتبث دق قيدصلا ةمامإ نأ ىلإ مهنم فئاوط تبهذ

 نم مهنمو .ةمئألا نم هريغو دمحأ مامإلا بهذم يف فورعم كلذ يق
 ةيرعشألاو ةلزتعملاو ثيدحلا لهأ ةعامج مهنم رايتخالاب تتبث اممأب لاق

 .(!) ةراشإلاو يفخلا صنلاب امتوبثب لوقي هنإف يرصبلا نسحلا امأ

 ةفالخلاب هتراشإ نكت مل و ةالصلاب ركب ابأ رمأ هقف يبلا نأ ةقيقحلاو

 ناك لب .(ة)ةجحلا هذمب اوجتحي مل ةفيقسلا يف نيرضاحلا نأو .ةحضاو

 .قف هللأ لوسر ىلإ مهبحاو مهلضف هئكل ركب يأ ىلإ مهليم
 نيتنثا نيتيرظن نع فورعم وه امك عامتجالا اذه ضخمت دقلو

 تصن نيح ىق .رايتخالا اهقيرط ةمامإلا نأ ىلع صنت ىلوألا تناك

 .341/340 ص ،1ج ڵةنسلا جاهنم إةيميت نبا 1

 .25 ص.1ج شةيمالسإلا بهاذملا خيرات .ةرهز وبأ 2
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 . (!ا)صنلاب كلذ نوكي نأ ىلع ةيناثلا

 عيمج «ةعيبلاو دقعلاو رايتخالا وهو ،لوألا لوقلا ىلإ بهذو

 لهأ نم بلاغلا روهمجلاو {ةيرعشألا عيمجو إجراوخلا عيمجو {ةلزتعلل
 يلع ةمامإ دعب ةعيشلا نم ةيديزلا كلذكو ثيدحلا باحصأو ،ةنسلا

 نم صنلا مم ،هلوسر و نا نم صنلاب نولئاقلا اًمأ .نيسحلاو نسحلاو

 . (2مهقرف فالتخا ىلع ةعيشلا مهف هيلي يذلا مامإلا ىلع مامإلا

 ةباحصل ةيسايسلا ةسرامملا لعفب رايتخالا ةيرظن تروطت دقو

 مامإ لصي امب ،رايتخالا قئارط ةدع ترهظف .هدعب نم له ذلا لوسر

 : يهو مكحلا ىلإ نيملسملا

 كلذ ققحت دقو .دحأ نم دهع ريغ نم ةروشم نع رح رايتخا .ا

 ١ . ركب يبأ رايتخا يف

 ثدح ام اذهو .ةبارق هل نكي مل اذإ هيلي نمل ةفيلخ دهعي نأ .2

 . ركب يبأ نم باطخلا نب رمعل
 . (ة)نيملسملا لضفأ نم رثكأ وأ ةنالث نم دحاو ىلإ دهعلا .3

 مامإ مايقب كلذو ،ةمامإلا يلوت يف رخآ ايأر مزح نبا فيضيو

 ىلع لدتسيو .ةبجاو هتعاطف اهقاقحتسا طرش ىلع هسفن ىلإ وعدي

 .158رص ،1ج ‘تارضاحم \يرضخلا دمحم :كلذ ليصافت نع رظني -ا

 .336رص مكحلا ةفسلفو مالسإلا .ةرامع دمحم 2

 رينم _ .100ص ،اج بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ _ .131ص ،4ج ،لصفلا مزح نبا -3

 .14لص مالسإلا ةيرقبع نالجعلا
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 ريبزلا نباو نافع نبا نامثع لتقم دعب بلاط يبأ نبا يلع لعفب كلذ

 دبعو ةثراح نب نلا دبعو ةثراح نب ديز لتق امدنع ديلولا نبا دلاخو

 دمحم خيشلا نأ ًالإ.(!)كلذل ةرت لوسرلا بيوصتو ةحاور نب لأ

 هتيقحأ ذخأ دق الع نأب ىري رصاعم يضابإ ثحاب وهو جاحلاب خيشلا

 . ىروشلل باطخلا نب رمع هنع يذلا سلجا نم ةمامإلاب

 ؟ةلأسملا هذه نم ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم وه امف

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ _

 امنإ ةمامإلا ةيلوت قيرط نأب اولاق نمم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأب مدقت

 الف مامإلا نييعت ةقيرط ديدحتل درت مل صوصنلا نأ امبو .رايتخالا وه

 ةيفيك يف لوألا ليعرلاو ةباحصلل ةيلمعلا قرطلا ىلإ عوجرلا نم ةب

 .(2مامإلل مهتيلوت
 ةنالث كلذ قرط نأ ىلع رايتخالاب اولاق نيذلا لك قافتا مغرو

 ادنتسم ةعبار ةقيرط فيضي نم ةعامخلاو ةنسلا لهأ نم دجوي هنأ الإ

 ©ىربكلا ةنتفلا دعب بلاط يبأ نب يلع امي عيوب لا ةيفيكلا ىلإ كلذ يق

 ماظن خيرات نوكي اذمبو ،ةباحصلا روهمج نم بلطب ةفالخلا هتءاج ذإ

 .() ةيلوتلل قرط ةعبرأ فرع دق مالسإلا يف مكحلا

 .13ا1ص .4ج .لصفلا ،مزح نبا -ا

 .73/72ص مالسإلا ماظن ،كرابملا دمحم _ .39ص يدرراملا _ .210ص يدادغبلا 2

 نبال لماكلا :ين ةلماك ةصقلا رظناو _ .213ص ،لج ،مكحلا ماظن ،يمساقلا رفاظ -3
 .80ص 83 ج ؤ رمث لا
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 لهأ مهو ىروشلا لهأ فرط نم تمت يلع ةيلوت نأ ةقيقحلاو
 ذخأ دق ايلع نأ نم جاحلاب خيشلا دمحم هيلإ بهذ ام امأو اردب

 نكمي ال هنأل ،هارن ال ام اذهف ،يروشلا رمع سلجب نم ةفالخلاب هتيقحأ

 نيع دقف .دحاو تقو يف نيمامإ نييعتب موقت نأ ةعامج وأ صحش يأل

 ةبسنلاب لمعلا اذه ربتعي نأ نكميو ئلع لبق ةمامإلا قحتساو نامثع

 يف قحلا نيملسمللو ديدج نم ةعيابملا ىلإ جاتحي حيشرت درجب يلل
 نأل اهتيعرش نم اهجرخي ام اهيف سيل ىلع ةفالخ و ‘هضفر وأ هلوبق

 هناسل ىلع كلذ ءاج امك هوعياب دق دقعلاو لخلا لهأ مهو ]ةباحصلا

 لهأل وه امنإ مكل كلذ سيل » :هعيابي وهو روهمجلل لاق ثيح 3هسفن

 وهف ردب لهأ و ىروشلا لهأ هب يضر نمف ردب لهأو ىروشلا

 .(!)«ةفيلخلا

 ىلع رفوتملا مامإلا ةوعد نم مزح نبا هيلإ بهذ ام نأ امك

 دعاوقل قرخ نم هنع بترتي مل ارظن ڵيدحب ريغ هسفنل طورشلا
 ةقيرطلا هذهو ،هسفنل مامإ نم رثكأ اعدو رهظ اذإ ةصاخو رايتخالا

 ( . ةيديزلا يأر نم ادج ةبيرق

 ةئالث الإ اوكلسي مل نيدشارلا ءافلخلا نأ ةلأسملا هذه يف لصألا نإ

 .اهركذ قبس يولا يهو ةفيلخلا رايتخال قرط

 ريخأت نإ» :هلوقب بلاط يبأ نب يلع ةفالخ ىلع بطق ديس قلعيو

 ريرقتلا يف ريبك لضف هل نامثع دعب ام ىلإ نيملسملا ةمامإ لع ةيلوت

 ةثارولا ةهبش اهيلع موقت ال تح ،مكحلا يف مالسإلا ةيرظنل يلمنلا

 .47رص 5،اج ،ةسايسلاو ةمامإلا إةبيتق نبا -ا
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 ةفئاطل زوجي الف .(!)«هئدابم و مالسإلا حور نع ءيش دعبأ وه يذللا

 بصنيو نيملسملا روهمج نم ةفالخلا قح عزتني نأ اهدارفأ نم درف وأ

 مكحلا يف بلغتلا ماظن رارقإ نإف اذهبو .(ت) اهيلع ارطيسم هسفن
 نم نيب نم دجوي ذإ ،عقاولا رمألاب فارتعالا وه ام ةيعرشلا هئاطعإو

 نم ةطلسلا ذخأ و ببغتلا ربتعا نم ةيعرشلا ةسايسلا ف بتك

 ةمامإلا رمأب بلغتملا مايق هطارتشا عم ةيعرش ةقيرط ةوقلاب نيملسملل

 .مايقلا قح

 يلا ةيناسنإلل ةيطارقميدلا ريرقت ىلإ عئارشلا قبس دق اذإ مالسإلاف

 ىلوتي نأ دحأل نكمي ال مت نمو .(ة)اهتموكح رايتخا قح اهل لوخت
 .(“)لزعلاو رارقلاو ةطلسلا ةبحاص يهو يه هتلو اذإ الإ ةمأل ةيالو

 برهتي يلا ماهملا نم مالسإلا يف اهيلع صرحلاو ةيالولا بلط نإ
 :لاق هنأ رذ يبأ نع يور دقو .ةيلوؤسملا لقثل ارظن نوملسملا اهنم

 مث ،هبكنم ىلع هديب برضف :لاق ؟نلمعتست الأ نلأ لوسر اي تلق»

 يزخ ةمايقلا موي امنإ و .ةنامأ امنإو ؤفيعض كنإ ،رذ ابأ اي :لاق

 .(5«اهيف هيلع يذلا ىدأو اهقحب اهذخأ نم الإ .ةمادنو

 .180رص ‘مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس -ا

 .49ص ‘ ةيسايسلا مالسإلا ةيرظن ،يدودرملا 2

 .43 ص .مالسالا ف ةيطارقميدلا داقعلا 3

 رونلا ةديرج ىف لاقم سيداب نبا _ .122ص .مالسإلاو يملاعلا مالسلا ©٨&بطق ديس ۔-4

 ."مكحلا لوصأو سيداب نبا" ناونعب .1932 ةنس ددع
 نم الجر نأ" ظفلب يئاسنلا هاورو _ .1457رص 5.3ج ،4باب ،ةرامإلا باتك ملسم هاور 5

 كرت باب ."؟انالف تلمعتسا امك ينلمعتست الإ:لاقف افج فلل لوسر ءاج راصنألا

 .351ص ‘4ج دنسملا دمحأو .198 ص ‘8ج .ءاضقلا ىلع صرحت نم لامعتسا
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 :ةيضابإلا -2

 اذهو رايتخالا ةيرظنب تذخأ لا قرفلا نمض ةيضابإلا ربتعت

 ةمامإ تناك دقف ،المعو الوق كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ نم اطابنتسا

 رمع نإ مث راصنألاو نيرجاهملا نم دقعلاو رخلا لهأ رايتخاب ركب يبأ

 ةباحص راشتسا نأ دعب لإ ةفالخلل ركي وبأ هحّشري مل باطخلا نبا

 ةفيلخ رايتخالل رمع هكرت يذلا ىروشلا سلحب يفو !لق الفأ لوسر
 . كلذ ىلع ليلد نسحأ نيملسملا

 ':شيفطا خيشلا لوقي ةعيشلا آلإ رايتخالا ةدعاق نع جرخ مل و
 نأ ىلع ةيديزلا نم ةيحلاصلاو جراوخلاو ةلزتعملاو ةرعاشألا تقفتاو»

 روظنم يف رايتخالاو :(!)«انبهذم وهو ،اضيأ اهيلإ قيرط رايتخالا

 نع اعبان مامإلا نوكيو .ىروشلا ادبم ىلع اساسأ زكتري ةيضابإلا
 ،ةسايسلا هيجوتو ةرادإ يف ليوطلا عابلا ةيضابإلل ناك دقو ،ةراشأإلا

 .(2)«هبصنو مامإلا رايتخاب قلعتي اميف ةصاخو

 نودعي يلاتلابو ،جراوخلا نم ةيضابإلا نوربتعي باتكلا نم ريثكو
 يسايسلا هقفلا يف يروهمجلا هاجتالاو ةيعامتجالا ةعزنلا باحصأ

 وه امنإ مالسإلا يف ةطلسلا ردصم نأل ،يركلا نآرقلا نم اقالطنا اذهو
 .(هيف عازن الو هيلع قفتم ادبم ىروشلا أدبمو ،ةّمألا باختنا

 نم نيملسملا ىضر ساسأ ىلع ةيضابإلا دنع رايتخالا زكتري

 .429ص ديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا دمحم -1

 ةيضابإلا ةكرحلا مشاه بلاط يدهم .3 مقر ةقاطب شةلباقم جاحلاب خيشلا دمحم 2

 .258 ‘مالسإلا رجف ،نيمأ دمحا _ .294/293 ص ،يبرعلا قرشملاب

 .115ص ،1ج شةيمالكلا جراوخلا ءارآ يلاط رامع -3
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 باق رلا يطخت نإف يلاتلابو .ةيقلخلاو ةيلقعلا ةءافكلا و ةينيدلا ةيحانلا

 .(!مهيدل ضوفرم أدبم اهيلع ءاليتسالا و ةمامإلا ىلإ

2929 
 فالتخا يأ دجوي ال هنأ وه نينحبملا نيذه نم صلختسي ام نإ

 يف ةيضابإلا و ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىدل ةدمتعملا ةقيرطلل ةبسنلاب ركذي

 ءاهقف ضعب هدمتعا يذلا بلغتلا نم ناك ام الإ ةمامإلا ةيلوت

 رمأي مل ام هيلع ربصلا ىلإ اوعدو .(ة)نيينسلا ىدل ةيعرشلا ةسايسلا

 يف ةباحصلل ةيلمعلا ريسلا نأ ىلع اوقفتا مهئاهقف رثكأ نإو .ةيصعم

 ركب يبأ ةفالخ كلذ يف امب رايتخالا ةرئاد نم جرخت مل ماكحلا ةيلوت

 لوسرلا نم صنلاب يهأ .(مهنيب اميف فالتخالا ضعب اهيف عقو قلا

 . 135ص .3ج ريبكلا برغملا خيرات 8 زوبد يلع دمح -ا

 .ملسم حيحص "مهدي نم ةعاطلا نعزتت ال" :ثيدح ىلع اقلعم ةيميت نبا لوقي -2

 هنوتأي ام ركنيو هركي هنأو رومألا ةالو ءارمألا مه ةمئألا نأ نيبي اذهو» .23ص ،6ج

 مهنم نإو & نلأ ةعاط يف نوعاطي لب ،مهتعاط نم ديلا نعزتت الو ، نلأ ةيصعم نم

 .77رص ،1ج ،ةيوبنلا ةنسلا جاهنم :كلذ ليصفت رظنا .«ارارشو ارايخ

 دقو نيملسملا ةمئأ نم مامإ ىلع جرخ نمو» :اهيف لرقي دمحأ مامإلا نع ةياور يف دروو
 دقف ةبلغلاب وأ اضرلاب ناك هجو يأب ةفالخلاب هل اورقأو هيلع اوعمتجا دق سانلا ناك

 وبأ : رظنا «... زب نلا لوسر نع راثآلا فلاخو ةعامجلا اصع جراخلا اذه قش

 .104 ص ،1ج ێةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز

 ىلوت دق ركب ابأ نأب تلاق 3"ةيركبلا"ب تيمس اليوط رمعت مل ةريغص ةعامج ادع اميف -3

 ةمامإلا نإ :اولاق ةيرهاظلاو ةنسلا لهأ نم ةلق كانهو هه لز لوسر نم صنب ةفالخلا

 وهو ،ثيدحلا باحصأ نم ةعامجو يرصبلا نسحلا نع كلذب لوقلا يورو ...صنلاب
 مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم :رظنا _ .دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ لثمي

 :.200/196 ص ىلعي يبأل ةمامإلا باتك نع القن ..336رص
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 ضعبلا هربتعا ةالصلاب ركب يبأل ةلتق لوسرلا رمأف ؟رايتخالاب مأ لف

 .ةيويندلا رومألا نود ةالصلاب ارمأ

 هرايتخا مت دق ركب ابأ نأ يف مهدنع فالخ الف ةيضابإلا امأ
 ًالإ ،ةرهاظ وأ ةيفخ ةراشإ ناك ءاوس ،كلذل صن نودبو ارح ارايتخا

 .ةالصلا رمأ نم ناك ام

 لزعلا لصف يف ليصفتلاب هلوانتنس ام اذهف ،بلغتلا عوضوم امأ

 . رئاحلا ناطلسلا ىلع جورخلاو

 ىلا قرفلا نم ةلزتعملا نأ ىلإ ةراشإلا نم ةب ال هئإف ةنراقملا دعبو

 ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم رايتخالا ةسردم نمض فنصت

 دقعلا هنأ ةلزتعملا دنعو» :دمحأ نب رابجلا دبع يضاقلا لوقي

 .(!)«رايتخالاو

 صنلا قيرطب درفنت يلا ةعيشلا ريغ ةيمالسإلا قرفلا نم ىقبت الو
 نأل ؛نيعتلا اذه يف دقعلاو لحلا لهأل الو ةمألل لخد ال ذإ .نييعتلاو
 هاري ال نمل ةيصولا قح مئاقلا مامإلل ،ةماعلا رومأ نم تسيل ةمامإلا

 ىلإ ةيصو قث لوسرلا نم ةمامإلا تأدب امكف ،هدعب نم كلذل احلاص

 .(2)ةبقع يف ةلسلستم ىقبت امنإف ،نيسحلاف نسحلا ىلإ يلع نمو ،يلع

 مامإلا ةيلوت ةيفيك يأ عوضوملا اذه نع ثدحتن نأ انرتخا دقو

 اذه يف ةعيشلا زيمتل ارظن ،دهعلا ةيالوو فالحختسالا روحم يف ،يعيشلا
 .ةلزتعملاو ةيضابإلاو ةنسلا لهأ عم ةنراقم عوضوملا

 .754/753 }ةسمخلا لوصألا حرش ىرابحلا دبع يضاقلا -1

 .ديهمتلا نم يناثلا ثحبملا يف ةيسايسلا ةعيشلا ةديقع :رظنا 2
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 .دقعلاو لحلا لهأ طورش :ايناث

 ةلودلا سيئر ةيلوت هت اهبجومب يلا داقعنالا ةعيب نأ يهيدبلا نم هنإ

 ةعامج نم يتأت امنإو ،نيملسملا ةفاك نم ذخؤت نأ نكمي ال ةيمالسإلا

 ءالؤهو .ةنيعم تالهؤمو كرادمو تافصب نوزيمتم ءالؤهو ةصصخم

 داهتجالا لهأ) مهامس ضعبلاو ،(!)(رايتخالا لهأ) ضعبلا دنع نومسي

 .ةمامإلا داقعنا ممب متي نيذلا سانلا ءالؤمب دصقي عيمجلاو ،(2)(ةلادعلاو

 لينلا حراش هامس دقف ،(ة(ىروشلا لهأ) ممهنومسيف ةيضابإلا امأ

 .(5)(ةلادعلا لهأ)و (4)(نيدلا لهأ)و ء(نيملسللا ةعامج)

 .حالطصالا اذه قلطأ نم لوأ ديدحتب موقن نأ عيطتسن الو

 اي ةيآلل مهريسفتو ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف كلذل ديحولا عجرملاو
 (4)6 مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو 1 اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ

 ضرعت تءاج لا ريهامجلا ىلع ةر دق بلاط يبأ نب يلع نأ امك

 لهأو ىروشلا لهأل وه امنإ ،مكيلإ كلذ سيل» : هلوقب ةعيابملا هيلع

 اذه يف &(7)««ةفيلخلا وهف ردب لهأو ىروشلا لهأ هب يضر نمف كردب

 .31ص ،يدرراملا -ا

 .211ص "يدادغبلا 2

 .77رص }10ج ‘فنصملا .يدنكلا -3

 .312ص ،14ج ێلينلا حرش ،شيفطا 4

 .312ص ،14ج هسفن شيفطا 5

 .58 ةيآ ءاسنلا ةروس ۔6

 .47رص ،1ج ،ةسايسلاو ةمامإلا إةبيتق نبا -7
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 نأ ةيناثلاو ىروشلاب نوكي مامإلا رايتخا نأ ىلوألا :ناتقيقح مالكلا

 .عمتجا يف ايلعلا ديلاو ةكوشلا مهل نيذلا مه ىروشلا لهأ

 لهأب) ةكوشلا لهأل مهتيمست يف اوقلطنا دق نونوكي ةيضابإلاو

 لحلا لهأ وأ ىروشلا لهأ ةكوشب انملس اذإو 3يلعب ةوسأ (ىروشلا

 دارفأ رئاس نع مهزيمت يلا تازيمملاو مهطورش يمه امف ‘دقعلاو

 ؟عمتجب

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ_1

 ،ةيفاو ةسارد دقعلاو لحلا لهأ ةلأسم ةعامجلاو ةنسلا لهأ سرادت

 ءاهقف عيمج اهلوانت ةنيعم طاقن نع ةساردلا هذه جرخت داكت الو

 يذلا ددعلاو مهطورشو ىروشلا لهأ مه نمب قلعتت يهو نيملسملا
 .ةفالخلا دقع هب حصي

 وأ اهركذ قبس امك ،ةلادعلاو داهتجالا لهأو رايتخالا لهأ نإ

 ةفيلخلل دقعلا متي مهبجومبب نيذلا كئلوأ ممب دصقي &(!)(ةمألا ءالضف)

 نايحألا بلغأ يف نولثمي ةبخنلا ءالؤهو ،ةفاكلا نم يضارتلا عقي مهمو

 باحصأو ،اهتحلصمو ةمألا ةسايس يف يأرلاو ةريصبلا لهأ ءاملعلا

 ماكحلاو ءامعزلاو لئابقلا ءاسؤر نم ةربخلا لهأو ةوقلاو ةكوشلا

 ةنس الو ةنا رمأ اوفلاخي الأو ءانمأ اونوكي نأ طرشب ،دنحجلا ءاسؤرو

 مالسإلا فرع يف نولثمي اعيمج كئلوأو .رتاوتلاب تفرع نلا ظف هلوسر

 .129ص .4ج مزح نبا -1
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 .(2) (!)دقعلاو لحلا لهأو ىروشلا لهأ

 :يهو ةئالث اهلعجي يدرواملا نإف دقعلاو لحلا لهأ طورش ام

 .اهطورشل ةعماخلا ةلادعلا .1

 .ةمامإلا قحتسي نم ةفرعم ىلإ هب لصوتي يذلا ملعلا .2
 .(ةحلصأ ةمامإلل وه نم رايتخا ىلإ نايدؤملا ةمكحلاو يأرلا .3

 ةيسايس ةمهم امب تطينأ دق ةئف يف طرتشت ةيسايس طورش امإ

 اركذ ىرن الف «ييدلا عباطلا بجعي يسايسلا عباطلا نإف مت نمو

 هذه نأ ةقيقحلاو .(؛»نيدلا يف لضفلاو حالصلاو ىوقتلا طورشل

 ارمأ لظت ‘ىروشلا لهأ يف ةينيدلا تافصلا ركذ مدع يأ ةمسلا

 مهنم لقأ وه نم نيملسملا رمأ ىلوتي نأ نكميال هنأل ،هنم اغورفم

 امك تالاحلا ضعب يف قسافلا مامإلاك فورظلا ضعب يق الإ انيدت

 لعجي نلو»:ىلاعت هلوقل ،نيملسملا رمأ رفاكلا ىلوتي نأ نكمي ال هنت

 .؛54«ليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل اذ 7
 ء

 :(6)ةمألا ءالضف ط ورش لعجت هنإف يدودوملا ىلعألا وبأ ا اما

 رانملا ريسفت :رظنا ."هدبع دمحمو اضر ديشر ءارآ يه هذه" نأب انه يمساقلا قلعيو -ا

 .1!!1ص 3.3ج

 .42ص ،كرابملا دمحم _ .238 ص1ج ،مكحلا ماظن يمساقلا رفاظ 2

 .31ص ،يدررواملا 3

 .437 ص ،ةرامع دمحم 4

 .141 ةيآ ءاسنلا ةروس -5

 .دعبامو 296ص ‘هيدهو مالسإلا ةيرظن يدودوملا 6
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 !)لوسرلا اوعيطأو ةللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ ايل مالسإلا -
 .(4)2 ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ةلوجرلاو -

 .ة)«مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو غولبلاو لقعلاو -

 نم مكل ام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو مالسإلا راد نكسو -

 . (4)(ءيش نم مهتيالو
 مامإلا ةماقإ كلذكو \طورشلا هذه يف ةوقب رهاظ ينيدلا عباطلا نإ

 . ىنكسلا ثيح نم نيملسملاب هتقالعو

 كلذب دارأ دق هطرتشا يذلا لعلف غولبلاو لقعلا طرش اّتأ

 همأ نطب يف نينحلاو غلبي مل يذلا يبصلا ةمامإ نوزيجن نيذلا ضفاورلا

 .(5)نيدلا ةماقإب ىلاعت 1 نم بطاخم مامإلاو \بطاخم ريغ هنأل

 .ةمامإلا يلوت نم ةيعطق ةروصب ةأرملا جارخإلف ةلوجرلا طرش امأ

 . (ث)ةلبقلا لهأ عيمج قافتاب اذهو

 دق هذهو 5مامإلل نيدقاعلا ددع يف نوينسلا ءاهقفلا ملكت دقو

 يه ةياغلا تناك اذإو ،لقمو ددعلل رثكم نيب ام اريثك اهيف اوفلتخا

 نێغتسي دق ةلكش دًرحب ىقبت ددعلا ةيضق نإف .ةكوش يذ مامإ بيصنت

 .59 ةيآ 5ءاسنلا ةروس -ا

 .34 ةيآ ،ءاسنلا ةروس -2

 .5 ةيآ ،ءاسنلا ةروس -3

 .72 ةيآ لافنألا ةروس 4

 .89ص بج .لصفلا مزح نبا۔5

 .89ص .4ج .هسفن مزح نبا ۔6
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 . ةفالخلا موقت ال هنودبو بولطم يضارتلا نأ ةصاخو اهنع

 بولطملا ددعلا يف نيدهتجملا لاوقأ مزح نبا مامإلا ضرعتسا دقو

 عامجإب الإ حصت ال ةمامإلا نأ ىلإ موق بهذ» :لاقو ةمامإلا دقعل

 حصت امنإ ةمامإلا نأ ىلإ نورخآ بهذو ،دالبلا راطقأ يف ةمألا ءالضف

 حصت ال ةمامإلا نأ ىلإ يئابجلا بهذو ...مامإلا ةرضح لهأ دقعب

 دهعب حصت ةمامإلا دقع نأ يف اوفلتخي مل و ،لاجر سمح دقع نم لقأب

 . (ا )«(رايتخالا نمح هيف دصق اذإ تيللا مامإلا نم

 ميلقإ ربع ةمألا ءالضف عامجإ نإ ذإ ،مهيلع درلاب هسفنب وه ماق دقو

 ًالإاسفن اهنلا فلكي الو ،ةيمالسإلا ةعقرلا عاستال ليحتسم دالبلا

 . (ة)(ج رح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو :ىلاعت لاق ،(ة)اهعسو

 مهريغ نود مامإلا ةرضح يف وه نمب ةمامإلا داقعناب ةدعاقلا امأ

 ماشلا لهأب مزح نبا لدتسا دقو ،اضيأ طقاسف ،ةيمالسإلا دالبلا نم

 اذه ىدأف كلملا دبع هنباو ناورمل اوعياب هبو يأرلا اذمب اولاق نيذلا

 .ماشلا ج راخ نيملسملا ءامد لالحتسا ىلإ

 لعف ىلع دمتعا هنأل عطاخ يأر اضيأ رفن ةسمخ يئابحلا لوقو

 ةثالثو دحاو ىلإ ةثالث لام اذإ :لاق دق هنأ ةقيقحلاو ڵباطخلا نب رمع

 نوكيف فوع نب نامحرلا دبع هعم نوكي يذلا وه مامإلاف دحاو ىلإ

 نب نامحرلا دبعل كلذ اوكرتو اعيمج اوؤربت مهنإ مث 5ةنالث زاجأ دق اذهب

 .129ص ج لصفلا مزح نبا -ا

 .129 ص 34ج كسفن مزح نبا 2

 .6 ةيآ جحلا ةروس ۔-3
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 .(!)دحاولا زاوج كلذب نوكيف نافع نب نامثعل دقع يذلا فوع

 مزح نبا هآر امل سكاعم هابا يف بهذي ةلأسملا هذه يف هارن يذلاو

 5دالبلا ميلقإ ربع ةمألا ءالضف هب موقي ةمامإلا دقع نأ ىأر نمل ةبسنلاب

 نمضأ وهو ،انكمم مويلا حبصأ مزح نبا نمز يث اليحتسم ناك امف

 قفتن ام وهو مامإلا ةرضح لهأ نم دةعلا نوكي نأ سكعب عامجإال

 يف يطارقميدلا روصتلا عم ىفانتي هنأ ألإ هطقسي يذلا مزح نبا عم هيف

 .ةعيرسلا لاصتالا لئاسو رفوت وه لوألا يأرلا حجري امو ،انرصع
 باطخلا نب رمعب ةوسأ ةسمخلا يف ددعلا رصح يئابحا لوق امأ

 هب دوصقملا ناك امنإ نيدقاعلا ددعو هتقيرطو دقعلا نأ هارن يذلاف

 لصحي دق ةسمخب كلذ لصحي امكف !ةمألا نم هلوصحو يضارتلا

 يلا ةقيرطلابو اهدقعي نمب ةربعلا ذإ هوجوب حصت ةمامإلاف ادحاوب

 نمحرلا دبع ليلخلا يباحصلا ىلع باطخلا نب رمع زكر دقف 3امب دقعت
 كلذ نأ كش الو .ةنيدملا عمتجب يف يعامتجالاو يدلا هلقثل فوع نبا

 يف دقاعلا ددعلا نإف انه نمو ،هيأر دادسو ةيسايسلا هتكنحل اضيأ نوكي

 ةينيد ةملكو نزو نم نيدقاعلا صاخشألل ام ردقب ةيمهأ هل سيل انيأر

 .ةيسايس و

 رخآ مامإ جرخ مث دحأ هعيابو ةمامإلل حلاص مامإ رهظ اذإو

 .(2)«لوألاف لوألا ةعيب اوف» : تبرخ هلوقل يناثلا قنع برض بجو

 .34/33ص ،يدرراملا _ .130 ص 5.4ج لصفلا "مزح نبا -1

 .34/33ص يدرواملا _ .130 ص .4ج .هسفن ؛مزح نبا 2
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 .(!)امهسيسأو امهلضفأ مدق نانثا رهظ اذإو
 ذإ ةفالخلا ةيلوتل ىرخأ ةقيرط مزح نبا راتخا دقف اذه بناج ىلإو

 ءاوس هنيعب مامإ ىلإ تيملا مامإلا دهعي نأ امهُّحصأو امهلضفأو» :لاق
 نبا لقتني انهو .(2)«ةوسأ ريخ ةباحصلا يق انلو ،هتامم يف وأ هتايح يف

 .ثلاثلا ثحبملا يف هل ضّرعتنس ام وهو ©فالختسالاو دهعلا ىلإ مزح

 :ةيضابالا -2

 بصنم يلوتل اعيمج نوحلصي دقعلاو لحلا لهأ نأ نم اقالطنا
 امدنع باطخلا نب رمع لعف امك ،مهنيب ةيلضفألا دوجو عم ةفالخلا

 اريثك نوقرفي ال ةيضابإلا نإف لزت ةلا لوسر باحصأ نم ةنس حشر

 نيب نوجزمي مهف {ةمامإلل مدقي نم نيبو ءاضعأك ىروشلا لهأ نيب
 نيبو ،نيملسملل ربلاو ةهازنلاو ملحلاو عرولاك ةينيدلا تافصلا

 الو اباذك الو ادونك الو ادوسح نوكي ال نأك ةيقالخألا تافصلا

 هتعلاو نونحلا نم ةمالسلاك ةيدسجلا ةيتاذلا تافصلاو .دهعلل افلخم

 .(ة)اهريغو سرخلاو

 لهأ ىلع قلطت نأ بجي لا ءامسألا ىلإ ةيضابإلا ءاملع ضرعتي مل و

 روهشملاو مهددع يف اوفلتخاو اوسرادو اوضرعت ام ردقب ،دقعلاو لحلا

 كلذو ،ةسمح الوأ هعيابيو مامإلل بصنلا ىلوتي نم نأ ةيضابإلا دنع

 ص 83ج ،1842مقر ثيدح .ةعيبلاب ءافولا بوجو باب ةرامإلا باتك .ملسم هاور -ا

 559لص 82ج .2871ثيدح ٬ةعيبلاب ءافولا باب داهجلا باتك ،هجاه نباو _ .1471

 .1!13ص 4ج مزح نبا ۔2

 .77ص 1()ج .فنصملا يدنكلا -3
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 ةروشملا تلعج ثيح .(!)نامثعو ركب يبأل دقعلا يف ثدح 9 ةوسأ

 .داقعنالل ةّبح نورخآلا ةسمخلا يقبو ،دحاول دقعو ،ةتس يف

 لهأ دنع وه امك ةيضابإلا دنع ددعلا يف فالتخالا سفن دحأو

 ىلع دحاولاو نانثالا اضيأ درو ءاضعأ ةسمخ ددعلا درو امكف .ةنسلا

 لوبق يأ يضارتلا ةلأسم يه نيبهذملا الك اهيلإ عجري لا ةطقنلا نأ

 اذإ هنأ ىلإ ةيضابإلا بهذيو ةيلوتلا هذهل هل دوقعملاو دقاعلا نيفرظطلا

 وهف مامإلا ىلع دقعلاو لحلا لهأ مهو ةصاخلا نم يضارتلا لصح

 كلذ ىلع اولدتسا دقو ،هسفنل يعادلاو ئدتبملا وه ناك ولو .مامإلا

 كلذكو .نوملسملا هب يضرو ركبوبأ هراتخا يذلا باطخلا نب رمعب

 ىلإ اهعاجرإب ةبوتلا رهظأ مث ةمامإلا ملست يذلا زيزعلا دبع نب رمع
 .(2)هتمامإ تتبثف امامإ هب اوضرف نيملسملا

 نيلجرب ًالإ ةمامإلا حصت ال هنأ (ث "ءايضلا" باتك يف درو دقو

 .«مل اع مهيف ةسمخب» :(4)رٹؤملا وبأ لاقو نيملاع نيّيقت نيملسم نيرح

 ةروشمو نيملسملا ةعامج يأرب نينثالا دقع هل تبثي امنإ» :اضيأ لاقو

 .312ص ث14ج كلينلا حرش ،شيفطا _ .دعب امو 100ص ،10ج ‘فنصملا "يدنكلا -ا

 .312ص ،14ج ،هسفن ،شيفطا _ .دعب امو 100ص ،10ج ،هسفن ،يدنكلا 2

 .نجزي يبب يلعل حلاص جاحلا ةبتكمب ظوفحم ،يتوعلا ديعس نب ةملسل ،طرطخم ،ءايضلا 3

 . رئازحبا .ةيادرغ

 نب بوبحم نب دمحم مامإلا ىلع ذملتت ،يولهبلا يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ 4
 مايأ ىلإ ڵيرجملا ثلاثلا نرقلا ف شاع ©ىمعأ ناك و ملعلا ةعسب راثآلا هل دهشت .ليحرلا

 .201ص ،1ج ،نايعألا فاحتإ يناطبلا :رظنا .هنامز يف تامو .سيق نب نازع مامإلا
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 اوعمتجا نإو ... كلذ ىرن الف امهدحو امهيأرب امأو نيدلا لهأ

 .(!)«لضفأف

 ىلع !ةيضابإلا يأ ،اعيمج مهقافتا وه فالتخالا اذه يف ظحاللاف

 اذه لصح اذإف ةصاخلا نم وأ ةماعلا نم ناكأ ءاوس يضارتلا !دبم

 .ةمئاق ةمامإلاو لصاح عامجإلاف نيملسملاو هل دوقعملاو دقاعلا نيب أدبملا

 ةمامإلل نينثالا دقع طبر وه رثؤملا يأ يأر يف ديدجلا نإ
 نم ءاج امف ةصاخلا ةعامجلا كلذب دصقيو ،نيملسملا ةعامج ةراشتساب

 فرط نم يضارتلا ىلع صنت ةلقتسم ءارآ تناك رثؤملا يبأ لبق ءارآ

 .ةعامجلا ةراشتسا نودب طقف دقاعلا

 ` هنج

 لحلا لهأ طورش ةلأسم يف ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ راس

 مهدامتعال ،يعرشلا دنسلا ثيح نم نيبراقتم نيروحم يف دقعلاو
 .ره نلا لوسر ةباحصل ةيلمعلا ةريسلا ىلع اساسأ

 نم رثكأ اهيف اومققد دق ةنسلا لهأ نإف طورشلا صخي اميفف

 ،طورشلل ةيفاكلا ةيمهألا اولوي مل ةيضابإلا نأ عي ال اذهو اةيضابإلا

 اوضع دقعلاو لحلا لهأ م وضع يأ اوربتعا مهنأ كلذ نم دارملا امنإو

 طورشلا ركذ ةداعإو ديكأتلا ىلإ اذه جتحي مل يلاتلابو ،ةمامإلل احلاص

 يف ءاج امك رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع طورشلل مهتيمست ناكف

 .312ص && 14ج لينلا حرش ضيفطا 1
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 اهنم ةينيدلا تافصلا عيمج نيب جزم يذلا يدنكلل "فنصلا"

 . .ةيضابإلا دصقم وه بصنملل ةمزاللا ةءافكلا طرش ناكف .ةيقلخلاو

 يدرواملا اهدروأ قلا طورشلاىلع ةرامع دمحم روتكدلا قلعيو

 نأ يه ةقيقحلا نأ الإ يد عباط يأ اهيف سيلو ةيسايس طورش اهنأب

 اهصئاصخ عيمجب ةلادعلا وهو لوألا طرشلا يف ىلجتي ن ويدلا عباطلا

 يه نيبهذملا الك طورش نإف انه نم مالسإلا صئاصخلا هذه نيب نمو

 .. . . :77 .ةدحاو طورش
.٠ .- 

  .2۔. . 7

 :نتم ج. "

 لهأ ءامسأ تعونت ام ردقبف هيساقلا يه ةيئانلا .ةطقنملاو

 اوضرعتي مل ةيضابإلا نإف ةنا أ م ءاملع فرط نم دقفلاؤ لحلا

 ناك نيبهذملا الك يف ءامسألا هذه نأ ظحالملاو 5ةلأسملا هنل اريتك

 لهأ) وأ .فلادعلاو داهتجالا لهأ) اومسي نأك فاصوألا امب دوصقملا :

 .(ةلادعلا لهأ) وأ 3(نيدلا

 ةسمخ وه نابهذملا.هزكذ ددع ربكأ ناك دقف ددعلا .رصخ اميف امأ

 زيكرتلا ناكو .دحاوف 5نينثاف {ةئالث اوررق مث ؤ©باطخلا نب رمعب ةوسأ

 نيبهذملا نيب فالخ ةلأسملا يف رهظي مل و ،يضارتلا ةلأسم ىلع امئاد

 ةراشتساب نينثالا دقع يضابإلا رثؤملا يبأ طبر يف ألإ ،انيأر ام ىلع
 ىضر بسك كلذب دصقي ناك هنأ كلشا الو ‘نيملسملا ةعامج

 .ةعامجلا

 ام مهبهاذم فلتخممب ءاهقفلا نأ وه ةلأسملا هذه يف هارن يذلاو

 فورظلا قفو لحلا لهأ طورشب ةصاخلا لئاسملا اوسرد دق ةعيشلا ادع
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 .اريثك تريغت دق فؤرظلا ه هذه نأ نأ لاخلاو .اهبف اوشاع لا

 ةنسلا لهأ ءاملع هب مدقت ام ناج ك هف ١ ؛طورشلل ةبسنلابو

 لا يه مامإلا بصن اهلجأ نم لا ةحلصملا نأ ىرن اننإف \ةيضابإلاو

 انتفصب ينيدلا بناخلا ىلع امئاد ديكأتلا عم : هتءافكو هتيهام ددحت

 الضاف املاع هذه انفورظ لثم يف ةمامإلل مدقن نأ نكمي الف نيملسم

 .ملاعلا يف يرجن امب ةيارد الؤ ةيسايس ةكنح هل تيل
 مدقت مه يي نيذلا ءاملعلا ددع يف انؤاهقف اضيأ ملكت دقو

