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 قوقحلا نم اهريغو يبوساحلاو عومسملاو ينرملا ليجستلاو
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 خيرات نم تاحفص

 تومرضحو نامع ةيضابإ

ليقع نب رفعج نمحرلادبع



 ميجرلا نمحزلا هللا رتسب

 يلع تْمَعْنأ :أ يتلا َكَتَمْعن ركشأ نأ ينغزؤوأ بَر » َ ُ 10

 ينلخذأو هاضرت ًاحلاَص َلَمْعَأ ن و يدلاو ىَلَعَو

 4« )١٨٩( نيحلاصلا كدابع يف َكتَمْخَرب

(}؛) ةيآلا لمنلا ةروس



 اميدق تبلغ لا ةمسلا ةقرافم وه ةيغنراتلا ثاعنألا يف ثيذحلا يملعلا جهنملا نإ

 نمزو ناكم يف ثحبلا ديدحت ىلإ كلذ نع داعتبالا و ةماعلا خيراوتلا ةباتك ىلع

 .ليلحتلاو ءاصقتسااب كلذ لوانتو نيدودحم

 قلعتيام نيقباسلا ربزو خيراتلا نياوود نم صلختسن اننإف قلطنملا اذه نمو

 نيأزخحلا نيذه ةساردل ةلواحم يف اهخيرات تاحفص بلقنو \تومرضحو نامُغ ةيضابإب

 سماخلا نرقلا ةيا لإ دتمت ةدودحم ةرتف يفو ةيبرعلا ةريزحلا يبونج نم نيمهملا

 .يرجملا

 .تومرضحو نامع ةيضابإ خيراتل تاحفصلا هذه بلقن نحنو اننأ كش الو

 كانهو .ةيلاتلا ثادحألا مهف ىلع نيعت ثيح ةأشنلا لبق ام نع ثيدحلل اديعب صوفغن

 :تامسلا هذه يق نمكت خيراتلا اذهل تازيم

 يف ةيضابإلا امب ترم لا راودألا يف لوقلا تلصف ييلا رداصملا ةَحش : ىلوألا

 يسايسلا لاغشنالا نع ةجتان لاجلا اذه يف ةردن ثحابلا دجي ثيح تومرضحو نامع

 . امهدحأب ةقالع هل

 وه اهتبيغ لب تومرضح ةيضابإب قلعتي اميف رداصملا ةردن يف ةلب نيطلا داز اممو

 نم اهسمط لب ةلحرملا هذه ءانفإ ىلإ ىدأو ،دعب اميف هراوأ دتشا يذلا يبهذملا عارصلا

 "يمرضحلا خيراتلا لهاج نم نيخرؤملا ضعب اهدع قح يمرضحلا خيراتلا ةركاذ

 خيراتلل رداصملا تاهمأ ىلإ عوجرلاب الإ تامولعم ىلع روثعلا ىلإ ليبس الف كلذلو
 ىلع دهاش ريخو يمرضحلا خيراتلا نم عاتملا طقس نم دعي ام عبتت وأ 6يمالسإلا

 نيخرؤملا ضعب ىدل كشلا اهلوح ماح ييلا يمرضحلا قحسإ يبأ ةيصخش كلذ

 . امود كلاب امف يسايسو يملع ذوفن تاذ امئأ مم بيرلل ةريثم مهدنع تناكو

( ٥ (



 ييلا ةيركفلاو ةيسايسلا تاقالعلا ديطوت ىلإ ثحبلا اذه انب ردحني : ةيناثلا ةمسلا

 ةيعامتجالا ةيضرألا ىلع ءوضلا طيلستو ‘تومرضحو نامع ةيضابإ نيب ةمئاق تناك

 . ةيضابإلا ءارآ لوبقل تدهمو "عقاولا ىلع اهلالظب تقلأ يلا ةيسايسلا ةبيكرتلاو

 هريغ يلع ىغط يذلا يضابإلا بهذملا يف يسايسلا بناجلا زورب :ةثلاثلا ةمسلا

 ةراتف {ةيضابإلا طاشن يف ارود تبعل ييلا لحارملاو راودألا ددح يذلاو "بناوجلا نم
 ةكم ىلع ةرطيسلاو رومألا ةفد ةرادإ ىلإ امتوذج يف لصتل لعتشت ةراتو ،اهران ربخت

 وه امك امب ةعباق لضتو ذوفنلا زكارم ثيح فلخلا ىلإ رقهقتلا ىلإ ًافعض لصتو ةق

 .تومرضح مابش يق لاحلا

 ةيمالسإلا ةفاقثلا اهتحورطأب يرثت رارمتساب ةيضابإلا تلظ دقل :ةعبارلا ةمسلا

 قزمتلا لباقم ،ةيباجيإلا ةيحانلا ىلإ انرظن اذإ ،ءارآلا نم ريثكب ةيمالسإلا ةراضحلا يغتو

 فارطأ ددهي داك يذلا يطابلا دملا هجو يف تفقو كلذكو ةمألا دسج باصأ يذلا

 . يبونخلا يقرشلا اهبناج يف ةريزجلا

 يف اوئخشني نأ اوعاطتسا تومرضح و نامع ةيضابإ نإ لوقن نأ عيطتسن اذكهو

 اقوادب نم دالبلا هذهب لئابقلا تلقتناو ةيضابإ ةغبص تاذ ةيمالسإ ةراضح مهقطانم

 يذلا ولغلا نع اديعب يمالسإلا ركفلا ي مهستل ةيضابإلا ةيارلا تحت ءاوضنالا دعب

 نوكيف طسولا نع ىأني نيح ةداع ركف هنم ولخي ال يذلا فرطتملا بناجلا هسرام

 . هفيلاخم نع الضف ركفلا اذه بابرأ دنع امومذم

 نم نيدرجتم سةيضابإلل يسايسلاو يدقعلا خيراتلا ف ثحبلل مويلا انجوحأ ام

 ضب اهقلطأ يلا فاصوألاو مهتلا ءارو رارجنالا وأ ،تايبصعلاو تاعازنلا بساور

 رفغلاو قورملاب مهتعنو ،لالضو ءاوهأو عدب لمهأ ةيضابإلا عابتأ نأب نيخرؤملا

 تءاج امبسح مهعءارآ انميهفتل ةصرف مهئاطعإو مهتوعد أدبمل ةاعارم نود ؤ©بصعتلاو

 ال ممت ساسأ ىلع ىرخألا قرفلاو بهاذملا عابتأ ةمجاهمل دح عضوو إممتافلؤم يف

 بهاذملا ىلع دقحلاو ةيهاركلا وه ديحولا اهردصم لب عقاولا ضرأ يف امهل ساسأ

(٦(



 تأ ءانرق رشع نيئا لبق اهضعب فيلأت مت تالاقمو بتك يف انيلإ تلصو "ىرخألا
 ًألاكشأ تذختاو نامزلا رم ىلع اهجئاتن تمقافت ،نيملسملا نيب نظلا ؤس نم ةلاح ىلإ

 نيب تافالخ بوشنو .ةفلتخملا قرفلاو بهاذملا تارايت نيب عارصلا نم ةفلتخم

 ىلإ ءوجللاب ديدهتلاو يركسعلا عارصلا دح ىلإ نايحألا ضعب يف تروطت نيملسملا

 .تالايتغالاو ةيفصتلا بيلاسأ

 ؛مييفلانخم عم يملسلا شياعتلا يف ةبيطلا مهاياون ىلإ ريشي ام ةيضابإلا خ خيرات يف نإ

 ءةيمتسرلا ةلودلا ىلإ ةعيشلا نم ةريثك فئاوط تأجتلا ") ةيمتسرلا ةلودلا دهع يفف

 عيفرلا مهماقم مهل تفرعو مهتمركأو مهب تبحرو اهعارذ ةريخألا هذه مهف تحتفف

 ناميلس نب دمحم ءانبأ مهو) نويولعلا دجو دقو ،بلاط يبأ نب يلع مهدج ماقمو

 ةلودلا يف ءالؤه دجو - ةيسيردالا ةلودلا سسؤم ربكألا سيردإ يخأ يولعلا
 ندملا يف ةداس مهلعج ام ميظعتلاو لالجإلا نم زوبد يلع دمحم لوقي امك -ةيمتس رلا

 ."اهيف اولزن يلا
 ‘تومرضح ىلإ نويولعلا ةداسلا أجتلا تومرضح يف يضابإلارودلا دهع يفو

 رداصملا ضعب لوقت امك ىسيع نب دمحأ رجاهملا مامإلا مراضحلا نييولعلا دج ناكو

 مهب تبحر اهلهأب تومرضح نإ لإ .(ايمامإ ايعيش اركف ىنبتي ) ةيمرضحلا ةيولعلا
 ةلصل يعامتجالا ملسلا ىلعأ نوقتري مهتلعج ةقومرم ةناكم مهل تأوبو مهتمركأو
 .هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص دمحم لوسرلاب مهطبري يذلا فيرشلا بسنلا

 دي ىلع ذملتتو ،ةرصبلاب ملعلا ةقلحب قحتلاو ناوريقلا يف أشن ،يسراف لصأ نم متسر نب نمحرلادبع )١(

 رنازجلا طسو يف ةيضابإلا ةيمتسرلا ةمامإلا سسؤي نأ عاطتسأ يميمتلا ةميرك يبأ نب ملم نب ةديبع يب
 .ه٦٩٦ ماع تتح ترمتساو ه٠٦١. ماع

 )٢( ريبكلا برغملا خيرات :يلع دمحم ازوبذ ج٢ص٢٢٣٦.

 )٢( ص ١ج تومرضح خيرات :حلاص دماحلا ٢٢٥.
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 ةطلس يف ةيضابإلا عم ةعامجلاو ةنسلا لهأ شياعتي فيك ثيدحلا خيراتلا دهشيو

 تمادام يوخألا لماعتلا اذه مهيفلاخم اولماعي نأ ةيضابإلا نع ًايرغ سيلو .نامع

 .لمشلا عمجو براقتلا ىلع ثحت مهميلاعت

 ‘تومرضحو نامع نيب يخيراتلا طبارتلا سردن ةيضابإلل انتسارد لالخ نمو

 ثادحألا عم تلخادت ،ةيبهذمو ةيخيرات ةيصوصخب تزيمت يلا ةقالعلا مهف ىلإ لصنو

 ةقالعلا هذه طبارتو عون حاضيتسالو 8رخآ انيح تدعابتو انيح ةيسايسلا

 ةسارد نم دبالو \تومرضحو نامُع خيرات نم لوهجملاو ضماغلا وحن ةلحر نم دبال
 ةينامعلا -د سألا - دزألا يليبق نيب ةيخيراتلا ةالصلا نيب طبرلاو ةيضابإلا ةكرحلا

 .ةيمرضحلا ةدنكو

 رطضن امنإو ،ةيسايسو ةيدقع ةكرحك ةيضابإلا ةكرحلا خيرات ةساردب اهيف يفتكن الو

 روهظل تدهم نلا ةيخيراتلا ةيفلخلا مهفن نأ ىلع اننيعي قح ءيش لك اهعم سردن نأل

 ةريزخلا طساوأ نم اهلوصأ ردحنت يلا لئابقلا طسو يف ةيدقعلا ةيسايسلا ةكرحلا هذه

 .ةيبرعلا

 ةقيقح يّرقت ةداعإل خيراتلا ةساردب نيقلعتملا زفحيس ثحبلا اذه نأ بسحأ اريخأو

 .تومرضحو نامع يف ةيضابإلا خيرات يَصقتو ،ةيضابإلل يسايسلاو يدقعلا ركفلا

 ةمصاعلا اهيوأت يلا ةيبرعلا ةفاقثلا ءارثإ يف ًاعضاوتم اماهسإ تمهسأ دق كلذب يلعلو

 ٢٠٠٦. ةنسل (طقسم) ةينامعلا

 نم كفداصي دق اًمع فرطلا ضغت نأ ميركلا ئراقلا اهيأ كنم ريخألا يئاجرو

.نيملاعلا بر هللا دمحلاو .هدحو لامكلا هل نم لجو وهسي ال نم لجف ،تاوفه



 لوألا ءزجلا

 لوألا بابلا

٢ ... ٠ 

 مالسإلاو ناكسلاو خيراتلا نامع
 لوألا لصفلا :

 ۔خيراتلا ربع نامع -ا

 نوزملا - نويذبسلا -دنسألا - دزألا -ب

 نامع ناكس -ج
 مالسإلا لبق نامع يف ينيدلا عضولا -د

 نامعب مالسالاروهظ -ه

 نويدزألا ىدتلجلا لآ -و
 نامع ةدر -ز
 ةيومألا ةلودلا يف نييدزألا تبلاهملارود -ح
 ۔لاصقتالاو ةدحولا نيب نامع ط

  نامع يف تيضابإالاراشتنا -ي



 لوألا بابلا
 لوألا لصفلا

 خيراتلا ربع نامع -ا

 برعلا هقلطأ يفارغج حلطصم !نون هرخآو ،هيناث فيفختو ءهلَوأ مضب ناَمُع

 تاهج ةلنالث نم طاحم «ةيبرعلا ةريجلا هبش نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا ىلع

 نسح ًالامش زمره قيضم نم دتمت ءابيرقت رتموليك ١٧٠٠ دادتما ىلع ئطاوشب

 ةيجيتارتسا ةيويح راحب ةثالث ىلع كلذب لطتو ةينميلا ةيروهمجلل ةيقرشلا دودحلا

 .برعلا رحبو ،نامُع جيلخو زمره قيضم :يه ةمهم
 نيب ةنهارلا ةيسايسلا ةيفارغجلا اهتحاسم و اهدودح لوح تاريدقتلا تفلتخا

 . ) عبرم رتموليك ٢٢٦٢٠٠٠٠ و .٠٠ ٢١٢ و ٠٠.

 نإ لوقي نم مهنمف - نامُع ةيمست يأ - ةيمستلا ببس يف فالتخا كانه

 نامع هل لاقي ،برأممب داو ةفض ىلع تناك مهلزانم نأل انامُع ناَمُع تمس دزألا

 ةنيدم نب هنأل «نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب ناثفي نب أبس نب نامعب تيمس ليقو

 نب نامُمب ليقو ناطحق نب برعي يخأ ناطحق نب نامُمب ليقو & "> نامع

 ةقلامعلا ةليبق نم مإ ليقو نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب ناثفي نب ايحي نب ناطحق
 نسب ذوال نبا قالمع لاقيو قيلمع ييب نع مهو ،ةدئابلا ةبراعلا برعلا نم مهو

 قرشملا لهأ مهنم دالبلا يف ةمأ مهنم تقرفتو :يربطلا لاق ،حون نب ماس نب مرأ

 . ") زاجحلاو نيرحبلاو ناَّمُع لهأو

 ةيطارقميدلا نامع :مناغ ديبع ،شابغو .نامع يف لاملا تيب لرصا :دوعس نب دمحأ !يبايسلا )١(

 .٢٣ص ثيدحلا يسايلا خيراتلاو ةمامإلا ديلاقت ةيمالسإلا

 )٢( نادلبلا مجعم :توقاي إ يومحلا ج٤ص٤٨.

 )٢( نودلخ نبا خيرات: نودلخ نباو .٥٢١ص١ج كولملاو ممألا خيرات ، يربطلا ج٦٢ص٤٨

( ١٠(



 لئابقلا باسنأ تارجشم عضو يف هرود يبرعلا يبعشلا لايخلا بعل ام اريثكو
 ةدوقفملا ةيخيراتلا بقحلا طبر ةلواحمو باسنألا تارغث دس يف ةبغر بوعشلا و

 ح وأ ،ةيتاروتلا رداصملا نم تايورم ىلع تدنتسا ولو قح ةيرشبلا لسانت يف
 نانوي هنا :نانويلا بسن يف لاقف يدنكلا معز امك عئاقولاو قئاقحلا نع ذوذشلا

 يقرش لزنف ،ناطحق هيخأل ًابضاغم برعلا دالب نم جرخ هنا ركذو رباع نب

 : "» هلوقب ئشانلا سابعوبأ هيلع درف 3 يييطنطسقلا جيلخلا

 ادج امهنيب تدعاب دقل يرمعل ملض ناطحقب ناتوي طلخت

 خيراتب يغلا يجيتارتسالا عقوملا يذ دلبلا اذه خيرات نع ادج دعتبن ال ىح

 يف داليملا لبق ةنس فالآ ةثالث ىلإ راثآلا ءاملعو نيخرؤملا لوق دح ىلع دوعي

 ( "ةدعص ) ناجام - ناغم يرموسلا مسالاب ةفورعم تناك نامع نإف ؛ لقألا

 هبش دودح نم دتمت يهف !ةيلاحلا نامع ةحاسم نع اريثك ديزت اهتحاسم تناكو

 نومد ةراضح ناغم ةراضح ترصاع دقو ‘تومرضح دودح ىلإ رطق ةريزج
 . ‘” دنهلا يف ( ةاسعطد ) اخولام ةراضحو مويلا نيرحبلا ( ءاه )

 دالب يف ىرخألا تاراضحلاب ةقيثو ةالص نوملدو ناغم يراضح نيب تناك

 ىلإ اهدهع دوعي ةيرشب تآشنم تقثبنا تالصلا هذه ةجيتنو ،لبابو رموس
 يضارألا يف يراجتلا طاشنلا روطت ىلع تدمتعا 0 داليملا لبق ثلاثلا فلألا

 يف تماق و "هريدصتو ساحنلا رهصب تمتها ةيرموس تانطوتسم مايقو ،ةينامعلا
 دعيو ءاتيلبا نامغ نومسي اوناكو «ةينادلك تانطوتسم يداليملا لوألا نرقلا

 ةراضح هب تزيمت ام مهأ نم نيرهنلا نيب ام دالب ىلإ هريدصتو ساحنلا رهص

 .ةميدقلا ناغم

 ٢ ٩ص برعلا باسنأ ةفرعم ف برألا ةيا :دحأ سابعلا وبأ يدنشقلقلا ) ( ١

 ٢. ٤ص ثيدحلا يسايسلا خيراتلاو ةمامإلا ديلاقتو ةيمالسإلا ةيطارقمبدن نا ٠.7: ۔اربتت نيسح ،شابغ )٢(

(١١( 



 سّرمتلا نم ناغم لهأ نكمت دقف ،ةينوعرفلا رصم ىلإ نابللا ريدصت ىلإ ةفاضإ
 نيب ام دالب نيب يراجتلا طيسولا رودب مايقلاو نفسلا ةعانصو ةيرحبلا نوؤشلا يف
 كلم ( كهحعهم) نوغرس تاحول ىدحإ رهظتو .سكعلابو دنهلاو نيرهنلا

 أفرم يف ةيسار اخولامو نوملدو ناغم نفس (م.ق )٢٣٢٧١-٢٣١٦ نيداكألا
 .) داكأ

 ئناوم نيب يراجتلا طاشنلا ىلع ةميدقلا روصعلا لالخ ناغم ريثأت رصتقي م

 عباتتو ،طسوتملا رحبلا ضوح ىلإ اضيأ لصو لب "يبرعلا جيلخلاو يدنملا طيحلا
 تيقبو نيصلا ىلإ لصو تح داليملا لبق عبارلا نرقلا يف يراجتلا طاشنلا اذه

 نورقلا ةيا ىلإ نيحلا كلذ ذنم ةمئاق ةينيصلا - ةينامعلا ةيراجتلا ةقالعلا

 دقو ةنحاطلا بورحلا ةيادب عم لوفألاب تأدب ناغم ةراضح نأ ودبيو «ىطسرلا

 نامع نآلا ىمست ام ىلع ءاليتسالا نم شروك يسرافلا كلملا نكمت

 ىلع ةرطيسلا يف همالحأ ققحي نأ عاطتساو ،ساحنلا مجانم ىلع ةرطيسلا فدمي
 مهلحم لحأو ،ايلك اهنع مهلازأو نييلبابلا حاتجاف ةرهدزملا هئناومو يبرعلا جيلخلا

 ةحالملا نونب نيينامُنلا ةياردو ةراهم نم اريثك سرفلا دافتسا ."> سرفلا

 ‘” ((ةيمستلا لصأ يف نيحالملا يعت يهو نوزملا نامع تيمسو ))

 تبرض تاراضح ةصق يورت ييلا ةيرثألا ملاعملا اياقب نم ريثكلاب نامع رخزت
 تافشتكملا ريشتو ،برعلا ةريزج نم يويحلا زجلا اذه خيرات قمع يف اهروذجب

 ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف ايراضح ًاطاشن تدهش نامع نأ ةثيدحلا ةيرثألا

 ةيعارز تانطوتسم تماق دقو «داليملا لبق سماخلا فلألا ىلإ دوعي يزنوربلاو

  

 )١( ةعيلقلا نامع تاراضح :يلع نب رماع ريمع نب ص٤ ١.

