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 هلآ ىلعو 71 لوسر ذدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . هلل دمحلا

 .هالاو نمو هبحصو

 هروذجب براض ايسآ قرشو ايقيرفإ قرش يف ينامغتلا دوجولا نإف :دعب امأ

 نيتقطنملا يف كارح نم هلكش امل ارظنو يرشبلا خيراتلا قمع يف

 .مالسإلا رشن :ريثأتلا مكلذ ةمدقم يفو ،امهيف ريثأت هل ناك هنإف ؛نيتروكذملا

 ناك امنإو بورحلابو ةوقلاب نكي مل كلانه مالسإلا رشن نآ ىلع
 نيب ةنسحلا ةودقلا لئمي كولسلا مكلذ ناك ثيح ،يمالسإلا يبرعلا كولسلاب

 اذإف كرطاخ بيطو ةبغرو عانتقا نع مالسإلا نولهآلا قنتعاف ،لهآلاو لزانلا

 كلذ لجأ نم تئشنأف ،ةيعامتجا ةرهاظ الكشم كلانه رشتني مالسإلاب

 كارح كلذ لك بكاوو لزانمو سرادمو دجاسم نم :ةيراضحلا ملاعملا

 ملاعم تًحخَسرتو ،ةعارزو ةعانصو ةراجت نم ةايحلا تالاجم لك يف يراضح
 .كلذ ىلع ةيرادإلا اهلكايه تماقو ثةلودلا

 نيقرشلا يف يناملا كارحلا :هناونع انلعج يذلا باتكلا اذه ىتأيو

:ةيلاتلا نيوانعلا نم نوكتي وهو ،يويسآلاو يقيرفإلا
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 .ايقيرفإ قرش يف يناملا رودلا :لوألا

 .يقيرفإلا ربلا يف نيينامحملل ىلوألا ةطحملا ..هروبت :يناثلا

 .ادنغوأ يف مالسإلا :ثلاثلا

 .ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا :عبارلا

 .ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس :سماخلا

 ۔هرثأو ايقيرفإ قرش يف يناملا دوجولا :سداسلا

 .ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نييناملا رود :عباسلا

 .(خيراتلل ةداهش) ينامغتلا زيزعلا دبع :نماثلا

 يف ينامتلا كارحلا ىلع اّيفيرعت اليلد هلعجي نأو ،هب عفني نأ هللا لاسأو

 هخيراتو ينامحملا دوجولا ىلع فرعتي نأ دارأ نمل نيتروكذملا نيتقطنملا
 .يع امتجاو يراضحو يملعو ىمالسإ ريثأت نم هثدحأ امو كلانه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

يبايسلا دوعس ني دمح



 ايقيرفإ قرش يف ينامقفلا رودلا
 ةرهاقلاب يديهارفلا نولاص :ةودن ىلإ مدق ثحب

 م٨٩٩١ رياني ٧ ۔ ه ٤١٨ ناضمر ١٩١ :ىف





 اهنإ امك برعلا ةريزج هبش نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا يف نامغ عقت

 ،ميظعلا يبرعلا نطولل بونجلاو قرشلا ىصقأ يف اذه ىلع اهعقوم نوكي
 جيلخو برعلا رحب :اقرشو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود :الامش اهدحيو

 :اهدحت ابرغو يدنهلا طيحملل دادتما وه يذلا برعلا رحب نم دتمملا نامغ

 :اهدحت يبرغلا بونجلا ديدحتلابو بونجلا نمو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 .نميلا

 ةيقرشلا ةهجلا نم بارت ةرذ رخآ لتحت نامع ةنطلس نإف اذه ىلعو

 نأ كش الو دحلا سأر ةقطنم ىف كلذو ،ىبرعلا نطوللو برعلا ةريزجل

 ايقيرفإ قرش ىلإ كرحتلا اهلهأل أيه يذلا وه نامع هلتحت يذلا عقوملا اذه

 .ايسآ قرش بونج ىلإ ديدحتلابو ايسآ قرش ىلإو

 يراضحلاو يخيراتلا هريثأت يف نامغ انروصت اذإ ةقيقحلا نع دعتبن الو

 ىلإ امهانمي :نادتمم ناعارذ هل بونجلا ةهج ىلإ ههجوب البقم يح نئاك لثم
 ريثأتلا احضاو ودبي ثيح ايسآ قرش بونج ىلإ امهارسيو ءايقيرفإ قرش
 نيتاه يف ةيراضح تالولدم نم ريثأتلا كلذ هلمحي امو ،ىمالسإلاو ىبرعلا

.ملاعلا نم نيتميظعلا نيتقطنملا



 ثويسالاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا

 مهعمو نويناممتلا برعلا هب ماق يريثأتلا رودلا كلذ نأ مولعملا نمو

 .ن وينميل - ١ برعلا مهناوخإ

 انمهيو ،ايقيرفإ قرش ىف ىناملا رودلا نع ثيدحلا ددصب انه اننأ ىلع

 هذهل ططخم وه امك ايقيرفإ قرش يف يناممتلا يراضحلا رودلا نع ثيدحلا

 .ةكرابملا ةميقلا ةودنلا

 دتمت يتلا يه ءاهنع ثيدحلا ددصب نحن ىتلا ىقيرفإلا قرشلا ةقطنمو

 يناملا يراضحلا رودلا قمعتيو ،ايونج قيبمزوم ىتحو ،اڵلامش لاموصلا نم

 . ىطسولا تاريحبلا ةقطنم ىتح ابرغ

 اًصقر تاريحبلا يف شانلا صقر رابجنز يف رامزملا ىلاعت نإ

 ةقطنم يف يناممتلا يبرعلا ذوفنلا هيلإ لصو امع ةلالد نمضتي تيبلا اذهو

 .ناطلس نب ديعس ديسلا دهع يف ايقيرفإ قرش
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 ١١ ايقيرفإ قرش يف ينامغلا رودلا

 يقيرفإلا ينامغلا لصاوتلا
 ۔ ے۔صص _ __ ۔ ۔۔ے.۔۔۔-۔> ۔ _ت = ِِ ِےس -

 لبق ميدق لاصتا هنأب ،ايقيرفإ قرشب نيينامعلا لاصتا نيخرؤملا عجري
 نأ رهاظلاو 5فيتن حيسملا ةدالول ىلوآلا نورقلا ىلإ دوعي هنأ امبرو ،مالسإلا
 نييناملا نيميعزلا نأ كلذو ،كلذ ديؤت ةيخيراتلا دهاوشلاو ‘كلذك رمألا

 ىلع كلملا امهل ناك نيذلا ىدنلجلا نب دبع نب دابع ينبا ديعسو ناميلس

 هتالمحو فسوي نب جاجحلا بورح ةجيتن نامع نم رارفلا اررق امدنع نامغ

 ءاظطابتعا رارقلا كلذ ذاختا نكي مل ،ايقيرفإ قرش ىلإ ،نامُغ ىلع ةرركتملا

 مل نإ فولأملا نم سيل ذإ ،عقاولا رمألل ةسارد ةجيتن نوكي نأ دب ال هنأو

 ناك امنإو ،ايقيرفإ قرش ىلإ ةرماغم امهيرارذب اجرخي نأ لوقعملا نم نكي
 .قباس ينامغ يبرع دوجو ىلع ءانب كلانه ىلإ امهؤوجل

 ايقيرفإ قرشو نامع خيراتب اونع نيذلا نيخرؤملا بلغأ داكي هنأ ىلع

 ديعسو ناميلس نييناملا نيميعزلا ةرجه ثودح ىلع نوقفتي نوداكي

 ،لوألا يرجهلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ةيادب يف ناك كلذ لعلو ©نيينادنلجلا

 نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا دهع يف :يأ ،تاينيعبسلا رخاوأ يف هنأ :يأ

 .(ه٦٨ _ )٦٥ ناورم

 امهلوزن ناك له :هيف الزن يذلا ناكملا ديدحت لوح اًنالتخا كانه نأ ديب

؟يدنيلام يف وأ ومال يف وأ هولك يف وأ رابجنز يف



 يويسآلاو يقيرفالا نيقرىثلا ىف ىنامعلا كارحلا 5 - ٢ ١

 دق ةريخألا ةليلقلا تاونسلا ىف هنأ تعمس دقو ،ةفلتخم تاياور كلانه

 ؛ءارضخلا ةريزجلا :برعلا اهيلع قلطأ يتلا ،ابمب لاغدأ يف راثآ ىلع رثع

 نوكتت ةيمالسإ راثآ يهو ،ةرجمهلل لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىلإ عجرت

 ىلع ايوق اليلد انيطعي هنإف كلذ حص نإف ثءانبلا ضعبو روبقو دجسم نم

 وأ ابمب نأ كلذ ىنعمو ،نايناممتلا ناميعزلا مكتلوأ هيف لزن يذلا ناكملا

 .امهلاقتنا لئومو امهترجه طحم يه ءارضخلا ةريزجلا

 تلاوت مهعابتأو امهيرارذ نم امهعم نمو ديعسو ناميلس ةرجه دعبو
 .ايقيرفإ قرش ىلإ ةينامعلا تارجملا

 اينيك لامعأ نم ةريزج يهو ءهتب ىلإ ةنهابنلا ءارمألا دحأ رجاه امك

 اولوتسا كيتعلا دزأ نم موق ةنهابنلاو ،ه٠٠٦ ةنس ىف ،ناميلس :ىعديو .ايلاح

 .'» ةرجهلل سداسلا نرقلا ةيادب عم نامُغ يف ةطلسلا ىلع

 ةريزج الزان ايقيرفإ قرش ىلإ نام نم ف دق روكذملا ريمألا نأ رهاظلاو
 اناطلسو امكاح راصو ،كاذنآ نامع ىلع ةمكاحلا هترسأ عم فالخ ةجيتن ؛هتب

 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نيبو هنيب رداصملا طلختو ،ةريزجلا كلت ىلع

 يف ناميلس نب ناميلس ناطلسلاف كلذك سيل رمألاو روهشملا يناهبنلا

 نأ ركذلاب ريدجلا نمو ،ايقيرفإ قرش ىلإ بهذي ملو يرجهلا عساتلا نرقلا

 .مويلا اذه ىتح هتب ةريزج يف ةدوجوم لازت ال ةنهابنلا ةليبق

 لوط ىلع ايقيرفإ قرش ىلإ ةيلاوتملا تارجهلا ةجيتن نويناملا رشتنا دقو

 تارامإ نينوكم ،اونج رمقلا رزج ىتحو الامش وشيدقم نم يقيرفإلا لحاسلا
 .روكذملا لحاسلا ىلع ةيمالسإ ةيبرع

 ملاعلا رضاح باتك ىلع هتاقيلعت يف نالسرأ بيكش ريمألا لوقي

 .طيسولا يباتك يف هتركذ ،نامغ يف ةنهابنلا مكح ةيادب لوح رخآ يأر يل )١(



 ١٢ . ايقيرفإ قرش يف ينامغلا رودلا

 .ايقيرفإ قرش يف لحاوسلاو رزجلا اوزرحأ دق نييناملا برعلا نإ» :يمالسإلا
 برعلا اهدرتسا مث ما٣٠٥ ماع مهيديأ نم اهوعزتناف نويلاغتربلا ءاجو

 .م٤٩٦١ ةنس يف يبرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا مايأ نييلاغتربلا نم نوينامثلا

 ينامثلا مامإلا نكمت ىتح يهتني يداليملا رشع عباسلا نرقلا ناك امو

 نمو .ابمبو ةولكو اسابمم :نم لك نم نييلاغتربلا درط نم ناطلس نب فيس
 .«ةيقرشلا ةيقيرفإ يف ينامع مكح لوأ ءاسرإ

 نرقلا علطم عم يلاغتربلا لالتحالا ىلإ ايقيرفإ قرش ةقطنم تضرعت دقو

 اماج يدوكساف يلاغتربلا حالملاو دئاقلا ربع امدنع يداليملا رشع سداسلا

 .ةيبرعلا دالبلاو دنهلا دالب ادصاق ايقيرفإ بونج يف حلاصلا ءاجرلا سأر

 رهقلاو شطبلاو ىذألا نم مهلان ام قطانملا كلت ناكسو ةقرافألا لان دقو

 ةبراعيلا ةمئألاب داجنتسالا ىلإ مهاعد يذلا رمألا ،نييلاغتربلا نم بيذعتلاو

 ىلع نوينامعلا اهزرحأ يتلا تاراصتنالا نع اوعمس نأ ام دعب ،نيينامغلا

 .يدنهلا لحاسلا ىلعو جيلخلا ةقطنم يف نييلاغتربلا

 ،مهترصنل باجتساو مهءادن يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا ىل دقو

 مامإلا ذخأو ،ايقيرفإ قرشو نامغ نيب ةرمتسم تاقالع دوجو ىلع لدي امم

 نم نييل اغتربلا درطل ةرمتسم ةروصب ةيرحبل ١ تالمحل ١ ل اسرإ يف ن اطلس

 .ايقيرفإ قرشل ةيلحاسلا ندملا

 دض سدقملا يداهجلا بجاولا ناطلس نب فيس مامإلا هدلو لصاو مث

 .ةقطنملا كلت يف يلاغتربلا دوجولا

 ةعلق :مسا اهيلع اوقلطأ ءاسابمم يف ةعلق اوؤشنأ دق نويلاغتربلا ناكو

 ماكحإو اهئانب ةوقو اهتماخضل ملاعلا يف عالقلا مظعأ نم يهو عوسي

.ايندلا بيجاعأ نم يهف ،اهعقوم



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف يناملا كارحلا ١٤
 _۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔. ۔۔۔ ..يه » ۔

 نييلاغتربلا جارخإل ةيرحب ةوق ناطلس نب فيس مامإلا اهيلإ لسرأ دقو

 .كلانه يلاغتربلا دوجولل ذَح عضوو اهنم

 ١٤ يف مهيديأ يف تطقس ىتح ارحبو ارب راصحلا نويناممتلا اهيلع قبطأف

 اذه ىلع زنالبوك قلعيو ،ارهش نيثالثو ةثالث ماد راصح دعب م٨٩٦١ ربمسيد

 ةياهن ةبراعيلا ةلود تعضو ؛عينملا نصحلا كلذ طوقسب» هنإ الئاق ثدحلا

 .«ايقيرفإ قرش يف نييلاغتربلا قوفتل

 ةبراعيلا ةمئألا نيع دقف يناملا دوجولل ىرخأ اطامنأ عضولا ذخأ انهو

 اهتيعبت تراصو ، يقيرفإلا قرشلا يف ةيسيئرلا ندملا ىلع مهلبق نم ةالؤ

 تماقو ةبراعيلا ةلود تيهتنا ىتح لاحلا اذه ىلع تلظو ،ةيناممتلا ةلودلل

 ديعس نب دمحأ مامإلا اهسسؤم اهسأر ىلع يتلا ديعسوبلا ةلود اهلحم

 ‘نامُع يف ةيديعسوبلا ةلودلل اهتالو ىلع ندملا كلت تيقب دقف ،يديعسوبلا

 ةيعبتلا نع اسابمم ىلع مهلالقتسا اونلعأ دقف ،عيرازملا اسابمم ةاڵلؤ ادع ام

 .نامغ يف ةيديعسوبلا ةلودلل

 ريبك ىلوأ مكحلا ةدس ىلع ناطلس نب ديعس ديسلا ىلوتسا امدنعو

 عبرازملا يديآ نم اسابمم ذخأي نأ عاطتساو ،ايقيرفإ قرش ةقطنم ىلإ مامتها
 ةمصاع رابجنز نم هذاختا ناكو ،هتطلس تحت قطانملا كلت عيمج عضخيو
 ةمصاع رابجنز ذختا ثيح يناملا دوجولل اسسيركتو اقيمعت هتلودل ةيناث

 .ةيويسآلا هكلاممل ةمصاع طقسم تيقب امنيب م٢٣٨١ ماع ةيقيرفإلا هكلاممل

 ةيمالسإ ةيبرع ةيروطاربمإ ءاشنإ ناطلس نب ديعس ديسلا عاطتسا كلذبو

 كلذو ،عسوأ ادعب يناممملا يبرعلا دوجولا ذختا كلذل ةجيتنو ،ةيقيرفإ ةيويسآ

 ىتح يقيرفإلا ربلا قطانمب ىمسي ام وآ ،ةيقيرفإلا ةراقلا ةيلخاد ىلإ قمعتلاب

 نع ةراقلا برغ لصفت يتلا ىطسولا تاريحبلا ةقطنم ىلإ نوينامملا لصو

.اهقرش



 ل ۔ ۔ ۔ ۔۔ __ ۔۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔۔.۔۔- ۔۔ - ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ .۔ ۔ ح ۔ _ ۔۔۔_۔۔ ۔۔۔ہ ۔۔۔۔-۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔_ ۔ - ۔ ۔۔۔ ١٥ ايقيرفإ قرش يف يناملا رودلا

 ءادوسلا ةراقلا لاغدأ يف اهقرط قشت ةيناملا ةيراجتلا لفاوقلا تذخأو

 نمو ءاقينجنت طسو يف عقت يتلا هروبت ىلإ ،يناغابو ويومغاب نم ةقلطنم

 .وغنوكلا ىلإ مث اموجيكو يجيجولا ىلإ ابونجو ابرغ اوهجتا هروتب

 فرعت تناك يتلا ايروتكف ةريحب اوربع مث ،ازناوم ىلإ اوهجتا الامشو

 يدنوربو ادناور ىلإ اولغوت مث ،هراجناو ابوكوب ىلإ اقباس ۔ ازناين ةريحبب
 .ادنغوأو

 ةيقيرفإلا ةراقلا لاغدأ يف قرط ةكبش نوينامغئلا ئشنأ اذكهو

 اودمتعا مهدعب تءاج يتلا ةرمعتسملا لودلا نأ ىتح ،ةيراجتلا مهلفاوقل

 تالصاوملا قرطو ديدحلا ككس اوأشنأ امدنع ريسلا طوطخو قرطلا كلت

 . ىرخأل ١

 اهطسوو ايقيرفإ قرش يف يناممملا قمعتلا نع ثدحتن نحنو انب ردجيو

 .وغنوكلا ىلإ يبجرملا دمحم نب ديمح يناممتلا دئاقلا ةلمح وأ ةلحر ركذن نأ

 لئابق ناطلس رقمو يزيوملا رب ةرضاح هروبت يف لزنو رابجنز نم جرخ دقف

 اقينجنت ةريحب ربع يجيجولا قيرط نع وغنوكلا ىلإ قلطنا اهنمو ،يزيوملا
 يلوتسي نأ عاطتسا ىتح اهءامعز لتاقو ،وغنوكلا يضارأ ىلإ لصو ىتح

 يلاوح اهشيج ماوق ،ةيبرع ةكلمم لب ،ةرامإ كلانه نوكو .مهتاكلتمم ىلع
 نيرمعتسملا عم تالوجو تالوص كلذ دعب هل تراصو ،يدنج فلأ ةئام

 ديعس نب شغرب ناطلسلا دهع يف كلذ ناكو ڵكيجلبلا عم اميس ال
 .اًيونعمو ايدام همعدي ناك يذلا )م٨٨٨١ )٠ ١٨٧

 ةراقلا نم ةعساو ءازجأ يف اورشتناو نوينامحتلا قمعت دوهجلا كلت لثمبو

 ةقرافألا يلاهألا عم اوجمدناو ،اهبونجو لب اهطسوو اهقرش ةيقيرفإلا

 يف ةراضحلاو ةايحلا ءانب يف سوملمو زراب رود مهل ناكو ،مهعم اورهاستو

.قطانملا كلت
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 :ةيلاتلا ءايشألا يف رودلا كلذ ىلجتيو

 : مالسإلا رشن ۔١

 ةيقرشلا ايقيرفإ يف ةقرافألا عم مهطالتخاو يناممتلا دوجولا ةجيتن نم ناك

 اوحبصأو يمالسإلا نيدلا ةقرافألا قنتعاو ،ةقرافألا نيب مالسإلا رشتنا نأ

 . نيملسملل ايوق اًدنسو ٠ مالسإلل اديج اديصر

 :نينثا نيلماع ىلإ عجري ةقرافألا مكئلوأ نيب مالسإلا راشتنا نأ ىلع

 نسحو ةيناسنإلا ىهتنمب ةقرافألا نويناممتلا لماع دقف ءةودقلا :امهدحأ

 مدعو ،ةاعارملاو ةنامألاو قدصلا يناممتلا يف يقيرفإلا دجوو ،ةلماعملا

 اولح امنيأ مهنإف ةراجتلاب اولغتشا مهعيمج نييناممملا نأ امبو ،ءالعتسالا

 ةيراجتلا تالحملا وأ قاوسألا عضو نوططخي مث دجاسملا ءاشنإب اوؤدب

 .دجسملا لوح ةعزوتم

 امئاق دجسملا دهاشي اهقاوسآ يف لوجتيو قطانملا كلت روزي يذلا رئازلاو

 .مالسإلا راعشو ديحوتلا ةملك هنم عفترت هلوح نم تالحملاو قوسلا طسو يف

 ةنامألاو قدصلاو ةلماعملا نسح يف لثمتملا يمالسإلا كولسلا كلذ نإ

 مالسإلا قانتعا ىلإ ةقرافألا عفد يذلا وه ،ةدابعلا مازتلاو نيدلا رئاعش ءادأو

 .هيف طارخنالاو

 ةوعدلاب نييناممملا راجتلا ضعب ماق دقف مالسإلا ىلإ ةوعدلا :امهيناثو
 .سانلل هئدابم نييبتو هملاعم حيضوتو مالسإلا ىلإ

 هقفو يذلا يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشل ۔شلا :راجتلا مكئلوأ نيب نمو

 كلذ ىف هلو ،مالسإلا ىلإ ادنغوأ كلم ،انوس ابكابكلا كلملا ةوعد ىلإ هلل

 ددرتي ناك يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا نأ كلذو ،ةبيجعو ةفيرظ ةصق
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 .رابجنز نم عئاضبلا لمحي ،اهرواج امو ادنغوأ ،يقيرفإلا ربلا ةيلخاد ىلع
 يدنغوألا كلملا ةفايض يف تاقوألا نم تقو يف نوكي نأ هللا ءاش دقو

 كلملا عم اسلاج يناملا خيشلا ناك امنيبو ،اكابكلا هيلع قلطي يذلا ،انوس
 نع لأسف ،ةيداع ريغ ةقيرطب اورضحأ دق بابشلا نايتفلا نم ةعومجم دهاش

 ةينثو ةينيد سوقطل اقفو مهحبذل اورضحأ دق ءالؤه نإ :كلملا هل لاقف كلذ

 كلذ راكنإ نم ملسملا يبرعلا خيشلا كلامتي مل كلذ دنع ،مهدنع ةدئاس

 بناجم لعفلا اذه نإ :هل الئاق كلاملا ىلع أرجتو ،عينشلا ركنملا لعفلا

 ابر ءالؤهل نأبو ،ىلاعت هللاب هركذو ،هللا دنع زوجي الو ةيناسنإلل فانمو
 . ةللَح هللا وه ادوبعم

 امو هللا نع هربخي خيشلا ذخأف ، للع هلإلا نع لأسي كلملا ذخأ كلانه
 نم ناك امف .هللا ىلإ ةوعدلا هبجوت امم كلذ ريغ ىلإ ديحوتلا نم هل بجي

 مالسإلا قنتعاو ،هحراوج تعشخو هسفن تعضخو هبلق قر نآ الإ كلملا
 .مالسإلا يف لوخدلاب هتيشاحو هلهأ رمأو

 لئابقلا تذخأو ،يقيرفإلا ربلا ةيلخاد يف رشتني مالسإلا ذخأ اذكهو

 انوس ابكابكلا يدنغوألا كلملا ةرسأ لازت الو مالسإلا قنتعت كلانه ةيقيرفإلا

 .ادنغوأ يف نيملسملل ةبسنلاب ةماعزلا تيب لثمت مويلا ىتح

 خيشلاب نادوسلا ىلع ايلاو ناك يذلا يرصملا اشاب نيمأ ىقتلا دقو

 .هتاركذم يف اهنؤدو ةصقلا هذهب هربخأو يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ

 ىلإ ةوعدلا يف اضيأ رود مهل ناك نيرخآ اصاخشأ كلانه نأ ىلع

 اناك نيذللا ملاس نب سيمخو ‘دومح نب هللا دبع :مهنم ركذن مالسإلا
 ةقفوم دوهج امهل تناك دقف ،ادنغوأ يف ديعس نب شغرب ناطلسلل نيبودنم

.دجاسملا ءانب راشتنا كلذ بحاصو ،مالسإلا رشن يف ةروكشمو
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 :ةرادالاو مكحلا ٢

 اوناك امنإو ،اهتمظنأو ةرادإلاو مكحلا اودوعتي مل ةقرافألا نأ مولعملا نم

 ىلع امئاق ايلبق امكح نيطالس وأ ءامعز مهمكحي ةيلبق تاعمجت نع ةرابع

 راص دقف ةيقرشلا ايقيرفإ ىلإ ةينامعلا تارجهلل ةجيتنو ‘تاداعلاو فراعتلا

 رم دقو ،ةرادإلاو مكحلل رطأ دوجو هنع جتن :يلاتلابو كلانه دوجو مهل

 :طامنأ ةثالثب مكحلا ماظن

 لك ،ةيسيئرلاو ةريبكلا ةيلحاسلا ندملا ىلع ةيمالسإ ةيبرع تارامإ نيوكت ۔

 اهمكحي ريمأ ةرامإ لك سأر ىلعو ىرخألا نع اهلالقتسا اهل ةرامإ

 لوصو لبق ادئاس ناك مكحلا يف طمنلا اذهو ‘كلم اهيلع قلطي ائايحأو
 .نييلاغتربلا

 دعب ذختا طمنلا اذهو ،نامُغ يف ةيبرعيلا ةلودلل مهتعيبتو ،ةالولا نييعت -

 ندملا مهنم اوذخأو ،ايقيرفإ قرش نم نييلاغتربلا نوينامعلا جرخأ نأ

 ةبراعيلا ةمئألا نيع ثيح ،اهيلع اولوتسا نويلاغتربلا ناك يتلا عقاوملاو

 رمألا ناك اذكهو ،يقيرفإلا لحاسلا ندم نم ديدعلا ىلع مهلبق نم ةالؤ

 .ناطلس نب ديعس ديسلا دهع ىتح ديعسوبلا ةلود دهع ةيادب يف

 نب ديعس ديسلا دهع ذنم ‘ديعسوبلآ نيطالسلا لبق نم رشابملا مكحلا -
 ايقيرفإ ةقطنمل اريبك امامتها ىطعأ يذلا ،(م٦٥٨١_٦٠٨١) ناطلس

 هكلاممل ةمصاع رابجنز نم ذختا نأب مامتهالا كلذ جؤتو ،ةيقرشلا

 ةيويسآلا ةيروطاربمالل ةيناثلا ةمصاعلا رابجنز تراصو ،ةيقيرفإلا

 ىلع فرشتو ةيروطاربمإلا كلتل ىلوآلا ةمصاعلا طقسم بناجب ةيقيرفإلا
 .ةيويسآلا كلامملا

 اهعبتي امو نامع تراصو ةيروطاربمإلا كلت هدالوأ مساقت هتافو دعبو



 ايقيرفإ قرش يف يناملا رودلا
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 نم اهعبتي امو رابجنز تراص امك طقسم اهتمصاعو ديعس نب ينيوث ناطلسلل

 .رابجنز اهتمصاعو ديعس نب دجام ناطلسلل ةيقيرفالا كلامملا

 ناك ىتح رابجنز مكح يف ناطلس نب ديعس ديسلا دافحأو ءانبأ رمتساو

 .م ٦٤ _ ه٤٨٣١ ةنس ىعويشلا بالقنالا

 رؤطت ؛ةيقرشلا ايقيرفإ يف ديعسوبلا ةلود دهع ةرتف :يأ ،ةرتفلا هذه يفو
 حئاوللاو نيناوقلاو ميسارملا نم ديدعلا تردص ثيح ةرادإلاو مكحلا ماظن

 .اياعرلا رومأو ةلودلا نوؤش مظنت يتلا ةيميظنتلا

 ديعس نب دجام ناطلسلا هردصأ يذلا روشنملا كلذ اهمهأ نم لعلو

 كلذ ددح دقف يساسألا ماظنلا وأ روتسدلا ةباثمب وهو . )م٠٧٦١۔_٦٥٨١)

 ىلإ قرطت امك ،موكحملا ىلع بجي امو موكحملاب مكاحلا ةقالع روشنملا

 كلذ مهل لفك ثيح .مهتانايدو مهقارعأ ثيح نم عمتجملا حئارش عضو

 .ةيعامتجالاو ةينيدلا مهتايرح روشنملا

 يف رسلا ءانمأو نوراشتسملاو ءارزولا كانهف ،ةلودلا ةلكيه ترهظو

 .ةيركسعلاو ةيندملا تاصصختلا

 اميس ال ©لودلا لصانقو ءارفس نم ديدعلا دوجو ةرتفلا هذه تدهش امك

 .ةيبروألا لودلا

 تصصخ يتلا ةمزاللا تامدخلاب ةدوزم ةثيدحلا ىنابملا ترهظو

 ةدوجوم لازت ال يتلا ةيسايسلاو ةي ,ركسعلاو ةيندملا ةمظنألل تاد رفمك

 .مويلا ىتح ةلمعتسمو

 ناطلسلا هانب يذلا رابجنز يف هنئاهبو هتماخفب بنئاجعلا تيب فقيو

 يبرعلا دهعلا كلذل يراضحلا راهدزالا ىلع ايح ادهاش ديعس نب شغرب

.ةموكحلل رقمك لمعتسا دقو ديجملا
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 :ةفاقتلا ۔ ٢

 :يف تلثمت ةطشن ةيفاقث ةكرح ةيقرشلا ايقيرفإ ىف ىناملا دوجولا بحاص

 :ميلعتلا أ

 :اهمهأ نمو ،ةفلتخملا لئاسولا ربع ملعلا رشنب نويناممملا برعلا ماق
 قرش ىلإ نامع نم اولقتنا نيذلا ءاملعلا نم ريبك ددع دوجول ةجيتنو ؛ميلعتلا

 تأشنأ امك دجاسملا يفو لزانملا يف ملعلا تاقلح ترشتنا دقف ؛ايقيرفإ

 يف يمالسإلا دهعملا كانهو ،ميلعتلاو ملعلا رشنب ىنغت تذخأ يتلا سرادملا

 بصانم نوؤوبتي هوجيرخ لازي الو ،ليلق ريغ ددع هنم جرخت يذلا رابجنز

 كانهو ،نامع ةنطلس يف كلذكو رمقلا رزجو اينيكو اينازنت :ةيقرشلا ايقيرفإ يف
 ةريزجلا يف هتيو ةقطنم يف يريغملا يلع نب ديعس خيشلا ةسردم اضيأ

 .ابمب ءارضخلا

 :فيلأتلا ۔ ب

 دقف ثفيلأتلا يف ةطشن ةكرح ابمب ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز تدهش

 ءاملع اهفيلأتب ماق ،ملعلا نونف فلتخم ىف تافلؤملا نم ديدعلا تفلأ

 ىلع مهنم ركذن ‘بدآلاو ةغللاو ملعلا نونف يف ةخسار مادقأ مهل ،ءالجأ

 خيشلاو يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا :رصحلا ال لاثملا ليبس
 رصان نب فيس خيشلاو “يحاورلا ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم ابأ

 دمحم نب يلع خيشلاو “يرذنملا يلع نب دمحم خيشلاو يصورخلا
 .مهريغو يرذنملا

 نم ريثكلاف ،بتكلا خسن :يه ،ىرخأ ةكرح فيلأتلا ةكرح بحاص امك

 خالا نم ددع دجوي ناك ثيح ءايقيرفإ قرش يف اهخسن مت ةيبرعلا بتكلا
.ةزاتمملا ةديجلا طوطخلا يوذ



 ٢١ ايقيرفإ قرش يف يناملا رودلا

 ايقيرفإ يف ةيعامتجالا ةحاسلا ىلع هروضحو هدوجو يبرعلا رعشلل ناكو

 يصورخلا رصان نب فيسو ،ينالهبلا ملسم وبأ برعلا رعاش كانهف ،ةيقرشلا

 ديعس نب لالهو ،يمايرلا يلع نب ناميلسو ،يمايرلا رصان نب نمحرلا دبعو

 .مهريغو ،ةبارع ينب

 :ةعابطلا _ ج

 :يأ ،ديعس نب شغرب ناطلسلا دهع يف ةيبرع ةعبطم رابجنز يف تدجو
 مل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم اريثك نأ نيح يف ،ماع ةئام ىلع ديزي ام ذنم

 يف ديج رثأ ةعبطملا كلت دوجول ناكو ‘تقولا كلذ يف ةعبطم دوجو دهشت
 تالجملاو بتكلا نم ديدعلا تعبط دقف ،ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا رشن

 قرشلا عوبر يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا كلذب تخسرتو ؤ©فحصلاو

 ةءارق نم ريثك قلخ دافتسا ثيح ،نامغغ ىلإ بيطلا اهرثأ لصو لب ،يقيرفإلا

 .فحصلاو تالجملاو بتكلا نم تاعوبطملا كلت

 :ةفاحصلا ۔ د

 يف ةيبرعلا ةفاحصلا دوجو :ايقيرفإ قرش يف ةيفاقثلا ةكرحلا ملاعم نم
 نادلب بكاوي نأ عاطتسا ةيقرشلا ايقيرفإ يف يناممتلا يبرعلا دوجولاف "رابجنز

 ٥‘فحصلا نم اددع ملعلاو بدألاو ركفلا باحصأ ردصأ دقف ،ةرّؤنتمملا ملاعلا

 ملسم وبأ ءارعشلا ملاعو ءاملعلا رعاش اهأشنأ يتلا حاجنلا ةفيحص :لثم

 .ةضهنلا ةفيحصو 8قلفلا ةفيحص كلانه تردص امك ،ينالهبلا

 :ةعارزلا ۔٤

 اوأشنأ ثيح .ايقيرفإ قرش يف يعارزلا نيسحتلا نويناممتلا لخدأ

 نم كلذ نم اعاونأ اهيلإ اوبلجو تاورضخلاو راجشألا اوسرغو نيتاسبلا

.يدنهلا طيحملا رزج نمو دنهلا نم ىرخأو ،نامغ نم اهضعب :ىتش نكامأ
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 ةكرابملا ةرجشلا كلت لفنرقلا ةرجش ىلإ ريشن نأ ناكمب ةيمهألا نمو

 يف امنإو بسحف ابمبو رابجنز يف تسيل يموقلا لخدلا ردصم تحبصأ يتلا

 ناطلسلا دهع يف اهسرغو اهراضحإ مت لفنرقلا ةرجشو .هلك يقيرفإلا قرشلا
 ‘يدنهلا طيحملا رزج ىدحإ نم اهبلجو اهراضحإب رمأ دقف ‘ناطلس نب ديعس

 يف اهتريظن تقافو نوكت ام لضفأ ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز يف تراصو

 .دنهلا طيحملا قطانم يف ىرخألا نكامألا

 تلوحتف ،ةعارزلل اهوؤٍيهو يضارألا حالصتساب نوينامغلا ماق اذكهو

 رظنلا حاتري ةيهاز نيتاسبو ءانغ تاحاو ىلإ ةشحوملا ةفيخملا تاباغلا كلت

 نم اعاونآ اولقن ثيح ةجهب تاذ قئادح يهف ،اهتيؤرل سوفنلا جهتبتو ،اهيلإ
 اهيلإ اولقن امك ،يقيرفإلا قرشلا قطانم ىلإ دنهلا نم (وجناملا) ابمآلا راجشأ

 كلت يقيرفالا ربلا يف هروبت ةقطنم يف تيأر دقو ،نامغ نم ليخنلا لئاسف
 .ةعساش تافاسم رصبلا اهيلإ دتمي وجناملاو ليخنلا نم ةليمجلا تاحاولا