 مالعإلا مدقتو روطتلا لماع نأل .اهيف لادج ال ةلاسم هذهو مامإلا

 يف نيكراشملا ددع دادزي .ام ردقبف اهلحب ةليفك ت تالصاوملا ةعرسو

 متي امبو ةيعرشلا لمتكتو يضارتلا لوصح ةبسن عفترت ،مامالا مدقت
 ح .عاضوألا بابتتساو نمألا قيقحت

 ةنسلا : :انإ ة ةننردم نمض اياضقلا هذه يق لخدتف ةلزتعملا امأ

 .ةنيدوللا نازلاو ةيافكلا طورش ىلع اريثك نودكؤي مهو ،ةيضابإلاو

 3هنم :م ةبولطملا نانصمل قفاو .بضني يذلاو .ةمامإلل حلصألا ةفرعم لإ

 .( ازةمانإلل ,ةلزتعملا ةسارد يف هانظحال ام اذهو

 رايتخالا تايلمع لكل مئاقلا مامإلأ لوتل ارظنف ةعيشلا انأ

 ةيصخشلا هذه دي ىف عمجتت دقعلاو لحلا لهأ ماهم نإف ؤتبصنلاو

 فااتخسالا ثحبم ىق هلوانتنس ام اذهو {ةموصعملا

 .دعب امو 750رص ةسمخلا لوصألا حرش ىرابحلا دبع يضاقلا -ا
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 دهعلا تنالودو فالخنسالا :اثلاث

 ناسنإ رايتخا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف حالطصا يف دهعلا ربتعي

 ةجرد نيدأ يف يهتنيو اهتسائر نم أدبي .ةلودلا لامعأ نم نيعم لمعل

 .ادهع رايتخالا اذه ىمسيو .امتاجرد نم

 حشري نأ وأ ةفيلخلا حرتقي نأ لصألا يف وهف ةفالخلاب دهعلا امأ

 حبصأ مث ةايحلا لاح دهعلا نوكيو ،هدعب نم ةفالخلا ىلوتي اصخش

 .(!)انييعت ةفالخلاب دهعلا

 هب اوذخأ اوءاش نإ ةيعرلل مامإلا همدقي يأر هتقيقح يف دهعلاو

 نوكت نأ بجي لا ةعيبلا نيح الإ اذه رهظي الو ،هولمهأ اوءاش نإو

 .(ة)ءارغإلا وأ هاركإلا وأ طغضلل اهيف رثأ الو ،ةيرح لكب
 ةيالوف دهعلا ةيالوو فالحختسالا نيب قرف نم نيثحابلا نمو

 وه هدهع نم ضوغلاو ،هتيفاعو هتحصو مامإلا ةايح يف نوكت دهعلا
 ءانثأ نوكيف فالتخسالا امأ مكحلا ىلإ لوصولل هيوذل ةصرفلا ءاطعإ

 ' هلعف ام اذهو ،ءابرقألل نوكي الو رايتخالا يف ريكفت دعب نوكيو ترلملا

 .(3)رمعو ركبوبأ

 فالختسالا ةيهام يف اوثحبي مل ءاهقفلا نإف رمأ نم نكي امهمو
 دوهعملا طورشو اهطورشو ةيلمعلا ةحص يق اوثحب ام ردقب دهعلا ةيالوو

 .168ص !ج ،يمساقلا رفاظ 1

 .168رص ث !ج هسفن -2

 .119ص ٬ةدوع رداقلا دبع 3
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 .داقعنالاو دقعلل ةبسنلاب اهتيقادصم ىدمو .هيلإ

 يق هيأر دهتجي نأ ناسنإل دهعي نأ ديري يذلا ةفيلخلا بجاوف

 يف ةمامإلا طورش رفوت اقافتا طرتشي هنأل ںاهطورشب موقألاو امم قحألا
 .(!)مئاقلا ةفيلخلا توم دعب ام ىلإ اهتمادتساو هيلإ دوهعملا

 يه امو ؟ةلأسملا نم ةيضابإلاو ةعامحلاو ةنسلا لهأ فقوم وه امف

 وه امو ؟نيدشارلا ءافلخلل ةيلمعلا ةنسلا نم اهوطبنتسا يلا دعاوقلا
 ؟اهيف مهيأر

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 دهعلا ةيالوو فالختسالا ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلتخا

 نأ مامإلل زوجي لهو ؟ثاريم ةفالخلا لهو .كلذل عنامو زوجب نيب ام

 ؟هبراقأ دحأ ىلإ امي يصروي

 ةقيرط دهعلا وأ فالختسالا رابتعا ىلإ دييأتلا بهذم بهذ نممو

 ةيميت نباو مزح نباو يوونلاو يدرواملا ةفيلخلا بصنل ةيعرش

 .(2)مهريغو يعفارلاو

 نم دهعب حصت ةمامإلا دقع نأ يف اوفلتخي مل و» :مزح نبا لوقي
 كلذب دصقي مل و ،هتوم دنع ةمألل رايتخالا نسح دصق اذإ تيملا مامإلا

 كلذ ناك ءاوس مامإلا نم فالختسالا مزح نبا لضفيو .(«ىوه

 ءارفلل ةيناطلسلا ماكحألا نع القن .122رص ةدرع رداقلا دبع _ .43ص يدرراملا 1

 :.. .10/9ص

 .274ص .مالسالا .يف مكحلا ماظن يدلاخلا دومحم 2

 .. .129لص ‘4ج .لصفلا !مزح نبا 3
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 عنم ىلع عامجإ وأ صن دجوي ال ثيخ ؛هتامم يف وأ هضرم وأ هتحص يف

 ةصرف ءاطعإ مدعو ةمامإلا لاصتإلا نيملسملل ريخ وهو .هوجولا دحأ

 .رمع عم ركب يبأو ںركب يبأ عم ل يلاب ءادتقا اذهو ؟ىضرفلل
 .(!)زي زعلا دبع نب رمع عم كلملا دبع نب ناميلسو

 رظنلا يه ةمامإلا نأ ىلع ءانب كلذ زاوج ىري هنإف نودلخ نبا امأ

 دعب كلذكو هتايح يف كلذ ىلع لوؤسم مامإلاو \ة مألا لاصم يف

 عامجإب عرشلا نم كلذ فرع دقو هيف ةعوض وملا ةقثلل كلذو هتامم

 .(2فرع امك ةجح عامجإلاو .هداقعناو هزاوج ىلع ةمألا

 دق ناك اذإ ركب ابأ نأ الإ .رمعو ركب يبأب كلذ ىلع لدتسا دقو

 موقي نم راتخي نأ هل سيلف ،هتايح يف هنع بوني نم راتخي نأ عص

 دودح نع ج رخي اذه هلعفو ،ةافولاب يهتنت ةباينلا نأل كتافو دعب هماقم

 .(ةةمألا لوبقل اعضاخ احيشرت اذه هرايتخا نوكي الف .ةباينلا

 دهعلا ةيالو ضراعي يذلا ةيميت نبال فقوملل سفن وه اذهو

 نأو ،دقعلاو لخلا لهأ رايتخا وه ديحولا قيرطلا نأ ىريو
 باجيإن الإ دقعني الو ،ةمألا يف يأرلا ولوأو ةفيلخلا هافرط دقع ةمامإلا

 .(4)لوبقو

 عامجإ ىلع هيف نودنتسيو فالحختساللا زاوج نوري نيذلاو

 ٠ .129ص .4ج .لصفلا مزح نبا 1

 .دعب امف 721ص .2ج ةمدقملا نودلخ نبا -2

 .112ص 8ةدرع رداقلا دبع -3

 .192/188ص ،اج ،ةنسلا جاهنم ،ةيميت نبا 4
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 ©يدررواملاو 3(ة)لبنح نباو ،(!)كلام مامإلاك مهلمعو ةباحصلا

 طرشب كلذ نودّتقي مممإف ،()اضر ديشرو ،(ةنودلخ نباو ،ءارفلاو

 دهاعلا يف ةمامإلا طورش رفوتو ىوهلا ال رايتخالا يف ةنسحلا ةينلا

 وأ طغض وأ هاركإ نودب كلذل رايتخالا لهأ لوبق مث 5هيلإ دويهعملاو

 .طقف احيشرت كلذ نوربتعي مممإف يلاتلابو ،ءارغإ

 ركب يبأ دهع نأ كلذ حصألا وه ريخألا يأرلا اذه نأ ةقيقحلاو

 نأو ،(ةحيشرتلا مث رواشتلا ساسأ ىنع وهو لحارم ىلع ناك رمعل
 رمأ ةفيذح يبأ لوم م اس ةيلوت باطخلا نبا مزع ىلع اودنتسا نيذلا

 نأ بلاط يبأ نب , يلع ىبأ دقو .(6)دعب يفوت دق هنأل قيقحتلا ليحتسم

 ال» :لاقف نسحلا هنبال دهعلا نيملسملا ضعب هلأس نيح كلذ لعفي

 ديفي امم نينمؤملل كلذ ةر دقف .(7«رصبأ متنأ .مكاممأ الو مكرمآ

 ( .رايتخالاو رواشتلا ةرورض

 ةعيابم ألإ ةمامإلا قح عئشني ال دهعلا نإف اذه نم اقالطناو

 دقعلاو لحلا لهأ ةراشتسا ةرورضلاب .شيلو ،هيلإ دوهعملل نيملسلل
[ 

 .211/210ص .2ج ، بهاذملا خيرات .ةرهز وبأ -ا

 .211/210ص 32ج هسفن .ةرهز وبأ 2

 .326رص يمساقلا رفاظ -3

 .119)ص ةدوع رداقلا دبع 4

 .75ص .كرابمل دمحم _ .2006ص ،اج ،يمساقلا رفاظ 5

 .197 رص اج يمساقلا رفاظ ۔6

 .436ص ،1ج ،مالسإلا خيرات نسح ميهاربإ نسح -7
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 ىلإ كلذ ىضفأل كلذك ناك ول هئأل ،دقعب سيل هئأل ،دهعلا تقو
 .(!)زئاج ريغ اذهو \دحاو تقو يف نيمامإ عامتجا

 :لاوقأ ةثالث ىلع دلاولاو دلولل دهعلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 هيف ريشتسي تح دلاو وأ دلول ةعيبلا دقعب درفني نأ زوجث ال .1

 .رايتخالا لهأ

 رمألا ذفان ةمألا ريمأ هنأل دلاو وأ دلول اهدقعب درفني نأ زوج .2

 .بسنلا مكح ىلع بصنملا مكح بّلغف .مهيلعو مل
 ( .(ث)هدلول زوجت الو هدلاول زوجي هنأ .3

 رايتخا ىلإ عوجرلا ةيضق يق ءانبألا يف دهعلا ناك اذإ اوفلتخا امك

 ال نيذلا امأ ،دهعلا كلذ زئاجف ةمألا ىلإ عوجرلا نوري نيذلاف .ةمألا

 يف اوفلتخاو .امتراشتساو ةمألا ىلإ عوجرلا نوبجوي مئإف كلذ نوري
 دهعلا نيب نوكي مأ دهانل! ةافو دعب نوكي له دهعلا لوبق تقو

 . ) 3 ( تب ومل ١ و

 مل اذإ حيشرتلا اذهب ةفيلخلا درفني نأ زوجي هنأ ىلع اعيمج اوقفتاو

 .(4)ادلاو وأ ادلو هيلإ دوهعملا نكي

 رفاظ .9ص ءةيناطلسلا ماكحألا ىارفلا نع القن &\118 ص ث8ةدوع رداقلا ۔ابع -ا

 .206 !ج يمساقلا

 .44ص ،يدرراملا 2

 .دعب امو 121 ص ةدوع رداقلا دبع -3

 .10ص ،مكحلا ةفسلفو ةمالسإلا ةرامع دمحم 4
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 لإ وا ءانبالل دهعلل هيعارصم ىلع بابلا حتفي هناف نودلخ نبا امأ

 ق ,لاق ثيح ممتام يقو ممتايح ق ةمألا نيمأ وه مامإلا نأل !مهريغ

 هنال هنبا وأ هيبأ ىلإ دهع نإو رمألا اده يف ماسإلال مهتيالو» :كلذ

 ..دتامم ذسب ةمبت اهيف لمتخ الأ ىلوأف هتايح يف مهل رظنلا ىلع نومأم

 عتوت رأ ةحلصم رانيإ نم هيلإ وعدت ةيعاد كان تناش اذإ اميسال

 .(!)«ةدسفم

 دهاعلا بئر اذإ زئاج كلذ نإف رثكأف نينثا ىلإ دهعلل ةبسنلابو

 (2)ةتؤم شيج يف مقو ام ىلإ ادانتسا اذسو مهيف ةفالخلا

 ىلإ ةفالخلا تسدفاز ءايحأ مهيل دوهعملا ةنالنلاو مامإلا يفوت اذإو

 عنم نم ءاهتفلا نمف ،نيثالا ريغ ىلإ :هب .دهني نأ دارأف ،مهنم دحاو

 نب ..ع عم روحملا لعف امك : ان ث وط اربسأسص اينخن لزاتي تقح كلذ

 ىري ٦ا قاشلا بهذملاو ،(ة يدهملا هنبال دهعلا دارأ امدنع ىسوم

 . (4)اهيقحتسم نود ءاشي نميف دهعلا عضو ق اعنام

 ةيالوو فالحختسالا ةلأسم ق ةينسلا ءارآلل دترملا اذح لالخ نم

 ...كب يبأ لمع ىلإ ءاملعلا ةرظن يف فقاوملا فالتخا ذظعحت:ان ءدسيتلا

 .722ص 52ج ،نودلخ نبا 1

 .158ص ،2دلجب .ريثألا نبال ،خيراتلا يف لماكلا رظنا ،يرجه 8 ةنس يف تعقو ةوزغ {ةتؤه -2

 لراح ،ىسوم نب ىسيع هذعب نمو ررصنملل دهعلا ةيالو حانسلا ىلعأ نأ دعب -3

 ةستتلا رظنا .لئاسولا لكب كلذ ققحو هحازأ دقو ،يدهملا هنبال دهعلا ذخأ روصنملا

 .131ص ،3ج ءةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا يلش دمحأ :ين ليصفتلاب

 .49/48 ص ،يدرراملا 4
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 هتحصب اولاق نيذلاف ؟حيشرت درجب وه مأ مات حيحص دهع وه له
 ةيحالصلا يطعت ةماع ةدعاقك هيلع اودمتعا !اذفان ادهع هوربتعاو

 .مهريغ مأ هبراقأ نم ءاوس ديري نمل دهعي نأ مامإال ةنماكلا

 بوجوب اولاق دقف احيشرت ركب يبأ لمع اوربتعا نيذلا امأ

 ا نأو ةطلسلا ةبحاص اهتفصب ةمألاو دقعلاو لحلا لهأ ةراشتسا

 .هيلإ دوهعملا ضفر وأ لوبق يف لماكلا قحلا

 نودلخ نبا ىممأو دلاولاو دلولل دهعلا يف كلذ دعب اوفلتخا مث

 ق ةمألا ةحلصم ىردأ مامإلا نأ رابتعاب هلك بابلا حتفب فالخلا

 .هتامم دعب كلذ اهف نمضي نأ ىلوأ باب نمف ،هتايح

 ةيضابإلا-2

 نيب اوطبرو دهعلا ةيالوو فالختسالا ةلأسم ةيضابإلا لوانت دقو

 مساق خيشلا لوقي .هتعيب دارملا مامإلل دحاو دقاعب دقعلاو فالختسالا

 وهو ،ةدحاو ةطخ يف الإ دحاو لجرب ةمامإلا دقعنت الو» :يخامشلا

 نب رمع ةمامإ ةحص ليلدب &،هدعب نم ادحأ فلختسي مامإ نوكي نأ

 .(!)«...امامإ مض يضر امب نوملسملا يضرف ركب يبأ ةيلوتب باطخلا

 :ناتدعاق ةلوقملا هذه نم جتنتسي امو

 ام اذهو ديدجلا مامإلا ىلإ دهعلا لبق يأرلا لهأ ةراشتسا :امهلوأ

 .ةراشتسالل ةرشابم ةجيتن اضرلاف لصح يذلا اضرلا نم جتنتسي

 رصتخم ،يمرضحلا سيق نبا _ .طرطخم 50236 ةقرو ،2ج .ةؤلؤللا حرش ،يخامشلا -ا
 .194ص لاصخلا
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 .نيملسملا فرط نم اضرلا لوصح :امهيناث

 ناك ءاوسو ،دهعلا ةيالوو فالختسالا نيب نوقرفي ال ةيضابإلاو

 امك متي ىلا ةقيرطلاب ةربعلاف ،هتوم دعب مأ دهاعلا مامإلا ةايح يف كلذ

 اضيأو ،ةيلمعلا اهيف تمت يلا فورظلابو ؤفالختسالا وأ دهعلا
 ةئارولا ضرغب فالختسالا نوكي نأ زوجت الف .هيلإ دوهعملا تالهؤم

 نيب ةبلاغملاو برحلاب آلإ متي ال ةداع اذهو .ةرسألا يف مكحلا ءاقبو

 هيلع ىدانيف هتدالو ذنم دهعلا ىلو نيعتيو لب .ةمكاحلا ةرسألا ءاضعأ

 .هفلس ىفوتي موي هيلع نوكيس امع رظنلا عطقب اذهو .كلذب

 مث ،هيلإ دوهعملا يف ةمامإلا طورش رفوت وه فالحختسالا يف لمألاو
 .(!)هحشرمي نيملسملا اضرو ركب يبأب ءادتقا ىروشلا لهأ ةراشتسا

 اوءاش نإو هب اوذخأ اوءاش نإ طقف احيشرت لمعلا اذه لعجي ام

 ولمه ٥.

 ىروشلا إدبم ىلع فالختسالا رمأ جاحلاب خيشلا دمحم قلعيو

 فلسلا نم بيرق برقأ نوكي دقف هيلع نيملسملا ةقفاوم إدبمو

 ةضاضغ الو .(2)هل. حشر امل لهأ هنأ هبتسح !اديعب نوكي دقو ،لحارلا

 دواد قح يف ىلاعت لاق دقو .اذه نم عنمي ع رشلا يف عنام الو كلذ يف

 .(4)ةلاسرلاو ةوبنلا يف .(>“دواد ناميلس ثروو :ناميلسو

 .3 مقر ةقاطب ةلباقم جاحلاب خيشلا دمحم -ا

 .33 ص ةيضابإلا تازيم جاحلاب خيشلا دمحم ۔2

 .16 ةيآ لمنلا ةروس -3

 .3 مقر ةقاطب !ةلباقم جاحلاب خيشلا دمح ۔4

1657 



 موهفمب دهعلا ةيالو ةلأسم اوثحبي مل ةيضابإلا نأ اذه نم انل نيبتي

 ساسأ ىلع لب مكحلا يف ةثارولاب يحوي يذلا ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نأب ةيضابإلا داقتعا اذه يف لصألاو .حيشرت درجمبو فالختسا هنأ

 :ةثالثلا هقرطب طقف رايتخالاب متي نأ بجت لب \©ٹروي ال مكحلا

 .ىروشلا سلجب وأ ڵفالختسالا وأ \باختنالا

3 
 ةيضابإلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم نم هصالختسا نكمي ام نإ

 ىلإ ةفلتخملا ةرظنلا ره ،دهعلا ةيالوو فالدنسالا ةلأسم صخ اميف

 احيحص أدبم ركب يبأ لمع ةنسلا لهأ ربتعا ثيح .ايئدبم عوضولا
 ناك اذإو .حيشرت درجم ةيضابإلا هربتعا نيح يف اذفان امات المعو

 وأ دحاو ىلإ دهعلا نإف اساسأ دهعلا ةيالو أدبم اوضفر دق ةيضابإلا
 مهذبن ىلإ اذه دوعيو .ىلوأ باب نم دلاو وأ دلو ىلإ وأ رثكأ وأ نينثا

 دهعلا ةيالو لعجي دعب اميف نيملسملا رمأ هيلإ لآ ام نأل ،ثيروتلا ماظنل

 ةيالو زاوج نم ةنسلا لهأ هيلإ بهذي اميفو .ةنسحتسم ريغ ةلأسم

 اذه مهلمع نإف ،رثكأ وأ دحاول ناك ءاوسو كدلاولا وأ ءانبألل دهنلا

 ةينلا رفوتو ةراشتسا نم ركب وبأ اهيلع رم يلا لحارملا ساسأ ىلع ناك

 دهاعلا يف امئاد رقوتت.ال انيأر يف لحارملاو طورشلا هذهو {ةنسحلا

 | ( .هيلإ دوهعملاو

 مامإلا يف ةقثلا اعضاو ةلأسملا باوبأ حتف دق نودلخ نبا ناك اذإو

 كلذ ةفرعم نا ىزن انإف ةيعرلا ةحلصمب ىردأ هنأ ساسأ ىلع ،دهاعلا
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 .لاح ىلع رقتست ال فورظلا نأل ©بيغلا نم برض هتافو دعب

 نباو ءارفلاو يدرواملاو دمحأو كلام مامإلاك ةنسلا لهأ ءاملع نإ

 تناك نمز ق اوءاج نيذلاو دهعلا ةيالو اوزاجأ نيذلا نودلخ

 اذمب اوماق دق ،ةفالخلا ةماقإل ةديحولا ةليسولا يه هيف د علا ةيالو

 نتفلل ءاقتا ربصلا ةدعاق عم ايشامتو ةيسايسلا عاضوألل ةرياسم لمعلا

 هذه يف حضاولا مهفالتخا نم كلذ ىلع لدأ الو .ءامدلل انقحو

 ک رب ال ةيميت نبا خيشلاف ،نيثدحملاو ىمادقلا نب ام ةصاخ و ةلأ شضلملا

 .دقعلاو لحلا لهأ لبق نم رايتخا وه لب {ةفالحلل اقيرط دهعلا ةيالو

 ىلع قافتالا وهو ،نيبهذملا الك نم ءاملعلا هيلإ لصوت ام نإ ش

 دهعلا ةيالو بولسأ هثدحي امل ارظنو ،ةفالخلا ىلإ لوصولل ةئالنلا قرطلا

 ةيالو نوكت نأ ضرف ىلعو عقاولا هقدص ام وهو نتفو لكاشم نم

 ةمامإلا ةماقإل اذفان و الماك ادهع نيينسلا ضعب هاري امك دهعلا

 انيأر يف نسحألا نم هنإف ةيضابإلا ةيرظن قفو افالختسا سيلو

 نأل نيرخالا نيبولسالاب ءافتكالاو ‘بولسألا اذه نع ءانغتسالا

 مسقلا يف هل ضّعتنس ام اذهو .انؤاملع هعقوت ام سكع بهذي عقاولا

 .ثحبلا نم نانلا

 ثيح ؛ةيضابإلا فقومل لثامم فقوم اضيأ عوضوملا اذه يف ةلزتعمللو

 رابحلا لبع يضاقلا مالك نم مهفي ام اذهو طقف رايتخالا قيرط نودمتعي

 ةلزتعملا ضرعتي مل و .(!)«رايتخالاو دقعلا هنأ ةلزتعملا دنعو» :لئاقلا يلزتعمل

 .بيصنتلل ةقيرطك هب اورقي مل و {ةيلوتلا نم بولسألا اذهل

 .75473 ص ةسمخلا لوصألا حرش رابحلا دبع يضاقلا -]
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 بيصنتلا ةلأسم يف ةيسايسلا مهتيرظن زيمتل ارظن هنإف ةعيشلا امأ

 ةيصولاو صنلا بولسأل مهعابتاب كلذو ‘ىرخألا قرفلا تايرظن نع

 3هيلإ دهعلاو مامإلا بيصنتب موقي يذلا وه مئاقلا مامإلا نإف نييعتلاو

 .ةيعرلا ةدارإو ذقعلاو لحلا لهأ ةطلس لثمب وهف يلاتلابو

 نم بضصنل اب ةص اخا ةيلمعل ا هذه مهم وهفم ق ةعيضل ١ قلظطني و

 اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي ذلأ نرل :ةيآلل مهريسنت

 هذه تلزن امهيفو ،هفلخيس يذلا مامإلا فرعي مئاقلا مامإلاف.( 1(

 هدنع ءيش لكو حالسلاو ملعلاو بتكلا هل يدوي نأ هيلعو ةيآلا

 . (2)ةيص ولا قيرط نع هلبق نمم هبستكا دق نوكي يذلاو

 لمح نب دمحأ نع يح نب لمحم نع ةياور (ة)يلكلا مامإلا لرقيو

 انم يصولا نورتأ :لوقي هلتتلقلا للا دبع ابأ تعمج» :لاق ثعشألا

 لجرل ةتف هلوسرو ذلا نم دهع نكلو !هللاو ال ؟ديري نم ىلا يصوي

 .(4«هبحاص ىلإ رمألا يهتني ىتح لجرف

 . . : ٠.58 ةيآ ءاسنلا ةروس -ا

 ":276رصا !ج .يفاكلا نم لوصألا "يلكلا 2

 .روعألا رفعجوبا يدادغبلا يزارلا ىيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دمحم وه ينيلكلا 3

 ءاهقف لضافأ نم ددع هيلع جرخت .نيلك يف لصألا بيط تيب ىلإ بستني
 ج ،يفاكلا نم لوصألا باتك :يف هتمجرت رظني .329 ةنس ححرألا ىلع ينوت ،ةيمامإلا
 ۔42/8ص .1

 .278 ،اج ‘هسفن ،ييلكلا 4

170 



 دقو ،ةمامإلاب هيلإ ىصوملا مامإلا ةفرعم ةلأسم ةعيشلا راثأ دقو

 فثالنب مامإلا فرع» :لاقف يلكلا نسحلا وبأ مامإلا ةباجإلا ىلوت

 وهو هلبق يذلاب سانلا ىلوأ نوكي نأ ىلوألا ،هريغ يف نوكت ال لاصخ
 عزاني ال ةثلاثلا هتيصوو ث نلأ لوسر حالس هدنع ةيناثلا هيصو
 وبأ فيضيو .نييعتلاو صنلا ةرورضب هل ةمامإلا نأل .رمألا ىف يأ هيف

 مدقي و ،ةيصولاو لضفلا هيف نوكيو © هيبأ دلو ربكأ نوكي نأ نسحلا

 نمو ةيصولا يه كلذ يف هتجحو لحارلا مامإلا ةافو دع بكرلا
 .(!)«ىق وتملا مامإلا

 مامالا يضم ىلاعت نلا همهلي فلخلا مامإلا نإف اذه نم رثكأو

 رخآ يف ملعلا نم لوألا مامإلا هلمحي ناك ام لك فرعيو .(ت)لألا

 نأل .طورشلا لمتكتو بيصنتلا ةيلمع منت قح &(ةهحور نم ةقيقد
 اًلع ةه ةللا لوسر هب صخ يذلا ملعلا لاقتنا ةمامإلا طورش نم

 .مئاقلا ىلإ رمألا يهتني نأ ىلإ ،هدعب نم ةعيشلا ةمئأ يلع هب صخو
 يف ةمامإلا نوكت نأ ىلع 5 ةعيشلا دنع ةيصولا ةيرظن نإ

 لخد الو دلولا يف نوكتو صنلا يه لب اثاريم تسيل يهف ©بقعلا

 نوكتأ» :لئس هنأ اضرلا نسحلا يبأ نعف .اهيف لاخلاو معلاو خألل

 :تلق .ال :لاق ؟خأ يفف :تلقف .ال :لاقف ؟لاخ وأ مع يف ةمامإلا

 .«هل دلو ال ذئموي وهو .دلو يف :لاق ؟نم يفف

 .278ص .1ج ،يفاكلا نم لوصألا ،ييلكلا -ا

 .381ص 5،اج هسفن .ييلكلا 2

 .274رص & 1ح هسفن -3
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 نم ناك ام الإ ةمامإلا نم خألا ةيعيشلا ةيرظنلا تدعبتسا دقو

 .(!ةعيشلا دقتعي امك رركتت نل ةلاحلا هذه نإف نيسحلاو نمسا

 دلولا عبتت اشإل ؛دهع ةيالو الو اثاريم تسيل ةعيشلا دنع ةمامإلاة

 عرف نم وأ رخآ ىلإ خأ نم امهلاقتنا نابلطتي دهعلاو ثاريملاز :قف

 .خألاو دلولا مدعنا اذإ رحآ ىلإ يلئاع

 .نييعتلاو صنلا يف نمكيو حضاو ةيعيشلا ةيسايسلا ةيرظنلا .زيمتف

 بهاذملا ءارآ عم فالتخالا مامت ةفلتخم ةعيشلا ءارآ نوكت اذكو

 .طورشلاو بصنلاو رايتخالا ثيح :رم ى رخألا

5 
            

 .286رص ءاج ،يفاكلا نم لوصألا ،ييلكلا -ا
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 ثلاثلا لصفلا

  





 :لهم ١

 . ةءافكلا ةيحان نم هطورش مهأ يه امو ؟مامإلا رايتخا متي فيك

 اًمع هفارحنا ةلاح يفو ؟هبصن امب متي قلا ميسارملا يه امو ؟ةيقلخلاو ةيقلخلا

 ؟كلذ لحارم يه امو ؟هيلع جورخلاو رهاظتلا نيملسملل قح له ،هب دمعت
 يف مضت نيلا ،رايتخالا ةسردم ةلئسألا هذه نع ةباجإلا تنبت دقل

 ترصح نلا نييعتلاو صنلا ةسردم نود ،ةيضابإلاو ةنسلا لهأ اننح

 ةلأسم امأ .هفلخ نييعت ىلوتي يذلا مامإلا صخش يف ةيلمعلا هذه

 ثدحي نأ نكمب ال ذإ مارح اهدنع وهف يعيشلا مامإلا ىلع جورخلا

 .(!)هتمصعل ارظن الصأ اذه

 ضعبب ذخألا لوح ةيضابإلاو ةينسلا نيتسردملا فالتخال ارظنو

 رئاجلا مامإلا ىلع جورخلاو رايتخالا ةيلمع ميظنتل ةينسلا صوصنلا

 اذه دوعي ىرخأ ةهج نمو .نيتلأسملا لوح مهئارآ ضعب تفلتخا دقف

 كلت ريسفت ف بهذم لك اهكلسي يلا ةقيرطلا ىلإ فالتخالا
 .ميركلا نآ رقلا ءوض ىلع كلذل مهقيبطت ىدم ىلإو ‘ثيداحألا

 الكل ةيسايسلا تايرظنلاو فقاوملا ضرع يف لوخدلا لبقو
 ثودح دعب ةصاخ ةفلتخملا ءارآلا نيب عمجن نأ عيطتسن لهآ ،نيبهذملا

 نم ريثك ينبت مث !تايرظنلا هذهل يلمعلا قيبطتلا نع جتانلا روطتلا

 نيلوألا مهتمئأ ءارآل ةرياغم فقاوم نيينسلا ةيعرشلا ةسايسلا ءاهقف

 ةيشرقلا طرش ةلأسم يهو .نيبهذملا نيب اهيف فلتخملا طاقنلا ءازأ

 .رئاحلا مامالا ىلع جورخلاو

 .لوألا مسقلا ديهمت نم يناثلا ثحبملا رظنا -ا
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 مم امال | طورش :روأ

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ .1

 :مامإلا طورش-أ

 يموكحلا زاهجلا يف ةيويندو ةينيد ةفيظو مظعأ ةمامإلا ربتعت

 اقفو اذهو .ضرألا هجو ىلع ملسم لك سيئر وه مامإلاو يمالسإلا
 الف دقع ىلع آلإ موقت ال ةفالخلا نأ امبو ،ةمامإلا ةدحوب لئاقلا يأرلل

 طورش هيف رونت نأ ةمامإلا ةيلوؤسمل هميدقت يف بوغرملا ملسملل ةب

 امب تءاحچ اهضعب !ةريثك طورش ةمامإلا قح يف تءاج دقو

 اهضعب ين اوقفما ءاهقفلا نأ الإ ءامب تأت مل اهضعبو ةيعرشلا صوصنلا

 ةفص مامإلا دقف ًالإو ،اهنم ةب ال طورشلا هذهو ‘ىرخألا يف اوفلتخاو
 .(!)ةفالخلا

 ضعب يف انايحأو ليصافتلا يفو ددعلا يف اوفلتخا نإو ءاملعلاو

 .(ة)دحاو يركف هاجتا يف مهلعجي ابراقت مهنيب نأ الإ ةماهلا اياضقلا

 امنيب ،ةّئس يف ةددحم هطورشو مامإلا تافص نأ ىيوجلا مامإلا دنعف

 اهرصتخاو ،ةسمح امنأ ىلإ يالقابلا بهذو .ةعبرأ يدادغبلا اهلعج

 .(ة)تافص ثالث يف ينيازتفتلاو يفسنلا

 .283 ص "يدلاخلا دومحم -ا

 .460 ص ،ةرامع دمحم 2

 .465 ص 3هسفن -3
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 يدرواملا وه اهبعوتساو تافصلا هذه عمج ماق نم لضفأ لعلو

 مامإلا ةيصخش بناوج عيمح ةيواح تءاج ةعبس يف اهرصح يذلا

 يملعلا هاوتسمو هنيوكتب قلعتي ام كلذكو .ةيقلخلاو ةيقلخلاو ةينيدلا

 :يه طورشلا هذهو .رومألا تايرح هكاردإو

 .ةعماخلا اهطورش ىلع ةلادعلا .1

 .ماكحألاو لزاونلا يف داهتجالا ىلإ يدؤملا ملعلا .2
 .ناسللاو رصبلاو عمسلا نم ساوحلا ةمالس .3

 ةعرسو ةكرحلا ءافيتسا نع عنمي صقن نم ءاضعألا ةمالس .4

 .ضوهنلا

 .حلاصملا ريبدتو ةيعرلا ةسايس ىلإ يضفملا يأرلا .5

 .ودعلا داهجو ةضيبلا ةيامح ىلإ ةيدؤملا ةدجنلاو ةعاجشلا .6

 داقعناو ،هيف صنلا دورول شيرق نم نوكي نأ وهو ‘بسدنلا .7
 .(ا)هيلع عامجإلا

 هنأ الإ يدرواملا هدروأ ام هبشتف نودلخ نبا دنع هطورش امأ

 ءاضعألا ةمالس عم ساوحلا ةمالس ط رش جمدأ ذإ ةسمخ اهلعج

 .(2دحاو لنب ق ةعاجشلاو يأرلا لخدأو

 :(3)نوكي نأ يه ءاملعلا امب لاق يلا طورشلا ةلمجو

 ىلع نيرفاكلل نززإ لعجي نلو :ىلاعت هلوقل 5كهراملسم .1

 .32/31! ص ،يدرراملا 1

 .692ص ‘2ج نودلخ نبا -2

 .اهدعب امو 293 ص ،يدلاخلا دومحم 3

 .31 ص ،يدرراملا - .128 ص 54ج لصفلا ،مزح نبا - .211 ص ،يدادغبلا 4
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 .ررهاليبس نينمؤملا

 ةماقإب ةننا نم بطاخ مامإلاو ،بطاخم ريغ يبصلا نأل 3()اغلاب .2

 .نيدلا

 .بطاخ الو فلكم ريغ نونجلاف ء(ةالقاع .3

 .(5«ةأرما مهرمأ اولو موق حلفأ ام». :ةره هلوقل ء(ثاركذ .4

 .(7)«مكلاومأ ءاهفسلا اوتوت الو :ىلاعت هلوقل (ث)الدع .5

 .هسفن كلمي الو هل ةيرح ال دبعلاو (٢)اًرح ( .6

 نذا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت لاق .()ادهتجم .7

 .(!")«مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو

 .141 ةيآ ،ءاسنلا ةروس -ا

 .128 ص ،2ج ،لصفلا .مزح نيا -2
 .192 ص ثةينغم دارج ۔امحم -3

 .126رص ثالجعلا رينم - .128 ص اج لصفلا ،مزح نبا 4

 ام :لاق .ةأرما :اولاق ؟سراف رمأ يلي نم هل نز لوسز لاق» :ظفلب دحأ داور 5
 .«حلفي نل» :ظفللا سفنب يذمرتلاو - .550 ص ،ج «ةأرما مهرمأ يلي موق حلفأ

 ‘ظفللا سفنب يئاسنلاو - .527رص .4ج .2 مقر ثيدح 375 باب نتفلا باتك

 .2ل1ص ،8ج 07 باب ،ءاضقلا باتك

 ص ،©2ج نودلخ نبا - .129 ص ،4ج ،لصفلا مزح نبا - .211 ص ،يدادغبلا -6

692. 