 )٦) خيراتلا رمع نامع :سماش نب دومح نب م ام !يبايسلا ج١ص٦٨.

 (٣) برعلا ناسل :روظنم نبا ج١٣ص٠.٧ا٤.

( ١٦٢(



 ،ىوزنو الهبو ،دحلا سأرو ،رتحلا سأرو رافظ يف ةددعتم قطانم يف ةيراجتو
 عقاوملا نم اهريغو ديلبلاو نأشلا دمسو \طساولاو {ءارمحلا سأرو ،تابو

 عطق نع ةرابع يهو روص ةيالوب رتجلا سأر يف ةيرثأ ىقل ىلع روثعلا متو

 .داليملا لبق عبارلا فلألا ىلإ دوعت فراخزو شوقن تاذ ةميدق ةيراخف
 لبق ثلاثلا فلألا ىلإ دوعت ةميدق رباقم كانه يربع ةيالوب تاب نفادم يفو

 كلت رمع ةيرجح فقشو ةيراخف رارجأ اياقب نم ةيرثألا ىقللا تنيب دقو ،داليملا
 يداو يف اميدق يراجتلا ناكسلا طاشن زكرمت رافظ يفو .ةميدقلا تانطوتسملا

 رافظ لابج ةسلسل ةيلامشلا تاردحنملا دعب دجن ةقطنم يف عقي يذلا هكود

 نم يداولا اذه دعيو ،ةيلاحلا ةلالص ةنيدم نم لامشلا ىلإ ارتموليك ٣٥ دعبيو

 جاتنإ عقاوم مهأ نمو ،رافظ يف رشتنت لا نابللا ةرجش وفنل ةبسانملا قطانملا مهأ

 ،رابوو ،نونح يداوو ،روطنا يداو ؛اميدق هكود يداو بناج ىلإ نابللا لوصحم

 . .رجوح يداوو

 ةنيدم دوجو ،رافظب رصش ةقطنم يف ارخؤم ترج يلا ةيرثألا تابيقنتلا تنيب

 ةريزجلا يبونج نيب ام ةيربلا قرطلاو ةراجتلا ىقتلم تناك ةقيرع ةراضح تاذ
 .ةيخراتلا رابو ةنيدم يهو مدقلا ملاعلاو ،نيرهنلا نيبام دالبو ةيبرعلا

 ،رافظ ةقطنمل ةيلامشلا ءارحصلا روبعل ةمهم ءاقتلا ةطقن رصشلا ةحاو تناك

 نوبهذو نونحو نودغ يداو نم نابللا جاتنإ زكارم نم لفاوقلا اهيلإ لحرت ذإ

 (اييرقت نيموي ريسم يف ًالامش تيرمن رغث نم لفاوقلا هذه قلطنت مث ،ةيدوألا ةيقبو

 ىلإ نونح نم قلطنتو رصشلا قيرط لفاوقلا بنجتت دقو ،ةرفقم ءارحص ربع

 مث (هرييح ر ايلحم ظفلي امك وأ توربح ىلل مث يضم ىلإ مث (ديدشم) نودغ يداو

( ١٣(



 ةريزخلا يف ىرخألا ذفانملا ىلإ مث تومرضح يداو ىلإ مغ دومث ىلإ مت وانس ىلإ

 . ") ةيبرعلا

 -ب ايلحم فرعت ييلا ةقطنملا يف هلالص ةنيدم نم رتموليك نيئالث دعب ىلعو
 يف ةروهشملا ئناوملا مهأ مرهمس ءانيم تآشنم عقوم دجوي (( يرور روخ ))

 لشم ةفلتخم ءامسأو توعنب فرعو ،نابللا ريدصت ةراجت يف ةيبرعلا ةريزجلا يبونج

 يف هركذ مت دقو . 0" روطعلاو روخبلا ءانيمو ءاكسوموأ اجوم وأ اكشوم

 .يداليملا اثلاو لوألا نرقلا نيبام ةرتفلا ىلإ دوعت ةميدق ةينانوي صوصن

 رطسأ ةتس نم نوكتت ةميدق تاباتك هيلع يزنورب حول ىلع روثعلا مت امك -
 يناثلا نرقلا ىلإ دوعي هنا تياربلا روتكدلا حجريو ،لامشلا ىلإ نيميلا نم أرقت

 (م ر ه م س ) مرهمس ةنيدملا مسا انل يطعي هنا ىلإ هتيمهأ عجرتو .داليملل
 يف تبني كلذبو سيئرلا تومرضح دوبعم ( ملاذ نيس) هسفن تقولا يف ركذيو
 5 تومرضح و رافظ نيب ةميدقلا ةلصلا ةليلق رطسأ

 لوهس لالت قوف امتراجح ماوكأ عبقت ةرثدنملا ةيخيراتلا عالقلا اياقب تلاز الو

 .ةيرنألا عقاوملا نم اهريغو نارمح نيع عقوم يف ةلالص

 ةريزخلا يبونج كلامم يف يراضح روطت مايق ىلع ةريثك لماوع ترفاضت دقل
 نع اهدعب نم مغرلا ىلعف ينارغجلا عقوملاب قلعتي ام اهنم ،اميرغو اهقرش ةيبرعلا

 مل ىرخأ ةيحان نم يهف ميدقلا ملاعلا يف ةسيئرلا تاراضحلا زكارم

 نيدفارلا دالبو رصم نم لك امب تزيمت يلا تاراضحلا كلت نع لزعم نكت

 ئناوم تناك دقف "نيصلاو دنهلاو سراف دالبو طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوحو

  

 ص٨٦ .
 رافظ ن ةيخيراتلا راثآلا :دوعسم نب ديعس ؛نيشعمل
(١( 

 )٢( هسفن ردصملا ص٨.

 )٢( مدقلا نميلا خيرات :رداقلادبع دمحم 6هيقفاب ص٤٨.

(١٤ (



 تناكو رهدزم ًايرحبو ًايربو ايراحت اطاشن و اومن دهشت ةيبرعلا ةريزجلا يبونج

 ،دفهلاو ةشبحلاو سرافو رصم ئناوم نم ةمداقلا نفسلل ةلبق ةيبرعلا ئناوملا كلت
 مث لباوتلاو ةيريرحلا ةشمقألاو ةنيمثلا نداعملا نم اهتلومح نفسلا هذه غ رفت ثيح

 :نيسيئر نيقيرط ربع ةيربلا لفاوقلا اهلمحت

 ءانهدلا ةيداب ربع الامش هجتيو تومرضح وأ نامع نم ريسي :لوألا قيرطلا

 زاجحلا ىلإ لصي نيح دجن قرتخيف ًابرغ فطعني مث يبرعلا جيلخلا ىلإ لصي ح
 ًابرغ امإو رمدتف نيطسلفو ةيقينيف ىلإ الامش امإ قرطلا عرفتت ثيح لامشلا ىلإ مغ
 .رصم ىلإ

 نميلا رضاوح فلتخم ىلإ مث تومرضح ىلإ نامع نم أدبيو :يناثلا قيرطلا

 ىلإ ريسي مث برثيو ةكم لثم ةمهم تاطحم ارام ةبقعلا جيلخ قح ًالامش ريسيو

 قيرطلا اهيلإ عرفتي لا اهسفن تاهاجتالا ىلإ عرفتي اهنمو ناعمف ءارتبلا
 . > قباسلا

 ترهدزاو ةيبرعلا ةريزحجلا يبونج يف ةراضحلا ةرجش تعرعرتو ترهدزا

 كلاسم مهتياردو ةيبرعلا ةريزحلا يبونج ناكس كرادم تعسوتو ةيراجتلا عناوملا

 ةيبرعلا ئناوملا ترهظو ةيمسوملا حايرلا تاهاجتا ةفرعمو هئاونأ تابلقتو رحبلا

 ةريزجلا يونج برعل حبصأو ،نفسلاو بكارملا ةعانص تطشنو .ةيراجتلا

 ".ةرومعملا نم يبونجلا ءزحلا يف راحبلا ىلع ةدايسلا

 داليملا لبق يناثلا فلألا نع لقي ال تقو يف ناك يراضحلا راهدزالا اذهو

 ئناوملا كلت نيب لاقتنالاو لقنلل ةليسو لمجلا مادختسا هيف ح يذلا تقولا وهو

 نرقلا تيح م.ق ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا ف برعلا ةريزج يف يداصتقالا عضولا :ةللادبع هرون !ميعنلا )١(

 .٨١٢و١١٢ص يداليملا ثلاثلا

( ١٥ ( 



 ةيراجتلا لفاوقلا كلت ربع و ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةيئانلا ةيوارحصلا فارطألاو

 .ىرخألا تاراضحلاو ممألا عم لصاوتلا متي

 ةرم لوأل ك" رملاو نابللا اهتمدقم يف ةمهم ةيبونج ةيبرع علس ترهظو
 نامُغع ترهدزا دقو طسوتملا ضيبألا رحبلا لوح ةيلامشلا قاوسألا ق

 يف ( انق ) ءانيم ناكو نابللا جاتنإب رافظ لابج تزيمت ذإ ؛ايرامت تومرضحو

 ءانيمو تومرضح ةكلملل اضيأ ةعباتلاو رافظ يف ( مرهمس ) ءانيمو تومرضح

 .ةيبرعلا هبش بونج يف ئناوملا مهأ نم نامع يف راحص
 نم هريغ وأ مرهمس ءانيم قيرط نع نحشيو {ةفلتخملا هقطانم نم نابللا عمجي

 رثكألا قيرطلا يهو نميلا بونجب (يلع رئب )انق ءانيم ىلإ ًاسأر رافظ يف ئناوملا

 لقني كانه نمو .نميلا بونج يق ذفانملا ىلإ رافظ نم ةمداقلا عئاضبلل ةلوهس
 ،نادرج يداو ىلإ ًأالوزن ةعفيم يداو ىلإ ىرخأ ةَرم لامحلا روهظ ىلع نابللا

 بونجلا ىلإ الئام انق نم رخآ قيرط دجوي ثيح ،ىلفسلا ناحيب فارطأ ىلإ هنمو
 راشملا هسفن راسملا تالحرلا لفاوق ذخأتو .ةلوهس رثكأ يهو انق فارطأ ايذاحم

 ىلإ يبرعلا جيلخلاو نامع جيلخ ىلإ رافظ نم ،رخآ يرحب قيرط كانهو .افلس هيلإ
 ىتأ يذلا (( ميكراي )) ءانيم تاذلابو ةيدنهلاو ،ةيسرافلا ئناوملاو ©قارعلاب لباب
 _ ةميدقلا امتراحتو رافظ عم لماعتت لا ئناوملا نمض هركذ

 يف صلختت ةيتيز ةيغمص ةدام وهو "ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يف ةميدقلا ةيرطعلا داوملا نم نابللا )١(

 راقعلا نم رخآ ءزجو يغمص زرفم ىلع لصحت اهروذج حيرجت ىدلو ( ءاعدااطدصنااد )تابن

 يف لخدب امك روخبك ةيرطعلا هتحئار مدختستو ؛هعطقب وأ قال يعيبطلا زارفإلا نم هيلع لصحي
 .- تابن نم صلختسي ةيغمصلا ةيتيزلا داوملا نم رهف رملا امأ .ةيعيبطلا تاجالعلا

 نأ ثبلت ال رفصأ نولب زرفم لكش ىلع ةيادبلا ف نوكتو راجشألا روشق يف حتفي قشب (٥1٥1ا)
 .ةرهملاو ةهبنملا داوملا نم رملاو .ةماتق انول دادزيو بلصتت

 . مدقلا نميلا خيرات :رداقلادبع دمحم 6هيقناب )٢(

(١٦(



 يبونح كلامم نيب تاقالعلا ترهدزا ركبملا يراضحلا راهدزالا كلذ لظ يف

 يف و ،ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف تومرضحل ةعباتلا رافظ ديحوت متو {ةيبرعلا ةريزخلا

 م نامع نإف 6نيبريمحلاو نييئبسلا تاوزغ ىلإ تومرضح ةكلم تضرعت نيح

 كلامم مث نمو سرفلاو نييلبابلاو نيينادلكلاو نييروشآلا تاوزغ نع ىأنمب نكت
 , ) ((أبس ةكلمم تلت لا ةيريمحلا ةكلملل تعضخ نامُغو)) ،ةيبونحلا ةيبرعلا

 :نوزملاو نويذبسألاو نويدزألا : ب

 :دزألا ۔١
 يف فورحلا لادبإو 0 "» دزألا نم حصفأ يهو دسألا مهل لاقيو دزألا

 يف افورح لدبت ةيبرعلا لئابقلا تناك اضيأو {ةعئاش ةرهاظ ةيماسلا تاغللا

 ۔بارطضالا۔- وهو ،صخشلا يف ةغل رخشلا سيقلادبع ةغل يفو )) 2امتاجهل
 ليق امك ًاياز نيسلا تلدبأ سجرلا -زجرلاو ةعزانملا - ةسراشملا -ةزراشملاو

 هبسن لضأ نمف برعلا ةموثرج دسألا ليقو .دزألا :نيسلا نوكسب دسألل

 . "» ((لصألا ةموثرجلاو انيس يازلا لدبأ دزألاو ،نيسلا نوكسب دسألا ممتأيلف

 قطنلا يف لخادت(( « ةيبونجلا ةيبرعلا ةغللا يف فرحل امسر نأ ةظحالم عم

 ىلإ دزألا - دسألا برقت ىلع ةلالد يطعي اذهو (( ذ ،د ،ز «س )) فرحأ نيب
 .ًابارعأ موك نع رظنلا فرصب ةيبونخلا ةيبرعلا ةفاقث

 كانه اضيأو ،نييبونجو نييلامش ىلإ برعلا ميسقتل يقيقح ساسأ كانه

 ربع يعامتجا كارح نمض هاجتا لك يف ةيبرعلا ةريزلا طساوأ ناكسل باطقتسا

 .٥١ص هلئابقو هنادلب جيلخلا :تيراب ليوماص زليام ))

 .٥٨١ص قطنملا حالصإ :بوقعي فسويوبأ !قحسإ )٢(
 .٤٥٢ص١ج رثألا بيرغ ين ةياهنلا :دمحم نب كرابملا يريزجلا )٢(

( ١٧( 



 لئابقلا تعزوتو ،‘تارثؤملا تعونتو تددعت يعامتجالا كارحلا اذه عمو خيراتلا

 ةمورأ ىلإ نادوعي ةعيبرو رضم نأ دجن ياندعلا قيرفلا نمف إةيناطحقو ةيناندع ىلإ

 .((رازن)) ةدحاو

 كلذكو {ةدنك بناج ىلإ هسفن ((ناطحق )) مسا دحب يناطحقلا قيرفلا نمو
 .ناسغو جحذمو ،(دسألاردزألا

 ىلإو نميلا ىلإ نيمتنملا ناطحق ييب نم مه ءابرعلا برعلا نأ نوباسنلا معزو

 : نيبعش وأ نيلصا

 مث نميلاب مهلزانم تناكو ناطحق نب مهرج ونب مهو مهرخج : لوألا بعنلا

 .هولزنف زاجحلا ىلإ اولقتنا
 برع لصأ هنإ ليقو ناطحق نب برعي ءانبأ مهو برعي :يناثلا بعنلا

 :نيتليبق ىلإ اولسانت هنمو نميلا

 نم ريمح لئابق لج نكلو دالوأ ةرشع ريمحل نأ اوركذو :ريمح ةليبق ىلرألا
 ءايحأ ةعبس بسنت ةعاضق ىلإو ةعاضق بستنت كلام ىلاو ،كلامو عسيمهلا هينبا

 .مرحو ،دمنو ،ءارمبو .ةرذعو ©بلكو ءةنيهجو يلب يه برعلا ءايحأ نم

 دحأ مهنم اولعجو :أبس نب نالهك ونب مهو ةيناطحقلا نم ةيناثلا ةليبقلا امأ
 لاقيو إةلمهملا لادلابو يازلا نوكسو ةزمهلا حتفب دزألا لوألا يحلا :ايح رشع

 .يازلا لدب نيسلاب

 دقو ،نالهك نب ديز نب ددأ نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب مه دزألاو
 :ماسقأ ةثالث ىلإ دسألا ۔-دزألا اومسق