 هكاوفلا ةعارزو ةعارزلا نونف نييناملا دوهج لضفب ةقرافألا فرعو

 كلذ امو ،اهتحالفو اهحالصتساو ضرألا ثرح اوفرعو ‘بوبحلاو راضخلاو

 .برعلا كتلوآ اهب ماق يتلا ةميظعلاو ةرابجلا دوهجلا لضفب الإ

 :ةراجتلا ٥

 نم ةكبش اوأشنأ نيذلا مهو ،اريبك امامتها ةراجتلاب نويناممتلا متها

 ةئيج اهكلست ةيراجتلا لفاوقلا تناكو لحاسلاو لخادلا نيب ةيراجتلا قرطلا

 .ىقيرفإلا ربلا يف قطانملا ةيلخاد ىلإ ةيلحاسلا يناوملاو ندملا نم اباهذو

 نيب ةيراجتلا ةكرحلا كلذب ترهدزاو ،راجتلل ةفورعم قرطلا كلت تراصو

 ءاخرلا مَعو ،اريدصتو اَداريتسا ملاعلا قطانم نيبو اهنيبو ايقيرفإ قرش قطانم
 كاذنآ كانه ةدئاسلا ةمسلا شيعلا ةموعن تدغ ىتح ،ناكسلا عيمج ةيهافرلاو
.ةدهاشم ةحضاو ةايحلا ةراضن تحبصأو



 ٢٢٣ . ايقيرفإ قرش يف ينامغلا رودلا

 مهلمعتسا ثيح ةراجتلا يف نييناملا عم ةقرافألا ناكسلا لمعو

 لاجم ىف ةياردو ةربخ كلذب ةقرافألا بستكاو ،مهتراجت يف نوينامغلا

 .كلذ نم ائيش نوفرعي ال اوناك نأ دعب يراجتلا لماعتلا

 :ديلاقتلاو تاداعلا ٦

 ةايحلا يف رود هل ناك ةيقرشلا ايقيرفإ يف يناممملا دوجولا نإف ؛اريخأو
 سابللا يف ديلاقتلاو تاداعلا ثيح نم ،يعامتجالا كولسلاو ةيعامتجالا

 دايعألاو حارفألا :لثم ،ىرخألا ةيعامتجالا ةايحلا رهاظم ةيقبو ،لكأملاو

 .سارعألاو

 لهأ نيب كولسلاو ديلاقتلاو تاداعلا يف احضاو اهباشت ءرملا دجي كلذل

 لاق دقلو ،ابونج رمقلا رزج ىتحو الامش لاموصلا نم .ايقيرفإ لهأو نامغ
 ةيداحتالا رمقلا رزج ةيروهمج سيئر رهوج دمحم ديس سيئرلا ةماخف يل

 اذإ اوبجعتت ال» :م٢٩٩١ سطسغأ رهش يف ءانل هتلباقم ءانثأ ،قبسألا ةيمالسإلا

 ةقالعلا ىلع ليلد اذه نإف .اّينامع اسابل رمقلا رزج يف انه سابللا متيأر

 .«دلبلا اذهو نامع طبرت يتلا ةيخيراتلا

 حضاو ةيقرشلا ايقيرفإ يف يناملا يراضحلا ريثأتلا نإف ؛مومعلا ىلعو

.ركني ال ةايحلا فورظ ةئيهت يف نييناممتلا رودو ،رثألا نيب ملاعملا
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 ىقيرفالا ربلا يف نيينامغلل ىلوألا ةطحمل

 م٤٤٩٩١ رياربق





 ٧ ىقيرفإلا ربلا يف نيينامفلل ىلوآلا ةطحملا هروبت

 ليخنلا تاحاو كلباقت ،اينازنت ةيروهمجب ،هروبت ىلإ لصت امدنع
 .ةيلدتملا اهرامثب ،(وجناملا) ابمألا تاباغو ،ديضنلا اهعلطب تاقسابلا

 اهلزن يتلا ىلوألا ةطحملا يه يزيوملا رب يف ةعقاولا ةروبت تناك دقل

 نم اولغوت يتلا ةباوبلا تناك امك ،يقيرفإلا ربلا ىلإ مهباهذ دنع نوينامغلا

 .ةيقيرفإلا ةراقلا قامعأ ىلإ اهلالخ

 .ءدب يذ ئداب لاحرلا اهيف اوطح يتلا ةقطنملا يه هروبت يف هراهيوك تناكو

 مهلوزن ناكو ،ءارضخلا راجشألا هوسكت لت ةقطنملا هذه طسو يف فقيو

 يف نيينامعلا دوجو نوك نم مغرلابو ،يزيوملا لئابق ناطلس راوجب كلانه

 دهع ىلإ عجري يقيرفإلا ربلا يف مهلغوت ةيادب نأ الإ ،اميدق يقيرفإلا قرشلا
 ندملا يف مهدوجو ناك دقف دهعلا اذه لبق امأ ناطلس نب ديعس ديسلا

 ديسلا دطو نأ ذنمو ،ابونج رمقلا رزج ىلإو الامش وشيدقم نم طقف ةيلحاسلا

 كلت ىلإ ليحرلا يف نوينامحلا ذخأ ،ايقيرفإ قرش يف هذوفن ناطلس نب ديعس
 ةباحرو ضرألا ةبوصخو خانملا بيط نم اودجوو ءانادحوو تاعامج عاقبلا

 اهقيرط قشت ةيناملا ةيراجتلا لفاوقلا تأدبو ،ماقملا هعم بيطي ام ناكملا

 ثيح يزيوملا رب ةرضاح يه يتلا هروبت ىلإ يناغابو ويومغاب نم ةقلطنم

 .يزيوملا لئابق ناطلس رقم تناك

 .اهئاوه بيطل مهل ازقم اهوذختا ىتح اهيلإ نوينامحملا لصو نإ امو

اهعقوم ىلإ ةفاضإلاب ،اههايم ةرفوو اهضرأ ةبوصخو ،اهخانم لادتعاو



 يويسالاو يقيرفالا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ه. ٨٨.

 اهنم قالطنالا مهل أيه يذلا رمألا ؛'اقينجنت طسو يف عقت يهف ‘بسانملا

 اموجيكو يجيجولا ىلإ ابونجو اترغ اوهجتا اهنمف .ةيقيرفإلا ةراقلا قامعأ ىلإ
 جيزنا ىلإ الامش اوهجوت اهنمو «وغنوكلا» ب فرعت تناك يتلا رئياز ىلإ مث

 ازئاين ةريحبب فرعت تناك يتلا ايروتكف ةريحب اوربع مث ،ازناومو اجنابينشو
 .ادنغوأو يدنوربو ادناور ىلإ اولغوت مث هراجناو ابوكوب ىلإ اقباس

 دمحم نب ديمح خيشلا يناملا يبرعلا دئاقلا ةقالطنا تناك هروبت نمو

 يجيجولا ىلإ هروبت نم هجوت دقف «بت بت» بقلملا وغنوكلا حتاف يبجرملا

 ىتح اهءامعز لتاقو وغنوكلا يضارأ ىلإ لصو ىتح اقينجنت ةريحب ربعو
 ةيبرع ةكلمم لب ةرامإ كلانه نوكي نآو مهتاكلتمم ىلع يلوتسي نأ عاطتسا

 عم تالوصو تالوج هل تراص مث يدنج فلأ ةئام يلاوح اهشيج ماوق

 .يكيجلبلا رامعتسالا

 رهاظم ةيقيرفإلا قطانملا كلت رئاسو هروبت ىلإ نوينامتلا لخدأ دقو

 نيمثلا يهلإلا ديصرلا اذه ،مالسإلا اهيلإ اولخدأف نارمعو ركف نم ةراضحلا

 تميقأف ،ةعانصو ةراجتو ةعارزو ءانب نم ةينارمعلا لامعألا اهيف اولمع امك

 "قاوسألا تئشنأو ،عرازملا تسسأو ،لزانملاو تارامعلا تينبو دجاسملا

 يف لخنلا نطوم نام نم مهعم اهولمح لخنلا نم اريثك اهيف اوسرغو
 حاتري ال لحتريو لحي ثيح هعم اهلمحي يبرعلا ةقيفر ةلخنلاف ةيبرعلا ةريزجلا

 نمحرلا دبع شيرق رقص ناجشأ تراثأ يتلا يهو جيهبلا اهرظنم ىلإ الإ هرظن
 :لاقف ةبطرقب ةفاصرلا ناتسب يف ةخماش اهآر امدنع سلدنألا يف لخادلا

 لخنلا دلب نع برغلا ضرأب تءانت ةلخن ةفاصرلا طسو انل تدبت

 ىلهأ نعو ينب نع يداعتبا لوطو ىونلاو برغتلا يف يهيبش تلقف

 .اينازنت مسالا راصف رابجنزو اقينجنت ديحوت لبق لمعتسملا مسالا وه )١)



 ٢٩ ىقيرفإلا ربلا يف نيينامثلل ىلوألا ةطحملا هروبت

 ندملاو رابجنز نم اهولمح (وجناملا) ابمألا رجش اضيأ اهيف اوسرغ امك

 .يقيرفإلا قرشلا يف ةيلحاسلا

 دجويو (رجناملا) ابمألا راجشأو ليخنلا ةرثكب ةزيمتم هروبت تحبصأو

 يف م٧٥٨١ ماع يف يرباجلا ملاس نب ديعس خيشلا هانب يرثأ تيب هروبت يف

 ايقيرفإ قرش يف رومألا ديلاقم ناطلس نب ديعس نب دجام ديسلا يلوت ةيادب
 .ةفرخزلاو لكشلا ريبك ينامغ باب هبو يجراخ ناويل نم تيبلا نوكتيو

 هايم تارود عم مونلل ناتفرغو يجراخو يلخاد ناسلجم هلخادب دجويو

 .خبطلاو مشحلاو مدخلل فرغ نم ،ةمزاللا ىرخألا قفارملا رئاسو

 ثارت زربيو ةقطنملا خيرات يكحي فحتمك ايلاح تيبلا لمعتسيو

 ازوصو تاباتك مضي فحتملا كلذ نأ ،هيلع فسؤي امم هنأ ديب ،يضاملا

 .يناممتلا دوجولل ةعمس ءوسو هيوشت اهيف موسرم

 لاقي مركلاو دوجلا ناكمو فيضلا ىوأم ناك يذلا تيبلا كلذ حبصأو

 اهيف مركي تناك يتلا هسلاجم تحبصأو ،ديبعلا زاجتحال ناكم هنأب هنع

 ائكسم تناك يتلا هفرغ نع ليقو ديبعلل سبحم اهنأب اهنع لاقي فيضلا

 .ديبعلا مونل ناكم اهنأب برعلا تاميركل

 يلناتسو نوتسجنفيل اهنود بيذاكألاو تاءارتفالاو تاطلاغملا هذهو

 رامعتسالا عئالط اوناك نيذلا نييبورألا ةلاحرلا نم مهريغو نوتربو كيابسو

 اوؤطي نأ نوعيطتسي اوناك ام ةلاحرلا كئلوأ نأ عم ،قطانملا كلت ىلإ يبرغلا

 نسحل مهل مهتفايضو نيينامعلا برعلا ةدعاسم الول قطانملا كلت مهمادقأب

 .مهب مهنظ

 كلت نل يذلا يحايسلا دشرملا ناسل نم اضقانتم مالكلا ودبيو

هفرغو تيبلا سلاجم لعجي ةرات وهف ؛ةئبعت اهئبعو انيقلت تامولعملا



 يوسمةآ - . د
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 . ويسالاو يميرحلا نيقرشلا يق ينامقغلا كارحلا

 هقفارمو نوتسجنفلل اهلعجي ةراتو ف مهسبحو ديبعل ١ زجحل نكامأ هقف ارمو

 .يدنهلا

 ينامعلا دوجولا اوهوشو ةءاسإ اميأ برعلا ىلإ ةلاحرلا كئلوأ ءاسأ دقو
 ةقرافألا اودبعتسا مهنأب برعلا نع اولاقف هيوشت اميأ يناسنإلاو يراضحلا

 .فيعضلا نولتقي اوناك مهنأو ةساخنلا قاوسأ يف مهوعابو مهوعوجو مهوبذعو

 لب "ةقرافألا اودبعتسي مل برعلاف ؛نوبذاكل كلذ ىف ۔ هللاو _ مهو

 مهوعوجي ملو كمهورّضَحو مهوملع امنإو . مهوبذعي ملو . مالسإل اب مهومركأ

 . 1 ٩ - . ٠
 رنسحأ امنإو مهفيعض اولتقي ملو ،لمعلا ىلع مهوعجشو مهومعطأ امنإو أن .

 ؛مهسمفنا ةقرافالا كلذب فرتعيو ، مهعم اورهاصت دقف كاذو اذه قوفو .مه ا

 .ةيبرغلا ةيرامعتسالا ةياعدلاب اورثأتي ملو مالسإلاب هللا مهمركأ نيذلا

 الإ وه ام قيقرلا ةراجتو قيقرلا عيب لوح ةعبوزو ةجض نم ريثأ امو
 سيل ذإ ؛يرامعتسا يسايس اهنم فدهلاو ©&برعلا ىلإ ةءاسإو قالتخا ضحم

 ةقرافالا نم تاعومجم زاجتحاب برعلا نم ةلق موقي نأ لوقعملا نم

 اوناكو ءامعزو نيطالس مهلو ةيلبق طباورو ةمراص ةيليق ةمظنأ ةقرافأللو

 .ضعبلا مهضعب عم ةبراض ابورح نوضوخي

 عيبب نوموقي نيطالسلاو ءامعزلا كئلوأ نأ وه ثدحي ناك يذلا نكلو

 نييبرغلا ةساخنلا راجت ىلإ مهنوعيبي مهرودب نيذلا برعلا ضعب ىلإ مهاياعر

 .نييبرغلاو برعلاو ةقرافألا نيب ةكرتشم ةيضقلاف ةيلحاسلا ندملا يف

 مهدحو مهيلإ لعفلا كلذ بسنيو ؟مهدحو برعلا اهب ىمري فيكف

 .نورخآلا اهنم اربي نيح يف ؟طقف

 .نيضرغملا نيدقاحلا كئلوآ مالقأب خيراتلا بتكي امدنع خيراتلا ةاسأم اهنإ

7 . 



 ادنغوأ يف ,مالسالا

 :ةودن ىلإ مدقم ثحب
 ةيقرشلا ايقيرفإ يف ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات

 م٤/٩/٣١٠٢ ۔ ٢! :ةرتفلا يف
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 نمو هبحصو هلآ ىلعو ،دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 : هال او

 خيرات :ةودنل هتددعأ 5ادنغوأ يف مالسإلا :ناونعب ثحب اذهف :دعب امأ
 قئاثولل ةماعلا ةئيهلا اهميقتس يتلا ،ةيقرشلا ايقيرفإ يف ةيمالسإلا ةراضحلا
 هتمصاعو يقيرفإلا قرشلا ةرد رابجنز يف ،نامُغع ةنطلسب تاظوفحملاو

 ةداعس انيخأ نم ةوعدب ،م٤/٩/٣١٠٢۔٢ نم ةرتفلا يف ةيفاقثلاو ةيناميإلا

 .ةئيهلا سيئر ينايوضلا دمحم نب دمح روتكدلا

 ادنغوأ ةيروهمج ترز يننأ وه ؛هالعأ روكذملا عوضوملا يرايتخا ببسو

 يتلا ةيقرشلا ايقيرفإ يف يمالسإلا خيراتلاو ةراضحلل ةيملاعلا ةودنلا روضحل

 ةمظنمل عباتلا ايكرتب لوبنطسا يف يمالسإلا خيراتلاو ةراضحلا زكرم اهماقأ

 .م٠ ٠٣ ربمسيد ١٥ ١٧ نم ةرتفلا يف يمالسإلا نواعتلا

 ‘تاسلجلا ضعب يف قاروألا ضعب ىلع ةلخادم يل تناك امدنعو

 لبقأ انوس ابكابكلا كلملا مالسإو يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا تركذو

 ةصقلا نع يننولأسي ةحارتسالا ةسلج يف نيرضاحلا نم ريثكلا لإ

.كلذ نع ائيش نوفرعي ال اوحبصأ مهنأ حضاو ليلد وهو تامولعملاو



 الاو تب فالا - ة

 ٢٤
 بويسالاو يقيرفإلا نيقرىتلا يف يناملا كارحلا

 مهف ؤادنغوأ ىلإ مالسإلا لوخد نع ائيش نوفرعي ال مهنأ تفرعو

 مهنإ لب ،ةعمج نب سيمخ نوفرعي الو يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ نوفرعي ال

 .ادنغوأ يف يخيراتلاو يراضحلا ىناملا رودلا اقلطم نوفرعي ال

 نادلب نم نيرخآ صاخشأ ىلإ ميظعلا رودلا اذه نودنسي اوحبصأو

 ليلجلا لمعلا كلذ اوبسنو كلذ يف اوبتك نادلبلا كلت ءانبأ نأل ؛ىرخآأ
 كلذب اوطمغو ، يناملا رودلا انه اولمهأو مهدادجأو مهئابآ ىلإ فيرشلاو

 امو 6مهخيرات اوبتكي مل نيينامغلا نأل ؛يراضحلاو يخيراتلا مهقح نييناملا

 طغي مل ديفملاو ميقلا هباتك يف يريغملا ىلع نب ديعس ليلجلا خيشلا هبتك

 اقينجنت نم ةفلؤملا \اينازنت ىلع زمر امنإو ،اهلك يقيرفإلا قرشلا ةقطنم

 وهف ،اينازنت ىلإ ةبسنلاب ىتحو ةينيكلا ةيلحاسلا ندملا نع ائيشو ،رابجنزو

 يخيراتلاو يعامتجالاو ينيدلا ينامملا كارحلا لصافم عيمج بعوتسي مل

 .رابجنزو اقينجنت يف نيينامتلل يراضحلاو

 هالولو هيلإ قبسي مل كلذ هباتكب اليلج مع مدق . اريخ هللا هازج هنكل

 ينامعلا دوجولا نع فرعي ملو ةيقرشلا ايقيرفإ يف يناملا خيراتلا عاضل

 .ةيقرشلا ايقيرفإ يف نيينامعلا رابخأ انع تباغلو ءيش شه كلانه

 رعلا نم ءانتعالا هلق , لام لامهإلاو ةمهلا طقاوس نمو» :لاق ثيح مهخيراتل

 رثآملا اهيف اودجوآو اهورمعتساو ،ةيقيرقإلا ةراقلا هذه اوداس نيذلا نييناملا

 ىن ةنئاكلاو ةعقاولا رابخألا مهمايأ يف اونودي مل ةديدع نورق ذنم تاطلسلاو

 ىتلا عئاقولاو تاوزغلا ضعب يف ةينامغئلا خيراوتلا ضعب هتركذ ام الإ مهرصع

 ين اهنيبأ اذ انأ اهو ،ةبراعيلا ةمئألا ةلود دهع يف لاغتربلاو نامع برع نيب
 برعلا رثآم | قن ىلع دمتعأ ثيح ۔يحناوج ءلم فسسألاو . خيراتلا اذه

خيراوتلا هتنود امم ةيقيرفإلا هذه يف مهناطلسو مهروهظ ةوقو ،مهرخافمو



 ٢٥ ادنغوأ يف مالسإلا

 مهتادوهجم اولذب نيذلا نييبورألا ركشن برعلا رشعم نحنو .ةيبوروألا
 هذه يف اهودجوأو اهونوك يتلا مهرثآمو برعلا رخافم راهظإ يف امامتها

 ."هناك ربخ يف تناكل مهتمه الول اهنأ مهل فرتعنو .ةراقلا

 ادنغوأ ىلإ مالسإلا لوصو عوضوم يف ةباتكلا رايتخا تيأر ؛كلذل

 ىلع دوعلا دمتعيو اهلصأ ىلإ عرفلا عجريو ئ هلهأ ىلإ قحلا دوعي يكل كلذو

 .هباصن

 :ةسمخ رواحم يف هتلعج دقو

 .اناكسو اناكم ادنغوأب فيرعتلا :لوألا

 .ايقيرفإ قرش يف مالسإلا راشتنا :ينانلا

 .ايقيرفإ قرش ىلإ ةينامعلا تارجهلا :ثلاثلا

 .هادسو هتمحلو عوضوملا بلص وهو ادنغوأ ىلإ مالسإلا لوصو :عبارلا

 .ادنغوأ يف يناملا دوجولا :سماخلا

 ىلعو تاظوفحملاو قئاثولل ةماعلا ةئيهلا ىلإ ركشلا مدقأ نأ ينتوفي الو

 خيراتلاو ةراضحلاب ريبكلا مامتهالا ىلع ينايوضلا دمح روتكدلا اهسأر

 .امهيف رفاولا بيصنلا نيينامملل ناك نيذللا ةيقرشلا ايقيرفإ يف يمالسإلا

 .قيفوتلا يلو هللاو

 )١( ص ٬رابخألا ةنيهج ٥.



 ٢٦

 رويسألاو يقيرذفإلا نيقرسشلا يف ىنامغلا كارحلا

 ۔ے۔۔٫سس ۔۔۔۔۔_ _

 ناكسلاو ناكملا :ادنغوأ

 ناكملا :اموأ

 ةراقلا نم ىطسولا ةيقرشلا ةهجلا يف ادنغوأ ةيروهمج عقت :عقوملا

 دحأ يه يتلا ايروتكف ةريحبل يبرغلا يلامشلا مسقلا ىلع لطت يهو ةيقيرفإلا

 .ميظعلا لينلا رهن يعبنم

 ؛اينيك قرشلا نمو ،نادوسلا بونج ةلود لامشل ١ نم اهدحي :دودحلا -

 .وغنوكلا برغلا نمو ءادناورو اينازنت بونجلا نمو

 ادنغوب ةكلمم اهرهشأو ‘كلامم وأ تاعطاقم نم نوكتت ادنغوأ تناك

 .الابمك ثةيلاحلا ةمصاعلا اهيف عقت يتلا

 عافترال ارظن ايقيرفإ فقس هنأب ،ادنغوأ هلتحت يتلا عقوملا فرعي -

 تاحطسم ىلع عقت ادنغوأ لعج عقوملا اذهو ةيلاع ةبضه ىلع هعوقوو

 .')ادنغوأب طيحت ةدع تاريحب نم نوكتت ةريبك ةيئام

 نامع .عيزوتلاو ساربنلا راد ٤٤ ص ©ملاعلا لود ةعوسوم ميحرلا ديع يناه يزيزعلا )١)

 اش ذ ١ ىف مال سالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح .روهشم دمحم دمحأ دادحلا :رظناو . ٠ ٠

 هيرفا ب .حتفلا راد ٧٥. ص ثةيقرشلا



 ناكسلا :ايناث

 نوكملا ‘ةمسن نويلم ٣٥ يلاوح ادنغوأ ةيروهمج ناكس ددع غلبي

 . "يمسرلا ءاصحإلا بسح 7.١٢ ةبسن لتحي مهنم يمالسإلا

 ىلع ةيرامعتسالا ةبقحلا نابإ ىناطيربلا رامعتسالل ادنغوأ تعضخ دقو

 ربوتكأ ٩ خيراتب اهلالقتسا تلان دقو ،اماع ٧٢ ترمتسا يتلا ايقيرفإ قرش

 . ٢٩٦٢"

 .ةيتامولعملا ةكبشلا ىلع ادنغوأ ةيروهمج عقوم )١(
 ٤٤. ص ،ملاعلا لود ةعوسوم (٢)



 ؛اسألاو -. ذي, .

 ٢٨
 بابساو يقيرفإلا نيقرسشثلا يف ينامغخلا كارحلا

 ۔ -_-

 ةيقرشلا ايقيرفإ يف مالسإلا راشتنا

 :ةفاك سانلا ىلإ ةلقم ادمحم هب هللا ثعب ميوقلا دلاخلا هللا نيد مالسإلا

 ركنتت امو » ][×ه :ابس] 4 يذو ا رمي س ك ًهَكاَكح إ ١ كنتنكيرأ ايو »

 نب دق وهف ،مايق ريخ هبر هب هرمأ امب ليي ماقف ٠٠١[ :ءايبنالا يمتح ةَمَر
 ةريزج مالسإلا ىطغو ،اججاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو ،ةنامألا ىدأو ةلاسرلا

 ةريزجلل ةيفارغجلا تانوكملا نم اتوكم اهرابتعاب ،نامُغ اهنيب نمو ‘برعلا

 .ةيبرعلا

 :نيتلحرم ربع ةلي يبنلا دهع ىلع مالسإلا نويناممتلا قنتعا دقو

 رهف ةبوضغ نب نزام ليلجلا يباحصلا نم ةينامع ةردابم تناك :ىلوألا
 سانلا وعدي ذخأ هتدوع دعبو ،مالسالا يف لخديل ةلق يبنلا ىلإ بهذ يذلا

 ببسب مالسإلا يف نامغ لهآ ضعب لخدو مالسإلا نيد يف لوخدلا ىلإ
 .كلذ

 يكلم ىلإ ةل يبنلا نم اثوعبم صاعلا نب ورمع يباحصلا ءيجم :ةيناثلا

 امهعم لخدو مالسإلا يف ناكلملا لخدو ،ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج نام
 لكشي مالسإلا حبصأ ،كلذل ةجيتنو مالسإلا يف نامغ لهآ نم امهموق
 .مالسإلا يف ةفاك نوينامحملا لخد ثيح ،نامغ يف ةيعامتجا ةرهاظ



 ١ ادنحغن و 1 يف م الس إ ٩ ٢

 لوأ نم اوكراش ثيح ،نامغ جراخ ىلإ قدصو ةوقب مالسإلا اولمحو
 يبأ لوألا ةفيلخلا دهع نم ادب ،ةيمالسإلا تاريرحتلا وأ تاحوتفلا يف رمألا

 .قيدصلا ركب

 ماظن ريغت ىتح ةدشارلا ةفالخلا ةلودلو مهنيدل ءايفوأ نوينامغلا لظو

 نم ادب ضوضع كلم ىلإ ةدشار ةفالخ نم لوحتو مالسإلا يف مكحلا

 .يناورملاو ينايفسلا اهيعرفب ةيومألا ةلودلا سسؤم نايفس يبأ نب ةيواعم

 بسنألا وه ةيومألا ةلودلا نع لالقتسالا نأ نوينامحملا ىأر كلانه

 .ةيومألا ةلودلل ةيعبتلا نع يناممملا لالقتسالا اونلعأ كلذل .مهل حلصألاو

 هيلاو ىأر (ه٦٨۔ )٦٥ ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا دهع ىلعو

 ةطلسل نامغ عاضخإ نم دب ال هنأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلع

 شويجلا ريسيو ؤبرح دعب ابرح بورحلا اهيلع نشي ذخأف ،ةيومألا ةلودلا
 نب دابع ينبا ديعسو ناميلس نيكلملا ذهع ىلع كلذ ناكو ‘ شيج دعب اشيج

 ناكلملا رعشتسا بورحلا نم ةلسلس دعبو ،نامغ ىلع ىدنلجلا نب دبع

 .ةيشاحو براقأ نم اهعم نمب ايقيرفإ قرش ىلإ هجوتلا اررقف زجعلا نايناممللا

 ."ةيرجه ٦٤ ةنس ناك هنأب كلذ يريغملا يلع نب ديعس خيشلا ددحيو

 ىلع ايلاو راص جاجحلا نإف ؛ه٤٧ ةنس دصق هلعلو يخيرات فيحصت وهو

 .ه٥٦ ةنس هكلم أدتبا يذلا ناورم نب كلملا دبع دهع ىف قارعلا

 ديعسو ناميلس هجوت له :وهو الأ يدلخ ىف رودي الؤاست كانه نأ ىلع

 ايقيرفإب نيينامحلل دهع ةقباس لثمي ناك ةيشاحو براقأو لهأ نم امهعم نمو

 ؟مهقبس دق ناك اّينامغ ادوجو كانه نأ مأ ،ةيقرشلا

 )١( ص ،١ج "نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ،يملاسلا ٧٤.

 )٢( ص ىرابخألا ةنيهج ٩٦.



 دحلاو يقيرفإلا نيقرشلا يه ينامخلا كارحلا ۔۔ہ.. ٤

 هجولا وه نكي مل ايقيرفإ قرش ىلإ نيروكذملا مودق نأ ييأر يف
 نأ لوقعملا ريغ نم ذإ ؛قباس ىنام دوجو كلانه ناك امنإو ،لوألا يناملا

 نأ تبث ام اذإو ،قباس ينامُع دوجو نود ‘ايقيرفإ قرش ىلإ باهذلاب اورماغي

 ناك له :وهو الأ رخآ لؤاست روثي كانهف ،اقباس اّينامغ ادوجو كانه

 اوناك مهنأ ييأر يف ؟مالسإلا ىلع يقيرفإلا قرشلا يف نودوجوملا نويناملا

 دعب مهضعب اهيلإ رجاه وأ اهيلإ اورجاه دق اوناك امبر مهنأل ؛ملسإلا ىلع

 نامغ نيب لصاوتلا نأ يعيبطلا نم هنأ امك مالسإلا يف نامغ لهأ لوخد

 .عطقني مل مهربع ايقيرفإ قرش نيبو

 ىلإ هلوصو دعب ايقيرفإ قرش ىلإ لصو مالسإلا نأ ررقن نأ عيطتسن :نذإ

 دق ناك مالسإلا نإ :انلق اذإ ةعجنلا دعبن ال انلعلو ليوطلاب سيل تقوب نامع

 هجو ىلع ةرجهلل لوألا نرقلا نم لوآلا فصنلا ىف ايقيرفإ قرش ىلإ لصو

 .نيينامغلا يديأ ىلع بيرقتلا



 ٤١ .. ادنغوأ يف مالسإلا

 ايقيرفإ قرش ىلإ ةينامعلا تارجهلا

 ديعسو ناميلس ءيجم دعب ايقيرفإ قرش ىلإ ةيناملا تارجهلا تلاوت
 دادتما ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا تارامإلا كلذ دعب تنوكتو ءاهيلإ نيينادنلجلا

 .ابونج رمقلا رزج ىتحو الامش لاموصلا نم .ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا
 ةيبرعلا تارامإلا كلت اودجو ايقيرفإ قرش ىلإ نويلاغتربلا لصو امدنعو

 رزجلا نإ» :نالسرأ بيكش ريمألا لوقي لحاسلا لوط ىلع ةدتمم ةيمالسإلا

 نويلاغتربلا ءاجف ،نوينامغلا اهيلع رطيسي ناك ايقيرفإ قرش يف لحاوسلاو
 نب فيس دي ىلع اهدادرتسا ناكف إم١ا٣٠٥ ةنس وحن يف مهيديأ نم اهوذخأف

 .'«م٤ ةنس ناطلس

 /ه٥١ه٧۔٤٣٠١) نامُغ يف ةيبرعيلا ةمامإلا ةلود تماق امدنعو

 نوملسملا دجنتسا دقف ،نامحل يسايس دادتما كلانه راص (م٤٤٧١ ٦٦٤

 دجنأف "يلاغتربلا رامعتسالا رين نم مهصيلختل ةبراعيلا ةمئالاب ةقرافألا

 نأ ريغ ةينامعلا ةلودلل لحاسلا قطانم تعضخو .ةقرافألا مهناوخإ نوينامملا

 يف نيرصحنم اناك يمالسإلا دوجولاو لب ،يناممتلا يسايسلا دوجولا كلذ

 فلؤملل باتكلا لصأو ‘توريب /ا ركفلا راد س٦٣٢٢ص ٤‘ ج يمالسالا ملاعلا رضاح )١(

 باتكلا مجح تقاف تاقيلعت نالسرأ بيكش هيلع لمعو 6دادروتس بروروثول يكيرمال ١

 . يلصال ١



 ٢
 بوبسالاو يقيرفإلا نيقرىشتلا يف ينامغلا كارحلا

 رلا قطانمب فرعي ام وأ ،يقيرفإلا لخادلا قطانم نود طقف لحاسلا قطانم

 .يقيرفإلا
 عسوت ما٤٤٧/_ه٧٥١ ماع ذنم نامع ىف ديعسوب لآ ةلود تماق امدنعو

 دهع ىلع اميس ال يقيرفإلا لخادلا قطانم ىلإ يناملا يسايسلا دادتمالا

 دجام نيناطلسلا هيدلو دهعو )م٦٥٨١ ۔٦٠٨١) ناطلس نب ديعس ناطلسلا

 يقيرفإلا ةراقلا لخاد يف لغوتت ةينامحتلا ةيراجتلا لفاوقلا تذخأو شغربو

 يرعشلا تيبلا يناممملا عسوتلا كلذ نع ربعي ىطسولا تاريحبلا تغلب ىتح

 :لئاقلا

 اصتر تاريحبلا يف سانلا صقر رابجنز ىف رامزملا ىلاعت نإ

 مه نولمحيو ةيمالسإلا ةريغلا مهيدل لفاوقلا كلت راجت ضعب ناكو

 ربثكلا كلذ ببسب لخد ىتح ةيمالسإلا ةوعدلاب اوماقف مالسإلا ىلإ ةوعدلا

 يف يقيرفإلا لخادلا قطانم يف رشتني مالسإلا ذخأو .مالسإلا ةقرافألا نم

 .اهريغو يوبابمزو ايبمازو وغنوكلاو يدنوريو چادناورو ادنغوأو ،اقينجنت

 اهيلإ مالسإلا لوصوو ادنغوأ ركذلاب صخن ثحبلا اذه يف اننأ ىلع

.ةيلاتلا تارقفلا يف هلوانتنس ام وهو



 ادن و ١ يف م الس ال ١

 ادنغوأ ىلإ مالسإلا لوصو

 ادتحغوي ميلقإ :اموأ

 ةكلمم ناكو ،ةرصاعملا ادنغوأ ةيروهمج تانوكم دحأ ادنغوب ميلقإ

 .انوس ابكابكلا مكح تحت

 نم هريغ لبق !مالسإلا هلصي ناكم لوأ يه ،ادنغوب ةكلمم نأ رهاظلاو

 .ةيدنغوألا ميلاقألاو كلامملا

 رابجنز نيب ةراجتلاب موقي رجات لجر كلانه ناك هنأ كلذ يف ببسلاو
 يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلا وه رجاتلا كلذ ،ادنغوأ ميلقإو كلاممو

 ةريبكلا ةيناملا لئابقلا ىدحإ ،رماوعلا ةليبق ىلإ ةبسن يرماعلاو ،ينامغلا

 .ةيناندع ةيرازن ةيسيق ةليبق يهو ثةقيرعلاو

 ةنس انوس ابكابكلا كلملا طالب ىلإ يرماعلا دمحأ خيشلا لصو دقو

 قرشو نامع ناطلس ناطلس نب ديعس ناطلسلا دهع ىف م٣٤٨١/_ه ٦٠

 .ايقيرفإ

 تناكو ةينيداللا ةنايدلا وأ ،ةينثولا ةنايدلا ىلع هموقو انوس كلملا ناكو

 .مهتنايد قفو ينيد ساسأ ىلع اهنوسرامي تاسوقط مهل



 ;وبسالاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ٤٤

 تاذو إمهدوبعم ىلإ مهب نوبرقتي نيبارقك رشبلا حبذب مايقلا ؤكلذ نمو
 بابكلا كلملا طالب يف يرماعلا دمحأ خيشلا ناك امنيبو .مايألا نم موي

 كلامتي ملف ،حبذلل اومدقيل اورضحأ لق ك ہشبل : ١ نم ةعومجم دهاش . انوس

 نم ةيناسنإلا ميقلا ءاغلإ ىلع مئاق وه يذلا يشحولا رظنملا كلذ مامأ هسقن

 فتوو بولقلا نم ةمحرلا عزن ىلعو ناسنإلا ةمارك رادهإ ىلعو ،ةايحلا

 :كلملا ابطاخمو الئاق

 ؟ءالؤهب هلعفت نأ ديرت يذلا ام كلملا يالوم :دمحأ خيشلا

 . ةهلآلل نيبارق مهبيرقتو مهحبذ ديرأ :كلملا

 .كلملا اهيأ كلذ كل ققحي ال :دمحأ خيشلا

 .اذه مهب لعفأ نأ يقح نمو اننيد اذهو 6 ىتيعر مه :كلملا

 ريغب موي لك مهءامد كفست نيذلا اياعرلا ءالؤه نإ يالوم :دمحأ خيشلا

 .ةكلمملا هذهب كيلع معنأو كقلخ يذلا ةلي هللا تاقولخم مه امنإ ،قح

 .ةكلملا هذه ينتحنم يتل ١ يه يتهلآ :كلملا

 .دحألا دحاولا هللا وه دحاو هلإ كلانه :دمحأ خيشلا

 ؟هنع ثدحتت يذلا هلإلا وه نمو :كلملا

 كقلاخو ءيش لك قلاخو ضرألاو تاوامسلا قلاخ هللا وه :دمحأ خيشلا

 .كلملا اهيأ تنأ كقزارو

 لصحي يذلا ام _ رمأل ١ نم ةشهد يف مهو - نولءاستي : نورضاحلا

 .يبرعلا رجاتلاو كلملا نيب روديو

 نمو ؟هلإلا اذه نم : _ هرمأ نم ةريح يف وهو ركفي قرطم _ كلملا

؟نوكلا قلاخ هللا وه



 ادنغ وأ ,بف مالسالا
 ٤٥ دمعو يه م إل

 ريخ وه دحألا دحاولا هللاب نمؤت نأ وجرأ ©‘كلملا يالوم :دمحأ خيشلا

 .كموقلو كل

 ؟كلذب نمؤأ نأ ىل فيك :كلملا

 .هلا لوسر ةي ادمحم نأو هللا الا هلإ ال نأ دهشت :دمحأ خيشلا

 نلعأو دمحأ خيشلا هلاق ام ىلع ناحتفني هلقعو كلملا بلق ذخأ كلانه

 قطنيو مالسإلا يف لخدي كلملا وه اذهو .مهتشهدو هموق مامأ همالسإ

 كلذ دعب حبصيو هللا لوسر ادمحم نأو ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :نيتداهشلاب