 .5 ةيآ ،ءاسنلا ةروس -7

 .2لص .ةيناطلسلا ماكحألا ىلعي وبأ 8

 نبا- .31 ص ،يدرراملا۔ .128 ص ،4ج ،لصفلا مزح نبا - .211 ص "يدادغبلا 9

 .692 ص 52ج نودلخ

 .58 ةيآ ءاسنلا ةرزس -0
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 نم نلا ىلإ بحاو ريخ يوقلا نمؤما» :ةث لاق 3(ا)اعاجش .8
 .(2)«فيعضلا نمؤملا

 .(برحلا رومأب اريصب .9

 .(4)لمعلاو يأرلا يف رثؤي امم ءاضعألاو ساوحلا ميلس .0

 .(5)ايشرق .11

 .(©)اموصعم .2

 نمف .بتارم اهيفو ،ءاهقفلا لاوقأ يف ةدراولا طورشلا يه هذه

 نيح يف داقعنالا طورش يهو ةيسايس اهضعب ربتعا نم ءاملعلا

 .ةلمكم اهرابتعاب ةيناث ةبترم يف نورخآلا اهعضو

 مدقملا يف ةعمتجم نوكت نأ بجيو ،داقعنالا امب تي نلا طورشلا امأ

 ةيرحلاو ،غ ولبلا و ةروكذلاو لقعلاو مالسإلا :ةمس يهف ةفالخلا لإ

 . (7)ةلادعلا و

 ةعاجشلاو داهتجالا :يهف ةيلضفألا طورشب ةاًمسملا طورشلا امأ

 .31 ص ،يدرواملا -ا

 ةجام نباو - .2052ص .4ج .2664 ثيدح 3يباب !ردقلا باتك .ملسم هاور -2

 دمحأو - .1395 ص 54168 مقر 14 باب دهزلا باتكو .31ص 578 مقر ،ةمدقملا

 .370/366 ص .2ج

 .31 ص يدرواملا 3

 .129 ص ،4ج ،لصفلا ،مزح نبا 4

 .211 ص ،يدادغبلا- .128 ص ،4ج ،لصفلا مزح نبا .32 ص يدرواملا 5

 .160ص 5،7ج شةغالبلا جمف حرش ديدحلا يبأ نبا 6

 .اهدعب امو 295 ص ،يدلاخلا دومح -7
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 .(!)يشرقلا بسنلاو ءاضعألاو ساوحلا ةمالسو ،يأرلا ةيلهأو

 مكح تحت تجردنا وأ صوصنلا اهيف تًّحص دق طورشلا هذهو

 .(2اهل امزاج ابلط انمضتم ليلدلا دري مل نكلو حيحص صنب تبل

 اذهو .ةعيشلا ريغ دحأ اهطرتشي مل و ،امب لقي ملف ةمصعلا امأ

 ال فلاسلا مامإلاو ،ةيصولاب لإ متت ال مهدنع ةمامإلا نأ نم اقالطنا

 هذهو .ةمصعلا اهنيب نمو طورشلل عماج مامإب الإ يصوي نأ نكم

 ىف اف ينلا عم هكارتشاو ،مامإلا ماهمل ةينيدلا ةعيبطلا اهقلطنم ةمصعلا

 نوكي نأ دب الف ريخألا عجرملا وه هنأ امبو .ةيلوؤسملا هذمم ضوهنلا

 الإ ءامسلا نم ايحو ىقلتي يذلا ةث لوسرلا لثم هنأ امك .اموصعم

 .(ة»يحولا ةملك لامعتسال ايدافت ،اثيدحتو اميهفت هنومسي مهنأ

 دقو \بسنلا طرش وه ءاملعلا نيب شاقنلا هيف عقو طرش مهأ نإ

 مامإلاو ةئجرملا روهمجو ةلزتعملا ضعبو ةعيشلا لكو ،ةّسلا لهأ بهذ

 طورش نم هنأ ىلإ يدادغبلاو يدرواملاو مزح نباو يعفاشلاو دمحأ

 :(5)نيليلدب كلذ ىلع اولدتسا دقو ،(ث)داقعنالا

 نم ةمئألا» :لاق ثيح ات ينلا نع ترتاوت قلا ثيداحألا : الوأ

 .299 ص يدلاخلا دومحم -1

 .298 ص ،هسفن -2

 .478/471 ٣ ةرامع دمحم 3

 .32 ص ،يدرراملا- .211 ص "يدادغبلا- .74 ص ،4ج ،لصفلا مزح نبا 4

 .302 ص ،يدلاخلا دومحم 5
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 .(!«شيرق

 .ةفيقسلا يف ةباحصلا عامجإ :ايناث

 طارتشاب لوقلا ىلع روهمجلا يقب دق» هنأ نودلخ نبا صنيو

 .(ث«نيملسملا رومأب مايقلا نع ازجاع ناك ولو يش رقلا بسنلا

 كلذو ،داقعنالا ال ةيلضفألا طورش نم ةقيقحلا يف طرشلا اذهو

 ام وهو ‘بوجولا ىلع لدت الو ،هيلع ةحارص لدت للعو بابسأ ةدعل

 .اقحال لقتسم ثحبب هدرفنس

 :لوضفملا ةمامإ -ب

 نيملسملا نإو ىصحت الو عت ال داكت ةيلضفألا طورش نإ

 فشكلا رسعي امم يهو ةيقلخلاو ةينيدلا ممتافصو مهبهاوم يف نوتوافتي

 ممتربخو مهتفرعم ىلإ نوينعملا هجتي اهيلإ جاتحي امنيحو ،اهلك اهنع
 تافص ملسم يف عمتجت دقو \بسانم لجر بصنم لكلو صاخشألاب
 ثجب انهو .ايعقاو ارمأ امهنيب ةلضافملا لعجي امم ارخآ يف عمتجت ال

 .لضفألا دوجو عم لوضفملا ةيلوت عوضوم ءاهقفلا

 اومكح اذإ .شيرق نم ةمنألا :لاق هله يبنلا نأ سنأ نع» :ظفلب دواد وبأ هاور -1

 هللا ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف ،اومحر اومحرمسا نإو ،اوفو اودهاع اذإو
 - .163ص 52 ج «لدع الو فرص مهنم لبقي ال كنيممجأ سانلاو ةكنالملاو

 حتف .«شيرق يف رمألا اذه نإ» :ظفلب ةيواعم نع ،ماكحألا باتك "يراخبلاو

 - .503ص ،34ج «سانلا ةالو شيرق» ظفلب يذمرتلاو - .233رص ©16ج يرابلا

 «شيرق نم ةمئألا» ظفللا سفنب دمحأو _ .حيحص بيرغ نسح ثيدح : هنع لاقو

 .129ص .3ج

 .694 ص ،2ج نودلخ نبا -2
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 موي ةفالخلا ماظن زورب دعب لوضفملاو لضافلا عوضوم أشن دقو

 فارطأ تقفتا دقلو .(!)ةباحصلا نيب ةلضافملا نوملسملا زاجتسا

 ،يويند ال يد انه لضافتلا نعم نأ ىلع ثحبملا اذه يف فالخلا

 لضفألا دوجو عم هميدقت زاوجو لوضفملا ةمامإب نولوقي رايتخالا لهأو

 .(ة)اينيد هنم

 .موقلا لضفأ نوكي نأ بجي مامإلا نأب لئاقلا وهو :لوألا يارلا
 نم ىرخأو 5ةلزتعملا نم فئاوطو جراوخلا نم ةفئاط لوق وهو
 .(٧)يرعشألاو 5(ة)ةعيشلا نم ةضفارلا عيمجو ةئجرملا

 نأ نم يربطلا هاري ام الإ عطاق يعرش ليلد نم يأرلا اذهل سيلو
 نبا ركذ دقو .(ةهنييعت ىلع لدت ركب يبأ ىلع تنثأ ىلا ثيداحألا

 نوكت نأ زوج يذلا وهو ©‘لوضفملا ةمامإ زوج ال ينالقابلا نأ مزح

 مث» .ةث نلأ لوسر نم لضفأ وه نم يف ةلاسرلاو ةءوبنلاو ةمامإلا يف

 دالبلا يف تقرفت دق شيرقو لضافلا ىلع فرعتلا نكمي فيك هنإ
 ىلع ةباحصلا نم اريثك ىلو دق هلث لوس رلا نأ د امك .ةيمالسإلا

 مهريغو نامثعو لعو رمعو ركب وبأ مهيفو ،اهحتف دعب ميلاقألا

 .(ث)«مهنم لضفأ

 .327 ص ،اج ،يمساقلا رفاظ -ا

 .514 ص ةرامع دمحم -2

 .308 ص يدلاخلا دومحم 3

 .274 ‘اهروطتو ةيرعشألا ةأشن ىسوم لالح رظنا 4

 .309 ص ث،يدلاخلا دومحم 5

 .دعب امو 127 ص يدادغبلا 6
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 ،يأرلا اذه ىلع عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم صن ىلع رثعن مل و

 ةفالخلا نأل ةزئاج لوضفملا ةمامإ نأو .حيحص ريغ هنأ كش الف

 ةرقتسم ريغ ةمألا فورظ تماد امو .مايق نسحأ امب موقي نم يعدتست

 ةيلودلا تاقالعلا يف ةرتؤمو ةلعاف ةوقك اهدوجو مدعل ارظن ايسايس

 ةحلصملل اعبتو هلجأ نم بّصن ام قفو مامإلا نوكي نأ دب ال هنإف

 .امب مايقلا هنم ىجري يتلا
 لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوجب لئاقلا وهو .نياشلا يارلا

 ةئجرملا نمو ةلزتعملا نم ىرخأو جراوخلا نم ةفئاط تبهذ هيلإ

 .(١))مزح نباو ةلا لهأ عيمجو {ةعيشلا نم ةيديزلا عيمجو

 وهو ،ةديبع يبأو رمعل ركب يأ حيشرتب كلذ ىلع نولدتسيو

 .(2)كلذ ةباحصلا ركني مل و امهنم لضفأ

 ناك دقو ةيواعمو نسحلا ةمامإ ةَّحص ىلع لصاح عامجإلا نإو

 .(ثصاقو يبأ نب دعسك ،امهنم لضفأ سانلا يق
 نولوقي ةنسلا لهأو» :ةّسلا لهأ ناسل ىلع ةيميت نبا لوقيو

 مهرثكأ دنع ابوجو امإ نكمأ اذإ ةيالولل حلصألا ىلوتي نأ يغبني

 وهف ،هتردق عمأ حلصألا نع لَدَع نم نأو مهضعب دنع ابابحتسا امإو

 وهف كلذل هنح عم حلصألا ةيلوت نع ازجاع ناك نمو . ل الظ

 . (4)«روذعم

 .308 ص يدلاخلا دومحم -ا

 .309 ص يدلاخلا دومحم - .126 ص .4ج .لصفلا مزح نبا -2

 .309 ص يدلاخلا دومحم - .126 ص .4ج كسفن مزح نبا 3

 .282 ص ،1ج ةيوبنلا ةنسلا ج اهنم ،ةيميت نبا 4
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 وهف لضافلا نم رذعب لوضفملل عيوب اذإ هنأ كلذ نم جتنتسيو
 ىلع ءاهقفلا رثكأو ،هيف فلتخا دقف رذع ريغب ناك اذإ امأو زئاج

 .(!)ةمامإلا طورش نع اصقان لوضفملا نكي مل اذإ زاوجلا

 ةمألل يخيراتلا عقاولاو لوقعملا ىلإ برقألا وه يأرلا اذهو

 .(«ج رح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو :ىلاعت لاق ةيمالسإلا

 لهأ نأ مولعملا نمو» :هلوقب ةيميت نبا هب فرتعي يذلا عقاولا وهو
 ةعبرألا ءافلخلا دعب ةكوشلا لهأ ضعب ناك هنأ يف نوعزاني ال ةتسلا

 .(ة«هنم ةيالولاب ىلوأ هريغو اصخش نولوي

 رثكأ انرظن يف وه ،هزاوجو لوضفملا ةيلوت يأ "يأرلا اذه ذإ
 يأرلا ليلعت نم هانمدق امل ةيميت نبا لوق حًّجرن ةلأسملا هذه يفو .اباوص

 .لألا

 ةيضابالا 2

 :مامإلا طورش -أ

 ؟هتافصو هطورش مهأ يه امو ؟يقيقحلا مامإلا وه نم

 ءةيمالسإلا سرادملا نيب فالتخالا تراثأ ةلأسم مهأ يه كلت

 .ةيمالسإلا بهاذملا كلت نيوكت ىلإ لاوحألا نم ريثك يف اذه ىدأو
 ةمامإلل ةلوخملا تافصلا لمجُم ىلع اوقفتا دق نوملسملا ناك اذإو

 .6 ص يدرواملا -ا

 .8 ةيآ جحلا ةروس -2

 .381 ص 0 !ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ةيميت نبا 3
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 اهوربتعاو ةعاجشلاو يأرلاو ءاكذلاو عرولاو ىوقتلاو حال صلاك

 .ةيليضفتلا طورشلا ضعب لوح رودت تناك تافالخلا نإف ؛ةيلصأ
 -ةبراغملاو مهنم ةقراشملا۔ ةيضابإلا ءاملع قافتا مدع نم مغرلابو

 هيلع زكترت يذلا ساسألا ادبملا نإف ،ةمامإلل ةقيقدلا طورشلا لوح

 طورش ىلع رفوتم لك ةيقحأو يطارقميدلا جهنملا وه ةيسايسلا مهتيرظن
 ادبملا اذهو .سنجلاو نول نزو ةماقإ نود ،ةفالخلا بصنمل ةمامإلا

 .(!)اقالطإ ةيضابإلا هيف فلتخي ال يذلا

 راسملا هنأ ساسأ ىلع اينبم ناك هاحتالا اذش ةيضابإلا رايتخاو

 ميلاعتلا راطإ يف نطاوملل ةيساسألا تايرحلا نمضي يذلا ديحولا

 ،هنوؤش ىلوتي نم رايتخا ةيرح أدبم تايرحلا كلت مهأ نمو .ةيمالسإلا

 .(ةقوقحلا كلت هسفنب وه ىلوتي نأ هقوقح طسبأ نإف يلاتلابو

 نا اهلعجو ةمامإلل ةلهؤملا طورشلا يخامشلا مساق دروأ دقو

 الو مصأ الو ©ىمعأب سيل ،القاع ،اغلاب هنوك» :يهو ،ءاطرش رشع

 ح هيلع ميقأ نمم الو ،نيلجرلاو نيديلا عوطقم الو انمز الو سرخأ

 دقعي نأو عرولاو نيدلاو ملعلا لهأ نم نوكي نأو دلجو عطق نم
 املع نيملسملا لضفأ نم نيلقاع نيغلاب لاجر ةتس ةيالولا لهأ نم هل

 نأ الإ نيملسملا نم هلبق دحأل اودقعي آلأ عساتلاو :لاق .انيدو اعروو

 تعمج دقو .(ة)«هلبق يذلل ةيعاد ناك رحب نكي مل نإف ،رخ هنيب نوكي

 نمو .ةمامإلل ةيضابإلا ءاهقف امب ءاج يلا طورشلا مهأ ةرقفلا هذه

 .180 ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع -ا

 .179 رص .همقن .نالهج نودع -2

 .236ص .2ج .خياشملا ريس ك يخامشلا -3
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 عرولاو ملعلا طرش ىلع اريثك اوزكر دق ةيضابإلا نأ ظحالي املالخ
 ءافولاو قدصلاك ةيقلخلا تافصلا مث ىلوألا ةجردلاب (!)ىوقتلاو

 مصأ نوكي ال» نأك ةيقلخلا تافصلا مث ،(ة)ةنسحلا قالخألاو دهعلاب

 انونجب الو ،داهخجلا ضرف هنع طقسي امو حراوخلا صقان الو ىمعأ الو
 ءاكذلاو يأرلاو ةلوجرلا ةفص ةثلاثلا ةجردلا يفو .(«اهوتعم الو

 .(4)ةميكشلا ةوقو ةعاجشلاو

 هتالالدتسا هل اقلطنم طورشلا ةيمست يف ةيضابإلا قلطنا دقو

 ةيلمع ننسو ةنز ينلا نع تتبث ةحيحص صوصن نم ةيعرشلا
 قلا ةلادعلاو ةيرحلاو ةيروكذلاو غولبلاو لقعلاو مالسإلاك ةباحصلل

 .ةيساسألا تافصلا نم دعت

 ط ورش نم هرابتعاب ةيش رقلا طرش ىلل اقالطإ .ةيضابإلا تفتلي م و

 اوعمسا» ثيدحب &(5«شيرق نم ةمنألا» ثيدح نولباقيو ةيلضفألا

 .77 ص 0100ج فنصملا يدنكلا -ا

 .44 ص 3يج ،نيبلاطلا جهنم ،يقاتس رلا 2

 .77 ص 5،ا0ج ‘هسفن يدنكلا -3

 .ملكتي خيرات نامع ©فاسع يجانو ملاسلا دمح - .444 ص ،8ج ‘هسفن يقاتسرلا 4

 . آ ع ا ل. ح!18.- .126ص

 اذإو اومكح اذإ شيرق نم ةمنألا :لاق هنت يبنلا نأ سنأ نع» :ظفلب دواد وبأ هاور 5

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف ،اومحر اومحرُسا نإو ،اوفو اودهاع
 باتك ،يراخبلاو - .163ص .2 ج «لدع الو فرص مهنم لبقي ال .نيعمجأ سانلاو

 - .233ص ،ا6ج ،يرابلا حتف .«شيرق يف رمألا اذه نإ» :ظفلب ةيواعم نع ماكحألا

 نسح ثيدح : هنع لاقو - .503رص ج «سانلا ةالو شيرق» ظفلب يذمرتلاو

 .129ص ،3ج «شيرق نم ةمئألا» ظفللا سفنب دمحأو - .حيحص بيرغ
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 .(!)«ةبيبز سأرك هسأر ايشبح ادبع ناك ولو مكمكح نمل اوعيطأو

 يه امنإو صيصختلاو رصحلا ةفصب درت مل تاياورلا هنه نإ مث

 ةيلومش عم قانتت ثيداحألا هذه نأ امك هدعب عقيس امع رابخأ

 .(2»ىرخأ ةهج نم ةيقرعلا تايبصعلا ةبراحمو ةهج نم مالسإلا

 ساسأ ناك لب ثيدحلا اذه ىلع ادامتعا جتحي مل ركب ابأ نإو

 كلذ ىلع لدأ الو .برعلا رئاس ىلع اهمدقتو شيرق ةوق هجاجتحا
 هيف نرواس ام اح ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ناك ول» :لاق رمع نأ نم

 .(ة)«تلش

 ترفوت تم عيمجلل قح ةمامإلا نأ ىلع نوعمحب ةيضابإلاف

 :ىلاعت هلوقب كلذ يف نيسنأتسم مدقملا يف ةبولطملا طورشلا

 ةمامإلا رصح فلاخي لوقعملا نإو .(٨)4«مكاقتأ نلا دنع مكمركأ نر

 ةدع نم ىلو دق ناك ل ينلا نأ امك ةدحاو ةرسأ وأ ةليبق ي

 .(5)لئابق

 ناذألا باتك «ةبيبز هسأر ناك يشبحل ولو عطأو عممسا» :ظفلب ،يراخبلا داور -ا

 ،8باب ةرامإلا باتك يف !ملسمو - .56رص .2ج :623مقر ثيدح لباب

 "يذمرتلاو - .1465ص 53ج .ةفلتخم ظافلأب .1838/1837/1836 /1835ثيدح

 .39باب داهجلا باتك «...دبع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو اوعمسا» :ظفلب

 .965رص 53ج /2862/2861/2860 ثيدح

 .1!ص ،اددع .جاهنملا شيفطا ميهاربإ 2

 .441 رص ديحوتلا ةديقع ح رش }شيفطا دمحا 3

 .13 ةيآ ،تارجحا ةروس 4

 .28ص جهانملا قدصأ دومح نب ملاس 5
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 يقتلي ييلا طاقنلا نم يشرقلا بسنلا داعبإ ةلأسملا هذه دعئو
 .(!)ج راوخلا عم ةيضابإلا اهيف

 نم ةمئألا» ثيدح اولؤأت نيذلا مهدحو اوسيل ةيضابإلاو

 نباو نالقابلا لثم ىمادقلا ضعب كلذ يف مهتفاو لب 0«“شيرق
 .()نيثدحملا نم ةرهز وبأو 5نودلخ

 :ةيشرقلا طرش يف ءاملعلا يأر
 نع تدرو ةحيحص ثيداحأ ىلإ ةيشرقلا طرشب نولئاقلا دنتسا

 يف رمألا لازي ال» ثيدحو ،«شيرق نم ةمئألا» اهنم تق يبنلا

 .(}«نانثا سانلا نم يقب ام شيرق

 عاهقفلا كلذب لاق امك ،نيقيلا ديفت ال ةيداحآ تاياورلا هذه نإ

 ىدحإ يف دمحأو يعفاشلاو ةفينحوبأو كلام ،ةعبرألا ةمئألا مهنيب نمو

 رمألابو بيغلاب رابخإلا ليبق نم دعت ثيداحألا هذهف .(‘)هنع نيتياورلا

 نم هيجوتلاو داشرإلا جرخم جرختو رصعلا كلذ يف عقيس ام وأ ،عقاولا

 لثمو ،ةيعيرشتلا هتفصب سيلو ،ييمزلاو يسايسلا دئاقلا هتفصب ث يبلا
 اكلم نوكت ح ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا» ثيدح ثيداحألا هذه

 ص ةرامع دمحم - .258رص ‘مالسإلا رجف - .332ص !مالسإلا ىحض !نيمأ دمحأ -ا

()49. 

 .158ص ءانندابم هذه ،نورخآو حلصم دمحأ 2

 باب ،ةرامإلا باتك .ملسمو - .62ص .9ج 8٥2 باب ماكحالا باتك .يراخبلا هارر 3

 .1452ص 53ج .1820ثيدح .ا

 .71ص .‘ةعيرشو ةديقع مالسإلا \ترتلش درمحم 4
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 اوميقتسا» :لثم رمألا ةفصب تدرو لا ثيداحألا امأ .(ا«ادضع

 ام ةيمالسإلا ةمألل نيبتل تءاج دقف 5(ة)«مكل اوماقتسا ام شيرقل

 .(ةةلا رمأ ىلع ةميقتسم تيقب اذإ شيرق عم هب لماعتت نأ بجن

 دنع «شيرق نم ةمئألا» هسفن ثيدحلا ةياور صخت اميف امأ

 هللا دبع ىلإ ةرمو ،نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ ةرم دنسم وهف ،يراخبلا

 نِإ» :لوقي ةث هللا لوسر تعمس ينإ :ةيواعم ةياور ظفلو .رمع نبا

 ال» :ةث هللا لوسر لاق رمع نب ةياورو «شيرق يف رمألا اذه

 :ناتظحالم اهيف «شيرق ىف رمألا اذه لازي

 اذه نإ مث "ةمئألا" ةملك مدختست مل امهنم ايأ نأ :ىلوألا

 .ةفالخلاو مكحلا ىلع ةلالدلل رصعلا كلذ يف مدختسي مل حلطصللا

 .حلطصملا اذه اهيف سيل يراخبلا ةياورو

 ثيدحلل ةيواعم ةياور يراخبلا اهيف ركذ يلا ةبسانملا نأ :ةيناغلا

 يراخبلاف .ةياورلا هذه ةيقادصم ىدم لوح تالؤاست ةدع حتفت

 نب هللا دبع نأ هغلب دق ةيواعم نأ معطم نب ريبج نب دمحم نع يوري

 .شيرق ريغ نم ي أ۔ ناطحق نم كلم ن وكيس هنأ ثدح رمع

 - .221ص 8کج «كلذ دعب اكلم خ ةنس نوثالث يتمأ يف ةفالخلا» :ظفلب دمحأ هاور -ا

 وبأو - .220ص كج ،“كلملا كلذ دعب نوكي مث اماع نوثالث ةفالخلا» ظفلبو

 نم هكلم وأ .ءاشي نم كلملا هللا ؤي مث ةنس نوثالث ةوبنلا ةفالخ» ظفلب دواد

 .515ص 32ج .8باب ،نتفلا باتك .«ءاشي

 .277 ص .کج بجأ هاور -2

 .109ص ةدوع رداقلا دبع -3
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 نوكيس هنأ و كشي رق ىلع اروصقم سيل رمألا نأ ىلع ي ورب ناك رمع

 .(!ا)رمع نبا بذك يش رقلا ةيواعم نأو ناطحق نم كللم

 :ظفلب ةريره يبأ نع يوري وهف ،ملسم ةياور صخي اميف اتأو

 مهرف اكو . مهملسمل مهملسم ن أشلا اذه يف شيرقل عبت س انلا»

 عبت سانلا» :ظفلب هللا دبع نب رباج نع يوري امك .(2«مهرفاكل

 نإ» :ظفلب ةرمس نب رباج نع هيوري امك .(ة)«رشلاو ريخلا يف شيرقل

 هذه يفو .(4)«ةفيلحخ رشع انثا مهيف يضعع ىتح يضقني ال رمألا اذه

 :تاظحالم ةدع ةياورلا

 ناك اذإ الإ كشيرق يف نيتمامإ مايقب رشب دق هلب لوسرلا نأ :الوأ

 .اشيرق مالسإلا معي نأ لبق هلاق دق هل لوسرلا

 .2)3/4)4ص ،فقوراف رمع -ا

 01باب ةرامإلا باتك .ملسمو - .13ص 34ج ،1باب ،بقانملا باتك .يراخبلا هارر -2

 عبت مهحلاص .شيرقل عبت سانلا» :ظفلب دمحأو .1451ص 51820/1818 ثيدح

 شيرقل عبت سانلا» ظفلبو - .10]ص ،اج ،«مهرارشل عبت مهرارشر .مهحلاصل

 .101ص ،4ج «مالسالا يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مهرايخ

 ،ظفللا سفنب دمحأو - .145]ص .1819 ثيدح 5،1باب ،ةرامإلا باتك .ملسم هاور 3

 .383/379/331ص 33ج

 - .1452رص ،3ج .1821ثيدح ،شيرقل عبت سانلا باب ،ةرامإلا باتك ملسم هاور 4

 «ازيزع مالسالا لازي ال» :ظفلب و «ايضام سانلا رمأ لازي ال» :ظفلب هاورو

 :ظفلب و }«اعينم ازيزع نيدلا لازي ال» :ظفلبو «ازيزع رمألا اذه لازي ال» :ظفلب و

 .1822 ثيدحلا مقر «امئاق نيدلا لازي ال»
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 هذهف .ةفيلخ رشع ينثا مايق نع ثّلحتت ةرمس نب رباج ةياور :ايناث
 مث نيدشارلا ةفالخ يه ةفالخلا نأب ةي هثيدح عم ضقانتت ةياورلا

 الو ،لطقف ةعبرأ مهف نيدشارلا ىلع قبطنت ال مث .ادضع اكلم نوكت

 اذهو ،ةيمامإلا ىلع قدصت يهو .ةفيلخ رشع ةعبرأ مهف نييومألا ىلع

 .(!)نيثيدحلا نيذىممب نولدتسي مهف

 نأ وه اضيأ فقوملا اذه زّرعي ام نإ» :ةرامع دمحم روتكدلا لوقي

 بهو نب هللا دبع اوبختنا امل ةيضابإلا كلذب دصقيو- جراوخلا

 يبأ نب يلع نيبو مهنيب تاشقانملا ترادو نيملسملل ةفيلخ (ة)يسارلا

 دقنلا ىلإ رشي مل و وتحي مل مهيلع دقتنا ام عيمج نإف سابع نباو بلاط

 ثيدحلا ناك ولف .شيرق ريغ نم ةفيلخ مممياختنا ىلع حيرجتلاو

 جراوخلا يف ناك هئأ ملعلا عم ،هباحصأو يلع هب جتحال احيحص

 الف \ىوقتو عرو لهأو ءارقو ثيدحلل ةاورو اق ذننأ لوسر ةباحص

 .(ة)جاجتحالا اذه لثم مهنع بيغي نأ نكمي

 ملعي ناك ظ ينلا نأ ودعي الف» : يلازغلا دمحم خيشلا لوقي

 .494/493ص قوراف رمع -ا

 ةحاصفو يأرو ملع اذ ناك ،ةيضابإلا ةمئأ نمو دزألا نم يبسارلا بهو نب هللا دبع -2

 حوتف دهشو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ينلا كردأ .ةدابعلا يف ابجع ناكو ،ةعاجشو
 هركنأ ميكحتلا عقو املو ،هبورح يف يلع عم ناك مث صاقو يبأ نب دعس عم قارعلا

 - ناورهنلا يف اوعمتجاف «يسارلا بهو نب هللا دبع :مهيفو ،يلع باحصأ نم ةعامج

 38 ةنس ةعقاولا هذه يف يسارلا لتقو الع اولتاقف مهيلع هورمو طساوو دادغب نيب
 .288رص .4ج مالعألا ،يلكرزلا .ةيرجه

 .110 ص .ةرامع دمحم -3
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 ءاهودعي ال دق مكحلا نأب سحأ دقو برعلا نيب شيرق ةلزنم

 ءامسلا ةنعل لزنتساف ةليقثلا ةنامألا هذهب راتهتسالا اذه نم سُجوتو

 .(!)«اهيف طرفي نم ىلع ضرألاو

 يف عقو ام ىلإ اودنتسا دق نونوكي طرشلا اذمب نيكسمتملا نإ

 قحلاو ؤ©بصنملا اذب شيرق ةيقحأب رمعو ركب يبأ جاجتحاو ةفيقسلا

 بناج عنقي يكل «شيرق نم ةمئألا» ثيدحلا ىور دق ركبابأ نأ

 ةفيقسلا ةّصق اوور نيذلا نكلو روهشم عامجإ اذهو راصنألا

 ال برعلا نأ» ركذو ،ثيدحلا اذه ركذي مل مهنم يربطلا ةصاخو

 اراد مهطسوأ مهو شيرق نم يحلا اذهل الإ رمألا اذه فرعت

 .(2)«ابسنو

 ةمامإلا نوكتل هيف ةوعدلا نبت ملا ةفيقسلا عامتجا نأ مهفيل اذه نم

 نم نيرجاهملا ةناكم ىلع ءانب لب ثيدحلا اذه ىلإ ادانتسا شيرق نم

 نب رمع بهذم وهو .(ةاصوصخ ةث لوسرلاو ءامومع مالسإلا
 هتلخدل ارحج شيرق رشاعم نولخدت ول هللاو» :لاق نيح باطخلا

 .(4)«هيف نلا اوقتاف مكرثأ ق برعلا

 برعلا ىلع شيرق قوفت ساسأ ىلع ناك رمعو ركب يبأ موهفمف
 ةصاخ و ،ةنتفلا فوخ نيملسملا نيب يضارتلاو عضاوتلا مث \ةسائرلا يف

 .178رص يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا يلازغلا دمحم -ا

 .495/494 ص ،يزوف قوراف رمع 2

 ٠ .95/94ص ،اج ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز وبأ 3

 .246/244ص 33ج يربطلا 4
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 ةسائرلا نوكت نأ نيتليبقلا ىدحإ ةيهاركو جرزخلاو سوألا ليبق نيب

 .(!ا)ى رخألل

 ىنتيل ثالث» :لاق ةافولا هترضح امل هنأ ركب يبأ نع يور ام نإ

 هيف هعزاني الف .هدعب نم رمألا اذه نمل :نهنع ةلت ذنا لوسر تلأس

 خألا تنب ثاريم نعو ؟ًوح نم هيف راصنألل لهو ؟دحأ

 .(2« ؟ةّمعلاو

 ولو» :ىروشلا سلجب نيع امدنع باطخلا نب رمع لوق كلذكو

 .(3)يشرقب سيل ملاسف .«هتفلختسال ايح ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ناك

 .ةيلضفألل طرش ةيشرقلا نأ ىلع ةعطاق ةلدأ هذه لك

 نأ ىلع اوعمجأف امتاياور ةلعو ثيداحألا نتم ءاملعلا شقان دقو

 لاوزب اهتيقادصم لوزت عوضوملا يف للعل الإ نوكي نأ نكمي ال اذه
 مهضعب ادايقنا ممألا بعصأ مهو" برعلا ناك اذإو .للعلا كلت
 ةينيدلا ةوعدلا نأو ،(5)"ةسائرلاو كلملا ةسايس نع دعبأ"و 4“(3)"ضعبل

 الإ ايبن اتلا ثعب ام» :ته لاق ثيح ةمئاق اه موقت ال ةيبصع ريغ نم

 .(»رومألا ميقتست تيح يوق عزاو نم دب الف 6(ث)«هموق نم ةعنم يف

 .180/179ص ‘مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ۔ايس -ا

 .24ص اج ةسايسلاو ةمامالا ةبيتق نبا -2

 .180لرص بطق ديس -3

 .32ص ێ مالسالا رجف نيمأ دمحأ 4

 .32ص نيمأ دمحأ - .626 ص ،2ج ،نودلخ نبا 5

 .«هموق ةورذ ىف هنعب الإ انيبن لجو زع ةلل ثعب امف طول لاق» :ث لاق ظفلب دمحأ هاور 6

 533ص .2ج «هموق نم ةعنم يف الإ هدعب ايبن لجو زع فلأ ثعب امف» :ظفلبو

 .662 ص 52ج نودلخ نبا -7
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 ةب ال ةيشرقلا ةلأسم يف ءاملعلا ءارآ نع انثيدح لمكتسن نأ لبقو

 نيمأ دمحأو نودلخ نبا هيلإ بهذ ام لوح تاظحالم ةدع ءادبإ نم

 إدبم ىلع شيرق ةمامإب ةصاخلا ثيداحألا نتمل امممايب يف دامتعالا نم

 نع سانلا دعبأ مأب برعلا افصو دقف ،عيطاخ قلطنم هنأ انل ودبي

 ةقيقحلا يفو .ضعبل مهضعب ادايقنا ممألا بعصأ مأو اةسانرلاو كالملا

 برعلا ةظاظف ىدم ىلع لدت يهو ءادج ةيساق فاصوألا هذه نإف

 نيمأ دمحأ نأ كلذ نم !ةلئسأ ةدع حرطت دق ةلأسملا هذهو .ممهتوادبو

 تابثإ عيطتسي قح ةمأ لك يف خيرات هل لصح مل و ممألاب املاع نكي م

 انفارتعا مغر اننإف نودلخ نبال ةبسنلاب رمألا كلذكو .ةمصولا هذه

 ملاعلا كلذ امئاد ىقبيس هنآ الإ خيراتلاو عامتجالا ملع يف هرُكبتب

 فرعتلاو بوعشلاو ممألا فينصت هيف بعصي نمز يف شاع يذللا

 .اهيلع وأ اه مكحلا مث ةضيفتسم ةسارد اهنم ةدحاو لك ةساردو اهيلع

 ريغ ديفي الو ،هيف اكوكشم ربتعي اذه نيمأ دمحأو نودلخ نبا مكحو

 .نيقيلا ديفي الو نظلاو ىوعدلا

 مهفلخت عم برعلا نأ رظن الف امهلوقب ميلستلا اننكمأ ول تحو

 بوعش اهيلإ تلزن يتلا ةكردلا ىلإ نولزني مهتيبصعو مهتيلهاجو

 ىلع اوضق نيذلا لوغملاو راتتلا بوعشو ىطسولا نورقلا يف ابوروأ
 ،ناسنإ ك يف ةزيرغ مكحلا ةوهشف .دادغب يف ةيمالسإلا ةراضحلا

 يرشبلا خيراتلاو .هتراضح مدقت ىدمو هؤامتناو هسنج ناك امهم

 بعصأ برعلا نأ نودلخ نبا هيلإ بهذ ام ضقانت ةلدأو ةلثمأب ءيلم

 سرادلا اهلمحتي لئاسم ذوفنلاو ةيبصعلا اياضق ىقبتو .ادايقنا ممألا
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 .اهريغ ىلإ لقتنت مث ةمأ يف نوكت ةيفرظ رومأ امنأل

 نم امباصأ ام ببسب اهتيبصع تشالت دق شيرق تناك اذإو

 تلاز نقلا ةيشرقلا طارتشال نيعم الف ،اهريغل ذوفنلا حبصأ و .ةراضحلا

 هذه ىلع ءوضلا ءاتلإ اهأش نم لاوقألا نم اريثك كانه نإو .(!)اهتنع
 .عقاولاو قطنملا ةيحان ند ةلأسملا

 ضارقنالل ةلباق يه و ممأل ارئاسك ةمأ اشيرق نأ ا عقاولا

 وأ اسنج نأ القن ال و القع خيراتلا انل تبني مل هنإ مث ء(ال)يشالتلاو

 طوني ال مالسإلا نإ مث .(ةبهاوملا تازيم ركتحا دق ماوقألا نم اموق

 نم ةقبط وأ تويبلا نم تيب وأ دارفألا نم درفل ةفالخلا رمأ

 ضرألا يف مكح نم لكو ،ىلاعت هلل ةقلطملا ةيمكاحلا نأو 5(ف)تاقبطلا

 ءانثتسا نودب نينمؤملا عيمج دعو ذننا نأو هلل ةفيلخ دعي مالسإلا تحت

 :ىلاعت لاق رخآ نود درف فالختسا ىلع صني مل و مهفلختسي نأب

 يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا ذلا دعو

 .(5)ة ضرألا

 ةدع نم شيرق ريغ نم ىلو دق ةقث لوسرلا نأ اضيأ عقاولاو
 امو ،اهيلع ع رف اهنإف .ةيالولا ةحصل لصأ ةمامإلا ةحصو .لئابق

 .() ع رفلا ىق زاج لصألا ىق زاج

 .335 ص 58اج يمساقلا رفاظ - .662 ص 2ج نودلخ نبا -ا

 .ا مقر ةقاطب ،ةلباقه .جاحلاب خيشلا دمحم -2

 1٢9. ص يسايسلا دادبتسالاو مالسالا .يلازغلا دمحم 3

 .28رص مالسالا يف ةايحلا ماظن يدودوملا 4

 .55 ةيآ ،رونلا ةروس 5

 .26ص زاجملاو ةقيقحلا د رمح نب م اس ۔-6
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 شيرق ةوق هيف تناك نمز يف اوشاع نيذلا ةعبرألا ةمئألا نإ ش

 رئاسو &(©!)طرشلا اذمب نوكسمتي مهلعج يذلا وه اهدشأ ىلع

 ضقانت اذه يفو ،ايشرق نكي مل ولو بّلغتملا ةمامإ اوزاجأ دق روهمجلا

 .(ة)ةرورضلاب كلذ اوللع مهنكلو

 يف اهرودو اهللعو اهنتمو ثيداحألا ةغيص مهفن انلعجن اذه ك

 .اصوصخ شيرقو امومع برعلا ةايح

 لب ةمامإلا داقعنال اطرش سيل يشرقلا بسنلا نإ :لوقلا ةصالخو

 يف يدلاخلا دومحم روتكدلا اهزجوأ ،هوجو ةدع نم اذهو ،ةيلضفأال

 :طاقن تس

 بلطلا ديفت امهمأ مغرو ،ةيرابخإ ةغيصب تءاج ثيداحألا :الوأ»

 .ديكأتلا ديفت ةنيرق اهيف سيل امهأ لإ
 يف رمألا نوك نيعمو ةفص سيلو مسا شيرق ةملك نإ :ايناث

 .مهريغ يف نوكت نأ نم عنام الو ،مهيف امأ شيرق

 ام» :ةلث لاق امل ةمامإلا داعقنال اطرش ةيشرقلا تناك ول :اثلاث

 يف ةيشرقلاف ،مامإ نودب ةمألا ىقبت لهف هوميقيل مل اذإو ،«نيدلا اوماقأ

 .طقف قحلا

 .يراصنأ وهو لبج نب ذاعم هفلخيس هنأ ةباحصلا ركني مل :اعبار

 يق ةفالخلا دقعل يرورض رايتخالاو اضرلا طرش نأ :اسماخ

 .يشرقلا دوجو عم مكحلل يش رقلا ريغ ةمألا راتخت دقف نيملسملا

 .71ص مالسإلا ماظن كرابملا دمحم -ا

 .1!()(»ص ثةدوع رداقلا دبع -2
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 لسلستلا اذه ظفح نيملسملا ىلع بجول ابجاو ناك ول :اسداس

 ال فيلكتلاو نكم ريغو عنتمث هنأ لاحلاو ةعاسلا مايق لإ بسنلا ق

 .(١)«هيلع رودقم وه امب الإ نوكي

 يهنت ام وهو ؛ءاملعلا فلتخمل ءارآلا هذه ضرع دعب هارن يذلاو

 ناسل ىلعو ءاهقفلا مالك ق ةيشرقلا طارتشا نأ ةشقانملا هذه هب

 لدأ الو ،نامزلا ريغتب ريغتت ىلا ةيعرشلا ةسايسلا باب نم وه ةباحصلا

 .()خيراتلا ربع يشرقلا ريغ ةفالخىلع نيملسملا عامجإ نم كلذ ىلع

 نم هباختنا نوري ةعيشلا انناوخإ نإ» :يلازغلا دمحم خيشلا لوقي

 يدنع يأرلاو كشي رق نم نوكي هرأ ةّسلا انناوخإ ىريو 8ةوبنلا تيب

 2 ح م سانلا أفكأ نإو .ةنيعم ةليبق الو.

