
 ةينامعلا ةيصخشلا ديكأت ىف هرودو ىضابإلا ركفلا

 ٠ .مكفاشلا نسح .د.أ

 ةيداملا رصانعلا عومجم ىه - ةينف ليصافت ىف لوخد نود - ةيصخشلا
 . ةزيمملا اهتامسو ةصاخلا اهتافص ددحتو ث ةيناسنإلا تاذلا موقت ىتلا ةيونعملاو
 ةيسفنلا تاساردلا ناديم ىف ةداع دصقي ام وهو ‘ درفلا ىوتسم ىلع كلذ قدصي
 : لاقيف ى ةيموقلا ىوتسمو نطولا ىوتسم ىلع - اضيأ - قدصيو ث ةرصاعملا
 . اهوحنو 0 ةيناملألا وأ } ةيسنرفلا وأ ، ةيسورلا ةيصخشلا وأ 0 ةيبرعلا ةيصخشلا
 هتاموقمو ، تايموقلا هذه ىدحإ ىلإ ىمتني ىذلا درفلل ةزيمملا تامسلا اهب ادارم

 . ةيفاقثلا ةيونعملا وأ ةيعيبطلا ةيداملا تامسلاو تاموقملا اهنم ءاوس 0 ةيتاذلا

 . ميلقإلاو عقوملاو سنجلاو خانملاك ةيعيبط بابسأو تارابتعا ىلإ كلذ عجر ءاوسو

 بولسأو نفلاو نيدلاو خيراتلاو ةفللاك ةيونعمو ةيفاقث تارابتعاو تاربخ ىلإ وأ

 : لاقيف صاخ ىنطو ديعص ىلع اضيأ ةملكلا مدختست دقو . ماع هجوب ةايحلا

 . ةيبرعلا ةغللل عمجم وضعو 4 ة رهاقلا ةعماجب مولعلا راد ةيلكب ةيمالعإلا ةفسلفلل مسق سيئر ) ( ١

٤٤ 

 



 تامسلا - بلاغلا ىف - اهب ادوصقم 0 ةينامعلا وأ ةيبرغملا وأ ةيرصملا ةيصخشلا

 اهتاربخو 0 ةصاخلا اهفورظ ىلإ عجرتو 0 ناطوالا هذه ىلإ نيمتنملا دارفالل ةزيمملا

 . ةزيمتملا

 ©صاخ هجوب ىنامعلا نطولاب ةبرجتو اركف " ةيضابإلا " تطبترا دقو { اذه

 ال ىتلا اهراثآو اهئادصأ نم مغرلا ىلع } ىمالسإلا خيراتلا حرسم ىلع ترهظ ذنم

 اهنأ ررقن نأ لوقلا ىف ةفزاجملا نم سيلو . نيملسملاو بردملا ايند ىف ركتت

 ىنامعلا ةيصخش ةغايص ىف - ديكاتلاب ىرخأ تاربخو تارثؤم نمض - تمهسأ

 هجون نأ مويلا لواحنسو . ةصاخلا هتامسو ٠ ةزيمملا هتامسق ديدحتو ، رصاعملا

 راثآ نم امهنيب امو بهذملا كلذ نم وأ ةيصخشلا كلت نم ةسمخ بناوج ىلإ رظنلا

 بناجلاو ، ىركفلاو ىملعلا بناجلاو 2 ىناميإلا ىداقتعالا بناجلا ىهو ؛ ةلدابتم

 بناوجلا هذه لك ىفو . ىحورلا بناجلا مث ، ىوغللا بناجلاو ، ىعامتجالا ىلمعلا

 عجرت . ةزيمتم تامسب ةينامعلا ةيصخشلا وأ ةينامعلا ةبرجتلا زيمتت تالاجملا وأ

 ةكرحلا ةربخ - دقتعأ اميف - اهنمو ، ةصاخلا اهفورظو اهتاربخ ىلإ ديكأتلاب

 . ىضابإلا ركفلا ةبرجتو 0 ةيضابإلا

 عوضوملا ىدي نيب ١-

 ايصخش اروعش وأ ةبرجت ركذأ نأ دوأ عوضوملا ميمص ىف لخدأ نأ لبقو

 ىنعلاط دقف تاذلاب عوضوملا اذه ىف بتكأ نأ ىلإ ىأ رلا هجتا امدنع ةدشب ىنجلاخ

 نب نارمع وه ٠ " ةماقتسالا لهأ" نم دحاو هفزع 0 ميدق نحل ىرعاشم مضخ ىف

 { ةيقيرفإ ىف نيملسملاو برعلا عماسم هؤادصأ غلبتل ‘ نامع نم هقلطأ . ناطح

 ىتح - همجعم ىف توقاي هلجس نأ دعب - ددرتي لظيو 0 مه رئامض حفاصيو

 فصي لاق ذإ 0 امالسو ادرب ىبلق ىلع لزنيف ، كلت ىرعاشم مضخ ىف ىنحفاصي

 نب ريبزلا عم ، رصمب "نويلباب" نصح حتف ىف نيكراشملا " دزألا " نم هناوخإ

٤٥



 ةنيدم طاطتخا ىفو "ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحص نم هريغو 0 ماوعلا

 : برعلا لئابق نم امهريغو قفاغو بيجت عم 0 هلوح طاطسفلا

 قباوسلا تافجوملا اهنم " نويلبب " مهلحأ ىتح هللا دمحب اوراسف

 قهاوشلا لابجلاو ديب هماهم مهنود لاح دق هللا دمحب اوسماأف

 قفارمو ىنغ اهيف مهل رادب هدحو هللا ىوس اوجري ملو اولحو

 )١( قفاغو بيجت اهيف مهناريجو اهلهأ عزفي ال رادب اوسمأف

 ىف ارقتسم لبق نم ناكو - ةيرصملا ةبرتلا ىف ليبنلا قرعلا اذه دتما دقل

 ٨ لينلا زاتجاو ، )٢( بونجلا ىلإ لامشلا نم = ةيقرشلا رصم ءارحصو ءانيس

 ... نادوسلا لخدو ث تاحاولا غلبو { اهديعص ىف ةصاخب رصم ءاحنأ ىف رقتساو

 اودلو نيذلا اهئاهقف مظعأ هلعلو ، ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف - رصم هيقف ناك ىتح

 ء(ه١٢٦٢ : ت) )٢( ىفنحلا ، ىدزألا ىواحطلا رفعج وبأ مامإلا وهو 0 ايدزأ - اهب

 اضيأ ايدزأ (ه٦٥٦ :ت) ىرذنملا ميظعلا دبع دمحم وبأ اهثدحمو رصم ظفاح ناكو

 © ىضابإلا هقفلا ىف مهنم ضعبلا عرب نيذلا اهيتفمو اهئابدأو اهئاملع نم ديدعلا اذكو

 9 برغملاب ةيمتسرلا ةلودلا مامإ ، متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ثعب ىتح

 )٤( ةرصبلا ىف هتمئأو بهذملا خويش ىتفتسي ثعب امك 0 هلزاون ضعب ىف مهيتفتسي

 نامع ةيضابإب مهتقالعو 0 برغملاو رصم ىف ةيضابإلا : ميلحلا دبع دمحم بجر . د )١(

 ٤٣. ص م٠٩٩١/ه٠١٤١ ، طقسم . ةرصبلاو

 ةعبطلا 0 ةرهاقلا ى رصاعملاو ثيدحلا انركف ىف ، ىعفاشلا فيطللا دبع دومحم نسح . د (؟)

 . ١١٢ ص م٠٩٩١ /ه٠١٤١ ىلوألا

 ىلوالا ةعبطلا 0 ةرهاقلاب ىجناخلا ةبتكم ،‘ ىواحطلا رفعج ويل : دومحم ديجملا دبع . د )٢(

 . ةمدقملل -

 . ٤٩ \} ٩٢ - ٩٨ ص - قباس عجرم : ميلحلا دبع دمحم ابجر . د ) ( ٤

٤٦ 



 تقو ىتح مهتياع رب - ةيضابإل ١ به ذم ريغ ىلع ١ وناكو 7 ماكحلا مهلمش . ىتحو

 ةيضابإلا بالطلل صصخ امدنع ىبويألا نيدنا حالص هلعف ام كلذ لاثم ؛ رخاتم

 ىتح بتاورلاو تاعاطقإلا مهل لعج امك 0 نوميقيو هيف نوسردي ‘ نولوك نبا عماج

 ) ١ ( " .... مهتسا ردو مهلمعل ١ وغ رفتي

 ءةقرفلا رعاشم تددج 0 دعابتلاو لومخلا نم ةرتف كلذ دعب تعاج دقل ، معن

 تالاقملا باتك ضعب هبتك ام " ةيضابإلا " نع تعاشأو 0 ةيبصعلا عزاون تيحأو

 نع اتردصف 0 ةرصاعملا ةوحصلاو ةثيدحلا ةضهنلا تناك ىتح 0 قيقدت نود

 اهحمالم اهيلإ ديعتو ةروصلا ححصت 0 ةميدق صوصنو ةثيدح تاسارد بهذملا

 ةعيبطب ةينامعلا دوهجلا بناج ىلإ ، ركني ال رود كلذ ىف ةرهاقلل ناكو ث ةيلصالا

 خيشلا امهلوأ : ةبراغملا انناوخإ نم نينثا ىلإ هيف لضفلا ضعب عجريو 0 لاحلا

 امهيناثو ، ىضاملا نرقلا ىف ةمئألا بطقب شيفطإ فسوي نب دمحم ىرنازجلا

 . ةرهاقلا نم امهلامعأ رثكأ تردص ناذللا رمعم ىيحي ىلع رصاعملا ىبيللا ثحابلا

 لمعلا لصاو ول 0 ىبلاطلا رامع روتكدلا وه نكمتم رخآ ىرئازج امهيماسي داك دقو

 اودافأ نيذلا برعلاو نييرصملا نيثحابلا نم ديدعلا ىلإ عجري امك . ليبسلا اذه ىف

 ىسكنيليتومو وذنيلنو رهيست دلوج ةصاخبو 0 ددصلا اذه ىف نيقرشتسملا دوهج نم

 هون ىتلا تاساردلا نم ديدعلا اوردصاف ، نوشاوجو نزوهلفو نوسنكليوو سإ نافو

 امبرو . " ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن " نع ميقلا هثحب ىف تافيلخ ضوع روتكدلا اهب

 ةثالثلا ماوعألا ىف تردص لامعأ ةثالثب ماقملا اذه ىف - اضيأ - هونأ نأ ىل زاج

 ىف هيلإ ءامتنالاب فرشأ ىذلا دهعملا ىلإ نومتني ةنالث ةذتاسأل ةرهاقلاب ةريخألا

 ةلسلس ىف " ديز نب رباج " باتك اهلوأ - مولعلا راد ةيلك وهو - ةرهاقلا ةعماج

 ركف ىف ةسارد : ةيضابإلا " باتك امهيناثو ، شيورد دمحأ روتكدلل برعلا مالعأ

 ( ١ ) ١ ص =_= قباسل ٥٠ .