 كرشلل هيف ناكم ال يذلا نيدلا هملعي نأ دمحأ خيشلا نم بلطو ،املسم

 .مانصألاو دارفألا ةدابعو ،دارفألا سيدقتو ةينثولاو

 طالب يف مهدنع ميقيو ثكمي نأ دمحأ خيشلا نم كلملا بلط امك

 .مالسإلا نيد هموقو هملعي يكل كلملا

 هموقو كلملا ميلعتل كلانه ءاقبلل ةحناس هصرف دمحأ خيشلا اهدجوو

 لخدو مالسإلا انوس اكابكلا كلملا لخدو فينحلا يمالسإلا نيدلا هتيشاحو

 .'هتيعرو هتيشاحو هبراقأو هلهأ مالسإلا هعم

 ةديقعلا يف مالسإلا ئدابم كلملا ملعي يرماعلا خيشلا ذخأدتقو

 ميركلا نآرقلا ملعتي نأ هللا قيفوتب كلملا عاطتساو ،مالسإلا رومأو تادابعلاو

 .نآرقلا نم ءازجأ ةعبرأ ظفحي نأو

 .نامغغ ةنطلس /مالعالا ةرازو :رادصإ 6٥٠٠ ص "خيراتلا يف نامع ©نيفلؤملا نم ةعومجم )١(

 نع فشكلاو ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاجملا يف ينامملا ماهسإلا ،نوريغص نيز ميهاربإ

 نوينامغلا :ةودن يف ثحابلا همدق ثحب يديعسوبلا دهملا يف ةيقيرفإلا ةراقلا لهاجم

 نامع ةنطلس يف يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا ،ايقيرفإ قرش يف يدايرلاو يراضحلا مهرودو

 .م٩٢/٩/٢٩٩١ ٢٨



 روبسآلاو يقيرفإلا نيقرسشلا يف ينامغلا كارحلا ٩ -د ٦ ٤

 ينوت يتلا ةنسلا سفن يف م٦٥٨١/_ه٣٢٧٢٦١ ةنس انوس ايكابكلا ىفوت دقو

 .ايقيرفإ قرشو نامع ناطلس يديعسوبلا ناطلس نب ديعس ناطلسلا اهيف

 مالسإلل ايوقو اديدش اسامح رهظأ يذلا اسيتوم هنبا مكحلا ىلع هفلخو

 اهكولمو اهنيطالس ةوعدب كلذو ،ةيدنغوألا ميلاقألا يف ،هيلإ ةوعدلاو هرشنو

 .'"مالسإلا يف لوخدلا ىلإ

 مهعم نواعتو ةقادص تاقالع ةماقإو رصم ماكح عم لصاوتلاب ماق امك

 نييدنغوبلا اوملعي يكل ءاملع لاسرإ مهنم بلطو .ايادهلاب مهيلإ ثعبو
 يف نوملسملا اهجاتحي يتلا مالسإلا ملاعم مهل اوحرشيو يمالسإلا نيدلا
 .ادنغوب

 باجأو اسيتوم كلملا بلط ىل نآ الإ كاذتآ رصم مكاح نم ناك امف

 مالسلاو ةالصلاو هلل ادمح ،دعب امأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :يلاتلا باطخلاب

 تضرع هنإ شةيحتلاو مالسلا ديزمب مكصخن .هئايبنأ متاخ دمحم انديس ىلع

 ةبرورسملا اندنع تلصحو ،اهومتلسرأ يتلا ةيدهلا انملعو إمكبتاكم انيدل
 مانألا ريخ دمحم انديس ةمأ مكلعجو ،مالسإلل مكرودص هللا حرش ثيح

 دعبو ،ةنايدلا ميلعتل مهومتبلط نيذلا ءاملعلا ثاعبإ يف مكفاعسإ انيلع بجاو
 .'”«مالسلاو .ةيادهو اًداشرو اقيفوت هللا مكداز .مكفرطل اولسري هخيرات

 يرجهلا ميوقتلا دامتعاب رمآ دقف ،مالسإلاب اسيتوم كلملا مازتلال ارظنو

 ةيمويلا تالماعملا يف مالسالا بادآو ماكحأب مازتلالاب رمأ امك هتكلمم يف

 .ةيعامتجإلا تالماعملا يف ةيمالسإلا قالخألاب رمأو

 .م٤٨٨١/ه٢ ٠٢ ةنس يفوت دقو

 )١( ص ،خيراتلا يف نامع ٥٠١.

 )٢( ص ثقباس ردصم دادحلا ٧٩١.

 



 ٧ ادنغوأ يف مالسإلا

 قرش ىلع دتشي ذخأ يناطيربلا رامعتسالا ذوفن ناك تقولا اذه يفو

 .ايحيسم نوكي نأ مكحلا ىلوتي نأ ديري نم ىلع اوطرتشا كلذل ،ايقيرفإ

 نم لوحتلا ىلع هوخأ قفاو امنيب ءاسيتوم نب حون ريمألا هضفر يذلا رمألا
 اًئلخ مكحلا يلوت نم زيلجنالا هنكم كلذ ىلع ءانبو ،ةيحيسملا ىلإ مالسإلا

 .هدلاو نع

 ءاهنيطالس راوجب اهب ةماقإلل رابجنز ىلإ هجوت دقف حون ريمألا امأ

 ىتح هتايح ةيقب رابجنز يف ىضقو ،نيطالسلا نم هدعب نمو شغرب ناطلسلا
 ىنبو ،هدلاو ةافو دعب ادنغوأ ىلإ حون نب ردب ريمألا هنبا داعو ،اهب يفوت

 نم ىحوتسم ،ةيدنغوألا ةمصاعلا الابمك يف ةعفترم ةوبر ىلع (اليفلا) هلزنم

 لازي ال يذلا ردب نب مساق ريمألا هديفح انل لاق ام بسح ،رابجنز تويب زارط

 .(اليفلا) لزنملا سفن نكسي

 دعب ماق دقو إةيوناث ةسردم اًضيأ ىنبو ،هنم ابيرق اعماج ادجسم ىنب امك

 يف حفاكي ذخأو ،ايناطيرب نع هدالب لالقتساب ةبلاطملاب ادنغوأ ىلإ هتدوع
 8'ابكابكلا هامس يذلا يريغملا يلع نب ديعس خيشلا لوقي ام ىلع هللا ليبس

 هذهل يكلم بقل «ابكابكلا» ةملك نأ رهاظلاو ،ادنغوأ يف ةروثلا ميعز هربتعاو

 .ةكلاملا ةلئاعلا

 ءاهتنا لدعب كلذ قينألا هلزنم يف ردب نب مساق ريمأل ١ ترز دق تنكو

 خيراتب ةرايزلا تناكو يمالسإلا خيراتلاو ةراضحلل ةيملاعلا ةودنلا لامعأ

 .احابص ةعساتلا ةعاسلا م٨/٢/٣١٠٢

 امدعب ،هايإ يتلباقم دنع ركذلا ةفنآلا تامولعملاب ينربخأ يذلا وهو

 .مهمالسإ ةصقو هدادجأو هئابآ نع هتلأس

 )١( ص ىرابخألا ةنيهج ٥١٩.



 نسلو بتيرفإلا نيقرفلا يف ينافلا كارحلا ___ .__ __..مح..ث٨

 كلانه نوملسملا هل فرتعي ءادنغوأ يف نيملسملل ميعزلا ربتعي نآلا وهو

 .'١ةيعامتجالاو ةينيدلا ةدايقلاب

 ورويتاي ةكلمم :ايناث

 ادنغوأ ةيروهمجل تانوكملا ىدحإ ورويناب ميلقإ وأ ،ورويناب ةكلمم

 عم هميمح ةقادصب طبتري ناك يذلا \اجيرابك كلملا اهمكحي ناكو ةرصاعملا

 .ايقيرفإ قرش ناطلس ديعس نب شغرب ناطلسلا

 يف رثؤمو زراب رود ةعمج نب سيمخ ملسملا ىنامغتل ا رج اتلل ناك دقو

 ررريناب ةكلمم ىلإ مالسإلا لصو كلذ ذنمو ،مالسإلا اجيرابك كلملا لوخد

 ضعب ناك لعلو هموقو هبراقأو هتيشاح نم هعم نمو كلملا ملسأ ثيح

 نكي مل مالسإلا نكل ‘©كلذ لبق مالسإلا اوقنتعا ةكلمملا هذه يف دارفألا

 .مالسإلا يف كلملا لوخد دعب الإ ةرهاظ لكشي

 نيراشتسم هل ذختا دقف شغرب ناطلسلاب هطبرت يتلا ةبيطلا ةقالعلل ارظنو

 نب ديبع نب نمحرلا دبعو ‘ةعمج نب سيمح مهزربأ © نينامغلا راجتلا نم

 .مهؤامسأ درت مل مهريغ اصاخشأ كانه لعلو دومح

 ةمركحلا ملع عفر نأ دح ىلإ ارصم ماكح عم ةيوق تاقالع ماقأ امك
 .نيملسملاو مالسإلل هبح ىلع لدي امم . ('!هعكلمم ضرأ قوف ٠ ةيرصملا

 ءاجيرابك كلملا دهعو ،انوس ابكابكلا كلملا دهع دهعلا كلذ ذنمو

 .ادنغوأ يف روذجلا يوق ،مدقلا خسار مالسإلا حبصأ

 نم ناك ثيح ةروكذملا ةودنلا لامعأ ءانثأ هب تيقتلا دقو ردب نب نافلخ همسا خأ هلو )١(

 .اهلامعأ يف نيكراشملا

 ٧٩١. ص .قباس ردصم دادحلا )٢(



 ادنغوأ يف مالسإلا
 .مح .۔۔_ ۔۔۔_ ۔ ۔۔ ۔۔ م ٢

٤٩ 

 ،قدصو ةسامحب مالسإلا نالمحت ناتكلاملا ناتلئاعلا ناتاه تحبصأو

 ةهجاوم يف ةقداص دوهج مهل تناك امك ‘هلجأ نم اهدارفأ حفاكيو

 اهئانبأ نم ةيمالسإ تادايق روهظ ادنغوأ تدهش امك يناطيربلا رامعتسالا
 ةمواقمو ،هملاعم تيبثتو مالسإلا ميق خيسرت يف اًضيأ مهرود مهل ناك

 ."رمعتسملا

 )١( ص ،قباس ردصم دادحلا ٩١.



 يويس الاو يقيرفالا نيقرسش .
 . 7 يه ينامغل ١ ك ارحلا « 1 ٥ . ب 2 . - رمشل ١ : ح ٠

 ادنغوأ يف ينامغلا دوجولا

 لوصوب ،ةينامغ تارجه ادنغوأ تدهش ،ادنغوأ ىلإ مالسإلا لوصو دعب

 .اهنم ةديدع قطانمو ةفلتخم نكامأ يف اورقتسا ثيح .اهيلإ نيينامغتلا نم ددع
 ءاهتنا دعب ةرايز يف انذخأ يذلا يثراحلا يوانسلا دمحأ نب لاله ناكو

 يتلا نكامألا ضعب ىلإ يمالسإلا خيراتلاو ةراضحلل ةيملاعلا ةودنلا لامعأ

 اجنجيا ةقطنمو يريج وب ةقطنم لثم نآلا ىتح نييناملا نم ددع اهب دجوي

 اهنكسي تناك يتلا قطانملا نم ددع نع انربخأ قطانملا نم اهريغو

 اوداع مهبلغأ وأ مهمظعم نكلو .ةينامتلا مهلئابق ءامسأو .اقباس نوينامملا

 ةمواقم يف زرابو فرشم رود ايخيرات نيينامملل ناك دقلو ،نامغغ ىلإ

 تاثعبلا تطشن امدنع ،ةيريصنتلا ةيريشبتلا تاكرحلا ةمواقمو نيرمعتسملا

 ءادنغوأ يف ةينارصنلا ةنايدلا ىلإ ةوعدلا ىف ةيحيسملا سئانكلاو ةيريصنتلا

 لك ءامسأ ةسينكلا قئاثو يف تدرو دقو .نيملسملا ءانبأ طاسوأ نيب اميس ال

 يف ةيناملا ةيلاجلا سأرتي ناك يذلا يرباجلا رهاز نب ناميلس خيشلا :نم

 رود مهل ناكو ملاس نب حلاصو ،“فيس نب ديعسو ؤديبع نب دوعسمو .ادنغوأ

 رطخلا ةهباجم يف نييدنغوأآلا نيملسملا فوفص ديحوتو ةياعر يف يدايق

 .ةيبوروألا ةينارصنلا تايلاسرإلاو تايعمجلا طاشن يف لثمتملا يبيلصلا

 .قباسلا ثحبلا ‘نوريغص نيز ميهاربا )١(

  

 



 ٥١ دنغوا يف مالسإل ادنغ وأ ىف مالسالا

 لاطبألا لاجرلا ءالؤه لبق نم ةقفوملاو ةبلصلا ةمواقملا هذه لعلو

 ياكام ردنسكلا فقسألا تلمح يتلا يه مهمالسإ ىلع نيرويغلا ءافرشلا

 ةيلاسرإلا ةيعمجلا لبق نم ادنغوأ يف ريصنتلا ةمهم هيلإ تلكوأ يذللا

 ىلع لمعلل ةروكذملا ةيعمجلا ىلإ ءادن هيجوت ىلإ ايناطيرب يف ةيسنكلا
 .نامع لهأ ريصنت

 :هيف ءاجو ايقيرفإ طسوو رابجنز طقسم :ناونع تحت ءادنلا كلذ ءاجو

 رشنل اهتصرف لغتست نأ يمتحلاو حضاولا حيسملا ةسينك بجاو نم هنإف»

 تاقوأ يف سدقلا حورلا ةوقل نوكيس تاعقوتلا لك يفو مهيلإ ليجنإلا ةلاسر

 . «يضارألا هذه يف ةيحيسملا راصتناب ةحضاو ةمالع ةديعسلا برلا

 نرق ذنمف ،ايقيرفإ طسول حاتفملا يه رابتعا نم رثكألو طقسم نإ» :لاقو

 ذقنتساو 5ايقيرفإ قرش لحاس لوط ىلع هتاحوتفب طقسم مامإ عفد ىضم
 مامإلا كسمت ةردان ةريصببو ،ةرقهقتملا ةيلاغتربلا ةوقلا يديأ نم رابجنز

 ةنس نيثالثلا لالخو ،ايقيرفإ طسو ىلإ ةباوب اهايإ اربتعم ةرطعلا ةريزجلاب

 رظني ال اًيبرع لباقأ ام اردان يننكل ،ةلقتسم رابجنز تناك رثكأ وأ ةيضاملا

 نيذلا طقسم برع ىلإ دوعي اساسأ لضفلا نإ نطولا اهنأ ىلع طقسم ىلإ
 تاقالع اوماقأو رتسشنام عناصم عئاضبب ضرألا لخاد ىلإ رابجنز نم اولغلغت

 .«ةيلحملا لئابقلا نم ةيملس

 نم امومع نوردحتي ايقيرفإ طسو يف نيدشتحملا برعلا نإ» :لاقو
 شولبلا نم ليلقلا ادع .ةينامئلا ةدايسلا تحت يتلا ىرخألا ندملا وأ طقسم

 اينوبو رابجنز يف نيدولوملا ءانجهلا ددع نأو تومرضحو .رحش لمهأو

 حقلا يبرعلا نإف ةدعاقك نكلو "يضاملا يف هيلع ناك امع نآلا ديزي يبمين

.«نامُع ىلإ يمتني



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا . , ٥٢

 تاطلسلا عانقإ مهتالواحم يف برعلا عمسأ ام اريثك يننإ» :لاقو

 لاخدإ ىلع ؤرجن ال نودكؤي انميلاعت عم حماستلا نع لودعلاب ةيدنغوألا

 انيلإ نوتأت اذامل :نيلئاق جونزلا ينخبوي ام اريثكو ،نامُع مهدلب يف اننيد
 مهريغو برعلا نولمهت مكنأ نيح يف مهئابآ تاداع رييغتب سانلا نوبلاطت

 .لازت نأ بجي ةيؤرلا هذه نإ إمكيلإ برقأ مه نمم

 شغرب ديسلا نم ءادتبا طقسم برعل ريثكلاب نيدت ازناين يف انتيلاسرإ نإ
 انوقاعأو اًرارم انودعاس دقل .لخادلا يف رجات لقأ ىلاو رابجنز ءارمأ رخآ

 درل ارثأ رثكأ اقيرط ىرأ الو فعضلاب مهل نونيدم نحنف كلذل ،اءوسلا ىلع
 ءاهسفن طقسم مهتدايق زكرم بلق يف ةيوق ةيلاسرإل يروف ءاشنإ نم نيدلا اذه
 عيسوت لاحرتلاب اوعاطتسا دق اّظفحتو ائمزت نييدمحملا رثكأ ناك اذإو

 ناك اذإو ،اًحماستو اًرونت رثكأ ايموي نوحبصي .اننيعأب دهاشن امكو .مهراكفأ

 مهنأب مزجي يذلا اذ نمف رحسلا ىلإ هدقتعم رييغت ىلع قفاوي مهنم ضعبلا
 نأو .ةقاش ةمهملا نأ ركنأ ال يننإ ؤبرلا ةمحر يحول ءامص انذأ نوريعيس
 سيل اًردق اوبهو دق اونوكي نأ بجي طقسم يف لمعلل نيراتخملا لاجرلا

 نم اونكمتي ىتح ةيوغللا ةردقلل مهكالتما بناج ىلإ ىسيع حور نم ليلقب

 .«مهبولق ميمص ىلإ لب بسحف لاجرلا عامسأ ىلإ سيل لوصولا

 نم دنهلا لهأب ىنع ال ءادنلا اذه نإ» :ءادنلا رخآ يف ءاج نأ ىلإ

 هتيب يذلا ايقيرفإ يف يبرعلا رجاتلاب ىنعي لب ،رثك مهوديؤمف نيبدمحملا
 صالخلا مويلا اذه ءاج دقل ،ابيرق لاقي نأ ىسع ،رابجنز يف وأ طقسم يف امإ
 . ”«ميهاربإل نبا اضيأ وه هنأل تيبلا اذه ىلإ

 ناك نإو ،نآلا ىتح ادنغوأ يف ينامغ دوجو كلانه لازي ال هنأ ىلع

 .ندنل ةمكحلا راد 0٦٠٥٠ ص ©نامُع ىلإ ةيريصنتلا تالمحلا ،ملاس نب ناميلس ،ينيسحلا )١(



 ٢ ٥ ِ ادنغوأ يف مالسإلا

 ةماقتسالا ةيعمج مهل اوأشنأ ةريخألا تاونسلا يف مهو ريثك ريغ مهددع

 ةقطنم اهرقمو ،مهرومأب ىنعت ،ةيعامتجا ةينيد ةيريخ ةسسؤم يهو ،ةيريخلا
 .ادنغوأ قرش يف ةعقاولا يريجوب

 مهل نكي مل ادنغوأ يف مهدوجو ةرتف لوط نييناممملا نأ ظحالملا نمو

 ©'"يبيتنع ةيسايسلا ةمصاعلا يف الو ،الابمك ةيراجتلا ةمصاعلا يف دوجو

 تاونسلا يف مهنأ ريغ ةددعتمو ةقرفتم ىرخأ ءاحنأ يف نيقرفتم اوناك امنإو

 لامعألا نوسرامي مهو ،الابمك ةمصاعلا يف مهنم ضعب رقتسا ةريخألا

 ‘كلانه ادجسم نوسسؤي مهتدجو م!٣٠٠ ماع ادنغوأ ترز امدنعو سةيراجتلا

 .هحاتتفا متو هؤانب لمتكا دق نآلا هلعلو

 .قيفوتلا يلو هللاو

 .رضاحلا تقولا يف ناتقصالتم امه لب ضعب نم ناتبيرق يبيتنعو الابمك ناتمصاعلا )١(





 تاريحبلا ىف مالسإلا

 ةيقيرفإلا ىمظعلا
 ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةراضحلا ةودن ىلإ مدق ثحب

 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا لود يف ينامغلا رودلاو

 يدنوروب ةيروهمج يف





 ..ر

 -_ -_ ُيحتلازمتلا ز تب

 ينعيو ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا :ناونعب وه ثحبلا اذه

 وأ ىمظعلا ةيقيرفإلا تاريحبلا قطانم ىلإ مالسإلا لوصو :مالسإلاب
 مالسإلل رصاعملا عقاولا نإف رصاعملا مالسإلا عقاو :ينعي الو ىطسولا

 لوصو ىلإ ارظن ؛اليلق ادوجو ةيناملا لوصألا ووذ برعلا لكشي راص

 .ايسينودنأو شيدالجنبو ناتسكابو دنهلاك ،ىرخأ قطانم نم ىرخأ سانجأ
 يف اولخد ةقرافألا نم اددع نأ امك نميلا نم برع دوجو ىلإ ةفاضإ

 انوكم ايقيرفإل طسوو قرش لود يف يمالسإلا عمتجملا حبصأف ،مالسإلا
 ىلإ اوداع ةيناملا لوصألا يوذ نم اددع نإف اضيأو ةددعتم سانجأ نم

 .نامع يلصألا مهنطو

 ؛ةروكذملا قطانملا ىلإ مالسإلل لوألا لوصولا نيبي ثحبلا نأ ديب

 ءامسلاب ضرألا لصتت ةرم لوأ اهلعلو ،كلانه يمالسإ دهع لوأ هرابتعاب
 ,ارفلاو ,يلاعت هلل ةينادحولاب ةداهشلا انلعم ،تاولصلل ناذألا ربع

 ءر۔ه', ;“ه دمحمل ةناهشلاو ،هاوس قحب دوبعم ال هنأو هدحو هلل ةيدوبعلاب

.ةقحلا



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرمشلا يف يناملا كارحلا ۔إ ٨ ٥

 :ةيلاتلا نيوانعلا تحت هتلعج دقو

 .ىمظعلا ةيقيرفإلا تاريحبلا :الوأ

 .ىمظعلا تاريحبلا قطانم :ايناث

 .تاريحبلا قطانمل نييناملا فاشتكا :اًّنلاث

 .ةيراجتلا لفاوقلا قرط :اعبار

.تاريحبلا قطانم يف ىناملا رارقتسالا :اسماخ



 7 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 ىمظعلا ةيقيرفإلا تاريحبلا
 1 ۔۔۔۔ے۔۔ : ٠ ۔ ۔۔۔

 - ۔_.۔_. .- `::۔= ۔.۔۔-

 تاريحبلا نم ةعومجم يه ىطسولا تاريحبلا وأ ىمظعلا تاريحبلا

 .ةيئام تاحطسمو ةيئام ضاوحأ نع ةرابع يهو ىةيقيرفإلا ةراقلا طسوتت

 ءاهقرش نع اهبرغ ةلصاف ةيقيرفإلا ةراقلا طسوتت اهنأل ؛ىطسولاب اهفصوو

 طسو يف عقت اهنأ الإ ةراقلا نم يقرشلا بناجلا ىلإ زاحنت تناك نإو يهو

 اميف لخادتت ةدقعم ةيئام ةكبش يهو ‘تاريحب عبس يهو &'»ءادوسلا ةراقلا

 اهنع ثيدحلاب انثحبل دهَمئو ضعبلا عم اهضعب اهنم ريثكلا لخادتي وأ اهنيب

 ىلإ قرشلا نم اهركذب نيئدتبم ،اهنع ةعيرس ةركف ءاطعإل ؛ارصتخم ائيدح

 :يلي امك يهو ٥©برغلا

 ايروتكف ةريحب

 ىلع ةريحب ربكأو ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةبذع ةيئام ةريحب ربكأ يهو

 ىلع .اينيكو ادنغوأو اينازنت :يه لود ثالث اهيلع لطتو چايقيرفإ يف قالطإلا

 ميظعلا لينلا رهن يدفار دحأ ضيبألا لينلا عبنم يه ايروتكف ةريحب نأ

 ايبويثأ نم يتأي يذلا لينلا رهنل يناثلا دفارلا وه يذلا قرزألا لينلا بناجب

 امك ،اهناكس داوسل سيلو ،اهرارضخا ةرثكل ؛ءادوسلا ةراقلاب ةيقيرفإلا ةراقلا ةيمست لعل )١(

 .هرارضخا ةرثكل ؛داوسلا ضرأ زيزعلا قارعلل يقرشلا مسقلا ىلع برعلا قلطأ



 يويسآلا 4 ه . - . ٠

 . 0 ِ ٠ ٦
 يميركلا نيقرسشلا يه يتامعلا كارحلا

 - و

 هذه تناكو ى ايبويثأو رصم نيب ايلاح فالتخالا وأ عازنلا هيلع يذلا وهو

 كيبس يناطيربلا رشبملا ةلاحرلا نكلو ىازناين ةريحب قباسلا يف ىمست ةريحبلا

 ةريحب اهامس يذلا وه _ ةريحبلا ىلإ لصي يبروأ ةلاحر لوأ ربتعي يذلا
 .اهل هنم ةيدهك ةيناطيربلا ةكلملا ىلإ ةبسن ؛ايروتكف

 اقينجتت ةريحب

 اهنكلو ،ةبوذعو ةحاسم ايروتكف ةريحب دعب ايقيرفإ ىف ةريحب ىناث يهو

 اينازنت :يه لود عبرأ نيب عقت يهو © ىمظعلا تاريحبلا نيب نم اقمع رثكألا

 .ةيطارقميدلا وغنوكلاو ايبمازو يدنوربو

 نورطتلا ةريحب

 يف عقت يهو ،ةحولملا اهيلع بلغتو ،ةقيمع تسيلو ةلحض ةريحب يهو

 .ةينيكلا دودحلا نم برقلاب اينازنت ةيروهمج لامش

 اغويك ةريحب

 تاريحبلا عم ةنراقم ةريغص ةريحب يهو ٠ ادنغوأ طسو يف عقت يهو

 .ايقيرفإ يف ىمظعلا تاريحبلا نم تع اهنكلو ىرخألا

 دراودا ةريحب

 يف عقي اهمظعم نآ ديب ثةيطارقميدلا وغنوكلاو ادنغوأ نيب عقت يهو

 نكلو ‘تربلأ ةريحب ىمست قباسلا يف تناكو ،ةيطارقميدلا وغنوكلا بناج
 رشع عساتلا نرقلا رخآ يف كانه ىلإ لصو يذلا يناطيربلا فشتكملا

 كلم عباسلا دراودا :ينعيو "دراودا ةريحب اهيلع قلطأ يذلا وه يداليملا

.ايناطيرب



 ٦١ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 يوالام ةريحب

 اهعقوم ليميو ،قيبمزومو يوالامو اينازنت :يه لود ثالث نيب عقت يهو
 تناكو اهنم ةيقرشلا ةهجلا ذخأي امك "ةيقيرفإلا ةراقلا نم بونجلا ةهج ىلإ

 ةرفوب زيمتت يهو ،يروالام ةريحب ىلإ اهمسا ريغف ،اساين ةريحب ىمست اميدق
 .لاقي امك \كامسألا نم عون فلأ يلاوح اهيف نإ ثيح ةيكمسلا اهتورث

 تربلأ ةريحب

 .ةيقيرفإلا ةراقلا زكرم يف ادنغوأو ةيطارقميدلا وغنوكلا نيب عقت يهو

 تاريحبلا ةلسلس نم الامش تاريحبلا رخآ يهو وغنوكلا يف عقي اهرثكأو

 سيئر ىلإ ةبسن ؛وكيس يسيس وتوبوم ةريحب تيمس دق تناكو ،ىمظعلا
 ايروتكف ةريحب اهيذغتو ‘تربلأ ةريحب ىلإ اهمسا ديعأ دقو ،كاذنآ وغنوكلا
 رحب همسا حبصي كانهو ،نادوسلا وحن رهن اهنم جرخيو ،دراودا ةريحبو

 .لبجلا

 اسايت ةريحب

 .ىمظعلا تاريحبلا نم دعتو "يقيرفإلا بونجلا يف اساين ةريحب عقت

 مسالا لعلو ،يوالام ةيروهمج يف عقت ثيح ابونج تاريحبلا رخآ يهو

 نم نوكتت يهو "ةريحبلا هذه ىلإ ةبسن ؛دنال اساين وهو يوالامل قباسلا
 .ادحاو يئام ضوح

 ؛ةيقيرفإب ىطسولا ىمظعلا تاريحبلا نع ارصتخم اقرط انركذ نأ دعبو
 .تاريحبلا كلت ىلع ةلطملا لودلا ىلإ ثيدحلاب لقتنن

 ©تنرتنإلا تامولعملا ةكبش نم ةذوخأم ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا نع تامولعملا هذه )١(

 .تاريحبلا قطانم ضعبل يتارايز ةجيتن يدل تعمجت ةيصخش تامولعم ىلإ ةفاضإ



 الاو ىقبىرفالا ىد ,

 . 7 ٦
 يويسالاو يقيرفإلا نيفرشلا يف ينامعلا كارحلا

 ىمظعلا تاريحبلا لود
 5 .ص ۔۔ ِ۔ ___

 - ۔ہ
 ۔۔ . ۔ -- ۔۔ي -

 لودلا نم ددع ىمظعلا تاريحبلا ةعومجم بناوجو فافض ىلع عقت

 .ةقطنملا لود نم ةلود لك نع ةرصتخمو ةطيسب ةذبن هذهو "ةيقيرفإلا

 ةيقرشلا اهتهج نم لطتو ايقيرفإ قرش يف اينازنت ةيروهمج عقت : :عقوملا

 نمو ،ادنغوأو اينيك :لامشلا نم اهدحتو "يدنهلا طيحملل ةيبرغلا ةفضلا ىلع

 قيبمزومو ڵبرفغلا نم ةيطارقميدلا وغنوكلاو يدنوربو ادناور :برغلا

 . يدنهلا طيحملا قرشلا نمو ©بونجلا نم يروالامو

 .عبرم رتموليك )٩٤٥٠٥٠( ةيداحتالا اينازنت ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 . انويلم )٤٤( نم رثكأب اينازنت ةيروهمج ناكس ددع ردقي :ناكسلا ددع

 اتدحتا دقو ،رابجنزو اقينجنت :مضي داحتا نم اينازنت ةيروهمج نوكتتو
 يف ايناطيرب نع تلقتسا دق دق اقينجنت تناكو .م٤٦٩ ليربإ ٢٦ ىف

 .م ٩٦٢ ربمسيد ١٠ ىف ايناطيرب نع رابجنز تلقتسا امنيب .م ٩٦١

ربمسي د ٩



 ٦٢ ةيقيرفإلا ىمظعل ١ تاريحبلا يفق مالسإلا

 ادتغوأ

 طسو ىلإ اهعقوم ليميو ،ايقيرفإ قرش يف ادنغوأ ةيروهمج عقت :عقوملا
 اينازنتو ©قرشلا نم اينيكو ،لامشلا نم نادوسلا اهدحت ثيح ةيقيرفإلا ةراقلا

 ىهو ،برغلا نم ۔ اقباس ريناز ةيطارقميدلا وغنوكلاو بونجلا نم دناورو
 .ىمظعلا تاريحبلا ةكبش نم ربتعت ةيئام تاحطسمو ضاوحأ ىلع ةعقاو
 :امهأ 8رظنملاو لامجلا ةعئار تاباغو قئادح ىلع ادنغوأ ةيروهمج يوتحتو

 ىلإ قيرطلا يف الابمك ةمصاعلا قرش عقت يتلا ؤتسروف اريبمأ ةقيدح وأ ةباغ
 .ادنغوأ قرش قطانم

 .عبرم رتموليك )٢٣٦,٨٦٠( ادنغوأ ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 لكشيو ءانويلم (٣٣) ىلاوحب ادنغوأ ةيروهمج ناكس ددع غلبي :ناكسلا

 .٦١.7و١ ىلاوح هتبسن ام نوملسملا

 .م٦٢٦٩ ربوتكأ ٩ ىف ايناطيرب نع ادنغوأ تلقتس ةعساأ :لالقتس الا

 ادناور

 اهعقوم ليميو "ةيقيرفإلا ةراقلا طسو يف ادناور ةيروهمج عقت :عقوملا

 قرشلا نم اينازنتو ،لامشلا نم ادنغوأ اهدحتو .ةراقلل ىقرشلا بناجلا ىلإ

 نم ۔ اقباس ريناز ةيطارقميدلا وغنوكلاو ،بونجلا نم يدنوربو بونجلاو

 .اقينجنت ةريحبل برغلا

 .عبرم رتموليك )٢٦,٣٣٨( ادناور ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 نويلم )٠٠٠٠6!,٨( ادناور ةيروهمج يف ناكسلا ددع غلبي :ناكسلا

 يمسرلا ءاصحإلا بسح 7 ٤,٦ هتبسن ام مهنم نوملسملا لكشيو صخش

 .ملعأ هللاو 0 ٣٠ هتبسن امب مهددع نوملسملا ردقيو يموكحلا

.ما٢٦٩ ويلوي ١ يف اكيجلب نع اهلالقتسا ناك :لالقتسالا



 يويسالاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ين امغلا كارحلا ہرد ٦٤

 يدتوروب

 ةبضه نمض ثةيقيرفإلا ةراقلا طسو يف يدنورب ةيروهمج عقت :عقوملا

 ةفضلا ىلع عقتو ،اهل يرحب لحاس ال ةيلخاد ةلود يهو ،ىمظعلا تاريحبلا

 ةريحبلا ةفض ىلع ةليوط ةحاسم ىلع ددمتت يهف ،اقينجنت ةريحبل ةيقرشلا

 قرشلا نم اهدحتو ،اباذج ارظنمو الامج اهيطعي يذلا رمألا ،ةروكذملا

 .ادناور لامشلا نمو ثريئاز برغلا نمو .اينازنت بونجلاو

 .عبرم رتموليك )٢٧,٨٠٠( يدنورب ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 )٠٠٠, ٥,١٥٣) يلاوح يدنورب ةيروهمجل ناكسلا ددع غلبي :ناكسلا ددع

 )١٣٠٠( يلاوحب مهددع ردقي ثيح 0١ ةبسن مهنم نوملسملا لكشيو ،ةمسن

 .ةمسن

 .م٢٦٩١ ويلوي ١ يف اكيجلب نع لالقتسالا

 ايبماز

 ثيح ةيقيرفإلا ةراقلل يبونجلا طسولا يف ايبماز ةيروهمج عقت :عقوملا
 6‘قرشلا نم قيبمزومو يوالامو لامشلا نم وغنوكلاو اينازنت اهدحي

 ءانثأ ىمست تناكو برغلا نم الوجنأو ‘بونجلا نم ايبيمانو يوابميزو

 نم اغزج لكشت كاذنآ تناكو ،ةيلامشلا ايسيدور :اهيلع ةيناطيربلا ةيامحلا

 حبصأ لالقتسالا دعبو ‘۔ ايلاح يوبابمز ۔ ةيبونجلا ايسيدور عم داحتالا

 .يزيبمازلا رهن ىلإ ةبسن ؛ايبماز اهمسا

 .عبرم رتموليك )٧٢٥٢,٦٦٢٠( ايبماز ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 ‘ةمسن )١٢,٩٣٥,٠٠٠( ايبماز ةيروهمج يف ناكسلا ددع غلبي :ناكسلا