 .(3)«سنج وأ بسن لإ رطن نود هريغ نم ممقدايقب قحأ

 :لوضفملا ةمامإ -ب

 بهذم ةمئألا نم لضافلاو لوضفملا عوضوم يف ةيضابإلا بهذي

 ءاوس ةيضابإلا نم كلذ ركنأ نم يضابإ ردصم يأ ركذي مل و زاوجلا
 فلاخ يذلا ينامعلا يويسبلا نسحلا ابأ ادع ام ةبراغملا مأ ةقراشملا

 ديفي ال ةمامإلا توبث» نأ شيفطا خيشلا ىريو ،ةيلضفألا طرشب لاقو

 .(4)«ةيلضفألاب عطقلا

 .307/304 ص يدلاخلا دومحم -ا

 .71 ص .مالسالا ماظن كرابملا دمحم -2

 .142ص ىمالسإلا مهفن فيك .يلازغلا دمحم 3

 .427رص ديحوتلا ةديقع حرش ضشيفغطا دمحما 4
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 ةررك .ا طورشلاب ةمامإلل حلصأ وه نم نيملسمنل أاّتهتي مل اذإو

 ةعيابم نسحألاف مهتلود لاوز اوفاخو ةيافكلاو ىوقتلاو عرولا نم
 مل اذإ ءاملعلا ةروشم لإ لمعي ال نأك اطورش هل اوطرشو .فعضألا

 نم ة وشملا نإو ءامب لمع لدعلاو قحلا يف اهملع اذإو ،هتابجاو فرعي

 .(!)لنسحأ يأرلا لهأ

 .۔ه ن .محأ نوكي دق لوضفملا نأب ماقملا اذه يف ةيضابإلا سنأتسي و

 الو ،يعرلل ع وطأ نوكي وأ ،ام رمأب مايقلا يف هنم موقأو لضافلا

 .لفأ رمأب مايقلا وه ربتعملا ذإ .(2لوضفملل لإ نوداقني

 امنيح لقث لوسرلا لعفب كلذ زاوج ىلع ةيضابإلا لدتسا امك

 رمعو ركب وبأ اهيفو ،اريمأ صاعلا نب رمع اهيلع لعجو ةيرس ثعب
 نم ةب ۔صلا يفو ركب يبأ ةمامإ كلذكو .راصنألاو نيرجاهملا ءاحلصو

 يروسلا رمع سلجب و .أو ديزو رمع نباو دوعسم نباك هنم ملعأ وه

 وأ ايح ةديبع وبأ ناك ول» :هلوقو .نامثع نم ملعأ وه نم مهيفو

 بيبح نب عيب رلا هب باجأ ام كلذكو .«كش امهيف ينجلاخ ام ملاس

 نيدنف نبا ةيضق يف يمتسرلا باهولا دبع مامإلا باحصأ ناسغ وبأو

 .(ة)لوضفملا ةيلوت زاوج مدع ريخألا اذه ىعدا امدنع

 كم
 .45 ص 58ج ءنيبلاطلا جهنم يقاتس رلا -ا

 .427 ص 8،شيفطا دمحا -2

 - .278 رص اج ثلينلا حرش شيفطا دمحما۔ .64 ص 510ج فنصملا ايدنكلا -3

 - .5)0(1رص ،ةيضابإلا كولمو ةمنأ خيرات يف ةيضايرلا راهزألا نورابلا ناسيلس

 .258رص .2ج .ةيمالكلا ج راوخلا ءارآ ،يلاط رامع
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 مامإلا طورشب لوألا قلعت :نيعوضوم ثحبملا اذه يف انلوانت

 .ةمئألا نيب لضافتلاب نانلاو

 لوأل ودبت يلا عيضاوملا نم مامإلا طورش عوضوم ناك دقلو
 رصح ةنسلا لهأ عم ةيضابإلا اهيف فلتخي يلا طاقنلا نم امنأ ةلهو

 املسم ةدعاق حبصي نأ داك فالخلا اذهو .ةيشرقلا طرش يف فالخلا

 اهدجي ةلأسملا هذه يف اديج لمأتملاو ثحابلا نكلو ،نيبهذملا نيب اجي

 لهأ عم امتح نوقتلي ةيضابإلا نأو يعونت يروص فالتخا دَرجب

 ىلع ةمألا قافتا اوزاجأ مهنأل كلذو ،ةيشرقلا طرش يف ةعامجلاو ةّسلا

 يلا ججحلا نم يهو ءاقتلالا ةطقن يهو ،(!)يشرقلا ريغ ةمامإ زاوج

 .طقف ةيلضفألل طرشلا اذه نوربتعي نيذلا اهقاس

 ةمامإ زاوج ىلع اهيف ةمألا تقفتا يلا تالاحلاو فورظلا هذهو

 ميلاقألا لالقتسال ارظن رضاحلا انرصع يف اريثك دراو رمأ يش رقلا ريغ

 نكمي ال هنأ امك .اهنم ميلقإ لك يف مامإ مايقو ضعب نع اهضعب

 لخادتل ارظن ،ملسملا عمتحلا يف يفاصلا يشرقلا بسنلا ىلع ظافحلا

 رمألاو يبرعلا عمتحلا يف اذه تارجهلاب تاعمتجملا ج زامتو باسنألا

 نكمي ال هنأ امك .ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا تاعمتجملل ةبسنلاب دقعأ

 نوناق هعنمي ام اذهو ،هدلب ريغ دلب يف ةمامإلا يلوتل يشرق داريتسا

 .ايلود هيلع فراعتملا ةنطاوملا

 نيينس نم ءاهقفلا بلغأ نإف ىرخألا طورشلا صخي اميف ات
 ىلع مث ،املسم هتفصب مامإلل نيدلا بناجلا ىلع اوزكر دق ةيضابإو

 .ةصاخ .ةلباقم .يليعامسإلا نيمألا دمحم -ا
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 ودبيو .ءاضعألاو ساوحلا ةمالسو ةعاجشلاو يأرلاك ىرخألا بناوجلا

 رضاحلا انرصع يف نكمي هنإف ،هلئاسوو مكحلا رومأ روطتل ارظن هنأ

 كلذو نيلجرلا عطقك ءاضعألا صقنب ةقلعتملا طورشلا ضعب طاقسإ

 لاو ،لامعألا هذه يف نيصصختم ناوعأو تاباتكو حلاصم دوجول

 .تايلوؤسملا نم ارينك مامإلا نع ففخت

 لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوجب قلعتملا يياثلا عوضوملاو

 ةدراولا ججحلا ةوقل ارظن ،زاوخلا وه ةنسلا لهأ ىدل بلاغلا يأرلا نإف

 نوكي اذمبو .ةيضابإلا دنع عنملاب لوقلا دري مل امنيب اذه .هتمامإل ةزيجلا

 فورظلاو ،ةلأسملا هذه يف قافتا ىلع يضابإلاو نيسلا بلاغلا روهمجلا

 وه بصنملاف ،امتابلقتو فورظلا عونتل ارظن يأرلا اذه ديؤت ةيلاحلا

 .هل بسانملا لجرلا ددحن يذلا

 . اقلطنم هل نإف مامإلا طورش نم هفقومو يعيشلا بهذملا امأ ٭

 نب يلع مامإلا يف ةعيشلا دقتعم لوح اساسأ رودي قلطنملا اذهو رخآ

 :نيروحم يف كلذو ،بلاط يبأ

 هنوكل ارظن ،ءايبنألاك موصعم بلاط ييأ نب يلع نأ وه لوألا

 مل و منصل دجسي مل هنأ يف ىلجتت هتمصعو 5 يبلل ديحولا صرلا
 ةمئألا نأ امبو .ادمع الو اوهس ةئيطخ هنع ردصت مل و \طق هللاب كرشي

 مهف يلاتلابو \ةمصعلا يف هلثم اونوكي نأ ًدب الف ءايصوألا مه هدعب نم
 .ءايبنألاك

 نأ دب الف ،قالطإلا ىلع ةباحصلا لضفأ لع نوك وه ناثلا

 نأ ملعألاو ىقتألل نكمي ال هنإ ثيح ،سانلا لضفأ مامإلا نوكي
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 نأ ٌوحأ قحلا ىلإ يدهي نمفأ» :ىلاعت هلوقل اقبط 5هنود وه نمل داقني

 .(اة“عبتي

 ةمكحلاو صنلا :ةثالث يف ةعيشلا دنع طورشلا رصحنت اذجبو

 .ةيلضفألاو

 ارظن طورشلا عم ةيلضفألا طبا رت وه ةلأسملا هذه ق ظ >دالاملاو

 مامإلا مادام ةلضافملاو ليضفتلا نع ثيدحلل لاحب الف دحاولا قلطنملل

 ,(2)خلب ينلا يصو وه يعيشلا

 ةنسلا لهأ نم ةبيرق مامإلا يف ةبولطملا مهطورش نإف 5ةلزتعملا امأ "
 لا ق مامإلا نورصحێ الف ،&بسنلا ةلأسم ق مهعم مهقافتال ارظن

 نم نطب يأ نم نوكي نأ نكمي لب ةعيشلا دنع رمألا وه امك تيبلا

 قح ردقلا اذه يفكي الو» :رابحلا دبع يضاقلا لوقي .شيرق نوطب

 كب ال يذلا لب اينيسح وأ اينسح نوكي نأ بجث ال ت ايمطاف نوكي

 .(ة)«نينطبلا دحأ نم نوكي نأ وه هنم

 ةصاخلا ى رخألا طورشلا ةلزتعملا فيضي ط رشلا اذه بناج لإو

 اده صوصخ رابحلا دبع يضاقلا فيضيو ةيقلخلاو ةيقلخلا بناوخلاب

 قئوي اديدش اعرو نوكي نأ طئارشلا هذه نم ًلب ال» :هلوق ع وضولملا

 ،بلق ةوقو ةدشو سأب اذ نوكي نأو ،هيلع دمتعيو هنم نمؤيو هلوقب

 .35 ةيآ سن وي ة ر وس ۔-إا

 .يفاكلا نم لوصألا يلكلا - .24/23رص ،نومكاحلاو ةعيشلا .ةينغم داوج امح -2

 .اهدعب امو 274_ص !ج

 .752ص ةسمخلا لوصألا حرش رابخا دبع يضاقلا -3
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 .(!)«رومألا يف تابثو

 مهف صاخ قلطنم لوضفملاو لضافلا مامإلا ةلأسم يف ةلزتعمللو

 ماكحلاب ساقي لب ،ةعيشلا دنع رمألا وه امك يبلاب مامإلا نوسيقي ال

 ئشنأ اهلجأ نم تلا ةحلصملل مدقي مامإلا نإ مغ .ةساسلاو مكحلاو

 موهفملا اذه نمو ،ةيمالسإلا ةلودلل ةينآلا فورظلل اقبط اذهو .بصنملا

 .لضافلا ىلع لوضفملا مدقت ادبم نوزيجي ةلزتعملا نإف
 ىلإ ةلضافملاو ةمامإلا طورش ءازأ بهاذملا فينصت نكمي مدقت امم "

 .ةلزتعملاو ةيضابإلاو ةّسلا لهأ اهنم لوألا فنصلا لمشي ،نيفنص

 عم يقتلت ةعيشلا نأ ةظحالم عم .طقف ةعيشلا ناثلا فنصلا لمشيو

 رصح يق لثمتي قراف عم نكلو ©بسنلا طرش يف ةلزتعملاو ةّسسلا لهأ

 نوطب عيمج لمشيل هل نيرخآلا عيسوتو ‘تيبلا لهأ يف كلذ ةعيشلا

 .سي ره

 ثك 2

 .752ص .ةسمخلا لوصألا حرش رابحلا دبع يضاقلا -1
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 مامالا بيصت :ايناث

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ 1

 أرط رذع ببسب كلذ ىللإ ةجاحلا وعدتو مامإلا بصن نيعتي امدنع

 بابسألا نم كلذ ريغ وأ ،نونج وأ ضرم ةجيتن مئاقلا مامإلا ىلع

 ىقبت نأ اهل نكمي ال ةيمالسإلا ةمألا نإف ةافولا وأ ،لزعلاك هل ةليقلملا

 مايأ لمعلا هيلع ىرج ام اذهو .مايأ ةثالث نم رنكأ مامإ نودب

 رمع نأ نم كلذ ىلع لدأ الو .(عامجإلا هيلع دقعناو 5(!)نيدشارلا

 ببسي نم لتقب ىصوأو !مايأ ةثالث يروشلا هسلج لهمأ باطخلا نبا
 ىلع رذعلا عطق دق مالسإلا ناك اذه نم .رايتخالا ةيلمع ةلقرع

 .اهتماقإ ةدمو .ةفالخل ةماقإ ةلأسم يف نيملسملا

 :ثالثت لحارمب مامإلا بيصنت ةيلمع رمتو

 :حيشرتلا -أ

 فيكو ءراتخي نمو ؟نوحشرملا مه نمو ؟حيشرتلاب موقي نم
 !ةيمالسإ طباوضو دعاوق كلذل دحج وي لهو !راتخي

 .حيشرتلا دعاوق اهنم طبنتسي ةيسايسلا ةباحضلا ةايحل عبتتملا نإ

 يلع امأو نامثع اوبختناو هباحصأ نم ةنس رمع حشرو ،ةفالخلاب رمع

 .2ج ريثألا نبال خيراتلل لماكلا باتك ق نيدشارلا ءافلا ةيلوتو ةفيقسلا ةق رضنا - ا

 .41-98ص .3ج دعب امف 22()رحص

 .4 ص يدلاخلا د ومحم -2
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 .يروشلا رمع سلجم نم ةمامإلا ىلع لصحت دقف

 ةيلمع هب ترم يذلا قيرطلا وه ماقملا اذه يف انمهي يذلاو

 نع جرخت نأ نكمي ال ةقيرطلا هذهو ‘ىرخألا قرطلا نود رايتخالا
 .دقعلاو لحلا لهأ نيب رواشتلاو ىروشلا ةدعاق

 دقعلاو رايتخالا ةيلمع نولوتي نيذلا ةلأسم ءاهقفلا لوانت دقلو

 ةيلمعلا رضحي نأ بجت مأ ؟مامإلا دلب نم نورضاحلا كلذب موقي لهف

 ؟دالبلا ميلاقأ رئاس نم ةفالخلل حلصي نم لك

 دقعلاو مامإلا رايتخا نولوتي نيذلا نأب لوقلا ىلإ يدرواملا بهذي
 راص امنإو» :هلوق نم فشتسي ام كلذو ،هدلب يف نورضاحلا مه امنإ هل

 هملع قوبسل ،اعرش ال افرع ةمامإلا دقعل الوتم مامإلا دلبب رضحت نم

 .(!)«هدلب يف دوجوم بلغألا يف ةفالخلل حلصي نم نألو ،هتومم

 مامإلا دلب يف نيدوجوملاب رايتخالا لهأ يدرواملا ديدحت نأ ةقيقحلاو

 يلوت يف عماط لك نإ ذإ ،يعقاو وه يناثلا ديدحتلاو يرظن رمأ

 هميدقتو هحيشرت ىلع نوقفتي اراصنأ هلوح عمجي ةفالخلا ةيلوؤسم

 .(2)هتعيابمو

 يهأ مهددعو ةمامإلا دقعي نم لوح مئاق فالتخالاف اذهلو

 ةمصاعلا يف نيرضاحلا نم مأ كدلب لك يف دقعلاو لحلا لهأ روهمجب
 اضرب مهدحأ اهالوتي ةثالثب مأ ؟رمعو ركب يبأك ةسمخ مأ ؟طقف

 ؟يلع ةعيابم دارأ امدنع يسابعلاك دحاوب مأ ؟حاكنلا دقعك نينثالا

 .3 ا ص يدرراملا -ا

 .143ص ،نالجعلا رينم 2
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 كلذ كرتو ،اهقرط ددحي ملو ىروشلا عرش مالسإلا نأ قحلاو

 عم قفَّت ال دق ءارآلا هذه لك دحتو .ناكملاو نامزلا بسح نيملسملل

 رايتخالا موقي نأ دب الف .(ا)4«مهنيب ىروش مهرمأو)» :ىلاعت هلوق

 تالصاوملا نأل [(ت)ةيمالسإلا دالبلا عيمح يف ىروشلا لهأ يأر ىلع

 اذإف رذعلا اذه تعطق دق ةيرصعلا حيشرتلاو باختنالا لئاسوو

 نامضل ةرفوتملا ةقيرطلا بسح رايتخالل دقعلاو لحلا لهأ عمتجا

 يضرو لبق نإف ءالضف مهرثكأ مهنم اومدقف ةكوشلا لهأ عامتجا

 .ةاضارم طقف امنأل اهيلع ربجي ال كلذ ضفر نإو ،هوعياب ةيلوؤسملاب

 طورش يف نانثا أفاكت نإف ،هريغ ىلإ لودعلا كلذ دعب ىروشلا لهألو
 عيوب ول ذإ طرشب اذه سيلو .انس امهربكأ رايتخالا لهأ مدق ةمامإلا

 يعور هنم عجشأ رخآلاو املع رثكأ امهدحأ ناك اذلو .زاج امهرغصأل

 لضفألا نمف امهنيب عزانتلا عقو اذإو .ةفالخلا بصنم هبلطتي ام امهيف
 .(ة)امهريغ ىلإ لودعلا

 الو نيملسملاو مالسإلا ةحلصم رايتخالا ساسأ نوكي نأ دب الو

 .رخآ نود قيرفل راصتنا وأ \ةطلسلل بح وأ ةبارق نم ىوهلل لخد

 ةيلمع نم يناثلا رودلا يتأي صخشلا نيعتيو رايتخالا متي امدنعو

 .ةعيبلا وهو \©بيصنتلا

 .38 ةيآ ىروشلا ةروس -ا

 .168/160ص ؛ةدوع رداقلا دبع -2

 رداقلا دبع - .1932ةنس 554 ددع رونلا ةديرج سيداب نبا۔-- .35 ص يدرواملا 3

 .142ص نالجعلا رينم - .163 ص ةدوع
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 :ةعيبلا -ب

 ؟بحت نم ىلعو ؟اهماسقأ يه امو ؟ةعيبلا يه ام

 ىلع ةقفاوملاو ةفالخلل حشرملا دييأت يه افرعو احالطصا ةعيبلا"

 .(ا )"حيش رتلا

 ةعاطلا ىلع دهعلا" امب دوصقملاف ةيلمعلا ةيفرعلا ةيحانلا نم امأ

 رمأو هسفن رمأ ق رظنلا هل ملسي نأ ىلع هريمأ دهاعي عيابلا نأك

 .(2)"نيملسملا

 :ميركلا نآرقلا يف ةعيبلا مأ

 ةعيبلا ةيمهأ نيملسملل نيبت تايآ ةدع ميركلا نآرقلا يف تدرو

 :لاق ثيح ىلاعت نلأ دنع اهتميقو اهازغمو

 .4 نلا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نرر»

 . (4)4«ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع 1 يضر دقل

 امنأكف عيابي امدنع نمؤملا نأل ،عيبلاو ءارشلاب امهنع هللأ ربع دقو
 ةنأ نر» :لاعت هللأ لاق . مامإلا فرصت تحت اهعضيل هسفن عيبي

 عيابي ذإو .(5)«ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

 .105 ص ،يدلاخلا دومحم - .258 ص !ج يمساقلا رفاظ -ا

 ،نالجعلا رينم - .10ص ،مظنلا !ميهاربإ يلع نسح- .718 ص .2ج نودلخ نبا -2

 .16!ص

 10 ةيآ ،حتفلا ةروس -3

 .18 ةيآ .حتفلا ةروس -4

 .12 ةيآ ةبوتلا ةروس -5
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 عياب نمو .نلا عيابي امنأكف نيدلا ةماقإ و ةرصنلا ىلع همامإ ملسلا

 مامإلا ماد ام هيلع جورخلا زوج ال اظبلغ اقاثيمو ادهع ىطعأ لدتف نلا
 ۔ .

 .للا رمأب امئاق

 :ةنسلا ي ةعيبلا (ب

 ةرصنلا ىلع جرزخلاو سوألاو ةت لوسرلا نيب عقو ام كلذ نم
 ةعاطلاو عمسلا ىلع راصنألا دهع ةه لوسرلا ذخأ دقو .(!)ةعاطلاو

 ملسلا يف هعم فوقولا عت ةعيبلا هذه تناك دقو .هتلود ءانبل

 نأ ىلع مكعيابأ» :هلوقب مهنم كلذ ةلث لوسرلا بلط دقو .برحلاو

 مث .رورعم نب ءاربلا ذخأف .مكءانبأو مكءاسن هنع نوعنمت ام نوعنمت

 اي انعيابف ،انرزأ هنم عنمن امث كتعنمنل قحلاب كثعب يذلاو امعن :لاق

 ارباك اهانثرو .ةقلحلا لهأو بورحلا ءانبأ هللاو نحنف !هللا لوسر

 .(2)« رباك نع

 هيلع ىرج ام وهو ،ابجاو اضرف تحبصأو ةعيبلا لصأ كلذب متف

 .اعامجإ حبصأو نيدشارلا مايأ كيسايسلا لمعلا

 "ةعيبلا م اسقا

 دق ةعيبلا نأ نبتن يمالسإلا خيراتلا يف ةيسايسلا ةايحلا عّبتتن امدنع

 ذخأ نم مامإلا نكمتي تيح ةيرورض لحارم يهو ،نيتلحرمب ترم

 ىلع اساسأ دنتست ةعيبلا نأل ةيعرلا نمو رمألا يلوأ نم ةطلسلا ةيعرش

 .101 ص يدلاخلا دومحم -ا

 .85/84ص .2ج ةيوبنلا ةريسلا ماشه نبا -2
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 :(!)نامسق ةعيبللف .ةماعلاو ةصاخلا نم اضرلا مث ،رايتخالاو حيشرتلا

 داقعنالا ةعيب :لوألا مسقلا

 بصتنم ىلإ نيمدقتملا حفصت نم ىروشلا لمأ يهتني املنع

 مامإلا يف مهتبغر رهظيف نيرضاحلا لضفأ موقي مامإلا زيمتيو ،ةفالخلا
 ىضر ىرخأ ةهج نم هلباقيو ،باجنإلاب ىمسي ام وهو ،هيف بوغرملا

 ناتيلمعلا ناتاهو .لوبقلاب ىمسي ام وهو ،ةيلوؤسملا لمحت ىلع عيابملا

 ةعاطلا قح هل ةطلسلا بحاص وه عابمل نأ ناينعت امهنأل ناتيرورض

 .(2)«دايقنالاو ةرصنلاو

 ةعاطلا ةعيب :نياثلا مسقلا

 مهبجاو نم هنأل نيملسملل رايتخالا ةجيتن نع نالعإلا يمهو

 هتطلسل ةمألا عوضخ ةفيلخلا حنمت» يهو ،مهمامإ ىلع فرعتلا

 .(3)«هتفالخ ىلع ةقفاوملاب ادهع هئاطعإو ةيسايسلا

 :ةعيبلا طورش

 اهفرط ةيئانث ةيلمع اهمأ يه اًدقع اهنوك ثيح نم ةعيبلا طورش

 ةنسو اباتك ةتنا ماكحأ قيبطت مازتلاب دهعتي يذلا ةفيلخلا لوألا

 وأ هاركإلاب كلذ متي ال ثيحب ،ةعيابملا يف ةمألل ةلماكلا ةيرحلا ءاطعإو

 ىًّمسي ام وهو ،دوهعلا نع جرخ ام اذإ مامإلا ةبساحم مث .كلذ هباش ام

 .ةضراعملاب اذه انرصع ىق

 .263 ص "يدلاخلا دومحم - .96ص 52ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز ربأ -ا

 .263 ص "يدلاخلا دومحم -2

 .263 ص 3هسفن 3
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 مدعو ةعاطلاو عمسلاب دهعتت يلا ةمألا وهف يناثلا هفرط امأ

 .(!العرش هوركم يف آلإ جورخلا
 :ةعبرأ يهف اهتحص ثيح نم اهطورش امأ

 ةعيبلا بلطت الف نيدلا ةماقإو مالسإلا ىلع ةعيب اممأل :مالسإلا .]

 ىلع نيرفاكلل ةنأ لعجي نلو :ىلاعت هللأ لاق .ملسملا ريغ نم
 .(ت)هاليبس نينمؤملا

 بطاخن ع رشلا نأل ،نيفلكملا ريغ ىلع ةعيبلا بحت ال ذإ :غولبلا .2

 .قيفي ىتح نونجملا نع :ثالث نع ملقلا عفر» :ةث لاق .غلابلا

 .(«ظقيتسي ىتح مئانلا نعو ككردي ىتح يبصلا نعو

 .مهل الو مهيلع ةيلوؤسم ال هلبألاو هوتعملاو نونجلاف :لقعلا .3

 نأ مامإلل ب الف مالسإلا يف ةعيبلا دنس امهو :رايتخالاو اضرلا .4

 .(ه)دقعلا ءاضمإ متي امهبو ،راتخت نأ ةمألل ةب الو ،ىضري

 دقعلا ةيرظن عم قفتي مالسإلا يف ةعيبلا لصأ نإف ةدئافلل امامتإ و

 ناج ررق دقف ةلودلا لصأ يف رصعلا ءاملع هضرتفا يذلا يعامتجالا

 ةلودلا مايق يف لصألا نأب يزيلكنالا كول نوجو ،زبوهو وسور كاج

 .اهدعب امو 4 ص ©اج ،يمساقلا رفاظ -ا

 .141 ةيآ ،ءاسنلا ةروس -2

 دودحلا باتك دواد وبأو - .310ص ،11ج ©‘قالطلا باتك يراخبلا هاور -3

 مقر دودحلا باتك ،يذمرتلاو .560ص ،4ج 534402/4403 ثيدح ،16باب

 .2042/2041يدح ،15باب قالطلا باتك ،ةجام نباو - .32ص .4ج .3

 .لدعب امو 128 ص يدلاخلا دومح _4
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 عيمج ةلأسملا هذه يف مالسإلا قبس دقو .موكحملاو مكاحلا نيب دقع وه

 .(اةرطفلا نيد هنأل ةيسايسلا تايرظنلا
 :ةقفصلا -ج

 قح ةعيبلا نأ ىلع ةديشرلا ةفالخلاو ةوبنلا دهع يف لمعلا ىرج

 نإف امب هنت ىلا ةقيرطلاو اهتفص اًمأ .(2)ةأرما وأ ناك الجر ملسم ركل

 ةقيرط يأب حصت اهنإف اذهو ،ةليسو الو ةفص كلذل ددحي ال عرشلا

 يديألاب ةحفاصم كلذ مت دق ةوبنلا دهع يفف .لئاسولا نم ةليسوو
 ديلاب ةحفاصم تمت يلا ءاسنلا ةعيب يفو ‘ناوضرلا ةعيب يف عقو امك

 .(ةةهفاشملاب وأ بوثلا تحت نمو اغب نلأ لوسر نع ةباين

 دقف ةأرملا اًمأ ةرشابم ديلاب متت ةقفصلا تناك لاجرلل ةبسنلابو
 .ءاسنلا حفاصي مل ةلث لوس رلا نأ لصألاو ،امنأشب تاياورلا تفلتحا

 ام هللاو» :تلاق ثيح اهنع ذلا يضر ةشئاع نع ملسم هاور ام اذهو

 لوسر فك تسن امو .ىلاعت هنن هرمأ امب الإ انرب 1 لوسر ذخأ

 دق :نهيلع ذخأ اذإ نهف لوقي ناكو .طق ةأرما فك ةث ذننا

 .(4)«امالك نكتعياب

 اهلجأ نم ييلا تاعوضوملا بسح اذهو ةعيبلا ظافلأ تعونت دقو

 .98 ص ،اج ‘ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ دمحم -ا

 .118 ص "يدلاخلا دومحم 2

 .118 ص ،3هسفن -3

 باب ،ةرامإلا باتك ملسم - .63ص 39ج 54 باب ماكحألا باتك يراخبلا هاور 4

 ٤8 ص ،1ج .دمحأو - .1469ص ،3ج - .1840 ثيح 124/94/82
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 :نيرمأ نمضتت تناك اهتغيص نأ الإ تدقع

 .اقيبطت ذلا رمأب مايقلا قحو ةلودلا ةياعرب صتخت ام :لوألا

 يف ةرصلاو ةعاطلاو عمسلا مازتلا نم ةيعرلاب صتخي ام :ياشلاو
 .(الفورظلا تناك امهمو لاوحألا لك

 كلذ رهظي امك ،(ةعيوب موي ركب يبأ ةبطخ نم جتنتسي ام اذهو

 انالومو انديس عيابأ» :هللا رمأب رهاظلا ةفيلخلا ةعيابم صن نم اضيأ

 رمأب رهاظلا دمحم رصن ابأ مانألا عيمج ىلع ةعاطلا ضرتفملا مامإلا

 ةفيلخ ال نأو نينمؤملا ريمأ داهتجاو ،هيبن ةنسو نلا باتك ىلع هللا

 (3).«هاوس

 الو نيدشارلا ءافلخلا دعب ةعيبلا ظافلأ يف تادايز ةدع تعقو دقو

 لمعتسا دقو .ةيعرلاو ريمألا صاصتخا يف لخدي ام لصألاو ،امب ةربع

 نع ةيعرلا جورخ مدع نامضل لئاسو ةدع نييومألا ءارمألا ضعب

 لمعلا اذه ًرمتسا مث ،اهريغو قتعلاو قالطلا ىلع فلحلاب كلذو .ةعيبلا

 .يقيبطتلا مسقلا يف هارنس ام اذهو ،نييسابعلا مايأ

 جاات ر

 :ةثالث تناك ام ةداعف ةفالخلا تامالع امأ

 .تلت لوسرلا ةدرب يهو :ةدربلا

 .ث يبلاب ةوسأ ءافلخلا هذختا دقف :ماخلا

 .اهدعب امو 125 ص يدلاخلا دومحم - 1

 .224رص .2ج ريثألا نبال خيراتلا ق لماكلا باتك يق الماك ةبطخلا سن عجار -2

 .26ص ءافلخلا خيرات يطويسلا نع القن \291 ص ت !ج يمساقلا رفاظ -3
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 .(!)ةفيلخلا دي يف نوكي ليوط بيضق وهو :بيضقلا
 .نييسابعلاو نييومألا مايأ ةليط تامالعلا هذه تيقب دقو

 ماد امف ةنيعم ةدمب ةددحم تسيل يهف !ةفالخلا ةدم صخي اميفو

 وأ ،عرشلا ماكحأ ىلع جرخ اذإو ،ةفيلخلا وهف ةللا رمأب امئاق مامإلا

 هارنس ام اذهو .(ة)هريغ يف رظنو لزع لزعلا بجوت ةفص هيف ترهظ
 .ثلاثلا ثحبملا ىف

 ةيضابالا -2

 :حيشرتلا -أ

 يه امو ؟حّشري نمو ؟حّش ري نمو ؟حيشرتلا ةيلمع متت فيك

 ؟كلذ نع ةحتانلا تايلوؤسملاو حيشرتلا جئاتن

 لهأ عامتجا نم اهتيادب لوصف ةدع نم حيشرتلا ةيلمع نوكتت

 رايتخا مث ،تالوادملاو ،نيحشرملا ةمئاقل مهديدحت مث دقعلاو لحلا

 كاهبصنو ةمامإلا ةيمهأ ىدم انل نيبت لحارملا هذهو .ةمامإلل حلصألا

 رايتخالا ةجيتن ر لق ىلا بقاوعلاو راتخي نم ةيلوؤسم مظع ىدمو

 .نيملسملا رومأب راتهتسا وأ ىوه نع

 دقعلاو ةضيرف ةمامإلا» نأ نايبب دقعلا ةيمهأ يغئاصلا انل صخليو

 الو ةليسولا مدعب طقسي مل عامجإلاب بجو اذإ ضرفلاو ،ةليسو اهيف

 ىوقأ وأ حيحصلا دقعلا ماقم ناموقي ميلستلاو اضرلا نإ ليقو .اهكرتب

 .361 ص ،اج ،يمساقلا رفاظ 1

 .76ص كةدوع رداقلا دبع -2
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 .(1)«هل ىقبي رذع يأف ميلستلاو اضرلا عقو اذإف ،هنم

 حيشرتلل ةرشابم ةجيتن وه يذلا دقعلا ةيمهأ انل ىلجتت اذميو

 .(2)ةعاطلا ةعيبو داقعنالا ةعيب \اهيمسقب ةعيابملاو

 قرطلاو لئاسولا بسح ةمامإلل ةحشرملا ةمئاقلا ديدحت دعبف

 نوكي ام ةداعو ،(ة)دحاو رايتخال ىروشلا سلجب عمتجت ،كلذل ةحاتملا

 ملعلاب نيفورعم نينثا ىلإ صلقتي دقو ،ةتس نم انوُكتم ىروشلا سلج
 &(4)ريبكلا مهفلاو ريزغلا

 موقيو لوألا ىفوتي تتح ديدج مامإ رايتخا نكمي ال هنأ ملعلا عم

 اليبس دجي مل اذإ الإ ،هيلع ةالصلاو ىفوتملا مامإلا نفدب ديدحلا مامإلا

 مل نإو ،لدعلا هيلع لصيلف رضح مل نإو 3(رصملا يضاق هيلع لصيلف

 .(ه)اًئيد رصملا مالعأ لضفأ هيلع ىلص رضح

 نيحشرملا نم دحاو ىلع عامجإلا عقي يو رايتخالا ةيلمع متت امدنعو

 .ةمامإلا بصن يف ةلحرم مهأ يهو ،ةعاطلا مم داقعنالل ةعيبلا رود يتأي

 اهيلع ةبترتملا جئاتنلاو امب متتس ىلا ةيفيكلل ارظن

 ةعماجب طوطخم بيبللا ةفالسو بيرألا زنك نع القن /50ص قوراف رمع -1

 .ا99ص ،جديربك

 .ثحبملا اذه نم لوألا بلطملا ف كلذ ليصفت رظنا 2

 .189لص .ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهح نودع -3

 .18١1ص ةيضابالا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضرع -4

 .49/48ص قوراف رمع 5

 .334ص ،14ج ،لينلا حرش شيفطا دمحما 6
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 :ةعيبلا ۔ب

 اهيف طرتشي الو ،عيابملا ةمامإب ذلا مكح ىلع ةرامإ ةعيبلا»

 دبعو ركب يبأل باطخلا نب رمع دقعك دحاوب ولو حصت ذإ عامجإلا
 .(ا)«نامثعل فوع نب نمحرلا

 مت ولو ميلستلاو اضرلاب نوكت حضاو وه امك ةعيبلا يف ةربعلاف
 ةحص رثكأو قثوأ ناك عامجإلا لصح اذإ هنأ الإ دحاوب كلذ

 .ةمامإلل

 حفاصيو هدي طسبيف دقعلاو لحلا لهأ دحأ مايقب ةعيبلا متتو

 هلل ءافوو اقدص ةعيب هلل كعيابن انإ» :نلا دمحي نأ دعب الئاق (2)مامإلا

 رمألا ىلعو ،هلوسر ةعاطو لفأ ةعاط ىلع نيملسملا عيمجلو انل

 . هيبن ةنسو للا باتكب لمعلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 نع تعنتما ةقرف لكو ةيغابلا ةئفلا لاتقو .نلا ليبس يف داهجلا ىلعو

 يداعتو يلاوتو .نلأ رمأ ىلإ وعدتو .نأل رمأ ىلإ ءيفت تح قلا

 ودعلاو فيرشلاو عيضولاو فيعضلاو يوقلا يف قحلا ةماقإ ىلعو ،هيلع

 .(3)«ديعبلاو بيرقلاو يلولاو

 ىلع كانعياب» :كلذل يفكي دقو ،اهتلق وأ تاملكلا ةركب ةربع الو

 .(4)«ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو { هلوسر ةعاطو ةللا ةعاط

 .443ص ديحوتلا ةديقع حرش كشيفطا دمحما -ا

 .49لص ،فقوراف رمع -2

 .طوطخم 236 ةقرو \2ج ،يخامشلا مساق -3

 .طوطخم 236 ةقرو .2ج ،هسفن 4
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 :مامإلا لوقي ىروشلا لهأ لثمم لبق نم ةعيبلا ةءارق ةيامف دعبو
 ىلعو ةتف هلوسر ةعاطو ةلأ ةعاط ىلع نالف نب نالف تعياب دق»

 ام كيلع نإو إلا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 هيلع تتبث ،معن :لاق نإف .كلذب ديهش هللاو نيقداصلا ةارشلا ىلع

 .هيلع تمدمما دقف ،هللا ءاش نإ معن :لاق اذإو هقنع ىلع ةعيبلا

 .(ا)«ءانثتسا الب معن :لوقي يح ،ةيناث هيلع اهدعلف

 :ةقفصلا -ج

 .هتعيابل نورضاحلا عباتتي» ديدجلا مامإلا قنع يف ةعيبلا تابث دعب

 بصنيو &هدي يف متاخلاو هسأر يف ةمكلا عمحت مث .لضفأ وهف رثك امو

 ينلا ىلع يلصيو هيلع يينيو انلا دمحي بيطخلا موقي مث 5هئاذحب ملعلا
 رئاس عيابي ةعيبلا ىلع ثحلاو هيلع دقعلاب مامإلا رمأ ركذي مث لف

 هللو ربكأ هللاو ةللا ألإ هلإ ال :لوقيف هتاقوأ رئاس يف رركيو سانلا

 ال كلا ىصع نمل الإ ةعاط الو ،كلل آلإ مكح ال .تارم ثالث دمحلا

 ةعيبلا نأب املع .(2)«ننا لزنأ امم مكعێ مل نمل ةعاط الو هلل الإ مكح

 .هدي ىلع ةقفصلاب متت

 َ رحلا لهأب ةربعلاو ،نيملسللا دحأ نم ةعيابمل ةيلمع فنتكي امب ةربع الو

 .(3)ع امجإلا لصح دقف مهقافتا لصخ اذإف .ةمألا ةدمع مهو ،دقعلاو

 اهنإف ؛مامإ نودب نوملسملا اهيف ىقبي تلا ةدملل ةبسنلاب امأ

 .317/314ص ،14ج ،لينلا حرش ،شيفطا دمحما -1

 .317/314رص ،14ج ،هسفن -2

 .وص ،1 ددع جاهنملا ةلجم }شيفطا ميهاربإ 3
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 . رثكألا ىلع مايأ ةثالث امنأ ةباحصلا ةريس نم مولعملاو ددحت

 لبق مامإلا رايتخا نوكي له :ةلأسم تريثأ دقف ةيضابإلل ةبسنلابو

 مامإ هيلع يلصي نأ ليبس كلذ ىلإ دجو نإ :ليقف ؟هدعب مأ ىفوتملا ربق
 ءاتبلا مدع ىلع ةيضابإلا صرح ىلع ليلد اذهو .(!)هيلع نودقعي

 دعب مامإ نودب ةليل اوقبي نأ اوهرك نيذلا ةباحصلاب ءادتقا ،مامإ نودب

 .ةقث ينلا ةافو

 ةيلمع ءانثأ نوملسملا اهيف عقي دق قلا ةذاشلا تالاحلا ضعب كانهو

 ماوع نم مامإلل نوعيابملا ناك نأ لصح اذإ هنأ كلذ نم ڵ©بيصتنتلا

 هفرعي مل نم ىلع هتدقع بحت الف {ةفورعم ريغ هتريس تناكو سانلا

 هتريس تفرع اذإف \فرعي تيح هنم ةءاربلا زوحت الو اهل ةيالو الو

 تعزانت وأ ،لالَض ىلع هنأ ملعي مل ام ،هتيالوو هتمامإ بحت ذئنيحف
 نأ مهيلع بجيو ،هنم رمألاب ىلوأ ءاملعلا نوكتف كلذ يف ءاملعلا

 يأ هل ةكوشلا لهأ عضخ اذإو كلذل الهؤم امامإ مهسفنأل اوراتخي

 .()يعرشلا مامإلا وهف لوألل

 نوملسملا هلح دقو ةيلوؤسملا لمحت ضفر اذإ مامإلا نأ كلذ نمو
 لهأ عم باطخلا نب رمعب ةوسأ ،هريغ يف رظنلاو هلتق بجي هنإف اهايإ
 رفكلا ىلع هركأ وأ اردع لبق نم مامإلا رسأ اذإو ،(اىروشلا

 مغر هتمامإ لظتو ،نيملسملا لبق نم هتيالو ىقبتو سأب الف لازتعالاو

 .334ص !ج لينلا حرش كشيفطا دمحما -ا

 .30 ص 510ج فنصملا يدنكلا 2

 .طرطخم !8 ةقرو نيدلا لوصأ كيط وشلملا ىسيع نب نيروغبت -3
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 ةحيحص اهنإف ةمامإلا عم طرش هيلع طرتشا اذإو .رخآ مامإ ةماقإ

 .نيدنف نبا ةلأسم يف عقو امك لطاب طرشلاو

 اتا
 ةمماشتم لحارمب هتقفصو هتعيبو حيشرتلا نم مامإلا بصن ةيلمع رت

 .يضابإلاو يسلا نيبهذملا نيب ادج

 داكي فالتخا اهنم لوألا تافالتخا ةثالث دوجو انظحال دقو

 لوألا فالتخالا قلعتيو .نايلكشف نارخآلا انأ ايرهوج نوكي

 انه ةنسلا لهأ دحب ذإ {ةفالخلا طورش ىلع لصاحلا مامإلا ضفر ةلأسم

  

+
 

   حباتشو

 ةجرد ىلإ هعم ةيضابإلا دًدشتي امنيب هريغ ىلإ هنع لودعلا نوزيج
 مامإلا صخش ىلإ ةيضابإلا اهيلوي لا ةينيدلا ةرظنلا ببسب كلذو ،هلتق

 .ةيلوؤسملا هذه ربدتسا هنكلو ،نيدلا ةماقإ ىلع ارداق هنوك ثيح نم

 سلجب ءاضعأ رمأ يذلا باطخلا نب رمع لعف اذه يف ةيضابإلا دنتسمو

 .هيلع قافتالا عقو اذإ ةفالخلا ضفري نم لتقب ىروشلا

 دقعلاو لحلا لهأ اهطرتشي دق يلا طورشلا يهف ةيناثلا ةلأسملا امأ

 ضرعتي مل نيح يف ،ةتبلا ةيضابإلا اهضفر دق هذهف ،هتفيظو بناج ىلإ

 .هز هيبن ةنسو اننلأ ةعيرشب مكحلا طرش ادع اميف اذهو ،نوينسلا اهف

 قلعتتو ،ةيلكش ةلأسم قيقحتلا دنع يهف ةثلاثلا ةلأسملا ابأ

 تاراش نم ،ةيعرلا دارفأ رئاس نع ةفيلخلل ةزيمملا ءايزألاو ميسارملاب

 .ةنيعم ميسارمب بهذم لك َصتحا دقف ،كلذ ريغو بيضقو متاخو
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 ةقفصلا مث ةصاخو ةماع ةعيبو حيشرت نم بصنلا لحارم رئاس ىقبتو

 اظافلأ تعونت نإو .عيمجلا نيب فلتخت ال داكت غيص نم اهيف دري امو

 اريبك افالتخا فلتخت كلذ لحارمو يعيشلا مامإلا بصن ةيلمع نإ

 ةيصولا ةيرظنب اساسأ قلعتت يهو ،ةيضابإلاو ةتسلا لهأ ىدل اهنع

 هذه نم انظحال دقو .بيصنتلاب موقي يذلا وه مئاقلا مامإلا نأو

 .(ا)هنع ثيدحلا قبس ام وهو دهعلا ةيالو عم اريبك اطبارت ةيلمعلا

 هذهف ضرعتت مل ةقرفلا هذه ةيساسألا رداصملا نإف ةلزتعملا امأ

 .ةيلمعلا

 كاتاتملت
- 

 .دهعلا ةيالوب صاخلا ناثلا لصفلا رظنا 1
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 ةعامجلاو ةنسلا لهأ -1

 :مامإلا لرع -أ

 يف اهقح ةطلسلل ةمألا كالتما نع دلوتت ييلا ةيهدبلا جئاتنلا نم نإ

 قوقحلا نم دعي كلذ نأل مه حصنلا ءادسإو ةمئألا ةبساحم

 .اهرومأ يف اهالوتي نم رايتخا ةيرح بناج ىلإ مالسإلا يف ةيسايسلا

 اديعب هيجوتلاو دقنلا هيف نوكي نأ بجي يمالسإ أدبم وهف اذلو
 ماكحلا ةبساحم نأ اذإ لش الف .(ا)فاعضإلاو ريهشتلاو حرحخلا نع

 ىلإ اعد مالسإلا نأل ،لاتقلا ىلإ كلذ ىدأ ولو ،ةيعرلا ىلع بجاو
 ةمئألا روج دض فوقولا ذإ ةمألا ةطلس نع اعافد حالسلا لمح