٤٧ 

 



 نع ثحب ريخال او ، ىودب ح وتفلا وبأ ديجملا دبع روتكدلل . هتأشنو بهذملا

 عزتنت اهلكو ىوافلا حاتفلا دبع روتكدلل " ةيمالسإو ةيبرع تاسارد " ةلسلسب ةيضابإلا

 . ةيبهذملا ةيبصعلاو ةقرفلا نم الدب ةمألا ةملك عمجو ، ةيعوضوملاو فاصنإلا ىلإ

 مارتحالاو فاصنإلاو ‘ لصاوتلاو نواعتلا نم ديزم ىلإ انجوحأ امو

 اذه ىف أرقأ ملو 0 هاجتالا اذه ىف ةوطخ مويلا انؤاقل نوكي نأ ىسعو 0 لدابتملا
 ةمالا ىف ةيبهذملا نإ" : رمعم ىيحي ىلع ذاتسألا موحرملا تاملك نم لمجأ ناشلا

 هذه نإف ؛ نوناقلاب مطحتت الو \ ةجحلاب مطحتت الو 0 ةوقلاب مطحتت ال ةيمالسإلا

 ةيبهذملا مطحتت امنإو . لعفلا در ىف ةوقو بصعتلا ىف ةدش الإ اهديزت ال لئاسولا

 هب كسمتي ام دحاو لك فرعي ةفرعملابف . فارتعالاو ، فراعتلاو 0 ةفرعملاب

 ىعامجلا ءادألاو كولسلا ىف نوكرتشي فراعتلابو . هب نوكسمتي اذاملو ، نورخآلا

 ىذلا لثم هيطعيو 0 اضرب رخآلا كلسم مهنم دحاو لك لبقتي فارتعالابو . تادابعلل

 بيغت ةحامسلاو ةوخألا لظ ىفو 0 اطخاف دهتجا وأ باصأف دهتجا ؛ هسفنل هيطعي

 لصالاب 0 اهلمعو اهتديقع ححصت نأ لواحتو 0 اهسفن بولقلا دجتو 0 تايدحتلا

 . هللا همحر )١( " ةنسلاو باتكلا ىف تباثلا

 مازتلالا عم ةيطسولاو لادتعالا ) ةزيمملا هتمسو 0 ىداقتعالا بناجلا ٢

 : ( ةيباجيإلاو

 ءانبل خسارلا ساسألا {، نينيدتملا رئاسو 0 نيملسملا ىدل ةديقعلا لثمت

 9 ناسنإلاو ةايحلاو ، نوكلاو دوجولا ىلإ ةصاخ ةرظن نم هددحت امب ، ةيصخشلا

 نم هل همدقت امو 0 هتايح ىف نمؤملل فده نم همسرت امبو ، ريصملاو أدبملاو

 . هاطخ ددسيو هكولس ىدهي ىقالخأ جذومن

 )١( ةبهو ةبتكم رشن ةيمالسإلا قرفلل نيب ةيضابإلا : رمعم ىيحي ىلع بالقاهرة0١٩٧٦/١٢٣٩٦
 ص ١٠٢ .

٤٨ 



 نيولتو ٠ اهتامس مسرو 0 ةيصخشلا نيوكت ىف ريثأتلا ةغلاب رومأ كلتو

 وأ ىظفل راعش درجم سيل ىنيدلا ناميإلا نأ نودقتعي نم ىدل ةصاخبو { اهكولس

 هنإ ؛ - اضيأ - ىلمع كولس هلك كلذ عم وه لب 0 ىبلق ميلست وأ ىلقع عانتقا

 نم روهمجلا لوقي امك " ناكرألاب لمعو ، ناسللاب قطنو 0 نانجلاب قيدصت"

 . )١( صخأ هجوب ةيضابإلا انناوخإ كسمتي امكو 0 مالسإلا ىملكتم

 مهموصخو مهراصنأ نم ‘ ةيضابإلا وخرؤم ررقي نأ ةفذص ضحم سيلو

 ` بانتجاو لالحلل رحتو ، ىنيدلا قلخلاب مازتلا نم موقلا هب زيمت ام ؤ ءاوسلا ىلع

 طبرلل ةيعيبط ةرمت وه امنإو 0 )٢( فاصنإلاو لدعلاو قدصلاب كسمتو 0 مارحلل

 نآرقلا تايآ هب قطنت امك ، كولسلاو ركفلاو ‘ لمعلاو ناميإلا نيب مهيدل قيثولا

 زاوج وأ ؛ ءافوج ةملك ناميإلا لعجي ىذلا " ىلاغلا ءاجرإلا " مهتضراعملو 0 ميركلا

 رفكلا عم عفنت ال امك ةيصعم - اومعز امك - ناميإلا عم رضي لاف ؛ افتاز رورم

 . )٣( ةعاط

 نأو هللا الإ هلإ الأ دهش نم نأ " شيفطإ خيشلا اهنيبي امك ديحوتلا ةلمجو

 نأب نمآو 0 قحلا وه هبر دنع نم دمحم هب ءاجام نأ دقتعاو 0 هللا لوسر ادمحم

 ةيبرع تاسارد ةلسلس نمض) بهذملاو ةفئاطلا - ةيضابإلا : ىواذلا حاتفلا دبع . د رظنا )١(

 ٩٧١ ١ه- ١- ةيردنكسألا ط ج راوخلا ءا رآ : ىبلاط رامع .د . ٩ ص = ١ ؤ ددعلا (ةيمالسإ و

 : تسشوحأ ديعس ريكب . ٢٠٨ ص ة رهاقلاب حيبص ط ةيفسنلا دئاقعلا ح رش ىنا زاقفتلا و ٢.

 . ٥٠-٥٢ ] م٨٠٤١/٨٨٩٦١ ةرهاقلاب ةبهو رشن 0 ةيضابإلا لوصألا ىف ةيمالسإ تاسارد

 { ةرهاقلا ط ؛ ىبرعلا برغملا ىف ج را وخلاو ةفالخلا : بلطملا دبع ىزوف تعفر رظنا ) ( ٢

 : ىطلملاو ، ١٩٤٩ 0 ٢٢٣/٢ ض ةرهاقلا مالسإلا ىحض : نيمأ دمحأو ةمدقملا .. ٩

 . ٥٢ ص درلاو هيبنتلا

 )٢( ط . مالكلا ملع ةسارد ىلإ لخدملا : ىعفاشلا نسح رظنا ٢ ة رهاقلا ١٤ .ه ص.٦.٠-_-٦٤.

٤٩ 



 نأب رقأ نم 0 ردقلاو ءاضقلاب نمآو 2 قح رانلا نأو ، قح ةنجلا نأو ‘ قح توملا

 ناميإ مت دقف 0 هتديقع ىه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهيلإ وعدي ناك ىتلا رومألا

 . )١( " سانلا نيبو هنيب اميفو © هللا نيبو هنيب اميف

 ٨ ةماقتسالا لهأ نم انناوخإ ىدل ةديقعلا ليصافت ددعأ نأ انه ديرأ تسلو

 ىف اهسفن تسكع رومأب هونا نأ دوأ ىنكلو 0 اذه ىماقم ىف امزال كلذ نظأ الو

 هتيصخش ىف ىرت نأ ىعيبطو ‘ خيراتلا رادم ىلع ىضايإلا ملسملا ةيصخش

 ةيباجيإ نم هرمثي امو لمعلاو ناميإلا نيب طبارتلا كلذ اهنم ‘ - اضيأ - ةرصاعملا

 نأ اهنمو ، فرطتلاو ولغلا راكنإو لادتعالاو نزاوتلا اهنمو 0 هانفلسأ دقو مازتلاو

 اديدش ناك لب ، اريسي انيه ارمأ نكي مل نزاوتملا لدتعملا فقوملا كلذ مازتلا

 3 هيف هلل اوحصنو 0 هلجأ نم اومصاخو ث مهسفنأ تاذ نم موقلا هيق لذب ،اريسع

 نيرمالل اعيرس انه ضرعاس 9 لاجرلل ال قحلل مهتقاط دهج مهئالوب اوظفتحاو
 . ( هب كسمتلا ىف هولذب ام ىناثلاو - ةحامسلا عباط لوألا) . نيريخألا

 رفكلاو ناميإلا ىف -أ

 ميدقلا ىف ضعبلا مهيلإ بسني امك { مهيفلاخم نورفكي ةيضابإلا نأ احيحص سيل - أ

 ةريبكلا بكترم نأ نوري لمعلاب ناميإلا طبر ىف مهددشت عم مه لب . )٢( ثيدحلاو

 سيل دحوم هنكل { نآرقلا هفصو امك قساف ةبوتلا نع ضرعملا اهيلع رصملا

 ةمصعلاو 0 ةلملا نع ةريبك وأ تناك ةريغص هذه هتيصعمب جرخي الو ، كرشمب

 ضعب ىف درو ام ىلع ايرج - رفكلاب فصو نئلو 0 هلامو همد ىف هل ةتباث

 هقلخ ىف هبر ةمعن ركشي مل ثيح ٠ ةلملا رفك ال ةمعنلا رفك دارملاف - ثيداحألا

 . ٤٨ قباس عجرم : ىوافلا : رظنا ))

 . ٤٧ قباس عجرم : ىوافلاو . ١٧ - ١١١ ص قباس عجرم : رمعم (٢)



 ىف ديدشلا ديعولا نم ابره ايندلا ىف ةبوتلا ىلإ ةعراسملا هيلعو 0 هتياده ىفو

 ةرخالا )١( .