 .هينب ىلع بلغ رصنل بقل ةءونشو دزألا نب رصن ونب مهو ةءونش دزأ =
 .هب اولزن يذلا عضوملا مسا وهو ةارسلا ىلإ دزأ ةفاضإب ةارسلا دزأ -
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 .نامع ىلإ دزأ ةفاضإب ناّمُع دزأ -

 مسا نإ ليق و ةدنكو نادمهو جحذمو يط :يهو نالهك ءايحأ ةيقب يتأت مث

 .ةلماعو ،نويرعشألاو مخلو ماذجو رامنأو دارم و "ريفع نب روث ةدنك

 مهنطاوم تناكو ،أبس موق نم مه لئابقلا كلت نم ةيبلغألا نأ اومعز مغ
 ليس يف تلثمت ييلا ةئراطلا ةيعيبطلا ةنراكلل ةجيتن ةرجهلا ىلع اوربجأ دقو ،©برأم

 .هرايهنا مث نمو برأم دس عدصتو ؛مرعلا

 ةمصاق اهنيب دودحلا نكت مل و {ةزجاحتم ةريزخلا يف ةيبرعلا لئابقلا نكت مل

 ٥براقتلاو لصاوتلا اهل حيتتو اهنيب لصت ةريثك ذفانم كانه تناك امنإو ،ةيساق

 ءاقتلالا اذه نع جتنيو ضعب عم اهضعب ءاقتلاو ضعب يف اهنم ضعب باكسناو
 ةصق نكلو .امهنع درفنتو نيلصألا نيب عمجت ةديدج تاعومجب باكسنالاو

 يلبقلا يعولا ليكشتل تعّوطو تغط برأم دس رايمنا نع تجتن يلا ةرجهلا

 .لصاوتو جامدنا نم لئابقلا كلت هيلع تناك ام ىلع هتغايصو يبرعلا

 جزامتلا ةكرحل ًاليمت تارجهلا ىوقأ صاخ ع ونب دزألا ةليبق ةرجه ةصق لعلو

 تبرضو اهمامأ ةيبرعلا ةريزحلا ضرأ تكد ييلا ةبيجعلا ةرجهلا هذهو ،يلبقلا
 تطبهو اهممق تلتعا ىح لابجلا تعلطو ،كانه تلزنو انه تلزنف ،اهفارطأ

 تضمو ،اهنع تقرتفا مث ىرخألا لئابقلا نيب تبراقو ،اهيلع تبلغ تح ةيدرألا

 قارعلا يف اميبرغو اهقرش اممبونجو اهلامش ةيبرعلا ضرألا يف تعزوتو امترجه يف
 اهنع انثدحيو سراف دالب فارطأو نيرحبلاو نامُغو زاجحلاو ةكمو ماشلاو

 :لوقيف ينادمهلا

 نم ناميلا نب كلامو وه ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع ج رخ 11 ()

 ال اولبقأف ءءاعنصو سنع ضرأو نالوخ فالخم ىلإ رهظو ،دزألا ةعامج يف برام

 ليخلاو ددملاو ددعلا نم مهيف 11 ؛هرقحسأ الإ الكب الو هوفزنأ لإ ءامب نورع
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 سمتلت داورلا برضت كلذ يفو ؛ماوسلا سانجأ نم اهريغو رقبلاو ءاشلاو لبإلاو
 مهف جرخ ثوغلا نب ورمع ينب نم لجر مهداور نم ناكو ؤىعرملاو ءاملا مهل
 ..ريمح ممقوخإ دالب لإ ًادئار مش جرخ دئار و . ..نادمه مىقوخإ دالب ىلإ ادئار

 ىح رصعلا كلذ يق ريمح كلم راوج يق نادمه دلب بناجو لازأب اوماقأ مإ مغ

 نم اهوعلطف لابجلا عولط مهل حلصو مهتيشامو مُهَمعَنو مهليخ ترجحتسا

 ةماهتب اوماقأو اهيلع اقفاغ اوبلغو ،لاؤذ ىلع اهنم اوطبهو عمرو ماهس ةيحان
 لك راصف اقرف زاجحلا ىلإ اوراسف {ًكع نيبو مهنيب ةقرفلا تعقو قح اوماقأ ام
 كاهلوح امو ةكم فلخت نم مهنمو ‘تاورسلا لزن نم مهنمف كلب ىلإ مهنم ذخف

 دصق ىمر نم مهنمو ؛ماشلا ىلإ راس نم مهنمو قارعلا ىلإ جرخ نم مهنمو
 رحشلا يح اونب دزألا نب ب رصن دل و . نم ريثك قحلو .. .نيرحبلاو ةماميلاو نام

 . [3] ((سراف دالب فارطأو

 ورمع)ردزألا تاتش داق يذلا يدزألا ميعزلا مسا ريسلاو رابخألا ةاور للعو

 روكذملا ورمع بقل وه ءايقيزم نإ )) : اولاقو ((ءامسلا ءام نب رماع نب ءايقيرُم
 نيتجوسنم نيتلح موي لك سبلي ناك هنأل كلذب بقل امنإو نميلا كولم نم ناكو

 نأ فنأيو !امهيف دوعي نأ هركي ناكو !اهعلخو اهقزم ىسمأ اذإف \بهذلاب

 . "_} ((..هريغ دحأ اهسبلي

 ميعزلا اذه مسا اوغاص ريسلاو رابخألا ةاور نأ ىرن نحنف كلذ عمو
 رواحم ةنالث ىلع ءامسلا ءام نب رماع نب ءايقيزم ورمع ((ضرتفملا )يدزالا
 :يتآلا وحنلا ىلع ناكف برأم دس رايمنا ةصق عقاو نم ةاحوتسم ةطبارتم

  

 .راصتخاب ٦٢٠٦-٢٦١٠ ص برعلا ةريزج ةفص :ينادمهلا )١(

 .٧٥٢ص٥ ج نايعألا تايفوو .٣٤٢ص ١٠ ج برعلا ناسل :روظنم نبا )٢(
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 .((ليَّسلا ر) ءامسلا ءام ه ((قّررمت)) ءايقيزم ه (( نارمع)) ورمع

 اذه مسا تالولدم ةلاحإ ريسلا باتكو رابخألا ةاور ةلواحم احضاو ودبيو

 ف مركلا نآرقلا امب ءاج امك أبس موق ةصق ةعقاو لإ ادانتسا يدزألا ميعزلا

 نم اولُك لامشو نيمي نع نانج ةيآ هنكسم يف اسل ناك ذَقَل ) ابس ةروس

 , روفغ برو ةبيط ة ه اورُكْشاَو مكبر قزر

 - نارمعلا )) ئشنأو ةراضحلا تماق نيتنجلا كلت نيفض ىلع نأ تبثت دهاوشلاو

 مرعلا ليس مهيلع لسرأو اوضرعأ نأ دعب مهيتنجب مهلدب هللا زكل .((رامعإلا

 نينج ْمهيتَتحب مُهاَتَْدَبَو مرعلا ليس َلَْس مهلع انڵلَسراق اوُضَرْغَأَف « ((ءامسلا ءام (

 ' هلبق رذ ش مامتو ولو مع لكأ ىقوذ
 مه تاتشلا ررص ىسقأ يف لثمت يذلاو أبس موقل ينابرلا باقعلا يتأي ئ

 ةَرهاَظ ىرق اهيف اتمكرا يتل ىرقلا 7 مهي انلَعَجَولا .((ءايقيزم )) قزمتلاو
 نيب دعا انبر قف ١٨} { نينمآ امايو يلا اًهيف اوريس ريسلا اًهيف اركو

 كلق يف نإ قَرَمُم رك ْمُهاتفَرَمَو ثيداحأ !ممت مهسفنأ اوُمََظَو اراس

 © روت رتم كل تات
 امم يبرعلا يلبقلا يعولا ليكشت يف اهرثأو ةيعيبطلا برأم ةثراك مامأ فقن مش

 اهيلع فراعتلا مت يلا ةعوضوملا ةيبرعلا باسنألا تارجشم يف هسفن سكع

 :يتآلا صلختسنف

 )١( ةيآلا أبس ةروس ١٥.
 )٦( أبس ةروس الآية١٦.

 )٢( ةيآلا أبس ةروس ١٨و ١٩.
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 تفرعو «ضرألا ةيكلم تفرع ةرقتسم لئابق تناك بونجلا لئابق نإ :الوأ

 بوردو كلاسم اوقرط برأم ةكلمم ناكس نإو {اهادعتت ال ادودح اهنم لك

 لإو نم عئاضبلا لقن يف يراجتلا طيسولا رود ىلع امتاراضح تدمتعاو ةراجتلا
 .اهداصتقال امهم ايوناث ادفار تلكش ةعارزلا نإو «ىرخألا تاراضحلاو بوعشلا

 يجرحف !ارهاظ ًانيابت - نيتنجلا ضرأ - تاحاسم تاريدقت تنيابت :يناث

 6) عبرم مك٨٦٧ يلاوح امهب ةطيحملا لابجلا حوفس عم امهتحاسم نأ ركذ ناديز
 هيزن ردقو ، (" عبرم مك ( )٨٠ ب نيتنجلا ةحاسم تردق ( يبرعلا ةلب) يفو

 دقف تامالعلا دومحم امأ . ) عبرم مك )٢٠( ب ىرسيلا ةنجلا ةحاسم مظعلا

 ةحاسم تناكو عقاولل برقا ةقيرطبو يناديم لوزن دعب نيتنجلا ةحاسم بسح

 ةحاسم نوكتو مك٢٢ ىرسيلا ةنجلا ةحاسمو عبرم مك٢٢و٥ نيميلا ةنجلا

 يف ةيكينكت ورديه ةأشنم مخضأ وه برأم دسو )) م> عبرم مك ٤٩ و٥ نيتنجلا
 هعافتراو رتم٠٠٦ ةلوقصملا ةراجحلا نم يبملا دسلا لوط غلبي ‘برعلا ةريزج

 نم ىورت ييلا ةيعارزلا يضارألا ةحاسمو ،هايملل عزومو عمجب دس وهو رتم ٤

 . > ((تايطعملا رخآ بسح راتكه فالآ ١٠ براقت برأم ةحاو يف دسلا

 طسو نم اهعفاود نع فلتخت ةريزجلا بونج نم تارجهلا عفاود نإ :انلا

 لماع ىلإ ةريزخلا طسو لئابق ةرجه ببس عاجرإ لهسلا نمو 3اهلامشو ةريزجلا

 لماع ىلإ ةريزخجلا بونج لئابق تارجه عاجرإ بعصلا نم نكلو ،فافجلا
 ب ردقت ضرألا نم ةحاسم نأ عي ال هرايفا وأ دسلا عدصت نأل فافجلا

  

 )١( مالسإلا لبق برعلا خيرات :يجرج ،ناديز ص١٧٤.

 )٢( ددعلا ١٨٤ سرام ١٩٧٤ ص٨٧.

 )٢( ةديعلا ةييرعلا دالب يف ةلحر :هيز 8 مظعلا ج٦٢ص٩٢٣.
 )٤( برأم دسو نويبلا : لالج دمحم 5 تامالعلا ص٢١١

 )٥( ةركبملا ةطيسولا روصعلا يف ةيبرعلا ةريزحلا بونج : ب.م «يكسفورتب ص١٢٣٤.
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 ءادفلا ةلس تناك امنإو ،نميلا يف ناتديحولا ناتنخلا يه عبرم مك ٤٩( و٥)

 ةيخانملا فورظلا نإ لوقي عقاولا امنيب ميدقلا هداصتقا دومعوأ نميلا مومعل

 اهبصخأو اراطمأ ةيبرعلا ةريزجلا قطانم رزغأ نم دعت نميلا نم ةيبرغلا تاعفترملل
 برأم ةيدوأ دفرت لازت الو تناك ييلا يهو ،ءارضخ تاجردم اهرثكأو ةبرت

 .تاعفترملا كلت نم ةردحنملا هايملاب اهدسو

 ةيادبلا يف نيديك ناطبترم دسلا خيراتو برأم خيرات نأ نم مغرلاب :اعبار
 ييلا اهسفن ةيخيراتلا ةقطنملا فو ىرخأ ةرم هئانب ةداعإ مت دق دسلا نإف ةياهنلاو

 لوخدو ةثيدحلا ةيعارزلا تاينقتلا لامعتسا نم مغرلا ىلعو ،أبس ةراضح تدهش

 ءادغلا نم امئاكس ةجاحب يفت نأ داكت ال برأم نإف ؛عساو لكشب ةلآلا

 ةعضب مهسوفن ءاصحإ زواجتي ال نيذلا امناكسل ةيرورضلا ةايحلا تامزلتسمو

 .ةمسن فالآ

 رايماب تلجع ؛ةيسايس اهنمو ةيداصتقا اهنم ىرخأ لماوع كانه نأ ودبي

 نم رجاه نم ةرجه رايمئالا كلذ جئاتن تناكو دسلا رايمئا لبق أبس ةراضح

 يمه دزألا ةليبق ةرجه نكلو 6،قرشلاو لامشلاو بونجلا وحن برأم لئابق

 دزألا ةليبق كرتت مل نيح يف \تارجملا نم اهريغ ىلع اهرابخأ تغطو ةروهشملا
 اهرثآمو اهراثآو اهرابخأ ىلع اهنم لدتسي دنسملا طخلاب تاباتكو اراثآ
 : ‘) هل ةديصق يف (ه٢٧٥ت )يريمحلا ديعس نب ناوشن ةراشإ ادع 5امترجهو

 دزالل يهنلاو رمألاب برأم ىلإ هيأرو ريهز ىروش نع ثوفلا نم
 دجنلاو روغلا يف فارطألا هل ىبجتو هرما دزالل ثوفنلا دمب نأ ىلع
 يدحي هبكارب مهو ام رهدلا ىدم برأم دزألا ةعاط ىدعتي الو

 تءاجو هينف شاع يذلا يعامتجالا هطيحم نبا يريمحلا ناوشن ناك نإو

 يلا ةيسايسلاو ةيركفلا هتاهاجتال اساكعنا (( نميلا لايقأو ريمح كولم)) هتديصق

 )١( ريمح لايقأو نميلا كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا ص٢٧.

( ٢٢ ( 



 هاجتالا اذهل لوألا سسؤملاب لاحلا اذه يف رثأتم وهو - ةيناطحقلا - ةيناميلا دجمت

 .(ه٦٣٢ ٠تر) ينادمهلا نسحلا دمحم يبأ نميلا ناسل ةينميلا ةيبصعلا دجمي يذلا

 هلعل بعك نب ثراحلا ىعدي كلم ةدايقب امبر ((دزألا )) دسألل نايك رهظ

 نوخرؤملا عمجيو بعك نب ثراحلب ةليبق دعب اميف هيلإ تبستنا يذلا هسفن

 يأ ىلإ (انيلإ لصو ام يف ر يمتنت ال اهنكلو ةينمي ةليبق دزألا )) نأ ىلع نوينميلا

 نوزكرتي بلاغلا يف اوناك لب ..ةفورعملا ةميدقلا ةينميلا ةيسايسلا تانايكلا نم

 . _ ((نارحن لوح

 يف تدرو ((ةارسلا دزأو نامع دزأ )) نييدزألا يأ ،نييدسألا ةملك نإ

 دسألل اكلم حبصأ ثلاثلا نرقلا طساوأ يفو .ورمع نب سيقلا ئرما حيرض

 . }> بعك نب كلام هوخأ ،ثلانلا نرقلا رخاوأ يف مث نمو بعك نب ثرالا

 تضرعت تومرضح ةكلمم نأ ةيمرضحلا تاباتكلا يف دنسملا شوقن يف ءاج

 ةيفارغميدلا امتايعادت اهل تناكو 2 نييريمحلاو نييئبسلا لبق نم ةمظنم تاوزغل

 لئابقب تومرضح ةكلمم تناعتسا دقو ، تومرضح يف ناكسلا عيزوتلا ىلع

 تانيصحتلا ةيامحل ةلتاقملا ةقرفلا نمض ةمدخلل ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ يف ودبلا

 .نم دحلاو ‘ىرخألا ةيبونجلا كلامملا تاوزغ دصو .ةيراجتلا ئناوملاو ،ةيركسعلا

 ةيبرعلا لئابقلا هذه نمض نمو ، تومرضح ةكلمم ىلع ءاليتسالا يف اهعامطأ
 .ةدنكو ، دزألا - دسألا و ةعاضق اتليبق

 نميلا لهأ نم قرفت نم عم تقرفت دزألا )) نأ ةيبرعلا رداصملا ضعب يف دحو
 ىفع ءانب -ةاورلا هتلمح ام ىلع - كلذ لوأ ناكو ؛مرعلا ليس ةثراك ببسب

 نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ةثراح نب رماع نب ورمع مهنهاكو مهسيئر ةحيصن

 .٢٢ص ةريصق ةيخيرات تاسارد ةديعسلا ةيبرعلا يف :رداقلادبع دمحم ،هيقناب )١(

 .١٧ص ةرجهلل ىلرألا نورقلاو مالسإلا لبق نميلا :يكسفورتب )٢(
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 رايفمالل ضرعم دسلا نأو ، قرغلل ةضرع برأم نأ ىأر يذلا ،دزألا نب نزام

 ثجرزخلاو سوألل ءافلح تناكو برثي ىلإ دزألا تلحتراف ليحرلاب هموق حصنف

 ماقأف ،ةارسلا نومؤي مهنم موق راسو ، مهتبلغو دوهيلا مهتعزانف برثيب تقرفتو
 راص نم لوأ ناكف ،نامُع ىلإ لئابق مهنم جرخو ،اهلوح امو ةارسلاب ةءونش دزأ

 نم ةأرماب كلام جوزتو .سد منغ نب مهف نب كلام :نامُع ىلإ مهنم
 نوطب نم ةعامج مهف نب كلام دعب قحل مث .دالوأ ةذع هل تدلوف سيقلادبع

 . "}«(دزألا

 ىلع هللا لسرأ ام دعب كلذو ماع يفلأب مالسإلا لبق هنأ )) :يملاسلا يوريو

 نم ةلمج يف مهف نبا كلام جرخو ةكم ىلإ اهنم-دزألا تجرخ «مرعلا ليس أبس
 قح كلذ هريسم يف راس هنإ مث ...نامع ىلإ اهنم مث ةارسلا ىلإ جرخ

 : نأ هغلبو حارتساو حار قيح هيف ثبلف \تومرضح يف داو وهو توهرب ىلع ذخأ

 اوغلب ممئإ لاقيف مهضرعو هركاسعو هباحصأ أبعف ،اهونكاس مهو ،سرفلا نامعب

 ىلع لعج دقو ،نامُع ديري دعتساو دعأ هنا مث لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز

 نم سراف يفلأ يف كلام نب ديهارف لاقيو كلام نب (ةأنه)ةانه هنبا هتمدقم

 هنع تفلختف رحشلا ىلع بصنا قح نامع مؤي راس مث ؛امناسرفو دزألا ديدانص

 تلزنف ريمح نب كلام نبا ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نبا ةرهم

 . "_) ((رحشلا

 نب اراد كلملا ةهج نم سرفلا نم اشيج هموقو مهف نب كلام هجاو نامع يفو

 ىلع نورطيسي اوناكو ءامناكس و اهلهأ ذئموي مهو رايدنفسا نب نمهي نب اراد

 )١( ص ١ج يبوقعيلا خيرات :قحسإ نب دمحا ؛يبوقعيلا ١٧٥.