 .(2)بجاو

 صوصن ةدع نم ىلجتي هدقنو مامإلا ةبساحم يف ةمألا قح أدبم نإ

 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو :ىلاعت لاق ،ةّسلاو باتكلا نم

 ىلع اونواعتو :لاقو .(ة)«ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 .(4)«ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا

 .54ددع «رونلا ةديرج سيداب نبا - .122 ص ێمالسإلا ماظن كرابملا دمحم -1

 .200 ص "يدلاخلا دومحم -2

 .104 ةيآ ،نارمع لآ ةروس -3

 .2 ةيآ !ةدئاملا ةروس 4
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 .(!)«فورعملا يف ةعاطلا» :هلوق ةق ذلا لوسر نع يور امك

 ام هركو بحأ اميف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا» :اضيأ لاقو

 .(2)«ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمأ اذإف .ةيصعمب رمؤي مل

 ءافلخلاو ةث لوسرلا ةلود مايأ لوعفملا يراس أدبملا اذه ناك دقو

 .(ة)ايثارو مكحلا راص ثيح نييومألا ىدل كلذ دعب ددبت مم 3ةعبرألا

 مامإلا لعخت ةعيبلاو رايتخالا ةيلمع نع ترجا يلا ةيلوؤسملا نإ
 طورش نم طرشب لخأ اذإ ةمألا مامأو ةلادعلا مامأ هسفن نع الوؤسم

 وأ ريصقت وأ لامهإ نع كلذ ناكأ ءاوس ،(4حصنلا كرت وأ ةمامإلا

 قحلا ذخأ يف فُسعتلل هباكترا وأ ،هتطلس دودح نع جورخ نم ،دمع

 دصق اذإ مامإلا نم صاصقلا يه ةيمالسإلا ةدعاقلا نأل ملظلاو

 يف هلمعو هتطلس تناك اذإ ايئانج لأسي ال هنأ الإ ملظلا دمعتو

 .(5)اهاًدعت اذإ الوؤسم نوكيو ،اعرش هل ةموسرملا دودحلا

 باب ،ةرامإلا باتك .ملسمو - .63ص ،9ج 34باب .ماكحألا باتك .يراخبلا هاور 1

 07ج "يئاسنلار - .38 5.2ج يذمرتلاو - .1469لص .3ج ،184) ثيدح 8.٤

 .124/94/82ص .1ج .دمحأو - .142ص

 باتك .يئاسنلاو - .1639ثيدح ملسمو _ .49ص 54ج 0108 باب ،يراخبلا هاور 2

 - .39ص 82ج 3.97باب ،داهجلا باتك .دواد وبأو - .142ص }7ج 34}5باب ،ةعيبلا

 باتك .هجام نباو - .209ص ج 81707 ثيدح داهجلا باتك يذمرتلاو

 .17رص 5.2ج دمحأو - .956رص .2ج .2864 ثيدح .داهجلا

 .39 ص ‘ مالسإلا ماظن كرابملا دمح 3

 .37/36 ص ‘هسفن كرابملا دمح 4

 .184 ةدوع رداقلا دبع 5
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 هل بجو ةمألا وحن ةفالخلا رومأ هيلع تبجوأ امب ةفيلخلا ماق اذإو

 قيرطلا نع فرحني مل ام ،ةرصنلاو ةعاطلاو عمسلا نح اهيلع
 .(اليعرشلا

 دّهعت امع هجورخ تبث اذإ مامإلا علخ زاوج يف ءاهقفلا فلتخي مل و

 اذإ اميف رهاظ فالخلا نكلو ،لزعلا بابسأ نم ببس هيف رهظ وأ ،هب

 الف كلذ نمأ اذإ امأ ،ءامدلا ةقارإو ةنتفلا ىلإ يدؤيس لزعلا اذه ناك

 ةيصو هنأل مامإلا علخ مدع ىرت ىلا ةيمامإلا ةعيشلا 7 .هيف فالخ

 .(2)¡لت يبلا نم

 ةرظن مامإلا لزع ةلأسم يف ةعامجلاو ةّسسلا لهأ ةرظن تناك اذإو

 ةقرف ىلإ اذه مهفقوم ىدأ دقف ،ءامدلا نقحو ةنداهملا ىلإ ليمت ةيعقاو

 يه روجلا ةمئأ نم فقاوملا هذه نأ قحلاو .(ة)ابازحأو اكيش نيملسملا

 نم نيدشارلا ةلود دعب هيلإ تراص ام ىلإ ةيمالسإلا ةمألاب تدأ يلا

 .ةيعرلل ملظو مكحلا يف دادبتسا

 جرخت ال يلاو لزعلا بجوت يلا بابسألا ىلإ ءاهقفلا ضرعت دقو

 .ةعيرشلا دودح نع جورخ وأ ملظب قسفلا يهو ،هللا عرش ةرئاد نع
 وأ ،هئافش نم سأيلاو لقعلا ف ضرم وأ ،ةمامإلا طورش نم جرخي ام

 .ءاضعألا يف صقن

 اذإ مامإلا نع ةعاطلا طقست ةعيرشلا نإف قسفلا صخي اميفف :الوا

 .35 ص يدرراملا -ا

 .71ص .مالسالا يف ةيطارقميدلا ،داقعلا 2

 .68ص يسيردإلا يلع -3
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 يلا ةثالثلا تايرظنلا نيب نم هنأل بجاو بجوملا اذهب هلزعو 3(!ا)قسف

 اذإ لزعلا وأ ،لزعلا مدع وأ لزعلا :يهو .ةلأسملا هذه ءازإ ترهظ

 ام نأل .ةنتفلاب ولو هلزع بوجو ةدعاق اهّسصأ نإف .ةنتفلا تنمأ

 ©يعامتجاو يد حالصإ وه لب {ةنتف تسيل لزعلا اذه هيلإ يدؤيس

 نإ لب .نآرقلا ءوض ىلعو ةتسلا نم صوصن ىلع هيف هباحصأ دمتعا

 هنإ» :ةش ةللا لوسر لاق .ةنتف وه قسافلا مامإلا ىلع ربصلا

 سيلف مهملظ ىلع ممماعأو مميبذكب مهقدص نم ءارمأ يدعب نوكيس

 هبر طخسي امب اناطلس ىضرأ نم» :اضيأ لاقو .(2)«هنم تسلو ينم

 .(3)«هللا نيد نم ج رخ

 نإف الإو بجاو وهو هب ديقتلاب ًدب ال ةقسفلا ماكحلا ةمواقمف

 ىلإ يمالسإلا ماظنلا لوحتيو اهل ةميق ال نوكت فوس ةمألا ةدايس

 ©يجراخلا ةودعلا مامأ ةغئاس ةمقل ةيمالسإلا ةلودلا حبصتو ارفك

 . ذلنل عرش نع غيزلاو داحلإلاو رفكلا روذب عرزل ةبصخ اضرأو

 مثإ كلذ يفو {ةملظلا ةمئألل ةناعإ ربتعي اذه نع توكسلاو .لخادلا

 .(4 ريبك

 عابتا ىلإ يدؤملا قسفلا ةلاح يف لزعلا بجوي نمم يدرواللاو
 يأ {ةهبشب رمألا قلعت اذإ هبصنم يف مامإلا ىقبي نيح يف تاوهشلا

 .141/140ص كةدوع رداقلا دبع -1

 .143 ص ٬ةعيبلا باتك يئاسنلا هاور 2

 .301همقر 6ج ،دمحأ هاور 3

 .211/210 ص "يدلاخلا دومحم 4
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 ةداهشلا لوبقو ءاضق ةيالو نم كلذ هعنمي ال امك .قحلا ريغب داقتعالا

 .(!)اضيأ ةرصبلا ءاملع بهذم وهو

 يذلا نامع نب نامثع دهع يف ناك مالسإلا يف عقو لزع لوأو
 ىلإو ،هلتق ىلإ كلذ ىدأف هسفن علخو ةلاقتسالا ىلع راوثلا هربجأ

 ناك لتقلا نأ الإ اضيأ يمالسإلا خيراتلا يف عقو دقو .ىربكلا ةنتفلا

 ىقبي هنأل ،اعولخم هئاقبإو قسافلا مامإلا لزع نم نيرئاثلا دنع لضفأ

 .(2)هراصنأ نم مهيلع ارطخ لتم

 نإف !ةلاقتسالاب هنع ربعي ام وأ ،يرايتخالا ءافعتسالا امأ “ايناخ

 تثدح ةدحاو ةرم ألإ كلذ لّجسي مل و ،اريثك هنع انثدحي مل خيراتلا

 فورعملا ،ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم ةلاقتسا يهو ،نييومألا مايأ

 ةسارد نع نومجحي ءاهقفلا لعج ام اذه لعلو ،(ة)نياثلا ةيواعم

 .ةيتاذلا ةلاقتسالا عوضوم

 يهو: ،نيوانع ةثالث يف يدرواملا هزجوي ام يه ةثلاثلا ةلاحلا .اشلا

 .(ه)فرصتلا صقنو ءاضعألا دقفو كساوحلا صقن

 :تالاح ثالث هيفف ساوحلا صقن صخي اميف :ساوحلا صقن .]
 .هيف فلتخم مسقو عنمي ال مسقو عنمي مسق

 ضراع :نيتلاح ىلع وهو لقعلا لاوزف عنمي يذلا امأف ٥

 .دعب امف 53 ص ،يدرراملا 1

 .333 ص ،1ج يمساقلا رفاظ 2

 .385 ص ،©1ج 3هسفن -3

 .59/54 ص ،يدرراملا 4



 اقبطم ناك نإف .هلاوز ىجري ال مزالو ةمامإلا نم جرخن ال

 .مودأ امهيأ ىلإ رظن ةقافإ هللختت تناك نإو عنمي هنإف

 ءاهتمادتساو ةمامإلل عناوملا نم وهو رصبلا باهذ امن ©

 رظنلا مدع يأ يليللا ىشعلا امأ .مامإلا هب جرخ أرط اذإف

 ناك اذإ رصبلا فعضو .ةمادتسا الو دقع نم عنمي الف اليل

 صاخشألا هب كردي ناك اذإو .عنمي ال صاخشألا هب فرعي

 .ةمادتساو ادقع ةمامإلا نم عنم اهفرعي ال نكلو

 ،قوذلا دقفو فنألا يف مشخلاف عنمي ال يذلا امأو ©

 .لمعلاو يأرلا يف نارتؤي ال امهنأل
 ناعنميف .سرخلاو مصلا ،نائيشف هيف فلتخم وه امو ©

 تلاقف ،اممي اهنم جورخلا يف فلتخاو ،ةمامإلا دقع نم ءادتبا

 .هماقم ةراشإلا مايقل همدعب ىرخأ تلاقو .جورخلاب ةفئاط

 ةمتمت اًمأو .جرخي مل ةباتكلا نسحي ناك اذإ نورخآ لاقو

 يف فلتخاو ،اثدح اذإ امهب جرخي الف عمسلا لقثو ناسللا

 .ءادتبا امهدوجو عم ةمامإلا دقع (

 الو ةمامإلا دقع يف اهدقف رثؤي ال ءاضعأ ةمث :ءاضعألا دقف .2
 نبا يحي ىلاعت هنذا فصو دقو .نييثنألاو نيركذلا عطقك اهتمادتسا

 .(!)«نيحلاصلا نم ايبنو اروصحو اديسو» :لاقو ،كلذب ءايركز

 نم عنمي ال ،ةمامإلا يف نوكي نأ ىلوأف ةءوبنلا يف كلذ زاج اذإف

 .ةمامإلا دقع نم عنمي امو نيلجرلاو نيديلا عطقك ةمادتساو دقع

 .39 ةيآ نارمع لآ ةروس -1
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 أرط نإو نيلجرلاو نيديلا ىدحإ عطقك ةمادتسالا يف فلتخاو

 نم جرخي ال نينيعلا ىدحإ لمسو فنألا عدجك ةمامإلا ةمادتسا

 .فالتخا دقعلا يفو ةمامإلا

 .رهقو رجح هيفو :فرصتلا صقن .3

 ىلإ رظني امنإو ،ةمامإلا نم جرخي ال هئإف ةلاحلا نه يفف ،ارتسم

 .هرارقإ زجي مل الإو ،كاذف ع رشلل اعبتم ناك نإف هبحاص

 ةمامإلا دقع نم هعنمي اذهو ،رسألا يف مامإلا عوقو وهف رهقلا امأو

 ىلعف دقعلا دعب رسأ اذإو .ايغاب املسم مأ اكرشم رهاقلا ناكأ ءاوس

 هنم سأيلا عقو اذإو .صالخلا 7 ماد ام مامإ وهو هذاقنإ ةمألا

 .اهنم ج رخ

 هتمامإ ىلع ىقبيف نيملسملا يف امأ نيكرشملا رسأ يف ناك اذإ اذه

 اذإ :نيلاح ىلع رمألاف ،هنم اسوؤيم ناك نإو صالخلا وجرم ناك اذإ

 ىلع وهف يضرو اوبّصني مل نإف .اوبّصني مل وأ امامإ مهسفنأل اوبصن

 ىروشلا لهأ ىلعو ةبجاو ةعاطلاو ةمزال مح هتعيب نأل هتمامإ

 .هتمامإ نم جراخ مامإلاف امامإ مهسفنأل اوبصن اذإو .هنع رظان ةبانتسا

 .هوضترا نمل دقعلا دقعلاو قحلا لهأ ىلعو

 :مامإلا ىلع جورخلا -ب

 مالقأ تلاسأ نلا لئاسملا نم رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا ةلأسم نإ
 .عنملل ديقمو عنامو زوجب نيب ام فئاوط مهتقرفو نييسايسلا ءاهقفلا
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 ...انجرخ نيفلاخملا يفكن اننأ ىلع انيقي انك اذإ ةلزتعملا تلاق»

 .انجرخو ةمامإلا اندقع ردب باحصأ ددع ىلع انك اذإ ةيديزلا تلاقو

 اذإ نولئاق لاقو .ددعلا ناك امهم بجاو ةمامإلا دقع نإ نولئاق لاقو

 .(!)«ج ورخلا بجو ودعلا فصن ددعلا ناك

 زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا دقف ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهمج امأ

 يف يياقرزلا لاق .ةنتفلل ءاقتاو ءامدلل انقح رئاحلا ناطلسلا ىلع جورخلا

 الضاف مامإلا نوكي نأ رايتخالا :اولاق ةّسلا لهأ اًمأ» :أطوملا حرش

 جورخلا نم ىلوأ رئاحلا ةعاط ىلع ربصلاف نكي مل نإف انسحم الداع

 تاراغلا نشو ءامدلا قارهإو نمألاب فوخلا لادبتسا نم هيف امل هيلع

 دهشت لوصألاو .هقسفو هروج ىلع ربصلا نم مظعأ كلذو ،داسفلاو

 لتق ولو تح .(«كرتلاب ىلوأ نيهوركملا ىوقأ نأ نيدلاو لقعلاو
 .(3)اهوبس و ةيرذلا اوقرتساو لاجرلا ةمئألا ءالؤه

 مامإلا -جورخلا مدع يأ- ةيرظنلا هذه يف ةّئسلا لهأ روهمج لثميو

 .(4)ةيميت نباو يرصبلا نسحلاو دمحأو كلام
 عم ربصلا ىلع دكأ دق ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهمج ناك اذإو

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأ ررق دق هنأ الإ ةروجلا نيطالسلا

 .197رص 5.2ج ،نييمالسإلا تالاقم يرعشألا -1

 .299ص 52ج ،ًاطوملا حرش اقرزلا 2

 .140ص ،2ج نييمالسإلا تالاقم يرعشألا 3

 و }396/76/73ص ،1ج هيوبنلا ةئسلا جاهنم .ةيميت نبا :باتك يف كلذ ليصفت رظنا 4

 327/211ص ،2ج- .111/104 ص شاج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز وبأ دمحم

 .60ص ةعامجلاو ةنسلا لهأ يداهلا دبع دمح - .

226 



 مرح اميف رئاجلا مامإلا عابتا مدع نيملسملا ىلع بجاولا ذإ قلاخلا

 ةقارإ ىلإ يدؤي ال امب نسحلا رييغتلاو هتحصانم ةرورض كلذكو للا

 ةعامخلا موزل يف ةبخث لوسرلا لاوقأ ىلع كلذ يف نيدنتسم ،ءامذلا

 كلذ نمو .مامإلا نم نوكي ام ىلع ربصلاو ةعيبلا مارتحاو اهلضفو

 :لاقو ،{!)«فورعملا يف ةعاطلا امنإ ةيصعم يف ةعاط ال» :ةلث هلوق

 :لاقو ،(2)«هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ةعامجلا نم ج رخ نم»

 .(ة)«ربصيلف هركي ائيش هريمأ نم ىأر نم»

 ناطلسلا ءاول تحت ربصلا» :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يور دقو

 نإو فيسلاب ءارمألا ىلع جرخي الو روج وأ لدع نم هنم ناك ام ىلع

 باب ،ةرامإلا باتك إملسهو - .63ص 39ج دباب .ماكحألا باتك "يراخبلا هاور -ا

 .1469ص ،3ج 81840 ثيدح 8

 ائيش هريمأ نم ىأر نم» :ظفلب نتفلا باتكو ماكحألا باتك يف يراخبلا هاور -2

 .«ةيلهاج ةتيم تام الإ تامف اربش ةعامجلا قراف نم هئإف .هيلع ربصيلف ههركي

 ائيش نأي هآرف لاو هيلع يلو نم الأ» :ظفلب ملسمو .112ص 016ج يرابلا حتف

 باتك «ةعاط نم ادي نعزنيالو ةيصعم نم أي ام هركيلف .هللا ةيصعم نم

 - .275ص .اج ،دمحأ هاورو - .1849 مقر ثيدح .1477 012 ج ،ةرامإلا

 .158رص ،2ج 3623©8 ثيدح 376 باب ريسلا باتك طيسب فالتخا عم ،يمرادلاو

 .4ج ماكحألا باتك يف هاورو - .47 ص ،9ج ،2باب "نتفلا باتك ،يراخبلا هاور 3

 باب ،ةرامإلا باتك .ملسمو - ."ةعامجلا قرافي دحأ سيل هنإف" ظفلب 62ص

 نم هرك نم" ظفلب هاورو -.1477رص &3ج 1849©0 ثيدح ٬ةعامجلا ةمزالم بوجو

 نم ديزملو - .310/197/175ص ءاج دمحأو - .1478رص ."ربصيلف ائيش هريمأ

 - .77 ص ،1ج ىةيوبنلا ةنسلا جاهنم ،ةيميت نبا :رظني عوضوملا لوح ليصفتلا

 ص 52ج .ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز وبأ دمحم - .]14]/8رص كلملاو ةفالخلا

 .اهدعب امو 3
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 نولوي مه» :ةيمأ ب يف هلوق يرصبلا نسحلا نع لقنو .(!)«اوراج
 ال دودحلاو ،روغنلاو ،ءيفلاو .ةعامحلاو ،ةعمحلا :ةسمخ انرومأ نم

 مي نتنا حلصي اَمْل هللاو .امملظ نإو اوراج نإو ،ممي الإ نيدلا ميقتسي

 .(2)«نودسفي امم رثكأ

 يف كلذو ،قسف هيف رهظي يذلا مامإلا يف ةنسلا لهأ فلتخا دقو

 .(ةبجاو ريغ ةعاطئاو ضقتنت ةعيبلا نإ ليقو ،هتعاطو هتعيب

 مامإلا عم ربصلا زاوج فقوم ةنسلا لهأ روهمج فقو امكو

 مممإ تح بلغتلل مكاجلا عم فقوملا سفن مه ناك دقف رئاجلا

 هتعاط ىق اوفلتخاو ةفالخلاب هل اوفرتعا

 ىلع ىلوتساو بلغتم مامإ ماق اذإ هنأ ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتا دقف

 نيملسملا يف نكي مل و ةمامإلا طورش ىلع رفوتم وهو {ةّوقلاب ةفالخلا
 ةبشرقلاو ةلادعلا طرش هيف يعفاشلا طرتشاو .امامإ نوكي هتلف مامإ

 .(4)نيملسملا نم اضرلاو

 وهف ةفيلخ راص تيح فيسلاب مهبلغ نمو» :لبنح نب دمحأ لاقو

 ةفالخلا ىلع بلغ يشرق لك» :هلوق يعفاشلا نع يورو .«ةفيلخ

 .(5)«ةفيلحخ رهف سانلا هيلع عمتجاو فيسلاب

 اهيف اوفلتخا دقف ،ةوقلاب مكحلا ىلع ىلوتسملا ةعاطل ةبسنلاب امأ

 . 176ص بقانملا ،يزوخلا نبا 1

 .111 ص ،1ج شةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز وبأ دمح -2

 .112 ص ،1ج ؤهسفن -3

 .104 ص ،©1ج 3فسفن -4

 .104 ص ،1ج ‘3هسفن -5
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 مأ تاعاطلا يف ءاوس ،ةعاطلا ذبن ىأر نم مهنم .هقسف روهظل ةبسنلاب

 فورعملا يف هتعاط ىأر نم كانهو .ةعيبب ذخؤي مل هنأل ةيصعملا يف

 قيرف ىأر امنيب .روهمجلا ىدل حجارلا يأرلا وهو ‘يصاعملا نود

 اذإ ايأ طقف تاعاطلا يف ةعاطلاف ىربكلا ةمامإلا تناك اذإ هنأ ثلاث ا

 .(!ااقالطإ ةعاط الف ىرغصلا ةمامإلا تناك

 .اهلئاسو تناك امهم ةوقلاب ذخؤت الو دقعنت ال ةفالخلا نأ قحلاو

 سيل يأ ،امكاح حبصي هنكلو {ةفيلخ نوكي ال بلغتملا ناطلسلا نأو

 .(2يويند كلم وه لب ،ةيوبن ةفالخ همكح

 يف هتهاجو مغر بلغتملا ريمألاب فارتعالا نيبتي يذلا يأرلا نإ

 بجي هئف «مهفوفصو نيملسملا ةدحو ىلع ةظفاحملاو ءامدلا ةقارإ بجت

 نود لوحت ىرخأ قرط نع ثحبلاو ،هيف رظنلا ةداعإ ءاهقفلا ىلع
 اننأل ،(ة)نيرماغملا مامأ اعساو لاحلا حتفت يلا ةيعضولا هذه ىلإ لوصولا

 نامضلا كلمن ال اننأ امك ‘بالقنالا حاجنب نمضن نأ عيطتسن ال

 اذإو .ةمامإلا طورش ىلع رفوتم مكحلا ىلع يلوتسملا نأ ىلع يفاكلا

 لزنأ امب مكحي الو اقساف اراج بلغتملا مامإلا راص نأ سكعلا لصح

 هيف مرحي تقو يف نيملسملا فقوم نوكي فيكف ،ةّوق ىلع وهو .ةللا

 ؟جورخلا هيف ليحتسيو حصنلا

 ةدعاق نع جرخ نم ةعامجلاو ةّسلا لهأ ىدل دحب اننإو كاذه

 .112 ص اج .ةيمالسالا بهاذملا خيرات ،ةرهز وبأ دمح -1

 .208 ص "يدلاخلا دومحم - .112 ص ،1ج ،هسفن -2

 .77 ص ؛مالسإلا ماظن كرابملا دمحم 3
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 نود كلذ نكمأ اذإ ةبتسملا مكاحلا علخ ىأرو ،ملظلا ىلع ربصلا

 هتعاط بوجو ىري ذإ ،يلازغلا دمحم خيشلا فقوم وه اذهو .لاتق

 حاجنو ءامدلا ةقارإ مدع نامض كلذب ديري هلعلو .(!)هتمامإب مكحلاو

 وه اذهو .رييغتلا لجأ نم دادعإلا ةيرظنب ىمسي ام وهو .رييغتلا

 .جورخلا ةلأسم يف ةيضابإلا بهذم

 جورخلا يف ةنسلا لهأ ةيرظن يف اثداح اروطت الإ اذه نوكي الو

 ةيمالسإلا ةمألل يخيراتلا عقاولا ىلإ انرظن ام اذإو ،ملاظلا مامإلا ىلع

 تقولا يف جورخلا نع نيملسملا اريثك لقرع دق يأرلا اذه نأ اندجو

 .هلعف هيف نوعيطتسي نيذلا

 امل روجلا ةمئأ نايغط مامأ ايبلس افقوم اوفقو اعيمج نيملسملا نأ ولو

 عم دجن نايحألا رثكأ يف اننأ بيرغلاو .دوجو مهل مادامو اورمتسا

 مهملظ يمسيو ،مهفارحنا يكزي مهبناجب فقي نم نيطالسلا ءالؤه

 .(2)اهل اماركإ ةيعرلاب مهدادبتساو \احالصإ مهداسفو ،الدع

 مدع ادبم رارقإل ةنسلا لهأ 7

 نأ لإ فقاوملا ضعب يف ةهاجولا ضعب دوجو عم هنإف جورخلا
 ةمظنألا غبص يف لّتمتت ءارآلا هذه اهيلإ تهتنا تلا ةيبلسلا ةيعضولا

 طورشو اهطورشو ةفالخلا نع مالكلا بلقناو ،ةيعرشلاب ةيدادبتسالا

 ةيمالك ثحابم درجمب ىلإ يعقاولا لاحلا نم اهرفاوت مزاللا مامإلا

 ادغو ،نيدلا نع اقورُم جورخلا نع مالكلا حبصأو .ةيرظن ةيهقفو

 .631 ص ،مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم -1

 .204 ص ،2ج ةيمالسإلا بهاذملا خيرات ةرهز وبأ دمحم -2
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 ةيمالسإلا ةفالخلا تحبصأ نيح يف ،ةدعاقلا وه يدادبتسالا ماظنلا

 .(!)ةذاشلا ةدعاقلا لنمت

 ةبضابالا 2
 .م ٠ ع

 :مامإلا لزع _ أ

 تاعبتلا ثيح نم نينطاوملا ةيقب نع يضابإلا مامإلا زيمتي ال

 سيلف .ةمألا نع الوؤسم ش ااملسم هتفصب هقحلت ىلا تايلوؤسملاو

 .اهذختي ىلا تارارقلاو ،هتاءارجإ نع هيمحت ةنيعم ةناصح يأ مامإل

 بجو ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصنو قفتي ال ينوناق ريغ ارارق ذخا اذإف

 .(2)صاخلا هلام نم ةعبتلا لُمحت هيلع

 طبترت امنإو ،ةقلطم تسيل ةيضابإلا دنع ةمامإلا نإف اذه نم

 عم ةماقتسالاو ماكحألا ذيفنتب مامإلا مازتلا عم اقيثو اطابترا اهتيعرش

 ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ» دقف ،هيلع قفتم ادبمكو .(ة)لدعلاو قحلا

 نإف يلاتلابو .(4)«لدعلا جاهنم ىلع تماقتساو تلدع اذإ اهتمئأ لزع

 ىلإ مهدرو ةاغبلا ةبراحم هيلع بجيو ،ركنم لداعلا مامإلا ىلع ةروثلا

 .(5)ةمألا ةدعاسمب باوصلا

 .633/632 ص مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم -ا

 .ا84 ةقرو يغئاصلا نع القن .36ص قوراف رمع -2

 .34ص ،ةسايسلاو مكحلا \فسري نب ميهاربإ 3
 .أ 5 ةقرو ،يغئاستلا نع القن .6]ص 8©فقوراف رمع -4

 .أ 85 ةقرو ،يغئاصلا نع القن .6اص ،فقوراف رمع 5
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 هلوق اهنم صوصن ةدعب مامإلا لزع زاوج ىلع ةيضابإلا لدتسيو
 امب نولعفيو ؤنوملعي امب نولمعي ءافلخ يدعب نوكيس» :ة
 الو .نوملعي امب نولمعي ال ءافلخ مهدعب نم نوكي مث نورمأي

 نمو .ملس مهلزتعا نمو .اجن مهيلع ركنأ امف ،نورمؤي امب نولعفي
 ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ» :لاقو .(!)«مهنم وهف مهعم ناك

 .(2)«هنم باذعب 1 مهمعي نأ كشوأ هدي ىلع اوذخأي

 :نيروحم يف مامإلا لزع بجوت ييلا لماوعلا زاجنإ نكميو
 ناكرأ نم نكر راكنإ وأ مالسإلا نع ةّدرلاك :يقالخأ ينيد .1

 ةمرحلا تاوهشلا نم ةوهش عابتا وأ ةلملا نم جرخي امم نيدلا

 اركنم بكر اذإو .اهيلع رارصإلاو اهيف يدامتلاو ،انزلاو رمخلاك

 هتمامإ يف رهف بات نإف ءهتباتتسا ءاملعلا ىلعف تاركنملا هذه نم

 فاخ نإو ،هلزع بحو هيف وه امع لدعي مل و راج نإو ،هتيالوو
 رهاظلا يف ةيعبتلا مهتعسو مهلاومأو مهئامدو مهسننأ ىلع ءاملعلا

 نم ائيش هل اولوتي ملو 5ةاكزلا هيلإ اودؤي ملو 3ارس هنم ؤربتلاو
 مهجاردتساو ،ةبوتلاب هايإ مهعتجارم عم قحلا قفاو ام الإ هلمع
 اهعم رهظي مل نإ ارس هبنذ نم بوتي نأ نكميو .لازتعالا وأ هايإ

 امنإ ةيصعم يف ةعاط ال» :ةلث لاق .(ة)ارهج بات رهظ نإو ،ربك

 .(4)«فورعملا يف ةعاطلا

 .143ص ملظلا ىلع اريمأ ناعأ نمل ديعولا ركذ باب ،ةعيبلا باتك ،يناستلا هاور -1

 لوزن باب نتفلا باتك ‘يذمرتلاو - .436رص ،2ج "محالملا باتك دواد وبأ هاور -2

 .7رص اج دمحأو - .467ص ج 2168©5 مقر ركنملا ريغتي مل اذإ باذعلا

 .197 رص ،نالهح نودع - .338رص ،14ج لينلا حرش كشيفطا دمحما 3

 .ةرامإلا باتك إملسهر - .63ص 9ج ،4باب ماكحألا باتك يراخبلا داور 4

 .1469لص 5.3ج 1840}5 ثيدح يباب
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 ال هنأل ،دوقعم هيلع عامجإلاف ،هلقع باهذب :ةيقلخ بابسأ .2

 .فالتخا هيغف مالكلاو رصبلاو عمسلا امأو .ماكحألا هنع لورت

 نوريخم مهف ©نججي رخآ انيحو انيح قيفي ناك اذإف نونجلل ةبسنلابف

 نإف ،مالكلاو رصبلاو عمسلاب قلعتي ام كلذكو ،هكرت وأ هلزع يف

 هوكرت اوءاش نإو هولزع اوءاش نإف ،نيملسملل كورتم رمألا

 .(!)ماكحألا ميقي نم اوماقأو مهمالعأ نم ملعك

 نم الدب هتوم راظتنا امهو ،نالوق اضيأ عوضوملا يف درو دقو
 قلعت اذإ اذه .كلذ يف هتراشتسا وأ ،هذه هتلاح ىلع وهو هلزع

 ريغ مكح يف اوراص اذإ اًنأ ،يضابإ مكاح عم ةيضابإلاب رمألا
 اونكمتي مل اذإو مهداشرإ اولواح ةمامإلاب اذ ام ثدحو مهمكح

 مل ام هوَقبأ مكحلا يف بارطضا نم مهتلود ىلع اوفاخ وأ هلزع نم

 .(2)ةّسلا لهأو ةرعاشألا يأز عم يأرلا اذه قفتيو .ةيصعمم رمأي

 لزعلا نإف عامجإلاب تبنت ةمامإلا نأ امكف :هسفن مامإلا ةلاقإ .3

 ©بجوم نودب هسفن عزبني نأ نيملسملا مامال نكمي الو كلذك

 اهضفرو ةمامإلا طورش ىلع ارقوتم مامإلا ناك اذإ هنأ ةقيقحلاو

 خيشلا لوقي .ىلوأ باب نمف هسفن لزع نإف .هركذ قبس امك ،لتق ا

 :7 نودب ةمامإلا نم مامإلا أربت نإ» :شيفطا

 ..دقعلا هل ددجي نأ بحتسي ليقو هل تعجر كلذ نم بات

 . نإو تبث بات نإف ...بيتُتسا ،اهوذخ مكتمامإ هذه لاق

 .194رص لاصخلا رصتخم يمرضحلا - .343ص ،14ج ،لينلا حرش ©شيفطا دمحما 1

 ` .اهدعب امو 195ص "يسايسلا ركفلا ،نالهج نودع -2
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 .(!)«هريغ ميقأو ،هرارصإو مايقلا هكرت يف هيلع اوجتحا

 ةعاطتسالا مدع سيياقمل عضخي ةلاقتسالل بجوملا نإف انه نم

 كلذ متي نأ دب الو ةيقلخلا ةيحانلا مأ ةينيدلا ةيحانلا نم ءاوس

 .دقعلاو لحلا لهأ عامجإب

 :رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا -ب

 نأ يه اهيلع ديكأتلاو اهنايب بجي عوضولل اذه يف ةقيقح لوأ نإ

 مامإلا ىلع جورخلا بوجوب لوقلا اقالطإ مهنع رتنس مل ةيضابإلا
 عمتجا عدصت فيخ اذإ ةصاخو لصألا وه جورخلا مدعف رئاجلا

 ةيضابإلا نأل جئاتن نم هنع بئرتي ام وه كلذ يف لصألاو .هكالهو
 تضتقا اذإ الإ ،ةّوقلا لامعتسا ىلإ ال نيللاو حماستلا ىلإ نوليمي الصأ

 بوجو ةلأسم يف ريبك طلخ يف باتكلا عقو دقو .()كلذ فورظلا

 نيب مهطلخ وه اذه أشنمو .ةيضابإلا ىلإ هنوبسني يذلا جورخلا

 اًمأ ڵفورظلا تناك امهم جورخلا نوبجوي نيذلا جراوخلاو ةيضابإلا

 .عامجإب غاب عامجإلاب مامإ ىلع جراخلا» نأ مهدنعف ةيضابإلل ةبسنلاب
 .(3«ع امجإلاب ةبجاو عامجإلاب يغابلا نم ةءاربلاو

 نامض دنع كلذف رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا ةيضابإلا زاجأ اذإو

 تيبثتو ةجحلا ةماقإو راذنإلا دعب الإ نوكي ال اذهو .ةمألا كاله مدع

 .346 ص 14ج ليللا حرش ۔شيفطا دمحما -1

 .199ص .يسايسلا ركفلا }نالهج نودع -2

 .1783ص ،1ج كنايعألا ةفحت .يملاسلا 3
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 .(!)هيلا ةوعدلاو قحلا

 اذإ ررضلا اوفاخو رئاحلا مكحلا تحت اوناك اذإ ةيضابإلل ةبسنلاب امأ

 رمألا نأ امك ةيصعم رمأي مل ام هل ةعاطلا نوكت ذئنيحف :هيلع اوجرخ

 تحت ،فورظلا لك يف نيبجاو نالظي زكنملا نع يهنلاو فورلاب
 .(ة)اهريغ وأ ةديشرلا ةفالنلا

 مامإلا ىلع جورخلا عوضومب اريبك امامتها ةيضابإلا متها دقو

 ملظأ وه نم دض ملاظلا عم جورخلا زاوجب اولاق» مممإ تتح رئاجلا

 دق امل يقيقحلا كاردإلاو يسايسلا جضنلا ىلع ليلد اذهو .(«هنم

 .جورخلا ةيلمع ىلع راثآ نم بترتي

 شيفطا خيشلا هامسو ،بلغتملا مامإلا ةلأسمب ةضابإلا متها دقو

 ءالؤه رثكأو .(4)«وح الب يطعيو ةح الب ذخأي هنأل طلستملا نالطلسلا»

 رضاحلا انرصع يف ىمسي ام وهو .ةوقلا قيرط نع ةطلسلا ىلإ لصو دق

 .ةتنا ماكحأ ذيفنت مدع ىلإ نويبالقنالا ءالؤه ليمي ام ةداعو .بالقنالاب

 يدؤي ةطلسلل مهبح نإو 3ةقباسلا ةيعضولل مهلوبق مدع كلذ ىلع ليلدلاو

 .ممتاوهش قفو دالبلا مكحو ريذبتلاو فرتلا ىلإ مي

 جورخلا مدع يهو ةدحاو الؤه وحن ةيضابإلا ةدعاقلا ىقبتو

 .178رص .1 نايعألا ةنعت يملسلا - إ

 .334ص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ..عم يعن يلع 2

 دمحت م نمم وهو كلملا فبحم نب نامسحغ مامإلا عم نامع ةيضاباإ كلذ ىلع لاثمك و -3

 .108رص ،1ج ،نايعألا ةفحت كيئاسلا .هنم املظ رثكألا عفدل اذهو .هتريس

 .427ص ،ديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا دمحما 4
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 مدع وه ةيضابإلا دنع اذإ لصألاف .ءامدلاو ةنتفلا تنمأ اذإ الإ مهيلع

 نم اودكأتو ةوقلا مهسفنأ نم نوملسملا سنأ اذإ هزاوجو جورخلا

 | .(ا)رييغتلا حاجن

 .ةيمالسإلا ةمألا ةايحو ةيمالسإلا تاساردلا لك نم جتنتسنو
 :(2)يهو ،ةروجلا ةمئألا ىلع جورخلا لوح ءارآ ةعبرأ

 الو {ةيويند مأ ةينيد ةفالخلا تناك امهم ةعاطلاو عمسلا بجي .4

 .ةّسلا لهأو ةرعاشألا يأر وه اذهو .جورخلا زوجت
 ىلإ قباسلا ةفيلخلا نم ةيصو وهو ،رشبلل تسيل ةفالخلا .5

 .ةعيشلا بهذم اذهو .موصعم مامإلاو قسف جورخلاو ©قحاللا

 ءالداع ناك اذإ هتعاط بحتو رحلا رايتخالاب مامإلا نييعت متي .6

 يأر اذهو .لزعني مل اذإ لتق الإو ،هيلع جورخلا بجو راج اذإو

 .جراوخلاب صاخ

 الداع مامإلا ناك اذإف مكحلا ىلإ لوصولا ةقيرط تناك امهم .7

 ال نكلو ءاقبلا زاج اذإو ،اقسف هيلع جورخلا ناكو ،هتعاط تبجو

 .ةيضابإلا يأر اذهو .هنع جورخلا زاجو .قلاخلا ةيصعم يف ةعاط (

 ىلع جورخلاف سجورخلا ةلأسم يف اوطَّسوت دق ةيضابإلا نأ ةقيقحلاو

 ناك ام حبصيو .ةكلهتلا ىلإ ةمألاب يدؤي فورظلا تناك امهم ملل
 هنكمت ةصرف ملاظلل يطعي جورخلا مدعو .الاح نسحأ نوملسملا هيلع
 فورظلا ىقبتو .الالحناو اداحلإ هداسفإو عمتجا ىلع طلستلا نم

 .334ص "قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحي يلع - .77رص ،3ج ،يالحراولا 1

 .461ص ثقرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحب يلع -2
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 ءاماجحإ وأ امادقإ جورخلل ةددحملاو ،فقوملا ةديس يه ةروثلا جئاتنو

 يف ةيضابإلا يأر وه اذهو .جورخلا مث دادعإلا ىلإ اذه ىأ ولو
 . ع وضولملا

 نك
 فلتخي يلا ةيناثلا ةطقنلا يه رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا ةلأسم 7

 اوفلتخا نيملسملا نأ مدقت دقو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم ةيضابإلا اهيف

 لهأب صاخ وهو ،ربصلا ىلإ وعدي يأر :تاهاجتا ثالث ىلإ اهيف

 دقو .جراوخلا قرف تذخأ هبو جورخلا ىلل وعدي يأرو .ةنسلا
 يأر وهف ثلاثلا يأرلا اًمأ .امماحصأ عم ةريخألا ةيرظنلا هذه تضرقنا

 .ةلزتعملاو ةيضابإلا هب تذخأ دقو ،نيلوألا نيب طسوت يذلا زاوجلا

 ضعب فقاوم رييغت يف ةيخيراتلا ثادحألاو عئاقولا تمهاس دقو

 .ةيضابإلا نيبو مهنيب براقتلا يف لهس امم نيرصاعملا ةنسلا لهأ ءاهقف

 امو .ةيمالسإلا ةمألا هتشاع يذلا عقاولا هجتنأ ام ىلع ادامتعا اذهو

 يناثلا مسقلا يف هفرعنس ام اذهو مكحلا يف فارحنا نم كلذ هيلإ ىدأ

 .ثحبلا نم

 نيح يف ،ربصلاب ةرمآلا صوصنلا نم ةلأسلل هذه يف نونسلا قلطني

 .نيملاظلا دي ىلع برضلا ىلع ثحت ىرخأب صوصنلا كلت ةيضابإلا لباقي
 يأ .صوصنلا كلت حرش يق ريبكلا رثألا رابتعالا نيعب هذخأو عقاولل نأ امك