 .ةمسن )١٨٧٩٠٠٠( يلاوحب مهددع ردقي ثيح © ٥ ةبسن مهنم نوملسملا لكشيو

 .م٤٦٩١ ربوتكأ ٢٤ يف ايناطيرب نع اهلالقتسا ناك :لالقتسالا



 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 يوالام

 ةيقيرفإلا ةراقلل يبونجلا ق شل ١ يف يوالام ةيروهمج عقت :عقوملا

 قيبمزومو 6ىقرشلا لامشلا نم اينازنتو ،يبرغلا لامشلا نم ايبماز اهدحيو

 ةريحب قيبمزومو اينازنت نع اهلصفتو ،برفغلاو بونجلاو قرشلا نم
 ئفادلا بلقلا :بقل اهيلع قلطيو دنال اساين قباسلا اهمسا ناكو يوالام

 .ايقيرفإل

 .عبرم رتموليك )١١٨,٤٨٥( يوالام ةيروهمج ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 .ةمسن نويلم )١٥( يلاوح يوالام يف ناكسلا ددع علبي :ناكسلا

 .م٤٦٩ ويلوي ٦ يف ايناطيرب نع تلقتسا :لالقتسالا

 ةيطارقميدلا وغنوكلا

 :اهدودحو ايقيرفإ طسو يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج عقت :عقوملا

 ادناورو ادنغوأو لامشلا نم نادوسلا بونجو ىطسولا ايقيرفإ

 بونجلا نم الوغنأو ،بونجلا نم ايبمازو ‘قرشلا نم اينازنتو يدنوربو
 .يبرغلا

 وغنوكلا اهيلع قلطيو ،تاقوألا نم تقو يف ريئاز تيمس دق تناك

 يتلا ةيبعشلا وغنوكلا نيبو اهنيب ةقرفتو ،اساشنك اهتمصاع ىلإ ةبسن ؛اساشنك

 .اضيأ ليفزارب اهتمصاع ىلإ ةبسن ؛ليفزارب وغنوكلا اهيلع قلطي

 .عبرم رتموليك )٢,٣٥٠,٠٠٠( ةيطارقميدلا وغنوكلا ةحاسم غلبت :ةحاسملا

 .ةمسن نويلم )٦٨( يلاوح وغنوكلا يف ناكسلا ددع غلبي :ناكسلا

.ما٠٠٦٩ وينوي ٣٠ يف اكيجلب نع اهلالقتسا ناك :لالقتسالا



 بسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا ىف ,تاملا كا ١

 يويسالاو يقيرفإلا نيفرشلا يف ينامغلا كارحل ... ٦

 ىمظعلا تاريحبلا ىلع ةلطملا لودلا نع ارصتخم اًقرط انركذ نأ دعبو

 تاريحبلا قطانمل نييناملا فاشتكا نع ثيدحلاب لقتنن ؛ةيقيرفإلا ىطسولا

 .) ظعلا

 ةكبش نم ةذوخأم ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا ىلع ةلطملا لودلا نع تامولعملا هذه )١(

 ىلإ ةفاضإلاب ،ميحرلا دبع يناه يزيزعلل ؛ملاعلا لود ةعوسوم نمو ،تنرتنإلا تامولعملا

 .لودلا كلت ضعبل هتارايز ةجيتن ؛ثحابلا ىدل ةيصخش تامولعم



 ٦٧ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 نيين امغلا فاشتكا

 ىمظعلا تاريحبلا قطانمل
 ء ۔۔۔>. .۔ے۔ ۔ہ۔ ۔ہ۔ _ ..۔۔]۔ہ

 ايقيرفإ قرش عم يناممملا لصاوتلا نأ ؛ءارقتساو ةءارقو ائحب مولعملا نم

 دادزا دقو دوهعو نورقب مالسإلا لبق ام ذنم هروذجب مدقلا يف ابراض ناك

 ةفاقثو ائيد مالسإلا هعم الماح يمالسإلا دهعلا يف ةفاثكو ةرثك لصاوتلا كلذ

 تارامإ كلذب انوكم ازارقتساو ادوجو لصاوتلا مكلذ لكش مث ،اگولسو

 ةواربو وشيدقم نم ادب ،ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا دادتما ىلع ةيمالسإ ةيبرع

 يدنيلامو ةتبب ازورم ‘بونجلا يف رمقلا رزجو قيبمزوم ىلإو ‘لامشلا نم

 ندم ىلع نيرصاق اناك رارقتسالا كلذ وأ دوجولا كلذ نأ ديب ،ةولكو اسابممو

 نم ادب ديدحتلابو ،ايقيرفإ يف ةيديعسوبلا ةلودلا دهع ناك املو "طقف لحاسلا

 عسوتلا يف يناملا دوجولا ذخأ ؛ناطلس نب ديعس ديجملا ناطلسلا دهع

 امحتقم ىمظعلا تاريحبلا قطانم ىلإ الوصو ةيقيرفإلا ةراقلا لخاد راشتنالاو

 امإ كلانه ىلإ نيينامعلا لوصو ناكو ،وغنوكلا قطانم ىلإ ةيبرغلا اهفافض

 لكش ىلع وأ ،لحاسلا ندم ىلإو نم ابايإو اباهذ ةيراجت تالحر لكش ىلع

 يف نينؤكم ،نييلصألا يلاهألا عم اَجامدناو ةطلخو ازاوج ،يرارقتسا ناطيتسا

 ةيقيرفإلا لئابقلا نيسئرتمو ةيبرعلا تارامإلا هبشي ام نكامألاو نايحألا ضعب

 .رابجنز يف ةيديعسوبلا ةيناطلسلا ةلودلل ةعبات اهنكلو ،'”كلانه

 .ةرهاقلا ءةيرصم ولجنألا ةبتكم ٨. ص رابجنز ٥مساق ايركز لامج ،داقعلا حالص )١(



 لا ...ال.. ..۔۔۔...۔۔.۔. ... يوبسالاو يقيرفإلا نيقرمقلا يف ينامغلا كارحلا دل ٦٨

 فشتكا نم لوأ مه نييناممملا نأ دكؤنو رقن نأ انل قحي كلانه نمو

 .تاريحبلا قطانم وأ ةيقيرفإلا ةراقلا طسو

 كيبسو نوتوربو فيرك سيول لثم نويبروألا ةلاحرلا لصو امدنعو

 ةراقلا لهاجم وفشتكم مهنأ اوعدا نيذلا مهريغو يلتاتسو نوتسجنفيلو

 مهو شةماقإو انكس كلانه نيرقتسم نييناملا برعلا اودجو ؛ةيقيرفإلا
 مهتادهاشم اهيف اولجس يتلا مهتاباتكو مهتاركذم يف كلذب نوفرتعي

 مهلوصو نع اوبتكي مل مهنأ نييناممحلا ىلع ذخؤي يذلا رمألا ،'مهتاظحالمو

 خيشلا لعج ام وهو ،اهيف مهرارقتساو اهل مهفاشتكاو قطانملا كلت ىلإ

 قرش يف مهخيراتل نييناممتلا لامهإل هترسح رهظيو هفسأ يدبي يريغملا
 نييبروألا ةلاحرلاو نيينامحملا دوهج نيب ةنراقملا لوحو "!ايقيرفإ

 الإ نوفرعي ال نويبروألا نوحاوسلا» يريغملا خيشلا لوقي ةيفاشكتسإلا

 برعلا اهفشتكا ىتح ،ةلوهجم اهتراق ةيقبو ،طقف ةيقيرفإلا هذه ئطاوش
 ةنس ىلإ ه٠٥٦١ نيب ام كلذو ،ناطلس نب ديعس ديسلا مايأ يف نوينامغلا

 ىلإ ةيقيرفإلا ةراقلا هذه لالخ ساج نم لوأ مه نوينامغلا برعلاو ۔ه٠

 .'"«نييبروألا نم حاوسلا مهتامولعمب اودافأ و ۔اهيصاقأ ةيلخاد

 لوقي امك وه فاشتكالاب نييبروألا ةلاحرلا ءاعدا ىلإ ةبسنلاب رمآلا لعلو

 ءالدألاو راجتلاب ةلاحرلا مكئلوأ ةناعتسا نع مساق ايركز لامج روتكدلا

 تناك امنإو ،افشك نكت مل اهتقيقح يف اهنأ ،ايقيرفإ فشك تايلمع يف برعلا
 ."ليق نم برعلا ىدل ةفورعم تناك قئاقحل ليجست درجم

 )١( ص .ةيناملا تاساردلا ةودن داصح ۔ايقيرفإ يقرش يف ةينامثلا ةلودلا ،مساق ايركز لامج ٨٨.

 )٢( ص .رابخألا ةنيهج ٥.

 )٢( ص .رابخألا ةنيهج ٢١٤.

 )٤( ص ثقباسلا ردصملا إمساق ٨٨.



 7 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسالا

 اوناك ام ةلاحرلا كنلوأ نأ اضيأ بيجعلا نمو بيرغلا نم هلعلو

 رابجنز يف نيطالسلا تايصوت الول يقيرفإلا لخادلا ىلإ لوصولا نوعيطتسي
 .كلذ مهل كانه نيرقتسملا نييناملا برعلا تاليهستو ،مهب

 ةسارح ةلاحرلا كئلوأ عم نيطالسلا لسري نايحألا نم ريثك يف هنأ ىتح
 مهتايلمع ذيفنتل مهقيرط يف مهددهتت امبر يتلا راطخألا نم مهتيامحل

 ."ةيريصنتلا ةيفاشكتسالا

 نوينامغلا هذقنأ ةيقيرفإلا لئابقلا ىدحإ ةضبق يف نوتسجنفيل عقو امدنعو
 .يبجرملا دئاقلا دي ىلع

 ةينامغ ةيخيرات ةلفغ تناك كلت نإ :لوقنف فرتعن نأ بجاولا نم هنأ ىلع

 اوناك ام ةلاحرلا كئلوأ نأل ؛نيميقملا برعلا نمو رابجنز يف نيطالسلا نم
 ةنايدلاب نيرشبم اوناك امنإو ‘_ نوعي اوناك امك _ مالسو حالصو ريخ ةاعد
 .كلذ دعب يبروألا رامعتسالل عئالط اوناك امك ،ةينارصنلا

 يمالسإلا روصتلا نأ انفرع ام اذإ مهرذعن انلعل لباقملاب اًضيأ اننكلو

 اذه دجو امنإو ،اذوجوم ناك ام رامعتسالاو ريشبتلا نم هفقوم يف رصاعملا

 مالسإلل اهئادعو ةيريصنتلا تالمحلا ةسرامم ءارج نم ؛كلذ دعب روصتلا

 هلالذإو ةيئالعتسالا هترطيسو يبروألا رامعتسالا فادهأ نمو ،نيملسملاو

 ةيريشبتلا تاسرامملا كلت ةجيتن رصاعملا يمالسإلا روصتلا نوكتف بوعشلل

 ةيلج ةروصلا نكت ملو ةحضاو ةيؤرلا نكت ملف كلذ لبق امأ ،ةيرامعتسالاو

 ةلاحرلا كئلوأ نأو اميس ال ‘۔ نيموكحمو امماكح _ نييناممتلا برعلا مامأ

 ةينثولا لئابقلا كلذب نيفدهتسم ""هللا ىلإ نوعدي مهنأب مهومهوأ نيرشبملا

 (١) رمم هف :ا۔هلا ادا ,.لا ةو.ان دايح> ؛ابقيرفإ يفرش ةراضح ءانب ين نامع رود 6ىمينغ تفأر , !١٨.

)٢( ,,م 6ابقيرفإ قرشو نامع ين ديعسوبلا ةلود .مساق ايركز لامج !٣!,



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ب ٠

 ذوفنلا ءاصقإ ىلع اولمع دقف كلذ نم سكعلا ىلع رمأل ا نكلو ،طقف

 خيراتلا اوهوؤش لب ،يناممتلا مكحلا ءاهنإ مث صيلقت ىلع اولمعو يناملا

 مهودبعتسيل اذيبع ةقرافألا اوذختيل الإ اوؤاج ام برعلا نإ :نيلئاق ،يناملا

 ببسب ايقيرفإ قرش يف ناكسلا ةلق نوتسجنفيل ديفيد ربتعا ىتح ،مهوعيبيلو
 ."برعلا لبق نم يجراخلا ملاعلا ىلإ قيقرلا ريدصت

 :مهو ©نييناممحلا نيفشتكملا ضعب ركذن نأ بسانملاو ليمجلا نمو

 :يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ

 يه يتلا ،ادنغوب ةكلمم ىلإ لصوو ثرابجنز نم هتراجتب جرخ يذلا وهو

 نب ديعس ناطلسلا دهع يف كلذو .ايلاح ادنغوأ ةيروهمج تاعطاقم ىدحإ

 .ه٠٦٦١ ةنس ىف ناطلس

 ائيرج ناكو ،ادنغوب كلم انوس اكابكلا طالب ىلإ لوصولا عاطتسا كانهو

 اهيف حبذي تناك يتلا مهنيد يف ةيسوقطلا هتسرامم كلملا ىلع هراكنإ يف

 ذخأو ،هتيشاحو كلملا ملسأ ىتح قلاخلا هلإلاب هايإ اركذم نايتفلا لاجرلا

 ناك يذلا اشاب نيمأ ةصقلا هذه لقن دقو ،اًئيشف ائيش رشتني مالسإلا كلذ دعب

 دق ناكو ،يويدخلا دهع ىلع ةيرصملا ةموكحلا لبق نم ايرادإ الوئسم لمعي
 ةقطنم يف يلناتس ةلاحرلا اضيأ يرماعلا ىقتلا امك ،'”كانه يرماعلا ىقتلا

 لجر وه» :هلوقب هفصوو ۔م٦٧٨١ - ه٣٩٢٦١ ةنس ايقيرفإ طسو يف يوجاراك

 هديبع عم ررحتم ،ةيدو ةروصب ءاقدصألا لبقتسي ،ائسح هرهظم ودبي ،زاتمم

 فرعت دقلو ،ايقيرفإ طسو يف اماع رشع ةينامث ىقب دقو ،هتاسن ىلع فوطع

 .'"«ادنغوب ىلإ ارارم رفاس دقو ۔اسيتوم هنباو ادنغوب كلم انسب

 )١( ص رابجنز .مساقو داقعلا ١٤٠١.

 .نامع ةنطلس ،مالعإلا ةرازو ٥٠٠ ص ثنيفلؤم ةعومجم ،خيراتلا يف نامع ()
 ةلاسر شةيقرشلا ايقيرفإ يف يمالسإلا داهجلاو نويناممتلا يلع نب نمحرلا دبع سيدسلا )٢(

 .شماه ٤٥٥} ص ء‘هاروتكد



 اف ۔ ۔ ۔۔.۔۔۔۔۔_ ب ۔۔۔_۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔_۔۔_۔۔ س ۔۔ . ۔۔۔۔۔. ٧١ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 عسوتب انوس اكابكلا مالسإو يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ ةصق اندروأ دقو

 :ةودن ىلإ هانمدق يذلا ،ادنغوأ يف مالسإلا :ناونعب وهو انل قباس ثحب يف

 يف رابجنز يف تميقأ يتلا }ةيقرشلا ايقيرفإ يف ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات

 نم ةرتفلا ٢ _ ٤ ربمتبس ١٣ ٢٠م.

 :ةعمج نب سيمخ

 ىدحإ يه يتلا ورويناب ةكلمم ىلإ لصو دقو ،ينامغ رجات وهو
 نب ديعس نب شغرب ناطلسلا دهع يف كلذو .ايلاح ادنغوأ ةيروهمج تاعطاقم

 يف لوخدلاب اجيرابك كلملا عانقإ سيمخ رجاتلا عاطتسا دقو ‘ناطلس

 ةيوق ةقادص ةقالع هطبرت اجيرابك كلملا ناكو ،هبراقأو وه ملسأف مالسإلا

 ةيراجتلا سيمخ رجاتلا ةمهم لهس يذلا رمألا هلعلو شغرب ناطلسلا عم

 .")ةينيدلاو

 :دومح نب ديبع نب نمحرلا دبع

 اراشتسم ورويناب ةكلمم كلم اجيرابك كلملا هذختا ىنام رجات وهو

 .(»"شغرب ناطلسلا دهع ىلع كلذو .هل

 :رماع نب ناتس

 ةيدنغوألا ةمصاعلا الابمك ىلإ هروبات نم ةدتمم ةرامإ هل نوك ىذلا وهو

 .'"اّيلاح

 )١( ص "خيراتلا يف نامغ ٥٠١.
 (٢) ص ء ردصملا سفن ٩٠١١.

 (٣) ءةينامئغلا تاساردلا ةودن داصح . ىمينغ تفأر ص١١٦١.



 يبسلاو يقيرفالا نيقرشلا يف يناغلا كارحلا
 ٧٢ , _ ۔۔_۔ ۔_ - ۔ ۔۔ے سم ہ۔۔ے ۔۔ے۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ہ ۔ ۔۔ _ _ ۔۔ ۔۔ . ۔ ۔۔ ۔ -٠ر2 ح : م

 : ١ )يبجرملا دمحم نب ديمح

 ناكو وغنوكلا ةكلمم نيوكت عاطتسا يذلا وهو ،(بتوبيت) ب فورعملا

 تالوجو تالوصو بورح هل تناكو صخش فلأ ةئام ىلاوح هشيج ماوق

 .'"كيجلبلا كلم يناثلا دلوبويل دهع ىلع يكيجلبلا رامعتسالا عم

 هروبات يف هب انيقتلا يذلا يبجرمل ١ ديعس نب دوعسم هديقح انربخأ دقو

 هل ناك هنأو يزيوملا لئابق ناطلس ةنبا نم جوزت اديمح هدج نأب م٤٩٩١ ةنس

 .قطانملا كلت يف هذوفنو هنكمت بابسأ نم ناك كلذ لعلو ،اهنم دلو

 :يتاوربلا نافلخ ني دمحم

 يبجرملا نع ةيمهأو ارطخ لقي ال نأش هل ناك دقو ،(ازيلم) ب فورعملا

 نب دمحم :نيميظعلا نيلجرلا نيذهلو» :يريغملا لوقي امك هنإف ،بتوبيت
 ةوقلاو ةنطلسلا يف ىلعملا حدقلا ؛يبجرملا دمحم نب ديمحو يناوربلا نافلخ

 ميظع نأش نيميعزلا نيذهلو ،اهاندأ ىلإ اهاصقأ نم :ةمينملا حتف يف ذوفنلاو
 ةدعلا تاذ كيجلبلا ةموكح دض اهب اماق ىتلا برحلا ىف كيجلبلا ةمواقم يف

 .«'"خيراتلا يف امهل هبتك امم ددعلاو

 ناكف "يبجرملا عم هكارتشا يف ةبراضلا عارذلا وه يناوربلا ناكو

 نكلو ،قئاع هقيرط يف فقو وأ رمأ هيلع ىصعتسا اذإ هب نيعتسي يبجرملا
 ىلإ دوعي كلذ نأ ييأر يفو ،يناوربلا نع اهنم رثكأ يبجرملل تناك ةرهشلا

 نع هتنبا نم يبجرملا ديفح وهو ،يكمللا رصان نب ناميلس نب رصان هبتك ام

 نأب ايقيرفإ لاغدأ يف ينامع رماغم هباتك يف يقورحملا رصان نب دمحم روتكدلا انوخأ طبض )١(
 .هسفن يبجرملا دي طخب اهيلع رثع ةقيثو ىلع ءانب ؛دمح همسا

 )٢( ص .ردصملا سفن ،مينغ ١٧٨.

 )٣( ص ردصملا سفن ٢٢٤.



 ٧٢ . ...{| ._ _ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 رهتشا كانه نم هنإف ؛قرشلا ريهاشم هباتك يف ناديز يجروج هرشنو ،هدج

 .هترهشو باتكلا راشتناب همسا رشتناو ،يبجرملا

 نيينامعلا برعلا رثآم ليجست يف لضفلا هل ناك يذلا يريغملا درويو
 :مهو ،نيينامغلا نيفشتكملا نم ددع ءامسأ ةيقرشلا ايقيرفإ يف مهخيراتو

 فيس نب رصانو ،يفيفعلا ملاس نب بيبحو ‘يرسيعلا دمحم نب ديعس
 ،يروضخلا ملاس نب هللا ديبعو ،يصورخلا هللا دبع نب ىسيعو يرمعملا

 ديعس نب دمحمو يثراحلا ملاس نب رماعو ،يركبلا ملاس نب ةعمجو

 نب ديمحو ،يليدهلا دمحم نب ملاسو ،يكنضلا ميلس نب بيبحو ،يبجرملا
 نب نافلخو ،نايثيغلا ناطلس نب ملاسو ناطلس نب ديعسو “يبجرملا دشار

 ةعمج نب يلعو ملاس نب ديعسو ‘يصارحلا ملاس نب يلعو ،يمايرلا رهاز
 تابوعصلا ىلع بلغتلا يف مهنودعاسي مدخ نيروكذملا ضعب عمو ،يناتكلا

 ."مههجاوت يتلا

 .نيروكذملا ءالؤه نم ةسمخ اهب ماق اذج ةيئرج ةرماغم يريغملا ركذيو
 فيس نب رصانو ،يفيفعلا ملاس نب بيبحو ‘يرسيعلا دمحم نب ديعس :مهو
 ،يروضخلا ملاس نب هللا ديبعو يصورخلا هللا دبع نب ىسيعو ،يرمعملا

 .يقيرفإلا قمعلا يف لغوتلاب رفنلا كئلوأ ماق دقف مدخلا ضعب مهتبحصبو

 الإ ةلوهجم ضرأ ىلإ اولصو ىتح ،ةيبشخلا براوقلا ةطساوب ،راهنألا نيبكار
 ىلع ةرثكب ىقلم جاعلا كلانه اودجوو رشبلا موحل يلكآ ،اهناكس ىلع

 كلذ ءانثأو ،هعمجب مايقلا يف اوذخأو ناكسلا رظن يف هل ةميق ال ضرألا

 تائيهلا كلت لثمب ارشب مهتايح يف اودهاشي مل مهنأل ؛ناكسلا مهنم بارتسا

 رهظأ ةفيرظ ةصق كلانه ترجو ةفيخ يناثلا نم قيرف لك سججوتو ،روصلاو
 حالسلا ةوق ناكسلا كئلوأ اوفرعو ،شأج ةطابر اهيف نورماغملا كئلوأ اهيف

 )١( ص ث“قباسلا ردصملا ٢١٨.



٧ 
 يويسالاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ٤  <_ 2۔

 نكمتو ،مهنم اوفاخو مهوباه نأ ناكسلا لعج يذلا رمألا .هنوكلمي يذلا
 لكل ،لالت لكش ىلع تناك جاعلا نم ةريبك تايمك عمج نم رفنلا كئلوأ
 .جاعلا نم لت مهنم دحاو

 ؛نامغو مالسلا رادو رابجنز يف مهيوذو مهيلاهأ نع مهتبيغ تلاط دقو

 يلاهأ لعج يذلا رمآلا ،تاونس عبرأ ةئيرجلا ةرماغملا كلت تقرغتسا ثيح

 مهتافو نأ مهنم انظ ؛نامغو رابجنز يف ءازعلا مهل نوميقي مهنم ضعبلا
 .هتيشحوو هتشحوو هيلإ اوبهذ يذلا ناكملا ةروطخ ىلإ ارظن ؛اهنع صيحم ال

 لمحي براق مهنم دحاو لكل ‘براوق مهل اوعنصي نأ مهتمه مهب تمس دقو

 .ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا ندم ىلإ نيدئاع اولفقو ،جاعلا نم هعمج ام هيلع

 تنوك يتلا ةنيمثلا مهتعاضب اوعاب كانهو ،ويومغابو مالسلا رادو رابجنز ىلإ

 .")ءاينغأ مهتلعجو ءارث مهل

 انتالايخل نيقلطم ،ةئيرجلا مهترماغمو رفنلا مكتلوأ ركذتن نأ الإ انيلع امف
 .ةشحوملا لاغدألاو ةعزفملا راهنألا نيب ةئيرجلا ةرماغملا كلت روصتنل اهتنعأ

 كلت لثم نيينامحتلا رشعم انل ىقب له :لءاستنو ‘تهتنا فيكو ترج فيكو

 . !؟عارتخالا مأ ةجاحلا نأ مأ ممهلا

 اجلي ام امئاد ةبرغلا ةشحوو قارفلا ةعول هباتنت امدنع بيرغلا نأ امبو

 .هتركاذ ىلع رمي ىركذ فيط وأ ،هب ىنغتي ءانغك اهسفن نع هب حؤَرُي ام ىلإ
 وه مهنم دحاو ةليل تاذ دعص دقف ،ةبرغلا وأ ةلحرلا كلت يف ثدح ام وهو

 دقو هعمج يذلا جاعلا نم لتلا كلذ ىلإ ڵيروضخلا ملاس نب هللا ديبع

 ضرأ يأ الو ،مهلظت ءامس يأ نوفرعي ال مهو "مالظلا ىجدو ليللا ىجس

 كلذب هتريقع اعفار ةيرعش تايبأب وأ تاملكب ىنغتي يروضخلا ذخأف مهلقت

 )١( ص ‘هسقن ردصملا ٢٦٠١٨.



 ٧٥ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 فرعن ال نحنو ينعأ :هل لوقي نأ هباحصأ ضعبب ىدح يذلا رمألا ءانغلا

 ينعد : :الئاق هباجأ نأ الإ يروضخلا نم ناك امف مف ؟رضرا يأ يف نآلا انسفنأ

 اروصو يويط يف يمايأ ركذتأ

 طسول نييناملا نيفغشتكملاو ةينامحملا تافاشتكالا نع انثيدح دعبو

 .قطانملا كلت ىلإ ةيناملا ةيراجتلا تالحرلا

 ۔۔ ..
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 ،روص ةنيدمو تايرق ةنيدم نيب رحبلا ىلع ةيرق يويط :لوقن ،يناممملا ريغ ئراقلا فيرعتل )١(

 ةياهن يف عقتو ،ةنطلسلا نم يبونجلا يقرشلا ءزجلا يف ةعقاو ةروهشم ةنيدم يهف روص امأ
 يبرغلا يلامشلا ء ءزجلا يف برعلا رحب ةيادبو ،هنم يبونجلا يقرشلا ءزجلا ىف ذ نامُغ رحب

 نم ةيقرشلا بونج ةظفاحم رقم نآلا يهو ،ائيفس رحبلا بوكرب اهلهأ رهتشا دقو ؤهنم
 .ةنطلسلا



 ٦...
 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يق يتامغلا كارحلا

 ةيراجتلا لفاوقلا قرط
 ۔۔ے۔ -.

 س ۔۔۔ےہ

 ربلاب فرعي ام وأ ،يقيرفالا لخادلا قطانم نوينامحملا فشكتسا نأ دعب

 ؛مهل رارقتسا قطانم كلانه اودجوأو ىمظعلا تاريحبلا قطانم ىلإ ىقيرفإلا

 ةيراجتلا مهلفاوقل ريسلا طوطخ ديدحت نم دب ال ناك ؛ةيراجت زكارم اوؤشنأو

 .يقيرفإلا يقرشلا لحاسلا ندم نم

 يف اهولعج ثيح ‘تالحرلا كلتل قالطنالا طاقن اوددح مهنأ رهاظلاو

 يف ويومغابو يناغنبو اغناتو لامشلا يف ةسابمم :يه ،نكامأ ةسمخ ةيادبلا

 قالطنا ةطقن اهولعج مالسلا راد ترمع اممَل مث ڵبونجلا يف ةولكو طسولا

 .ةسداس

 :يلي امك كلت ريسلا طوطخ <

 :يلامشلا راسملا

 ىلإ لصي ىتح يلامشلا برغلا ىلإ هجتيو ،اينيكب اسابمم نم قلطنيو
 ةيلاحلا ةمصاعلا يبورين ةاذاحمب رمي نأ دعب ،ادنغوأل ةيقرشلا قطانملا

 .اينيك ةيروهمجل

 :طسولا راسملا

نم رابجنزل ةلباقم نكامألا هذهو ،ويومغابو يناغنبو اغنات نم قلطنيو



 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا
 ٧٧ , يقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يه ماسإ

 م ۔۔۔.۔۔ ۔۔ - ..

 ةمصاعلا امودودب ارورم ،هروبات ىلإ ،ويومغاب اميس ال ،ةيبرغلا ةهجلا

 .اديجنسبو اينازنت ةيروهمجل ةيلاحلا ةيسايسلا

 : يبونجلا راسملا

 .اجنارو ابميسو ايبمأ ىلإ ةقيرعلا ةيمالسإلا ةرامإلا ةولك نم قلطنيو

 ةيلخادلا قطانملا ىف كلذ دعب لخادتت تاراسملا هذه وأ قرطلا هذهو

 ىلإو ،الامش ادنغوأ نم ،ىمظعلا تاريحبلا قطانم ىلإ عزوتت مث ،ايقيرفإل

 ىلإ لوصولا نوكي برغلا ىلإو ،يدنوربو ادناور امهنيبو ،ابونج يجيجولا
 .")وغنوكلا

 ىف ةرمعتسملا ةيبروألا لودلا اهتدمتعا يتلا يه هذه ريسلا طوطخو

 .تاراطقلل ديدحلا ككس ءاشنإ

 نكامأ نأل ؛اًماشنو ةكرحو ةيويح رثكألا وه طسولا قيرطلا نأ ىلع

 ،ايقيرفإ قرش يف ةيديعسوبلا ةلودلا ةمصاع رابجنز نم ةبيرق هيف قالطنالا

 قرشلل يسيئرلا ءانيملا اهفصوب ؛رابجنز نم يتأت تناك عئاضبلا نم ريثكلاو

 ةطحم تناكو ،ينامغلا دوجولل ىلوألا ةطحملا هروبات ىلإ هلك يقيرفإلا

 .لحاسلا ندم نم ةمداقلا لفاوقلا تصنت اهيفو ءاقتلالا

 لخادلا يف ينامثلا دوجولل ىلوأل ا ةطحملا تناك يه هروبات نأ امبو

 .اهبرغو اهقرش ىمظعلا تاريحبلا قطانم ىلإ قالطنالا ناك اهنمو ،يقيرفإلا

 ىلع ءانب ،ائيدح ركذلاب اهصخن نأ بسانملا نم اهنإف ؛اهبونجو اهلامشو

 .اهعقومو اهملاعمو اهتعيبطل يتدهاشمو اهل يترايز

 يهو ةيداحتالا اينازنت ةيروهمج نم يبرغلا طسرولا يف عقت هروبات نإف

 )١( ص .خيراتلا يف نامع ٤٩٤.



 ٧٨
 يوبسآلاو يقيرفإلا نيقرمشلا يف ينامعلا كارحلا

 ۔ _ _۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔ .__ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ _ -. د ۔

 رب ةرضاح يهو ثةنكادلا ةرضخلا اهوسكت ةطسبنمو ةحيسف ةيلهس ةقطنم

 مهلوزن ةطحم نويناممملا اهذختا دقو ،م٤٩٩١ ةنس اهترز دق تنكو ،يزيوملا

 ةباوبلا تناك دقف ،يقيرفإلا لخادلا قطانم ىلإ اوقلطنا اهنمو .مهرارقتساو
 ابونجو ابرغ اوهجتا اهنمف ،ةيقيرفإلا ةراقلا قامعأ ىلإ اهلالخ نم اولغوت يتلا

 ةجيزنا ىلإ الامش اوهجوت اهنمو وغنوكلا ىلإو اموجيكو يجيجولا ىلإ

 ةريحبب فرعت تناك يتلا ايروتكف ةريحب ىلع روبعلا مث ،ازناومو اجناينشو

 ءادنغوأو يدنوربو ادناور ىلإ لغوتلا مث ،هراجناو ابوكوب ىلاإ ءازناين

 لادتعاو اهئاوه بيطب زيمتت يهف ماهلا يجيتاريتسالا اهعقوم ىلإ ةفاضإلابو

 هولعيو ،هراهيوك :ىعدي ناكم كانهو ،اههايم ةرفوو اهضرأ ةبوصخو اهخانم
 يفو ،يزيوملا لئابقل ناطلسلا ناكم هنإ :لاقي .ءارضخلا راجشألا هوسكت لت

 .ناطلسلا راوجب ،هروبات يف نيينامحتلل لوزن لوأ ناك ناكملا كلذ

 اهلمح يتلا (وجناملا) ابمأآلا رجشو ليخنلا ةرثكب هروبات زيمتتو
 .كلانه اهوسرغو مهعم نويناممتلا

 ةليمجو ةليلظ ةعساو تاحاو لكشت راجشألاو ليخنلا كلت تراصو

 راجشأ نأ بيرغلا نمو ،ةجهب تاذ قئادح يهف رصبلل قورتو رظنلا بلجت
 يف الإ دجوت ال ةلخنلل ةيصاخلا هذهو ،نيترم ةنسلا يف رمثت ابمآلاو ليخنلا

 ةلخنلل يلصألا نطوملا ثيح نامع اهنمو ةيبرعلا ةريزجلا يف اهنأل ؛هروبات
 . .ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ اهلكأ يتؤت ال

 نب ديعس هانب ،مويلا ىلإ اًخماش فقي يبرع يرثأ تيب دجوي هروبات يفو

 ناطلس نب ديعس نب دجام ناطلسلا دهع يف :يأ ،م٧٥٨١ ةنس يرباجلا ملاس

 .هدهع لوأ يف لب

 ليمج ريبك ينامُغ باب هبو ،يجراخ ناويل نم تيبلا كلذ نوكتيو

مونلل ناتفرغو ،يجراخو يلخاد ناسلجم هلخادب دجويو ،ةفرخزلاو لكشلا



 ٧٩ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحيلا يف مالسإلا
 .؟ ,ه ۔۔۔ ._ ۔ .۔۔۔ .۔ ۔.۔.۔۔۔۔...۔.

 سه

 6خبطلاو مشحلاو مدخلل فرغ نم ىرخألا قفارملا رئاسو هايم تارود عم

 روصو تاباتك مضيو ،ةقطنملا خيرات يكحي افحتم ايلاح تيبلا لمعتسيو

 دوجولا خيرات هيوشت نم ريثكلا هيف نأ هل فسؤي امم هنأ الإ \ةموسرم

 ."نيرمعتسمو نيرشبم نييبروألا دقح نم كلذ لكو ،ينامللا

 يناملا رارقتسالا ناك ؛ ةيفاشكتساو ةيراجت ةيناممملا تالحرلل ةجيتنو

 وهو ،ىمظعلا تاريحبلا قطانم اهيف امب يقيرفإلا لخادلا قطانم ىف
 .يلاتلا ناونعلا يف هنع ثدحتنس ام

 -و

 هروبات ىلإ دفو لاسرإب ةنطلسلاب ةينطولا تاظوفحملاو قئاثولا ةئيه موقت نأ بسانملا نم )١(

 .كلذ قحتسي رمألا نإف ،اهخيراتو اهملاعم قيثوتل



 يويسآلاو يقيرفإلا نييقرشلا يق ينامغلا كارحلا

 4_ ۔ے ۔۔__ _ ٨

 ۔۔۔ہ

 رداصم هل دجوت ال ناونعلا اذه ىوتحم نإ لوقلا نم دب ال ةيادبلا يف

 ةرازو هتعبطو ،نوزيم دنارج ةيسنرفلا ةثحابلا هتدعأ ريغص بيتك ىوس ةبوتكم

 ادناور يف يناملا دوجولا ىلع هيف تزممر دقو ،م٤٨٩١ ماع ةفاقثلاو ثارتلا

 يتلا ةروكذملا ةثحابلا اهب تماق ةيناديم ةسارد نع ةرابع بيتكلاو ،يدنوربو

 يف ةيبرعلا تايلقألا نع ثدحتت عجارم دجوت ال هنأ كلذ اهبيتك يف تركذ

 .")ةيقيرفإلا ةراقلا طساوأ

 لالخ نم يدل تعمجت تامولعم نع ةرابع وه انه هركذأ يذلا اذهو

 طساوأب فرعت يتلا يقيرفالا لخادلا قطانم يف نكامألا نم ددعل يتارايز

 مهدوجو نع اوبتكي مل نييناممتلا نآل ؛ىمظعلا تاريحبلا قطانم يهو چايقيرفإ

 ةنيهج ميقلا هباتك يف يريغملا يلع نب ديعس خيشلا هيلإ راشأ ام وهو ێاتيش
 تامولعملا ضعب تءاج امنإو ةروكذملا ةثحابلا هيلإ تراشأ امك ثرابخألا

 نيرشبمو ةلاحر نم نييبروألا تاباتك يف رارقتسالا كلذو دوجولا كلذ نع

 ولف ،هيوشتلا نم عيشو قئاقحلا نم ءيش اهيف تاباتك يهو ،نيرمعتسمو

 .ةليحلا ام نكلو ريزغ ملعو ريبك خيرات انءعاجل ‘كلذ نع نويناممتلا بتك
 .ىضقناو كلذ ىضم دقو

 )١) ص ٤.



 ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا
٨١ . .. . 

 يناملا خيراتلا اوبتكي مل مهف ،مهبأدو نييناملا نأش وه اذه نأ ىلع
 نع اوبتكي مل نإ ورغ الف ،هتارتف تسملطناو هتاقلح تعاض ىتح ،ديجملا

 .ائيش اهطسوو ايقيرفإ قرش يف مهكارحو مهرارقتساو مهدوجو

 فاشتكا ةجيتن هنأ يتادهاشمو يتارايز لالخ نم هيلإ تلصوت يذلاو

 نيلخادتمو نيرواجتم رارقتسا نطاوم مهل اونوك دقف ؛قطانملا كتل نييناملا
 مهب ةقرافألا بيحرت نم بجعيل ءرملا نإو .ةقرافألا نييلصألا ناكسلا عم

 يلاهألا ملس نأب دحلا ىلإ ،ريظن هل مدعي لب ،هريظن لقي اصلاخ ايدو ابيحرت
 فلآتلا ناكو ،نكامألا نم ريثك يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نيينامغلل

 ىلع كانه شيعلا مهل بيطي نيينامعلا لعج يذلا رمألا 5ازيبك نيبناجلا نيب
 كارحلا كلذ نأ ديدحت انفرع ام اذإ \نامزلا نم نينرق نم برقي ام ىدم

 .ناطلس نب ديعس ةمهلا يلاع ناطلسلا دهع ذنم ادب يفاشتكالا

 دحأ هديش يذلا ريبكلاو ليمجلا لزنملا كلذ ىلإ انرظن ام اذإو

 انفرع ؛هروبات يف ما٧٥٨ ةنس يرباجلا ملاس نب ديعس وهو الأ ،نيينامغلا

 دوجو نأ كش الو يذلاو يراضحلا هدعبو رارقتسالا كلذل يخيراتلا قمعلا

 رارقتسا دوجو ىلإ رشؤم وهل تقولا كلذ يفو مجحلا كلذب لزنملا كلذ

 ةايح نمألاب روعشلاو نطوتلا اهيف ناك ةيفاك ةرتفب كلذ قبس دق ناك ينامع

 .ةراجتو اراوجو

 :ةيلاتلا ءايشألا يف ايقيرفإ طساوأ يف ينامعلا رارقتسالا لثمت دقو

 :ينارمحلا طيطختلا :الوأ

 قطانم نم ام ةقطنم روزي امدنع ناسنإلا نأ ظحالملاو دهاشملا نم

 ينارمعلا طيطختلا دجي ؛ىربكلا ندملا اميس ال ،يقيرفإلا طسولا وأ لخادلا

ىلعف ،ةيمالسإلا رضاوحلاو مصاوعلا طيطخت ريبك دح ىلإ هبشي يذلا ىقارلا



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ٨٦٢
 . ۔ . ۔7 __ ب يبامعلا كارحلا __ . ع ..._

 "يدنورب ةمصاع اروبمجوبو اينازنت يف ازناومو هروبات يف لاثملا ليبس

 :ةيلاتلا سسألا قفو مئاق ينارمعلا طيطختلا نأ دجي ؛ندملا نم اهريغو

 يمالسإلا قفرملا

 عمتجي سلجمو . ميركل ١ نآرقلل ةسردم هب قحلتو دجسملا نم نوكتيو

 يذلا بيرغلا لوزنل ةفايضلل فرغ هب قحلت امك تاولصلا دعب سانلا هيف

 .ينارمعلا طيطختلا طسو يف يمالسإلا قفرملا نوكيو ،فايرألا نم يتأي

 اهترادإل تايعمج اهل اشنت ٥كلت ةيمالسإلا قفارملا نأ رمألا ليمج نمو

 دجاسم يهو نييناممتلا دجاسم ىلع قلطي امك ،ةيبرعلا تايعمجلا اهيلع قلطي

 اىرخأ نادلب نم برع كانه ناك ولو ىتح ©برعلا دجاسم :بهذملا ةيضابإ

 .برعلا ىلإ مهدجاسم بسنت ال

 ةيراجتلا تالحملا وأ ،قاوسألا

 طيحت ةيراجتلا تالحملا نأ يأ يمالسإلا قفرملا نم اهعراوش عرفتتو

 .اهل روحملاك نوكي وهو ©يمالسإلا قفرملاب

 نكاسملا

 قفرملل دادتماك ،ةيراجتلا تالحملا فلخ ططخملا يف يتأت يهو

 .ةيراجتلا تالحمللو يمالسإلا

 طيطخت سفن وهو ،اقسنمو ابترم ليمجلا طيطختلا كلذ ءرملا ظحاليو
 يف مكاحلا رقمو دجسملا نوكي ثيح ،ةيمالسإلا رضاوحلاو مصاوعلا

 ىف ةايحلا روحم وه دجسملا نوكيل نكاسملاو قاوسألا هنع عرفتتو طسولا

 .اهروضح مهناكمإب عيمجلا نإف ةالصلل نذأ اذإ هنإ ثيحب ،مالسإلا



 ٨٢ ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا
 ه _

 ىف نوكي ىراجتلا لحملا نإف ؛فايرألا يف امأ ،ةريبكلا ندملا يف اذه
 بابو نئابزلا لابقتسال جراخلا نم عساو باب هلو ©لزنملا نمض بلاغلا

 .هبحاص لامعتسال تيبلا لخاد ىلإ يضفي ريغص

 :يعارزلا حالصالا : ايناث

 ،ةعارزلل ةحلاص نوكتل يضارألا حالصإب مهرارقتسا دنع نوينامتلا ماق

 ءارضخلا تاباغلاو رطمملا يئاوتسالا سقطلا كلذ ىلع مهدعاسو

 تايلوقبلاو راضخلاو راجشألا اوعرزف ،ةبذعلا تاريحبلاو ةيراجلا راهنآلاو
 نامُغ نم مهعم اهولمح يتلا لخنلا اوسرغ امك تاعورزملا فانصأ رئاسو

 اهولقن (وجناملا) ابمألا رجش اوسرغو ،ديضن علط تاذ تاقساب تحبصأو

 .يقيرفإلا ربلا قطانم يف يناملا دوجو ناونع ةلخنلا تراصو ثرابجنز نم
 ائويب وأ اتيب كانه نأ فرعي تالخن وأ ةلخن ناسنإلا دهاشي امدنعف

 دهاشن ،هروباتو هجيزنأو اجناينشو ازناوم نيب انقيرط يف لقنتن اًتُك امدنعف

 نيينامغل انويب وأ ،ينامغل اًئيب كانه نإ :لاقيو .نكامألا ضعب يف ليخنلا

 .نولازي ال وأ اوناك

 نم فانصألا هذه لثم ةعارز نوفرعي نامزلا كلذ ىف ةقرافألا ناك امو

 .نيينامعلا مهناوخإ نم اهوذخأ امنإو ،ىرخألا تاعورزملاو راجشألا

 كاذنآ مهنم اهوملعت يتلا ةيعارزلا بيلاسألا نيلمعتسم ثاهنوعرزي اوحبصأف

 ؛ةعارزلا بيلاسأو لئاسو يف روطت ثدح دق رصعلا اذه ىف هنإو امأ

 يف مهبيلاسأو مهلئاسو ريوطت نم مهل دب ال ةقرافألاو نييناملا نإف

.ةعارزلا



 ,_ ٤.
 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يق ينامغلا كارحلا

 :ةعانصلاو ةراجتلا :اتلاث

 .ةراجتلا وه ايقيرفإ طساوأ ىلإ نييناملا لوصو نم يساسألا فدهلا ناك

 اوحتف مث اةيراجتلا لفاوقلا قرط ىلع ةيراجتلا زكارملا اوؤشنأ كانهو
 مهناوخإ مهنم دافتسا دقو ،اهيف اورقتسا يتلا نكامألا يف ةيراجتلا تالحملا

 ةراجتلا يف مهل نيدلقمكو ءايناث نيدعاسم لامعكو .الوأ نيرتشمك .ةقرافألا

 نم ةربخلا اوذخأ دقو ،مهنادلب يف مهرجاتم نوميقي اوراص مث .الاث

 .اهعيبو اهفيفصتو اهفينصتو عئاضبلا بلج يف نييناملا

 ‘تويزلا جاتنإل عناصملا نويناممتلا آشنأ دقف يعانصلا لاجملا يفو

 نم كلذ ريغو ،طفنلا ريركتل يفاصملاو ةيبشخلا تاعانصلل رجانملاو ،نابلألاو

 ةفض ىلع ةعقاولا ازناوم يف تويزلا جاتنإ عناصم ضعب ترز دقو تاعانصلا

 جتني عنصملا نأب :يناملا لصألا وذ عنصملا بحاص يل لاقو 5ايروتكف ةريحب
 ازناوم يف نأب املع إمويلا سفن يف قوستت اهلكو نط ةئام نم رثكأ موي لك
 ايقيرفإ طسو قطانم مظعم يف كيلاود اذكهو ،تويزلا جاتنإل ىرخأ عناصم

 فلتخم ىلع عناصملا كلت لامعأ رييست يف برعلا مهناوخإ ةقرافألا كراشيو

 ةعبات عناصم مهل اوؤشنأ ىتح ،كلذ يف ةربخ مهنم ريثكلا بستكاو ،اهفئاظو

 .نييناممتلا مهناوخإ عم مهشياعت لضفب هلك كلذو ،مهب ةصاخو "مهل

 :ةيمالسالا ةفاقتلا :اقبار

 نم مالسإلا قانتعا يف ۔ ءيش يأ لبقو الوأ _ ةيمالسإلا ةفاقثلا لثمتتو

 ىلع مالسإلا يف اولخد نيذلا مهئامعز ضعب اميس الو ،ةقرافآلا نم ددع لبق

 ةوعدلا تناكو ©تقولا سفن يف ةاعدو اراجت اوناك نيذلا نييناملا نم ددع دي

 اماكح ةقرافألا عم ىنسحلاب مهلماعتو يقارلا راجتلا كئلوأ كولس

.ةوقلاب مالسإلا نوينامعلا ضرفي ملف ،نيموكحمو



 ٨٥ .. ةيقيرفإلا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسإلا

 لوصوب كلانه دهعلا ةيادب ايقيرفإ طساوأ ىلإ نييناملا لوصو ناك دقو

 مهلوصو ديعبو ،كلانه ىلإ قباس نييناممملا قبسي مل ثيح ،مالسإلا
 ءادن عفتراو "نآرقلا سرادم نيوكتو دجاسملا ءانب يف اوذخأ مهرارقتساو

 6هوفرع ىتح مالسإلا نع نولأسي ةقرافألا ذخأو ،ةالصلل ناذألا وهو قحلا

 ثيح ةيبرعلا ةغللاب ترثأت ةيلحملا ةيقيرفإلا تاغللا ىتحو ،هلهأ اومرتحاو
 لماك ذاتسألا ينربخأ دقو ،ةيبرعلا تاملكلا ضعب مضت تاغللا كلت تحبصأ

 ايبماز راز هنأب قبسألا يندرألا ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألا ريزو فيرشلا
 اولاق اهلصأ نع مهلأس امدنعو ،وبناج :ةملك قيدصلا ىلع نوقلطي مهدجوو

 دهع يف مهيلإ تلصو ةيبرعلا تاملكلا نم اهريغو ةملكلا هذه نإ :هل

 ةذوخأم اهنإ كلانه نيملسملا ضعب هل لاقو رابجنز ناطلس شغرب ناطلسلا

 ةقرافألا مظعم نأ ىلع ٣٦[، :ءاسنلا ؟4يبشَجَلأي بحاصلاو » :ىلاعت هللا لوق نم

 ؛نيطالسلا نم هريغ نم رثكأ اّشغرب ناطلسلا نوفرعي مهعيمج لقن مل نإ
 ينميلا رعاشلا لعلو ،ازاشتنا رثكأ هدهع يف ناك يناملا عسوتلا نأل كلذو

 :لاق نيح ئطخي مل يولعلا نمحرلا دبع ركب ابأ
 رفسأو ءاض جنزلا عقص هانسب يذلا شغرب لدعلا مامإلاك وأ

 ءاهب مهرارقتساو ايقيرفإ طساوأ ىلإ نيينامعلا لوصو نإف ؛مومعلا ىلعو
 اذوجوم مويلا مالسإلا حبصأ ىتح ،ةيمالسإلا ةفاقثلا راشتنا ةيادب كلذ ناك

 .يقيرفإ دلب لك يف

 نم هنإف ؛رمتؤملل ةفيضملا ةلودلا يه ةقيدصلا يدنورب ةيروهمج نأ امبو

 :اهعلطم ةديصق نم )١(

 ىرولا اهنساحم تنتف يتلا رزو اربختسم اهب فقو عوبرلا يح

 ىرثلا مثل هديغ ةيحت يح يف تناف عوبرلا كلت ىرث مثلاو

 .نييناملا نم ريثكلا تاظوفحم نم تناك ةديصقلا هذهو
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 مهدوجو زكرتيو ،ديعب نمز ذنم اهيف اورقتسا نيينامحملا نأب ركذن نآ بسانملا

 ءاجنيمور يف عمجت وأ دوجو مهل كلذكو ،اروبمجوب ةمصاعلا يف ربكأ لكشب
 نكلو ،ةيروهمجلا نم ىرخآ نكامأ يف عزوتم دوجو اًضيأ مهلو ،اجيتك يفو

 نع اودعتبا مهنأ مهل بسحيو ،مهل نضاح ربكأ يه ةروكذملا ةثالثلا نكامألا
 عم مهسفنأ اوربتعاو مهسفنأب اوأنو كانه تراد يتلا تاعارصلا يف لوخدلا

 كلذلف ©فقوملا كلذ ىلع نويدنوروبلا مهمرتحاو ،دحأ دض اوسيلو .عيمجلا

 .اريخأو الوأ هلل دمحلاو ىذأب اوباصي مل

م ١٤ وينوي ١ /ها٥٣٤ نابعش ٢٣ ةرماعلا طقسم



 ىیرطعس

 ةيناملا ةركاذلا ىف

 :سماخلا يلودلا رمتؤملا ىلإ مدق ثحب
 يقيرفإلا نرقلا لودب نامُع تاقالع

 م٦١٠٢ ربمسيد ٨ ۔ ٦ :ةرتفلا يف

 ةدحتملا رمقلا ةيروهمج يف

 





٨٨٩ 

 م س وم و

 + يرت ١ هيل هي

 . نل هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ©هلل دمحلا

 نميلا ضرأ نم ةرهملا بونج برعلا رحب يف ىرطقس ةريزج عقت
 هل لاقي كلذل ،لئاس ءيش وهو نيوخألا مدو ربنعلا طوقسو ربصلاب رهتشتو

 .رطاقلا ربصلا

 ينانويلا فوسليفلا راشأ ؛روكذملا اهجتنمو ىرطقس ةريزج ةيمهألو

 هب ماق يذلا رمألا وهو اهلالتحاب ينودقملا ردنكسالا ىلع سيلاطاطسرأ

 نيذلا نيينانويلا نم ةعومجم اهب نكسأو ،اهيلع ىلوتسا دقف ردنكسالا
 .دعب اميف ةينارصنلا ةنايدلا اوقنتعا

 .اهيلع تبلغو اهتنكسف اهريغو ةرهم نم ةيبرعلا لئابقلا اهيلإ تفحز مث
 ةعساو ةحاسم ىلع ددمتت تناك هدعب امو مالسإلا لبق ام نامُغ نأ امبو

 ©ةماميلا ضرأ ىلإ الامشو ىرطقس ةريزج نم ابونج أدبت ضرألا نم

 ةينامحملا ةيفارغجلا ةحاسملا نمض ةعقاو ىرطقس تناك كلانه نمف

.كاذنآ
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 تناك ىتم :هنأ ناسنإلا يف ثحبلا كرحم ىدل رودي يذلا لاؤسلا لعلو

 .؟ناممل ةريزجلا ةيعبت ةيادب

 نابإ ناك هلعلو ،ىدنلجلا لآ مكح عم نمازت دق ناك كلذ نإ ييأر يف

 يناملا يرحبلا لوطسألا أشنأ يذلا وه هنأل ؛ربكتسملا نب ىدنلجلا مكح

 يرحبلا هذوفن نم عسو امبر هنإف كلذل ةجيتنو مالسإلا لبق ام دهع يف

 .اهيلع ىلوتساف

 مهتمدقم يفو ،هيف اهلهأ لخدو نامع ىلإ مالسإلا لصو امدنع كلذلو

 هلسر ثعبي رفيج ذخأ ؛دبع هوخأو ىدنلجلا نب رفيج كلملا مهسأر ىلعو
 .هيف لخد اميف لوخدلاب مهرمأيو مالسإلاب مهربخي نامغ ءاحنأ لك ىلإ
 .ةوعدلا كلت امهتلمش ىرطقسو ةرهم نأ كش الو

 مامإ لوأ وه يذلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نإف ؛كلذ ىلع ارارمتساو

 .ىرطقس ىراصن نم ةيزجلا ذخأب ماق ،نامممب

 يلاو ىلع بالقنا نم اهيف ىراصنلا ضعب نم ثدح ام ثدح نأ ىلإ
 عساتلا / يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا
 مامإلا لمح يذلا رمألا نيينامغلا هباحصأ نم ددعو يلاولا ليقو ،يداليملا

 نكمتف ةعرسلا هجو ىلع ةنيفس ةئام نم رثكأ نم نوكم لوطسأ زيهجت ىلع
 .ديدج نم ةيناملا ةلودلل اهعاضخإو اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا نم



 ٩١ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 نم ةرهملا ميلقإ لباقت ثيح برعلا رحب يف ةريزج يهو ىرطقس عقت
 ةعقاو ،ارتم وليك ٣٨٠ :ةفاسمب ةرهملا ميلقإ نع دعبت يهف ،ةيبونجلا ةهجلا

 5ارتم وليك ١٣٥ :اهلوط ةيفارغج ةفاسم ىلع عقتو ٠ ءاوتسا ا طخ لامش

 ."اعبرم ارتم وليك ٣٦٥٠ :اهتحاسم ىلامجإف ،ارتم وليك ٤٦٢ :اهضرعو

 .'""الوط خسرف ٠٠ اهنأب اهتحاسم ةميدقلا رداصملا تددحو

 قطنتو بتكت اهنأ امك ةروصقملا فلألاب ؛ىرطقس :قطنتو بتكتو

 .'"١ءارطقس :ةدودمملا فلألاب

 .ءايلا ىلإ ءارلا ةلامإب ؛ىرطقس :اهلهأ اهقطنيو

 .انآ هانركذ ام اهرهشأ نكل ،قطنلاو ةباتكلا لاكشأ نم ديدعلا اهلو

 مد» وه رطاقلاو 6رطاقلا قوس وأ © رطقلا قوس :ينعت ةيمستلا لعلو

 ."اهريغ يف دجوي الو ةريبك تايمكب هجاتنإب ةريزجلا رهتشت يذلا «نيوخألا

 )١( ىرطقس ةريزج خيرات اديعس نب دمحأ ،يلابنألا ص٢٢.

 .صنلا ناسحإ قيقحت 0٢٦٦٨ ص ،١ج ،باسناألا ،ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 .نيسلا فرح "نادلبلا مجعم ،توقاي يومحلا )٢(

 )٤( ص ثقباسلا ردصملا ©يلابنألا ١١.

 .ص كن "م ن ،يومحلا )٥(
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 'و ي ا ۔ا يك يب / كارح

 س ۔_ ۔۔۔_۔۔۔_۔ _ ۔۔_ ,ث -
 ۔۔۔_ ۔۔.۔۔۔ ۔.۔۔۔۔ ۔۔ ۔_ ۔ ۔ ۔ہ۔ ون ط _ - -٠

 لوأ يف ىرطقس ةريزج تنكس ممألا نم نم طبضلاو ديدحتلاب فرعي مل
 اهبرق ىلإ رظنلاب هنأ ديَب نانويلاب ينودقملا ردنكسالا ءيجم لبقو ،نامزاألا

 موق نم برعلا نوكي نأ دعبي الف ؛برعلا ةريزجل اهترواجمو ‘برعلا ب ىلإ
 .ةدئابلا برعلا مهو اهنطوتسا نم لوأ مه داع

 مه مهنأ رهاظلاو ،'_اهيف مهونكاسف برعلا دعب اهيلإ اوؤاج دونهلا لعلو

 نأل ؛'"«ةرسايبلا اهناكس ناكو» :لاق ثيح «ةرسايبلا» :يبتوعلا مهامس نيذلا

 .دنهلا نم مهلصأ ةرسايبلا

 هئاليتسا دعب ينودقملا ردنكسالا ىنانويلا دئاقلا اهيلع ىلوتسا نأ دعبو

 ؛«ارغاطسا» ةنيدم نم نيينانويلا نم اموق اهيلإ لقن «روق» اهكلم لتقو دنهلا ىلع

 ةرجش دوجو لجأل كلذو ؛سيلاطاطرأ فوسليفلا هذاتسأو هملعم رمأ ىلع ءانب

 نم مهمنص نيلق ان دونهل ١ جرخف ] دونهل أ درطب نوينانويلا م اتقو . اهب ربصلا

 ."امومسم ردنكسالا توم دعب ناك كلذ نأ رهاظلاو دنهلا ىلإ ىرطقس

 )١( ص ،قباسلا ردصملا ،يلابنألا ٥٦.

 )٢( ص ث“قباسلا ردصملا ©يبتوعلا ٢٦٨.

 مجعم يومحلاو توريب ٥بتكلا ملاع 3.٥١ ص ج .قاتشملا ةهزن .يسيردإلا فيرشلا )٣(

 .ىرطقس ةريزج خيرات ،يلابنألاو نيسلا فرح ،نادلبلا



 ٩٢ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 وينانوي قنتعا ؛ةينارصنلا ةنايدلا راشتناو .فتن ىسيع يبنلا روهظ دعبو

 نيذلا مه نيينانويلا كئلوأ لعلو ،ىراصن اوحبصأف ةينارصنلا ةنايدلا ىرطقس

 كلذو» :الئاق اهب مهحرط يذلا وه ىرسك نأو ،«مورلا» :يبتوعلا مهيلع قلطأ

 تربع ىتح اهورمعف اهب ىرسك مهحرط مورلا دلب نم اموق نأ نوركذي مهنأ

 ."«ةريزجلا ىلعو مهيلع تبلغف ،ةرهم مهيلإ

 .''ةينارصنلا نيد ىلع نابهر ىوس مورلا كئلوأ نم قبي مل هنإ :ليقو

 ةنايدلا اوقنتعا رمقلا ةليبق نم ةرهملا برع نأ ىلإ يبتوعلا ريشيو

 .'""مهيف اولخد مورلا دالوأ نأل ؛ةينارصنلا

 سرفلا بلغت :يأ - هبلغت دعب اوناك ىرسك مهحرط نيذلا مورلا لعلو

 .نيينانويلا ءيجم لعب كلذو . مورلا ىلع

 تناك ىه ىتلا ةميدقلا ةيبونجلا ةيبرعلا ةغللا نع ةعرفتم ةيرطقسلا ةغللاو

 طخب بتكت تناك اهنأ رهاظلاو 3هب بتكت طخ اهل سيل اهنأ ريغ ريمح ةغل

 تحبصأ دقو "ريمح ةفغل هب بتكت ناك يذلا طخلا وهو { هفورحو دنسملا

 ةغل ىه ىتلا رضم ةغل ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا فورحب بتكت ةيرطقسلا ةغللا

 مهرعش ةيلهاجلا ءارعش اهب مظنو ،ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا يهو ،شيرق
 .اهيلع تطغو بونجلا ةغل ىلع تغطف مهتاقلعمو

 .'"'ةيرافظلا ةيلابجلاو ةيرهملا ةغللا عم يقتلت ةيرطقسلا ةغللا نأ ىلع

 .قاقتشالاب ىحصفلا ةيبرعلا عم يقتلت ةيرطقسلا ةغللا نأ يلابنألا ىريو

 ٢٦٨. ص 0١ ج ،باسنألا ()

 .قباسلا ردصملا )٢(

 .قباسلا ردصملا )٣(

 .٦٢٢ص ‘ىرطقس ةريزج خيرات ،يلابنألا (؛)



 يويسآلاو يقيرفالا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ۔ب ٩٤

 ثيح ،كلذ ىلع ةلثمأك ةيرطقسلاو ةيبرعلا نيتغللا نم ةريثك تاملك دروأ دقو

 ةيبرعلا ةغللا نم قتشت يتلا ةيرطقسلا تاملكلا كلت يه ةريثك» :لاق

 ةيبرعلا ةراضحلا ذنم ثراوتملا يرطقسلا قطنلا ىقبي نكلو .ةحيصفلا

 ايبرع اهلصأ ناك نإو تاملكلا كلت مهف نيبو اهنيب لئاح ةميدقلا ةيبونجلا

 نم اهيلع تجسنو ىايبك اريثأت اهيف ترثأ ةيرطق سلا ةجهللا نأ الإ اًحيصف

 .'"«بيجعلا اهنحل

 (١) ص هسفن ردصملا ٢٤٥.



 ٩٥ ةينامغلا ةركاذلا يف ىرطقس

 رطقلا ةعساو ةريزج يه)» :هلوقب ىرطقس ةريزج يسيردإل ا فيرشلا فصو

 ربص الو ربصلا رجش اهتابن رثكأو .رجشلا ةيمان .ضرألا ةيهب ردقلا ةليلج

 .'أ«بيطلا ىف اهربص قوفي

 ؛'اهخانم لادتعاو اهارث بيط يفو ،اهلامجب ردنكسالا بجعأ دقو

 ةيرحبلاو ةيربلا تاجوتنملا نم ريثكلا اهب ىرطقس ةريزج نإف كلذلو
 مدو ربصلاو ربنعلا اهبو ريثك لخن اهب يهف . تاعورزملاو ةيناويحلاو

 :تاجوتنملا هذهل اًحرشو افصو نيبن نأ بسانملا نمو ،‘"نيوخألا

 :لخنلا ۔

 .ديج رمتلا نم ةريزجلا جوتنم نآ رهاظلاو رمتلا لخن وهو

 :ربصلا ۔

 ٠ ءابلا نوكسب هنوقطني سانلا لعلو ئ ءابلا رسكو داصلا حتفب وهو

 دقو 8'اهربص قوفي ربص الو» ةدوجلا قئاف وهو ،اهرسكب حيحصلاو

 )١( ج قاتشملا ةهزن  5١ص ٥١١.

 .هسفن ردصملا )٦٢(

 )٣( ص ،قباس ردصم ،يبتوعلا ٢٦٨.

 )٤( .قباس ردصم يسيردإلا



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامعلا كارحلا ٩٦
 .۔وگ_ .> ۔۔۔_ - "._ ۔ _ “_.ث_۔ -: < .__.__<۔ . < ۔.۔__۔._۔۔ ۔ _ ١

 كلذ يف امل ؛اهتطايحو ربصلا ةرجش ظفحب ردنكسالا سيلاطاطرأ ىصوأ

 وهو ،'عفانملا ريثك ليلج ءاود هتاذ يف هنألو "ةبيطلا عفانملا لمج نم

 يقنيو مغلبلاو ءارفصلا لهسي ©يفاصلا يرفسلا هلضفأو رم رجش ةراصع
 دودلا لتقيو ناقريلا بهذيو دبكلاو ةدعملا للع اصوصخو ،ندبلا عيمج

 قرشملا ىلإ ردصيو ،ويلوي رهش يف عمجت ربصلا رجش قاروأو ،'""تايحلاو

 .'""برغملاو

 :نيوخألا مد ۔

 ةيرطلا تاحارجلا نم يراجلا مدلا عطقي ‘نوللا رمحأ غمص وهو

 رارمحالا ديدش وهو ،'اترش ،ناك ناكم يأ نم مدلا عطقيو ،ادامض اهلمديو

 .'»هدنعلا وه هنإ ليقو ،'"أةرمح هنم دشأ ءيش دجوي ال

 :ربنعلا ۔

 لسع اهب ،ةيلاع لابج نم هيلإ فذقت ،دنهلا رحب يف ةيعمش عطق وه

 ءاملا قوف وفطي مث ،رحبلا ىلإ ليسيو رثكيف ،ةبيطلا راهزألا هلحن ىعري ،ريثك
 هدوجأو مايأل ا رورم ىلع فطلتو جضنت مث ةيعمشلا ماسجأل ا نم هيف ام

 فوج يف دجوي يذلا وهو دوسألا ربنعلا كانهو ،ةحئارلا يكزلا بهشألا
 .")رحبلا باود

 )١( ص ‘“قاتشملا ةهزن ٥١.

 )٢( ص ث٦ ج ،ءاملا باتك للا دبع نب دمحم ،يدزألا ٣٨٠.

 )٢( ص قاتشملا ةهزن ٥١.

 )٤( ص ج ءاملا باتك ٨٨.

 .نيسلا فرح "نادلبلا مجعم )٥(

 )٦( ج "قباسلا ردصملا .يدزالا ٥٢ ص ٧٣.

 )٧( ص "قباسلا ردصملا ،يدزالا ٧٢.

  

 



 ةينامعلا ةركاذلا يف ىرطقس
 وا ۔۔ ۔۔ ۔۔ س ب۔ ب.. ب۔۔۔_۔ .ب۔۔۔۔س۔_.۔ب۔۔۔۔ے۔ ۔۔۔ ٦. ۔۔۔۔ . ۔ ۔۔۔. ۔۔ س

 :ةيناويحلا تاجوتنملا -

 نب دمحم ديسلا تعمسر 0 تايمك هنم ردصتو ٠ يرطقسل ١ نمسل ا : اهمهأو

 ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحأ

 ىلإ دروتسي ناك قباسلا يف هنأ ةليلق تاونس نم يفوت دقو ٠ ةيخيراتلاو

.طقسم



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يق ينامغلا كارحلا ٩٨
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 5 هيت _ ٦ ح .

 ميدقلا خيراتلا :ىرطقس

 ىلع تبق اعتو ىرطقس تنكس يتل ١ ممأل ١ ركذ ناكسلا روحم ىف مدقت

 دهع يف نوينانويلا ءاج ىتح ،دونهلا اهنكس نم لوأ نأ يل ودبيو ،اهانكس

 ينانويلا فوسليفلا مكاحلا رمأب اهنع مهولجأف ينودقملا ردنكسالا

 مهمنص مهعم نيلماح دنهلا ىلإ نيهجوتم دونهلا اهنم جرخف سيلاط اطسرأ
 .هنودبعي اوناك يذلا

 ناكسلاب اوطلتخاف ةرهملا نم رمقلا ةليبق نم برعلا اهيلإ تلزن مث

 اهوقنتعا دق ىرطقس وينانوي ناك ىتلا ةينارصنلا ةنايدلا يف اولخدو ،نينانويلا
 .ةينارصنلا ةنايدلا راشتناو ةين ىسيع هللا يبن روهظ دعب

 وأ ،اهنم اوفتخا مهنكلو اهونكس دق داع موق نم ةدئابلا برعلا لعلو
 .ملعأ هللاو اهنم اوبحسنا مهنكلو دوه نب ناطحق ينب نم موق اهنكس

 .برقأ نيمختلا ىلإ وهو جاتنتسا وه امنإو ؤ‘كلذ يف صوصت دجوت الف
 ۔ .

 ن 22 33 م ١` ١

 ) 5 .م \ ٦
 ١ . س --



 ٩٩ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 ىنامفغلا طابترالا :رطقس
 - .۔ےہ ۔ _ ۔۔_۔ ۔۔۔. ۔۔۔. ۔

 مالسالا لبق :الوأ

 ىتم ذنم يردن ال اننأ ريغ { ةسايسو ةدايس نامعب ىرطقس ةريزج تطبترا

 ذنم نامع اهتزاح دقف» :ىلابنألا ديعس نب دمحأ لوقي © طابترالا اذه ناك

 نأ دعبي الو ؛مالسإلا لبق ناك كلذ نإ :ييأر يفو &'“«مالسإلا لبق ةيلهاجلا

 نيذللا دبعو رفيج دلاو ربكتسملا نب ىدنلجلا كلملا دهع ىلع نوكي

 بابسألل كلذو ؛مالسإلا يف لوخدلا ىلإ ةوعدلاب ةلت دمحم يبنلا امهبطاخ

 :ةيلاتلا

 ."ايوق الوطسأ ئشني ينامغ مكاح لوأ وه ربكتسملا نب ىدنلجلا نإ :لوألا

 رفيج هيدلو دهع ىلع ةيناممتلا ةدايسلا تحت اتناك رحشلاو ةرهم نإ :ىناثلا

 !مالسإلا يف لوخدلا ىلإ مهوعدي هلوسر رفيج مهيلإ ثعب دقو ،دبعو
 رحشلاو ةرهم ىلع ةدايسلا ثرو دق ىدنلجلا نب رفيج نأ رهاظلاو ،‘"”اوملسأف

 .هدهع يف امهيلع ىلوتسا هنأ انل نيبتي مل ثيح هدلاو نم

 )١( ص ثةيسدنسلا للحلا ٤٦١.

 )٢( ص .ملكتي خيرات نامع ٥©&فاسع يجانو ©يملاسلا دمحم ٩٨.