 ةيهلالا تافصلا ىن -ب

 سيل ' ، نيقولخملاب ةهباشم لك نعو ‘ صقن لك نع هزنم ىلاعت هللاو

 نود هسفن تقولا ىف لامك لكب فصتم وهو " ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك

 ةميدق ةيلزأ ىناعم تسيل تافصلا هذه نكلو 0 رداق ديرم ملاع ، ليطعت وأ ليثمت

 اهطابترال ةنكمم ريغ مهرظن ىف ىهف ةيؤرلا رمأ ىف نودتشيو 0 تاذلل ةرياغم

 نم ةيربخلا تافصلا ليوأت ىلإ نوليميو 0 (؟٢) اهنع هللا هيزنت بجي ةيدام طورشب

 مهعباتف ، )٣( ليوأتلا باب حتف نم لوأ ' مهنأ ضعبلا ىريل ىتح هوحنو ءاوتسالا
 فورظ نأ بسحأو " )٤( - اضيأ - حيبقتلاو نيسحتلا ىفو كلذ ىف ةلزتعملا

 . انايحأ ءارآلا ضعب تهباشت نإو ةفلتخم نيقيرفلا

 رايتخالاو ربجلا ىف ج

 ىف بسكلاب نولتاق ةيضابإلا نم " ةماقتسالا لهأ " نأ كلذ حضوي دقو

 نكلو ضيوفت الو ربج الف 0 نوبستكمو نولماع اهل مهو اهقلاخ هللاف دابعلا لاعفأ

 وأ ةرعاشألا نم مهبرقيو 0 اريثك ةلزتعملا نع مهدعبي امب 0 نيب نيب رمأ

 . )٥( اضيأ ةعيشلا ءامدقو فلسلاو نيثدحملا ريهامجو ث ةيديرتاملا نم ىرحألاب

 )١( قباس عجرم : ىبلاط رامع ٤١- ٤٦ ، ١١٦ .

 . ٥٨ ۔- ٤٢ قباس عجرم : ديعس نب ريكب ) ( ٢

 )٢( قباس عجرم : ىبلاط رامع ٩ ة ١١٧ - ١٦٠ .

 . ٦٠ قباس عجرم : ى وافلا ن راقو . ٧١١ل ۔- ١١٢٣ قباسلا ) ( ٤

 امو ٢١٢ ص - ه٢١٤١ ةرهاقلا ىلوأل ط . ىمالكلا ركفلا نم تاحمل : ىعفاشلا نسح رظنا )٥(

 .اهدعب

٥١ 



 لقنلاو لقعلا ىف -د

 دومج نيب نونزاوتم موقلاف ةيداقتعالا ماكحألا ىلع لالدتسالا جهنم ىف امأو

 نإو مهف 0 نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ىف ةلزتعملا ولغو ‘ صوصنلا ىلع ةيوشحلا

 ٥ صوصنملا مكحلا ةلباقم هب نوذخأي الف رومألا ضعبل هحيبقتو لقعلا نيسحتب اولاق

 ' - هناحبس - هلوقل ، لسرلا لاسرإب الإ سانلا ىلع هلل موقت ال ةجحلا ك نوريو

 عرشلا دورو لبق فيلكت الف ( /١٥ ءارسإلا ) " الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو

 الو ، هديحوت ىلع ةلالدلا ىف هللا ةفرعم نم ائيش اولاني مل سانلا نأو " ، فيرشلا
 مهل هنم هيبنتو هلسر ةنسلأ ىلع مهل هللا نم قيفوتب الإ هنيد نم ءىش ةفرعم نم

 نزاوتلا ىلع ةيداقتعالا لئاسملا فلتخم ىف موقلا صرحي اذكهو . )١( " مهيديأ ىلع

 . انايحأ هغولب مهيلع زع وأ لاوحألا لك ىف كلذ اوغلب ءاوس 0 ةيطسولاو لادتعالاو

 ىرخا لئاسم ىف مه

 ىلع مكحلا ةلأسم ىف موقلا نأ ىلإ ريشن نأ ةطقنلا هذه كرتن نا لبق دونو

 تفلك ىتلا ةيساسحلا ةغلابلا لئاسملا ىدحإ ةحراصملا انئش نإ ىهو - ةباحصلا

 نيثحابلا دحأ لوقيل ىتح 0 فقوتلا نم برض ىلإ اولام دق حريثكلا ةيضابإلا ةكرحلا
 نوري ةيضابإلا نم نيرخأتملا نأ لؤافتلا ىلإ وعدي اممو " : نييرصملا نيثدحمل

 ىلع ةيخيرات ةلأسم ىهو 0 )٢( " ىلوا ضوخلا مدعو ةباحصلا ةلأسم ىف فقوتلا

 ةلأسمك ، فالخ وأ ةقرف راثم نوكت نأ ىغبني الو ؛ لمع اهيلع بترتي ال لاح لك

 دقو ، ةبراغملاو ةقراشملا نيب هسفن ىضابإلا رظنلا اهيف فلتخي ىتلا نآرقلا قلخ

 . ٤٩ قباس عجرم : ى وافلا ) ( ١

 . د ص ةمدقملا - قباس عجرم : ى زوف تعفر ) ( ٢

٥٢ 



 . )١( نآلا اهدنع فوقولا ىغبني الو ‘ ثادحألا اهتزواجت

 فقوملا اذهب ةيضابإلا مازتلا نأ ىهف : افنآ اهيلإ ترشأ ىتلا ىرخألا ةطقنلا امأ -ب

 نم مهريغ نع مهزيم هنكلو 0 ريثكلا مهفلك دق ريبك دح ىلإ لدتعملا ىطسولا
 ىبأ ءاقل ىنمتي ناكو - ءاطع نب لصاو نأ ىكحي 0 هسفن تقولا ىف نيرصاعملا

 ،معن ؟ ةديبع وبأ تنأ : لاقو هيلإ ماقف ... فاوطلا ىف ةديبع وبأ اذه هل ليق - ةديبع

 ام : ةديبع وبأ لاقف ؟ ردقلا ىلع بذعي هللا نإ : لوقت كنأ ىنغلب ىذلا تنأ :لاق

 نب لصاو تنأو : ةديبع وبأ لاقف . رودقملا ىلع بذعي هللا نإ تلق نكل 0 تلق اذكه

 ىصخي هللا نإ : لوقت كنأ كنع ىفغلب ىذلا تنأ : لاق 0 معن : لاق ؟ ءاطع

 ذنم ءانب تينب : لاق مث ءيشب بجي ملو هسأر لصاو سكنف : لاق ؟ هاركتسالاب

 تاظحالم ةيأ مغربو . )٢( " ىناكم حربأ ملو دعقأ مل مئاق انأو همدهف ةنس نيعبرأ

 نم ريخألا بيقعتلا ةصاخبو 0 ةيضابإلا رداصملا ىف تءاج ىتلا ةصقلا ىلع
 ىضابإلا نيفقوملا نيب ةقالعلا ةعيبط لاح ةيأ ىلع روصت ىهف ‘ لصاو
 .ىلازتعالاو

 نم نيقباسلا قافرلل ةيضابإلا ةلصافم وه كلذ نم قشالا ناك امبرو

 امدنعف ، سمألا قافر ىلع قحلا ءالو مهميدقتو ٥ تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا

 ىلإ ضايإ نباو رافص نبا وعدي - دربملاو ىربطلا ىوري امك _ عفان ةلاسر تءاج

 مهنأو 0 مهنم ةءاربلل لهأ مه لب 0 هل ةاجن ال هنع فلخت نم نأو 0 هب قاحللا

 لوبق الو 0 مهحنابذ لكأ الو 0 مهتحكانم لحت ال رافك نيفلاخملا نم مهريغك

 مهنأل ؛ لالح مهلافطأ لتقو نيملسملا ضارعتسا نأو ، مهنع نيدلا ذخأ الو ،مهتداهش

 . ٦٥۔-ه٤٤٥ ى وافلا نراقو ٢٦٧ قباس عجرم : ىبلالط رامع رظنا ) ( ١

 اهيوري ىتلا ىضايإو ىلزتعم نيب ةرظانملاب نراقو ، ٥٩-٦٠ قباس عجرم : ديعس نب ريكب )٢(

 . م٤٧٩١ رنازجلا ط ١٦٨/١١ هتاقبط ىف ىنيجردلا

٥٢٣ 



 !اعفان هللا لتاق : ضايإ نبا لاق . لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا رافك لثم