 وهو حضاو فالتخالا اذه يف ببسلاف ،معركلا نآرقلا ءوض ىلع اهحرش
 .كاذ وأ بهذملا اذه فرط نم اهتخلاعمو صوصنلا ذخأ ةيفيك
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 .جورخلا بوجو ةدعاق بناج ىلإ مهدحو جراوخلا فقي الو

 مامإلا اولضف دقف ،ةملظلا عم كلذ لعف نوري نيذلا ةعيشلا كانهف

 هنأ سوواط نبا نع رهتشا دقو ،ملاظلا ملسملا مامإلا ىلع لداعلا رفاكلا

 يف يسلجملا ةمالعلا لاقو ،«ملاظلا ملسملا نم ريخ لداعلا رفاكلا» :لاق

 نع يور امك ،«ملظلا عم ىقبي الو رفكلا عم ىقبي كلملا» :راحبلا

 «ةلثأ ىصع نمل ةعاطب ناد نمل نيد ال» :هلوق رقابلا مامإلا
 مارح وهف ملاظلا ةناعإ هنأش نم لمع يأ نأب ةعيشلا ءاملع ێفيو

 نع ملظ عفد وأ نينمؤملا عفن هيف ناك ام الإ ،رئايكلا نم ةريبكو

 .نيمولظملا

 ,داسفلاو ملظلا ىلع ةروثلا لدبم مزالم عيشتلا قطنم نإف انه نمو
 عم .هنم جورخ هيلع ربصلاو ،نيدلا ميمص نم رئاجلا ىلع جورخلا نأل

 .(!)ةيمالسإلا ةعيرشلا نع جورخ وه ةعيشلا قطنم يف روجلا نأب ملعلا

 :ىلإ مسقنت ةعبرألا بهاذملا نإف ةلأسملا هذه ءازأ

 .ةّسلا لهأ لمشيو ،ربصلا ىلإ وعدي مسق

 .ةعيشلاو جراوخلا لمشيو جورخلا ىلإ وعدي مسقو

 .ةروثلا حاحب نظلا ىلع بلغ اذإ كلذ زاوج ىلإ وعدي مسقو

 .ةلزتعملاو ةيضابإلا لمشيو

 سفن اهل ةعبرألا بهاذملا نإف بلغتملا مامإلاب قلعتي اميف امأو

 .رئاحلا مامإلل ةبسنلاب هارت ام يأ ،يأرلا

 .29/27/26ص نومكاحلاو ةعيشلا ،ةينغم داوج دمحم -1
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 نم امهفالتخا مغر يضابإلاو نسلا نايأرلا ىقبي انرظن يفو

 نيملسملل حمست ةوقو الماكت ةيسايسلا ةيرظنلل يطعت ييلا لماوعلا

 ةلودلا فداصت دق يلا فورظلل اقبط اذهو ،نيبولسألا دحأ جاهتناب

 ام بسح كرحتلاو ةنورملا نم ةيعرشلا ةسايسلا نكمت امك .ةيمالسإلا

 ،نيينسلا انئاملع لامآ تبيخ دق ربصلا ةيرظن نأل ةحلصملا هيضتقت

 نم وأ ةنا عرش نع جراخلا مامإلا نم ردابصلا روجلا نإ ثيح

 ،ةيعرلا ةسايس ىلإ كلذ ىدعت لب ،ةطلسلا دودح يف قبي مل ©بلفنتللا

 ريغب ةمظنألا هذه لثم ىلع جورخلا نأ امك .تاروثلا مايق ىلإ ىدأ امم

 لاق .اعرش هنع يهنم وهو ،كالهلل ةمألا ضّرعي دق عمتجملل دادعإ

 .(!)«ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو» :ىلاعت
 عاضوألا حيحصتل ةيتاوملا ةصرفلا ةبقارمو دادعإلا ةيرظن ىقبتو

 .يمالسإلا عقاولا هتبثأ يذلا باوصلا وهو ‘فقوملا ةديس يه

 .194 ةيآ ،ةرقبلا ةروس -1
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 ؟عاونأ ةمامإلل له :لاؤسلا اذه لثم حرطي نأ يهيدبلا نم هنإ

 ماظنل طباوضو دعاوق عضو يف نويسايسلا ءاهقفلا دهتجا ام ردقبف

 ريغو ،اهطورشو امتدحوو ةمامإلا ةيهام ثيح نم ،مالسإلا يف مكحلا
 عيمج سردف ،كلذ نم دعبأ بهذ نم بهاذملا نم كانه نإف ثكلذ

 ممألا رئاسك ةمأ اهتفصب ةيمالسإلا ةمألا ىلع أرطت دق يلا عاضوألا

 ةوق نم نوكلا ةسل عضخت ناسنإلا تاراضح نيب نم ةراضحو

 هللاوف :ىلاعت لاق امك ةايحلاو دوجولا ديس لظيف مالسإلا امأ ؤفعضو

 .(2«نيقتملل ةبقاعلاو :لاقو .(!ا«نورفاكلا هرك ولو هرون متُش

 ملعيف هدابع ةللا نحتميل ءالتبا نم دب ال هئف اذه مغر نكلو

 .نيرباصلا ملعيو نيدهاجلا

 لوصولا قرط ثيح نم سيل اذه انعوضوم يف ةمامإلا عاونأو

 يف ةمامإلا هيلع نوكتس امو اهتعيبط ثيح نم لب ،اهلكش وأ اهيلإ

 ىقبتسو .ةيمالسإلا ةمألا اهف ضرعتت دق يلا عاضوألا نم ةيعضو
 ييلا لصألا يه ،ةيضابإلا دنع روهظلا ةمامإ يهو ىربكلا ةمامإلا

 ةمامإلا دعاوق رئاس ىقبت امك ءاهتماقإ لجأ نم نوملسملا لمعي

 الو ليدبت نودب امبوجوو اهطورشو رايتخالا ثيح نم اهطباوضو

 .رييغت

 .8 ةيآ فصلا ةروس -1

 .128 ةيآ فارعألا ةروس -2
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 ةعامجلاه ةنسلا لهأ :الأ
 ةنسلا لهأل ةبسنلاب عوضوملا اذل قرطتلا ةبوعصلا نم نإ

 ةدعل كلذو عوضوملا اذه نيينسلا ءاهقفلا لوانت مدعل كلذو ،ةعامجلاو

 .بابسأ

 نسلا بهذملا نأ وه ةلأسملا هذه يف رشابلل سيئرلا ببسلا ن

 بلغأ يف ةيمالسإلا لودلا ةمدقم لتحا دق ةيسايسلا ةيحانلا نم

 داجيإ يف اوركفي مل نيينسلا ءاهقفلا نإف ممت نمو ،ةيخيراتلا تارتفلا

 ةمباشتم تسيل ةيسايس فورظ ةدع بقاعت مغر مكحلل ىرخأ ةغيص

 مظعم اهعبتا يلا قرطلاو ،ةفيلخلا هب مكح يذلا بهذملا ثيح نم

 ةيسايسلا ةيعضولا هذه نأ امك . .مهدعب نم ماكحلا بصن يف ةمئألا

 يف كلذ لّتمتيو ،ةمئألا داهتجال ادح تعضو دق ةيمالسإلا ةيأل

 مدعل.يدرواملا ةيصو نم كلذ ىلع لدأ الو ماكحلاو مكحلا فارحنا

 .(1)هتامم دعب الإ "ةيناطلسلا ماكحألا" هباتك رشن

 تانايك معزتت م يل بهاذملا ضعب نأ يف ايلج اذه رهظيو

 ءازأ اهفقاوم نع ةربعم ةيسايس تايرظن عضو يف دهتجت اهلعج ةيسايس
 اهوفصوو اهطاشن اودّمج نيذلا ةّسسلا لهأ ماكح نيب اهدوجو

 .ةعامجلا نع ةجراخلاو ةضراعملاب
 ةعامج لكشت لا ءةعبرألا بهاذملا ةمئأ نإف ىرخأ ةيحان نمو

 ةوق يأ ىرخألا بهاذملا هيف رهظت مل نمز يف اوشاع دق ،ةّسلا لمأ

 ةدعاقل اقبطو ،ةينسلا راكفألا راشتنا ىلع عضولا اذه دعاسف كركذت

 .350 ص مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرامع دمحم -1
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 ةعدب ءارآلا كلت ىلع جورخلا نأ افرُغ حبصأ هنإف ةرقلا عم قحلا۔

 نم اريبك اروطت فرعت نأ ةنسلا لهأل ةيسايسلا ةيرظنلا مرح ام اذهو

 كلت اهيلع تراس نقلا ةديحولا ةريتولل ارظن ةيسايس رظن ةهجو

 رورم دعب آلإ ءارآلا هذه ءاطخأ فشكت مل يلاتلابو ،ةيسايسلا ةمظنألا
 نم ريثك باهذ رسفي ام وهو .ايناديم اهقيبطت ىلع ليوط نمز

 نم ريثك ةغاستسا ىلإ ةيعرشلا ةسايسلا يف (!)نيينسلا نيركفملا
 تاذو ةنرم تايرظن امنأب اهفصوو ‘ىرخأ بهاذمل ةيسايسلا تايرظنلا
 .(2)ةديعب ةرظن

 ةيفرحب ةّسلا لهأ كسمت ءاضيأ فقوملا اذه للعت قلا بابسألا نمو

 عاضوأ بساني امب اهفيظوتو ،اهدصاقم مهف يف قُّمعتلا نود صوصنلا

 مل و .فورظلا ةبلقتملا نيملسملا عاضوأو تادجتسملا ةخلاعمل نيملسملا

 هتايحف ،لث لوسرلل ةيلمعلا ةئسلا نم نوينسلا نوركفملا دفتسي

 ش يفو عاضوألا فلتخم نيب هبلقتو ،ءاقدصألاو ءادعألا عم هلُماعتو

 ءانبو ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر يف لثمتي بصنم ىلعأ ىلإ بتارملا
 ضايف عبنمو {ةنسح ةوسأو ةودق اهيف ،ةّصاخ ةيسايسلا اهمئاعد

 .مهتلود ءانبل نيملسملل لبسلا نسحأ طابنتساو صالختسال

 .300ص ،فقرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا مشاه بلاط يدهم -1

 - جراوخلا يأر ىلإ ممتاليلحت رخآ يف نوبهذي نيينسلا نييسايسلا ءاهقفلا نم اريثك نإ 2
 مث ،رئاحلا مامإلا ىلع جورخلا ةلأسمب قلعتي ام ةصاخو -مهنم مهداقتعا يف ةيضابإلا و

 يف يفسلفلا ريكفتلا هباتك يف دومحم ميلحلا دبع خيشلا :ءالؤه نمو .يشرقلا بسنلا

 ص ،2ج ،ةيمالسإلا بهاذملا خيرات هباتك يف ،ةرهز ربأ دمحم - .1]9ص !مالسإلا

 - .34ص ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا ،يزوف قوراف رمع - .4

 مالسإلا ،ةدوع رداقلا دبع - .632ص مكحلا ةفسلفو مالسإلا ةرامع دمح

 .128/127/126 ص ثةيسايسلا انعاضرأو
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 رومأ ىلوتت دق لا ةمئألا عاونأ ىلإ اوقَرطت دق ةنسلا لهأ ناك اذإو

 .ىلوتسملا وأ بلغتلا مامإلاك عرشلا امب حمسي ال قرطب نيملسملا

 .(!)عقاولا رمألل مالستسالاو ةندهلا راطإ يف ألإ كلذ اوحلاعي مل مهنإف

 ةمألا ىلع ةئراط ةيئانثتسا تالاح ىلإ اقالطإ اوقرطتي مل مممأ امك

 ايدقع ةنسلا لهأل فلاخم مامإ يلوت وأ رامعتسالا لثم ةيمالسإلا

 بهذم نأ نم هركذ قبس ام ىلإ الصأ كلذ دوعيو .دالبلا ف عحكحلا

 ةمظنألا عيمج ىلع ايلعلا ديلاو يلاعلا توصلا هل ناك ةتسلا لهأ

 نمألا ىلع اظافحو .يبرعلا قرشملا يف ةصاخبو تماق يلا ةيسايسلا

 اولضف مهنإف نيملسملا قزمتو نتفلل ءاقتاو ،نييحخامججالا ملسلاو

 نأ قحلاو .هقق ينلا ثيداحأ ىلع كلذ يف اودمتعا دقو ،عقاولا رمألا

 رمأت يلا ىرخألا ثيداحألاو نآرقلا ءوض ىلع ثيداحألا هذه رسفت

 لطعي نم لك ةبراحمو ،هرشن ليبس يف داهجلاو نيدلا ةماقإب ملسلل
 اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :اثف لاق .(ت)ةلثا دودح
 الو عمس الف ةيصعمب رمأ اذإف اةيصعمب رمؤي نأ الإ هركو بحأ

 ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ» :لاق قف لوسرلا نكلو .(ت)«ةعاط

 .كلذب صاخلا ثلاثلا لصفلا رظنا 1

 .141/140 ص .شةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا ، ةدوع رداقلا دبع -2

 ص 39ج مامإلل ةعاطلاو عمسلا باب يفو - .49ص ،4ج 3108 باب يراخبلا هاور 3
 - }1839 مقر ثيدح "ةعاطلاو عمسلا ءرملا ىلع" ظفلب املسم هاورو - .2

 باتك دواد وبأر . 142ص 37ج 334 باب ةعيبلا باتك ظفللا سفنب يئاسللاو

 ‘هللا ةيصعم يف ةعاط ال باب ،داهجلا باتك ،هجاه نباو - .39لص .2ج داهجلا

 .17 .2ج دمحأو - .956 ص .2ج }2864 ثيدحلا مقر
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 .(1)«باقعب ةنثأ مهمعي نأ كشوأ هدي ىلع اوذخأي
 اوجهنف ،قسافلا مامإلاو رئاحلا مامإلا ىلإ اضيأ ءاهقفلا قرطت دقو

 نم هركذ قبس ام لك ىلع ءانبو .هوركملا ىلع اربص قرطلا سفن مهل
 .ةمامإلا نم دحاو ع ونب اوكسمت ةعامجلاو ةّسلا لهأ نإف بابسألا
 ىلإ اوتفتلي مل و .مهزع مايأ لاوط ممترياس لاو ،ىربكلا ةمامإلا يهو

 قرفلا رئاس هيف تعقو اميف مهعوقو مدعل كلف ،دغلا هيلع نوكيس ام

 ةعيشلاك ،ةيدقعو ةيسايس تاقحالمو نحم نم ىرخألا ةيمالسإلا

 _ .جراوخلا قرفو ةيضابإلاو ةلزتعملاو

 نييسابعلاو نييومألا مايأ تداس نلا ءارآلا نم اريثك نأ امك

 نم ،تافارخلا رشنو ماعلا يأرلا ريدخت يف تمهاس دق تناك ةصاخ

 موق يف ةفالخلا أ لصح كلذكو ،ءاجرإلاو ةيربخلا ةيرظنلا ر اشتنا كلذ

 هذه ك .مهيلع يمنإلا قحلا ءافضإو ءافلخلا سيدقت مث نيرخآ نود

 ناديم يف داهتجالا دومجو يركفلا دوكرلا ىلإ تأ تايعضولا
 ال مامإلا ىلع جورخلا ربتعي يذلا يأرلا رهظ ثيح ،ةيعرشلا ةسايسلا

 ةقدانزلا الإ امب موقي ال تاروثلا نأو ،نودّرمتملاو ماوعلا الإ هب موقي

 .نيدلا نع نوقراملا

 ان

 ،يذمرتلاو - .436رص 52ج يهنلاو رمألا باب محالملا باتك 3دواد وبأ هاور 1

 467 ص ،4ج 32168 مقر ثيدح ىركنملا ريغي مل اذإ باذعلا لوزن باب ،نتفلا باتك

 .7 رص .لج دجأو _ .
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 ةيضابالا :ايناث

 تايرظنلا نم اهريغ نع ةيضابإلا دنع ةيسايسلا ةيرظنلا زيمتت
 نم فرظ لكب ةصتخم ةمامإلا نم اعاونأو جذامن اهحرطب ىرخألا

 نم عاونألا هذهو .ةيمالسإلا ةمألا اهيف عقت دق لا ةريغتملا فورظلا

 لب ةديعبلا اهفادهأو اهرهوجو اهنومضم ثيح نم ريغتت ال ةمامإلا

 .نوملسملا هشيعي يذلا عضولا قفو اهتعيبط ةيحان نم ةعونتم يه

 ةريس يف تلثمت ،ةيلمع جذامن.ىلع تايرظنلا هذه سسأ تينب دقو

 .(٢)ىلوألا ةيكملا ةريسلاو رمعو ركب يبأ نيتفيلخلا

 لب ،ةوقلاو فنعلا ىلإ نوئجتلي ال يسايسلا مهلمع يف ةيضابإلاو
 رسفي ام اذهو ،عافدلا ةلاح يف ألإ ضعانقإلاو ةوعدلا ىلع نودمتعي

 ثعشألا نباو ريبزلا نباو نيباوتلاو ةعيشلاو جراوخلا عم مهجورخ مدع
 نع ةجراخلا مهلامعأل ممتاداقتناو مهراكنإ مغر ،نييومألا دض مهريغو

 .(2)ةّئسلاو باتكلا

 اهريغو ىربكلا ةمامإلا نيب قرف دجوي ال هنأ ةظحالم نم ًدب الو

 امنوك ثيح نم ۔هفرعنس امك- ةيضابإلا دنع ىرخألا تامامإلا نم

 .()امهنيب الصف فرعي ال مالسإلا ذإ ةسايسلاو نيدلا نيب لصفت ال

 ةماقإ ىلإ يدؤت يلا قرطلا يهو "نيدلا كلاسمب ةيضابإلا اهامس دقو
 لاق .(4)«هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ :ىلاعت هلوقل اقبط نيدلا

 .(طوطخ) ا26/ با16 ةقرو ،ديحوتلا ةديقع حرش ،يخامشلا 1

 .52ص مهفوصأ يف ةزكرم ةسارد ةيضابإلا رمعم يحي يلع -2

 .295رص ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم -3

 .13 ةيآ ،ىروشلا ةروس 4
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 .قرطلا يأ :كلاسم» :نيدلا كلاسمل هفيرعت يف يتالتلا رمع خيشلا
 .(!)«ءايشأ ةعبرأ يه 5 دمحم انيبن امب ثعب يلا ماكحألا يأ :نيدلا

 .(2نامتكلا ءارشلا عافدلا روهظلا يهو

 ةيلمع جذامن امنوكل ال ةينيدلا كلاسملا هذه اودمتعا دق ةيضابإلا نإ
 ةيضابإلا ةمئألا ةريسل ارابتعا لب .بسحف ةيدشارلا ةريسلا ف تلثم
 .نيعباتلاو ةباحصلاو ة لوسرلا ىلإ انمز برقأ نوربتعت نيذلا نيلوألا
 اًمَأ .(ة)ةيمتسرلا ةلودلا مايأ يسايسلا ماظنلا يف تلئمت روهظلا ةمامإف

 لالب يبأ ةمامإلك ءارشلاو ،يبسارلا بهو نب ةللا دبع مامإلاف عافدلا

 ،ةيرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةمامإك نامتكلاو ريدح نب سادرم

 .(4)ديز نب رباج ءاثعشلا يبأو

 ةيسايسلا عاضوألل هقفتو ديعب يسايس كاردإ ةيضابإلل ناك دقو

 يلا قطانملا نم ةقطنم لكلو لحارملا نم ةلحرم لكل نوراتخي مهلعج
 مايأ ةرصبلا فورظك ،عاضوألا كلت عم مءالتي انيعم ابولسأ نودجوي

 دض ابرح نوتشي نويومألا ناك ثيح .(ة)ديز يبأ نب رباجو ةديبع يبأ

 .ك!ص ۔ اهحورشو ديحوتلا ةديقع ،قالتلا رمع -1

 ديحوتلا ةديقع ،تالتلا رمعس .50ص ديحوتلا ةمدقم .عيمج نب ورمع صفح وبأ -2

 لوصألا ف ةيمالسإ تاسارد ،ثتشوعروأ ريكب - .اهدعب امو 5 !ص .اهحورشو

 .ةرضاحم ،ريكب جاحلا ريب - .اهدعب امو 53ص ،ةيضابإلا

 ن : ع ز . م60. - ن ن , اع
 . م89. - , م ل . 95.

 , ع ل . 95. -3

 ديحوتلا ةديقع 9يالتلا رمع .50ص ،كيحوتلا ةمدقم ،عيمج نب ورمع صفح وبأ 4

 .اهدعب امو 5]ص ،اهحورشو

 .300 ص ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم 5
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 مايأ هراصنأو ىلع ةعيش- ةعيشلا نم تناك ءاوس ،ةضراعملا ىوق عيمج

 قورملاو جورخلاب نوفصوي عيمجلا ناكو ،جراوخ مأ ةيضابإ مأ -نيفص
 .نيدلا نم

 ةئسلاو باتكلا راطإ نع جرخت مل لا نيدلا كلاسم ميلاعت نإ

 ةينيدلا مهدئاقع يف رارمتسالاو ءاقبلا نم ةيضابإلا تنكم قلا يه

 تاطلسلا عم اهعابتا بجاولا تالماعملا رئاس كلذكو ةيعامتجالاو

 .(1)ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم عمو ةمكاحلا

 فقاومب ةيسايس ةنورمب زيمتت كلاسملا هذه عيمج نأ ىرنسو

 لك يف دنتستو لب ،ةيمالسإلا تالماعملا عم ىفانتت ال دعاوقو طباوضو

 اهكلس ةيلحرم ةيوبن فقاومو باتكلا نم صوصن ىلع اهنم

 ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات ربع تامزألا فلتخم يف هباحصأو قف لوسرلا

 .ليوطلا
 ام اذإو لصألا يه لا روهظلا ةلحرمب ئدتبت ةعبرألا كلاسملاو

 يهو ،عافدلا ةلحرم ىلإ نوملسملا لقتنا ماكحلا دبتساو ملظلا ىفط

 ةلحرم يتأت نيملسملا ةباجتسا مدع ةلاح يفو .مامإ ةماعزب ةروثلاب مايقلا

 .نينمآلا نع اديعبو ماكحلا دض ةيئادف تايلمعب مايقلا يهو .ءارشلا

 ةعبارلا ةلحرملا تءاج اهيلع ةروجلا ماكحلابو لذلاب ةمألا تيضر اذإو
 ىلع ةظفاحملا لجأ نم لمعلاو ،عمتجملا ميظنتب مايقلاو نامتكلا يهو

 .(2)ةينيدلا ميقلا

 .149ص ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا .نالهح نودع -ا

 .96/93ص ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ،تشوعروأ ريكب -2
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 ؛روصظلا ةلحرم -ا

 لوسرلا امب متخ دقو .امي رومأملاو لصألا يه روهظلا ةلحرم ربتعت

 .(!)رمعو ركب وبأ كلذكو ،هتايح ه

 لجأ نم لمعي نأ ملسم لك ىلع يغبني يلا ةيعضولا يمو
 .هماكحأ ةماقإو ةنا نيدل نيكمتلل كلذو ،اهيلإ لوصولا

 قحلا لهأ نوكي نأ يهو ،اهطورش ترفوت ام اذإ ةبجاو يمهو

 ففخ نآلا» :ىلاعت ةنأ لاق .رثكأ وأ هنم فوحتملا مهودع فصن

 اوبلغي ةرباص ةمأ مكنم نكت نإف !افعض مكيف نأ ملعو مكنع لل
 مهعم نوكي نأ دب الو .(ت)(نيفلأ اوبلغي فلأ مكنم نكي نإو .نيتئام

 .(لامو ملعو عاركو حالس نم مهيفكي ام
 ةلأ قوقح ذاقنإل ةبجاو تحبصأ طورشلا هذه تلصح اذإو

 لقع لاوز وأ مالسإلا يف ثادحإب الإ اهمامإ لوزي الو .دابعلا قوقحو
 .(4)هب عفن مدع وأ

 ةريس نم جذامن ىلع روهظلا ةلحرم يف ةيضابإلا دمتعا دقف

 باطخلا نب رمع مالسإ دعب ةكم يفف .ةنيدملاو ةكم يف هف لوسرلا

 نب رمعب مالسإلا رصنا مهللا» :ظف لوسرلا لوقل ،ايوق مالسإلا رهظ
 رمؤت امب عدصاف :ىلاعت لاقو .(ة)«ماشه نب مكحلا يبأب وأ باطخلا

 .50ص ،ديحوتلا ةمدقم ،يخامنلا -1

 .66 ةيآ ،لافنألا ةروس -2

 .436ص ،كديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا دمحما 3

 .113 ص هسفن شيفطا دمحما 4

 .58ص 52ج ،لماكلا ،رييئألا نبا 5
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 رمعو ركب يبأ ةباحصلا ةريس كلذكو .(!)«نيكرشملا نع ضرعأو

 هللا دبع رهظ مث ،مئانغلاو تاوكزلا ناعمجنو ةعمجلا نايلصي ارهظ ذإ

 بعك نب ثراولاو دوعسم نب ىدنلجلاو نميلاب قحلا بلاط يحي نبا
 ةلودلا روهظو ،يمالسإلا قرشملا نم مهريغو هللا دبع نب ناسغو

 .(2)يمالسإلا برغملاب ةيمتسرلا ةلودلاو ةيباطخلا

 .كلذل مزاللا تقولا الو روهظلل يفاكلا ةدعلا ةيضابإلا ددحي مل و

 ىلإ لوصولل ةبلغلا نم نيملسملا نكمت ىدمو ةوقلا وه هيف ربتعملاو

 ،فالآ ةرشع يف ردقي مل امبرو ،نيعبرألا يف لجرلا َرَدق امبرف» ،مكحلا

 ءازأ مهتلاحو نيملسملا ةيعضوف .(3)«ةجحلا غيلبت يف رظني امبرو

 .ةوقلاو فعضلا نازيمل ديحولا رشؤملا يه مهئادعأ

 :رادلا مكح

 هنكسي يذلا هنطوب ةديطو ةقالع ملسمللو ،نطولا رادلاب دصقي

 نيملسملا رئاس فقوم مث \ةطلسلا وحن هبجاو مث نمو .هيف مكحلا ةعيبطو

 .همكاح نمو هنم
 راد :نيمسق امنولعجي مهنإف رادلا نع ةيضابإلا ثدحتي امدنعو

 قيرط نع ةطلسلا ىلإ لصو ملسم اهمكاحو نوملسم اهلهأ مالسإ
 .(ه)رفاك اهمكاحو رافك اهلهأ رفك رادو ؛رايتخالاو ىروشلا

 .94 ةيآ .رجحلا ةروس -1

 .50ص ،يخامشلا - .1 4 ص ديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا دمحما 2

 .51 ص & 10ج فنصملا ،يدنكلا -3

 .341 ص ىةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحي يلع 4
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 رادلاو ،ةبجاو اهيف مامإلا ةعاطو مالسإ راد يه ىلوألا رادلاف

 .يغب ركسعم اهيف ناطلسلا ركسعمو ،رفك راد يه ةيناثلا
 :يلي امع جرخت الف مالسإلا راد امأ

 ىلإ لصو ؛ملسم همكاحو نوملسم هلهأ ،مالسإ نطو نطولا .1

 مالسإ راد رادلا هذهف «للا عرشب لمعيو كةيعرش ةقيرطب مكحلا
 مامإلل اهيف ةعاطلاف ناطلسلا ركسعم كلذكو ،لدعو ديحوتو

 .قسف هنع جورخلاو ،ةبجاو

 ريغ قيرطب ةطلسلا ىلإ لصو مكاحلا نكلو ،ملسم نطولا .2
 مالسإ راد اممأ رادلا مكحف هللا مكحل عبتم هنأ ريغ 3ئيعرش

 ىلإ هلوصو ناك اذإو ،ناطلسلا ركسعم كلذكو ،لدعو ديحوتو
 ةليفك ةنسحلا هتين نإف بلغتلاب ناك اذإو ،هل بنذ الف ايثارو مكحلا

 .مكحلا ىلإ لوصولا ةقيرط يف للزلا اذه هل عفشت نأب

 ةقيرطلاب ةطلسلا ىلإ لصو ثملسم مكاحلاو ملسم نطولا .3
 ،لدعو ديحوت راد رادلاف هللا ماكحأ نع فرحنم هنكلو {ةيعرشلا

 ةعاطلاف ،املظو ايغب هيف نأ ألإ مالسإ ركسعم ناطلسلا ركسعمو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو .ةنتفلا تنمأ اذإ زئاج جورخلاو ةبجاو

 .نابجاو ركنملا

 نع فلتخت قرطب ةطلسلا ىلإ لصو مكاحلاو ،ملسم نطولا
 رادو مالسإ راد رادلاف .ةننل مكحب ديقتت ال مث ،مالسإلا ةمظنأ

 .ةبجاو هتعاط ،ناودعو ملظو يغب هيف نكلو مالسإ راد ناطلسلا

 يهنلاو فورعملاب رمألاو زئاج هيلع جورخلاو هللأ ةيصعم ريغ يف
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 .(!)نابجاو ركنملا نع

 هنأ ناطلسلا ىلع نوقلطي امدنع ةيضابإلا نأ وه ةظحالملاب ريدجلاو

 كلذب نودصقي مهنإف ناودعو ملظو يغب راد هركسعم نأو رئاج

 مم فلاخم ئضابإ ريغ مأ ايضابإ ناطلسلا ناكأ ءاوس ،نيطالسلا عيمج

 هبتاك ةيالوو هتيالو انيلع بجاولا لداعلا ناطلسلاف» .(2 بهذملا ق

 ةءاربو ©نيملسملا نم هئاول تحت ناك نم عيمجو ‘هنزاخو هريزوو

 .(3«الف هئاول تحت ناك ام امأو هنزاخو هريزوو هبتاك ةءاربو رئاجلا

 ةمألا عضو يهو ،الولح اهل ءاهقفلا دجو ةيخيرات تالاح كانهو

 ةلاحلا هذه يفف رانلاو ديدحلاب رامعتسالا اهيلع طلست تيلا ةيمالسإلا

 .(4)رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو مالسإ راد رادلاف

 :نيفلاخملاب ةيضابإلا ةقالع

 نودعتبيو ،عانقإلاو ةجحلا ىلع يوعدلا مهلمع يف ةيضابإلا دمتعي
 مأ مهسفنأ عم ءاوس مهلماعت يف ةيضابإلا جهتني امك ،©فيسلا لامعتسا نع

 يف ايلمع كلذ لثمت دقو .ةاواسملاو لدعلا أدبم ةلبقلا لهأ نم مهريغ عم

 مهافت يف مهبهاذم فلتخمب سانلا عيمج شياعت ثيح ةيمتسرلا ةلودلا

 تناك دقو .ةلودلا هذه نع بتك نَم لك هب دهشي ام اذهو .مائوو

 يف ةعبتملا اهسفن يه لخادلا يف مهل نيفلاخملا عم ةعبتملا ةيضابإلا ةسايس

 .راوخلا نسحو يملسلا شياعتلا ادبم يأ ممماريج عم جراخلا

 .341 ص ةيمالسالا قرفلا نب ةيضابإلا رمعم يحب يلع -1

 .343 ص 3هسقن رمعم يحي يلع -2

 .12ص ديحوتلا ةمدقم ،عيمج نب ورمع صفح وبأ 3

 .345 ص همقن رمعم يحن يلع -4
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 :ةيلخادلا تاقالعلا -أ

 يف مهيفلاخم عم ةيضابإلا هعبتي يذلا بولسألا كلذب دصقنو
 ةيعامتجالا ةينيدلا تاقالعلا نإ ذإ ،ةيضابإلا ةلودلا لخاد بهذملا

 ةزمح يبأ ةبطخ يف تءاج ةعئار ةملك اهعمجت مهريغ نيبو مهنيب
 دباع اك رشم الإ ،مهنم نحنو اًنم سننلا» :اهيف لاق \©فوع نب راتخملا

 .(1«هروج ىلع اميقُم اراج اكلم وأ باتكلا لهأ نم ارفاك وأ ،نثو

 نم فلاخملا ةلماعم يف ىلوألا ة رطخل يه قحلا عابتا لا ةوعدلاف

 لظ اذإو .(ت)«نيدلا يف هاركإ الف :ىلاعت لاق .رهق وأ فنع ريغ

 وبأ لاق ،مهيلع ام هيلعو ةيضابإلل ام هلف هدقتعم ىلع فلاخملا

 نيبو هنيب نينمؤملا ريمأل يغبني يذلاو» :نيالجراولا فسوي بوقعي

 اودتها اوباجأ نإف اولض هب ام كرت ىلإ مهوعدي نأ فالخلا لهأ

 اعرش مهايإو ريصنو ،انيلع ام مهيلعو انل ام مهلو كانناوخإ اوراصو

 فلذا مكح مهيلع يرخن نأ لإ مهانوعد كلذ نع اوعنتما نإو .ادحاو

 كلذب اوعاطأ نإف .ماكحألا بجاول عوضخلاو قوقحلا عفد نم ىلاعت

 بجي ام ماكحألاو قوقحلا نم مهل بجوف ءهيلع مه ام ىلع مهانكرت
 كلذ زواج نإو ،هانبدأ انيلع بجو ام مهنم عنتما نإو ،انيلعو انل

 .(3)«همد انكفس

 ةماتلا ةيرحلا ساسأ ىلع بم ريغلا عم مهلماعت يف ةيضابإلا قلطنمف

 .22 ص ،ةيضابإلا ىلع ءاوضأ رمعم يخن يلع -1

 .256 ةيآ ةرقبلا ةروس -2

 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا رمعم يحي يلع - .57رص 52ج ،نالحراولا 3
 .351 ص
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 دعبو ةيضابإلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلاو حرشلاب مايقلا دعب ةديقعلا يق

 يعرشلا راطإلا لخاد هتافرصت يف رح فلاخملا ملسملا ناف كلذ

 وأ اقوقح تناك ءاوس ةلودلا يف ةماقملا ماكحألا ركل عضاخو

 الو ،ةينالعلا يف الو رسلا يف مهؤامد الو مهلاومأ لحت الف .تابجاو

 .هتباتتسا دعبو ،ًدترا اذإ الإ مهدحأ لتقي الو .مهئاسنو مهلافطأ يبس

 ىلع ةالصلاو {ةالصلل ةمامإو \دجاسمو حاكنو ثاريم نم قوقحلاو

 قوقح كلذ ريغو رباقملاو حئابذلاو (مهنيفكتو مهلسغو ىتوللا
 .(!)مبهذم ىلإ رظنلا نود ةلبقلا لهأ عيمج اهيف كرتشي قفارمو

 :ةيجراخلا تاقالعلا _ ب

 ةيضابإلا ةطلس نع نيجراخ اوناك اذإ ةلبقلا لهأ كلذب دصقنو

 ؟مهعم ةقالعلا نوكت فيكف .مهبهذمب هلقتسم ةلود مهسفنأل اونوكو

 :نيتغيص ىلع نونوكي ةلاحلا هذه يف

 اًمإو .مهايإ مهتبقارمو ةيضابإلا ةطلسلاب ةفرتعم ةلقتسم ةلود يف امإ

 نيتلاحلا اتلك يفو .اهسفن ىلع اهسفنب ةمئاق ةوق تاذ ةدرفنم ةلود يق

 .نيفرطلا نيب لماعتلا أدبم يمه راوجلا رسو يملسلا شياعتلا ةدعاق نإف

 لهأل ةيضابإلا ةبقارمب فارتعالا ددع يأ ،ىلوألا ةلاحلا يفف

 يف مهتبقارمو ارارحأ مهكرت ةيضابإلا ىلعف ،مهتلود يف مهو فالخلا

 اودرفناو انتعاطب اوفرتعا نإو» :نيالجراولا لوقي .نلا ماكحأ ذيفنت

 مهنم مهيلع يضقتسنو ،مهانكرت مهماكحأ اهيف اورجأو ،مهدالبنب

 ةجاحلا يوذو مهئارقف يف اهدرنو قوقحلا نم بجي ام لك ذخأنو

 .25/11ص ثةيضابإلا ىلع ءاوضأ رمعم يحي يلع -1
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 ىلع مهيلإ ذبننو ،مهيلإ انرذعأ عيش يف مهانمهتا نإو مهنم
 .(!)«ءاوس

 مأ ةيضابإلا ةلودلا لخاد فلاحملا ناكأ ءاوس ةدحاو ةلماعملاف

 ىمسي ام هبشت ىلوألا ةلاحلا نأ وه نيتيعضولا نيب زيمي امو .اهجراخ

 نم ميلقإ رييست متي امدنع كلذ ،قاذلا لالقتسالاب رضاحلا انرصع يف

 .مألا دلبلا يف ةطلسلاب فارتعالا عم هئانبأ ةطساوب ميلاقألا

 جورخ الف -ةيناثلا ةلاحلا يف - مهتلودب نوفلاخملا درفني امدنعو

 .فورظلا تناك امهم ةقباسلا ةدعاقلا ىلع

 ةلاح يف ناريخلا عم ةيئادعلا تاقالعلا مكحت دعاوق ةيضابإلالو

 هلك اذه يف مهانبراح نإو» :هلوقب نالجراولا هنب ام وهو برحلا
 ةدودرم مهلاومأو .حيرج ىلع زهُجُ الو اربدم عبتن ال اننإف إمهانمزهو

 مهيلع انردق نإو .ههجو ىلع هزّوجن انئإف لاملا تيبل ناك ام الإ مهيلع
 .نيبراحملا مكح مهيف لمعتسن الو .هنيعب انم ادحأ لتق نم لك انلتق

 الإ دحأل ةماعلل ضّرغتن الو .نيمزهنملا عبتن الو ىرسألا ليبس حرسنو

 ثيراوملا يرحبو ،مهنفدنو مهالتق ىلع يلصنو ©نيدلا يف نعط نم
 .(2)«اههوج و ىلع مهنيبو اننيب

 ىلع مهروهظ ءانثأ ثدحي نأ نكمي ام عيمج اوسرد ةيضابإلاف

 ايمالسإ اكولس كلذل اوعضوف ىرخألا بهاذملا رئاس نم ممناوخإ

 .(ت)« لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» :ىلاعت هلوق عم ىشامتي

 .67ص 83ج ،الحراولا 1

 نب ليمج - .2ص ،ضارتعالا ةلازإ شيفطا دمحما - .68ص ،3ج ،ينالحراولا 2
 32ص ،2ج ،خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - .247رص ،7ج ةعيرشلا سوماق سيمح

 .188 ةيآ ،ةرقبلا ةروس -3
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 ءةديقعلا ةيرح ساسأ ىلع ةمذلا لهأ مكح دق هق ينلا ناك اذإو

 كلذ نوكي نأ ىلوأ باب نمف ،مهئامدو محلاوحأ نم ةعنم ىلعو

 نع هلوق ،مالسإلا نع دادترالا مايأ ركب يبأ نع يور دقو .نيملسملل

 .ةللا لإ هلإ ال اولوقي ىقح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»> :هق ةنثأ لوسر
 ىلع هقحو !هقحب الإ هسفنو هلام ىنم مصع هللأ ل هلإ ال :لاق نمف

 . (:)«ةنلا

 روهظلا نم نيعون كانه نأ ظحالي ام نإف ةيضابإلل ةبسنلابو

 ماقأو ماكحألا ىلع ظفاحو مكح يوقو لماك روهظ وهو لوألا
 .ةيضابإلا ةسايسلا ئدابم عيمج قبطو ةضيبلا نع عفادو دودحلا

 روهظ وهف اثلا امأ .يمتسرلا نايكلا يف ايلج عونلا اذه رهظو

 مامإلا رايتخاو ماكحألا ذيفنت يف لالقتسالا مامت لقتسم ريغو فيعض
 نرقلا رخاوأ يف ةيضابإلا نامع ةمامإ يف اذه لثمتو !ةعيبلاو ىروشلاو

 ( .(نيرشعلا

 :اهدحلا ةلحر -2

 اذإف .هماكحأب مكحلاو ةلذ رمأب روهظلا وه نيملسملا بجاو نإ

 ودع اهرهقي ال ةدايسلا نم ةلاحلا هذه ىلع ةيمالسإلا ةلودلا تناك

 كلذف كلا عرش نع مكاحلا حورخك ةيلخاد نتف اهقلقت الو يجراخ
 هلوسرلو ةزعلا هللو» :ىلاعت لاق .اعرش هب رومأملا وهو بولطملا وه
 .ةمهادملا كيشو ودعلا حبصأو عاضوألا تريغت اذإو .()«نينمؤمللو

 .52ص ،1ج سانلا لاتقب رمألا باب ملسم هاور -1

 .151ص ،نالهحج نودع -2

 .8 ةيآ نوقفانملا ةروس -3
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 لقتنا قيرطلا ةداج نع ةطلسلا يف فارحنا وأ يغب وأ قاقشنا ثدح وأ