 )٢( ج ،باسنألا ٢. ص ٧٦٥.
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 ناكم برقأ امهو © رحشلاو ةرهم دالب نم ىرطقس ةريزج برق :ثلاثلا

 .لوطسألل ةيرحب ةدعاق اهلعجل اهيلع ةرطيسلا لهسي يذلا رمألا 5اهيلإ

 امك ةرهم لئابق نأل ؛ةرهم لئابق نم ردحنملا اهب يبرعلا دوجولا :عبارلا

 ةنايدلا اوقنتعا مهنم اريثك وأ مهنأ ىتح مالسإلا لبق اهيلإ تلزن ۔ انمق

 . مورلاو نيينانويلا ىراصنلاب مهطالتخا ةجيتن ؛ةينارصنلا

 دهع ىلع ةيناملا ةدايسلل تعضخ ةريزجلا نأ حجرأ بابسألا هذهل

 .ربكتسملا نب ىدنلجلا كلملا

 دوعسم نب ىدتلجلا مامالا دهع يف :ايناث

 ه٢٣١ ةنس هبصن مت دقف نامعب مامإ لوأ وه دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا

 "ىرطقس ىراصن نم درمت ثدح هنأ رهاظلاو سابعلا ينب ةلود مايق ديعب

 .ةارشلا نم اشيج اهيلإ هجوي ىدنلجلا مامإلا لعج يذلا رمألا

 عمجلاو راش مهدحاو ،ةيضابإلا نم ءادشألا نولتاقملا مه ةارشلاو

 كلاسم نم دحاو ىرشلاو ،ةيضابإلا ريغ ىلع بقللا اذه قلطي الو سةارش
 متي اهنم دحاو لك قيبطتو "نامتكلاو روهظلاو عافدلاو ىرشلا :ةعبرألا نيدلا
 .ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا بسحب

 مهيف ترهظو» :لاق امدنع يومحلا توقاي مهينعي نيذلا مه ييأر يفو

 مهولتتو نيملسملا نم اهب نم ىلع اودعف ةارشلا اهب رثك مث مالسإلا ةوعد

 اهتلخد مث» :هلوقب يبتوعلا مهينعي نيذلا مه كلذكو '«ةيسانأ ةرشع ريغ

 .'"«اهب نم اولتقف نامعو تومرضحو ةرهم نم ةارشلا

 .نيسلا فرح ‘نادلبلا مجعم (١)

 ٢٦٢٨. ص .قباسلا ردصملا )٢(



 ١٠١ ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 :ةيلاتلا بابسألل ةحيحص ريغ يومحلا ةرابع نأ ىلع

 ةيضابإلا ميقلا عم ىفانتي - مهريغو نيملسم نم ۔ سانلا لتق نإ ١
 الإ لتقلا نوكي الف ةيضابإلا ميمص مه ةارشلاو ،ةيضابإلا ةيركفلا ةموظنملاو
 امك ]ةمايقلا موي ىلإ ةيضام ةوعدلا نأل ؛ةوعدلا دعب ةهجاوملاو برحلا يف

 ىلإ ةعطقنم ريغ ةوعدلا» :يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا لوقي

 .'ه«كسفن نع عفدت نأ كلف ،لاتقلاب كأجاف نم الإ ،ةمايقلا موي

 مالسإلا اهلخد امنإو نيملسم كاذنيح اونوكي مل ىرطقس لهأ نإ -
 .ةيضابإلا ةارشلا لوخدب

 نيملسملا عيمج نأ نيح يف ،اولتقي مل سانلا نم ةرشع ىقبي فيك ۔ ٣
 .مهلتق مت

 .ىراصنلا دصقي هنأ رهاظلاو ،«اهب نم اولتقف» :لوقت يبتوعلا ةرابع ٤

 مامإلا نأ ليلدب ؛ناكسلا عيمج لتق نكمي الف ،ةغلابم اهيف ةرابع اًضيأ يهو

 قايس نم رهظيو هيلإ اهنودؤي يتلا "!ةيزجلا رادقم ىلع مهحلاص ىدنلجلا
 نم ةارشلا مهيلإ هجو كلذلف ،مامإلا ةطلس ىلع درمتب اوماق مهنأ ثادحألا

 ةيزجلا نيعفاد ةيناملا ةدايسلل مهوعضخأف \تومرضحو ةرهمو نام
 الكييأاوليش » :ىلاعت هللا لوقب المع ؛ةيملسإلا ةعيرشلا يف ةفورعملا

 ند كبري الو هلوسرو هتمرح ام تومَرحغ الو رخآلا مويلَي الو هت وق ؤب
 ؛رزوم مهو دي نع ن اوطعي يح بتكلا اروأ كيزا م ق

 ةيزجلا مهمكح يف نمو سوجملاو باتكلا لهأ ءاطعإ ن | ىلع ٦٩[، :ةبوتلا]

 .ثلاثلا ءزجلا (0٥٣) مقر ثيدحلا .حيحصلا عماجلا (١)

 ٠ص ٦٩} ج ،عرشلا نايب "ميهاربإ نب دمحم يدنكلا )٢(
 ٤٥. ص ١. ج ‘فنصملا

 هللا دبع نب دمحأ 6يدنكلا رظناو ٨.
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 لهو ؤلاتقلل مهضيرعت مدعو ،مهتيامح لباقم وه امنإو إمهل ةناهإ هيف سيل
 اهنأ حيحصلا ؟ةيزجلا مهنع طقست نيملسملا عم لاتقلا يف اوكرتشا اذإ

 دهع ىلع ناك ىرطقس ةريزج مالسإلا لوخد نأ ىرأ مدقت ام لالخ نمو

 /يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوآلا فصنلا يف دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا

 هنأ ىلع اهيلإ ةيضابإلا ةارشلا لوخدب يداليملا نماثلا نرقلا فصتنم

 قايس نم هتجتنتسا ام الإ كلذ ةحص ىلع ةعطاقلاو ةيفاكلا ةلدألا دجوت ال

 . كن هللا دنع ملعلاو ضعبب اهضعب طبرو ،ثادحألا

 كلام نب تلصلا مامالا دهع يف :اتلاث

 :ةيلاتلا رواحملا ربع عوضوملا ىلجتيو

 :ثدحلا قايس ۔ ]

 ىرطقس تناكو ‘ه٧٣٦ ةنس كلام نب تلصلل ةمامإلاب ةعيبلا تناك

 نم لاو اهيلع ناك ثيح كةينامملا ةلودلل اهتيعبت يف ةرمتسم لازت ال كاذنآ

 يف درو ام الإ ،هبسن الو لماكلا همسا ملعن الو "مساقلا همسا مامإلا لبق

 :تلاق ثيح ،مساقلا همسا نأ نم ءارهزلا ةديصق

 برخ ببس يف مهعماسم ىوقع بجل ةيتف يف امساق اورداغ اذإ

 يلاو ىلع اومجهف تلصلا مامإلا عم هضقنو دهعلا ثكنب ىراصنلا ماقف

 ةينامعلا ةطلسلا ىلع مهدؤمت نينلعم ،هباحصأ نم ةلمج اولتقو ،هولتقف مامإلا
 نيلمعتسم ،نييناممملا يف ةعينشلا لاعفألا اولعفو ،ةريزجلا ىلع اهتدايسو

 ىف ءارهزلا ةرعاشلا كلذ تروص امك ءابلسو ابهنو اباصتغاو التق فنعلا

.اهتديصق



 ةينامغلا ةركاذلا يف ىرطقس
 ._ ___ ۔۔۔۔ ۔۔_۔۔۔۔_ ۔۔_ ۔۔ ١٠٢٣

 ٠ (.. ۔ ۔۔ . ۔ ۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔ےہ

 نم اوسنأف ىرطقس ناكس بلاغ مه اوناك كاذنآ ىراصنلا نأ رهظيو

 لقألا ىلع وأ معدب ناك كلذ لعلو إمهدؤمتب اوماق كلذل ،ةوق مهسفنأ

 .ةشبحلا ىراصن نم ضيرحتب

 لعلو ،ةشبحلا ىراصن نم اوناك نيمجاهملا نأ ىلإ بهذي نم نأ ىلع
 هنع لقن "نام :هباتك يف ءاقرزلا يلع دمحم ذاتسألا كلذ ىلإ بهذ نم لوأ

 نيدلا رونل نايعألا ةفحت باتك ىلع هقيلعت يف شيفطا قاحسإ وبأ خيشلا كلذ
 .'"ىملاسلا

 مهفقوم يردن ال نكلو ،نيينامغلا ريغ نم نيملسم اهب نأ دكؤملا نمو
 فقوم يف مهنكلو "ةيناملا ةلودلا عم اوناك مهنأ ودبيو ،ثادحألا كلت نم

 .فيعضلا

 وهو .اشابحأ اوسيلو ،ىرطقس ىراصن نم اوناك نيدرمتملا نأ ييأر يفو
 ةيرحبلا ةيركسعلا ةلمحلل كلام نب تلصلا مامإلا دهع هيلإ ريشي يذلا

 .دهعلل انليلحت دنع كلذ ركذن فوسو

 .ةيناملا ةيماحلا ىلع موجهلا لصحو درمتلا لصح دقف مومعلا ىلعو
 مامإلا ىلإ ةديصقب ىرطقس نم ةأرما تثعب كانهو ،ةعينشلا لاعفألا تثدحو

 .كلام نب تلصلا

 : ءارهزلا ةديصق ۔ ب

 ،ةينامغلا ةيماحلا ىلع ىرطقس يف ىراصنلا نم يمادلا موجهلا ةجيتن

 ىرطقس نم ةأرما تثعب ؛هعم اوناك نمم ددعو يناملا يلاولا لتق ثيح

 )١( "نايعألا ةفحت ج١۔
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 اميت اهل بقل ءارهزلاو ةمطاف اهمسا ناك وأ ،ءارهزلا اهسفن تمس

 خيشلا ركذ دقو ثيل دمحم يبنلا تنب ءارهزلا ةمطاف ةليلجلا ةديسلاب

 دمحم نب دمحأ تنب ةمطاف :اهمسا نأ يثراحلا هللا دبع نب دمحأ

 ايلاو ناك يذلا يمضهجلا دمحم نب مساقلا براقأ نم اهنأو ةيمضهجلا

 .'"ىرطقس ىلع

 ةرصنلا نع ناوتي مل يذلا تلصلا مامإلا اهتديصقب تضهنتسا دقو

 .ةيناممملا ةنضاحلا ىلإ ىرطقس دادرتسال ةدجنلاو

 :ةيلاتلا ةضيرعلا طوطخلا انل حضتت ةديصقلل انليلحتبو

 هفالسأو هئابآ ىلعو هيلع ءانثلاب مامإلا ةمه ةراثتسا ١

 بجنلا ةداسلا نباو ماركلا نب هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 برعلا ةداس اوناكو اهانس اوناك مه نيذلا مشلا ةحجاحجلا نباو

 رهاظملا تفتخا ثيح ىرطقس اهيلإ تلآ يتلا ةلاحلا فصو ٢

 .ةينارصنلا رهاظملا اهلحم تلحو ةيمالسإلا

 بتكلاو ناقرفلاو عئارشلا دعب ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تسمأ
 بشخلا نم اسيقاون ناذألابو ةيصعمو ارفك ىدهلاب تلدبتساو
 بلغلاو رهقلاب اولع مائللا نم مهل قالخ ال الاجر يرارذلابو

 .هتيشاحو يلاولا ىلع موجهلا ركذ - ٣

 بلسلا نم اولأي ملو ميرحلا نم اوبهتناو كيلاو ىلع ىراصنلا راج
 برخ ببس يف مهعماسم ىوقع بجل ةيتف يف امساق اورداغ ذإ

 ردصملا يردن الو ىرطقس ذاقنإ يف ىرسيلا نع القن ١١0ص ثةيسدنسلا للحلا 5يلابنألا )١(
 .ىثراحلا خيشلا هيلع دمتعا يذلا



 ١٠٥ ةينامعلا ةركاذلا يف ىرطقس
 ۔۔۔۔_۔ _ ۔.۔۔۔۔.۔.۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ سس . ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ _ _

 :تاملسملا ءاسنلا هل تضرعت امب مامإلا ةراثتسا ٤

 بركلاو لاوعألاو ليولاب نفتهي ةبطاق مالسإلا مرح اوجرخأو
 بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 .الجر سيلو ةأرما اهل لئاقلا نأ لدي امم سةديصقلا يف يثونألا سفنلا ٥

 لبق نم باصتغا نم تاملسملا ءاسنلاب لح ام ىلإ ريشت ةديصقلا نأ امك
 :'١نيثكانلا ىراصنلا

 بسنلاو دجلا ميرك تيب لآ نم ةبيثو ركب ةمعنم نم مك
 ببللا عضوم اهنم فقلت دقو اهب مَه جلعلا ام اذإ اهابأ اوعدت

 بهقلاو رهملا يفاوب لالحلا ىلع هب ٌنضَت تناك ام جلعلا رشابو

 بجعلا ةزوح يف لزت مل ةاوس نع اهتملم نم ءارع لك لحو

 بنعلا نم ديتانعك دعجأو ةجلمدم ناقيسو ذوخف نعو

 بضقلاو رمسلا يلاوعلا برضب الإ تبطخ الو ال قادص ريغب ارهق
 يبكسناو بابحألا ىلع يدوج نيع اي ."يندعست نافجألاو نيعلل لوقأ

 :ةثاغتسالا راركت ٦

 ""'بهنلاب داب ميرح ىرطقس يفف اظبتغم ليللا ماني تلص لاب ام

 رصتني يكل ٠ ةلوجرلا مهيف ةريثتتسم ‘ نيملسملا عيمجب ةثاغتسالا _ ٧

 :رفكلا دمخيو مالسإلا

 نم م٤٦٩١ ةنس رابجنز يف نيعللا يمادلا بالقنالا ءانثأ برعلا ءاسنب لح امب انركذي اذهو )١(

 رثكأ نإ» :لوقي (ابمب) ءارضخلا ةريزجلا يف برعلا خياشملا دحأ تعمس دقو ‘باصتغا

 .«اننيعأ مامأ ةقرافألا نم بصتغت انءاسن ىرن انك اننأ انملآ ام

 .ينفعست حصنفألاو تدرو اذكه ()

 .هانتبثأ ام حيحصلاو ،بهنلا اهداب :خسنلا يف تدرو )٣(
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 بكرلاو ناقذألا ىلع متوبح ولو ةملسم لك اوثيغأ لاجرلل اي
 بيرلاو روجلا لهأ هللا كلهيو ابصتنم نيدلا دامع دوعي ىتح

 :اهبقل وأ اهمسا نع حاصفإلا - ٨

 بتكلا ةنس ىيحتو قوسفلا دعب ةقداص ءارهزلا اعد حبصي مثو

 لئاقلا نأ ىلع لدي يذلا رمألا .ةقيقر ةيرعاشو ةحاصف اهب ةديصقلا ٩

 .ةيبرع ةأرما اهل

 ببست يذلا عقاولا ثدحلا ءارج نم ةديدش ةقرح لمحت ةديصقلا ٧٠

 ةبيرق اهلعلو ،ةينامُع اهنوك ىلع لدي اذه لعلو ،هعم ةعامجو يلاولا لتق يف
 .هتجوز يه وأ يلاولا نم بسنلا

 :تلصلا مامإلا دهع - ح

 كلام نب تلصلا مامإلا ىلإ ىرطقس نم ءارهزلا ةديصق تلصو نإ ام

 رثكأ نم نوكتي ريبك لوطسأ ىلع ةيرحب ةيركسع ةلمح زهج ىتح 6 يصورخل ١

 :امه نيلجر ةلمحلا ةدايقل نيعو ةنيفس ةئام نم

 .ةريشع نب دمحم ۔ ١

 .لالمش نب ديعس ۔ ٢

 موقي امهنم ينالاف ضرم وأ رسأ وأ لتق نم ثداح امهدحأب ثدح نإف
 :نم لكل نوكت ةدايقلا نإف ڵثداح امهيلكب ثدح نإو هبحاص ماقم

 .مامه نب مزاح - ١

 .ديزي نب باهرلا دبع _ ٢

 ٣ - ميمت نب رمع .



 ١٠١٧ .. ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 مهملسو مهريسم يف نورذي امو نوتأي ام مهل حضوأ دهعب مهدؤوزو

 بتك ام لضفأ وهو ‘برحلاو ملسلل ايمالسإ اوناق لكشي وهو ،'مهبرحو
 .ةيبرحلا نيناوقلاو دوهعلاو قيثاوملا نم

 ةعماجب ةيبطلا ثوحبلا زكرم ريدم رابلا يلع نب دمحم بيطلا هنع لاق

 ددع يف هرشن هل لاقم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدجب زيزعلا دبع كلملا

 قئاثولا ىقرأ نم ةقيثو كلام نب تلصلا مامإلا ةيصو ربتعتو» :تالجملا نم

 .«مهيلإ راذنإلاو ءادعألا ةبراحم ةيفيك يف ةصاخو .ةيلودلا نوؤشلا يف
 بوبحم نب دمحم مكحملا ةمالعلا عضوو ءالمإ نم وه دهعلا نأ ىلع

 ىراصن ىلع وعدي ناك دقو ناوألا كلذ يف ءاملعلا عجرمو ةاضقلا ىضاق

 نم نيملسملا مامإو نيملسملا عم دهعلاب مهثكنل ةعمجلا ةبطخ يف ىرطقس

 .'_”نيثكانلا ىراصنلا لوقي ناك امنإو ،مهيممَسُي نأ ريغ

 :ةيلاتلا ملاعملا هنم انل نيبتي «ةقيثولا» دهعلل ةيليلحت ةرظنبو

 هيلع ءانثلاو .لامكلا تافصب هفصوو ههيزنتو هللا ديحوتب ءادتبالا ۔_١

 . ةيلك يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب ماتخلاو

 لصافم للختتو دهعلا نم اريبك ابناج يطغت يهو :ةيظعولا ةحيصنلا _ ٢

 ،«بويعلا ءاد اهب اووادو ثبويفلا يف هللا ىوقت اومزلاف» :هلوقك هنم ةديدع

 هب مكنع امب يقب اميف اوحلصأو ىضم ام ءيس نم هللا ىلإ اوبوتف» :هلوقو
 ٠. «ىضري

 قبسي الو اوقرفتي ال نأ نفسلا ةنبابر ىلع اودشو» :ريسلا ميظنت ۔ ٢

 .«اًضعب مهضعب

 )١( اج ،نايعألا ةفحت ديمح نب هللا دبع ©ىملاسلا ص١٦٦١۔٨١١ا.

 (٢) ج ٥©فنصملا ؤهللا دبع نب دمحأ .يدنكلا ٥. ص٤٠٤٤.
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 ۔۔۔ . _۔۔ ۔۔ے س ۔ ۔۔ہ۔۔ ۔۔ ۔ ۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔ ._ ۔ س ۔۔۔ ۔ _ ۔۔۔۔ . ۔. .ين حأ--

 ةعنادملاو ةارشلا رشعم اي مكيلع تيلو ينأ اوملعاو» :ةدايقلا نيبعت ۔ ٤

 نإف» :لاق نأ ىلإ ،«لالمش نب ديعسو ةريشع نب دمحم ...ىرطقس عيمج ىلع
 امهب ثدح نإف ،هبحاص ماقم موقي امهنم يقابلاف ثدح امهدحأب ثدح

 .ديزي نب باهولا دبعو "مامه نب مزاح :امهماقم تمقأ دقف ثدح ائيمج

 . «ميمت نب رمعو

 امهورصناو امهورزاوو مكييلاول اوحصناف» :ةداقلل ةحيصنلاب رثأل ا _ ٥

 .«امهولذخت الو

 ءاوضغابت الو ءاوشاغت الو إمكنيب اميف اوحصانتو» :ةدحولاب رمألا _ ٦

 يف الو مكملس يف الو مكئارآ يف اوفلتخت ال» .«اودساحت الو ءاودياكت الو

 مكودعو ادحاو مكيلوو ادحاو مكبضغو ادحاو مكاضر نكيلو .مكبرح
 .«ادحاو

 ءالؤه ىغب دقو» :ىرطقس ىراصن مه ةطلسلا ىلع نوجراخلا - ٧

 ةبوتلاو مهثكن نم ةعجرلا ىلإ مهوعدتلو» ،«مهدهع اوضقنو اوغطو ىراصنلا
 .«نيملسملا نيبو مهنيب ناك يذلا لوألا دهعلا يف لوخدلا ىلإ إمهثدح نم

 :ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا نم مهلعلو ،ةريزجلا يف نيملسم دوجو ٨

 ٨اةالصلا لهأ نم مهب قثوي نمم نيحلاص نيلجر نوهججَوَت نمم اولعجاو»
 تناك نإو» "«ةالصلا لهأ نم دحاو لجر وأ نايقت نالجر مكلسر يف ناكو»
 وأ .ةالصلا لهأ نم نيتقث نيلجرب مكل تفصو امك مكدنع تحص دق ةجحلا
 .«ةالصلا لهأ نم دحاوب

 انماتسم ابئات مكءاج نمم دحأل اوضرعت الو» :ءادتعالا مدع ٩
 هلام ةمينغ الو هتيرذ ىبس الو هتمرح كاهتنا الو همد كفسب املستسم
اببس اوبست الو .لتقلاب مهولاتغت الو ،مهوتيبت الف» .«نينمآ مكلثم اونوكيلو



 ةينامغلا ةركاذلا يف ىرطقس
 س ١١٩

 ,ا '_ رمد ۔ ۔ _۔ ۔۔۔

 مهنيبو مكنيب برحلا تمحتلا اذإو» ,الام مهل اومنغت الو ةيرذ الو مهل
 اوناعأ ةأرما وأ اًحيش الإ ،ةأرما الو اريبك اًحيش الو ،اريغص ايبص اولتقت الف
 ةنم هللا لوسر نإف ؛هب اولتَمُث الف ةبراحملا دنع هومتلتق نمو لاتقلا ىلع
 .«ةلشملا نع ىهن

 لهأ نم دارأ نمو» :ةيمالسإلا دالبلا ىلإ مهيرارذو نيملسملا لمح ٠

 ىلإ مكعم اوجرخي نأ نايبص وأ ءاسنو لاجر نم ةالصلا لهأ نم ىرطقس
 امأ "هللا لام نم مهيلع اوقفنأو .مكتلومح يف مهولمحاف نيملسملا دالب

 مهل حلصت ال رادلا كلت نإف» :مهجارخإب مهل ةحيصنلاف مهناوعأو ةارشلا دالوأ

 .«مهنيبو اننيب برحلا محالت دعب

 حئاصنلاو ةيركفلاو ةيهقفلا ملاعملا نم ريثكلا نمضتيو ،ليوط دهع وهو

 .لوطأ نوكي هحرشو ،لوطي هليلحتو ،ةيركسعلا تاكيتكتلاو ةيظعولا

 امل ارظن ؛نامُغ نع تلصفنا خيراتلا اذه دعب ىرطقس نأ رهاظلاو

 ةمامإلا ةلود ىهنأ ه٠٨٢ ةنس يسابع يجراخ وزغ نم نامغ هل تضّؤعت

 يجراخ وزغل تضرعت ثيح ،نامغ يف ةلودلا كلذ دعب تفعضو .ةيناثلا

 © نييلاغتربلا مث ،سرفلاو ةقجالسلاو هيوب ينبو ةطمارقلا نم رركتمو ددعتم

 هللا ضيق ىتح ،نورق ةينامث ىدم ىلع اّظحالم نامع يف ةلودلا فعض ناكف

 هدعب نمو ،م٦١!٤٢/ه٤٣٠١ ةنس يبرعيلا دشرم نب رصان دشرألا مامإلا نامثل

 ةلود مهدعب نم مث ‘امعمتجمو ةلود نامع مهب تيوقف "ةبراعيلا ةمئألا نم
 .ديعسوبلا

 اهرودب تناك يتلا تومرضح ىلإ اهتيعبت تلقتنا ىرطقس نأ رهظيو

 .خيراتلاو ءدبلا هباتك يف يسدقملا لوقي امك يسابعلا ذوفنلل ةعضاخ

 )١( ص ،قباس ردصم ثيلابنألا ٩١.



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا ١١٠
 . .ك ...... ۔..۔۔ .۔ .. ۔۔۔۔.۔۔ .هه_ ..

 ىرطقس نإ :لوقلاب فيرجلاب دروفيج مايلو يناطيربلا ةلاحرلا درفنا دقو

 .ناطلس نب ديعس ناطلسلا نمز يف اتقؤم اذوفن ناك هلعلو ،'"يداليملا
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 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ١٨٠٤. ص ٥ ح ةينامثلا ةعوسوملا (١)



 ١١١ يا _ يح ۔ ۔.۔ . .۔.۔۔ ۔ ۔ .سس ..۔۔۔ ۔ ۔ ۔.۔.۔۔۔۔ . . ِ ةينامثلا ةركاذلا يف ىرطقس

 ثيح نم ىرطقس ةريزجل ةريبكلا ةيمهألا انل تنيبت ثحبلا ءانثأ م امم

 ةراقلا هبشو ؤةيبرعلا ةريزجلا هبش نيب برعلا رحب يف عقت يهف ثاهعقوم
 .ايقيرفإ لحاوسو ،ةيدنهلا

 يناملا خيراتلا نم ءزج اهنإ ثيح كةيناملا ةركاذلا يف اهدوجو ثيح نمو

 .هلصافم نم مهم لصفمو ،هملاعم دحأ يه لب ،نمزلا نم ةدع نورق ىدم ىلع

 ةيلهاجلا دهع ذنم ىنامحملا يرطقسلا طابترالاب ةرماع ةينامتلا ةركاذلاو

 هدهش امل ارظن ؛ يداليملا عساتلا / يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةيبرعلا

 نأ ىتح هضعب يف يبلسو ‘هلمجم يف يباجيإ كارح نم طابترالا مكلذ

 تحرط رداصملا كلت نأل ؛ةيناممعلا ةيهقفلا رداصملا يف ةرضاح تناك ىرطقس

 كارحلا نأل ؛هبرحو هملسبو ،هتايبلسو هتايباجيإب كارحلا مكلذ تشقانو

 ينيد ساسأ ىلع ،ىراصنلاو نيملسملا نيب كاكتحا نع ائشان ناك روكذملا

 .يقرع ساسأ ىلع ةيبرعلا ةدايسلا نع لاصفنا ةلواحم ىلع اينبمو ،يفئاط

 تناك يتلا ةيئارهزلا ةديصقلا يف الثمتم ايبدأ اروضح ىرطقسل نأ امك

 ةفطاع نم هلمحت امو ،اهتسالسو اهتحاصفل ؛ةيناممتلا ةينهذلا تانوزخم نم

 .ةينامعلا داجمألاب طابتراو ةشايج

 .قيفوتلا يلو هللاو ؤثحبلا اذه ءاج تايطعملا هذهل

٦٦ رفص ١٤٣٨اه/ ٢٦ ربمفون ٢٠١٦م





 ينامعلا دوجولا

 هرناو ايقيرفإ قرش يف
 نامُع ةديرج عم ةيفحص ةلباقم

 ٤ لوألا عيبر ١٤٣٠ه/ ٢٢ سرام ٢٠٠٩م

 ددعلا )١٠١٥٥(

 .ايسآ بونجو ءارمسلا ةراقلا قرش ىلإ لاقتنالا ةكرح لّتَس ةنطلسلا عقوم ه

 .اركبم مالسإلا يف اولخدو نيينامملاب اورثأت ناكسلا ٠

 .ةعمال ةينامع ءامسأ مهنم ترهظ ءالجأ ءاملع تبجنأ كانه سرادملا ٥

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا روحم ايقيرفإ قرش يف دجسملا ٠٥

 . اًيونعمو ايدام اهمعد ىلإ وعدن مالسلا راد يق ةيريخلا ةماقتسالا ةيعمح ه

 





 هردأو ايقيرفإ قرش يف يناملا دوجولا

 ىتفملا بتكمب ماعلا نيمألا ،يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعس دكأ

 صخشلل لاقتنالا ةكرح لهَس يذلا وه ةنطلسلا عقوم نأ ةنطلسلل ماعلا

 نم ناك اهيف برعلا دوجو نأو ،ايسآ بونج ىلإو ايقيرفإ قرش ىلإ يناملا

 .ايقيرفإ قرش ناكس مهب رثأت نييناملا نأو ،نامزلا ميدق

 تناك ماوقأ ىلإ ةيمالسإ ةيبرع ةراضح اولمح نييناملا نإ :لاقو

 ةيدبعتلا رومألا عيمج يف ةقرافألا عم اوكرتشا مهنأو ٠ ةيئادب مهتراضح

 .ةيمالسإلا ةوعدلا ىف تارثؤملا نم كارتشالا اذه ناكو ثةيملعتلاو

 ترهظ امك ،ءالجأ ءاملع تبجنأ ايقيرفإ قرش يف سرادملا نأ حضوأو

 يبأ نب رصان خيشلا مهتمدقم يفو ،ةعمال ةينامغ ةيملع ءامسأ مهنم كانه

 .يصورخلا ناهبن

 نأو ةيمالسإلا ةايحلا يف يسيئرلا روحملا ىه دجاسملا نأ ىلإ راشأو

 ،مالسإلا راشتنا يف مهاسو ناكسلل اديج اينيد ادعب ىطعأ اهدوجو طيطخت

 رودت ةايحلا نأ نع ربعي يذلا ليمجلا نكسلا دجي ايقيرفإ قرش ىلإ رئازلاو

 .بنج ىلإ ابنج داصتقالاو ةدابعلا لوح

 نولازي ال ةينامغ لوصأ نم ايقيرفإ يف نيدوجوملا برعلا نأ نيبو
.ةميدقلا ةينامعلا تاداعلاب نيكسمتم



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا { __ __ ...___ ۔۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہرد._٦

 ءاحنأ عيمج نم بالطلا لبقتسي رابجنز يف ةماقتسالا دهعم نأ ىلإ راشأو

 ابدام اهمعد ىلإ وعدن مالسلا راد ىف ةماقتسالا ةيعمجو .ايقيرفإ قرش

 .ايونعمو

 يف مالسإلا يف يئدبملا ميلعتلاو ةئشانلا ةيبرت يف رود اهل ةأرملا نأ نيبو

 .ايقيرفإ

 ىلإ مهتوعد نيينامثلا هيجوت ببس لوحف ،راوحلا صن ىلإ ةمدقملا نمو

 قرشو نامع نع مالكلا :يبايسلا لوقي ،اولصو ىدم يأ ىلإو ايقيرفإ قرش

 رود هل الوأ يفارغجلا عقوملاف ،ةليوط ةيخيرات ةصق امهنيب ةقالعلاو ،ايقيرفإ
 .ةكرحلا كلت يف ههاجتا يفو ناسنالا ةكرح يف

 نم يبونجلا يقرشلا ءزجلا يف عقي هدجن ؛ةنطلسلا عقوم ىلإ انئج ولف

 دادتما وه رحبلا اذهو ‘برعلا رحب ىلع لطم عقوملا اذهو ةيبرعلا ةريزجلا

 اذهو ،ايقيرفإ قرش ةيبرغلا هتفض ىلع عقي يدنهلا طيحملاو ،يدنهلا طيحملل

 ةكلهم ةرفقم يراحص امإ يه ىرخألا دودحلا نأل ؛ةكرحلاو لاقتنالا لهسي

 ةيبرغلا ةهجلا نم لابجلا نم ةفيثك لسالس وأ ،الثم يلاخلا عبرلا ءارحصك
 طيحملا ىلع ةلطملا راطقألا ىلإ لهسأ ةكرحلا نوكت :يلاتلابو ،ةيلامشلا

 5هل ةيقرشلا ةفضلا ىلع وأ طيحملل ةيبرغلا ةفضلا ىلع تناك ءاوس ،يدنهلا

 بونجب اولصتا كلذك ؛يقرشلا اهمسق يف ايقيرفإب اولصتا نييناملا نأ امكو
 .ةلوهسلا نم ءيش اهيف كلانه ةكرحلا نأل ؛ايسآ قرش بونجو ايسآ

 ديلا اام بونجلا ىلإ هجتملا فقاولا لجرلاب نامغ هبشأ انآ امئادو
 قرشلاب تلصتا ىنميلا ديلاف ،قرشلا ىلإ ىرسيلا ديلاو برغلا ىلإ ىنميلا

.يويسآلا بونجلاب ىرسيلا ديلاو يقيرفإلا



 هرثأو ايقيرفإ قرش يف ينامغلا دوجولا
 .! _ م, === 1 ١١٧

 قرش ىلإ ينامثلا صخشلل لاقتنالا ةكرح لهَس يذلا وه عقوملا اذهو
 ؛الوأ ةقالعلا تناك نيأ يردن ال ةقيقحلا يفو ،ايسآ قرش بونج ىلإو ايقيرفإ

 ةقالعلا هذه انعبتت ول نكل ؟يقيرفإلا قرشلا عم وأ ؟يويسآلا بونجلا عم له
 .مدقلا يف ةبراض اهاندجول

 رحبلا لوح فاوطلا وأ .ةشبحلا رحب لوح فاوطلا :هامسا باتك كلانه

 .ىنانوي فلؤمل "يداليملا يناثلا نرقلا ةيادب يف تفلأ هنأ لاقي ،يرتيرألا
 دوجو هيف ركذيو نآلا ىتح هيلع علطأ مل ايصخش انأو رداصملا هنع لقنت

 .نامزلا ميدق نم ايقيرفإ قرش يف برعلا

 تخرأ يتلاو ايقيرفإ قرشو نامُغ نيب ةيقيقحلا ةيخيراتلا ةقالعلا نكلو

 ىدنلجلا نب دبع نب دابع ينبا ناميلسو ديعس نيينامحملا نيكلملا ةرجه يف

 امهيرارذب ارفو ةميزهلا ارعشتسا ةليوط بورح دعبو جاجحلا امهبراح نيذللا

 .ايقيرفإ قرش ىلإ امهعم نمو

 امهترجه ىلع مدقتم ينامغ دوجو ريغ نم ايقيرفإ قرش ىلإ باهذلاو

 كانه نوكي نأ نود ايقيرفإ قرش ىلإ باهذلاب ارماغي نأ نكمملا نم سيل
 ارفاسي نأ بعصلا نمو ماكحلاو كولملا نم امهنأل ؛امهقبس دق ينامغ دوجو

 .ةقطنملا كلت ىلإ امهقبس دق يوق ينامغ دوجوب الإ رايدلا كلت ىلإ

 نم ريخألا عبرلا ةيادب يف تناك نيينادنلجلا نييناملا نيكلملا ةرجهو

 ددحي ،رابخألا ةنيهج :هباتك يف يريغملا ديعس خيشلاو ©يرجهلا لوألا نرقلا

 .امهترجه ةهجو لوح فالخلا ناكو ةةرجهلل ٧٦ يلاوح يف تناك اهنأ

 ءءارضخلا ةريزجلا ىلإ لوقي ضعبلاو ،رابجنز ىلإ ارجاه امهنأ لوقي مهضعبف

يف نكلو ،ةسابمم ىلإ وأ ومال ىلإ لوقي مهضعبو {ةولك ىلإ لوقي مهضعبو



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامعلا كارحلا

 اهيلع قلطي يتلا ءارضخلا ةريزجلاب فشتكا ةيضاملا ةريخألا تاونسلا

 رباقمو دجسم نم ةنوكتم ةيمالسإ راثآ دوجو اهلاغدأ لخاد يف - ابميب

 نأ ديؤي اذه لعلو ،ةرجهلل لوآلا نرقلا ىلإ دوعت اهنأب اهنع اولاقو ،تويبو
 يه راثآلا كلت نأل ؛ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم يف ارقتسا نييناممملا نيكلملا

 اذهو يمالسإلا اهلكشب لزانملاو دجسملاو روبقلا ثيح نم ةيمالسإ راثآ

 .اهب امهرارقتسا دكؤي

 زراب رود

 دوجو نأ حضوأ ؟فيكو "مالسإلا رشن يف هب اوماق يذلا رودلا نعو

 ةقطنم يف لخدي مالسإلا ادبو ،ناكسلا هب رثأت ايقيرفإ قرش يف نييناممملا

 دوعت تركذ امك تفشتكا يتلا ةيمالسإلا راثآلا كلت نآل ؛يقيرفإلا قرشلا

 ايقيرفإ قرش ىلإ مالسإلا لوخد نأ كلذ ىنعمو ،لوآلا يرجهلا نرقلا ىلإ

 ذخأو رابجنز ةريزج يف مالسإلا ناكف ناكسلا هب رثأتي ادبف ،اركبم ناك
 تارامإو ةراضح كانه تنوكتو ،هلك يقيرفإلا لحاسلا ةقطنم ىلإ ددمتي

 ةولك ةرامإ اهنمو ءايقيرفإ قرش لحاس لوط ىلع ةرثانتم ةيمالسإ

 تارامإ تناك اهلك هذه .رمقلا رزجو رابجنزو يدنيلامو ةسابممو

 .ةيمالسإ

 نأل ؛ايقيرفإ قرشب مالسإلا رشن يف زراب رود مهل نيينامغلا نأ كش الو
 ةيمالسإلا تارامإلا كلت نأ ىتح ةقطنملا كلت يف ءارمأو ماكحك مهدوجو

 تارامإ اهرثكأ تناكو ،يمالسإلا خيراتلا ةيادب نم - نوخرؤملا لوقي امك ۔

 دح ىلإ كلذ مهاس دقو ،ةينامغ لوصأ نم مه برعلا كئلوأ مظعمو ةيبرع
سرادم دوجو هبحاص يمالسإلا يبرعلا دوجولا نآل ؛مالسإلا رشن يف ريبك



 ١١٩ هرثأو ايقيرفإ قرش يف ينامغلا دوجولا

 ةوعدلل نيوانع اهلك بناوجلا هذهف دجاسمو ةينيد سرادمو ميركلا نآرقلل
 .ةيمالسإلا

 نييناملا نإ اميس الو ،هريثأت هل ناكسلا نيب هسفن ملسملا دوجو نأ امك
 كش الف ،ةيئادب مهتايح تناك ماوقأ ىلإ ةيمالسإ ةيبرع ةراضح نولمحي اوناك