 ىف ىبنلا ةريسك هتريس تناكو ‘ نيكرشم موقلا ناك ول قدص دقل ؟ ىأر ىأر ىأ

 ءاءرب مهو ماكحألاو معنلاب رافك موقلا نإ . لوقي اميف انبذنكو بذك هنكل ، نيكرشملا

 نبا نم هللا ئربو 0 ترصق دقف كنم هللا ئرب : رافص نبا لاقف .... كرشلا نم

 . )١( موقلا قرفتو . هنمو كنم هللا ئرب : ضايإ نبا لاقف . الغ دقف قرزألا

 هضفرو ٠0 ةمألا ةدحو ىلع هصرحو بهذملا لادتعا دكؤي لصاف فقوم هنإ

 ملت ىذلا رصاعملا ىبرعلا خيراتلا ىف ىذتحي نأب ىرح لثم وهو ، فرطتلاو ولغلل

 اذه نامع تنضتحا دقو 0 ىنيد ريغ وأ ناك اينيد ، فرطتلاو ولغلا ضارعأ هب

 هنود تلتاق لب ء ةاغطلا هنع ضري ملو ةالغلا هيلع دياز ىذلا ء لدتعملا فقوملا

 ىتلا تادجنلا بئاتك اهنع تدرو 0 )٢( " نيفرطتملا جراوخلا راكفأل اهلبقت مدعل"

 لوأ ىدنلجلا نبا ةدايق تحت ةيرفصلا تلتاقو ‘ نيح ىلإ تحجنو وزغلا تلواح

 اهتلود تداعتسا ىتح ، عجارتلل ترطضاو . دعب نم نييومألا مث ، ىضايإ ةفيلخ
 ىذلا لدتعملا بهذملاب تثبشتو 0 نرقلا فصنو نرق ةبارق دعب ه٧٧١ ماع ةلقتسملا

 ناكس مظعم هقتتعاو 0 نامع ىف دئاسلا بهذملا " - تافيلخ . د لوقي امك - حبصأ

 )٢( " رضاحلا انموي ىتح بهذملا اذه قنتعت هناكس ةيبلغأ لازت الو ، رطقلا كلذ

 ىقالخألا مازتلالا عم ةيطسولاو لادتعالا ةمس " ةينامعلا ةيصخشلا تذخأ هنمو

 . " ةيباجيإلاو

 )١) قباس عجرم : ىودب حوتفلا وبأ ديجملا دبع ٤٠-۔ ٤١  0قباس عجرم : ىبلاط رامعو ١١٢٣.

 )٢( قباس عجرم : تافيلخ ٧!١ .

 )٢( قباسلا ١٣٢ .

٥٤ 



 ٣ ةينالقعلاو ةحامسلاو حتفتلاب زيميو ) - ىركفلاو ىملعلا بناجلا ( :

 حورلاب باجعإلاو بجعلا ىضقي ىضابإلا ركفلا خيراتل عباتملا داكي ال

 لوألا نينرقلا لالخو 0 ىلوألا هتايح دوقع ذنم اهب ىظح ىتلا ةركبملا ةيملعلا

 . هسفن تقولا ىف 0 ةينالقعو ةحامسو حتفت نم هل رسيت امبرو 0 نييرجهلا ىناثلاو

 نيذلا نيعرابلا ةمئألاو ، نيبوهوملا ةداقلا ىلإ كلذ ىف لضفلا ربكأ عجريو

 ديز نب رباج ىرقبعلا ىنامعلا مهتمدقم ىف ىتأيو : ةيادبلا ذنم هنوئش ىلع اوماق

 ناك ث مالسإلا ىف ملعلا خيرات ىف بوتكم ناويد لوأ بحاص وهو (ه٢٩-٨١)

 نم ليلق الإ هل قبي ملو 0 اعيمج تدقف } رشع تادلجم ىف هتايورمو هاواتف مضي

 امامإ نكي ملو 0 بهذملل ىقيقحلا سسؤملا وهو 0 ةدودحم لئاسم ىلع "تاباوجلا"

 .ايلمع اميعز الإ نكي مل ىذلا ضايإ نبا نيثحابلا ضعب ىري امك 0 هيطغي ، اروتسم

 هدلقي نأ - ةمنألا نم هريغك - هركي ث اهلك ةماللو ةرصبلل ايهقف رباج ناك لب

 ىنع نوبتكي" : ةيهقفلا هءارآ نولجسي نم ىلع اركنم لوقيف ، هيأر اومزتليو ،سانلا

 ىبنلا باحصأ نم ليصألا هردصم نع ملعلا ىقلت دقو . )١( " ادغ هنع لوحتأ ايأر

 لاق ىذلا ةمالا ربحو نآرقلا نامجرت سابع نبا مهسأر ىلعو 0 نينمؤملا تاهمأو

 ىف امع املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق ىلع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول " : هنع

 رفكو ةمعنلا رفك نيب زييمتلا ةركف رولب ىذلا وه هنأ نظلا بلغأو )٢( " هللا باتك

 ىلوالا لادتعالا ةرذب ثرو امك ث )٢( سابع نبا هخيش نع اهثرو هلعلو ث ةلملا

 )١( ةرهاقلاب برعلا مالعأ ةلسلس ) ملعلا لجأ نم ةايح - ديز نب رباج : شيورد دمحأ .د (

 ددعلا ١٤٠ . ١٩٩١م - ص٥٦ .

 )٢( قباسلا ٤٢ .

 امب مكحي مل نمو " ةيآ ريسفت دنع لوألا ءزجلا ، سابع نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت عجار )٢(

 . ةدئاملا ةروس نم " نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنا

٥٥ 



 ىناثلا فصنلا ىف وه ءاج ىتح لالب وبأ ةليبق اهيلع ماقو "ناورهنلا" ىف تدلو ىتلا

 . ريخألا هدقع ىف ايوق اتبن توتسا ىتح اهيلع ماقف لوألا ىرجهلا نرقلا نم

 ،- هنع هللا ىضر - ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأ هذيملت هدعب نم ءاج مث .

 ناك )١( نيثحابلا نم ددع ظحالي امك - هنإف هقفلا ىف هغلبم غلبي مل نإو وهو

 بلغ دقف ىمهقفلا ريظنتلا رباج ىلع بلغ نئلف ؤ ميظنتلاو ةوعدلا ىلاجم ىف ابوهوم

 قيثوتلاو نيودتلا بيبح نب عيبرلا ىلع بلغ امنيب ؤ ىوعدلا ميظنتلا هذيملت ىلع

 ىف مهتدمعو ةيضابإلا عجرم لازي ام ىذلا هعماج بتكف 0 ثيدحلا لاجم ىف ىملعلا

 ىف هتفيلخ لثم ناك دقو 0 اضيأ ةوعدلا نوئش ىلع هصرح عم ث مويلا ىتح ةنسلا

 . )٦( اينامع ايدزأ - ايحرلا نب بوبحم اهتدايقو ةوعدلا نوئش هيجوت

 ريدصت ىلع نولمعي نيجيهم اوناك موقلا ءالؤه نأ ضعبلا ليختي ال ىتح

 نأ ىغبني ال رصاعم وأ ثيدح موهفم وهو 0 اهدوقو دادمإو اهدونج دادعإو ث ةروثلا

 هاور ام ماقملا اذه ىف ناهذألا ىلإ ديعن ، ىضاملا ىلع هعلخ ءارغإل ملستسن

 نوجراخ انم جرخ ول : اولاقف ةرصبلا ىف جراوخلا نم رفن عمتجا " هنأ نم ىربطلا

 حيباصم نونوكيف ضرألا ىف انؤاملع موقيف ، ةرتف انم تناك دقف ، هللا ليبس ىف

 هلمعتست امم برتقي جورخلا ىنعمل ريوطت اذهو )٢( ... نيدلا ىلإ مهنوعفدي سانلا

 حلطصم نم فقوم ةيضابإلا انناوخإلو . رضاحلا انتقو ىف ةيمالسإلا تائيهلا ضعب

 انب رم امك - نومكحيو 0 نيدلا نم قورملا ىلع هنورصقي مهو ؛ "جورخلا"

 نوأربتيو ايساق امكح نيملسملا ءامدل نيلحتسملا ىلع - ةقرازألا نم مهفقوم

 )١( ص تافيلخ رظنا ١٠٣ ىودب ديجملا دبعو ٦٥ اهدعب امو .

 )٢( تافيلخ .

 )٢( ىربطلا خيرات رظنل ٥ / ٥٦٧ .

٥٦ 



 ىلإ عجري اذه ديكات ىف لضفلا لعلو - نوري مهو ةماع جراوخلا نمو 0 )١( مهنم

 لوقي انهو 0 نمؤملاب قيلأ جورخلا نم نوللا اذه لثم نع دوعقلا نأ - ديز نب رباج

 لهأ نم فلسلا ىلإ قرفلا برقأ ةيضابإلا نأ عقاولاو " : ىبلاطلا رامع روتكدلا

 باتك وهو 0 اهب قوتوملا رداصملا نم ميدق ردصم اهررق ةقيقحلا هذهو 0 ةنسلا

 ىلإ ليواقألا برقأ وه : ضايإ نب هللا دبع لوقو ) : هيف درو ثيح ى دربملا

 . (٢)(ةنسلا

 امك ، لمعلاب طبتري وهو ٠ اساسأ ىمالسإلا ملعلا رشن ىلع اولمع موقلاف

 سوفنلا جاجوعا نم اوعاطتسا ام هب اوموقو 0 ةيعرشلا رداصملا ىف ررقم وه

 علخ ىف فارسإلل لحم الف اذلو { موهفملا اذهل اقبط مهروصع ىف عاضوالاو

 ضعب ىف هللضت وأ مهفلا قوعت دق اهنإف ، ىضاملا ثادحأ ىلع 0 هقحال تاموهفم

 . نايحألا

 اهتمدق ىتلا ةيميلعتلاو ةيملعلا رهاوظلا ضعب دصرن نل انل عفنألا نم هلعلو
 : مالسإلا ىف ملعلا خيراتو ةيمالسإلا ةيبرتلا ريوطت قايس ىف 0 ةيضابإلا ةكرحلا

 طبضلاو قيثوتلا دعاوق عضوو نيودتلا ةيمهاب ركبملا ىعولا كلذ نمف -أ

 قرفلا نم مهريغ هب اوقبس وحن ىلع العف كلذ ةسراممو 0 ءارآلاو تاياورلل ىملعلا

 ىلإ - )٢( شيورد دمحأ روتكدلا نيب امك - كلذ ىف لضفلا عجريو 0 ةيمالسإلا

 عيبرلا ةصاخبو 0 هدعب نميف هرثأ دتما ىذلا ، ديز نب رباج ، بهذملل ىقيقحلا مامإلا

 . - امهنع هللا ىضر - بيبح نبا

 ةرهاقلاب ةبهو ‘ مهلوصأ نع ةزكرم ةسارد ةيضابإلا : رمعمو 4 ,٣ -- ىبلاط رامع ) ( ١

 ص ٠ ٤ ٠

 )٢( قباسلا ١١٦ .