 ) ٢( نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع ،يماسلا ج١ص ١٥.

( ٢٥ ( 



 درط دقو 5 0») راحص أفرم صخألا ىلعو ،ةيراجتلا اهثفارمو ةيلحاسلا ئناوملا

 تطعأ ةهج نمو .ةينامغلا يضارألا ىلع همكح سسأو سرفلا مهف نب كلام

 شيعت تناك ةبضه مسا )) ىلإ تارونأملا لوقت امك ليحي يذلا اهمسا نامع دزألا

 . "_» ((برأم برق دزألا لئابق اهيلع

 نامع ىلإ سرفلا نم دحأ عجري مل و مهف نب كلام دالوأ يف كلملا لزي مل مغ
 نبا ىدنلجلا لآ ىلإ نامع كلم راصو إمهف نب كلام دلو كلم ىضقنا قح

 طهر مهو ناساس لآ ىلإ سراف كلم راصو «سمش نب ةلوعم نم وهو ،ربكتسملا
 نم فالآ ةعبرأ اهيف اولعجي نأ ىلع نامعب ىدنجلا لآو مه اونداهتف ةرساكألا

 يف سرفلا تناكف ،دزاألا كولم دنع امب هل نوكي لماع عم ةبزارملاو ةرواسألا

 ..مي ةطونم اهلك رومألاو دالبلا رئاس يف كولم دزألاو كرحبلا طوطشو لحاوسلا

 . "_ ناَمُع نم ايلك اولحتراف ؛مالسإلا ءاج قح انه نوروكذملا سرفلا يقبف

 هريسم يق اهلاق هنأ معز مهف نب كلامل بسنت ةديصق ؛ هتفحت يف يملاسلا ركذيو
 :اهيف لوقي نامع ىلإ تومرضحب توهرب نم هجورخو ةارسلا نم هراس يذلا

 ناد ريم ايانثلا تلصاوو دجن تاورس نم ليخلا تبلج
 ينانباهاطاعت تافلغو لبرو فاقحأ نيب انرسو
 يناوسلا هحزنت ءاملا ندري ءاشو معن اهب ةيدواو
 يناوفلا ممألا نم شابوذو مزح نب ةيجان دالوا هب

 ه د ۔

 نامع ضرأ نم تاهلق ىلإ اثعش توهرب نم ليغلا تبلج

  

 ۔٨١ص هلئابقر هنادلب جيلخلا :تيراب ليرماص زليام ()

 .٢٢ص ةمألا رابخأل عماخلا ةمغلا فشك نامع خيرات :ديعس نب ناحرس يركزلا )٢(

 .٢٢ص١ج نامع لمأ ةريسب نايعألا ةفحت :ديمح نب ةلادبع !يماسلا ٣)

( ٢٦(



 ضرتفملاو ةديصقلا هذه يف ةثدحتسملا ظافلألا ضعب لهاجتن نأ انل يغبني ال

 داهتجالا باب انسفنأ ىلع قلغن نأ انل يغبني الو ،يلماخلا رصعلا نم نوكت نأ اهل

 ملع يف نوملكتلملاو هقفلا يف ءاهقفلا ضعب هقلغأ دق امك بدألا يف يدقنلا

 تسيل امنأب انل ودبت فوسف ةديصقلا هذه ةميقب كشلا جهنم انعضو ولو مالكلا

 ريثأت نأو ‘نامُع يف مالسإلا روهظ دعب ةلوحنم يه امنإو ئشب ةيلهاخجلا نم
 دزألا ةليبق ديجمتل ،اوشح اهظافلأ اوشحو اهلحن ىلإ تعد ةيبصعلاو ةسايسلا

 ةبغر نأل ،ناَمُع يف يسرافلا رصنعلا ىلع يلوطبلا اهراصتناو اهجورخو ةيبرعلا
 لظ يف اهيلع نوصرحي لا {ةيبرعلا مهلوصأب اوزتعي نأ ةجاح يف نامع دزأ
 رصعلاو يسرافلا رصنعلا نيب يسايسلا عازتلا ناك نيح مىب طيحت ةيلحم فورظ

 نيح مالسإلا روهظ دعب اميف مث نمو .مدقلا نامع خيرات يف ةعقاو ةقيقح يبرعلا

 .ةيرضملاو ةيناطحقلا نيب عارصلا اذه لقتنا

 وه برأم دس رايما نأب نيينامعلا ريغو نويناَمُعلا نوخرؤملا قفتا امهم

 سيئرلا ببسلا نأ الإ ،نامُع ىلإ لوصولل ةينميلا لئابقلاب عفد يذلا ببسلا
 ىلع عارصلاو ةيداصتقا عفاودب ءارحصلا ربع ةيبرعلا لئابقلا كارح ءارو لظيس

 ةرطيسلا ماكحإو عسوتلا يف ةبغرلاو ةيرحبلا ةراجتلا قرط نيمأتو ذوفنلاو حلاصملا

 مامأ فوقولاو ،ةيبرعلا ةريزجلا بونج برغو قرش لحاوس ئناوم عيمج ىلع
 .ةميدقلا تاراضحلا كلت ممأ نم اهريغو ةيسرافلا عامطألا

 مالسإلا لبق ناك هلوق ةفرعملا يعدي نمم )) يملاسلا ينامعلا خرؤملا هعمس ام نإ

 ،نامُع يف يبرعلا دوجولا ةيادب ةقيقح فراشم ىلع حونج ") ((...ماع يفلأب

 ىلإ نميلا يبرعلا جورخلا كلذ نأب ليلعتلا يف هعم فلتخن رذح ظفحتب نكلو

 )١( هسفن ردصملا : ج١ص ١٢.

(٢٧ ( 



 يف فلتخت ةيخيراتلا رداصملاو .مرعلا ليس أبس ىلع هللا لسرأ امدعب ءاج نامُع

 .يداليملا سداسلاو سماخلا نرقلا نيب برأم دس رايمناو بارخ ديدحت

 تاياور ضعب اهروصت امك مرعلا ليس ةصقو برأمب دزألا ةقالع تلح اذإو

 ىرخألا لئابقلا لك بسن ةلكشم لم ال امنإف ،دزألا بسن ةلكشم نييرابخإلا

 ييلا لئابقلا يهو ؛مهيلإ امماذتجا نويناطحقلا لواح وأ ،فلاحت يف تلخد لا

 .ةعاضق امئأب تفرع

 برأم نم تراس نيح دزألا نع تفلخت ةرهملا نأ ق اريبك اكش كانه نإ غ

 ىلإ دوعت يلا اهتغلو اهضرأ يف ةليصأ ةرهملاف ةعاضق نم امنأ وأ ،نامع مؤت
 .ريدقت لقأ يف داليملا لبق سماخلا فلألا

 رارطضا اهيلإ رطضا دق نميلا برع نم ًاقيرف نإ نولوقي يلا ةرجملا هذهو
 ةرجملا هذه نأ نآلا انل تبثي نأ عيطتسي يذلا نم نكلو .مرعلا ليس ةثداح دعب
 !معن .ةيملعلا ةلدألا اهيلع موقت نأ ىلإ صاصقلا ثيداحأ نم يهف ،هيف كشال قح

 ركذو .مرعلا ليس ناك دق نأ ثيدحلا ثحبلا تبثأو { مرعلا ليس نآرقلا ركذ

 ملف ءاذه ىلع نآرقلا دزي مل و ،قزمم لك أبس هل تقزمت دق ليسلا اذه نأ نآرقلا
 لئابقلا انل مسي مل و ،قزمم لك أبس تقزم فيك لقي مل و ؛مرعلا ليس خيرات ددحي
 دعب فشكتست مل و اهيلإ ترجاه يلا نطاوملا انل نيبي مل و ‘تقزم نولا ةيئبسلا

 . "» نطاوملا هذه ىلع لدت وأ لئابقلا هذه ىمست صوصن

 يلا ةمدقلا ممألا نأش مهنأش برعلاو برعلا لك نأش مهنأش نوينامغلاو

 هذه لوزت الو "خيراتلاو ريسلاو رابخألا لحن ىلإ مهتعد يلا تارئؤملل تعضخ

  

 )١( ص يلهاجلا بدألا يف :هط ،نيسح ١٣.

( ٢٨(



 نوملسم مه .ةسايسلاو نيدلا امه كدج نييوق نيرصنع نم ةجوزمم امنأل تارثؤملا
 اذم اوزتعي نأ ىلإ نوجاتحم مهو ،مالسإلاب الإ يبرعلا حرسملا ىلع اورهظي مل

 عماطم باحصأو ةيبصع لهأ هسفن تقولا يف مهو انيد هب اوضريو !مالسإلا

 مهعفانم نيبو امهنيب اومئاليو ةيبصعلا هذه اوعاري نأ ىلإ نورطضم مهف ،عفانمو

 .مهنيدو مهعماطمو

 شوقنلا اوقطنتسا ((ايفارغيبالا)) ةميدقلا تاباتكلا ملع يف نوصتخملا نوثحابلاو

 نمض ةدنكو ((دْسألا)) دزألا لئابق ماحتلا نأب دكؤت تاجاتنتسا ىلإ اولصوتو
 نورقلاو ةميدقلا روصعلا يف ةيبرعلا ةريزجلا يبونج ناكسل يعامتجالا جيسنلا

 نيذلا لحرلا ودبلا نمض مهماحتلا ةيلمع نمض متو ىرج دق ةطيسولا
 يف ةيمرضحلا ةكلمملا اهنمض نمو ةفلتخملا ةينميلا كلامملا لبق نم نومدختسي

 ىمسملا ةيمرضحلا شويجلا ةداق دحأ ناك ًالثمف ؛ةلتاقملا ةيركسعلا قرفلا

 بقل لمحي يداليملا ثلاثلا نرقلا طساوأ يف مدي مايرلا كلملا دهع يف ((يسبوث ))

 شوقن يقو ٩٩: ؛١١ رطس ٣: لاسعملا شقن ٧4 حطص (( بارعألا ديس ))

 ٤٨٧٧ ماج / طح طحم / (( ةرهم ريبك )) بقلب لئاو نب رهش ركذي ةلقعلا

 لوصألا يوذ لحرلا ودبلل الثم ةيمرضحلا ةكلمملا ةلامتسا ىلإ ةفاضإو .8
 ةريزحلا طسو بارعأ بستكت نأ هسفن تقولا يف تلواح امئأف «اهبناج ىلإ ةيلحملا

 .اضيأ ةيبرعلا

 ف ربكألا ذوفنلاب عتمتت / 4 / ((دزألا =دْسألا ( دزألا ةليبق تناك

 عدي برقت دقو {ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم لحرلا لئابق طاسوأ نيب تومرضح
 ىلإ "جاوزلا قيرط نع برقت {ةيكلملا رئبهي ةلئاع سسؤم سمش بر نب نيب ليأ
 ىع 1٥٧-= ماج ر يداليملا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف دزألا ةليبق

 طاسوأ يف ةقومرم ةناكم كلملا اذه ءانبأ دحأ - سمش برل ناكو ٤٨٧٨(

() ٢٩ (



 مغك 4٧٧= ماج ) / طح كص / ((دزألا ريخ)) بقل ىلع لصح دقو ،دزألا

 _ (...( ٦

 :نويذبسألا ۔٢

 نيدلسألا للادابعل هللا لوسر دمحم نم )) ملسو هيلع هللا ىلص ينلا بتك

 لهأو ،نييذبسألا يورو نيرحبلاب مهيف ناك نم نامع دسأو ((..نامُع كولم

 دسألا - دزألا ةماعلا اهيمسي ييلا نميلا يف ييلا ةليبقلا يف نولوقي بسنلاب ملعلا

 سرفلاو اسرف نودبعي اوناكو سرفلا ةدّبَع اهانعم ةيمجعأ ةملك نوذبلسألاو

 . _) ْبَسأ ةيسرافلاب

 هيلع هللا ىلص يبلا ةلاسر ىلع ادامتعا دزألا نم نييذبسألا نأ حجرملا نمو

 نودبعي اوناك موق مهو نييذبسألا ىلإ لجرلا بسنيو)) .مهيلإ ةهجوملا ملسو

 ©} ((ذبنسألا اهل لاقي رجهلاب ةيرق ىلإ ةبسن لاقيو نيرحبلاب ليخلا

 ييلا لاوقألا نمو "نييذبسألاب موقلا ءالؤه ةيمست ببس يف لاوقألا تددعت

 نوبسني ممأو ليخلا نودبعي اوناك ممنأل مس سالا اذمي اومسو منأ اهرهشأ لب تلقن

 .ىواس نب رذنملا موق ميمت ىلإ روهشملا بسح

 ناكس تداوبعم نمض تناك ليخلا نأ ةيبرعلا ةيخيراتلا تاروثأملا يف دري مل و

 :لوقت يلا معازملا راثآلا تايطعم دكؤت مل و ؟مالسإلا روهظ لبق ةيبرعلا ةريزخلا

 )١( هدعبو مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات :سيجرس "فوزوستنارف ص٥٥.

 )٢( ثيدحلا ببرغ يف قئافلا :رمع نب دومحم "يرشخمزلا ج١ص٤٣.
 )٢( نادلبلا حوتف :ىتم نب دمحأ ،يرذالبلا ص٨٩.

(٣٠ (



 باتك يف .ةمجعم لادو ،ةدحوملا ءابلا حتف مث نوكسلا مث حتفلاب ذّبسأ نإ ))

 يف فلتخا دقو ،يواس نيرذنملا اهبحاص نيرحبلاب ةيرق ذبلسأ :حوتفلا
 دلو مه :بئاسلا دمحم نب ماشه لاق ؛كلذب اومس مل ميمت يب نم نييذبسألا

 :لاق !ميمت نب ةانم نب ةلظنح نب كلام نب مراد نب هللادبع نب ديز نب هللادبع

 سرفلا :انأ تلق ؛اسرف نودبعي اوناك مفأل نوُيذبسألا مهل ليقو
 لاقي ةنيدم نونكسي مممإ ليقو :لاق هبيرعت ًالاذ هيف اوداز ؤ‘بسأ همسا ةيسرافلاب

 يأ نويذبسألا مهل ليق امنإ :يدع نب منيهلا لاقو ،اهيلإ اوبسنف نامعب ذبسا اهل

 يذلا رجه بحاص ىواس نبا رذنملا مهنم ؛مراد نب هللادبع يب نم مهو ،عامجلا
 : ) ((دبعلا نب ةفرط رعش يف ءاج دقو ،ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبتاك

 ضفخالو طبفب تسيل ةفلتمب كلاه ينإ بصنلا دنع تستأف
 ضرقنا ىلع يزجي ضرقلاو ذبسا ديبع افصلاو رقشملا لهأ مكرذح اوذخ

 ىلص يبلا ىلإ نييذبسألا نم لجر ءاج)) سابع نبا ثيدح يف روظنم نبا ركذو

 اوناك ليقو ةيزحلا ثيدح يف ركذ مه سوجلا نم موق مه :لاق ..ملسو هيلع هللا
 . "» ((نيرحبلا ضرأ يف رقشملا نصحل ةحلسم

 ىلع يسرافلا مكحلل ةلثمم ةيئانثتسا ةعومجب مهنأ دكؤي روظنم نبا هلاق امو

 .يبرعلا جيلخلل يبرغلا بناجلا
 يتأيو ةعئاش ةيسراف ءامسأب مانبو مهئانبأ نم ددعل برعلا ةيمست ةرهاظ نإ

 هذه نمض ةرارز نب طيقل تنب سونتخد و «رذنملا نب نامعنلا نب سوباق مسا

 نوطب ضعب ةيمست نع الضف .ةيسراف ءامسأب تيمس ييلا ةيخيراتلا مالعألاو ءامسألا

 نم ذوخأم ظفل وهو ذبسأ ىلإ نوبسنتي نيذلا نييذبسألاك ءامسألا كلتب مهلئابق

 .(ليخلا) سرفلا يعت ةيسراف ةملك

 )١( نادلبلا مجعم :توقاي «يومحلا ج١ص١٧١١.

 )٢( برعلا ناسل روظنم نبا جا٤ص٤٩٣.