 .ع افدلا ةلحرم ىلإ نوملسملا ا

 رضاحلا رصعلا يف هنع ربعي ام فداري نيدلا كلاسم يف عافدلاو

 نع عافدلاب نولغشتي نيملسملا نأل كلذب تيمس دقو .(!روثلاب
 ودع دض هب نوموقي ابجاو عافدلا حبصي ثيح ،مهنيدو مهسفنأ

 كلذ نوكيو .مهلاومأ وأ ممنادبأ يف مهبيصي نيملسملا ىلع مجهي

 ةياهنب يهتني ىمسم لجأ ىلإ عافدلا ةمامإ هل دقعت مامإ بصنب

 ىلإ مامإلا عجرو عافدلا ةمامإ تهتنا هببس لاز اذإف .عافدلا بجوم

 .تابجاوو قوقح نم مهيلع ام هيلعو مهل ام هل ،نيملسملا فوفص

 .ةديدج ةعيبب اودارأ نإ ةمامإلا هل اودًدج مهودع ىلع اورهظ اذإو

 عيوب دق هنأل ةيركسعلا ةعاجشلاب ازيمتم عافدلا مامإ نوكي ام ةداعو

 .(2)ع افدلا فده لجأ نم

 نذأ امدنع كلذو ،ةيرظنلا هذهل يلمع قيبطت ةيضابإلل ناك دقو

 نب ورمع ىلع ةروثلاب سلبارط يف ةيضابإلل متسر نب نمحرلا دبع

 سلبارط نيب ام نودوجوملا ةيضابإلا ماقف ،نييسابعلا يلاو صفح

 اًمامإ 5(ةيزوزلملا بيبل نب بوقعي متاح يبأ ةعيابمب سنوت بونجو
 .(4)نييسابعلا دض ميرح يف عافدلل

 .94 ص "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع -ا
 .307/303ص ث14ج كلينلا حرش - .113ص ديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا دمحما -2

 .156رص ،يسايسلا ركفلا ،نالهج - .79ص .ةيمتسرلا ةلودلا ،زاحب _

 154 ةنس بحر يف سلبارط ةنيدم يلو ،يزوزلملا بيبل نب بوقعي متاح وبأ وه -3

 تاقبط رظنا .عافد ةيالو هتيالو تناكو ‘تاونس عبرأ امب ثكمو يرجه

 .36رص ،اج ،ينيجردلا

 .اص .3ج ريبكلا برغملا خيرات زربد - .36ص اج .خئاشملا تاقبط كێيحردلا-4
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 :ع افدلا تابجوم

 اذإو ،اددعو ةَدُع نيملسملا ةرقب طورشم ةرهاظلا ةمامإلا ةماقإ نإ

 اوغلبي مل مممأل مهيلع بجاو ريغ اذهف كلذل ةمامإلا اودقعو اهوماقأ

 ريخ وهف اريخ عوطت نمو» ،ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإل عضولا هبلطتي ام

 ضري نل ةلأ نإف هفللا نيد اوميقي لو طورشلا ترفوت اذإو .هل
 مدعنا اذإ كلذو 3(!)«هوتامأ دقو هئايحإ ىلع نورداق مممأل !مهنع

 :(2)تابج وملا هذه ىدحإ ببسب روهظلا

 بلقو عضولا ىلع هترطيس مث يجراخ ودع عم برح عوقو .1

 بلغتم مامإ روهظك !لخاد قاقشنا مايق وأ ،امب ةحاطإلاو ةمامإلا

 .نيملسملا رومأ ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهي

 لالحنالاو ةوشرلاو داسفلا روهظو ٬هللا عرش نع مكاحلا فارحنا .2

 .يقلخلا

 بات نإف ،هريذحتو مامإلا حصنب نوملسملا موقي ةلاحلا هذه يفف

 فافتلالا وه نيملسملا بجاو نإف تالاحلا لك يفو .هدض اوراث ًالإو

 ماظنلاب ةحاطإلا هنأش نم ام ك دض ةروثلا دصق هنوعيابي مامإ لوح

 | .يعرشلا يمالسإلا
 ةرل كلذو روهظلا دعب نوكت امنأ عافدلا ةمامإ يف ظَحاللاف

 يه فادهألا هذهو .رئاج ناطلس وأ يغب عدر وأ يجراخ ناودع

 بقعت عافدلا ةلحرم تسيلف بابسألا هذهلو .عافدلا نم ةاًخوتلا

 .309ص ،14ج ،لينلا حرش ،شيفطا دمحما -1

 نامع فاسع يحانو يملاسلا دمحم - .52ص ،اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ،يتالتلا -2

 . ! ه , 118.- .125رص .ملكتي
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 دمتعا دقو .()كلذ ىري يذلا مشاه بلاط يدهم ركذ امك ءارشلا

 ديعس نب هللا دبع ةعيابم ىور يذلا يجردلا ىلع هيلإ بهذ اميف

 يحي نب هللا دبع يراشلا مامإلا توم دعب ضعافدلل امامإ يمرضحلا
 قايس يف كلذ ءاج دقو .كلذ ريغ ةقيقحلاو \-(2)قحلا بلاط يدنكلا

 دعب نسح هل لاقي» لجر ةعيابمو ةملظلا ىلع جورخلا نع ثيدحلا

 لصألاف ،(ة«ءايشأ هيلع اوركنأ يذلا ديعس نب هللا دبع رمأ يف عقو ام

 .ءارشلا دعب سيلو روهظلا دعب عافدلا نوكي نأ

 :ع افدلا جئاتن

 دحأب ةكرحلا يهتنت ةيمالسإلا ةمألا نع عافدلل ةروثلا مايق دعب

 ةدوعو تناك امك عاضوألا عاجرإو ودعلا ىلع راصتنالا امإ :نيرمأ

 ودعلا ةرطيسو لشفلا امإو .قحلا ىلإ نيقشنملا مامضناو ،نيملسملا ةوق ا

 .رومألا مامز ىلع ةطلسلا نع جراخلا وأ

 :نيرمأ نيب نوري راوثلا نإف لشفلا ةلاح يفف

 يف لوخدلا مث ماظنلا ةبراحم نع فكلاو ءودهلاو ةحارتسالا .1

 مهرخآ نع داهشتسالاو مكاحلا دض جورخلا وأ .نامتكلا ةلحرم

 .ميظع بلطم وهو

 لوخدلا يأ .ةارش اوجرخيو مهسفنأ اومّظني نأ راوثلا نم ةيقبلل .2

 .295 ص ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا مشاه بلاط يدهم -1

 بقلملا يحي وبأ يمرضحلا يدنجلا يدنكلا دوسألا رمع نب يحي نب هللا دبع -2

 ناورم ةعاط علخ تومرضحب ايضاق ناك ،نميلا لهأ نم يضابإ مامإ قحلا بلاظطب

 ١ .288ص ،4ج ضمالعألا يلكرزلا .ةفالخلاب هل عيوبو .دمحم نب

 .251ص ،2ج خياشملا تاقبط ،نيحردلا 3
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 .(!)ءارشلا ةلحرم ىف

 مايقلا ةلأسمب اومتها دق ةيضابإلا نأ وه هيلإ ةراشإلا بجي يذلاو

 مهجورخ نع جتنت ال ثيحب {ةعاطتسالا دودح يق ةتنا نيدل نيكمتلاو

 نيذلا راوثلا نأو .يه امم رثكأ كالهلا ىلإ ةيمالسإلا ةمألاب يدؤت ةنتف
 ةركب نع داهشتسالاو جورخلا قح يضابإلا يسايسلا ركفلا مهحنم

 ةلزع يف نوقبي نيذلا ،نيملسملا نم مهريغ ىلإ كلذ ىدعتي ال مهيبأ
 ةلحرمف ءارشلا امأ .راوثلا ءالؤه ةياهنب لقالقلا يهتنتو ،ةروثلا نع

 .هنع زجعلاو عافدلا دعب يتأت ىرخأ

 :ءارشلا ةلحر -3

 وأ ودعلا مكحيو ،عافدلا فقوم نع تح نوملسملا فعضي امدنع

 سيل وهو ،نيملسملل اقح ءارشلا نوكي هترطيس رئاحلا ناطلسلا

 ينلا ماقأ دقو .(2«بوجولا ءارشلا لاح اولعجي مل » ءاملعلاو .بجاوب

 نكلو ،رهاظ ريغ امتتكم يحولا لزن امدعب ةكمب نمزلا نم ةهرب الف
 .(«ءافولا هيلعف هلل هسفن عاب» دقو يراشلا جرخ اذإ

 لاق ةنجلا لباقم هلل مهلاومأو مهسفنأ اوعاب ممأل ةارشلاب اومس دقو

 اذهلو ا ةن ةاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو :ىلاعت

 . .(ة»مهرخآ نع اوتومي وأ اورهظي تتح عوجرلا مدع ةارشلا ىلع بجاولاف

 .347 ص !خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ،رمعم يحي يلع 1
 .310ص ،14ج ،لينلا حرش ،شيفطا دمحما 2

 .204ص ،1ج ،يبايسلا 3

 .207 ةيآ ةرقبلا ةروس 4

 .54ص يخ امشلا 5
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 وأ ،رانلا نم هسفن ناسنإلا ءارش ءارشلاو» :شيفطا خيشلا لاق

 نب سادرم لالب يبأك ءارشلاو ،ةنحجلاب هسفن عيب وأ ‘هسفنب ةنحلا ءارش

 .(!ا)«ريدح

 ىلع دمتعي ع افدلاف ةقيرطلا ثيح نم عافدلا نع ءارشلا فلتخيو

 مدعو ،ناكم لك يف هتتغابمب ءارشلا زيمتي نيح يف ايناديم ودعلا ةماح
 وه فدهلا نأل تاباصعلا برح ىلع دمتعت يهو .(ملظلا ةنداهم

 .ةرئاجلا هجمارب ذيفنت نم نكمتي تح ودعلل ةصرفلا ءاطعإ مدع

 ضعبلا بهذ دقف يراشلا مامإلا ةيقت لوح ءاملعلا فلتخا دقو

 هل زوجي نكلو ‘©فحزلا نم هرارف مدعو ،كلذ زاوج مدع ىلإ مهنم

 اذهو ،عافدلا مهب عيطتسي ال لاجر هعم ناك اذإ ودعلا نع لوحتلا

 نامتكلاو ةيقتلا زاوج ىري يذلا رثؤملا يبأو شيفطا خيشلا بهذم

 .(ة)هتوق تلاز اذإ الإ ايراش نوكي ال يذلا مامإلل طقف

 نع دوذلا اساسأ يعي يراشلا جورخ نإف رمألا نكي امهمو

 ينعت لب ءارشلا يعت ال هتيقتو هعوجر نأل ،هنود توملا وأ مالسإلا
 ءارشلا ةّمهمل ارظن حجارلا وه ةيقتلا لامعتسا مدعو .نامتكلا

 ،توملا ىلع نولبقُم نويئادف لصألا يف مه ةارشلا نأ امك ،هفادهأو

 مالستسا مغ ةهج نم هتوقل ارظن مكحلا بلق مهنم رظتني ال ةلق مهو
 ةلقرع يف رصحني اذإ مهلمعف ‘ىرخأ ةهج نم لذلل ةيمالسإلا ةمألا

 .طقف ملاظلا مكحلا ماظن

 .85ص ديحوتلا ةديقع حرش شيفطا دمحا -1

 .160 ص ،نالهحج نودع -2

 .354ص ،14ج ،لينلا حرش ،شيفطا دمحما 3
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 :ةارشلا طورش

 لقي ال نأ بجي ةارشلا ددع» نأ ىلع ةيضابإلا ءاهقف عيمج قفتي

 ةث يبنلاب ايسأت اذهو ءاًحصأ نيلقاع نيغلاب ارارحأ الجر نيعبرأ نع

 جرخف ،الجر نيعبرأ هب نمآ نم غلب تح ةكمب هرمأ متكي لظ يذلا

 رمؤت امب عدصاف» :ىلاعت هلوق لوزن دعب كلذو مهرمأ ارهظم

 .(!)(نيكرشملا نع ضرعأو
 نوجرخي مهنإف ،قوف امف الجر نيعبرأ راوثلا ددع لامتكا دعب

 الو ؛يئادفلا لمعلا اهيف متي نأ نكمي يلا نكامألا ىلإ مهرايد نم
 يقب اذإ كلذ مهل نكميو مهرخآ نع اوكلهي تح مهلهأ ىلإ نودوعي

 .ئئادفلا لمعلا ةلصاومل ىرخأ ةاون اونوكيل كلذو .ةئالث مهنم

 :يلي اميف ةارشلا طورش صيخلت نكميو
 هلزنم ىلإ دوعي الو ،الزنم داهولاو لابخلا نم يئادفلا ذختي .أ

 .ةاغطلا رابخأ عبتت وأ حالسلاب دؤزتلاك يرورض ضرغ لجأ نم ألإ
 رصق هيلع بجو اذهلو .رفاسم ةلاح يقو ابيرغ هلزنم يف ربتعي .ب

 .هنطو يفو هلهأ نيب ناك يروثلا لمعلاو لابخلا ىلإ عجر اذإو ،هيف ةالصلا

 ةروخلا تاكرح عبتت هلمع نأل دحاو ناكم يف رارقتسالا مدع .ج

 .كلذب ةصرفلا تحنس املك ممتريسم ةلقرعو

 لتق ةصاخو نيملسملا نم ةمئاعلاب ررضلا قاحلإ بانتجا .د

 .ءاسنلاو نينسملاو لافطألا

 الإ عالقو نابم نم سلنلا لاومأو لالغلاو ثرحلا داسفإ مدع .ه

 .ةرورضلل

 .94 ةيآ .رجحلا ةروس -1
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 لتقلاو &(:)هللا نيد يف توللاب ألإ مهتلاسر نع يلحتلا مدع .و

 .(2هيلإ نيرمألا برقأ
 مهيف نوكي نأ وهو ،امهم اطرش يمرضحلا سيق نبا فيضيو .ز

 حالصو عرو يوذ هقفلاو نيدلا لوصأب ملع لهأ ادعاصف لاجر ةتس

 نأ مهيلع بجو فصولا اذه ةوعدلا لهأ يف عمتجا اذإف .نيدلا يف

 .(ة)ع رولاو ملعلاو نيدلا يف مهلضفأل ةمامإلا اودقعي

 :ةارشلا فادهأ

 ماكحأ ةماقإ يف نيملسملا ةيلوؤسم مظع ميظع ةارشلا فده نإ

 ،نيملاظلاو ملظلا ةلازإ ىلع اساسأ . مهطاشن لعج ام اذهو .نا

 ام مهل متي ال تح "مهططخ داسفإو ،ةروخجلا نيطالسلا ةبيه طاقسإو

 ميطحتو .ةللا عرش نع فارحناو داسف نم ةيمالسإلا ةمألاب نوديري
 ىوقت ال ارمعتسم مكاحلا ناك اذإ نيملسملا ةيرح ديقت يلا لالغألا

 .نيملسملا ةماع هيلع

 :يلي اميف ةارشلا فادهأ صحلتتو

 نم هنكمتو ودعلا تاوق قيسنت نود ةلوليحلاو تالصاوملا عطق .أ

 .ةروثلا فاقيإ

 .هشويج ةيوقت هنأش نم ام لكو ودعلا تانكثو عالقلا مده .ب

 .هفاعضإو هبرضل ةريخذلاو ةحلسألا ىلع ءاليتسالا .ج

 .اهدعب امف 160ص ثنالهحج نودع -1

 .96 ص ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع -2
 .193ص لاصخلا رصتخم يمرضحلا 3
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 .ةمئاقلا هتزهجأو مكحلا طاقسإل شيوشتلاو بغشلا ةراثإ .د

 كانه نأ ةيمالسإلا ةمألا رعشت توح ء(!)هتبيهو هتطلس ةعزعز .ه

 .(2ةمكاحلا ةيداملا ةوقلا نم دشأو ىوقأ ةيحور ةيهلإ ةرق

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ديري نم لكل ةصرفلا ءاطعإ مث
 .ةيئادفلا مهلامعأ يف ةارشلا ةدعاسمو

 ملظلا ةوق فاعضإ اوعاطتسا نإ ةارشلا ءالؤهل ةلا نكم ام اذإو

 نيذلا ةارشلا نإف كيمالسإ مكح ةماقإ نم نوملسملا نكمتو ضاهجإو

 يف زئاكرلا ىدحإ مويلا نوحبصي مهنيدل ءادف سمألاب مهسفنأ اوملق

 ةالولا ةبقارمو ماكحألا ذيفنت يف مهيلع دمتعي يذلا ملسملا عمتجا

 ىلع ىفخي الو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مايقلاو لامعلاو
 عمتجملا ىلع حالصلاب دوعت ةمح دئاوف نم ةليبنلا ةمهملا هذه يف ام دحأ

 لحل ماكحلاو ةيعرلا نيب طسوتلا وه ةارشلا زكرم نأو ةصاخ

 .()مهلكاشم

 ىلع دمتعي امكحم ايروث اماظن ربتعي ةارشلا ماظن نإف انه نم

 .روخلاو ملظلا دض فوقولاو مكحلا ذيفنتلاو قيقدلا طيطحتلا

 اذمب ةيمالسإلا قرفلا نم مهريغ نع نوزيمتي مهدحو ةيضابإلاو
 جارخإل ةيضابإلا ءاهقف اهعضو يلا بيلاسألا قدأ نم وهو .ماظنلا

 .املع الو ًألام الو ةوق نوكلمي ال ءافعض اهيف مه ةيعضو نم نيملسملا

 .اهتمأل ةمدخ جورخلا اهل زاج يلا يهو ةليلقلا ةئفلا ىلإ

 .162 ص ،نالهج نودع -1

 .112ص ‘تشوعورأ ريكب -2

 .163ص .نالهح نودع -3
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 فرصني الو ةيضابإلا هب رصتخا ءارشلا» :شيفطا خيشلا لوقي

 وه اذهو ،ةيضابإلا ريغ يف ءارشلا فرعي مل و مهريغ ىلإ كلذ
 .(! )«وحلا

 نامقحخلا ةلحرم -4

 تاميظنتلا .لحارم نم ةريخألاو ةعبارلا ةلحرملا يه نامتكلا ةلحرم

 ميظنت ىلإ نونكريو نوملسملا نيكتسي اهيفو ةيضابإلا دنع ةيسايسلا

 ةهبش مهيف ثعبي ام لك نع دعبلا لك نيديعب ءامكح اميظنت مهسفنأ
 .ةيدادعإلا ةيعامتجالاو ةينيدلا مهططخ مهيلع دسفي وأ ةيسايس

 نمف هنم عنمو لطعل رهظ ول ثيحب نيدلا ىلع ةظفاحملا نامتكلاو»
 .(2)«نامتكلا مكح ىلع ايراج سيلف هنيد عيض

 نمو» .(ة«ىفخأ يأ انامتك متكي متك نم يه» نامتكلا ةمامإو
 ١ .(4«تكس متك :لعف

 ىلع ءالبلا مظعي امدنع ةيقتلاب نيلئاقلا مهدحو اوسيل ةيضابإلا نإ

 ىلع كلذ يف اودمتعا دقو ،هللا رمأب روهظلا نع نوقعضيو نيملسملا

 هبلقو هركأ نم ًالإ» :ىلاعتو كرابت قحلا لوق كلذ نمو ،نآرقلا
 كلذكو 6©(3)ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ هلوقو 3(ة}«ناميإلاب نئمطم

 .53ص ديحوتلا ةمدقم كشيفطا دمحما -1

 .113ص ،هسفن شيفطا دمحما -2

 .54ص ديحوتلا ةمدقم ،يخامشلا -3

 هه , 0 ه `. م10. -4

 .106 ةيآ لحنلا ةروس 5

 .28 ةيآ نارمع لآ ةروس -6
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 ذإ ©نيعبرألا مامت لبق ةكمب مقرألا راد يف هق يبنلا كلسم ىلإ ادانتسا

 رق لم ناك يذلا باطخلا نب رمع مالسإ دعب الإ رهظي م هنإ

 :هلوق دوعسم نب هللا دبع نع يور امك .(!)مالسإلل ةريبك ةيونعم

 .«ناسللاب ةيقتلا امنإ .لمعلاب ةيقتلا تسيل»

 يبأو ديز نب رباجك .ةيلمع جذامن نيلوألا ةيضابإلا ةمئأ ةريس يو
 ةيرسلا تاميظنتلا ريوطتو ميظنتب اماق نيذللا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 لقتني مل و .ةيومألا تاطلسلا تادراطمو ًرشل ءاقتا اذهو .بهذملل

 رظاني ناك يذلا ضابإ نب هللا دبع ةافو دعب الإ ةيرسلا ىلإ ةضابإلا
 .(2)اراهج ءادعألا

 وأ ،نيكلسمب اضيأ زيمتت امهمأ نامتكلا ةلحرم يف ظحالي امو

 :رتستلاو نامتكلا ةفص نع ناجرخي ال نيعباطب

 طاشنلا نع ماتلا دوكرلاو نوكرلا وهو يفخ نامتك لوألا

 ةوقب نومكحيو نيطالسلا اهيف ىغطي يلا فورظلا يف يتأي اذهو ،يولعلا

 ديز نب رباج نولوألا ةيضابإلا ةمئألا هشاع ام اذهو رانلاو ديدحلا

 .هركذ قبس امك ،ملسم ةديبع وبأو

 عم مهطاشنب ةيضابإلا زربي ثيح لدتعملا نامتكلا وهو يياثلاو

 نم عونلا اذه نوكيو .ةمكاحلا ةلودلا يف ريبكلا عمتجملا ءاضعأ رئاس

 ال نيتلاحلا اتلك يفو .طاشنلا ةيرحو يأرلا ةيرحب حمسي امدنع نامتكلا

 الإ ،امتاسراممو ةسايسلا نع اديعب عمتجملا ةدايقب موقي مامإ بصن نم دب

 .113ص ديحوتلا ةديقع حرش شيفطا دمحما -1

 .كص ةيعامتجالا تاميظتتلا \تافيلخ - .4 كيحوتلا ةمدقم كيخامشلا -2
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 ةجرد غ ولب نود نورهظيس ةيضابإلا ناف يمالسإ ماظن نم ناك ام

 .(!)ممب ةصاخ ةلود نيوكت

 :يعامتجالا ميظنتلا

 ساسألا روحملا وه نامتكلا ةلحرم ىف يعامتجالا ميظنتلا نإ

 عمتجا لعجت ةيفيكب متيو ،عمتجما ءانب اهيلع متي يلا ىلوألا ةزيكرلاو
 ةيعامتجالاو ةينيدلا هرئاعش عيمجب مايقلا هل لوخي ماظنو قسن يف شيعي
 هتامس ىلع ةظفاحمو ةيجراخلا طوغضلل ضرعتي نأ نود ةيقالخألاو

 .ريبكلا عمتجملا يف نابوذلا نم ةيضابإلا

 :نيبناج ىلع ةلحرملا هذه يف ةيضابإلا طاشن زكرتيو

 حمسي لكش يف ،عمتجلا هيلع موقي يذلا لكشلاب قلعتي بناج
 يأ ،ةيضابإلا ئدابملا ىلع ةظفاحملا لجأ نم نامتكلا ةلحرم ةماقإب

 كلذل ةمزاللا تائيهلا ةماقإب كلذ نوكيو ،ييدلا بناخلا ىلع ازكترم

 اًمأ .نايعألا سلاجو ةدلبلاف دجاسملا ىلإ ةريشعلا مث ةلئاعلا نم ءادتبا

 .(ت)ليصألا ثارتلاو ديلاقتلاو تاداعلا لمشيف نومضملا ثيح نم
 ةطلس ةياهنلا يف زرفي يعامتجالا ميظنتلا اذهل يمرهلا لكشلا نإ

 ةثالثلا لحارملا يف اهنم اعاستا رثكأ ةيروشب زيمتت ةيعامتجا ةينيد

 ةلحرم يف مامإلا ةيصخش يف زكرتت ةطلسلا تناك اذإ ثيحب ىرخألا

 موقي ةدلبلا ىوتسم ىلع ىلعألا سلجملا نإف ءارشلاو عافدلاو روهظلا
 .ايعامج نوكي عمتجا هيجوتو مكحلاو مامإلا ماقم

 .173ص ،نالهحج نودع -ا

 .166ص ‘هسفن -2
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 ةماقإ نم ًةب ال هئإف ةلحرمل هذه يف ةرظتنمل فادهألا غولب لجأ نمو
 دجاسلل ءاشنإ يف كلذ لثمتيو جئاتنلا كلت نمضت ييلا لكايهلاو ةزهجألا

 .ةيمالسإ ةيبرت ءشنلا ةيبرت ىلع ةرهاسلا ةيوبرتلاو ةيريخلا تاسسؤملا ةماقإو
 .ةزيمتملا هتيصخشو يمالسإلا هئامتناب ارعاش درفلا لعجت ثيحب

 مغر ءةلحرلل هذه يف اناكم هل دمي ال يسايسلا لاحملا نإف ةداعو

 ةينيوكت ةيصبرت ةلحرم ربتعت ةيضابإلا خيرات نم ةينمزلا ةرتفلا هذه نأ

 .ديدج نم نيدلاب روهظلاو ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإل عمتجلا اهيف دعتسي

 الو انيديأب سيل ةبرعلا ةعامج نحن» :يتالتلا ناميلس خيشلا لوقي

 .(!)«نامزلا اذه ىق مهلزع ال و ءارمألا ةيلوت انيلإ

 لحلا لهأ صاصتخا نم سيل يسايسلا لمعلا نأ كنذإ دكؤملاف

 نم فذدمهلا نا ىلع ةدايز مئاق يمالسإلا ماظنلا نأ ةصاخو دقعلاو

 ءهَرمأ ريمألا ةعزانم مدع نم ًدب الف ،هللا رمأب روهظلا وه ميظنتلا اذه

 .مهططخ نيفرشملا ىلع دسفيف ههانتنا تفلي ال تح

 ةيضابإلا اهيلإ ىدرت لا فعضلا ةلحرم يه ةلحرملا هنه نإ ش

 هذه يف زوجي ذإ ،ارس ةوعدلاو مهسفنأ ةيوقت نم رثكأ مهمزلي الف

 .(2مهريغ مكح تحت ءاقبلا ةلحرملا

 دق ميظنتلا اذه ناك اذإو ،روهظلاو جضنلا لحارمل دادعإ ةلحرملاف

 ابلق دجسملاب هطابترا ىلإ اساسأ دوعي كلذ يف ٌةسلاف» احاجن ققح

 ىدم ىلع لدي يذلاو .(ةارادصإو اداريإ ،اقيبطتو ةيرظن ،ابلاقو

 .583ص "خياشملا ريس باتك -1

 .80ص ةيمتسرلا ةلودلا زاب -2

 .48ص .ةبازعلا ةقلح رصان دمحم -3
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 كسامت نم يضابإلا عمتجملا هيلع دهاشي ام وه ماظنلا اذه حاجن

 ةدعل هضرعت مغر نينسلا نم تائم ةدعل نيتم يد كسمتو يعامتجا

 لضفبو اريثك كلذب رُئأتي ملف هيوقت ةلواحمو تالُجدتو تاره

 نودبو رصعلل ةرياسم تادجتسملا عم فيكتي نأ عاطتسا هتنورم

 .(!)ةيمالسإلا هتيصخشل عييضت

 ،يبرعلا برغملا دالب نم ةرفاكلا ةيرامعتسالا ةلودلا لاوزل ارظنو

 روهظلا ةين ةيضابإلل دعي مل هنأ ظحالملاف اهيف ةملسم لود مايقو

 جرخ ال ىح عمتجملا حالصإ وه مئادلا مهطاشن ىقبيو 2(5)مهتلودب

 ( .مهئارآو مهئدابم قفو ةيمالسإلا ةرئادلا نع

 نيفلاخملاب ةيضابإلا ةقالع

 ةرورضلا هببس ناك يعامتجالا ميظنتلا اذه يف ةيضابإلا عمجت نإ

 ةيعضولا هذهو ،نامتكلا ال روهظلا وه لصألا ذإ كلذ ىلإ ةئجلملا

 اك إف :نيعضو نم مهجرخت ال دق فورظ يف امتح نوشيعي مهلعجت

 وأ كلذ ريغ وأ ايضابإ هبهذم ناك امهم رئاج مكح تحت مهدوجو

 اتلك يفف .اضيأ كلذ يف ةيبهذملل رابتعا نود لداع مكح تحت

 ؟نيفلاخملا عم ةيضابإلا نواعت نوكي فيك نيتلاحلا

 لب يعي اذهو يضابإلا عمتجملا ىلع ةظفاحملا وه ةلأسملا رهوج نإ

 نأ هنأش نم ام لك نع داعتبالاو قالغنالاو ءاوزنالا ةرورضب يحويو
 ةقيقحلا هذه مغرو ،ةيضابإلل يعامتجالاو ينيدلا ءانبلا ةمالس س

 .48ص ةبازعلا ةقلح رصان دمحم -1

 .164 ص ثنالهح نردع -2
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 ل ام {ةنتفلل ةراثإ نود ماودلا ىلع نيفلاخلل عم ةيوخألا ةقالعلا ءاقب نإف»

 .بجاوو يرورض رمأ 5(!)«امتاكلتممو اهضارعأو اهنيد يف ةعامحجلا سمت

 ذخأيو داهجلاو مهعم وزغلا زوجي» :ييالجراولا بوقعي وبأ لوقي

 يليو ،ةمينغلا ىلعو رشعلا ىلع مهل يليو {ةمينغلا نم همهس (كراشملا)
 يليو ،لا رمأب اولمعي نأ طرشب ‘تاحاسملا ةمسقو ىوتفلا ىلع مل

 .(ث«اهوماقأ اذإ مهفلخ ةالصلا هل زوجي امك ...ةماقإلاو دجاسملا رومأ

 يلا فئاظولا يف لمعلاف ارئاج ناك اذإ امأ ،الداع مامإلا ناك اذإ اذه

 .(ة)ةيصعملا يف مهعابتا زوجي الو ،مَرحم تامرحم اهنع رجنت
 الو يضابإلا نايكلا ىلع ةظفاحملا وه تاقالعلا هذه يف لصألاف

 ناك اذإو تاقالعلا هذمي نيفلاخملا نم رذحلاو قالغنالاو ءاوزنالل نأش

 عارصلا هيف غلب دق رصع يف» عقو دق هنأ كش الف اذه ثدح دق

 .(4)«هَج وأ يبهذملا

 نم ةيضابإلا ءاملع نكمت ةصرف هذه نامتكلا ةلحرم ربتعتو

 عطقنت مل ةيملعلا ةكرحلا نإ ثيح ،مهئارآ نيودتو فيلأتلاو ةساردلا

 ةدع مايق نع انثدحي يضابإلا خيراتلاو .نامتكلا ةلحرم يف اقالطإ
 هللا دبع يبأ ةسردمو ةديبع يبأ ةسردمك اةلحرملا هذه لثم يف سرادم

 زكارم نع اديعب مهذيمالت نيوكتو ريضحتب اماق ثيح ركب نب دمحم

 .ةمئاقلا ةطلسلا

 .167 ص ،نالهج نودع -1

 .24ص ‘ةيضابإلا ىلع ءاوضأ رمعم يحي يلع - .80ص 33ج ،ينيالحراولا 2

 .80ص 53ج ،ييالحراولا 3

 .167 ص ،نالهج نودع -4
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 ىلإ برقأ مه ةرصاعملا نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا نا ةقيقحلاو

 نأ انملس اذإو .(ا)لبق يذ نم هيلع اوناك امم تافالخلا ذبنو براقتلا

 نم ضيرعلا روهمجلا ايقيرفإ لامش يف ايلاح شياعي يضابإلا بهذملا
 ىلع دعت نيبهذملا نيب ةيفالخلا لئاسملا نأو ،يكلاملا بهذملا عابتأ

 نأو ةلحرملا هذه يف بولطملا براقتلا ةيمهأ ىدم انكردأ عباصألا

 بهاذملا نيب سيل لعفلاب ةدوجوم تافالخ امنوك ودعت ال لئاسملا هذه

 نيب ةدوجوم يه لب ‘©بسحف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقرف نوكت يللا

 ..دحاولا بهذملا لخاد ىرخأو ةسردم

 ربج جك

 :ةبارعلا ماظن

 ةطيرخلا نع مهبهذم ةيضابإلا ىفتخا ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب

 مل و .ىربكلا ندملا نع اديعب ءارحصلا تاحاو يف اووزناو \ةيسايسلا

 نامتك ةمامإ ةماقإ يف اوركف دقو ©نآلا تح روهظ ةمامإ مهل مقت
 ةساردو تارواشم دعبو .اوعيطتسي مل مهنكلو ،كلذل مامإ بصنو

 ماظنب فرع صاخ ماظن .يرجهلا سماخلا نرقلا ف رهظ عاضوألل
 ةيضابإلا دجوي ثيح برغملا دالب يف لوعفملا يراس يقب دقو 5ةباعلا

 رئاس نود ،رئازخلا بونج بازيم يداو يف ةريخألا ةدملا يف رسخا مش

 لإ ماظنلا اذه طبضو سيسأت يف لضفلا عجريو .(2)ةيضابإلا نطاوم

 ركب نب دمحم هللا دبع وبأ وهو ذاذفألا ةيضابإلا ءاملع دحأ

 .168 ص ث،نالهحج نودع -ا

 .12ص تاميظنتلا \تافيلخ ضرع -2
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 .(»يرجه 409 ةنس كلذو ،(!)يسوفنلا يئاطسرفلا

 عضاو ربتعي ركب نب دمحم هللا دبع ابأ نأ نيثحابلا نم ريثك ررقيو

 يلا ةقباسلا دوهجلل الًّمكمو ،يئاهنلا اهلكش ىيف ةقلحلا هذه دعاوق

 دق نوقرز نب ناميلس خيشلا نأ كلذو ،هل نوقباس نوركفم اهأدب

 .ةقحاللا دوهجلل ةمدقمو اصاهرإ ربتعي ميظنت تايادب عضو ىلإ قبس
 ناميلس هخيشب رثأت يذلا (ة)دلخم نب ديزي مساقلا يبأ خيشلا دوهجك

 حامسلا مدع اهنم ،ننس ةدع نسو ،قيرطلا لصاوف 4(3ث}نوقرز نبا

 مونب مهمازلإو ملعلا لحارم مامتال اوغًرفتي نح جاوزلاب هذيمالتل
 نم ةيادب هدعاوق طبض أدب ةباًرعلا ماظن نإف اذهلو ،كلذ ريغو ،ةرجاهلا
 رمألا لوأ يف ناكو نييمتسرلا طوقس دعب يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 يبأ خيشلا لبق نم يرجهلا عبارلا نرقلا ذنم بتكلا يف نود مث ايهافش

 .(5)ركب نب دمحم هللا دبع

 دحاولا راتخي فيكو ؟مهتيمست لصأ وه امو ؟ةبارعلا مه نمف

 ؟مهماهم يه امو ؟مهنم

 لبب ءاطسرف ةنيدمب دلو ،يسوقنلا يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ ره -ا

 .خياشملا تاقبط ،يييحردلا :هراثآو هتمجرت نع رظنا هھ345 ةنس ايبيلب ةسوفن

 .دعب امف377رص ،2ج

 . .كص .ةبازعلا ةقلح رصان دمحم -2

 ةعبارلا ةئاملا نم ىلوألا نيسمخلا نمض ييحردلا هفنص دلخم نب ديزي مساقلا وبأ 3

 .119ص ©اج تاقبط ،ييحردلا (ه350-300)

 ىلألا نيسمخلا نمض ينيحردلا هفنص ،يسوفنلا نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبأ وه -4

 349ص ،2ج "خياشملا تاقبط ،نيحردلا ،(ه300-350) "ةعبارلا ةئاملا نم

 .دعب امف 21ص ةيرادالاو ةيسايسلا مظنلا تافيلخ -5
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 درفنا هلهأ نع بزع نم ذوخأم ©نيعلا حتفب بارع عمج ةباًرعلا»

 وهو .(:«هنيد رمأب لاغتشالاب هللا ىلإ مهعاطقنال كلذب اومس .مهنع
 .ريخلا لهأو ملعلاب لاغتشالاو 3امتاذلمو ايندلا نع بوزعلا

 دوعي ةبارعلا ظفل نعم نأب تافيلخ ضوعو دمحم روتكدلا ررقيو

 ندملا نع اديعب يرس ناكم يف نوعمتجي هباحصأو خيشلا نوك لا
 ثبلت مل مث 5ةباًرعلا مسا مهيلع قلطي مهلعج امم ىربكلا تاعمجتلاو

 باحصأ خياشملا نم دودحم ددع ىلع تقلطأ نأ ةظفللا هذه

 .(2)ةطلسلا

 :لوقي يذلا ييجردلا مهنمو شءاملعلا رثكأ هيلإ بهذ ام حصألاو

 ريعُتساف ،مهنع دعبلا وهو ;ءيشلا نع بوزعلا نم قتشم مسالا اذهو»
 فصو لصاوي مث .(ة)«ةرخآلا نع ةلغاشلا ةيويندلا رومألا نع دعب نمل

 ام لَّوأ» :لوقيف سابلو ةئيه نم هيلع اونوكي نأ يغبني امو ةبارصلا

 ءادبأ لوطي هكرتي ال مث هسأر رعش قلحب ايندلا لهأ ةقيرط نم دًرجتي
 ةءابع ىلع رصتقا نإ مث ضايبلا الإ اغوبصم ابوث سبلي ال نأ اهنمو
 .(ه)«لمكأ ناك صيمق ىلع كلذ سبل نإو ‘كلذ هنشي مل ةفحلمو

 ةقلح ىلإ وضع قاحلإ داري امدنع بارعلا امب راتخي نلا ةقيرطلا امأ

 يفو .هلامعأ ةبقارمو هتبقارمب موقي اصخش هل نونيعي مهنإف ،ةبازعلا
 يف نوكيو .عامجإلاب كلذ ةبازعلا هل نلعتل ىعدتسي هئإف حاجنلا ةلاح

 .207رص ؛تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف تاقنملا رهاوجلا ،يداربلا 1

 .27رص ‘ةيرادإلاو ةيسايسلا مظنلا ،تافيلخ -2

 .4ص ‘ !ج .خياشملا تاقبط ،ييحردلا -3

 .171ص 0 !ج كسفن ،ييحردلا 4
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 امب موقي يلا ةيلمعلا هذه ربتعتو .(!)مهتمدخب موقي امك ةبترم رغصأ

 دمتعي ماظنلا اذه نأ كلذ ةيرورض ديدحلا وضعلا رايتخال ةبازعلا
 ءاكذلاو ،ةينيدلا ةريسلا يف لادتعالاو ىوقتلاو عرولا ىلع اساسأ

 ب الف .ةقلحلا ىف هتريشعل الثم نوكيس هنأل ةمكحلاو يأرلاو ةقابللاو

 .(©عمتجلا ريس ىلع رهسيل ذوفن اذ نوكي نأ

 :ةبازعلا ةئيه ليكشت
 ددعلا عفتري دقو ،اوضع رشع ينثا نم سلجلا اذه نوكتي ام ةداع

 يف رئاشعلا ددع عفتري دقو .(ة)مماهلل بسح كلذو اذه نم رثكأ ىلإ

 .ءاضعألا ددع ةفاضإ ىلإ سلجملا رطضيف ةدلبلا

 :ءاضعألا ماهم

 فارشإلاب موقي ،ةقلحلا يف ةيصخش ربكأ وهو :ةباؤعلا خيش .3 ا
 نالعإ ةيعرلا غيلبتو داشرإلاو ظعولاو ،اهرييستو اهلامعأ ىلع

 .بئان هل نوكي دقو .ةقلحلا تاررقمو

 { .ناذألاو ةالصلا تاقوأ طبض هتمهمو :نذؤملا .4

 موكحملا ىلع ةءاربلا نالعإب فلكيو ،ةالصلا مامإ وهو :مامإلا .5

 .ابئاغ ةقلحلا خيش ناك اذإ وفعلا نالعإب موقي دقو ،كلذب هيلع

 دجسملا لاومأ ىلع رهسلا امهتمهم :دجسملا فاقوأل ناليكو .6

 .15 ص ء‘ةيعامتجالا تاميظنتلا ،تافيلخ ضوع -ا

 .10ص .ةبازعلا ةقلح رصان دمحم -2

 .14 ص هسفن ‘تافيلخ ضورع -3
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 .فاقوألاو