 )٢( قباس عجرم : شيورد دمحأ رظنا ٧٩۔- ١٠٩ .
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 ةريدج ةيحان ىهو " ةيميلعتلا تاسسؤملا " ةركف - اضيأ - كلذ نمو حب

 مامإلا اهب لسوت ىتلا " ملعلا ةلمح سرادمف " : ةوعدلاو ةيبرتلا لاجر نم ةساردلاب

 اهداس امو 0 هيقفلا ةيعادلا دادعإل - ةماعلا تاقلحلا بناج ىلإ - ةرصبلاب ةديبع وبأ

 خيرات ىف 4 راثآ نم اهنع مجن امو 4 بالطلا ج اوفأ نم هتلبقتسا امو 0 ديلاقت نم

 ةداجلا ةساردلاب ةريدج رومأ كئلوأ لك 0 ماع هجوب ةيمالسإلا ةايحلا ىفو ةكرحلا

 امك ىسايسلا وأ ىكرحلا لماعلا بيلغت نود - ةرضاحلا انتايح ىلع دئاعلا تاذ

 . )١( ةقباسلا ثوحبلا ىلع بلغ

 برفملا ةيضايل نيب عاش ىذلا " ةبارعلا ماظن " - اضيأ - كلذ نمو

 ىف مظنو ديلاقت هيف تفن دقو } اضيأ سنوتب ةبرج ىفو 0 رئازجلا ىف ةصاخبو

 . ريبك دح ىلإ اهرصعل ةقباس ربتعتو ث ةساردلاب ةريدج ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةرادإلا

 مظنو ةيلخادلا ماسقألابو ، نيسرادلل قورفلابو ، نيقوعملاب ةيانعلاو ، ىزلا ديحوتك

 ىلإ ى بالطلا راغصل ةليدب ماك ةأرملابو { ةيميلعتلا لفاوقلاو تالحرلابو 0 ةشاعإلا

 . )٢( ميلعتلا مظنو ةيوبرتلا ةرادإلا ىف ةماهلا بناوجلا نم كلذ ريغ

 ىملعلا ىعامجلا لمعلا ةيمهأل هبنتلا ددصلا اذه ىف ةماهلا رومألا نمو -ج

 فيلأت ىف برغملاب ةيضابإلا ءاملع نم ةعبس كرتشا دقف ، " ةيملعلا قرفلا " وأ

 ' خايشالا ناويد " مسا اهيلع قلطأ { اءزج نيرشعو ةسمخ ىف 0 ةيهقف ةعوسوم

 غلاب ابناج لثمي ىذلا - " ىضابإلا هقفلا " ىف عجارملا مهأ نم ناويدلا اذه ربتعيو

 9 ةصاخلا تابتكملا ىف اظوفحم لازي ال وهو - ىضابإلا ركفلا نم رطخلاو ةميقلا

 ٠ ةبارعلا ناويد " فيلأت مت هدعبو . ةيرصملا بتكلا راد ىف ءازجأ هنم تدجو امبرو
 ةريدج ىفاقثلا انخيرات ىف ةيحان كلتو )٢( " ءاملعلا نم ةرشع هفيلأت ىف كرتشا

 )١( تافيلخ الثم ١٨٠ - ١٧١ ، ىودب ديجملا دبعو : ٦٧ اهدعب امو .

 ( ٢) ةزكرم ةسارد ةيضابإلا : رمعم رظنا ٣٩ ، قباس عجرم : ىوافلاو ٤٢٣ .

 (٢) ةزكرم ةسلرد ةيضابإلا : رمعم رظنل ٢٦ .



 ىتلا ىهقفلا نينقتلا دوهج ضعبو ىواتفلا نم تاعومجم انيدلف ، عبتتلاو 0 ةساردلاب

 اهيف عسوت دقو 0 ودبي اميف ةردان اهنأ ريغ 0 ىعامجلا ميظنتلا اذه لثمب تيظح

 نم ديزم ىلإ ةقيقحلا ىف جاتحنو 0 ىملعلا مدقتلاو ىفاقثلا روطتلا مكحب نويبرغلا

 . ىضاملا ىف ناك امك ةيدرفلا دوهجلاب انهر ىملعلا مدقتلا دعي مل ثيح 0 اهب ةيانعلا

 ىف ىفاقثلاو ىملعلا حتفتلا حور ىلإ حاملإلاب ماقملا اذه ىف ىفتكأ ىلعلو -د

 نيسرادلا دادمإ ىلع " ملعلا ةلمح " تاقلح رصتقت مل ذإ ؛ اهيلإ راشملا تاسسؤملا

 بناج ىلإ مهل تمدق لب 0 خيراتو هقفو ةغل نم ةليصألا ةيمالسإلا ةفاقثلا عورفب اهيف

 بيلاسأو مكحلا نونفب مهريصبت نع الضف ... تايضايرلاو كلفلا مولع " كلذ

 . )١( ' ... ةسايسلا

 ىلإ هجتيو ث اعم لقنلاو لقعلا ىلع موقي بهذم ىلع برغتسمب كلذ سيلو
 تذخأ دقو . ىلبت وأ ىرصنع وأ ىسنج زييمت نود ، وه ثيح نم ناسنإلا

 اهناكم اهاطعأ ام ‘ برغلاو قرشلا نم 0 اهراهدزا روصع ىف ةيمالسإلا ةراضحلا

 . ةيناسنإلل ىلقعلا خيراتلا ىف ةزيمتملا اهتناكمو

 ةيانع نم ةرصاعملا نامع ىف هدجن ام - اضيأ - برغتسمب سيلو

 ناديم ىف ةقومرم دوهجو ةيقيثوت ةيملع حور نمو 0 ةيعماجلاو ةيميلعتلا تاسسؤملاب

 نيب موهوم ضراعت امنود 0 ةرصاعملا ةفاقثلا ىلع حتفتلا عم } ثارتلا ءايحإ

 ةيراضحلاو ةيفاقثلا ميقلا كلت رامتخال ةرمث هجوتلا كلذ لعلو 0 ةرصاعملاو ةلاصألا

 . ةدئارلا مهدوهجو فالسألا ءالؤه لضفب ةينامعلا ةبرتلا ىف

 )١( ىودب ديجملا دبع ٦٧ .
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 ٤ ةاواسملاو لفاكتلا ىموهفمب مستيو ) ىعامتجالاو ىلمعلا بناجلا ( :

 فرعي ام وهو 0 اهقوقحو " ةمألا " موهفمب ةيانعلا ىضابإلا ركفلا ىف زربي

 قوقح ىلإ عقاولا ىف اهعجرم نكلو 0 ىلاعت - " هللا قوقحب " ىمالسإلا هقفلا ىف

 اهب بلاطي ىتلا " نيعلا ضورفب " - اضيأ - نونعي امك . ةحلاصمو ملسملا عمتجملا

 ةيافكلا ضورفبو 0 ةيعرشلا اهعاضوأو اهطورش بسحب هلاوحأ لك ىف ملسملا درفلا

 مهب متت نم اهب ماق نإف 0 ةمألا اهب بلاطت ةيعامج تايلوئسم نع ةرابع ىه ىتلا

 نمو . اعيمج ةمألا تمنثأ الإو ، نيقابلا نع بلطلا طقس ضرغلا ققحتيو ةيافكلا

 زيمم عباط وه ىذلا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بجاو رومالا هذه رهظأ

 ةمأ مكنم نكتلو " ةيعرملا ةيعرشلا . اهلوصأ ىلع ةمئاق تماد ام ، ةملسملا ةمالل

 مه كلئلوأو . ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي

 . (١)"نوحلفملا

 ةبئادلا مهيعاسمو 0 مهتايحضتو موقلا دوهج ءارو ليصالا لصالا وه اذهو

 ةلزتعملاك ىرخأ قرف مهنع هتثرو 0 ةليصألا اهميق نع عافدلاو ةمألا ةمدخل

 ضعب نكل . اهتاذ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ليصأ أدبم لاح لك ىلع وهو 0 مهريغو

 ماع هجوب ىسايسلا طاشنلاو ةمامإلا لاجم ىف ةيسايسلا هتاقيبطت ىلع زكري نيثحابلا

 تازاجنإ اهيف موقللو ، كش الب ىضابإلا ثارتلا ىف ىحاونلا زربأ نم ةيحان ىهو

 . ءاوس ىلع ةيعامتجالا هتاقيبطتب - اضيأ - هونن نأ انه دونو . ةدوهشم فقاومو

 ةيسايسلا ةيحانلا نمف -ا

 ذفتتو دودحلا ميقت ىتلا ةلودلا ةماقإ ةرورض ىضابإلا ركفلا ررقي ١-

 .مامإلا ةماقإ ةرورض مدع ىلع مهقفاو نمو 0 " تادجنلا " لوق نوضفريو 0 ماكحالا

 )١( مقر ةيآلا : نارمع لآ ١٠٤ .