( ٢١( 



 مهنم اوأر نيح نييذبسألا موقلا ءالؤه ىلع تقلطأ سراف بوعش نأ وديي
 نم ابرض اهوليخت امبر لب سيدقتلا نم اعون اهودع ثيحب ،ليخلاب مهتيانع ةدش

 اوناك منأ مهوتف مهدعب ءاج نم مهنع اهذخأ لا ةيمستلا هذمب مهومسوف ةدابعلا

 :نوزملا ۔٢

 دعبو مالسإلا روهظ لبق نم ةعئاش ةيبرع ةرهاظ ةيلبقلا تافلاحتلا نإ

 لوق و ،ذوفنلا ةعساو نوطبلا ةددعتم ةليبق تانايك اهسسأ ىلع موقت ذإ { هروهظ

 : يدبعلا كاردلا نب ورمع رعاشلا

 ميمت ىلع نوزملا تفلاحو سيق لابح تعطق نإ ينإو
 موذس نم ةموكحلا يف روجأو وهم خين نم ةقفص رسخال ٨ . : ُ . - . ٠ ., ۔۔. ٤

 .ةبعللا دعاوق رسخي ال ىيح تافلاحتلا ةبعل ريغت ىلإ رعاشلا هتجاح مدع انل نيب

 دعبلا نوزملاو ،ناَّمُع ءامسأ نم امنإ ليق هيناث مضو هلوأ حتفب نوزمو
 نامُع ىرق نم ةيرق ليقو .)ةيسرافلاب نامع ءامسأ نم مسا نوزم نا ليقو

 تناك دزألا نأ آلإ نوزملا نامع يمست اضيأ برعلا تناكو ""دوهيلا اهنكسي

 :تيمكلا لاق مسالا اذهل بستنت نأ هركت

 انوزملا اهيمست نأ هركاف ديمس يبا دزا دزالا امف

  

 .٢٢٦١ص ٥ج نادلبلا مجعم :توقاي 6"يومحلا ))

 ۔٢٢٢٦١ص٤‘ج عضاوملاو نادلبلا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم :زيزعلادبع نب نادبع "يركبلا )٢(

(٣٢ (



 يمهو نوزملا ىلإ هبسنأ هركأ نإ ،يوزملا بلهملا ديعسوبأ وه :يرهوجلا لاق
 ناكو ؛نيحالملا نوزملاب ينعي :ةديبعوبأ لاقو رضم نم مه لوقي ؛نامُع ضرأ

 . ") ماع ةئامتسب مالسإلا لبق ،نامُغع رحشب نيحالم دزألا لعج ناكباب ريشدرأ

 نزام نب رمع نب نارمع نب دسأ ىلإ ةرفص يبأ نب بلهملاب نوباسنلا دوعيو

 . نوزملا بستنا هيلإو نزام مهدج ىلإ ةبسن ءاج مسالا لعلو يدزألا

 ؛نامُغ رحشب نيحالم دزألا نم اولعج سرفلا نأب ةديبع يبأ ربخ يف ءاج امو

 ىورو يبرعلا رعشلا يف ءاجهلاو ردنتلاو ةيرخسلا نم دزألا هل تضرعت ام غوسي
 كلملادبع يف يسودسلا ةفيلخ نب ةلئاو هلاق يذلا ءاجهلا اذه نم ائيش "") ظحاجلا

 : نوزملاو دزألا نيب هيف رعاشلا طبرو بلهملا نب

 بيضق كيدي يف اهيلع موقت
 بوذت ديدحلا ريماسم تداكو

 ربنم داوعأ لذلل تربص دقل

 هقوف تمق ذإ يبرغلا ربنملا ىكب
 يذلا ككردأ تبش ال كتيأر
 لنانب لغبو مالحا ةهافس

 سراف قيتاسر مهنم تشحوأ دتو
 تبسان حرجلا نم تجض ةبصع اذإ

 ]- .. . - ٠

 بيست نيح درالا ةارس بيصي
 بويع نوزم ا باع نمل كيفو
 بور دو ةمج زود رصم ابو

 بيسن بيسنلا نإ ةتينوزم

 نيينامعلا دزألل نوكي نأ يف همربتنم جيرس نب ثراحلا نب دابع رضم رعاش حرصو

 :لاق نيح ( ورم) ضرأب ءاضقلاو ةموكحلا يف نأش

 ءاشت ام ةموكحلا يف يضقت ورم ضرأب نوزملا تحبصأو

 ءاضقلا راج نإو رضم ىلع مكح لك يف اهؤاضت زوجي

 )١( برعلا ناسل :روظنم نبا ج١٣ص ٤٠٧.

 )٢( نييبتلاو نايبلا :رحب نب ورمع \ظحاخلا ج٢ ص٣٨٤.

(٣٣ ( 



 :هيلإ بتكف بلهملا جاجحلا أطبتسا :لاق يدع نب مثيهلا نأ يرذالبلا ركذو

 ىرت كنأك ،ةقرازألا لاتق بامت نيح كنم بجعللو ،ييوزم نباو نوزم كنإ (

 ينإو كباتك ينءاج دقف دعب امأ )) :بلهملا هيلإ بتكف ((..ضرألا ثرت كنأ

 نكلو كلذب مجعلا اهتمس نامع نوزم امنإو ‘كلذ ركنأ ام ينوزم نباو ينوزم

 لإ مث ،ناودع ىلإ مث ،دايأ ىلإ مث ،ريمح ىلإ تعدا ةليبق نم هللا هحلصأ ريمألا
. . ,,, (( 
 . ٠ ' ((هبنم نب سيق

 رعاشلا لاق هتوخأو بلهملا نب ديزي سوؤرب كلملادبع نب ةملسم ىتأ نيحو

 .. ٢9)
 . يفطخلا ريرح

 اوفتتناف هتلادونج مهتلتتف مهذدناق يدزألا اولعج دت دزألاو

 اوفرع الو فورعم رهدلا فلاس يف مهل نكي مل ام اوجر نوزملا نإ

 دهشي طيحم طسو اهل جوري يلا تاياعدلا قايس نمض يتأي كلذ لكو

 نب رمع ةفيلخلا لتقم دعب ترهظ نلا ،ةيلبقلا تايبصعلا هيف مدتحت ايسايس اعارص

 يبأل نكم يذلا (يضر)نامثع ىلإ ةروشملا دعب ةفالخلاب تهتناو (يضر)باطخلا
 6©بسحف شيرق يف اهيف ةفالخلا رصحت ال ةوطخ ةيسايسلا هتركفب وطخي نأ نايفس

 ةيبصع تدتشاو شيرق ةيبصع تدتشاو .ةصاخ ةيمأ ييب يف تحبصأ لب

 هيف اوناك ام ىلإ برعلا داعو ،برعلا نيب ىرخألا تايبصعلا تدتشاو نييومألا

 .ةيمالسإلا راصمألا عيمج يف رخافتلاو سفانتلا نم مهتيلهاج يف

 دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ نميلا ناسل عاطتسا تايبصعلا هذه قايس يفو

 .ةينميلا ةينادمهلا هتاعزن ناولأ روصيو ،هراكفأ تارطخ دلخي نأ هئاكذب ينادمحلا

  

 )١( فارشألا باسنا :ىيحم نب دمحأ !يرذالبلا ج٧ص ٤٢٤.

 )٢( حوتفلا :دمحأ ؛منعأ نب ص٢٥٥.

(٢٤(



 باسنأو ميدقلا نميلا خيرات نع هتافلؤم يف هيلع هرظن عقي ام لك امب غبصيو

 تذفلب رعش نيواود هل هفلكت نسحنو رعشلا ديجي ًارعاش نيادملا ناكو لئابق

 . » يجرزخلا نميلا خرؤم نع يطويسلا هلقن ام ىلع تادلح ةتس

 نيينميلا نع تردص امنأ ىلع هصصقو هبتك اب نيز راعشأب ينادمهلا ءاج دقو

 اذه يف ام ىلعو ءاهولبقف نيخرؤملاو ءاملعلا نم اقيرف تعدخف ،اقح
 دق نوكي نأ ليحتسي هنإف &رخآ انيح فافسإو آأنيح فلكت نم رعشلا
 ةوعد درحب وه امنإو عت وأ ريمت - وأ داع موق نم مهيلإ بسني نيذلا نع ردص

 تبثت نأ عيطتست ةيلهاخلا يف ةقباس اهل نأ تابثإو ء،امفأش عفرو ةيناميلا ديجمتل

 .مهتفالخو نيبرضملا ةوبن مامأ امب

 ينادمهلا اهبسن ييلا ةديصقلا هذه نم تايبألا هذه ىلإ رظنأ ئراقلا اهيأ تنأو

 نميلا نم جرخ نم لزانم اهيف ركذو عبت بركي كلم نب دعسأ لآ نم ضعب ىلإ

 :اهريغو برعلا ةريزج رئاس يق

 رضمو ىدنبم تاذ ضراب اوراصف اهدالب كولم اهنم تقراف دتو

 رتسلا !قيتعلا تيبلا ىدل اميرك الزنم ةعازخ اتم تلزن دقو

 رثو نيعراذ نم آبرس اوتا اومعذ نإ لئابق انم برثي يفو
 رصيق ضرا اووح دق يعاسملا مارك مهفويس يف مهزع يح ناسغو
 ربونشضلا دالب يف تسمأف اديعب الزنم ةعاضت انم تلزن دتو

 رتملا ضرا دمب نامع ضراو هنك فيشلاو نارخبلا اهل ذزأو
 ربرب ضرأ اوتأ ىتح ربرب ىلإ اوقلعت دنج برفلا ضرأب انمو

 )١( رشاعلا باتكلا ليلكإلا :دمحا نب نسحلا !نادمحلا ص١٩.

( ٢٥ ( 



 (يقرابلا ةعامج) ىلإ ينادمهلا اهفاضأ ةديصق نم تايبألا هذه ىلإ رظنا مغ

 راس نم مهنمو قارعلا ىلإو اهلوح امو ةكمو تاورسلا ىلإ دزألا ريسم اهيف ركذي
 :يقرابلا ةعامج لوقي نيرحبلاو ةماميلاو نامع دصق ىمر نم مهنمو ماشلا لإ

 ونفلا اهبرأم دعب دزألا تلخ

 ةدص بناتك مهنم تضمو

 ذظاألاب ةماميلا ةحاس تتاف

 ناشعب اهرارق ترقأ

 اشلا كولم مهنم تسو
 اهيف كلملا اوديشو اهووتحاف

 زألا دلو نم نومركألا مكلت

 :اهيف لوقي نأ ىلإ

 زألا دلو نمراخنفلا لهأ نحن

 اناوس دالب يف مويلا ىرت لف

 تاورشلاف زاجحلا ضرافز

 ةالفلا ضرع ضوخت تادجنُم
 ةامرلاو انقلاو ليخلاو ناعس

 ةامحلا كلت لحم زا ذعف
 تارمضملا ةينيبتلا ىلع ٥
 تامأشلا ةحاب كلم مهنف

 تاداسلا ةداس ناتسف د

 تاشلثفلاو ءايلا لهأو د
 ةالوو ةداسو كولم نم

 تايبصعلا ءاضرإل ءاج ئراقلا اهيأ هيلع تفقو يذلا رعشلا اذه نإ

 لئابقلا ىلإ فاضت تناك يلا رخافملا نم ةفئاط ليجستل ةليسو وهو اهدييأتو

 رخافملاو مايألاو صصقلاب الصتم هريغو رعشلا اذه نوكي نأ ىدعتي الو {ةيناميلا
 ركذ مايأ عم تجارو ‘ةيومألا ةلودلا دهع يف ترهدزاو ترهظ لا ‘تايبصعلاو

 ةيبصعلا ةاعد عضو نم .ةيناندعلاوأ ةيناطحقلل ةيبصعلا ةاعد نيب رخافملاو بلاثملا

 عوط مث ،ريطاسألاو رابخألاو صصقلاب لصتم وهو ةيومألا ةلودلا دهع يف ةينميلا

 .ةيبصعو ةيسايس بابسأل ايل هقنع يولو فلكتب

 ةريزجلا ناكسل ةيمهأو ىزغم وذ وه يخيراتلا روطتلا نأ كاردإ نم دبال
 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاقالعلا حاتفم وه يعامتجالا كارحلا نأو ،ةيبرعلا

(٣٦(



 كارخلاب دوصقملاو «برعلا ةريزج يف ميلاقألا ميسقت ةرهاظ أدبت نأ لبق ةرقتسملا
 راطمألا نم ةحيحشلا رداصملا نيب لحرلا ودبلا لئابق لاقتنا يعامتجالا

 ةسراممو ؤلؤللا جارختساو ديصلا ئفارمو ةعارزلاو يعارملا نيبو ءارحصلا يق

 ئطاوش نقحو يبرعلا جيلخلا ئطاوش نم ةيلحاسلا ئناوملا نيب يراجتلا طاشنلا
 ةقطنملا خيرات ربع لكش يعامتجالا كارحلا اذهو ،نيصلاو دنهلاو ايقيرفأ قرش

 رخآ ىلإ خيش نم ةيعبتلا يف لوحتلا ةبغر انايحأ دوقي ناكو ةيسايسلا تالوحتلا

 .ىرخأ ىلإ ةيروطاربمإ نمو ،رخآ ىلإ كلم نمو

 ةيبرعلا ةريزلا طسو لئابقل مهم غفاد طحقلاو بدجلا ةدش يف ناك دقل

 وأ \ةعبدقلا ةيبونخجلا كلامملا شويج يف قاحتلالل ةرجهلا نم تاجوم يف كرحتلل

 ةيمالسإلا تاحوتفلا شويج نمض وأ ،ةيسرافلاو ةينامورلا تايروطاربمالا شويج

 : ةيبنجألا ىوقلا دصو ءادعألا ةبراحم لئابقلا هذه ءانبأ ةمهم تناكو كدعب اميف

 ةينب تلظو ،رارمتساب تايروطاربمالاو كلامملا كلت بوعش مهنم هديري ام كلذو

 ضةيبرعلا ةريزجلا طسو برع ىلع ةنميهم تايروطاربمإلاو كلامملاو لودلا كلت
 كلت مظعم يق دئاسلا وهو ،ريغتملا وه لودلا كلت لخاد دارفألا عضو لظو

 ملاعو خرؤملا ةسارد لحم ناك طمنلا اذهو ،هدعبو مالسإلا لبق تايروطاربمالا

 هتمدقم يف خيراتلا يف ةيراضحلا طامنألا ثحبو سرد نيح نودلخ نبا عامتجالا

 اهلوأ ةلودلا روط نأب ))و ،ةراضحلا سسأ لكشت يلا ميقلا اهيف للعو ةريهشلا

 يف ننفت يه امنإ ةراضحلاو ، لاوحألا عاستاو هفرلا هعبت كلملا عستا اذإ مغ ةوادب

 . "» ((ةلمعتسملا عئانصلا ماكحإو فرتلا

 نإف ،نامُع مساو خيرات مامأ انهجاوت يلا ةيخيراتلا ةوجفلا نم مغرلا ىلعو

 تناك نلا لئابقلل ةيبرعلا لوصألا نع ثحبلا قرطتي نيح عستت اضيأ ةوجفلا

 )١( ةمدقملا :نودلخ نبا ص٤ ٣٠.

(٣٧ ( 



 ةمجرت نم ةجرختسملا تامولعملا نم طيسبلا رزتلا ىلع ءانبو مالسإلا لبق نامممب
 ةغللاو بدألاو خيراتلاو مجارتلاو ريسلا بتك تاطقتلم نمو ةينميلا شوقنلا

 دزألا )تاملك لولدم نع ،يبرعلا يعولا تلكش يتلا رافسألا نم اهريغو

 لوصألا لوح قلطملا مزحلاب مكحن نأ انل نكمي ال (( نوزملا = نريذبسألا دسألا
 .نامع يف اهدوجو ةيادبو ةيبرعلا ةليبقلا هذهل ةيبلقلا

 ةدنك لئابق نأش اممأش ،ةيبرعلا ةريزجلا طسو لئابق نم دزألا نأ حجرملا نم

 نم ةقلتنع تاحجوم ق هدعبو مالسإلا لبق تكرحت سيقلادبع نم لئابقو ميمتو

 .اهقرشو ةيبرعلا ةريزجلا يبونج ىلإ ةيبرعلا تارجملا

 : نامع ناكس -ج

 تانطوتسملا ضعب دوجو لظ يتو ؛مالسإلا روهظ لبق يبرعلا يلبقلا ماظنلا نإ
 ىلع نميمت رئاشع ةدع نم فلأتي ماع لكشب ناك ،نامغ لحاوس يف ةيسرافلا

 هبش نم ةدتمملاو ةميدقلا ةيخيراتلا اهدودح نمض !نامع نم ةعساو تاحاسم

 يف نيمظتنم نامع لهأ مظعم ناكف ؛ تومرضح دودح قح رطق ةريزج
 يعرلا ةلوازمل ،اه ةسيئر تاعمجت ةيلخادلا قطانملا نم ذختت إةيلبق تاعومجب

 دزألا ةليبق يتأتو "يراجتلا طاشنلل اطاقن لحاسلا رضاوح نم ذختتو {ةعارزلاو

 مه مممإ ليقو "(دزألارايد )) اهنأب نامع تفصو ذإ يلبقلا مرهلا سأر ىلع
 ةدع نم نينوكم مالسإلا روهظ دنع نامع دزأ ناكو ،'"هنامُغ ىلع نوبلغألا

 انبا دبعو رفيج مهنمو ورمع نب سمش نبا ةلوعم ونب اهمهأ نوطبو رئاشع

 امم راحص مهزكرم ناكو ؛مالسإلا روهظ دنع نامُع ماكح ربكتسملا نب ىدنلجلا

  

 )١( نادلبلا ميوقت : ءادفلاوبأ ص٩٩.

 )٢( نادبلا حوتف :ىيحم نب دمحا !يرذالبلا ص٧٨.

(٣٨(



 ئناوم ىلع ةيسايسلا ةدايقلا مهديب نأو لحاسلا دنع اضيأ مهانكس ىلع لدي

 .ةمهم ةينامغ

 مهأ نمو مرج ونب اهنمو {ةعاضق نامع تنطوتسا ييلا ةيبرعلا لئابقلا نمو

 دالتأ مهيلع قلطيو ،ناكلمو ،ةمادقو جرزخلا نب بسارو {ةيجان مرج ييب نوطب 6

 لاقي سيقلا دبع نم نوطب دالتألا ليقو ،دزألل نيرواجب اهونطوتسا مهنإو نامع
 . _) نامع دالتأ مهل

 اهل لاقي ةيرق مهدالبو مايرونب رمقلا لئابق نمف ينادمحلا لاق ،ماير ونب اهنمو

 فرعي هيف نوعنتمي نامُع ةيحانب نيصح لبج مهو نامع رحب لحاس ىلع عاضر
 . "_) (ماير ينب لبحب

 نوطب دالتأ نإو سيقلادبع نوطب نم ضعب ةميدق ةنمزأ نم نامع تنطوتسا

 نم لئابق تلخدو 3 " ًايدق اهونكس ممنأل نامع دالتأ سيقلادبع نم
 دالتأ دالتألا مهو مهدالب يف دزألل ءاكرش اوراصف نامع فوج ...سيقلادبع

 ،يؤل نب ةماس ونب يمالسإلا حتفلا دنع ةروهشملا ةينامعلا لئابقلا نمو .)نام

 منأ الإ ،دزألاب اوجبدني ملف ةيلبقلا ممقدحوب اوظفتحا «شيرق ىلإ نوباسنلا اهبسنيو

 ةماس ينبل ةيرق )) ماوت مهانكس قطانم نإو . © دزألل ءافلح دعب اميف اوراص
 ((يؤل نب ٦١)

 )١( برعلا ناسل :روظنم نبا ج٢٣ص١٠٠.
 )٢( ليلكإلا :نادملا ج١ص١٩٦٩١-!١٩.

 )٢( ةغللا ةرهمج ج٦ص٦.
 )٤( مجعتسا ام مجعم :زيزعلادبع ني هللادبع "يركبلا ج١ص٨٢.

 مجعتسا ام مجعم :يركبلا ٢٠٢. ص؟٢ج ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا .٨٦١ص ريحملا ڵبيبح نبا )٥(
 .٦٤صاج

 )٦( ص ٢ج نادلبلا مجعم :توقاي ،يومحلا ٥٤.