 ريثأتلا ناك نإو نيملسملا نييناملا برعلاب اورثأت نييلحملا ناكسلا نأ

 .مالسإلاب ارثأت كانه نأ الإ ،ائيطب

 ةيقب امأو .ةملسم نوكت داكت نآلا ايقيرفإ لحاس ةقطنم نأ مومعلا ىلعو

 .اهتينثو ىلع تيقب دق تناك لحاسلا قطانم فلخ يه يتلا ةيلخادلا قطانملا

 نسحلا كولسلا

 .مهتوعد غيلبت يف ةاعدلا اهعبتا يتلا بيلاسألاو لئاسولا مهأ لوحو

 يناملا يبرعلا هكلسي ناك يذلا نسحلا كولسلا لئاسولا مه نم نإ :لوقي

 هوسمل يذلا ناكسلا عم هلماعت يف يقارلا يراضحلا كولسلا كلذ ملسملا

 يديأ يف تراص ةراجتلا نأ اميس الو ةلضافلا قالخألا ىلإ ةفاضإلاب ةقيقح

 ناكسلا نولماعي نويناممتلا حبصأو ،ةايحلا بصع يهو ،نيينامتلا برعلا

 نم ريثكف ،ةرهاصملاب مهعم اولخد مهنإ مث ةفأرلا نم ءيش اهيف ةبيط ةلماعم

 حمالم لمحي ليج نؤكتف ،نهنم اوبجنأو ،تايقيرفإلا نم اوجوزت نييناملا

 ناكسلاو نييناملا برعلا لعج اذهو ريبعتلا حص نإ يقيرفإلا ناسنإلا

 نولصاوتيو ،ةرهاصملاب نولخادتيو ،ايعامتجا مهنيب اميف نومجسني نييلحملا

 .ةيميلعتلاو ةيدبعتلا رومألا :اهنم رومألا عيمج يف اوكرتشاو ،ةدابعلا ىف

.ةيمالسإلا ةوعدلا يف تارثؤملا نم هذه تناكف
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 لاصتالا لئاسو ةبوعص

 لعل :لوقي اهيلع اوبلغت فيكو "مهتهجاو يتلا تاقوعملا مهأ نعو

 ةراق ايقيرفإ قرشف ،لاصتالا لئاسو ةبوعص ىلإ عجرت تناك اقباس تاقوعملا

 بعصي تاريحبو راهنأو لاغدأ قطانم يهو ‘ةعساو قطانمو ةعساش ةريبك

 ةنراقم ليلق نيينامحملا ددع نأ امك ليوط نمز ىلإ جاتحي اذهو .اهيف لقنتلا

 لحاسلا ةقطنم يف ناكسلا ددع نآ ىلإ ةفاضإلاب ،نييلحملا ناكسلا ددعب

 .ةينثو ىلع :يأ ،ةنايد ريغ ىلع يقيرفإلا

 .كلانه يمالسإلا يناملا دوجولا تبكاو يتلا تاقوعملا مهأ يه هذهف

 ةغللا يه نيينامحملا ةغل نأ اميس ال ‘تاقوعملا نم اضيأ ةغللا نإ مث

 قطانملا ةيقب ةغل نكل ،ةيلحاوسلا ةغللا يه يقيرفالا لحاسلا يفو ،ةيبرعلا

 هل ميلقإ لك ؤةنيابتم ةديدع تاغل يقيرفإلا لحاسلا قطانم فلخ عقت يتلا

 .لقنتلا ةبوعص ىلإ فاضي اقوعم لكشي اذهو ،هتغل

 ةيمالسإلا لودلا نع فلتخت ال

 :لوقي ،كانه ةدوجوملا سرادملا يف سردت تناك يتلا ةداملا عون لوحو

 نورقلا ذنم ةيمالسإ تارامإ اهيف تلكشت يتلا ةيلحاسلا قطانملا ىلإ ةبسنلاب
 نآرقلا سيردتك ،ةيمالسإلا دالبلا يف سردي ام اهيف سردي ىلوألا ةيمالسإلا
 ةلقتسم اهضعبو دجاسملا يف اهضعب .ةينيد سرادم كانه تراص مث ،ميركلا

 "كلذ ريغو ةديقعلاو هقفلاك :ةعيرشلا بتكو ،ةيبرعلا ةغللا اهيف سردي اهنع
 قرش يف ءالجأ ءاملع سرادملا هذه تبجنأو ،خياشمو ءاملع اهيف سردي

 يفو ،ةعمال ةينامع ةيملع ءامسأ ترهظ امك ،رابجنز يف اميس ال ايقيرفإ
 يف رابجنز يف رقتسا امدنع يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا :مهتمدقم



 ١٢١ .- هرثأو ايقيرقإ قرش يف يناملا دوجولا

 ،يصورخلا رصان نب فيس خيشلا كانه مث ،ناطلس نب ديعس ديسلا دهع

 ريثكلاو ةبارع ينب ديعس نب لاله خيشلاو ‘يحاورلا ملسم وبأ خيشلا كانهو
 .ءارضخلا ةريزجلا يفو رابجنز يف تيقب ملعلا ءامس يف ةعماللا ءامسألا نم

 ايقيرفإ قرش يف ديعسوب لآ ةلود دهع يف ءاملعلا نم ريثكلا كانه نأ امك

 ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز يف اورقتساو ايقيرفإ قرش ىلإ نامع نم اولقتنا
 نم نيرخآ ءاملع بناجب ،ةولك يف كلذ لبقو اةسابمم يفو مالسلا رادو

 نباو ،يناطحقلا نيدلا ييحم خيشلا :لثم قطانملا كلت سفن نمو ،نميلا

 .مهريغو ،يومأآلا زيزعلا دبعو طيمس

 ةسردم لتَمي مهنم دحاو لكف سرادم ةباثمب اوناك ءاملعلا ءالؤه ناكف

 نوسزَُي اوناكف ،هدجسم يف امإو هلزنم يف امإ سرَدُي ناك هنأل ؛سرادملا نم

 نويلحم ءاملع مهدعب رهظو ،ىرخألا داوملاو وحنلاو ةديقعلاو هقفلا يف

 يف ةصاخ ،ءاملعلا نم ديدعلا كانه راصف ،خياشملا ءالؤه ىلع اوملعت

 ،ديعس وبلا ةلود دهع يف مكحلا رقم اهيفو ةمصاعلا اهرابتعاب ؛رابجنز

 يف ينيد دهعم كلانه حبصأ ىتح ءاملعلا نم ريثكلاو ريثكلا مظت تناكو

 نم خياشملا ضعب هل دفوتسا دقو ،ةثيدحلا قرطلاب هيف سيردتلا ناك ،رابجنز

 لقتناو ،دهعملا اذه نم ديدعلا جرختف اهسفن رابجنز نم مهضعبو رصم

 قرش يف يقب مهضعبو ةنطلسلا يف بصانم اومّنستو ،ةنطلسلا ىلإ مهضعب

 .كلانه ةينيدو ةيملع بصانم اومستو اضيأ ايقيرفإ

 يساسأ روحم

 ةاعدلا دادعإو قحلا ةملك غيلبت يف دجاسملا هب تماق ىذلا رودلا نعو

نإ ةقيقحلا يفو ةيمالسإلا ةايحلا يف يسيئرلا روحملا ىه دجاسملا نأ دكأ
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 يف ةرشتنم اهدجنف ‘دجاسملا ءانب يف هيلع نودمحي امب اوماق كانه نييناملا

 اوناك نويناممتلاو ،هلك يقيرفإلا قرشلا يفو ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز ةريزج

 نم ةقطنم لك يف :لاثملا ليبس ىلعو ىاهنيوكتو دجاسملا ءانب يف نيزاتمم

 هنم عرفتت مث ‘دجسملا عقي هبناج ىلإو ‘قوسلا نوططخي مهدجت قطانملا
 ططخملا اذه دجي ايقيرفإ قرش قطانم ىلإ رئازلاف نكاسملا ىلإ قرطلا

 ابنج داصتقالاو ةدابعلا لوح رودت ةايحلا نأ ىلع ،ربعي يذلا ليمجلا ينكسلا

 ىلإ عراوشلاو قرطلا هنم عرفتت قوسلاو ©قوسلل رواجم دجسملاف ،بنج ىلإ
 .نكاسملا

 راشتنا يف مهاسو ‘ناكسلل اديج اينيد ادعب ىطعأ اذه نأ كش الو

 ظحالي امدنع هتينثو ىلع يقب يذلا يقيرفإلا ظحالن امدنع ،كلانه مالسإلا

 دجيو ،ةايحلا يف ليمجلا ماظنلاو يناممملا رجاتلا نم ةنسحلا ةلماعملا

 لوخدلا ىلإ هوعدي اذه ؛قوسلاب ةيقارلا ةيراجتلا ةلماعملاو قوسلاو دجسملا

 .مالسإلا يف

 تاقلح هيف ماقت ناك هنآل ؛ايقيرفإ قرش يف ريبك رودب ماق دجسملاف
 نإ ىتح &©فويضلا نولبقتسيو ،هيف نوقالتيو ،ةالصلل نوعمتجي هيفو ،ميلعتلا

 تيب هبناجب قوسلا دنع يسيئر دجسم لك يف ايقيرفإ قرش يف دجاسملا
 .دجسملل ةقصالملا ةفايضلل فرغ يف لزني فيضلا نإ ثيحب ةفايضلل

 ‘برعلا نوؤشب ىتغعُت ةيبرعلا ةيعمجلاو ةيبرعلا ةيعمجلا رقم هيف نوكيو
 "قوسلا راوجو دجسملا راوجب هانكس نوكيف كلانه لزني فيض يأ لبقتست

 امئاد عامتجالا نوكيو ،ناكم ىلإ ناكم نم هنولقنيو ،ناكسلا هلوح عمتجيو

 .دجسملا يف

 مالسإلا هل دارأ امك هتلاسر يدؤي ايقيرفإ قرش يف نذإ _ دجسملاف



 ١٢٢ . هرثأو ايقيرفإ قرش يف ينامغلا دوجولا

 تاداعلا رشن يف ريبك رود هلو ،ايقيرفإ يف ةيعامتجالا ةايحلا روحم وه حبصأف
 نأ نآلا ىتح دجي كانه ىلإ رئازلاو ،ةيمالسإلا قالخألاو ةيناممتلا ميقلاو
 تاداعلاب نيكسمتم نولازي ال ةينامغ لوصأ نم ايقيرفإ يف نيدوجوملا برعلا
 .ةميدقلا ةينامغلا

 هتاقحلمو دجسملا

 يه تركذ امك :لوقي ،ايقيرفإ قرش يف نآلا ينيدلا عضولا ةيفيك لوحو

 دجسملا ةيعمجلا كلت روحمو ،قطانملا ىوتسم ىلع ةيلحم تايعمج
 .سلاجملاو ةفايضلا تيبك :هتاقحلمو

 هذهو "ةيريخلا ةينازنتلا ةماقتسالا ةيعمج تئشنأ ةريخألا مايألا يف نكلو

 تادعاسملاو يمالسإلا ميلعتلاب موقت ةعساو تاطاشن اهل راص ةيعمج

 سرادمو ،ةتحب ةينيد اهنم سرادملا نم ديدعلا اهل راص ىتح .ةيريخلا

 موقي ،نآلا ريبك دهعم وهو ،رابجنز يف ةماقتسالا دهعم كانهو ،ماعلا ميلعتلل

 .ايقيرفإ قرش ءاحنأ عيمج نم بالطلا لبقتسيو ،هتلاسر ءادأب

 .ةلودلا ةمصاع اهنوك ؛مالسلا راد يف يسيئرلا اهرقم ةيعمجلا هذهو

 ىلع فرشت عورفلا هذهو ،عرف اهل دجوي ايقيرفإ قرش يف ةقطنم لك يفو

 ماعلا ميلعتلا سرادم وأ ،ماع لكشب ةينيدلا سرادملا وأ ،ةينآرقلا سرادملا

 يف ةماقتسالا دهعم :ةيميلعتلا تاسسؤملا كلت سأر ىلعو ،اهؤشنت يتلا

 .رابجنز

 ريخو ةيتيد بلاطم

 نم تركذ امك : لوقي ٠ اينازنت يف ةماقتسالا ةيعمج نيوكت ةركف نعو

يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةرايزو اينازنتل يترايز لالخ
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 ةينيدلا رومألل بلاطم كانه تحبصأ ؛م٦٨٩١/_ه٦٠٤١ ماع يف ةنطلسلل ماعلا

 .رمألا اذهب موقي راطإ نم دب ال هنأ انيأرو ،ةيريخلاو

 .م٩٩١! رياني رهش يف ةريزجلاو رابجنز ىلإ ةرايز يف تنك يننأ ركذأو

 يف ليجلا ذاتسأ هربتعأ يذلا ،يرحبلا ديعس نب ديمح ذاتسألل تركذ كانهو

 يف هتسارد ىهنأ دق ناك يذلا ،يرورسملا ناميلس نب رينمو ،رابجنز

 ةيعرشلا مولعلا دهعم داشرالاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعم يف ةنطلسلا

 نأ فداصت دقو ،رودلا اذهب موقتل ةيعمج ءاشنإ ةرورض امهل تركذ ايلاح

 ةصاخ ةرايزب اهسفن ةنسلا كلت يف ةنطلسلل ماعلا يتفملا خيشلا ةحامس ماق

 ةوخإلا ثحي نأ هتحامس نم تبلطو سطسغأ رهش يف ايقيرفإ قرش ىلإ

 ماقف ،كلذل اديؤم هتحامس ناك العفو ،ةيعمجلا ءاشنإ ىلع رابجنز يف

 ةريزجلاو رابجنزل نوكت نأ ررقملا نم ناكو ةيعمجلا ءاشنإ ىلع مهئَحب

 اينازنت ةيروهمج لمشتل اهعيسوت اوأر دعب اميف مهنكلو ،(هبمب) ءارضخلا

 .ةيداحتالا

 ةدالو نع نلعأ كانهو .اينازنت ةمصاع مالسلا راد يف عامتجالا مت العفو

 هذه معد ىلإ وعدن نحنو ،م٣٩٩١ ويام ١٦ خيراتب ،ةينازنتلا ةماقتسالا ةيعمج

 نع ةديعب ةيعامتجالاو ةينيدلا رومألاب موقت اهنأل ؛اًيونعمو ايدام ةيعمجلا

 .ةيسايسلا رومألا يف اقالطإ لخدتت الو ؤفرطتلاو بصعتلا

 ةديدع عيراشم ثيضتت

 حضوأ ،ةوعدلا رشن ليبس يف ايقيرفإ قرش يف مويلا نييناملا رود لوحو
 يبرعلا مكحلا ماظن ىلع رابجنز يف بالقنا ثدح يداليم ٦٤ ماع يف هنأ

 .ةيعرشلا مولعلا ةيلك ايلاح راص )١(
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 بالقنالا ناكو ايقيرفإ قرش يف ديعسوب لآ ةلود يف لثمتي يذلا يمالسإلا
 هيف تسروم ايساق ايومد ابالقنا ناك هنأب هفصن نأ نكميو ،اّيعويش ابالقنا
 لهأ مهرابتعاب ؛ةصاخ نيينامحلا برعلا دض تاعاشبلاو تاعانشلا نم ريثكلا

 تذخأو مهلاومأ تبصتغاف ،يأرلاو دقعلاو لحلاو ةهاجولاو مكحلا

 ناك بالقنالا نأ مهملا ليثمت عشبأ مهب لتمو ،مهنم ريثكلا لتقو ،مهقوقح

 .تايجولويديألا فالتخاو ةيهاركلاو دقحلا الإ هل رربم ال ايساق اًيومد

 .رصوحو هيلع قيوضو كانه يبرعلا دوجولا رثأت بالقنالا اذه دعب
 سرادملا ىلع يضقو ،ةبورعلاو مالسإلا وه ماع لكشب كلذل ةيحضلا ناكو

 ،كانه نم ءاملعلا جرخو رابجنز يف ةينيدلا رطألا نم ريثكلا ىلعو دهاعملاو

 .ىرخأ نكامأ ىلإ هجتا نم مهنمو ،نامغغ ىلإ ءاج نم مهنمو

 نكلو "ةيفاقثلا ةيحانلا نمو ةينيدلا ةيحانلا نم ةمتاق ةلاحلا تناك دقو

 ةميكح تادايق روهظب جرفنت رومألا تأدي نينسلا نم نيدقع دعب هلل دمحلاو
 دالبلا ىلإ لصاوتلا دي نودمي اوذخأف ،رابجنز يف اهنمو اينازنت ةيروهمج ىف
 لدابتت ةيمسرلا دوفولا تذخأف ءةنطلسلا مهتمدقم يفو ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 .تارايزلا

 يفو رابجنز يف عيراشملا نم ديدعلا ذيفنتب ةنطلسلا ةموكح تماق مث

 ،ىرخألا ةيويحلا قفارملا ضعبو ‘دجاسملا ءانب :اهنمو ءارضخلا ةريزجلا

 اينازنت ةيروهمجو ةنطلسلا نيب ةقالعلا نسحو ،دادزي لصاوتلا حبصأ اذهبو

 .ايقيرفإ قرش يف لودلا نم ديدعلا ةقالعلا تلمش ىتح ،دوت

 هبحاص .ايقيرفإ قرش يف نيدلا ىلإ عوجر كانه ناك لصاوتلا اذه ءانثأو

 سرادملا نم ددع ةماقإ يف كلذ لّتَمَتو ،ةقطنملا كلت يف ةينيد ةوحص

.هتلاسر ءادأ نم هيلع ناك ام ىلإ دجسملا ةدوعو ،ةينيدلاو ةينآرقلا
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 قرش يف ةيضابإلا دنع ةعمجلا ةالص ةماقإ :ةوحصلا كلت ملاعم نمو

 .ما٦٨٩ ماع :يأ ۔ه٦٠٤١ ماع يف تناك رابجنز يف تميقأ ةعمج لوأف ،ايقيرفإ

 ها٦٠٤ ماع نم بجر رهش ىيف ايقيرفإ قرش ىلإ ةرايزب تمق يننأ ركذأو

 نسلا رابك ةئف كانهف ،اهتماقإ يف نيفلتخم نييضابإلا تدجوو ،م٦٨٩١ سرام

 ‘كلذ نوضراعي نسلا رابك امنيب ،اهتماقإل نوسمحتم بابشلاف ،بابشلا ةئفو
 .اهوميقي مل رابجنز يف اوناك نيذلا مهفالسأ نإ :نيلئاق

 سوردلا نم ديدعلا تيقلأو ةعمجلا ةالصل عيجشتلاب تمق يبناج نمو

 يفو ضعوضوملا اذه لوح ةنخاس تاشقانم كلانه تناكو تارضاحملاو

 .هيف ماقت يذلا دجسملا ريتخاف ةعمجلا ةماقإ ةرورضب عيمجلا عنتقا ةياهنلا

 مهيلع ترشأف ،ةماقتسالا عماج هيلع قلطأ نآلاو ،يمرحملا دجسم وهو

 .كلذ اولمع العفو ةعمجلا ةبطخل ربنم دادعإب

 يدي طخبو جارعملاو ءارسإلا ىركذ ةبسانم تناك ةبسانملا نأ ركذأو

 تناكو فاقوألا ةرازوب تلصتا مث ،اهب اوبطخي يكل ةبطخلا مهل تددعأ

 نم دادعأب اوشعبي يكل ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازو كاذنآ

 ةعمج لكل ،ةيعوبسأ بطخ ةنطلسلا يف ةعمجلا بطخ نأل ؛ةعمجلا بطخ

 ءاهب اوبطخيل بطخلا هذه نم ةعومجم اوثعبف ءاهب ةصاخلا اهتبطخ اهل

 يضابإلا دجسملاو ةميدق بطخب اهيف بطخي ناك ىرخألا دجاسملا نوكلو

 نوتأي نيلصملا نم ريثكلا ناك ؛ةنطلسلا نم لسرت يتلا بطخلاب هيف بطخي

 نأل ؛نيينادوسلاو نييرصملا نم نودفاولا اميس ال ةيضابإلا دجسم ىلإ

 ةلقن لّتَمُي اذهو ،ةنطلسلا نم مهيلإ لَسزُئ ةثيدح دجسملا اذه يف بطخلا

 .ةينيدلا ةيعوتلا يف ةديج

يف ماقت اهدحو رابجنز يف نآلاو ءارضخلا ةريزجلا يف تميقأ كلذ دعب



 ١٢٧ .ح _ ....لل ۔۔۔ ... هرثأو ايقيرفإ قرش يق ينامغلا دوجولا
 ۔_ےحح ح

 قرشلا قطانم عيمج يف يضابإلا دوجولا معت نآلا تحبصأو ،ناكم نم رثكأ

 يفو ،ازناوم يفو ،يدنيلام يفو \ةسابمم يفو "مالسلا راد يف :يقيرفإلا
 ادناورو ،ادنغوأو ،اينيكو ،اينازنت :ايقيرفإ قرش قطانم عيمج يفو ،اجناينش
 خيراتلا كلذ يف رابجنز يف تناك اهتماقإ ةيادب نكل وغنوكلاو ،يدنوربو
 .هتركذ يذلا

 يميلعتو يوبرت

 حضوأ ،ملعلا نم ءزجلا اذه يف نيدلا رشن يف رود ةأرملل تناك اذإ امعو

 ،تاليلق نك تاملعتملا ءاسنلا نامع يف ةأرملاك ايقيرفإ قرش يف ةأرملا نأ

 ةلضافلا ةيمالسإلا قالخألا ىلع ةئشانلا ةيبرت يف رود نهل اذه عم نكلو

 ميلعتلا ميركلا نآرقلا نملعي نك ءاسنلا ضعب كانهو نسحلا كولسلاو

 هب موقي نآرقلا ميلعت نإف "ميركلا نآرقلا ميلعت وه يذلا مالسإلا يف يئدبملا

 .ميلعتلا يف ريبك رود نهل ناك ءاسنلا ضعبف نامع يف وه امك ،ءاسنو لاجر

 ةيبرت يفو ،رجتملا يفو ،لقحلا يف :لجرلا بناجب نهنإف ماع لكشب نكلو
 ةيمالسإلا ةيبرعلا تاداعلا ىلع ةظفاحم يه تناكو ،اهلك ةايحلا يفو ،دالوألا

 .قالخألاو نيدلا ىلعو
 . س

ان .رس .ر ) 7 رس 9 ١





 مالسإلا رشن ىف نييناملا رود

 ايسآ قرش بونج ياف
 ه١٢٤١ ةدعقلا وذ ١٧ :خيراتب ةرضاحم

 م١٠٠٢ رياربق ١ :قفاوملا





 ١٢٣١ ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نييناملا رود

 ءاقتلالل ارظن كلذو ؛ايقيرفإ قرش يف نييناملا رود نع ثيدحلا رثك

 قرش بونجل ةبسنلاب امأ ،ايقيرفإ قرش نيبو نامغ نيب لصاوتملا يخيراتلا

 ‘تاراشإلا ضعب :لمل وأ تاساردلا ضعب ىوس ‘هنع ثيدحلا قف ايسآ

 ؛ايسآ قرش بونج يف ينامغتلا رودلا ضعب ىلإ ريشت ةماع تاسارد نمض

 قرش بونج نيبو نامع نيب لاصتالا ةيرارمتسا مدعو لصاوتلا عاطقنا ةجيتن
- 

 .ايسآ

 ميلقإلا :نيميلقإلا نم لكل يفارغجلا عقوملا ىلإ عبطلاب عجار اذهو

 يبونجلا ءزجلا يف عقت نامغ نوكل ؛ايسآ قرش بونج ميلقإو يناملا

 يف عقت ايأ اهنأ امك هةيبرعلا ةريزجلا هبش نم وأ برعلا ةريزج نم يقرشلا
 روص ةيالوب دحلا سأر ةقطنمف ريبكلا يبرعلا نطولا نم يقرشلا بناجلا

 نطولا نم ءزج وه يذلا يناممتلا يبرعلا نطولا نم بارت ةطقن رخآ لثمت

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم اضيأ ءزج وهو ،يبرعلا

 بونج ىلإ يرحبلا كرحتلا ةيرح نيينامغلل حاتأ عقوملا اذه نأ كش ال

 قرش ىلإو ايسآ قرش ىلإ :لقَل وأ ،ايقيرفإ قرش بونج ىلإو ايسآ قرش

 .ايقيرفإ

 دم دقو بونجلا ىلإ لبقملا لجرلاك نامع ةنطلس عقوم ناسنإلا روصتي
ىلإ لصو ىتح اقرش ةيناثلا ديلاو ايقيرفإ قرش ىلإ لصوف ابرغ هيدي ىدحإ
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 عقوملا ةجيتن نيراسملا نيذه ربع ينامثلا كرحتلا ناكف . ايسآ قرش بونج

 .هركذ مت يذلا يفارغجلا

 يف ميساقتلا نسحأ باتك بحاص يسدقملا ربعي امدنع هنأ ةقيقحلا يفو

 نع لوقي امدنع ٥يرجمهلا عبارلا نرقلا رخاوأ يف ىفوتملاو .ميلاقألا ةفرعم

 .اهيف ام ةقدلا نم اهيف ةرابعلا هذه ؛«نيصلا زيلهدو قرشلا ةنازخ» :اهنأب راحص

 :يأ ،رادلا باب نيب عقت ةقطنم :وه زيلهدلا ،ةغللا يف زيلهدلا وه امف

 يف هنأب دقتعأو زيلهدلا وه اذه رادلا لخاد نيبو رادلل يسيئرلا بابلا

 ةبسنلاب راحصل نأ كلذ ىنعمف ،ةزاوردلاب اهنع رتبعُي ةيلحملا ةينامعلا ةجهللا

 ةهجتملا عئاضبلا لك نأ كلذ ينعيو ،ةيمهألا هذه لثم ريبعتلا اذه يف نيصلل

 .هلماكب قرشلا ةنازخ اهنوك ىلإ ةفاضإ ،راحص نم جرخت تناك نيصلا ىلإ
 ناك رهاظلا بسح ۔ نيصلا نولصي نيذلا نأل ؛نيصلا زيلهد اهنكلو

 .راحص ءانيم نم نوقلطنيو ،نامُع لهأ نم مهمظعم

 جيلخ نم ادبت ،ةديدع قطانم مضي وهف ايسآ قرش بونجل ةبسنلاب امأ
 بونج يه اهلك ةقطنملا هذه ،اقرش يبونجلا نيصلا رحب ىتحو ابرغ لاغنبلا

 ةنطلس ،ةروفاغنس ێايزيلام ،ايسينودنأ :يه ،ةديدع قطانم مضتو ،ايسآ قرش

 نكلو .ةقطنملا هذه اهمضت نكامأ ةدعو .امروب ،مانتيف \دنليات ،يانورب

 .ويالملا ليبخرأ عمو نيصلا عم يه ةينامحتلا ةقالعلا

 ةروفاغنسو ،ايزيلام :اهنم لودلا نم ديدعلا نآلا مضي ويالملا ليبخرأ

 ليبخرأل ةبسنلاب اذه ،نيبلفلا بونجو ،ايسينودنأ لامشو ،يانورب ةنطلسو

 .ةرضاحملا هذه يف ثيدحلا بصع وهو ويالملا

كرحتلا ةيرح نيينامحملل حاتأ ايسآ قرش بونجو نامُغ نيب عقوملا اذه



 ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نيينامغلا رود
 ١٣٢

 اولسو اينيد يراضحلا ريثأتلا مهل ناكف ،ايسآ قرش بونج ىلإ اولصو ىتح
 ىنع بوعشلا كلت لهأ نم ريثكلاف ةيبرع ديلاقتو ةيمالسإ تاداعو ايعامتجا

 يمالسإلا يراضحلا ريثأتلا نم اهوذخأ يتلا ةيبرعلا ةيمالسإلا تاداعلاب
 .ىنامثلا

 ىف ىخيرات قمع اهل نيصلاو لب ايسآ قرش بونجو نامُغ نيب ةقالعلا

 تناك امدنع يداليملا لوألا نرقلا ىلإ نوخرؤملا هب دوعي قمعلا اذه ةقيقحلا
 ىف ةقطنم كلانه تراص ىتح لاصتالا روطتف ،ياه ناه ةرسأ نيصلا مكحت

 تناك .يداليملا عبارلا نرقلا يف كايناباد :نينيصلا دنع اهيلع قلطي جيلخلا

 ىلع قبطني هنأ مسالا اذه دعبتسأ الو ،ةينيصلا عئاضبلا هيف ضرعت قوس ماقت

 نكل ،ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ نم قوس اضيأ تناك ابد نآل ؛ابد :ةقطنم

 .مالسإلا روهظ عم اريبك اًماشن طشنو اريبك ادعب ذخأ لاصتالا اذه اعبط

 .راحص نم ةيراجتلا تالحرلا تقلطناف

 نرقلا ةيادب يف ايسآ قرش بونجو نيصلا راز يذلا يدوعسملا ركذيو
 لك يفو "نييناملا نم ةذخاون اهب ةينيصلا عناوملا دجو هنأب يرجهلا عبارلا

 يدوعسملا اهراز يتلا يناوملا كلت ،جنزلا رحب كلذكو ؤ“نيصلا رحب عرناوم

 نيينامعلا نم اهيف اوناك نيذلا ةذخاونلا مظعم ناك ةرتفلا كلت ىف

 ©يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوآلا فصنلا يف قطانملا كلت راز يدوعسملاو

 قطانم نيبو نييناملا راجتلا نيب فيثكلا لصاوتلا كلذ ىلع ليلد اذهو

 .ايسآ قرش بونج

 وه ريبك يمالسإ ملاع وهو ريهش صخشل ةريهش ةلحر انل نود خيراتلا

 اذه ،ينامحملا يولهبلا يويسبلا روباس نب مساقلا نب هللا دبع ةديبع وبأ خيشلا

يبأ نبا ملسم ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ذملتتو ،نامممب ايسب نم ناك لجرلا



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف يناملا كارحلا

 ةدع يف ماقأو فقوت هنأ رهاظلاو ڵتالحر هل تناك كلذ دعب مث ،ةميرك

 اقافآ ناسنإلل حتفي ةراجتلاب مامتهالا نأل ؛دحاو ناكمب فتكي ملو ،قطانم

 تاقبط هباتك يف ينيجردلا خيشلا نأ ىتح "نكامألا نم ديدعلا يف ةماقإلاو

 هر مساقلا نب هللا دبع ةديبع وبأ :مهنمو» :لاق ،هب فرع امدنع خياشملا

 هتايح خيراتو ،«راصعألا كلت ءاهقفو راصمألا يف ماقأ نَم ءالضفلا دحأ

 ةكم يف ةليوط ةرتف ماقأ مث ©راحص نكسو ةرصبلا لزن هنأب هل دهشي

 .ةمركملا

 هئالمز نم راجتلا نم ةعومجم عم جرخ ۔ ةرصبلا نم :يأ كانه نمو

 ةنس اهنم اوقلطناو راحصب اورمو ،هريغو نوميم نب رضنلا :مهنم

 نب ىدنلجلا مامإلا ةمامإ طوقس دعب تناك هتلحر نأ رهاظلاو م٢٥٧/ه٥

 نم جرخ نأ ذنم :نيماع تقرغتسا ةلحرلا هذه ه٤٣١ ةنس نامغ يف دوعسم

 نم بلجي ناكو ،ةراجتلل ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ،اهيلإ داع ىتح راحص

 رئاسو ،دوعلاو ©بيطلا :اهنم ،عئاضبلا نم ريثكلا ايسآ قرش بونجو نيصلا
 .علسلا

 .ايباجيإ اريثأت ترقأ مايألا كلت يف راجتلا ءالؤه لثم تالحر نأ كش ال

 ايسآ قرش بونج قطانم يف رشتنا مالسإلا نأل ؛مالساإلا ةلاسر ترشتناو

 .نييناملا راجتلا قيرط نع رشتنا دقف طقف ةوعدلا قيرط نع نيصلا ىتح

 دجوف يمالسإلا نيدلا ميلاعتب نيفراع ءاهقفو ءاملع راجتلا مكئلوأ ناكو

 اوذخأف ةماقتسالاو ةلماعملا نسح راجتلا ءالؤه لبق نم ميلاقألا كلت يلاهأ

 بوعشلا عيمج لمشي نكي مل مالسإلا نأ كلذ ىنعمو ،مالسإلا نوقنتعي

 .تاعامجو دارفأ هقنتعي ناك امنإو كلانه

.حوتفلا قيرط نع رشتني مل ايسآ قرش بونج يف مالسإلا :نذإ



 ايسآ قرش بونج يق مالسإلا رشت يف نيينامغلا رود
 ام ا_.۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ م ۔ .۔۔۔۔ . ١٢٣٥

 نيصلا برغ ىلإو تبتلا ىلإ تلصوو ايسآ قرش ىلإ تلصو تاحوتفلاو

 رشتنا مالسإلاف ايسآ قرش بونج امآ ،نامزلا كلذ يف ميلاقألا نم اهريغو
 .راجتلا قيرط نعو طقف ةوعدلا قيرط نع اهيلإ

 نيبو هنيب ةقرفتلل ؛ريغصلاب بقلو ريغصلا ةديبع يبآ مامإلا ةلحر تناك
 ۔ ريبكلا ةديبع وبأ وه يذلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هذاتسأو هملعم

 تمكح يتلا جنات ةرسأ دهع يف نيصلا ىلإ كلت ةيراجتلا هتلحر تناك

 .ابيرقت نورق ةثالث ىدم ىلع عساتلا نرقلا ىتح عباسلا نرقلا نم نيصلا

 :نينيصلا دنع ىمست ميدقلا يفو نوتناك ىلإ كلت هتلحر يف لصوو

 تلصو يتلا يهو نوتناك :نآلا يهو ،وفناخ :ىمست برعلا دنعو ،اوشتناوق

 ؛ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو لبق نم اهثاعتبا مت يتلا راحص ةنيفسلا اهيلإ

 ىتح راحبلا بكرو رفسلا قاشم مشجت يذلا ينامعلا ملاعلا اذه ةلحر ءايحإل

 .ةروهشم هتلحرو نيصلا يف نوتناك ةنيدم ىلإ ةيراجتلا هتلحرب لصو

 نوحالم كلانه رهتشاو .ةيناملا ةيراجتلا تالحرلا تلصاوت كلذ دعب

 بئاجع هباتك يف كرزب هركذ ،اريبك ارجات ناكو ،ناورم وبأ :مهنم ،نوينام

 روهشملا ةذخونلاو دشار نب رفعج هالت مث ،يناممتلا ديزي :مهنمو ؤدنهلا

 ايسآ قرش بونج ىلإ هتالحرب اروهشم ناك يذلاو سادرم نب هيوليعامسا

 تقولا كلذ يف هب اوقتلا نيذلا ةلاحرلا هنع ىورو ءايقيرفإ قرشو نيصلاو

 .تالحرلا كلت رابخأ

 لاغنبلا جيلخ قيرطو دنهلا بونج قيرط نع نورمي ةلاحرلا ءالؤه ناك

 اوناك تاطحملا هذه لكو نيصلا ىلإ اولصي ىتح ويالملا ليبخرأ قيرطو

 كلانه يلاهألا ذخأ كلذلف يمالسإلا مهريثأت مهل نوكيو ،اهيف نوحيرتسي

.ائيشف ائيش مالسإلا نوقنتعي
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 تالحرلا زربأ نم تناك مساقلا نب هللا دبع ةديبع يبأ ةلحر نكلو

 رداصملا يف تنود دقو ©نيصلا ىلإ نوينامغتلا اهب ماق يتلا ةيخيراتلا ةيراجتلا

 كلت نيب ءامسألا طبض ةبوعصل ارظن نكلو ،ةينيصلا رداصملا يفو ةيناملا

 يباب ىرخأ هنع ربَعئو مساقلا يبأب هنع ربعت رداصملا ضعب ؛بوعشلا

 .هللا دبع

 ةموكح نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا تماق امدنع هنأ ىلإ ركذلاب ريشأو

 نم هنأ رابتعا ىلع ؛صخشلا اذه مسا حرط نيصلا ةموكح نيبو ةنطلسلا

 هذه لوح ترشن دقو ،خيراتلا ربع ةينيصلا ةيناملا تاقالعلا نشد نم ةدمعأ

 بريضملا يدان نع ردصت تناك يتلا ريدغلا ةديرج يف القتسم الاقم ةلحرلا

 اذه وه نم سانلا فرعو 0١٩٧٩ سرام ٢ رشع سداسلا ددعلا يف يضايرلا

 يخيراتلا ركفلا يف اديج الابقتسا يخيراتلا مسالا اذه لبقتساو ،رجاتلا

 يفو هتلوفط يف ةديبع يبأ ةايح نع ثدحتي لاقملا كلذ ،يفاقثلا ركفلاو

 يذلا صخشلا اذه وه نم انل حضتا كلذبو هتسارد ةيفيكو هتأشن يفو هابص

 ةقباطمو ؤةينامملا عجارملا قيرط نع همسا طبض نم ائكمتو ،ةلحرلا هذهب ماق

 ةينامعلا تاقالعلا يف انودم همسا حبصأو ىرخألا رداصملا ىلع همسا

 .ةينيصلا

 نرقلا ذنم نيصلا ىتح ايسآ قرش بونج يف رشتني مالسإلا أدب :نذإ

 نم لوألا فصنلا يفو ،نييناممتلا راجتلاو ةلاحرلا قيرط نع يرجهلا لوألا

 ملعلا لهأ نمو هعم نمو ةديبع يبأ مامإلا ةلحر تناك يرجهلا يناثلا نرقلا

 نيد نكي مل مالسإلا نأب اقباس تركذ امك نكل ،ةراجتلاو ةحالملل لضفلاو

 يتلا بوعشلا كلت نيب نمو ؤبوعشلا كلت ةفاك وأ بوعشلا كلت عيمج

 .ويالملا بعش مالسإلا لوخدب ترثأت
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 كلت نمو ،رزجلا نم ديدعلا نطقيو ،ةريبكلا بوعشلا نم ويالملا بعشو
 ،يانورب ةنطلسو ،ةروفاغنسو .ايزيلام :اهنم ،لود اهنم نوكتت نآلا رزجلا