 



 رمألا عييضت ىلإو 0 هللا دودح ليطعت ىلإ ىدؤي لوقلا اذه نأ نوريو

 ىف ىضوفلا ىلإ ىدؤي ةلودلا بايغ نأ ىأ ، )١( ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ال ةيعامج تافيلكت ىهو 0 اهرثكأ وأ ةيافكلا ضورف لطعيو 0 ملسملا عمتجملا

 ىف ةلودلا مايق ةرورض نأ بسحأو . نيملسملا عيمج مثأ الإو اهب مايقلا نم صانم

 ةبرجتلا ىف رقتسم رمأ وه - ايدئاقع وأ ايموق وأ اينطو - ىناسنإ عمتجم لك

 ةداضملا تاعزنلا تحبصأو 0 ايملع وأ ناك ايفسلف ىسايسلا ركفلا ىفو ةيعقاولا

 تالايخ وأ ، ةيوضوف ةيمدع امإ اهنع ءانغتسالا ةيناكمإ وأ ةلودلا صيلقتب ةلئاقلا

 . قيبطتلا لاجم ىف اهل نزو ال 0 ةيمهو ةيفسلف

 انمدختسا نإ ىطارقميدلا وأ ، ىروشلا أدبملا وه كلذ نم مهألا نكل ٢

 بجي ةمامإلا نإ " ؛ هتدالو رجف ذنم ىضابإلا ركفلا هب كسمتي ىذلا ى رصعلا ظافلأ

 عقي نمو 0 اهطورش هيف رفوتت نم مهنم اهالوتي 0 ةمألا دارفأ لكل اماع اقح نوكت نأ

 ركفلل ىطارقميدلا عباطلا نإ . )٢( ايشرق نكي مل نلو ث ةمألا لبق نم رايتخالا هيلع

 ةمألا ءانبأ نيب صرفلا ؤفاكت { ةيناسنإلا ةاواسملا أدبم ىلع موقي ىضابإلا ىسايسلا

 لبق نم هل ريتخا اذإ هطورش هيف ترفوت نمل قح وهف ماع بصنم لكو . ةفاك

 فئاظولل ةمزاللا ةيافكلا رصانعو طورشلا لاجم ىف ةيضابإللو ، ةيعرشلا ةطلسلا

 ةيافكلا امهب دوصقملاو )٢( " ةلادعلاو ملعلا ىتفص لطارتشاب مامتها ديزم " ةماعلا

 نم ريخ نإ " : هناحبس هللا لوق نم كلذ نوطبنتسي مهو 0 ةيقلخلا ةناتملاو ةينفلا

 هيلع - فسوي ناسل ىلع - لئاق نم زع - هلوقو )٤( " نيمألا ىوقلا ترجأتسا

 )١( ىبلاط رامع : ٢٧٤ .

 )٢( ص ث ىودب ديجملا دبع ١١ .

 )٢( قباسلا ١٥٣ .

 )٤( ةيآ : صصقلا ٢٦ .
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 . )١( " ميلع ظيفح ىنإ ضرألا نئازخ ىلع ىنلعجا " - مالسلا

 ةيضابإلا نيب سيل " : نيثحابلا دحأ اهنع لوقي ىتلا ةيشرقلا ةلأسم امأ ٢

 وه ؛ دحاو ءىش ىف مامإلا تافصاومب قلعتي اميف فالخ نم ةنسلا لهأ روهمجو

 هسفن تقولا ىف ظفاحو ، طسولا هفقومب ىضابإلا ركفلا اهيف ظفتحا دقف ، )٢( بسنلا

 تراشأ ىتلا ، ةيشرقلا نأ ررقف ؛ اهسفن ةعيرشلا نم اهصلختسا ىتلا هئدابم ىلع

 ؤفاكت ىف ماعلا قحلا ىفلي ال طقف حجرم طرش ىمهو 0 ثيداحألا ضعب اهيلإ

 ىشرقلا ريغ عم ىواستي امدنع رمألا اذهب ىلوأ نوكي ىشرقلا نأ ىنعمب ؛ نيملسملا

 ركفلا هيلإ ىهتنا ام وه اذه نأ بسحأو 0 )٢( " اهرفاوت بولطملا تافصلا ىف

 باتك ىف هنع ىدمآلا نيدلا فيس لوقي ذإ ؛ هنم بيرق وأ ةنسلل لهأ دنع ىسايسلا

 مهلعلو 0 )٤( داهتجالا لاجم ىف عقاو طرشلا اذه لثم نإ ىرمعلو " : " مارملا ةياغ"

 ةكوشلا اهب دوصقملا نأ وأ ، ةيشرقلا ققحت ةبوعصو ، رصعلا فورظ ىلإ اورظن

 - ددصلا اذه ىف - ديحولا فالخلا لحم وه اذه ناك اذإف . )٥( سانلا عابتتسلو

 . فالخلا ىهتني نأ بجيف

 لادتعالا عباط نم ارركم هانررق ام دكؤي وهف " جورخلا " عوضوم امأ ٤-

 الو اهنم ةرجهلا زوجت ال مالسإ راد نيفلاخملا رادف ، ىضابإلا ركفلا ىف ةطيسولاو

  

 )١( ةيآلا فسوي : ٥٥ .

 )٢( ىودب ديجملا دبع ١٥٠٠ .

 )٢( قباسلل ١٥١ .

 )٤( رصم ط ث مارملل ةياغ : ىدمآلا رظنا ١٩٧١ . ل ١٤٤ ب .

 )٥( رصمب ةيراجتلا ط ث ةمدقملل : نودلخ نبا رظنا ١٦٤ - ١٩٦ ، ىودب ديجملا دبع نراقو :

 . ١٥١ قباس عجرم
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 ث هطورشب زئاج وه لب بجاوب رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخلا سيلو 0 اهيلع ةراغلا
 عيمج وأ ةمالا مزلي نأ نود ، كلذ هلف " ءارشلا " وأ ةيئادفلا حور هتبلغ نم الإ مهللا

 ضعب اضيأ اهل اوطرتشا ىتلا ، هسفنب ةرطاخملا هتكراشمب " ةماقتسالا لهأ "

 نم امامت ةنسلا لهأ فقوم وه اذه نأ ةيناث ةرم انه ركذأ نأ ديرأ . ةيهقفلا طورشلا

 . )١( ةعامجلا هيضترت ال ىذلا وأ { ةءافكلا طورشل دقتفملا مكاحلا وأ (بلغتملا)

 دحاولا رصعلا ىف ةمئألا ددعت زاوج لثم ىرخأ ةيعرف لئاسم ىقبت ٥

 ليضفتلا ةلأسمو . )٢( دعب اميف اضيأ ةنسلا لهأ ضعب اهب ذخأ دقو ةيضابإلا دنع

 فقوتلا راثيإ ىلإ ةيضابإلا ىرخأتم ىدل لدتعملا هاجتالا انب رم دقو 0 ءافلخلا نيب

 اهيف فلاخملا للضي ىتلا لوصألا نم تسيل اهنإ " : ةيميت نبا لوقي اهنعو . اهيف

 . )٢( " ةنسلا لهأ دنع

 ةاواسملا حور وه ىسايسلا ىضابإلا ركفلا ىف ام عورأ نإف ؛ دعبو

 عم قستيو ةاواسملا هذه ىلع موقي ىذلا ةيطارقميدلا وأ ىروشلا أدبمو 0 ةيناسنإلا

 ىنامعلل قحي ام وهو 0 ةعيرشلاو ىحولاب مازتلالا عم ةربخلاو لقعلا مرتحي بهذم

 لك ىف ةيعرشلا ساسأ ءىدابملا هذه ربتعي ملاع ىف { مويلا هب رخفي نأ رصاعملا

 . ةيناسنإلا تاعمتجملا

 ةيعامتجالا ةيحانلا نم امأ -ب

 ةيعامتجالا مهتايح ىف نيملسملا نيب لفاكتلاو ؤفاكتلاو ةاواسملا حور نإف

 ةايحلا ىلإ دتمت لب ىسايسلا لاجملا ىلع رصتقت ال يضابإلا ركفلا للختت ىتلا

 ةفقاثلا راد ‘ ىمالكلا ركفلا نم تاحمل : ىعفاشلا نسح نراقو ٤٦ 0 ١٥٦١ : ىودب رظنا )١(

 ٢٦٠ ص ‘ ه ١٤١٣ رصمب ةيبرعلا

 )٢( ةفالخلا : ىروهنسلا رظنا .

 )٢( ص ث خيرات الب رصم ط ةيطساولا ةديقعلا : ةيميت نبا ٢٦ .
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 اهلغأ نإو ث ماقملا اذه ىف اهب هونن نأ دون ىتلا ةيحانلا ىهو ، اضيأ ةيعامتجالا

 . صاخ هجوب ةيسايسلا تاقيبطتلاو راكفالا مهبذجت نيذلا نيثحابلا رثكأ

 ١- ةمألا ةدحو ىلع ةيضابإلا صرح ددصلا اذه ىف هركذن ام لوأو ©

 اياحضو جورخلا ءايعدأ عم ةلصافملاو { ةيلخادلا تافالخلا ىف اهتقاط ديدبت مدعو

 فقوملا اذه نع ربع دق ضايإ نبا ناك اذإو . ةيركفلا ةقهارملاو ىسايسلا حومطلا

 تادجنلا نم ةالفغلاو ةاغبلا تاجوم اهضايح نع نامع تداذو ، مسح ىف

 ساسأ لعج ىذلا ديز نب رباج بهذملا مامإ ىلإ دوعي ربكالا لضفلا نإف شةيرافصلاو

 نم نيفلاخملا عمتجمل ةرجهلا مدع ىمه : ةثالث ئدابم ةماقتسالا لهأل ههيجوت

 ةوعدلا ىلإ فارصنالاو 0 ةطلسلاب كاكتحالاو جورخلا عزاون ةفكفكو 0 نيدحوملا

 ىلإ رظني نأو ، رضاحلا ىوق ددبي نأ لدب لبقتسملل ىنبي نأ ارثؤم ث ةيبرتلاو
 ةمكاحلا ةوفصلا وأ ةطلسلا ىلع زيكرتلا نم الدب لكك عمتجملا )١( . هدعب ءاج مث

 اعمتجم هعابتأ نم " - تافيلخ .د لوقي امك - لعجي نأ ىلع لمعف ةديبع وبأ هذيملت

 ىلع مهثحي ناكو 0 ةعامجلا حور هيلع رطيستو ... ءاخإلاو ةبحملاو ةدوملا هدوست

 ادنتسو ءارقفلل انوع اونوكي نأ ءاينغألا نم بلط امك 0 مهنيب اميف نواعتلاو فلاتلا

 ديدش سامحب بلطلا اذه مهنم ءايرثألا ىبل دقو ... مهل " )٢( دنع ملعلا نكي ملف " ؛

 درجم - شيورد دمحأ . د لوقي امك - هرصع ءاملع نم ةوفصلاو ديز نب رباج

 عمتجم ةماقإل ةلواحمو ... اكولس ملعلا ناك امنإو ... لصتم ءاصقتساو داج ثحب

 ىقيقح ىمالسإ " )٢( . اجذومن ضهانلا ىنامعلا عمتجملا همدقي نأ هوجرن ام اذهو

 ةرضاحلا اهتمزأ ىف ةيمالسإلا ةمالل .