( ٣٩ ( 



 مل و ‘ةيبرعلا باسنألا لسالس نمض لخدت ال ىرخأ ةينثأ تاءامتنا كانهو

 قطانملاو لئابقلا تايمست ضعبل نأ امك .اهيلإ يمتنت يلا اهلوصأ يفتقت نأ صرحت

 شوقنلا يف ةدراولا ظافلألا نم يهو ماير ب ةليبقك ةيخيراتلا امتالولدم ةينامعلا

 .ماير دبعم اهنمو ةيناميلا

 يف ةعئاش ةرهاظ ( توأ ) ظفلب ةموتخملا نكامألا ءامسأ ةرهاظ نإ امك

 6‘توبلك لثم رافظ و ةرهملاو تومرضح يف ةصاخو ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 يداوو ڵتويخرو ،‘توكلضو ،توفرخو ،‘توهربو ؤتوحيسو ،ترعيدو

 فصتنملا يت امئأب نادمحلا اهيلإ راشأ ييلا \توسيرو ،‘توبرع يداوو « توثير

 نم الإ امب طيحم رحبلاو ،لبج ىلع اليمج اناينب ةينبم ةعلق يهو ،نامُغو ندع نيب

 يبو &رمقلاو اديدج ييب نم دزألا برعلا نم كس امبو ،دحاو بناج
 )١() ۔ ,. ..
 . تيزنخ

 تسيرمنثك : تيأ : ب ةيهتنم - نامع برغو ةرهملا يف تايمسم كانهو

 خلإ ....تيصخو 6\تيمحرو

 ىنعم ىلع لدي هنأ ىلع ( توأ ) ظفل دادحلا رهاط نب يولع ديسلا للعو

 ضعب يف دوجؤم وه امك ةفلتخملا ءامسألا هيلإ فاضي مث } اههبشي ام وأ ةيرق

 نابأ دمحأو 9نابأ دسأ لثم 9دابأ ةملك لإ ةفاضملا ءامسألا نم دنهلاو قارعلا دالب

 , } ((كلذ ريغو دابأ هللا

  

 )١( رافظ يف ةيخيراتلا راثآلا :دوعسم نب ديعس إييشعملا ص٥٤.

 )٦) ص تومرضح خيرات ن لماشلا :رهاط نب يولع ىادحلا ٢٤.

( ٤٠ (



 دالب وأ ضرأ نعم ىلع لدي ةميدقلا ةيبونجلا ةغللا يف ( توأ ) ظفل نأ ودبيو
 .رضحلا دالب وأ رضحلا ضرأ وه بكرملا تومرضح مسا ليلعت يف لعلو

 نأ تءاش لئابق مالسإلا روهظ دنع نامعل يسايسويجلا نيركتلا ناك اذكه

 نامُع لصفت ييلا ةيلبجلا ةلسلسلا لعفب امإ إةيبرعلا ءارحص بلق ةقطنم نع عطقنت

 زيمت ةايح «يبرعلا جيلخلا يف ةيلحاسلا قطانملا ي ةايحلا طمن لعفب وأ نميلا نع

 كرحتو ،ةعساولا ةيبرعلا ءارحصلا ربع يقفأ لادبتساو ددمت نيب ةيودبلا صئاصخ
 وأ ةيمسوملا ةيوارحصلا يعارملا دجوت ثيح ةعارزلاو هايملا نم ةبيرقلا قطانملا ىلإ

 ةيرحبلا ةطشنألاو ةراجتلا لثم سيئرلا طاشنلل ةلمكم ىرخأ ةطشنأ نع ثحبلا

 . ىرخألا

 نامُع ةقطنم مزل خيراتلا ربع طشنلا كارحلا اذه ةرهاظ نأ تفاللا نمو

 ثيح .تومرضح دودح نح رطق ةريزج هبش نم اهدودح ةدتمملا ةيخيراتلا

 طساوأ ناكس نم لحرلا ودبلا لاقتنا يف لثمتي ،ارمتسم ايعامتجا اكارح دهشت

 لظو .((يقرشلا نامع لحاس)) يبرعلا جيلخلا لحاس قطانم ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا
 يبرعلا جيلخلا يف ةفلتخملا لئابقلا نيب تاباطقتساو تافلاحت ىلإ دوقي كارحلا اذه

 ،ةريخألا نورقلا يف رساودلاو ةّرم لآ لئابق ةرجه عم ًريخأ نمازت ماع لكشب

 رخاوأ يف ميمت لئابق نم تاعامجلا ضعبو ،بوتعلا لئابق ةرجه عم ًايزاوتم ناكو
 .يداليملا رشع عباسلا نرقلا

 داحتال ًايزاوم ناك ايلبق ًاداحتاو ًايرئاشع ًافلح ((بوتعلا)) لئابق تلكش ذإ

 مايق ةريخألا نورقلا لالخ نيداحتإلا نيذه نم أشنو ؛ميمت نم ردحنت يلا لئابقلا
 .اب فرتعم ةدايس تاذ لود ىلإ طفنلا روهظ دعب تلوحت ةريغص تاخيشم ةدع

 لآو حابص لآو ةفيلخ لآ ةرسأ مضت ةددعتم رئاشع فلح )) مه بوتعلاو

 مث ةرصبلا ىلإ رطق نم بوتعلا لقنت دقو ؛مهعم ةفلاحتملا رئاشعلا ضعبو ةمهالج

( +١(



 رطق ىلإ ةمهالج لآو ةفيلخ لآ رجاهو حابص لآ رقتسا تيوكلا يفو ،تيوكلا

 نيرحبلا ةريزج ىلإ ةفيلخ لآ هجتا ةرابزلا نمو ،ةرابزلا ةقطنم يف ىرخأ ةرم

 . ٍ» ((تيوكلا يف حابصلا لآ لثم ايسايس انايك اوسسأو (لاوأ)

 ىحو نامُع نم ةقطنملل ةيداصتقالاو ةيلبقلا ايفارغجلا ةغايص تلكشت اذممو

 كلذبو .ةسيئرلا ةمكاحلا رسألل ةيلاحلا ءامسألا لك كلذب ترهظو .برعلا طش

 تارامإو جيلخلا ىلع ةيبرعلا ةريزحجلا طسو برعل ةيسايسلا ةدايسلا ةصق ترمتسا

 .مالسإلا لبق ام روصع يف سيقلا دبع نمز ذنم اهلوصف دتمت يلا نامع لحاس

 لئابق ىلإ ةمكاحلا تالئاعلا ضعب لوصأ طبر ةصق راركت ةداعإ اهعم رمتساو

 .دزألا ةليبق لوصأ لبق نم تطبر امك برأم ىلإ وأ ةيبرعلا ةريزجلا طسو

 املوح كشلا نم ديزيو ©كشضشلل ةاعدم تامولعملا هذه نإف مومعلا ىلعو

 ةفلتخملا تاجيرختلا يق ةلثمتملا ،ةيبرعلا تارونأم يف ةددعتملا تاياورلا فالتخا

 لادلاو ءابلا ةدايزب -نيسلاب ،يازلاب .ذبسألا دسألا ۔دزألا - نوزم ةيمستل

 .خلإ ..ةمجعملا

 نرقلا يف نامع هيلع تناك امل ةيسايسويجلا ةطيرخلا نأ هيف كشال امم و

 :يف لثمتت مالسإلا روهظ لبقو يداليملا سداسلا

 ناكو نامع نم ةيلحاسلا قطانملا ىلع نينميهملا مه اوناك سرفلا نأ -أ

 امتاذ ةيناساسلا ةلودلا ةينب تلظو «سراف يف ةيزكرملا ةموكحلل قلطملا مهؤالو

 يف قار يراضح ماظن ساسا ىلع تماق ةيناساسلا ةيروطاربمالاو ؛مهيلع ةنميهم

 .مكحلا

  

 م٩٨٩١ رياني ددع ةقيثولا ةلحب رشع نماثلا نرقلا ف بوتعلا خيرات نم :دلاخ هللادبع .ةفيلخلا ))

 ص١٢١.

( ٤٢(



 اوناك ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ نم ةمداقلا لوصألا تاذ ةيبرعلا رئاشعلا نأ -ب

 ةيبرعلا ىلإ نوبستني نيذلا برعلا و }نامُع نم ةيلخادلا قطانملا ىلع نونميهي

 ةيديلقتلا ةماعزلا نأو \-يرافظلا عمتجملا - نامع برغ ىلع نونميهي ةيبونجلا

 ةيلبق ةينب ىلع موقت ةماعز يهو ،دزألا نوطب نم ىدنلجلا لآ ةرسأ يف تناك
 ةيقبو ةيبرعلا ةريزخلا طساوأ نم نيمداقلا ودبلا نيب تأشن تافلاحتو ةشه

 مل ةيزكرملا ةطلسلا نأو .نامع نم ةيبرغلا قطانملا يف بونجلا برع نم ناكسلا

 .نامع ىلع ةنميهم نكت

 يبرعلا طيلخلا نوكتيو "يبرعو يسراف طيلخ نم يناممملا عمتجا لكشتي -ج

 اهتغلب ثدحتت تلازالو تناك ةيبونج ةيبرع ةيناطحق و ةيلامش ةيناندع لئابق نم

 .ةيراجتلا تاقالعلا نيب ازجاح برعلاو سرفلا نيب ةيموقلا ةيوهلا لثمت مل و ةصاخلا

 ةريزجلا طسو نم مداقلا يبرعلا رصنعلاو يسرافلا رصنعلا نيب زجاحلا ناك دقل

 ءمكاحلا يسايسلا طمنلا عم لماعتلاو كولسلا وحن يناقثو يركف زجاح وه ةيبرعلا

 نم مكاح ثيرو اهلثمي ةيزكرم ةماعزل ةعاطلاو عوضخلاب نونمؤي سرفلاف
 بهذلاب لوغشملا كلملا جات هتبيهو هكلم رهاظم نمو ،نييناسيسلا ةرساكألا

 طالب طسو شرعو .رواسألا سبلو ،سأرلا ىلع عضوي ةميركلا راجحألاب عصرملا
 .تاسارحلا هب طيحتو ءارزولا هب فحت

 يلبق باختنا ربع ةماعزب ءاج بكرم جيزم وهف يودبلا يبرعلا طمنلا امأ

 ءاهدلاو ةعاجشلاو ءافولاو مركلاك ةيديلقتلا ةيبرعلا قالخألا سيياقم نمض

 تاعازنلا لحو ةدايقلا ىلع ةردقلاو ةحاصفلاو ملحلاو لقعلا ةحاجرو

 ةمالع رهاظم نم نإو ،امفوؤش ةياعرو ةليبقلا لاصم ىلع رشابملا فارشإلاو
 ىلع ةباصع خيشلاوا مكاحلا عضو ةيديلقتلا ةيبرعلا ةماعزلا هذهل ددؤسلاو فرشلا

( ٤٢ (



 ىوريو ںهاوس نود هزيمت بنجلا ىلع وأ هفلخ نم اهدقعي ةريبك ةمامعوأ هسأر

 يف اولاقو برعلا ناجيت مئامعلا :لاق (يضر ) باطخلا نب رمع انديس نأ

 ةريشعلا يف ياجلا اهينجي ةيانج لك نأ نوديري مهو (( ممعم ديس )) تارونأملا

 : ") ةمصلا نب ديرد رعاشلا لاقو .هسأرب ةبوصعم

 ممق هينينرع يف ةماعزلا رمأ هّتقلب بوصعم عجاشألا يراع

 يف ءاقللا دنع مهشويخل امنودقعي ةيولأ مهفارشأ مئامع نم اولعج دقل لب

 يعولا يف خسرت ةيديلقتلا ةيلبقلا ةيبرعلا تاماعزلا نم طمنلا اذهو ‘بورحلا

 يف لظو كمالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ برع دنع عئاشلا وه ناك و يبرعلا

 ىلإ لوحتي نأ حمطي مل و ،هلخاد نم رييغتلا لاكشأ لك ضفري دومجلا نم ةلاح
 ةرادإ ماهمب علضتو يثارولا مكحلاب ,ةيعرشلا اهيلع ىفضت ةيروطاربما وأ ةلود
 .ةلودلا هذه ةيرارمتسال يركسعو يطارقوريب زاهج

 نبا كلذ للع امكو كلذ يف ببسلا يه ةيودبلا ةايحلا صئاصخ لعلو

 اهنم يأر لك ءارو ناو ،ءاوهألاو ءارآلا فالتخا كلذ يف ببسلاو )) نودلخ

 لك يق اهيلع جورخلاو ةلودلا ىلع ضافتنالا رثكيف ؛امنود عنامت ةيبصعو ئوه
 اهسفن يف نظت اهدي تحت نمم ةيبصع لك نأل ؛ةيبصع تاذ تناك نإو تقو

 . (} ((ةوقو ةعنم

 مكحلا ىلع عارصلاو نتفلاو ثداوحلا نم ناك ام ناكو مالسإلا ءاج نيح

 ميمتو دزأ نم لئابقلا كلت ىلإ نومتني نمم ةيبرعلا ةريزجلا طسو لئابق جورخو
 ق لوألا يسايسلا جورخلا تمعزتف ‘تومرضحو ةدنكو سيق دبع لئابقو

  

 .فكلا رهاظ قورع هب دوصقملاو :عجشأ درفم عجاشألا.٤٦٤ص٣ج نيبتلاو نايبلا :ظحالا )١(

 .٠٩٢ص ةمدقملا :نمحرلادبع !نودلخ نبا )٢(

( ٤٤ (



 ثجحب دقو ،يييد راطإ نمض جراوخلا ةكرح هنع تربع يذلا ،مالسإلا

 ريمأ ىلع جرخ نم لوأ نأ ملعأ )) :لاقف جراوخلا روهظ ةيادب يف نياتسرهشلا

 مهدشأو ،نيفص برح يق هعم ناك نمم ةعامج هنع هللا يضر يلع نينمؤملا

 ىكدف نب رعسمو "يدنكلا سيق نب ثعشألا :نيدلا نم ًاقورمو ،هيلع اجورخ
 تنأو ،هللا باتك ىلإ اننوعدي موقلا :اولاق نيح يئاطلا نيصح نب ديزو ،يميمتلا

 ) (( ...فيسلا ىلإ اننوعدت

 ةمامإلا مكحل ةيؤرلا كلت نم رولبتملا يضابإلا يسايسلا ركفلا رهظ مث نمو
 ةدحاو ةلالس يف ثوروملا جاتلا ةفالخ نع ًالدب ةريغتملا ةيبرعلا (( ةمامعلا )روأ

 .اقحال هيلإ قرطتتن امو ثحبلا بل وه اذهو ؛ةدبتسمو ةقلطم ةمكاح

 :مالسإلا لبق نامع يف ينيدلا عضولا ١

 دوعيو ،ةينيدلا دئاقعلا ع ونتب يداليملا عباسلا نرقلا ةيادب يف نامع تزيمت

 هذه يف ناكسلل ينثإلا بيكرتلا فالتخا ىلإ هبناوج نم ريثك يف عونتلا اذه

 .بنج ىلل ابنج ةيبرعلا ةينثولاو ةيدوهيلاو ةيسوجملا نيب شياعتلا ناك ثيح ،ةرتفلا

 تومرضح ةكلممل يمسرلاو سيئرلا هلإلا وهو (( نيسر)) هلإلا ةدابع تطبتراو
 لوصحم ريهشلا رافظ ميلقإ ىلع تومرضح ةكلمم ةنميه عم -رافظ -يف {ةميدقلا

 هلإلل ركذ اهيف ءاج رافظ ةقطنم يف تاشبرخمو شوقن ىلع روثعلا مت دقو .نابللا
 ميلقإلا اذهل ةركبملا ةيسايسلا ةيلالقتسالا دعب نكلو .مدقلا يمرضحلا دوبعملا نيس

 ةيلحم تادوبعم هنع الدب تلحو هب ةطبترملا تادابعلا تضرقناو دوبعملا اذه ىفتخا

 .ىرخأ

 ١٣٣. ص ١ ج لحنلاو للملا ،ناتسرهشلا [63)]

( ٤٥ ( 



 دقف ةيبرعلا ةريزخلا طسو نم نامع ىلإ ةمداقلا ةيبرعلا لئابقلا امأ

 تايورم ةحص تتبث ولو ،اهعم اهتلقن يلا ةميدقلا ةينثولا امقادوبعم ىلع تظفاح

 لامشو قرش ىلإ برأم نم -دْسألا - دزألا ةليبق لاقتنا تمعز يلا تاروثأملا

 ىلع لدي ءيشب نويرئألا رفظو كلذ ةيرثألا ىقللا انل تنيبل ،نامغ طسوو
 ىلع ةرثانتملا شوقنلا نم تائم يف اهركذ ءاج ةميدق ةينمي ةينثو تادوبعم

 هرمقلا هلإلا لاثملا ليبس ىلع ةميدقلا ةينميلا ةيراضحلا تانطوتسملا تاحطسم

 نييناسوألا دنعو «(( نيس)) ةمراضحلا دنعو «(( ةقملا )) نييئبسلا دنع وهف
 .لالهلاب هيلإ نوزمري اوناكو ( مع ) نيينابتقلا دنعو ، (دوأ) نيينيعملاو

 لهأل تارواجماب ةفلتخم مالسإلا لبق امتادقتعمو برعلا نايدأ تناك امومع
 نمض يقأي اذهو ،اهريغ نع اهزيمي منص ةليبق لكل ناكو ،ىرخألا لحنلاو للملا

 ©كفاسإو ءةلئانو لبه ةعازخو شيرقل ناكف )) ‘برعلا دنع دوبعملا ةيلالقتسا

 © رسن نادمهو ريمحل ناكو لدنجلا ةمودب ابوصنم دو ةعاضق نوطبل ناكو

 معثخ و ةليجبل ناكو ،ىزعلا نافطغل ناكو ؛عاوس ةنانكل ناكو 8ءاعنصب ًابوصنم

 فيقثل ناكو ،تابعكلاوذ دايإو ةعيبرل ناكو سلفلا يطل ناكو {ةصلخلاوذ

 يلي امم كدفب ابوصنم ةانم جرزخلاو سوألل ناكو ،فئاطلاب ابوصنم ،تاللا

 هل لاقي منص دزألل ناكو نيلفكلاوذ هل لاقي منص سودل ناكو ،رحبلا لحاس

 اولخدي تح .يبلت اهمنص دنع تفقو جحلا ىلع ةليبق تمزع املك تناكو ،مائر

 كل كيرش ال ،كيبل مهللا كيبل شيرق ةيبلت تناكف ،ممتايبلت يف نيفلتخم ةكم

 موي ،فيرعتلا موي مويلا ،كيبل مهللا كيبل : ةنانك ةيبلت تناكو .كلم امو هكلمت

 ونب تلبقأ براي ،كيبل مهللا كيبل دسأ ينب ةيبلت تناكو .فوقولاو ءاعدلا

 مهللا كيبل ميمت ييب ةيبلت تناكو . كيلإ دلجلاو ءافولاو يناوتلا لهأ ،دسأ

 امبرل تصلخأو ،اهئارو نم باوأو اممياوثأ تقلخأ اهارت دق ميمت نع كيبل ،كيبل

 . ةعاطو هل اعمس ؟ةعافد اممرل ةعاضق نع كيبل ةعاضق ةيبلت تناكو . اهءاعد

( ٤٦(



 لك كلمل \باطخلا لصف ملعت بابرألا بر كيبل { دزألا ةيبلت تناكو
 .‘_بانم

 ةينثولا تادقتعملا نمض يتأي يذلا ةيبرعلا تايبلتلا عاونأ نم عونتلا اذه مامأو

 دباعملا ةندسو ناهكلل ناك ،هللا نم برقتلل ةلص مانصألا نم ذختت يلا ةيبرعلا

 .برعلل ةينيدلا ةايحلا ىلع ريثأتلا يف زرابو مهم زود

 هما مهل منص ىلإ نوجحيو نوللهي ناسغو دزألا تناك مالسإلا ءيجب لبق

 . "_ ةنيدملا نم لايمأ ةعبس ىلع للشلاب اديدق يلي امم رحبلا ةهج يف (ناونم)
 يف دبعم هل ناكو ،نامُع يف ةينثولا تادوبعملا نمض ًادوبعم ارجان منصلا ناكو

 رحاب همسا ليقو . "» يط نم تماصلا ونبو هماطخ ونب همظعتو ،لئامس ةقطنم

 رحلا رهشا نم رهش لك مسا هنإ ليقو رجان رفص رهش ىلع برعلا تقلطأ دقو
 هتساف رحلا ميمص نم رهش لكو ؛رجان رهش ناسللا يف ءاج نيعم رهش ىلع ال
 ةيبرعلا يف رذجلاو اهدولج سبيت قح اهشطع دتشي يأ هيف رجنت لبإلا نأل رجان
 نمو ةيلهاجلا يف دزألل ناك منص ّرَجاب ناسللا يف ءاجو .رحلا ديفيف ((رحن))

 . ث) ميملا رسكب رجاب اولاقو يط نم مهرواج
 :همالسإ رهشا نيح يناملا يئاطلا ةبوضغ نب نزام لاق

 لالضتب الض هب فوطن ابب انل ناكو ةذاذج آرجان ترسك

  

 )١( يبوقعيلا خيرات ايبوقعيلا ج١ص٢١٨.