 ليبخرأ اهيلع قلطي ناك اهلك ةقطنملا هذه ،نيبلفلا بونجو ،ايسينودنأ لامشو
 .ويالملا

 اهنأش ،ةيبرعلا فرحألاب بتكت يتلا ةيحلا هتغل هل بعش ويالملا بعشو
 ،ىمالسإلا ركفلاب تطبترا تاغللا هذهو ءةيدروألاو ةيسرافلا ةغللا نأش

 .ةيبرعلا ةغللابو برعلاب طابترا وه يمالسإلا ركفلاب طابترالا نأ كش الو
 كانه تالجملا ضعب لازت الو ،ةيبرعلا فورحلاب بتكت تاغللا هذه تناكف

 رامعتسالا ىتأ ام دعبو "ةيبرعلا فورحلاب ةبوتكمو ةيوالملا ةغللاب ردصت

 رامعتسالا نم يركسعلا وزغلا بناجب يفاقثلا وزغلا حبصأو قطانملا كلتل

 نإو ،ةيزيلجنإلا فورحلاب بتكت اهمظعم ةيوالملا ةغللا تحبصأ ؛ىبرغلا

 ةيوالملا ةغللاب ردصت لازت ال تالجملا ضعبو بتكلا ضعب كانه تناك

 .ةيبرعلا فورحلاب بتكتو

 :ايلاح اهيلع قلطيو ،اقلم :اهتمصاع ةكلمم مضي ويالملا ليبخرأ ناكو

 ،يبونجلا نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا نيب طبري جيلخ ىلع عقت يهو .اكلم
 نم اورمي نأو دب ال نيصلا ىلإ نوبهذي نيذلا راجتلاو برعلا ةلاحرلا ناكف

 .ويالملا ةكلمم تناك هنأ ثيح ،اقلم قيضم وه يذلا قيضملا اذه لالخ

 داحتالا اهنم نوكتملا تايالولا وأ تانطلسلا ىدحإ نآلا نوكت ىهو

 اذه ىلع فرشت تركذ امكو ايزيلام بونج يف عقت يهو يزيلاملا يلاردفلا

 طيحملا نيب طبري ايملاع ايراجت ائايرش لثمي يذلا ماهلا يويحلا جيلخلا

 .يبونجلا نيصلا رحبو يدنهلا

ناك هلعلو اقلم ىلإ لصو يداليملا رشع سماخلا نرقلا ةيادب يفو



 . ١٣٨_ يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يق يناملا كارحلا
 هھت_ لاد .-

 زيزعلا دبع :هيلع قلطي لجر ۔ عاقبلا كلت نم اهريغ ىلإ وأ نيصلا ىلإ الحار
 نكمتو كلملا نم برتقاو يكلملا طالبلا ىلإ لوصولا عاطتساو ،يناممتلا

 هعم ملسأ امك ،هتيشاح هعم تملسأو "كلملا ملسأو مالسإلا ىلإ هتوعد نم
 ويالملا ليبخرأ يف مالسالا رشتنا كلذبو "مالسإلا مهعيمج قنتعاو هبراقأ

 .ةرتفلا كلت ذنم

 انيدل رفوتت الو ،يناممملا زيزعلا دبع وه نم فرعن ال ةقيقحلا يف

 يف روكذم وه امنإو ‘هيلع انعلطا يذلا يناملا خيراتلا يف هنع تامولعم

 .يوالملا يزيلاملا خيراتلا

 ؛ايزيلام ىلإ دفو نمض انبهذ امدنع عوضوملا اذه ىلع فرعتلاب انأدب دقو
 .م٠٨٩١ رياني رهش يف ايزيلام يف ةيمالسإلا ةوعدلل يملاعلا رمتؤملا روضحل

 ايزيلام ةموكح عم نواعتلاب يمالسإلا ملاعلا ةطبار هتماقأ رمتؤملا كلذ ناك

 اقلم نم أدبت يتلا ايزيلام بونج ىلإ ةلحر انل تبتر رمتؤملا نم ءاهتنالا دعبو

 اهيلإ انلصو امدنعو ،روبمالاوك ةيلاردفلا ةيزيلاملا ةمصاعلا بونج عقت يتلا

 ناك نيرضاحلا نمض نمو ،تاءاقل جمانرب كانه ناكو ،لابقتسا انل لمع

 يف ثدحت امدنعو دمحأ نب دمحم خيشلا :همسا يزيلام يمالسا ةيعاد كانه
 ينامثلا دفولا دشانآ ينإ» :هتملك رخآ يف لاق ،اقلم ةيالو يف يلحملا ناملربلا

 ينامثلا زيزعلا دبع دجسم ةنايص وأ ءانب ةداعإ وأ ميمرت ىلإ ىعسي نأب
 مالسإلا لاخدإ يف لجرلا اذه لضف ىدمو ‘هتصق درسف ،«اقلم يف دوجوملا

 اهتمصاع تناك يتلا ،ويالملا ةكلمم كلم هيدي ىلع لخد ثيح ،ةقطنملا ىلإ

 ةصقب ىتأو ؤ©فارطألا ةعساو اهنأل ؛ةيروطاربما تقولا كلذ يف تناكو ،اقلم

 يقب يذلا ،ينامتلا زيزعلا دبع خيشلا قيرط نع مالسإلا كلملا كلذ لوخد

 ئدابم مهنيب رشنيو نآرقلا مهئرقيو مالسالا مهملعي نمزلا نم ةرتف كانه

 



 ١٣٨٩ ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نيينامعلا رود
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 لازي الو .ينامثلا زيزعلا دبع دجسم :مساب يمس ادجسم ىنبو ،نيدلا
 .اذه انموي ىتح افورعم دجسملا

 ىف درجوم فحتملا اذهو ،اقلم فحتم يف اضيأ ةنودم يه ةمولعملا هذهو

 ىلإ ويالملا بعش لخد امدعب اهيلإ اولصو نيذلا نويلاغتربلا اهانب يتلا ةعلقلا
 سداسلا نرقلا ةيادب يف اولصو نييلاغتربلا نأ ثيح ،نينسلا نم نرقب مالسإلا

 ناكملا يه اقلم نأ عقاولاو ءايسآ قرش بونج ىلإ لب ،اقلم ىلإ يداليملا رشع

 ةسابمم يف هولعف ام رارغ ىلع ةنيصح ةعلق اهيف نويلاغتربلا ىنب يذلا ديحولا

 هذه نكل ةسابمم ةعلق نم امجح رغصأ اقلم ةعلق نأ ريغ ،ايقيرفإ قرش يف
 ىلإ هجتم صخش لك نأل ؛ايملاع اًيراجت اًئايرش لثمي جيلخ ىلع ةعقاو ةقطنملا

 ةعلقلا نويلاغتربلا ىنبف قيضملا اذه ربع رمي نأ دب ال رحبلا قيرط نع نيصلا

 يف يملاعلا داصتقالا مامزبو ةراجتلا مامزب اوكسمي ىتح قيضملا كلذ ىلع

 هذه خيرات يكحي فحتملا اذهو ،اقحتم تلعج نآلا ةعلقلا هذه ‘تقولا كلذ

 زيزعلا دبع ملاعلا ةعساوب كلملا كلذ مالسإ :هيف ريكذ ام نيب نمو كةيالولا

 .اقلم ةيالو فحتم يف نودملا خيراتلا وه اذه ،م٤١٤١ ماع يف يناملا

 بعشلا نيب وأ ويالملا ليبخرأ نيبو نامع نيب ةقالعلا نإف كلذلو

 ةيضقف ،نيد ةقالعو أدبم ةقالعو ركف ةقالع يه يوالملا بعشلاو يناممللا

 .ناكمب ةيمهألا نم وهو .ةلوهسلاب سيل رمأ ينيد ماظنب بوعشلا طبر

 وأ ايسآ قرش بونج نيبو نامغ نيب لصاوتلا ةيرارمتسا مدع نكلو

 نم رخأتم تقو ىتحو مالسإلل ةطيسولا نورقلا ذنم يخيراتلا عاطقنالا
 كانه تحبصأف ،تاباتكلا نم ريثك يف يفتخت قئاقحلا هذه تلعج ؛نآلا

 رمألا اذه دنسأو ،ينامملا خيراتلا مادقأ تحت نم طاسبلا بحست تاباتك

. نب رخآ س ان ىل ا
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 نامغ ةنطلس ناتقطنملا ناتاه امهب تطبترا يتلا قئاقحلا هذه نكل

 نم ربتعتو يولملا بعشلا نادجوو بلق يف ةنودم يه ايسآ قرش بونجو

 هل نوحتفني رمألا اذه مهعم ناسنإلا شقاني امدنعو ،ةيخيراتلا جئاشرلا

 نأ ىتح ايسآ قرش بونج يف يناممملا ريثأتلا نوركني الو نوحرشنيو

 اهيلع قلطي لازت ال تاذلاب ايزيلام يف تابسانملا نابإ لمعت يتلا ىولحلا

 .تابسانملاو حارفألاو دايعألا مايأ يف لمعت ىولحلا هذهو ،طقسم ىولح

 هذه راهظإ نم انل دب الو ،اًرمتسم لاز ام يراضحلا ريثأتلا نأ كلذ ىنعم

 يلجنتو رمألا حضتي ىتح ؛اهلوح ةباتكلاو تامولعملا هذه رشنو قئاقحلا

 .سانلا لكلو نيثحابلا مامأ ةقيقحلا

 ءانب ةداعإب ةنطلسلا ةموكح موقت نأ يهو ةيصوت كانه نوكت نأ ىنمتأو

 وهو ،اقلم يف نييمالسإلا ةاعدلا دحأ اههجو يتلا ةوعدلل ءانب ؛دجسملا كلذ

 ءاماع نورشع تقولا كلذ ىلع ىضم هنأ مغر دمحأ نب دمحم خيشلا

 بعشلاو يناممملا بعشلا نيب يراضحلا لصاوتلل ازمر ربتعي هئانبب مايقلاو
 ."يضاملا نم يوق ساسأ ىلع رضاحلا ينبي ىتح ؛يزيلاملا

:1 

 دجسم» هميمرت وأ دجسملا ءانبب مايقلاب حارتقالا ىلع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو تباجتسا )١(

 عم لصاوتلاو دجسملا ىلع عالطالل ينتدفوأو ،اقلم ةيالو يف «يناممتلا زيزعلا دبع

 ؛ما١٠٠ ةنس كلذو ©هيلع تعلطاو دجسملا ترزو .ةيالولا ىلإ تبهذ العفو .نيلوؤسملا

 نب دمحم ركفملا ةيعادلا خيشلا مهنمو ،ةيالولا يف نيينيدلا نيلوؤسملا نم اددع تلباقو

 5ةيالولا ءارزو سيئر متسر يلع دمحم روتكدلا ةماخف انلباق مث .هانركذ يذلا دمحأ

 ةرازو ةيلوؤسم تحت كاذنآ دجسملا نإ» :انل لاق هنكلو .انترايز ببسو انتمهم نع هانربخأو

 .وكسينويلا ةمظنمب يملاعلا ثارتلا نمض لّجش دق هنأو ،روبمالاوك يف ةيلارديفلا ةفاقثلا

 .قفوملا هللاو ععوضوملا ىهتنا انه ىلإو ،«هيف فرصتلا عنمي ثيح



 ين زاملا زيزعلا دبع

 (غيراتلل ةداهش)

 :يلودلا رمتؤملل مدقم ثحب

 نيصلاو ايسآ قرش بونج لودو نامُع

 ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب
 م٦١٠٢ ربوتكأ ٦ 6ه ةرتفلل





 (خيراتلل ةداهش) يناملا زيزملا دبع
 ١٧٤٢ .-. ري . _ . :

 _ و ص س و 2 م

 ُهيتلازمتلاهمزفاتي

 يدنهلا طيحملاو برعلا رحب ىلع لطملا ناممتل يفارغجلا عقوملل ناك

 مهاطعأ امك ءةديدع بوعشو نيينامتلا نيب يراضحلا لعافتلا يف ريبك رود

 نم نيصلا ىلإ ايسآ بونجو نامغغ نيب لاقتنالاو رفسلا بح عقوملا اذه
 كرحتلا مهل حاتأ يذلا رمألا ةلباقملا ةهجلا نم ايقيرفإ قرش ىلإو ةهج

 قطانملا نيبو ةهج نم ةرصبلاو فاريسو نامع نيب ةراجتلاب امايق رمتسملا
 .ىرخأ ةهج نم ةروكذملا

 ريخ اوناكو 6مهتراجت بناج ىلإ يمالسإلا مهنيد مهعم اولمح مهنأ ىلع
 ةنامألاو قدصلاب ىرخألا بوعشلل مهتالماعمو مهكولسب ةودق ريخو ةوسأ

 رشتنا كلذلو ،نيلماع اوناك امنإو نيلاوق اونوكي مل مهف ثةيلاعلا قالخألاو

 للختي مالسإلا ناك ثيح {ةقداصلا مهتنسلأو ةفيظنلا مهيديأ ىلع مالسإلا

 .ةيراجتلا مهعئاضب

 ،ةعئارلا ةليمجلا روصلا هذهب مالسإلا اهيف رشتنا يتلا قطانملا نيب نمو
 ةنيدم نم اقالطنا ميركلا ويالملا بعش نم نوطقملا عساولا ويالملا ليبخرأ

عانقإ عاطتسا ،زيزعلا دبع همسا الجر خيراتلا انل لجس ثيح ،(اكلم) اقلم



 يوبسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف يناملا كارحلا ہ_د. ٤٤

 ناطلسلا مالسإلا دعب همسا حبصأ يذلا اراوسيماراب ويالملا (كلم) روطاربما

 .م٤١٤١ ةنس كلذو مالسإلا يف لوخدلاب هاش ردنكسا تاغيم

 اهب رداصملاو ،ةردانو ةليلق ميظعلا ثدحلا اذه لوح تامولعملا نأ ديب

 لوادتملا وه ةهجو اجكسن زيزعلا دبع لوح فالخلا ناك كلذلو ةحيحش

 .روكذملاو

 فورعم ةقطنملا ءانبأ نم دحاو ةداهش دامتعا ىلإ أجلن انلعج يذلا رمألا

 .ينامثلا زيزعلا دبع :ناونعب ثحبلا اذه ءاج كلذل ،هتقاثوو هركفو هملعب

 ايسآ قرش بونج لودو نامع :يلودلا رمتؤملل هتددعأ يذلا خيراتلل ةداهش

 ةطبار عم نواعتلاب ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا هدقعت يذلا نيصلاو

 .ةعماجلاب نييناملا ةبلطلا

 لكشت يف ةدوقفملا تاقلحلا نم ۔ ريبعتلا حص نإ ةقلح رجي هلعل
 .ويالملا ليبخرأ يف مالسإلا

 ٥5©&قيفوتلا ىلو هللاو
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 وأ "ويالملا ليبخرأ نم ةيبونجلا ةهجلا يف عقي يذلا (اكلم) اقلم ميلقإ

 .ويالملا ةريزج هبش

 نيب طبري يذلا ءاقلم قيضم وأ جيلخ وه يرحب قيضم ىلع اقلم لطتو
 نفسلا هب رمت قيضملا اذه ناكو يبونجلا نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا

 نيصلل يبونجلا برغلا يف عقاولا (اًيلاح وشناوج) نوتناك ميلقإ نيب ةيراجتلا
 .يراجتلا لدابتلل كلذو ةيبرعلا دالبلا نيبو

 اهلتحا دقو ٦ (اكلم) اقلم ميلقإلا ةمصاع يه يتلا ةنيدملا ىمستو

 ىلع زيمتملا اهعقوملو ،ةيجيتارتسالا اهتيمهأل ارظن ؛م١١٥١ ةنس نويلاغتربلا

 اهانب يتلا ةديحولا ةعلقلا يهو قيضملا ىلع ةلطم ةعلق اهيف اونبو

 نوللا تاذ ءارمحلا ةنيدملا اهيف اوأشنأ امك ايسآ قرش بونج يف نويلاغتربلا

 امهو ،اذه انموي ىلإ نيتيقاب ءارمحلا ةنيدملا اهلوحو ةعلقلا لازت الو رمحألا

 تقولا يف ايزيلام مومع يف اهلعلو ،اقلم يف ةيحايسلا ملاعملا مهأ نم

.ةيزيلاملا ةيخيراتلا ةنيدملا ىمست كلذلو ،يلاحلا
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 ةلودل يلارديفلا داحتالا تايالو ىدحإ رضاحلا رصعلا يف اقلم لكشتو

 . .ايزيلام

 بونجل مهرامعتسا نمض ثيدحلا رصعلا يف نويناطيربلا اهرمعتسا دقو

 تايالو ةيقب عم ايناطيرب نع اهلالقتسا تلان دقو ،قطانملا نم اهريغو ايسآ

 ءارزو سيئر لوأ جاحلا نمحرلا دبع ريمألا دي ىلع م٨٥٩١ ةنس ايزيلام

 ةرصاعملا ةثيدحلا 'ةيزيلاملا ةلودلل يلارديفلا داحتالا نمض نوكتل ؛ايزيلامل

 ةيمالسإلا ةلودلا لثمت تحبصأ ثيح ،نوملسملا اهب رختفي تحبصأ يتلا

 مالسإلل ةيلاثم حاجن ةصق كلذب تبتكف ،الادتعاو ةيمنت ةرصاعملا

 .نيملسمللو

 ايزيلامل يتارايز عقاو نم ةيصخشلا يتامولعم ىلإ ةفاضإ ،(تنرتنإلا) ةيتوبكنعلا ةكبشلا )١(

 .ةصاخ اكلملو .ةماع



 ١٤٧١ , .. (خيراتلل ةداهش) ين خيراتلل ةداهش) ينامغلا زيزعلا دبع

 روبملالاوك ةيزيلاملا ةمصاعلا يف دقع ،م٠٨٩١ ةنس نم رياني رهش يف

 ةوعد تهجو دقو ،ةيمالسإلا ةوعدلل يملاعلا رمتؤملا :ناونعب ايلود ارمتؤم
 دفو لاسرإل ؛نامُغ ةنطلسب - كاذنآ ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ىلإ

 .نينثا انكو 5ادفو انلاسرإب ةروكذملا ةرازولا تماق العفو رمتؤملا روضحل

 نم ددعل ةيعالطتسا تالحر دوفولل تدعأ رمتؤملا لامعأ ءاهتنا دعبو
 ىلإ ةهجولا تالحرلا كلتل تارايخلا نيب نم ناكو ،ةيزيلاملا ميلاقألا

 .روبملالاوك ىلإ ةدوعلا مث ةروفاغنس ىلإ روهوجو اكلم ربع بونجلا

 نم انقلطناف نييرخآ دوفو عم ةروكذملا ةهجولا انرايتخا ناك دقو

 اهانلصو دقو ،اكلم ةنيدم ةلحرلا تاطحم ىلوأ تناكو ،احابص روبملالاوك

 يف نيلوؤسملا لبق نم دوفولا لابقتسا ىرج دق ناكو "مويلا كلذ ىحض

 ىرج كانهو ،اعئارو الفاح لابقتسالا ناك ثيح ،ناملربلا رقم يف ةيالولا

 خيشلا نيثدحتملا نيب نم ناكو ،ةيالولاب نيلوؤسملا نيبو دوفولا نيب ءاقللا

 طبرت تناك يتلا ةيخيراتلا ةقالعلا نع ثدحت يذلا دمحأ دمحم ةيعادلا

 .ايمالسإ برعلاب ويالملا
ميمرت وأ ءانب ةداعإب اوموقي نأ ينامثلا دفولا دشانأ يننإ :هثيدح يف لاقو
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 مساب همسا طبترا دقو يخيرات دجسم هنأل ؛اكلمب ينامحتلا زيزعلا دبع دجسم

 تناك يتلا اكلم ىلإ لصو يذلا ،يناممعلا زيزعلا دبع يمالسإلا ةيعادلا

 ويالملا روطاربما ناكو ويالملا ةكلمم وأ .ويالملا ليبخرأ ةمصاع كاذنآ

 يف لوخدلاب هعانقإ يناملا زيزعلا دبع عاطتسا دقو ،مالسإلا ريغ ىلع كاذنآ

 روطاربمإلا لخدف ،ىلاعت هللا لضفب كلذ مت العفو مالسإلا لوبقو مالسإلا

 ذخأ كلذ دعبو هتيشاحو هتلود ناكرأ مالسإلا يف هعم لخدو ،مالسإلا يف

 هل ينامحتلا زيزعلا دبع ىنب دقو ،ةعيرس ةروصب ويالملا يف رشتني مالسإلا
 .يناملا زيزعلا دبع دجسمب فرعي حبصأ يذلاو ،اكلم ةنيدم يف ادجسم

 ىدل ةيعامتجالا ةرهاظلا لكشي مالسإلا حبصأ نيحلا كلذ ذنم هنأ رهاظلاو

 ٠. وي المل أ بعش

 ىلإ هانمذقو ،ةرايزلا نع هانددعأ يذلا انريرقت يف رمألا اذه انركذ دقو

 نأ ييأر يفو ،كاذنيح ةباجتسا كانه نكت مل هنأ ديب ،ةرازولاي نيلوؤسملا

 نامع ةنطلس نيب ةيسامولبد تاقالع دوجو مدع ىلإ دوعي ةباجتسالا مدع

 .كاذنآ ايزيلام ةلودو

 دفو نمض ايزيلامل ةرايز يل تناك م٧٨٩١ ماع نم ربوتكأ رهش يفو

 .اكلم ةنيدم ىلإ ةرايزب انمق رمتؤملا لامعأ ءاهتنا دعبو رمتؤم روضحل

 روطاربما مالسإ ةصقل ركذ هب اذإف ةعلقلا يف دوجوملا فحتملا انلخدو
 هاش ردنكسا تاغيم ناطلسلاب همالسإ دعب ىمست يذلا ،اراوسيماراب ويالملا

.م٤١٤١ ةنسب كلذ خيرات ددح دقو ثزيزعلا دبع دي ىلع



 ١٤٩ (خيراتلل ةداهش) ينامغلا زيزعلا دبع

 ءاقلإ نامغ ةنطلسب يبدألا ىدتنملا ينم بلط م١٠٠٢ رياربف رهش يف

 .نيصلاو ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نييناملا رود نع ةرضاحم
 ةدعقلا وذ ١٧ خيراتب روكذملا ناونعلا تحت ةرضاحملا ءاقلإب تمق العفو

 ويالملا روطاربما مالسإ ةصق اهيف تركذو ،م١٠٠٦ رياربف ١١ قفاوملا ها

 تدشانو ،يواكلملا دمحأ دمحم خيشلا هلاق امو يناممتلا زيزعلا دبع دي ىلع

 ىدتنملا نع ةلوؤسملا اهرابتعاب نامُغ ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو اهيف

 يف يناملا زيزعلا دبع دجسم ميمرت وأ ةنايص وأ ةداعإ ىلع لمعت نأ يبدألا
 ةرازولا ليكو ناسل ىلع ةروكذملا ةرازو لبق نم تفلك العفو ،ايزيلامب اكلم

 ةفرعمو دجسملا ىلع عالطالل ؛اكلم ةنيدم ىلإ ةرايزب مايقلل ،ةيفاقثلا نوؤشلل

 .هميمرت وأ هتنايص وأ هئانب ةداعإ نم هتاجايتحا

 دمحأ دمحم ةيعادلا خيشلا انلباقو ،م١٠٠٢٦ ةنس ةرايزلاب انمق لعفلابو

 يف انولبقتسا دقف نيرخآ اصاخشأو امخايشأو دمحأ يواونلا خيشلا هاخأو

 .ةنيدملاب ريبكلا عماجلا

 طمن سكعي ادجسم هاندجو دقو ،زيزعلا دبع دجسم ىلإ انبهذ مث

 نكامأك هقفارمو دجسملا مسج ثيح نم ويالملا يف ةميدقلا دجاسملا

.اهريغو ءوضولا



 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يق ينامغلا كارحلا

 ءارزو سيئر متسر يلع دمحم روتكدلا ةماخف ةلباقمل انبهذ كلذ دعبو

 نإ» :انل لاق نأ تناك ةأجافملا نكلو ۔انترايز فده نع هانربخأف ،اكلم

 الًّجَسُم راص هنأل ؛ةيلارديفلا ةفاقثلا ةرازو ىلإ هيلع ةيلوؤسملا تلقتنا دجسملا

 ةيحالص هدنع تسيل هنإف :يلاتلابو ««وكسنويلا ةمظنمل ىملاعلا ثارتلا نمض
 ثادحإ بعصلا نم هنإف يملاعلا ثارتلا نمض راص هنأ املاط» :لاقو هرمأ يف

 .«هيف ءيش يأ

.رمألا يضقو يعسلا فقوت كانهو



 (غيراتلل ةداهش) ينامغلا زيزعلا دبع

 ؟زيزعلا دبع وه نم
 ۔_ہ۔ہ. . . ۔ےح ۔س۔۔ے = ۔۔۔ےس ا ___

 .== - ۔___۔۔

 هبسن ركذلا فنآلا فحتملا يف ركذي مل زيزعلا دبع نآ يظفح يف

 لئاق نمف ،هبذاجتت ةدع فارطأ تذخأ كلذلو ثاهيلإ بستني يتلا ةهجلا الو

 هنإ لئاق نمو ،ةدج نم يزاجح هنإ لئاق نمو ڵتومرضح نم ينمي هنأ

 يردنالو ،هتينامغ ةوقب دكؤي دمحأ دمحم ةيعادلا خيشلا نأ َدْيَب كينامغ

 .اهيلع دمتعا ىتلا رداصملا

 فولأملا ريغ نم ناك هنآل ؛دعبتسم رمأ زاجحلا نم هنوك نأ ييأر يفو

 بونج ىلإ نوتأي اوناك نيذلا نأل ؛ايسآ قرش بونج ىلإ زاجحلا لهأ مودق

 .مهنم ةمراضحلا اميس ال ،نوينميلاو نوينامعلا مه نيصلاو ايسآ قرش

 نيصلاب (وشناوج) نوتناك راز امدنع هنإ :لوقي يدوعسلا خرؤملا كلذو

 ىلع 8""ةينامحلا بكارملاب جعت ايسآ بونج يف ىرخأ ئناومو اهءانيم دجو

 رشاعلا "يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع دق ناك يدوعسلا خرؤملا نأ

 .يداليملا

 .اًينمي وأ اينامغ هنوك نيب اددرتم ىقبي هرمأ نإف :اذل

 زيزعلا دبع نوك ىلع دمحأ دمحم يمالسإلا ةيعادلا ةداهش تدمتعا دقو

 .ةفرعملا راد ٦ ص ١ ج ©بهعذلا جورم (١)
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 .ناكملا لهأ نم وه روكذملا ةيعادلا نأل ؛ةيخيراتلا ةداهشلا هذه يف ،اينامغ

 ملعلا هيلإ لصو امبرو ،ايزيلام يف لب اكلم يف ةفرعملاو ملعلا يوذ نمو

 ةمولعملا لقن اوثراوت مهلعلو هدلب لهأو هلهأ نم اينام زيزعلا دبع نوكب
 ةياورلل نوكت رومألا ضعب يف هنأل كلذو ؛رباك نع ارباكو ‘بآ نع ابا

 .ليج دعب اليج ةمولعملا لاقتنا يف رود ةيهفشلا

 مل ايسآ قرش بونج قطانم بوعش نأ ۔ تحص نإ ۔ يتظحالم بسحو

 نم اهريغو مهرابخأو مهصصق اهنيب نمو ،مولعلا نيودتب نومتهي اونوكي
 .مهخيرات لحارم ربع ةيهفش تاياور اهلقانتب نوفتكي اوناك امنإو ‘تامولعملا
 اتنم امي الإ آذه اَمَو» مكحأو ملعأ هللاو مهدنع نيودتلا ةلق دجن كلذل

 .[١٨:فسوي] يظفح يتلل انك او
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 ١٥٢ (حيراتلل ةداهش) ينامغلا زيزعلا ديع

 :يلي ام انل نيبت ماتخلا يف

 .ادج ةميدق ويالملاو برعلا نيب ةقالعلا نأ

 دي ىلع مالسإلا خيرات نم ركبم تقو يف ويالملا ىلإ مالسإلا لصو ۔

 نكي مل ويالملا بعش ىدل ةيعامتجا ةرهاظك مالسإلا نأ ريغ “برعلا راجتلا
 ررق ام دعب كلذو ،يداليملا رشع سماخلا “يرجهلا عساتلا نرقلا ذنم الإ

 .يناملا زيزعلا دبع دي ىلع مالسالا يف لوخدلا ويالملا روطاربما

 ابزاجح هنوك نيب ،اهيلإ هتبسن يف فارطألا نم ددع زيزعلا دبع بذاجتت
 .اًينامُغ وأ اينمي وأ

 ،ةقطنملا ءانبأ نم نيفراعلا ءاملعلا دحأ ةداهشب ةيناملا هتبسن انحجر

 مهل ناك نيينامعلا نألو ،يواكلملا دمحأ دمحم خيشلا ةيعادلا وهو الأ

 .ةقطنملا يف ريبك يراجت دوجو

 ءانب ةداعإ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف ةلثمم نامع ةنطلس ةموكح تلواح

 ثارتلا نمض الّجَسُم حبصأ هنكلو ،هميمرت وأ هتنايص وأ زيزعلا دبع دجسم

.هيف ءيش يأ ثادحإ هعم رذعتي يذلا رمألا "يملاعلا
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 ليبخرأو نامغ نيب ةيخيراتلا ةقالعلا قمع انل دكؤي رمألا اذه نأ ىلع ۔

 ةلودو نامع ةنطلس نيب يلاحلا انرصع ىف ةديطولا ةقالعلا امو “ويالملا

 .ةقيمعلا ةيخيراتلا ةقالعلا كلتل يعيبط دادتماو ةقداص ةمجرت الإ ايزيلام

 اذكهو مالسإلا ىلإ ةاعد مهف اراجت مهنوك بناج ىلإ نييناملا نإ

 لأ ف َءامكإ ك » ،ىنسحلاب هيلإ ايعاد هنيدل اريفس نوكي نأ ملسملل يغبني
 ةتِْوَملأو ةمكحلاب كيَر ليس إ غتآ » ،ار٦٥ ةرقبلا] « يتلا نم دقلا يمي دك

 ٦٢٥[. :لحنلا] « ةنسأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ،قيفوتلا يلو هللاو

 م٦١٠٢ ويام ٢٨ / ه٧٣٤١ نابعش ٢١ طقسم

 ٩ . ,.ي /
 ذن_ :لما 7



 تايوتحملا سرهق

 تايوتحملا سرهف
 - . م

 ۔ے۔۔۔۔۔ ۔:ح۔حح. ۔ .ح ۔ ے صح
 7 .. ۔-۔ہس

 ةمدقم

 ايقيرقإ قرش يق يتامملا رودلا
 ديهمت

 يقيرقايا يتامحلا لصاوتلا

 مالسإلا رشن ١

 ةرادالاو مكحلا ١٦

 ةفاقثلا _ ٣

 ةعارزلا ٤

 ةراجتلا ۔ ه

 ديلاقتلاو تاداعلا ٦

 يقيرفإلا ربلا يف نيينامغلل ىلوألا ةطحملا : هروبت

 ادتوآ يق مالسإلا

 ةمدقم

 ناكسلاو ناكملا ادنغوأ :لوألا روحملا

١٥٥ .. 

٢٠ 

٢١ 

٢٢ 

٢٣ 

٢٥ 

٢٣١ 

٣٢ 

٣٦ 

  

  



 ناكملا الوأ ٠

 ناكسلا :ايناث ٠

 ةيقرشلا ايقيرفإ يف مالسإلا راشتنا :يناثلا روحملا

 ايقيرفإ قرش ىلإ ةيناملا تارجهلا :ثلاثلا روحملا

 ادنغوأ ىلإ مالسإلا لوصو :عبارلا روحملا

 ادنغوب ميلقإ :الوأ ه

 ورويناب ةكلمم :ايناث ٠

 ادنغوأ يف يناممتلا دوجولا :سماخلا روحملا

 ةيقيرفالا ىمظعلا تاريحبلا يف مالسالا

 ةمدقم

 ايروتكف ةريحب

 ىمظعلا ةيقيرفإلا تاريحبلا

 اساين ةريحب

 ىمظعل ا ت اريحبل ١ ل ود

 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف ينامغلا كارحلا

٣٦ 

٣٧ 

٣٨ 

٤١ 

٤٨ 

٥٠ 

٥٥ 

0٧ 

٥٩ 

٥٩ 

٩٦٠ 

٦٠ 

٦٠ 

٦١١ 

٦١١ 

٦١ 

٦٢ 



 يوالام

 ةيطارقميدلا وغنوكلا

 ىمظعلا تاريحيلا قطاتمل نييتامكلا فاشتكا

 يرماعلا ميهاربإ نب دمحأ

 ةعمج نب سيمخ

 دومح نب ديبع نب نمحرلا دبع

 رماع نب نانس

 يبجرملا دمحم نب ديمح
 يناوربلا نافلخ نب دمحم

 ةيراجتلا لفاوقلا قرط
 يلامشلا راسملا

 طسولا راسملا

 يبونجلا راسملا

 تاريحبلا قطانم يف يناملا رارقتسالا

 ينارمعلا طيطختلا :الوأ ه

١٥١٧ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٥ 

٦٧ 

٧١ 

٧١ 

٧١ 

٧٢ 

٧٢ 

٧٦ 

٧٦ 

٧٦ 

٧٧ 

٨١ 

  

  

  

  

  



 يعارزلا حالصإلا :ايناث ٥

 ةعانصلاو ةراجتلا :ائلاٹث ه

 ةيمالسإلا ةفاقثلا :امعبار ه

 ةيناملا ةركاذلا يف ىرطقس

 ةمدقم

 ناكملا ىرطقس

 ناكسلا ىرطقس

 جاتنالا ىرطقس

 ميدقلا خيراتلا ىرطقس

 يناملا طابترالا ىرطقس

 مالسإلا لبق :الوأ ه

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا دهع يف :ايناث ه

 كلام نب تلصلا مامإلا دهع يف :اتلاث ه

 ةمتاخلا

 هرثأو ايقيرقإ قرش يق يتاممعلا دوجولا

 زراب رود

 نسحلا كولسلا

 لاصتالا لئاسو ةبوعص

 ةيمالسإلا لودلا نع فلتخت ال
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 يويسآلاو يقيرفإلا نيقرشلا يف يناملا كارحلا

٨٣ 

٨ 

٨ 

٨٧ 

٩ 

٩١ 

٩٢ 

٩٥ 

٩٨ 

٩٩ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠٢ 

١١١ 

١٢ 

١٨ 

٩ 



 --- سس

 ١٦٣ _ هتاقحلمو دجسملا

 ٦٣ ريخو ةينيد بلاطم

 1٦٤ ةديدع عيراشم ذيفنت

 ٦٧ يميلعتو يوبرت

 1٦٩ ايسآ قرش بوتج يق مالسالا رشت يق نييناملا رود

 ١٤١ (خيراتلل ةداهش) يتاممملا زيزعلا دبع

 ٤٣\ ةمدقم

 ١٧٤٥ ناكملا

 ١٧٤٧ نامزلا

 ٤٩ ةينامع ةباجتسا

 2 ؟زيزعلا دبع وه نم

 ١٥٣ ةمتاخلا

١٥ 

  

  

  

  

  

  

  

 