 اهتيانع ةيضابإلا ةكرحلا ىف رظنلا ىعرتست ىتلا رهاوظلا نمو ٦

 . ٦١ - ٦١٢ ىودب ديجملا دبع رظنا ) ( ١

 . ١١٢٣ قباس عجرم : تافيلخ ) ( ٢

 )٢( شيورد دمحأ ١١١ .



 ىف كلذك نكي مل هنإف مويلا انتاعمتجم ىف ايعبط رمألا اذه ناك نئلو ، بابشلاب

 ،ىقالخألا مازتلالاو ، ةررحتملا ةينالقعلا حورلاو 0 ةيباجيإلا ةعزنلا لعلو. ىضاملا

 ىف هدهج تبطقتساو بابشلل تقار رومأ ، ىضابإلا ركفلا ىف ةمألا مومهب مامتهالاو

 ازورب دجن داكن الو . بابشلا سامحب خويشلا ىعو ىقالتف 0 مدقتملا نامزلا كلذ

 ىف ىمالسإلا عمتجملا اهب رخز ىتلا ةفلتخملا تاوعدلا ىدل . ةيبابشلا ةرهاظلل

 نم رهزالاب اننوظفحي اوناك دقو . ةيضابإلا ةكرحلا ىف لاحلا وه امك ‘ ىضاملا

 مهنأب ىننوريعت ، ىباحصأ نوركنذتو " : ةكم لهأ ىف ىراشلا ةزمح ىبأ بطخ

 نع ةليقث ‘ مهنيعأ رشلا نع ةضيضغ ٠ مهبابش ىف نولهتكم هللاو بابش . بابش

 املك نآرقلا ءازجأ ىلع مايق مهو ليللا فوج ىف مهبر مهيلإ رظنف ، مهلجرأ لطابلا

 اقوش راط ةنجلا ركذ اهيف ةيآ وأ ، اهنم افوخ ىكب رانلا ركذ اهيف ةيآب مهدحأ رم

 نم ساسأ ىلع مهتاعمتجم ءانب ىف فالسألا روص مويلا بابش ديعي لهف " ... اهيلإ

 ؟؟ ةيباجيإلاو ىحورلا ومسلاو ىقالخألا مازتلالا

 هذه تينع دقل 0 معن ‘ نيرصاعملا ضعب برغتسي دق ، اضيأ ةأرملاو ٢٣-

 ؛ هحالصإو هتيمنتو عمتجملا ءانب ىف اهرودو ةملسملا ةأرملا رمأب ةبيجعلا ةكرحلا

 نونمؤملاو ' ميركلا نآرقلا قطنم ىف ةكرتشم كلذ نع ةيلؤسملاو ةدحاو ةمهملاف

 نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا

 هذه نتساو ةيانعلا هذه رباج مامإلا أدب دقل ، بارغتسالل نذإ لحم ال . )١( " ميكح

 ناك " : بلهملا تنب دنه لوقت ؛ دعب نم بهذملا خويش هعباتف } اهايحأو ث ةنسلا

 )١( ةيآلا - ةبوتلا ٧١ .
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 هللا ىلإ ىنبرقي ناك ايش ملعأ امف ؛ ىمأ ىلإو ىلإ اعاطقنا سانلا دشأ ديز نب رباج

 "ةيضابإلا" ىلإل ىناعد امو 0 هنع ىناهن الإ هللا نع ىندعابي ائيش الو ، هب ىنرمأ الإ

 ىلع اهدي تعضوو - رامخلا عضأ نأ ىنرمأيل ناك نإو 0 اهب ىنرمأ الو طق

 رود ضراعت ال ىهف ةعقاولا هذه ىف ككشتلل ةرورض دجأ تسلو ث )١( " - ةهبجلا

 مت ام وه ةوعدلا بيلاسأ حجنأ نأ وه ؛ اماه ائيش ديفت اهنكلو 2 ةكرحلا ىف لجرلا

 . عيمجلا هللا محرف - رشابم ريغ قيرطب

 دقف ، ةيانعو طاشن ديزمب ليبسلا اذه ىف ىعسلا لصاو دقف ةديبع وبأ امأ

 نم ىطعت له : ملعتت الو أرقت الو 0 ةيبرعلا هقفت ال ةيمجعأ ةأرما " نع لئس

 ريغ وأ ةدالبلل ميلعتلاب اهلهج ناك نإ ، اهرقف ردق ىلع ىطعت اهناب باجاف ؟ةاكزلا
 ىأر ول ىرت )٢( " انيش ىطعت الف لامهإلاو عييضتلا هببس اهلهج ناك نإ امأ . كلذ
 ؛ هرصع ىف حالصإلا لواح دقف وه امأ ؟ لعفي ناك اذام مويلا انتمأ ءاسن ةديبع وبأ

 ٥ جحلا ةضيرف تدأ نأ دعب ةكم ىف ماقملاب اهل حمسي نأ هعابتأ نم ةأرما هتلأس"

 سلاجم دقع امبر - هنع هللا ىضر - ناكو . )٢( " لضفأ جورخلا : اهل لاقف

 ةوعدلا ىف نطرخنا ىتاللا تويب ىف وأ 0 زئاجعلا ءاسنلا تويب ىف " ةماعلا ةوعدلا

 ايلو ناك ىذلا ىسابعلا ىدهملا لاخ ةجوز ةديعس لثم ؛ ىسايسلا ذوفنلا باحصأ نم

 . )٤( " ... كاذنآ دهعلل

 8 ركبم تقو ذنم ... رثؤملاو لعافلا اهرود " ةيضابإلا ةأرملل ناك اذكهو

 ٠ ةددعتملا مهتاعمتجم ىف ةنسلا ه ذهب كسمتلا ىلع نيصيرح ةيضابإل ١ رمتسا دقو

 )١( شيورد دمحأ ٢٦٩ .

 )٦٢( ىودب ديجملل دبع ٢١٦ .

 )٣( قباسلا ٧١ .

 )٤( قباسلل ٦٦ .
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 ناك امبرو 9 )١( " ىئاسنلا رصنعلل نم اريثك اودافأ دقو 5 ةفلتخملا مهروصع ىفو
 ددع مهل رهتشا " هنأ ؛ ايبيل ةيضابل نع رمعم ىلع خيشلل هيوري ام كلذ رهاظم نم

 © ةعئار ةيوبرت ةمظناب ،.ةرماع رادم .مهل ترهتشا امك ... ءاملعلا نم ريبك

 غبنف ؛ تاريدق تايبرم فارشإل تحت 0 ءابرغلا ةبلطلا ةدافإل ةيلخاد ماسقأب تدوز

 نهضعب ناكو 0 ةعيرشلا لئاسم ىف لاوقأو ءارأ نهل تلجس تاليلج تاملاع نهنم

 ناكو ‘ احضاو ازوف مهضعب ىلع نلجسيو 4 ءاملعلل رابك عم تارظانم ىف نكرتشي

 سيلو )٢( ' عمتجملاو ةسايسلل نونش نم ةريطخ ايلضق ىف ةمزاح فقاوم مهضعبل
 . هللا نذإب ءالؤه تاليتم ىرن نأ ةرضاحلا ةينامعلا ةضهنلا عم دعبتسمب

 ثارتلا نم ىحورلا بناجلللو ىوغللا بناجلل نع ناتملك .نآلا تيقب

 . ىضليإلا

 : ىوفنلل بناجلل اماه
 نم ىساسأ موقم 0 موقلا اذه:دلرفألو موق :لكل 0.ةغللل نأ امزاج دقتعا ىنإف

 . ةيدرفلاو ةيعامجلا ةيصخش!ا تاموقم

 انيف نيملكتملا نم ديدعلا نأ:نيم مغرلاب :هننلا: لوقي انخيرات نأ بسحأو

 امهس كلذ نم اولان دق ةيضلبإلا خويش نإف:} مالكلل اوداجأو لوقلل اونسحا دق ةاعدلاو

 ىلإ هجوتيو ةيناسنإلا ةاواسمللب نمؤي بهذملا نأ حيحص . ايفاو.اظحو ارفلو

 برغملا ىف روهظلا ةمنأ رهشأ ناك دقو 0 مهناوللو مهتنسلأ فالتخا ىلع نيملسملا

 بوجوب نونمؤي موقلا ناكو ... ىسراف قبع ىلإ نوعزني مهو 0 متسر .ىنب نم

 ةكرحلا اهتسرام ىتلا براجتلا :نكلو . ىشبج .دبع مهيلع رمات ولو ةغالظطلل

 . ٢٧:قياسلل ()

 .. ٥٣:ةزكنزمةسملرد -:ةيضغبإلا : رمععىيجي ىلع :)٢(
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 .. ىلعو ء ةصلاخ ةيبرع بلغألا ىف تناك 0 اهتداس ىتلا تاعمتجملاو ةيضابإلا هه