 )٢) ص ج نادلبلا مجعم :توقاي 6يومحلا ٢٠٤. !

 ٣) خيراتلا رمع نامع :دومح نب ل اس .يايسلا ج١ص٥!١١.

 )٤( برعلا ناسل : روظنم نبا ج٤ ص٤١ .

( ٤٧ (



 !منهج ران رحو باذع مهيقي ابر هدحو ىلاعت هللاب نوملسملا نمآ امك

 ءاونألا رح اهيقي هلعل 5 ينثو ًادوبعم ارجان مالسإلا لبق ئطو دزألا تذختا دقن
 .ليلظلا لظلا ءيفب مهيلع ءيفيو ‘برعلا ءارحص سمت ريجه حفلو ةديدشلا

 يف ىدؤت تناك ێلا ةسدقملا ةيسوقطلا رهاظملا نم هلوح فاوطلا ناكو

 دنع امتاعارم نومزتلي ةيسوقط رهاظم ةفاك برعللو .ةميدقلا ةينثولا دباعملا كلت

 ةلحلاو سمحلا نيفنص ىلع ممئايدأ ق اوناكو مالسإلا لبق جحلا كسانم مهتيدأت

 تناكو ،اشيرق امترواجب ةعازخ يهف ةلحلا اماو اهلك شيرق مهف سمحلا امأف

 مل اوكسن اذإف يبوقعيلا لاقو ،ةينيدلا كسانملاو رئاعشلا ةماقإ يف اهسفن ىلع ددشت

 مل و ،هفاعي تتح اهعاضرو ةعضرم نيب اولوحي مل و انبل اورخذي مل و انمس اوأاسي

 امحل اولكأي مل و بيطلا الو ءاسنلا اوسمي مل و اونهدي مل و ،ارفظ الو ارعش اوزحي

 تيبلاب نوفوطيو اديدج نوسبليو ارعش الو افوص الو اربو مهجح يق اوسبلي مل و
 كامماوبأ نم تويبلا نولخدي الو هل اميظعت مرحلا ضرأ نوؤطي ال { مهلاعنب

 .مدألا بابق مهكسن لاح يف نونكسيو

 ىلع اددشت لقأ اوناكف ،دزألا نم لئابقو كعو تومرضحو ةعاضق امأ

 نومرحي ال )لمفمنأ ذإ ،ةيسوقطلا رئاعشلاو رهاظملا ةماقإ يف شيرق نم اهسفن

 باب نم نولخدي الو نمسلا نوأاسيو بايثلا لك نوسبليو كسنلا يف ديصلا

 نولكأيو ،نوبيطتيو نونهدي اوناكو نيمرحم اومادام مهيوؤي الو ،راد الو تيب

 نأ اوردق نإف ،مهيلع تناك يلا ممباي اوعزن مهغارف دعب ةكم اولخد اذإف ،محللا

 ال اوناكو .ةارع تيبلاب اوفاط لإو اولعف ةراعإ وأ ءارك سمحلا بايث اوسبلي

 . ")» ((نوعيبي الو مهتجح يف نورتشي

 .٩١٢ص١ج يبوقعيلا خيرات :رفعج يبأ نب دمحا ،يبوقعيلا )١(

( ٤٨ ( 



 تاعرضتلا ةغايص يق دباعملا ةندسو ناهكلل ةعجسملا تارابعلا ريثأتل ناك

 قايس يتأيو 8 يبرعلا نيدلا يعولا ةبطاخم يق يوق يرحس لوعفم تابلطلاو
 لوح هتاؤبنتب قلعتي اميف ةصاخو رجان منصلا لوح رودت نيلا ةيروطسألا ةياكحلا

 ةندس ةيقبل ىرخألا ةيروطسألا تاياكحلا عم ًاماشم اراركت .مالسإلا روهظ

 .يلهاجلا يبرعلا عمتجملا يف ةينثولا مانصألا

 (( نيينامُتلا نم ملسأ نم لوأ )) ييامملا ةبوضغ نب نزام نداسلا ةياكحو

 رهظ ،رست عمسا نزام اي :هل لوقي رجان منصلا لخاد نم ًائعبنم اتوص عمس نيح

 ارجح نم اتيحن عدف ربكألا هللا نيدب رضم نم يبن ثعب رش نطبو ريخ

 ثيداحأ نع تمعز يلا ريطاسألا كلتل ةباشتم زاركت ، "» رقس رح نم ملست
 .ءامصلا مهمانصأ روخص ديمالج طسو نم تايبيغلا فتاوه تاؤبنتو

 نامع يف مالسإلا روهظ ه

 ىلع ناك نامع يف مالسإلا روهظ ةيادب نأ ةينامُملا تاروثأملا تلقانت

 نم وهو ،يماطخلا مغ يناهبنلا يئاطلا ةبوضغلا نب نزام همسا اهلهأ نم لجر يدي

 لاجر نم ةبوضفلا نب نزام ناكو ،نامُمجب ةروهشملا ندملا ىدحإ لئامس ءانبأ

 منصل نداسلا ةفيظوب مايقلاو دباعملا ةمدخ ىلع فارشإلاب نيفلكملا نيينثولا نيدلا

 .نيقد ليقو رحاب ليقو ،رجان :همسا ليق
 ةثعبب شيرق رافك نم ملع نيح ةكم ىلإ نزام دفو ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا ي

 هسفن ضرعو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دصقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبلا

 )١( ج ةياهنلاو ةيادبلا : ظفاحلا ءادفلا وبأ :ريثك نبا ٦٢ص ٣٢٣٧.

) ٤٩ ( 



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم بلطو ملسأف مالسإلل هبلق هللا حرشو ملسي نأ
 نزام لاق (( مهبثأو مهدها مهللا )) :لاقف ،نامُغ لهأل ىلاعت هللا وعدي نأ ملسو

 ام اضرلاو فافكلاو فافعلا مهقزرا مهللا ) :لاقف :هللا لوسر اي يندز تلقف

 انتريم يف هللا عداف «انبناجب رحبلا هللا لوسر اي تلق نزام لاقف ( مهل تردق

 ، ((مهرحب نم مهريخ رثكأو ،ممقريم يف مهيلع عسو مهللا)):لاقف ءانفلظو انفخو

 لق مهريغ نم اودع مهيلع طلست ال مهللا )) :لاق هللا لوسر اي ندز تلق لاق
 . ) نيمآ تلقن لاق ((ءاعدلا اهدنع باجتسي نيمآ نإف ،نيمآ نزام اي

 ةلا ىلص ينلا ءاقلب فرشت نأ دعب نامع ىلإ يئاطلا ةبوضغلا نب نزام داع

 ةوعد ىلوتو ،نامُع لهأ نم ملسأ نم لّوأ بقلب قبسلا فرش لانو !ملسو هيلع
 قباسلا يف ناك هنأ ودييو ،رامضملا عقوم يف دجسم ءانب يف عرشو ؛مالسإلل هموق

 رامضملا دجسم نآلا ىلإ ةيقابلا نزام راثآ نمو )) ،(رجان) ييثولا مهدوبعمل ادبعم
 نامحمب ييب دجسم لووأ وهو ،ةرجهلل تس ةنس ةنيدملا نم هعوجر دعب هانب يذلا

 | ") ((قالطإلا ىلع
 اريبك ارود برعلا دالب نم اهريغو نامع يف يييثولا دهعلا دباعم ةندسل نإ

 ةيعامتجالا مهتناكم تززعت دقو ؛ممتاعمتجب يف ةينيدلا ةايحلا ىلع اهجومو رثؤمو
 نم ريهطتلاك ةينيدلا سوقطلا ءادأ ىلع فارشإلاو دباعملا ةمدخ يف مهرودل

 يف ةينثولا تادوبعملل ةصصحملا تابهلاو روذنلاو لاومألا يقلتو ؛مانآلاو بونذلا

 لبق ،نيينامُعلا هموق نيب هتمهمو ةبوضغ نب نزام رود ناك اذهو {ةيبرعلا ةيلهاجلا

 مانصأ رسك ىلوتيو ةبحصلا فرش هل نوكتو ؛مالسإلل هردص هللا حرشي نأ
 ىلص هللا لوسر ىلع تمدقو مانصألا ترسكف ))ةبوضفلا نب نزام لاق ،هموق
 تججح :لاقو دجأ ام لك يع هللا بهذأف يل اعدف تملسأف !ملسو هيلع لا

  

 )١( نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع ؛يماسلا ج١ص٣٧.

 )٢( نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطبلا ج١ص٢٤.

 ٠١ ۔` .

`



 نب نابح ل بهوو رئارح عبرأ تنصحو نآرقلا رطش تظفحو اجح

 . ١ " (( نزام .. )١)

 تاصنإلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلباقمب ةبوضغلا نب نزام فرشت

 خسار نيقي ىلإ لوصولاو "مركلا نآرقلا ىلإ عامتسالاو مالسإلا ميلاعت يقلتو هيلإ

 ال ىقح نيدو ةقداص ةيوامس ةوعد وه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ءاج ام نأب

 ىلإ ماقو )) مالسإلل مهوعدي نامُمب لئامس يف هموق وحن عفدناف .لطابلا هيتأي

 نم بيرق نصحلا يبرغ لبج حفس وهو دلبلاب فورعم ناكم ىلإ هذخأو منصلا
 هموق ةرظن ريغي نأ عاطتساو . "» ((لبخجلا كلذ نم هامرف يلاغدلا جلف يقس ةياهن

 6©بسحف نامع يف سيل دجاسملا لوأ نوكيل دجسم هنع مهلدبيو ؛نيثولا مهدبعم

 .ةيبرعلا ةريزحجلا بونج ىصقأ يف نكلو

 مالسإلاب مهيلع هللا رم ذإ ،نامُع لهأل لوسرلا ةوعد ةباجتسا نزام سمل

 ىلص لوسرلا ىلإ نزام داعف ءامب مهديصو مهحابرأ ترثكو مهضرأ تبصخأو

 نيكرابملا نيا كرابملا اي )): نزام لاقف نامع لهأ لاح هيلع صقف ملسو هيلع هللا
 دقو ،كنيدب مهيلع نمو نامع لهأ نم اموق هللا ىده دق ،نيبيطلا نبا بيطلا

 ةالصلا هيلع لاقف امب ديصلاو حابرألا ترثكو !ائينه ابصخ ،نامع تبصخأ

 نمآ نمل ىبوطف 7 ًابصخ نامُغ لهأ هللا ديزيس مالسإلا نيد يميد ) :مالسلا

 ديزيس هللا نإو ،ينآر نم ري ملو نري ملو يب نمآ نمل بوط مث ىبوطو ،ينآرو يب
 . ٣ ((امالسإ نامع لهأ

 )١( هج ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا :رجح نب يلع نب دمحأ "القعلا ص٧٠٤۔

 )٢( نامع ءاملع ضعب خيرا : "اعألا فاحتإ :دومح نب فيس ؛يشاطبلا ج١ص ٢٢.

 )٢( حيراتلا ربع نامع :دومح نب ملاس "يبايسلا ح١ص١١٠.

 ر ٥١)



 هيلع هللا ىلص يبلا ىلع تضق ييلا لاوحألاو فورظلا نم مغرلا ىلع

 مل اذه نأ الإ ،ةرجهلل ىلوألا نينسلا يف اهلوح امو ةنيدملاب همامتها رصح ملسو

 ةكم طيحم جراخ ةوعدلا رشنل ريضحتلا ليبس يقو ،ةيملاعلا هتوعد رشن هسني
 يف ةوعدلا رشن ملسو هيلع هللا ىلص هتلواحم ىلإ ةددعتم تاراشإ كانه ةنيدملاو

 ىلع ةريسلا بتك تعمجأ ثيح «ةرجملا لبق ام مايأ ذنم ةكم نم عسوأ ناديم

 .ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ فلتخم يف اهلاجرو لئابقلا نم ددعب هلاصتا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةوق ترهظ ؛ةرجهلا نم نماثلا ماعلا يف ةكم حتف دعب

 هتوق لئابقلا تكردأو ةيبرعلا ةريزجلا قافآ يف تراطو هتعمس تلعو ملسو
 هيلع هللا ىلص دمحم هيلإ وعدي يذلا ديدجلا نيدلا نأب رعشت تأدبو هناطلسو

 بارطضالاو ىضوفلا رهاظم لك فاقيإو نمألاو مالسلا ىلإ وعدي نيد وه ملسو
 ةعساولاو تالاصتالا ةلحرم تءاجو «يبرعلا يعامتجالا ملسلا نيمأتو لقالقلاو

 هتءاج و ةيملسلا قرطلاب نيدلا ىلإ مهوعدت ءاسؤرلاو لئابقلا فلتخم عم ةرمثملاو
 ةيبرعلا ةريزخلا مظعم لمشت ةيمالسإلا ةلودلا تحبصأف ،اهمالسإ نلعت دوفولا

 مهل نمؤت يولا مالسإلا ةلود ىلإ مامضنالا يف مهعفانمو برعلا ةحلصم تراصؤ
 .ةريبكو ةريثك عفانم

 ؛هتوعدب برعلا ناميإ ىلع اريثك لوعي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك
 ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ نوبوجي هبتك ةلمحو ملسو هيلع هللا ىلص هؤارفس ناكو

 اهلاصيإو ةوعدلا غيلبت اهفده ةطشن ةكرح يف «نادلبلا نم اهرواج امو ،اهفارطأو

 ةلاسرلا لمح ءابعأب اوضهنيل ؛برعلا دالب يف ةدحولا قيقحتو إلاهدودح ىصقأ ىلإ

 برع ىلإ ةريثك لئاسر ،مالسلا هيلع ثعب ليبسلا اذه يفو .ملاعلا ىلإ اهلقنو

 نم اهريغو ،نيرحبلاو ،نامغو \تومرضحو إنميلاو ،دحجنو ،ةمامتو ،زاجحلا

 .ب رعلا ١ ة ري زج ل امع أ

) ٥٢ (



 يف اهعقومو ةيجيتارتسإلا نامع ةيمهأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا كردأ
 مث {برعلا ةدحو قيحت يف ةمهم راودأ نم هيدؤت نأ نكمي امو ،‘برعلا ةريزج
 ةيراجت ةالص اهنيب طبترت يلا ،ةرواجلا ملاوعلا ىلإ مالسإلا ةوعد لقن يف ةمهاسملا

 ةفئاطب -مهتماعو مهتصاخ - نامُع لهأ مالسلا هيلع صحف .ةيراجت ريغو
 خيرات نم ةمهم بناوج ىلع ءوضلا يقلت يهف ،ةصاخ ةميقب ىظحت لئاسرلا نم

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا حمالم فشكتو .مالسإلا ردص يف نامع

 ةالسعلا هيلع امب صح ييلا لئاسرلا يف ثحابلا دجيو .ةيعامتجالاو

 .اهمهأ ةسيئر رواحم ةدع ىلع عزوتت امأ ،نامُع لهأ مالسلاو

 } مالسإلا يف لوخدلاو ةوعدلا ةباجإ ىلإ ةمكاحلا ةدايقلا ةوعد : لوألاروحملا

 دبعو رفيج ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اههجو يلا ةلاسرلا أت روحلا اذه ىلعو

 .نيبذبسألا نامع كولمو "يدزألا ربكتسملا نب ىدنلجلا ينبا

 نيتيوبن نيتلاسر يف تءاج ؛نامُغ لهأ ىلإ ماعلا يربنلا غالبلا : يانلا روحلا

 .مالسإلاب مازتلالا ىلإ مهوعدي ةماع نييناملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع امهثعب