 ةباتكلاو ةءارقلا نايبصلا ميلعت مهتُمهمو :نايبصلل نيملعم ةثالث .7

 .اهريسو رضاحملا ىلع فارشإلاو

 .(1)ةيعامتجالا بناوجلا مهتمهم نييفاضإ ءاضعأ ةسمخ .8

 :نيلصأ ىلإ عجرت ةقلحلا نإف ةيويندلاو ةينيدلا رومألا ةيحان نم امأ

 .نآرقلا ةظفح ذيمالتلا ةئيهو ةبازعلا ةئيه نم نوكتي يذلا ةبلطلا مسق

 ريغ نم «(ة)ذيمالتلا ةئيه مث ،"ناوريإ" مسا مهيلع قلطيو
 ناتظفللاو .(ة)"نادروَصمإ" مسا مهيلع قلطيو ،نآرقلا ةظفح

 نم اووتراو اوبرت نيذلا عت "ناوريإ" ةظفلف .ناتيربرب ناتريخألا

 ريغ نم نآرقلا اومتخ نيذلا اهانعمف "نادروصمإ" امأ .همولعو نآرقلا

 .لماك ظفح

 "سيراكملا" مهو ،ماوعلا مسق وهف نيلصألا نم ناثلا مسقلا امأ

 مهتمهم نمألا لاجر مهو ،ةظقيلاو ةوقلاو ةعاجشلاب نوفرعي لاحر

 .ممتامرح و سانلا تاكلتممل ةسارحلاو دلبلا نمأ ىلع ةظفاحملا

 سفن يف ءاسنلاب .صاخ سلجب وهو "نيدرسمت" سلجمب ربتعي امك

 .(4)ماهملاو طورشلا ةيحان نم ةبازعلا ةئيه ى وتسم

 ةينيدلا هتاسسؤمو بازيم نارمعو ةأشن ،ينرخ هللا دبعو هنابصعوب ناميلس رمع -1
 .7/6 ص ديلا طخب خ وسنم ،ةيعامتجالاو

 مأ نونف بلاط ناكأ ءاوس قيرطلا يف لوخدلا دنع ئدتبملا دحاولل مسا :ذيملتلا -2

 .4ص ،1ج ،ينيحردلا .يسراف ةظفللا لصأو .طقف ةيحالصلا ىلع ارصتقم

 .11ص ۔ةبازعلا ةقلح رصان دمحم -3

 .43ص 3هسفن رصان دمحم -4
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 :ةبازعلا ةئيه اهيف لمعت يتلا تالاجملا

 ©ناذألاو ةالصلا ةمامإو ىوتفلا راطإ يف صخلتتو :ةينيدلا ماهملا .1

 تاكلتمم ىلع رهسلا نم ءاضعألا ضعب هب موقي ام بناج ىلإ
 تاومألا لسغو نايبصلا بيدأت كلذكو .اهرييستو دجسملا

 .ةيمويلا ممتايح يف سانلا ةدايقو داشرإلاو ظعولاو

 تاقالعلا ةاعارمب مايقلا ىلع ةبارعلا صرحي :ةيعامتجالا ماهملا .2

 امك .روهملل ديدحتو قالطو جاوز نم دارفألا نيب ةيعامتجالا

 لسغو ءحارتألاو حارفألا تابسانم ىلع فارشالاب نوموقي

 نوؤش ةاعارم كلذكو ‘تاكرتلا ميسقتو مهيلع ةالصلاو تاومألا

 نم مهتيامحو ءشنلا قالخأ ىلع ظافحلاو لمارألاو ىماتيلا

 نوقداصي نيذلا مهو يضاقلا نييعتب ةبازعلا موقي امك .لالحنالا

 .(!)ةينيدلاو ةيلدعلا هتءافك اودُكؤيل هيلع

 نم تئشنأ لا ماهملا ىلوأ نم ةمهملا هذه ربتعت :ةيوبرتلا ماهملا .3
 نآرقلا ظفح يف هب“ةيانعلاو ءشنلا ميلعتل كلذؤ ةقلحلا هذه اهلجأ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغللاو همولعو
 ةيحانلا نم سانلل اهيجوتو ةياعر اذهو :ةيداصتقالا ماهملا 4

 امك .ةيداصتقالا هتالماعم يف مارحلا يف عمتجلا عقي ال تح ةينيدلا

 ©نيارمعلا طيطختلا ةبقارمو دودسلا فيرصت ىلع ةبارعلا فرشي

 ةاعارمو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا قوقحلا ىلع اظافح ءانبلا دعاوق عابتاو

 _ .اهدعب امو 18رص كةبازعلا ةقلح رصان دمحم -ا

0 . . 520. -15. 
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 نم نونعيو .فينحلا نيدلا ماكحأو قفتي امب تويبلا رتسو ميرحلا

 ةيلحو حئابذلا ةيعرش نامضل خلسلاو حبذلا ةيلمع روضحب موقي

 .سانلا اهلكأي يلا موحللا

 فئاظو لك تعمج يتلا تايلوؤسملاو ماهملا هذه نم اقالطناو

 لك يف قالطإلا ىلع دلبلا يف ةطلس ىلعأ ربتعت ةبازعلا ةئيه نإف ةايحلا
 ةلحرم يف ىربكلا ةمامإلا ماقم ةمئاقلا ةئيهلا يهو ،نيدلاب ةقالع هل ام

 تارارق لقنو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا بناوخلا ىلع نميمت ذإ ،نامتكلا

 لمشت محلامعأو ءةبازعلا بناجب ىرخأ ةئيه عي يذلا ةعاملبا سلج

 يعرتست ال ىح اهلطعت يلا دودحلا ةماقإ ادع ام ،ةايحلا نوؤش عيمج

 يف ءاوس ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ اهماكحأ يف دنتستو مكاحلا هابتنا

 .(!)ءامدلا يف مأ تالماغملا يف مأ تادابعلا

 بناجب امئاد وهو ءامب اصاخ اناكم ةبازعلا ةئيهل نأ ىلإ ريشنو

 ةيربربلاب هانعمو "تيانّممت" ىمسي نيبملا اذهو ،هيف عمتجت ثيح دجسللا

 .(2)نيدلا ناسرف ناكم ةيلمعلا ةيحانلا نمو .ناسرفلا ناكم

 نيدريسمت ةئيه

 يفو هبناجب دجوي ةيضابإلا ىدل لاجرلل يبازعلا لكيهلا بناج ىلإ

 ىاسنلا صخي سلجب ةيعامتجالاو ةينيدلا ةدايقلا نم ىوتسملا سفن

 دقو ‘تالساغلا نعي يربرب ظفل وهو "نيدريسُمت" مسا هيلع قلطيو
 م ے ےم

 نم تاومألا لسغ ةغبص ذخأ يذلا ًرهلمع نم مسالا اذه قتشا

 .56رص ،ةسايسلاو مكحلا ڵفسروي نب ميهاربإ - .كص ،ةبازعلا ةقلح رصان دمح -1

 .13ص .ةيعامتجالاو ةيوبرتلا تاميظنتلا ،تافيلخ ضرع -2
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 لمشيل عسوتي سلجملا اذه لمع نأ عقاولاو ،راغصلا لافطألاو ءاسنلا
 .ىرخألا نيدايملا نم اريثك

 دقو ،ةبارعلا ماظن ءوشن ىلإ يوسنلا سلجملا اذه ةأشن خيرات دوعي
 ةأرملل ةيضابإلا اهيلوي يلا ىربكلا ةيمهألل كلذو ،ليلقب هدعب نوكي

 ءانثأو نينسلا تائمل يضابإلا بهذملا ناص يذلا نصحلا تناك يلا

 ةأرملا تيقب نيح يف ،ديرشتلاو لتقلل لجرلا ضرعت ثيح بورحلا
 .ةيضابإلا ئدابملاب لايجألا ديوزتل بضني ال يذلا عبنملا

 فرعي اميف ةيضابإلا اهمسق يلا لحارملا نم اقالطنا كلذكو

 ميظنتلا ىلع اساسأ دمتعت نامتكلا ةلحرم نإف نيدلا كلاسم
 رجحلا دعت ةأرملا نإف لاوحألا الك يفو يعامتجالا ريضحتلاو

 .(1)عمتجلاو ةرسألا ءانبل يساسألا

 ىلإ ةبارعلا طورش نهيف رفوتت ءاسن نم ةيوسنلا ةئيهلا سلحب نوكتي
 طرتشي الو .رومألا ةجلاعم يف ةكنحلاو ةماقتسالاو ءايحلاو ةقعلا بناج

 نوكي ام ةداعو ،امتريشع ةأرما اك لثمتو ،هلك نآرقلا ظفح ر هيف

 ةجاحلا هيضتقت ام بسح صقنيو ديزي دقو \اوضع رشع نئا نهددع

 ةبازعلل ثدحي امك امامت سلجملا اذه ءاضعألا رايتخا ةيلمع متتو .ماهملاو

 .بيصنتلا نالعإ لبق ممتراشتسا عم

 رومألا نم ريثك يف ةبازعلا ةقلح عم قيسنتلاب يوسنلا سلجملا لمعي
 نهيلإ رمألاف طقف يوسنلا عمتجملا صخي عوضوملا ناك اذإو .ةماعلا
 ديلاقتو تاداع ةبقارمب ةينيدلا ماهملا بناج ىلإ نمقيف .مومعلا ىلع

 خيراتلا يف ةقمعملا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،ةبازعلا ماظن يوامسا رمع حلاص -1

 .اهدعب امو 94ص يمالسإلا
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 سارعألا صخي اميف اذهو .ةبارعلا هنتف امع جرخت ال تح عمتجملا
 نيبلا تاذ حالصإو متآملا مث تالفحلاو ةمعطألا ميدقتو روهملا ديدحتو

 .(!)ةيضابإلا ريسلا نم اهريغو

 اذه سأرتيو تادجتسملا ةشقانمل ةددحم تارود يف سلجملا عمتجنو

 ."ةخيش امام" بازيم ندم ضعب ىف ىمست ةلوؤسم سلجلا

 يف يرجي ام ةعباتمل ءاسنلاب صاخ حانج دجسملا راوج يف نملو

 راد يف اذه لتم مرهو داشرإلاو ظعولاو نآرقلا ةوالت نم دجسملا

 .ر ةصاخ

 ءةيضابإلا نإف دلبلا يف ةطلس ىلعأ ةبازعلا سلجب ناك اذإو

 ىوتسم ىلع سلاجلا هذه عمجي اريبك اسلجب اوؤشنأ ؤ©فورظلل ةبكاومو

 ةنالث هيف دلبلا ليثمتب موقي .ديعس يمع سلجب وهو ،ةيضابالا قطانم
 نمو .ةبازعلا ةقلح نم بختني رخآو مامإلاو ةقلحلا خيش :خياشم

 اضيأ سلجملا اذه ربتعي امك ةاضقلا رايتخاو تاعيرشتلا نس هماهم

 هرارقو .ةنيدملا ةبارع ىلع اهلح رذعتي يلا لكاشملل فانتتسالا ءاضق

 عاقبلاب نكسلاو قرطلا نيمأتو جحلا ىلع فرشي امك ،يمازلإ
 ندملا نيب ام لكاشملا ل يذلا ديحولا لوؤسملا ربتعيو ‘ة سدقملا

 دقعو ،ةيضابإلا ريغ نم نينكاستملا عم ةقالعلا كلذك ةيضابإلا

 .()دودحلا ادع اميف ماهملا نم اهريغو جراخلا عم تايقافتالا

 ىلع ةظفاحملا نمضي ديدج بولسأك ةبازعلا ماظن حاب مغرو

 ماظنلا اذه دهشي نأ دب ال هنإف ةيضابإلل ةيعامتجالاو ةينيدلا تامسلا

 لز, ع ئ ع . 32. -1

 .17/16ص .ةيوبرتلا تاميظنتلا تافيلخ -2
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 ةيضابإلا نأو ةصاخ ؟اهشيعي يلا ةيرصعلا ةايحلل امئالم اديدج اروطت

 ةيعضولا هذهو .عساو يمالسإ عمتحب نمض اينلع انامتك نوشيعي

 اذه نأب املع ،ةيسايسلا ةصاخو اهماهم نم اريثك عيضت ةبارعلا تلعج

 .نآلا هيلع وه ام ىلإ لصو تح تاروطت ةدع فرع دق ماظنلا
 مل فورظ يه ماظنلا اذه ريوطت ةيضابإلا ىلع متحت يلا فورظلاو
 ؟ماعلا يأرلا ىدل ريبعتلل ةعساولا ةيرحلا لثم لبق نم ةدوهعم نكت

 درفلا العج نيذللا يعولاو ةفاقثلا راشتنا بناج ىلإ ،داقتنالا ةيرحو

 ةباًرعلا لامعأ نم هلوح يرجي امو ثادحألا مهف ىوتسم يف يضابإلا

 .اهنم ةيلئاعلاو لب ،ةيرئاشعلاو ةيركفلا مهاءامتناو مهرايتخا قرطو

 ىلإ ىوقتلاو حالصلا وه ةبازعلا وضع رايتخال ساسألا رصنعلا نأل

 هيلع راس يذلا ساسألا اذهو .ةءافكلاك ىرخألا تافصلا بناج

 .ةقباسلا ةيسايسلا ممتايح لحارم لك يف مهتمئأ رايتخا يف ةيضابإلا

 نزاوتلا نم راطإ يف كلذ متي نأ ةب ال هنأ الإ هيلع ةظفاحملا بجي
 حئارش نم نكمم ددع ربكأل ناكمإلا ردق عساولا ليثمتلاب يعامتجالا

 ىلإ اديور اديور ماظنلا اذمب ةيضابإلا ريسي ال ح اّبسنو ابسح عمتجملا

 ىلع اركح سيل بهاوملاو ىوقتلاو حالصلا نأل ةيوطلسلا ةيزكرملا

 عمتجب داجيإ ليبس يفو اذه نم رثكأو لب ،ىرخأ نود ةلئاع وأ موق

 مدقت ةمكحلا نم هئف ،ريهامجلل ةعاطلا ةريتو ىلع ةظفاحمو نزاوتم

 ةوقو ءاقن مغر هنأل موزللا دنع كلذو ،هنم لضفأ هطيحم يفو لوضفلملا
 ءىوقأ دقنلا حورو ةيطارقميدلا حاير نإف رايتخالا يف ةدمعتملا سسألا

 ضقانتي ال تح كلذك .ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ضقانتي ال اذهو

 موق نود موق يف ةفالخلا رصح مدع اهنيب نمو ،مهئدابم عم ةيضابإلا
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 .ىرخأ نود ةلئاع يفو

 ة رياسم ماظنلا اذه روطي ركب نب دمحم هللا دبع يبأك م اع نم لهف

 ؟ةيرصعلا فورظلل

 :ةريشعلا ةسسؤم

 يهو عمتجملل ىلوألا ةيلخلاىلع دمتعي يعامتجا ماظن ةريشعلا

 اذهو دحاو ج ىلإ ةداع نومتني رسأ ةدع ةريشعلا عمجتو .ةرسألا

 .ةيرسألا تاقبطلاو تاءامتنالا عيمج هيف بوذت يرئاشعلا عمجتلا

 نم نوراتخي خويشلل سلجب ةريشعلا ريديو ،ةكرتشملا ةعفنملا ا هعمحتو

 سلجب نوكت ييلا ىلوألا ةيلخلا نوكت اهرودب يلاو ةريشعلا ءاضعأ نيب
 .ةباًرعلا ةئيه تارارق ذيفنتب فلكملاو ،ةدلبلا ىوتسم ىلع ةعامجلا

 .(!)اهسيئر سلجا اذه ىف اهلثميو

 :نيبناج ةريشعلا ماهم نمضتتو
 ةرسألا وحن ةريشعلا ىلع ةبجاولا ماهملا يهو ،يمازلإلا لفاكتلا :الوأ

 ثلثلا قوف اميف إطخلا لتقلا ةيد تابجاولا هذه نيب نمو .درفلاو

 ؛ميتيلل ليكو نييعتو ،ضرملاو زجعلا ببسب جاتحملاو ريقفلا ةدعاسمو
 لبق نم نوامت ثودح ةلاح يف ةجوزلل ةقفنلا ريدقتو \تاكرتلا ةيفصتو

 .هيفسلا ىلع رهسلل لوؤسملا ديدحتو 5اهقالط ةلاح يف وأ ،اهجوز
 انوك ثيح نم امهم ايعامتجا اناكم لتحت ةريشعلا ةسسؤم نإ

 غلب امهم ةيمالسإلا ةلودلل ماعلا ماظنلا نإو .(درفلاو ةرسألا نم ةبيزق

 .171ص ،نالهج نردع -1

 .171ص 3هسفن -2
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 ثدعێ ام لك دّصرتي نأ عيطتسي الف إةيعامتجالا ةلكيهلاو ميظنتلا هب

 نونجلاو ةلمرألاو ريقفلاو فيعضلا ىلإ ةطلس برقأ نأل عمتجملا يف
 عيطتست ال ةلودلا نأ امك .ةريشعلا يه امنإ ةرسألا دعب ميتيلاو هيفسلاو

 ةيمهأ ىلجتت انه نم ،دارفألا لكب ايونعمو ايدام لفكتلا اهدرفعب

 .ةريشعلا

 يلاو ،ةيضابإلا ىدل نامتكلا ةلحرم نع تامولعملا ضعب هذه

 مهدئاقع رارمتساو مهدوجو فقوتي ثيحب ةيساسأ ةلحرم قحب ربتعُ

 .اهحاحب ىدم ىلع

 يلعلا نامتكلا ةلحرم نوشيعي ثيدحلا رصعلا يف ةيضابإلاو

 تاروطتلا فلتخم عم لعافتلاو ريبكلا عمتجملا دارفأ عم براقتلاب كلذو

 بهذملا امب زيمتي يلا لادتعالاو ةنورملاب كلذو ،عمتجلا اذه اهايحي يلا

 .يضابإلا

 بهذملا نأب لوقلا نم اب ال انهو» :قوراف رمع روتكدلا لوقي

 فورظلا عم مءالتي ثيحب ةيقيفوت ةرظنو الادتعاو ةنورم رهظأ يضابإلا

 اهرارمتساو ةيضابإلا حان رس نمكي كلذ يفو {ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 .(!)«نامزلا نم انرق رشع ىنثا نم رثكأل

 لهأ نع ةيضابإلا زيمت وه لصفلا اذه نم هصالختسا نكمي ام نإ

 ببس نأ اننيب نأ قبسو ةمامإلا عونت ةلأسم صوصخ ةعامجلاو ةّسسلا

 هذه هب تعتمت ام ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي ةنسلا ىدل ةزيملا هذه مادعنا

 .64رص .يمالسإلا خيراتلا ،قوراف رمع -ا
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 لودلل امتدايرو ،يمالسإلا ديعصلا ىلع ةماه ةيسايس ةناكم نم ةقرفلا

 مل نيينسلا انءاملع تلعج نقلا يه انرظن يف ةيعضولا هذهو .ةيمالسإلا

 يلا يسايسلا ركفلا طامنأ نم ىرخأ عاونأ نع ثحبلا يق اوركفي

 .دادبتسالاو رهقلا فورظ يف رارمتسالاب محف حمست

 ةلأسمك ةيمالسإلا اياضقلا ضعب ءازأ ءاملعلا ءالؤه ةرظن نأ امك

 بسح ايمالستسا اريسفت اهايإ مهريسفتو ،رئاجلا مامإلا نع جورخلا

 مئازع تطُبث يلا يه ،نآرقلا ءوض ىلع سيلو صوصنلا رهاوظ
 هذه لثم نأ نيح يف كيسايسلا هقفلا يف قمعتلا نود نييسايسلا ءاهقفلا

 لثم ايئاهن ءافتخالا ىلع اًمِإ ىرخألا قرفلا تربجأ يلا يه فورظلا

 يسايس كولسو ةسايس يف ريكفتلا ىلع وأ مهقرف عيمجب جراوخلا
 ةيضابإلا ةقرفل ثدح ام اذهو رارمتسالاو ءاقبلا مهف لفكي يعامتجا

 .نامتكلا بولسأل اهرايتخاب

 نأ دخ نامتكلا ةلحرم لظ يق ىضابإلا عقاولا ىلإ دوعن امدنعو

 .نورق ةدع ذنم مهتلودب اورهظي مل ةيضابإلاف تلاط دق ةلحرملا هذه

 ىرخأ افورظ كانه نإ مأ ؟اليحتسم ارمأ ةيضابإ ةلود مايق حبصأ لهف

 ؟كلذ نود تلاح .

 ةيضابإلا روهظ مدع يف تمهاس لماوع ةدع كانه نأ وه هارن ام

 ءةيضابإلا ددع ةلق لماوعلا هذه سأر ىلعو اديدج نم مهتلودب

 يلحتلا مغ عمتجملل يلخادلا حالصإلا يف مهكاممما ىلإ اذه عجريو

 ةمئالملا ريغ فورظلا بقاعت كلذكو .مهئدابم ىلإ ةوعدلا نع

 بهذملا وحن ةحضاولا ريغ ةيمالسإلا فقاوملاو يبنجألا رامعتسالاك
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 عافد ةلاح ىف ةيضابإلا لعج يق فورظلا هذه تدعاس دقو .يضابإلا

 .ةرمتسم

 رمألا &(!)يمالسإلا ملاعلا ربع ةيضابإلا تتشت وه اثلا لماعلاو

 ةعبتملا تاسايسلا نع الضف ةيضابإلا ماحتلا مدع يف اريثك مهاس يذلا

 عابتا ةصاخو ،ةيمالسإلا لودلا ضعب يف ةيضابإلا تايلقألا ضعب ءازأ

 .بيوذتلاو يدقعلا راصحلا ةسايس

 دق ةرظنلا نإف ةيضابإلا اهدشني تلا روهظلا ةلحرم صخي اميفو

 قرفلا ةرظن يف ريبك روطت ثودحب رضاحلا انرصع يف تر ت
 ةيقنت ةيلمعو براقتلا ةلحرم تأدب ذإ ،ةيبهذملا ةلأسملا ىلإ ةيمالسإلا

 ةرظنلا هذهو .ءارآلا ديلقتو ةيبوعشلا راضوأ نم ةيبهذملا ءارآلا

 يلاتلابو يدقعلا رتوتلا ةدح ةفخب نورعشي ةيضابإلا تلعج ةديدجلا

 ةيمالسإلا ةحاسلا ىلإ (يفخلا نامتكلا) ةيعافدلا مهجا ربأ نم نولزني

 اميف ةحماستمو ،هيلع تقفتا اميف ىرخألا قرفلا عم نينواعتم ،ةريبكلا

 .ىلعلا نامتكلا موهفم وه اذهو ،هيف تفلتخا

 قبس امل ارظن لانملا ةديعب ةلحرم روهظلا ةلحرم تحبصأ امك

 ١ .يمهذملا حاتفنالا لماوع نم هركذ

 عونت ةلأسم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم فقوملا سفن ةلزتعمللو
 ةيسايسلا ةناكملل ارظن عوضوملا اذه اوسردي مل ةنسلا لهأف \ةمامإلا

 ةلود مايق مهل لّحسي مل خيراتلا نإف ةلزتعملا اًمأ اهوشاع لا ةيخيراتلاو
 اهل بتكي مل ةفسلف درب يسايسلا مهطاشن يقب دقف .لدعلاو ديحوتلا

 .يلمعلا قيبطتلا

 .نامع رابز ،ةناغ ،ايبيل «سنوت ،رئازحلا :يه ايلاح ةيضابإلا عزوت نكامأ -ا
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 نأ الإ ،نامتكلا ةمامإ ىلع ةحارص اوُصني مل مهنإف ةعيشلا امأ

 متاكلا مامإلاب نمؤت مهنم ةيديزلا دجي ةيسايسلا مهدئاقع يف ثحابلا

 ىلإ {ةيعيشلا هئارآ رشنل يمالسإلا ملاعلا ربع هراصنأ ثبي يذلا 6هرمأ
 برتقت ةيعيشلا ةيسايسلا ةرظنلا هذهو .(!)روهظلا مث ةوقلا هل متت نأ

 نم ةيديزلا نكمتي م هنأ ةقيقحلاو .ةيضابإلا نامتكلا ةلحرم نم اريثك

 فلاسلا بولسألا اذه نم اقالطنا صلاخ يديز يسايس نايك ءانب

 ءةيضابإلل عقو امك كلذ نود تلاح فورظ كانه تناك لهف .هركذ

 ءاطعإ نم يديزلا بولسألا اذه نكمت مل ىرخأ افورظ كانه نإ مأ

 ؟هرامن

  

 .ةلاسرلا لخدم نم ثلاثلا ثحبملا يف ةيسايسلا ةعيشلا دئاقع رظنا -ا
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     . _ لاخلا | . : _

 (ا)_ زودلا كلاسم ةصالخ

 ةلودلا ةماقإ

 ةلداعلا

 ةزعلا هللو

 هلوسرلو

 نينمؤمللو

 ةرقلا رفوت
 ددعلا يق ةيفاكلا

 ةدعلاو

 بختنم مامإ

 ةلداع ةموكحو

 ةيعرلا ةسايس

 ماكحأ ذافنإو

 عرشلا
 ملعلاو حالسلا
 لاجرلاو لاملاو

 دعب ينلا

 ءافلخلا ةق رجلا

 نو دشا رلا

   ةيمتسرلا ةلودلا | . :

 عافدلا 5 . :

 نع عافدلا (

 ةبراحم و نيدلا

 داسفلا

 ي اودهاحو

 مكلعل هليبس
 نوحلفت

 رأ داسف راشتنا

 ودع روهظ

 لزعني مامإ

 برحلا ءاهتناب

 ةوقلاب ةمماجلا

 حصنلا دع
 ريذحتلاو
 حالسلا

 لاجرلاو

   نب هللا دبع-

 ا رشل ( ١

 دض ةررلثلا

 رئاحلا مكحلا

 ىرتشا ةلف نإ

 نينمؤملا نم

 مهلارمأر مهسفنأ
 مكح طلست

 رمعتسم وأ رئاح

 رفاك

 تقوم دئاق

 تومي وأ رصتني

 ملظلا دنع ةروثلا

 يق ةبقارملا رأ

 ملسلا

 هيلإ جاتحي ام

 ةوق عم يئادفلا

 ناميإلا

 لالب وبأ -

 سادرم
 فاحز -

 يئاطلا

 .175 ص ێةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا ،نالهح نودع -1
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 . نامتكلا ¡

 ىلع ةظفاحملا

 حالصإو نيدلا
 عمتجملا

 ةيعررشم ةلدأ

 ةيقتلا

 يف ةفيعض ةيلقأ
 ةفل انع ةلو د

 ةيعامتجا ةطلس

 (ةبازعلا ةقلح)

 يدلا طاشنلا

 يعامتحالاو

 يرب رتلاو
 ءاملعلا

 تاسسرزؤلملاو

 ةيفاقتلا

 ةيعامتجالاو

 رئازلا ةيضابإ-

 ايبيلو سنوتو
 ةلودلا دعب
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 يرظنل مسد جئاتن

 مهأ اهيف انلوانت لوصف ةعبرأ ىلع يرظنلا مسقلا اذه لمتشا

 ةيضابإلا و ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةمامإلا ةيرظنل ةضيرعلا طوطخلا

 نيقيرفلا تايرظنو ءارآل انضرع لالخو .ةلزتعملاو ةعيشلا عم ةنراقم
 .فالخلا لئاسم مهأ رصح انعطتسا

 لئاسم نوكت نأ ودعت ال تافالتخالا هذه نإ :هلوق نكمي ام نإ
 نم دهاوشو ةلدأ كلذ يف هل نيبهذملا الك نإو ،ةيداهتجا ةيعرف

 دقلو .بهذم لك ةمئأ مث نيدشارلا ءافلخلا ةريسو ةنسلاو باتكلا

 نم ةقرف لكل ةيخيراتلا فورظلاو ةهج نم ةيدقعلا لوصألا تبعل
 .بهذم لك ىدل ةيسايسلا ةيرظنلا ملاعم ديدحت يف اًماه ارود ةهج

 موهفملا ثيح نم ةمامإلا يف اوفلتخي مل ةنسلا لهأو ةيضابإلا نإ

 يف الو دقعلاو لحلا لهأ طورشو امتابثإ قرطو ةدحولاو بوجولاو
 طرشلا ةلأسم يف ادج ليئض ردق ىلع مهفالتخا ناك لب مامإلا بصن

 هدع نيح يف ،ةيلضفألا طورش نم ةيضابإلا هربتعا ثيح "يشرقلا
 .ايرورض اطرش نوتسلا

 يف ةيضابإلاف ،هيلع جورخلاو مامإلا لزع ةيضق يه ةيناثلا ةلأسملاو

 ةروثلا حاجن طورش ترفوت اذإ جورخلاو لزعلا اوزاجأ فقوملا اذه
 ةعامخلاو ةنسلا لهأ امأ ،ةنتفلا بناج ىلع راصتنالا بناج بلفتو

 ىلع اهوذخأ :ثيداحأ ىلإ كلذ يف اودنتساو ،جورخلا اومرح دقف

 .نيدلا ةماقإ !دبمو نآرقلا حور ىلع اهورّسفي مل و اهرهاظ

 ةلا لهأ نم نيرصاعم ءاملعل ءارآ ضعب روهظ انظحال دقو
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 تنمض اذإ «رئاخجلا ناطلسلا ىلع جورخلا زاوج ىلإ وعدت ةعامجلاو
 عم ةلأسملا هذه يف نوقفتي ةنسلا لهأ لعج ام اذهو ،اهحاخ ةروثلا

 .ةيضابإلا

 هركي ام ىلع ربصلاب رمأت يلا ثيداحألا نم ريثكلا بناج ىلإف

 نم نأو ،هركو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ةرورضو ،هريمأ نم ملسملا

 نم اهريغو ،هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ةعامجلا نم جرخ
 ةقالع ميظنتل تءاج ا ينلا نع الاوقأ كانه نإف ،ةينسلا صوصنلا

 اوماقتسا ام شيرقل اوميقتسا» :لاق ثيح ‘همامإب ملسملا ءرملا

 .(«سمخلا تاولصلا مكوعنمي مل ام مهوعيطأ» :لاقو .(!ا×مكل

 نأ كشوأ هدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ» :لاقو

 .(3)«هنم باذعب لا مهمعي

 ديحولا جرخملا دعت دق ةحيحصلا ثيداحألا هذه نأ ةلش الف

 دقو ،جورخلا ةلأسمل حيحصلا ليوأتلا مهليوأت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأل

 مهعنم مدعو ،رمألا يلوأ ةماقتسا ىلع ملسملا ةعاط % ينلا قلع

 .277رص كج ،دمحأ هاور 1

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع .203ص .حيحصلا عماجلا ،بيبح نب عيبرلا هاور -2

 نوفرعت ةمئأ مكيلع نوكتس" ظفلب داود وبأو .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع

 باتك "اولص ام ال :لاق ؟مهلتقن الفأ هللا لوسراي :ليقف \نوركنتو مهنم

 321/305/302ص ،6ج شدواد يبأ ظفلب دمحأو - .2ج ،كجراوخلا لتق يف باب ،ةّنسلا

 .295/28ص 56ج "سمخلا مكل اولص ام ،ال" :ظفلبو - .

 ،يذمرتلا - .436رص 52ج ،يهنلاو رمألا باب نحالملا باتك .دواد وبأ هاور 3

 - .467ص ،4ج .2168 ثيدح ،ركنملا ريغي مل اذإ باذعلا لوزن باب نتفلا باتك

 .ظفللا سفنب \7رص .اج .دمحأو
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 اذإو .فللا ماكحأ ليطعت مدع لإ ةراشإ يهو سمخلا تاولصلا

 وأ ربصلاب رمأت ىلا ءاوس الاعف تحص لق ثيداحألا هذه تناك

 نأ نكم لهف ،ملاظلا مامإلا دي ىلع برضلا ىلع ثحت لا ىرخألا

 يفو .هقح يف ليحتسم اذه ؟هلاوقأ يف ضقانت دق ةلث ينلا نإ لوقن

 بسح امب ذخألا مث نآرقلا ءوض ىلع اهحرش ألإ ىقبي ال لاحلا هذه

 ةمزأو ةيعضو لك قفو جورخلل دادعإلاو ربصلاب ذخألا يأ ،©فورظلا
 ةئيشم مامتإل نكمم صوصنلا نيب انه عمجلاف .ةيمالسإلا ةمألا فداصت

 .نيدلا ةماقإ يهو ضرألا يف ذلا

 اذإو ،ناكمو نامز لكل حلاص مالسإلا نأ وه هيلع قفتملا نإ
 ةدودحم ةيعطقلا صوصنلاو ‘ددع اهف ىصح ال لزاونلا تناك

 دنتست ةعامحلاو ةّسسلا لهأ و ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لئاسملاو {ةدودعمو

 بجاولا نم هئإف ءاملعلا تاداهتجا ىلإو ةيعرش صوصن ىلإ اهلك

 فشك ةلواحمو ديدج نم صوصنلا هذه ءارقتسا نيملسملا ىلع

 ىلإ لوصولا لجأ نم كلذو هبئاجع يهتنت ال نآرقلا ذإ اهرارسأ
 تاريغت ةمحز يف مهتلود ءانب نم نيملسملا نكمت يلا ةميلسلا ةيعضولا

 .نلا دودح يطخت نودب ثيدحلا رصعلا

 دمحم روتكدلا نإف ةنسلا لهأ لبق نم هميرحتو جورخلل ةبسنلاف

 رارقإل ةّسلا لهأ اهقاس لا تارربملا هذهل ةجيتن هنإ» :لوقي ةرامع

 نأ الإ ،فقاوملا ضعب يف ةهاجولا ضعب عم جورخلا مدع ادبم

 ةمظنأل ةيعرشلا ءاطعإ يه ءارآلا هذه اهيلإ تدأ يلا ةيبلسلا ةيعضولا
 .(!)«دادبتسالا

 .633/632 ص مكحلا ةفسلفو مالسإلا ،ةرابع دمحم -1
2»1 



 يف ةعامجلاو ةنسلا لهأب ةصاخلاو ،اهُركذ قباسلا ءارآلا هنه نإ

 ةلأسم يف نيملسملا نم اريثك ترخأ دق ملظلا ةمئأ ىلع جورخلا ةلأسم

 مممأ ولف هب مايقلا هيف نوعيطتسي يذلا تقولا يف روخلا ةض فوقولا

 ملظلا نم ةروخجلا ءالؤه نكمت امل دادبتسالا دض ايبلس افقوم اعيمج اوفقو

 .هيف رارمتسالاو

 ءاذه بذكي عقاولا ذا ءةيشرقلا طرشل ةبسنلاب هسفن وه فقوملاو

 نأ امك بسنلا اذمب ةقالع مهل سيل ةمئأ ةدع نع خيراتلا ثدحت دقف
 نأ نكمي ام عيمج انرضحتسا اذإ اليحتسم طرشلا اذه لعجي عقاولا

 ديس لوقي .كلذ قيبطت ةيفيك كلذكو نوملسملاو مالسإلا هيلإ لوؤي

 ضعبل مالسإلا رارقإ دؤي ام ةيرظنلا ةيحانلا نم انفداص دقلو» :بطق

 - نازاب - اذهف .اوملسأ اذإ اهمكح ىلع ةحوتفملا دالبلا ماكح

 امكاح هميقي زوريف اذهو ،نميلا مكح ىلع ركب وبأ هرقي يسرافلا
 .(!)«اذه لثم اولعف هريغ نوملسم ماكح كلذكو ،ءاعنص ىلع

 نمو ةيضابإلا اهدقتعا يلا ءارآلا نإف تامزألا هذه نم اجورخو

 ديحولا ًرمملا ربتعت ،لئاسملا هذه يف ةلزتعمللاك ىرخألا قرفلا نم مهعم

 :اهنم لماوع ةدعل كلذو ،مهتلود ةماقإ ىلإ نيملسملا لوصول

 ةيلاثملا نع ةديعبلا ةيعقاولا مث ىرخألا قرفلل ةبسنلاب لادتعالا- »

 .نيدلا سامحلاو

 يف ةطلسلا تضراعو .لضفألا وحن رييغتلا لواحت ةكرح امأ -

 مالسإلا تذختا دقف ىرخألا امأ .ةبورعلا ميقو مالسإلا لخاد ئدابم

 .اهدعب امو 172ص مالسإلا يف ةيعامتجالا ةلادعلا ؤبطق ديس -ا
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 .(!)«ةيلََملا اهاياون ءافخإل ةلظم

 نيذلا ةعامخلاو ةنسلا لهأ ريغ ىرخألا قرفلاب فلؤملا دصقيو

 نيخرؤملا نم ريثك فصو دقو "خيراتلا تارتف بلغأ ين اماكح اوناك

 :نولثمي ممأ اهنم نيرشعلا نرقلا ف تعاش فاصوأ ةدعب ج راوخلا

 .مكحلا يف ةيطارقميدلاب مهكسمتب كلذو .مالسإلا ييروهمج -

 .ةنسلاو نآرقلاب مهكسمتل كلذو ،مالسإلا ناترويب -

 .روحجلا ةمئأ دض ةروثلا ىلع مهضحل كلذو مالسإلا ييروث -
 .(2)ممتديقع نع عافدلا يف مهفرطتل كلذو "مالسإلا كيفشلوب -

 ظفل نوقلطي امدنع باتكلا رثكأ نأ ريشن نأ بجي ةرم لك يفو
 مهداقتعا يف ةيضابإلاو مهقرف عيمج كلذب نودصقي مهنإف جراوخلا
 قافتالا مدعو ،ايدقع نيتقرفلا نيب مهطلخل ةجيتن اذهو مهنمض نم

 .جراوخلا حلطصم ديدحت ىلع

 كسمتلا يأ نيلوألا نيفصولاب ةيضابإلا فصن نأ زاج اذإو
 موهفم ديدحت بجي هنإف مكحلا يف يطارقميدلا جهنملاو ةّسلاو نآرقلاب

 نيب قرافلا نأل ثلاثلا فصولا يف روحلا دض ةروثلا ىلع رضحلا

 ةطقنلا صخي اميف امأ .()ةلأسملا هذه يف نمكي جراوخلاو ةيضابإلا

 لادبتسا بجي ةيضابإللل ةبسنلابف دئاقعلا ف فرطتلاب ةصاخلاو ةعبارلا

 انايحأ نعي فرطتلا نأل .ددشتلا ةملكب اهضيزعتو فرطتلا ةملك

 .اًبيست الو الغ نوفرعي ال ةيضابإلاو نيدلا يف ولغلاو دودحلا زواجت

 .40ص ،نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا ،قوراف رمع -1
 .33ص .كسفن ©قوراف رمع -2

 .لخدملا نم يناثلا ثحبملا يف "جراوخ اوسيل ةيضابإلا" ثحب عجار 3
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 .يفسلفلا ريكفتلاب مهفلا قمعو ،انرصع يف ريكفتلا ةيرح عويش نإ
 يمالسإلا خيراتلا دعتبا نأ دعبو يمالسإلا ركفلل ةليوطلا براجنلا دغبو

 ةمألا هذه عسي ال هنإف نيعم هاجتا يف ريسي هتلعج يلا تارثؤملا عيمج نع

 تدارأ اذإ ةسايسلاو مكحلا لئاسم نم ريثك يف ةيضابإلا يأر ىرت نأ لإ

 ةيمشامحلا وأ ةيشرقلل نزو يأ ةماقإ نودب كلذو .ةيوبنلا ةفالخلا ىلإ دوعت نأ

 ىواستت امدنع حيجرتلا عوضوم يف ألإ امومع ةيفئاطلا وأ ةيلبقلا وأ

 نم نييالملل لمشت ةمأ يفو نيملسملا ىدل بهاوملاو تاءافكلاو تاردقلا

 .(!)اقالخأ و بهاوم تايوتسملا فلتخم

 ق مهيأر اًمأ» :عوضولملا اذه يف دومحم ميلحلا دبع خيشلا لوقي

 ثيدحلا هاحتالا هدتؤي يذلا يأرلا هئف - ةيضابإلا نعي- ةمامإلا

 .(©«هنطوو هنيدل صلخم لك هدّيؤيو
 ةديؤملاو {ةّسلا لهأ نم ءاهقف امب ءاج نلا ءارآلا هذه نأ لش الو

 بصعتلا باب نم الو ©فدصلا ليبق نم تسيل ةيضابإلا ةيرظنلل

 خيراتلا ناك لماوع ةدعل دوعي رمألا نإ لب ارخآ نود بهذم

 .خيراتلا قاطنتسا قيرط نع كلذو اهنيوكت ءارو نم ثادحألاو
 ںصوصنلا هب تتأ امب كلذ ةنراقم عم \تادحألا مهف يف قُّمعتلاو

 .اهتجح تيوقو ءارآلا هذه كلذب ترولبتف

 لبق يزجملا لوألا نرقلا يف امم يدون دق تايرظنلا هذه نأ امك
 بهذم لك يف رصعلا ءاملع نأ ديب ،اهدعبو ةثارولا ىلإ ةفالخلا لون

 .اهتمالسو اهتيمالسر ىلع اذهو {اهتَحص نم نوققحتي اوءدب

 .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم يحي يلع -1
 .19:ص .مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا دومحم ميلحلا دبع -2
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