 ناكف ، ةيرعشلا هناحلأ قرعأ ىف ىبرعلا نايبلا جرخ اهنم ىتلا ، نامع اهسأر

 نأ ، ةوعدلا ةنامأ سوفنلا تلمحو 0 بولقلا اهيف ناميإلا ةشاشب تطلاخ دقو ايعيبط

 دوذيو ةيضق نع عفدي 0 ىح نيصر بدأ 0 اهفقوم اهنوكراشي نمعو اهنع ردصي

 هدجنو 0 انب رم امك نارمع رعشو ةزمح ىبأ بطخ ىف هدجن ام اذهو ، ىأر نع

 ةياورلا وأ هقفلا هيلع بلغ نإو بيبح نب عيبرلاو ةديبع ىبأو رباج ناسل ىلع كلذك

 9 ةصلاخ ةيبرع ةئيب ىف موقلا اشن دقف ورغ الو 0 ةوعدلاو ةحيصنلا بولسأ وأ

 : الاكشأ ءالبلا نم اودباكو ، الاوهأ اوضاخو

 ىعارت نل كحيو لاطبألا نم اعاعش تراش دقو اهل لوقأ

 ىعاطت نل كل ىذلا لجألا ىلع موي ءاقب تلاس ول كنإف

 عاظطتسمب دولخلا لين امف اربص توملا لاجم ىف اربصف

 عاربلا عنخلا ىخأ نع ىوطيف زع بؤثب ءاقبلا بوث الو

 عاد ضرألا لهال هعيعادو ىح لك ةياغ توملا ليبس

 ةدهاش ةيضقلاو ، ةرخاز ةقفاد براجتلاو 0 ةرفاو ةعصان ةقيلسلا نإ

 لدجلا مكحتساو هقفلا رهظ ام اذإف ؟ مالكلا ولحيو رعشلا دوجي ال فيكف ، ةرضاح

 نفل 6 ةعرتخم بيلاسأو ةثدحتسم غيصو ةديدج بابسأ تءاج ؛ ةوعدلا تعاذو

 . هب ومسلاو هفيرصتو لوقلا

 باب حتف نم لوأ" اوناك ذإ ، ريخألا نوللا كلذ ىلإ اوقبس دق جراوخلا ناكو

 ةوقو 0 ركفلا ىف ذافن ىلع. اونهرب كلذبو 0 ىلقعلا ىسايسلا هقفلاو 0 ةينيدلا ةفسلفلا

 ضعبلا كلذب قاض دقل ىتح " )١( تالكشملا ةراثإ ىف ةعاربو 0 لالدتسالا ىف

 ( ١ ) ىبلاط رامع ١٩ - ١٢٠ .
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 : مهنم

 بعللاب دجلا طلخو لادجلا لوط انريغف نيد ىلع اسانأ انك

 بطخلا نع مهانغأو لادجلا نع ومهيعس لض الاجر ىنغأ ناك ام

 9 ةياده ليبسو ةوعد ةليسو ناك هنأل هب اوقيضي ملف ةيضابإلا انباحصأ امأ

 . هنع ضارعإ وأ قحلا نع ريغت قيرط ال

 اهثارت ةلالجو ةيبرعلا لامجب قداص ىعوو ذفان سح ةينامعلا ةضهنلا ىفو

 علطتنو 0 ديزملاب وعدن نحنو ، فيضت هيلإو ىنبت هيلعو حاتمت هنم ىهف 0 قيرعلا

 كلذك .. هدابع ىلع معنأ ىتلا ىربكلا هللا ةمعن وه 0 دعب ؛ نايبلاو " . ديدجلا ىلإ

 ناهتسا نمف " نايبلا هملع ناسنإلا قلخ نآرقلا ملع " لاق ذإ هناحبس انبر انملع

 . )١( " ... هدابع ىلع هللا ءالأ لضفاب ناهتسا دقف ةملكلاب

 : ىحورلا بناجلا امأو

 وه لب 0 نايكو ةصخاش ةثج وأ ، ناسل وأ لقع درجم سيل ناسنإلا نإف

 . )٦٢( ' ... بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ " بلقو حور هئارو نمو كلذ عم

 ؛ صلاخ قح اذهو 0 ركذلا ةميق ىعولا ىلإ تءاج حورلا ثيدح ءاج اذإو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا برض دقو 0 )٢( " ... بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ '

 هاور) " تيملاو ىحلا لثمك هركذي ال ىذلاو هبر ركذي ىذلا لثم " : لاقف : الثم

 . ٣٩ ص ةرهاقلاب ىراخبلا راد ط . ةيبرعلا لضف : ديعس نب دمحم ( ١)

 ٣٧ ٠ ةيالا - ق ةروس (٢)

 (٢) ةيألا : ذع رلا ٢٧ .

٦٩ 



 دنع اهاكزأو 0 مكلامعأ ريخب مكنبنأ الأ " اموي هباحصأ لأسو 0 )١( (ىراخبلا

 نم مكل ريخو ، ةضفلاو بهذلا قافنإ نم مكل ريخو 0 مكتاجرد ىف اهعفرأو ،مككيلم

 هللا ركذ : لاق 0 ىلب : اولاق ؟ مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف مكودع اوقلت نا

 بلقلاف . )٢( حيحص هدانسإ : هللا دبع وبأ مكاحلا لاق 0 ىذمرتلا هاور - " ىلاعت

 ةيضابإلا بابش ناك فيك انبرم دقو 0 نمؤملا ةيصخش نم ىرهوج بناج ىحلا

 ىأر نئلو 0 مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت ، ركذلا ىف مهليل نوضقي

 نانجلا ىلإ قوشلا ناك دقف 0 رانلا نم فوخلا هيلع بلغ مهدهز نأ ءاملعلا ضعب

 . )٢( ىلعألا الملا ىلإ مهبولق هب تراط رخآ انحل

 ىور" 0 ايندلا ماطح ىلع نمؤملا ءالعتساب اقح رهدزت ةيجورلا ةايحلا نكلو

 ةجوز تلأس : نهيناطعاف اثالث ىبر تلأس : لاق هنأ ديز نب رباج نع نيصحلا

 مكنم سيل : هباحصأل لاقو . مويب اموي افافك الالح اقزرو 0 ةحلاص ةلحارو ةنمؤم

 . )٢( " نيد ىلع الو مهرد ىدنع سيل ، ىنم ىنغا لجر

 ىثراحلا لاق ، قلخلا نيدلا رهوجف & نسحلا قلخلاب رهدزت ةيجورلا ةايحلاو

 تجرخ 4 مركلاو دوجلاو قالخألا ىف ةياغ ناك " : رباج نع " ةيضفلا دوقعلا " ىف

 هيلإ جرخف ث لامجلا ةلماعم ءوس هيلإ تكش تعجر املو ، جحلا ىلإ ةنمآ هتجوز

 { امهب هاسك نيبوث ىرتشاو 0 ماعط هل جلوعو ى افلع هلبإل ىرتشاو ، هراد هلخدأو

 ءوسب كتربخأ : تلاقف . كلذ ريغو ةوادإو برق نم ةنمآ عم ناك امب هل عفدو

 . ٢٤ ص 4 توريب ةيملعلا بتكلا را د » نيحلاصلا ضاير : ىوونلا ) ( ١

 . ٢٨٦ : قباسلا (؟)

 . ١٠ . ١٩٣ ىبلاطلا رامع ))

 (٤) شيورد دمحأ ٢٢٧ .



 ةءاسإلاب هيفاكن لب ؟ هلثم نوكنف هلعف لثم هيفاكنفأ : لاقف ! ىرأ ام تلعفف 0 ةرشعلا

 . ) ١ ( " اريخ ءوسلابو اناسحإ

 نع هملعب ىلختملا" : لاقف " ةبلحلا " ىف نيكد نب لضفلا ميعن وبأ هفصوو
 ءءاثعشلا وبأ ديز نب رباج 0 ءاثعولاو ةروعولا ىف هركذب ىلستملاو 0 ءاملظلاو هبشلا

 نمو 0 ابيآ قحلا ىلإ ناكو ٠ انيكم انيكر انكر ةدابعلا ىفو 0 انيعم انيع ملعلل ناك

 . ه أ )٢( " ... ابراه قلخلا

 { ىداقتعالا بناجلا ىف ةيباجيإلاو ةيطسولاب هنأ ىلإ هبنأ نأ دوأ ماتخلا ىفو

 ىف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيطارقميدلابو ، ىركفلا بناجلا ىف ةينالقعلاو حتفتلابو

 ٥ ىفاقثلاو ىوغللا بناجلا ىف ةلاصألاو ىنايبلا لامجلابو ، ىعامتجالا لاجملا

 لب ةينامعلا ةيصخلا رهدزت ىحورلا بناجلا ىف ركذلاو قالخألاو دهزلابو

 ةيفينحلا لامجب مويلا ملاع علاطتو 0 ةوقو اخوسر دادزتو ماع هجوب ةملسملاو

 لهأ " مهل اهمدق ىتلا ميقلا ىه كلتو : ةماركو ةلابنو ةقث ىف ث مالسإاا ةحامسو

 . " ةماقتسالا

 اي... " : ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا لاس ةبوضغ نب نزام نأ ىوري

 لوسرلا لاق ، انفلظو انفخو انتريم ىف هللا عداف 9 انبناجب حضني رحبلا هللا لوسر

 6ىندز : نزام لاق . مهرحب نم مهريخ رثكأو مهتريم ىف مهيلع عسو مهللا : ميركلا
 مهيلع طلست ال مهللا : نامع لهأل ايعاد - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لاق

 اهدنع باجتسي نيمآ نإف ‘ نيمآ نزام اي لق : لاق مث . مهريغ نم اودع

 .(٢)"ءاعدلا

 )١( قباسلا ٢٥٧ .

 (٢) قباسلا ٢.٥ .

 )٣( قباسلا ٤ ١.

٧١ 

 