 ضةماع دزألا لئابق عم مالسلاو ةالصلا هيلع هتالسارم يف لثمت : ثلانلا روحما

 نوطب نم ناحلاو ةلامث دفو عم ملسو هيلع هللا ىلص هتلاسرو ©نامُغ دزأ مهنمو

 .نامع دزأ

 مهماكح ةبطاخمب نيينامُملا ةوعد لالهتسا نم ةيوبنلا ةمكحلا قلطنم ناك

 ىلع ريثأتلا ةردق و لوألا رارقلا باحصأ اوناك مموكل كبع هوخأو رفيج كاذنآ

 ىلع سانلا لوقت يلا ةمكحلا قلطنم نمو ،اهضفر وأ ةوعدلا ةباجإ يف مهاياعر

( ٥٢ (



 ةينغلا ةقطنملا اذه أوبتت نأ نكمي امو ةيجيتارتسالا نامُع ةيمهألو .مهكولم نيد

 راصمألا لإ مالسإلا ةوعد لقنو ‘ برعلا ةدحو قيقحت ف ةمهم راودأ نم امقاريخب

 .ةرواجملا

 مايقلا ةمهم صاعلا نب ورمع ةيهادلا يباحصلا ملسو هيلع للا ىلص فلك
 امهوعدي ىدنلجلا ءانبأ دبعو رفيج نامع ماكح لإ ةلاسر هلمحو ريفسلا رودب

 ةسداسلا ةنسلا نيب لدج عضوم ةلاسرلا هذهل طوبضملا خيراتلاو ،مالسإلا ىلإ

 وحنلا ىلع تناكف صاعلا نب ورمع اهلمح لا ةلاسرلا صن ًامأ ةرجهلل ةنمانلاو
 :ينآلا

 ىدملا عبتأ نم ىلع مالس ىدنلجلا يبا دبعو رفيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم ))

 لإ هللا لوسر ينإف املست املسأ ب مالسإلا ةياعدب امكوعدأ ينإف ((دعب امأ))

 يليخو ،امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ نإو ؛امكتيلو مالسإلاب

 . "_ ((امككلم يف يوبن رهظتو ،امكتحاسب لح

 نأش اهنأش ةيساسأ رواحم ةنالن ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةلاسر موقت

 ةيروحملا ةرابعلا يف ةيوبنلا لئاسرلا نم اهريغ عم قفتتو {ةماع ةيوبنلا لئاسرلا

 يف يوبنلا راعشلا يه تناك ةرابعلا هذهو (( مالسإلا ةياعدب امكوعدأ نإف ))
 ، لقرهو ‘ىرسك ىلإ ةهجوملا لئاسرلا يف تدةرت دقف كولملا ىلع ةوعدلا ضرع
 حوضولاو رشابملا باطخلا ةغيصب ةوعدلا ضرع اهيف يتأي و .مهريغو ،سقوقملاو
 هذه نولمحي اوناك نيذلا ءارفسلل ةوعدلا تاليصفت ةمهم كرت عم ،ةطاسبلاو

 هنأو ، ((ةفاك سانلا ىلإ )) هنأو ،هلومشو مالسإلا ةيملاع ىلع ديكأتلا عم .لئاسرلا

  

 )١( ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص :يلع نب دمحأ ؛يدنشقلقلا ج٦ص٣٦٦.

( ٥٤ (



 ةجح نوكيل هبر ةلاسرل غلبمو هللا نم ريذنو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 .رذع كلذ لعب مهل ىقبي الف { سانلا ىلع

 ضعب ضرع عم ساب نيوعدملا عانقإو !مالسإلا ةوعدب بيغرتلا : يياثلا روحلا
 مهدعي ذإ !مالسإلا لوبق يف ((ىدنلجلا لآ )) نم نيكلملا بغرت ييلا تازفحملا
 ةمالسو امهتمالس قيقحتل لبسلا لضفأ هتوعدب ناميإلا نأء مالسلاو ةالصلا هيلع

 .((املست املسأ )) ةلاسرلا يف ةدراولا ةرابعلاب طونم اذهو ،امهموق

 ىلع ظافحلاو رانيإلل ةقاوتلا سفنلا تبطاخ ذإ ًامهم ىحنم ةلاسرلا تذخأ م
 ةغيص وحن ىلع تءاجف ،ةوعدلا لوبق يف نيينامعلا نيكلملا تبغرو ،اهحلاصم
 باجتسا اذإ هبصنم يف مكاحلا ءاقب أدبمب امحل رارقإلاو امهل يرغملا ضرعلا

 بناوخلا سمالي روحملا اذهو {((امكتيلو مالسإلاب امتررقأ نإ امكنإو )) .مالسإلل
 ام ًابلاغو ،هحلاصم ىلإ رظنلا ىلع رطف هعبطب ناسنإلا نأل ،ناسنإلا يف ةيسفنلا

 .هحلاصم عم ضراعتتو إهتابستكم نم هدّرجت نأ لواحت نلا راكفألا يداعي

 لوبق ضفر نم بيهرتلا ىلإ بيغرتلا نم باطخلا ةغيص لاقتنا :ثلاثلا روحما

 ةوعد ىلإ ابيجتسي مل اذإ ،نيكلملا كلم ءامنإب احضاو اديدمت تنمضتو {ةوعدلا

 عايضلاو لاوزلل هضرعتو امهكلم ىلع ةيمالسإلا شويخجلا يضقتس ذإ ، مالسإلا

 لحت يليخو امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب اًرقت نأ امتيبأ نإو ))

 .((امكتحاسب

 ايبأتي نأ الواحو ((يدنلجلا يبا )) يسفن يف رثألا ةلاسرلا هذه تكرت

 املف ،ةلاسرلا ةساردل موي ةلهم ابلطو ،ةيمالسإلا ةوعدلا نم امهفقوم يف ادتشتيو

( ٥٥ (



 ينتوعد اميف تركف ينإ )) :رفيج لاقف رفيج ىلإ صاعلا نب ورمع عجر دغلا ناك
 . )» ((يدي يف ام الجر تكلم اذإ برعلا فعضأ انأ اذإف هيلإ

 يجورخ نقيأ املف ،ادغ جراخ ينإف تلق )) : صاعلا نب ورمع لاق
 افدصو اعيمج هوخأو وه مالسإلا ىلإ باجأف هيلع تلخدف يلإ لسرأف حبصأ

 نم ىلع انوع يل اناكو مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو يبلاب
 . " (( ..فلاح

 دق راوخلا يف هتكلم قمعو ضاعلا نب ورمع ةحاصفو ةردق نأ دكزملا نمو

 هلا ىلإ هدعبو كلذ لبق لضفلا ناك نإو ،نييدزألا نيكلملا ىلإ ناميإلا قيرط تبرق
 .مالسإلل امهاده ذإ ىلاعت

 ةفدص ديلو مالسإلا ةوعد ىلإ ىدنلج لآ نم نيوخألا ةباجتسا نكي مل

 امهنم ًاكاردإ و نيقيمع ريكفتو ةسارد دعب ناك لب ءاجافمو اينآ ًالمعوأ

 يذلاو ،"صاعلا نب ورمع برعلا ةيهاد امهيلإ هلمح يذلا يرغملا ضرعلا ةميقل

 لاح يف هنم صن دهعتو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةلاسر ايانث يف ءاج
 ضرلا اذه نإ { نامع ىلع ماكحك امهماهم ةلوازمب امهل نامضلا اهمالسإ

 ييلا ةيويندلا عفانملا نع كيهان نامع ىلع امهمكح رارمتسا امه نمض يرغملا

 امهمامضناف ةديدحلا ةلودلل امهمامضنا اهنمؤي نأ نكمي ييلا حلاصملاو ؛امناينجي

 نيدلل اًمع الضف رئاسخ يأ امهب عقوي الو عفانم امهل بلجي مالسإلا ةلود ىلإ

 طيحت تناك ييلا فورظلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ؛ةيدئاقع ايازم نم يمالسإلا

 :يتآلا وحنلا ىلع يهو ةيميلقإو ةيلحم امي

  

 )١( ىربكلا تاقبطلا :ديعس نب دمحم ،يرهزلا ج١ص ٢٦٢.

 )٢( .هنفن ردصملا

(٥٦ (



 ةطيرخ يف ةشهلا تافلاحتلا فعض يف لثمتت ديقعتلا ةغلاب : ةيلحملا فورظلا -

 "ىدنلج لآ مكحل نامع لمأ ةضراعم يمانت ةدايزو ،ةيسايسويجلا نامع

 لوسرب تالاصتالا كلت لالخ نم كلذ حضتي و ،نامُع يف ةيلبقلا تاماسقنالاو

 نم مهنم {ةلقتسم ةروصب مهرئاشع دوفو يف مهمودقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةلامث دفوو يدزألا ذايع نب ةملسو ((يحاطلا)) يئاطلا حربي نب دنسأ دزألا

 . ©)» ينادحلا نازه نب ةمليسمو يلامثلا سلع نب هللادبع ةماعزب ،نادحو

 نم وهو ابد دزأ نم يدزألا كلام نب ًاطيقل نأ رداصملا تراشأ دقو

 ىلع دمتعي ناك هنأو ىدنلجلا يماسي ناك "جاتلا يذب بقلي ناك ((كيتعلا))

 مهنمض نمو مهءاسؤرو ىرخألا رئاشعلا ضعب هلوح مض امك اهلاجرو هتريشع
 ىدنلجلا لآ ىلع لئابقلا درمت دعب اميف كلام نب طيقل داق دقو { ديدج ينب ديس

 رفيج نأ فيس نع يربطلا يوريو هناطلس عستا اهنمو ،هل ًارقم ابد نم ذختاو
 نأ عاطتسا اطيقل نأ ىلع لدي اذهو ‘"”» لابجلا ىلإ ابره ،ىدنلجلا يبا دبعو

 .امهنع ىدنلجلا لآ يصقيو ةيلحاسلا لوهسلا ىلع رطيسي

 نامُع برع حلاصم ددمت ال ةريطخ فورظ يهو :ةيميلقإلا فورظلا -

 ىلع ةلماكلا ةرطيسلل ةيعسوتلا سراف عامطأ ددجتب رذنت لب ؛بسحف ةيراجتلا
 نيح كلذ سرفلل ققحت دق امك "ىدنلج لآ مكح طوقسو ،((ةيخيراتلا )) نامع

 يذ نب فيس ينميلا كلملا ةافوو شابحألا ةطلس رايهنا دعب نميلا ىلع اورطيس
 مالسإلا روهظ يح نميلل مهمكح و ءاعنص ىلع سراف نم ءانبألا ءاليتساو ،نزي

 .يداليملا عباسلا نرقلا ي

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نباو .؟١٧!ص؟ج لماكلا :ريثألا نباو .١٥٣ص هسفن ردصملا ج٦ص٢٢٩.

 )٢( يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم 6«يربطلا ج٦٢ص٢٩٢.

( ٥٧ ( 



 ةصاخ نيينامعلا ماكحلل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةبطاخم رصتقت م

 ىلإ اهقيرط قشت ملسو هيلع هللا ىلص هلئاسر تذخأ لب «ىدنلجلا لآ نم

 مأ نييذبسأ مأ اسرف اوناك ءاوس ةّيعرو كولم نم ىرخألا ةينثألا تاعومجملا

 نومضملا اذه تحت ناجردنت ناتلاسر انيديأ نيبو ، نامُع دزأ نم ةقرفتم نوطب

 ؛مهيموكحم و مهماكح نامع لهأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلعج ىلوألا ةلاسرلاف

 حصفيو ((نييذبسألا هللا دابع)) ةيمست نيتتفلا ىلعملسو هيلع هللا ىلص قلطأ دقو
 © نامُع لفأ مه ةيمستلا هذمب دوصقملا نأ نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 :ملسو هيلع هللا ىلص هتلاسر يف ءاج دقو ،اهيف دزألا ةليبق نم ناك نمو مهكولم

 نمو ©نامُع دزأو نامُغ كولم نبيذبسألا هللا دابعل هللا لوسر ىبلا دمحم نم ))

 هللا اوعاطأو ،ةاكزلا اوتآو ،ةالصلا اوماقأو ءاونمآ نإ مهنإ :نيرحبلاب مهنم ناك

 ام مهل نإو ،نونمآ ممنإف ،نيملسملا كسن اوكسنو ،يبلا قح اوعاطأو 3هلوسرو

 ةقدص رمتلا روشُغ نإو هلوسرو هلل اينث رانلا تيب لام نأ ريغ ،هيلع اوملسأ
 نيملسملا ىلع مهل نإو مهحصنو مهرصن نيملسملل نإو .بحلا روشع فصنو
 . ) (( امب نونحطي مهاحرأ مف نإو كلذ لثم

 نيب ئفاكتم نامأ اهيف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةلاسر نأ حضاولا نم

 ةوعدلا لوبق نامُغ لهأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع بلطي ذإ ؛نيبناجلا
 ،هلوسرو هللا ةعاطو ،ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو كلاب ناميإلاو ةيمالسإلا

 لمعلاو عورشملا كلمتلا ةيرح ةحابإو .مهتيامحو مهل نمألاو نامألا لذب لباقم يف

 .مهقازرأ بسكو مهحلاصم ةياعرل

 يلا ةدابعلا تويبل ًاصاخ ًاعانثتسا نامألا نمضت {ةئفاكتملا طورشلا كلت ءازإو
 رانلا تويب ريصم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ددحي ذإ ،نوينامُعلا اهيلع ناك

  

 )١( ص ٦ج ىشعألا حبص :يلع نب دمحأ ءىدنشقلقلا ٣٦٦.

(٥٨ (



 يعرش قح اهنأل دباعملا لاومأ يف قح دحأل سيلف هلوسرو هلل اهتيكلم نأ ررقيف

 .هيف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا فرصتي

 تذختا \نامع يف ةمكاحلا ةوفصلا مالسلاو ةالصلا هيلع بطاخ نأ دعب

 هيلع هللا ىلص هتلاسر علاطن هاجتالا اذه يفو ،اهلهأ نم ةماعلا ىلإ اهقيرط هلئاسر

 ىلع ءاقبلا وأ ؛مالسإلل ةوعدلا لوبق ىلإ مهوعدي نامُع لهأ نم ةماعلا ىلإ ملسو

 ءانثألا هذه يف اوناك نييناملا نم اريثك نأ ودبيو نيملسملل ةيزجلا عفدو ممتدابع

 اهراشتناو ةيسوجملا دوجو ًرزعي اممو ؛مهتنايد يف سرفلا نوعبتيو ،ةيسوجلا نوقنتعي
 .نامع يف رانلا تيب دوجو ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هتراشإ نامعب

 ًايلاخ ًابضتقم ،هظافلأ يف ًادصتقم ءاج نامع لهأ مومعل ةيوبنلا ةلاسرلا صنو

 نأ ))نامع لهأ ًابطاخم ملسو هيلع هللا ىلص لاق ،هتالالد يف ًاحضاو ةجابيدلا نم

 مهلو مالسإلا امإ نيرايخ مامأ اوناكف . "» ((ةيزحلا اودأف اوملست مل نإف اوملسأ
 ةيرح ىلع ةظفاحملا لباقم ةيزحجلا عفد وأ ،نيملسملا ىلع ام مهيلعو ؛نيملسملل ام

 .داقتعالا

 { نيينامعلا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا امب صخ ىرخأ ةلاسر نم فشتسن

 لهأ نأ وديو ،نيينامعلا طاسوأ يف رشتني أدب مالسإلا نأ ىلع احضاو اليلد
 دادش وبأ اهاور امك ةلاسرلا عوضوم ءاجف ،رانلا تويب ىلع نيظفاحم اوقب نامع

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر نم باتك انءاج لاق (( نامُع لهأ نم لجر ))

 اورقأف :دعب امأ (مكيلع مالس نامع لهأ ىلإ هللا لوسر دمحم نم )) : ملسو
 اذك دجاسملا اوطخو !ةاكزلا اودأو ،هللا لوسر ينأو ،هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب

 )١( لوسرلا بيتاكم :يدمحألا يلع "يجنايملا ج٦ص٢٦٦.

( ٥٩ ( 



 راوس :لاق ؟ ذئموي نامع ىلع ناك نم دادشوبأ لئسف .((مكتوزغ الإو ءاذكو

 . ) ىرسك رواسأ نم

 هللا ىلص لوسرلا امب ءاج ييلا ةوعدلا ةقيقح ىلع ديكأت ةغيصلا هذه يف

 ةماقإل مهاعدو ةلاسرلا ءادأل هللا نم ثوعبملا وهف هتيصخشب مالعإو ملسو هيلع

 ةضيرفب مايقلاو ءامئاكم دجاسملا لالحإو رانلا تويب مده نم هيعدتست امب ةالصلا

 هللا ىلص لوسرلا نأ ىلع لدت ةلاسرلا هذه ايانث اهنضتحت يلا ةلدألاو ، ةاكزلا

 يف مهلوخدو لوسرلا ةوعدل اوباجتسا نأ دعب نامع لهأ ىلإ اهبتك ملسو هيلع

 ناك و «((مكيلع مالس )) مالسإلا ةيحت لمعتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ !مالسإلا
 ةيحتلا غيص نم نيتغيص نيب هلئاسر يف قرفي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 يقو ،هلوسرو هللاب نمآ نم ىلع مالس لاق امبرو ملسملا باطخ يف لوقيف ))
 ردص نم مالسلا طقسأ امبرو ىدهلا عبتأ نم ىلع مالس رفاكلا باطخ

 . "> ((باطخلا

 مازتلالا ىلإ نيينامُلل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةوعد نأ نعي الو

 ةاكزلا اوعنم نكلو اوملسأ اونوكي نأ نكميف رافك مهنوكل !مالسإلا ميلاعتب
 ،لتوق يبأ نإف ،ةيزحلا ءادأ هيلإ بلطي ملسملا ريغ نأ تباثلا نمو ،ةالصلا اوكرتو

 . لاتقلا وأ ةدوعلاب رذني هنإف ؛مزتللا ريغ ملسملا فالخب

 انيديأ نيبف ءةيبرعلا ةريزجلا يف دزألا ةليبق ذوفنو رود ةيمهأ حاضيإلو

 : هاجتالا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا امهبتك ناتيوبن ناتلاسر

  

 )١( دئاوزلا عمجم :ركب يبأ نب يلع 6يمليهلا ج٢ص٦١٤.

 )٢( ىشعألا حبص :يلع نب دمحأ !يدنشقلقلا ج٦ص٢٥٢.

(٦٠(



 مالسلاو ةالصلا هيلع اهثعب ،اهتتشت ىلع دزألا نوطب مومع ىلإ : ىلوألا ةلاسرلا
 يف دزألا دفو سيئر "_ هتينكب روهشملا دشار يبأ يدزألا ديبع نب نمحرلادبع عم
 دزأ : ةريبكلا ةليبقلا ذوفن لمشي ناك اهيف باطخلا ىضتقمو {ةعساتلا ةنسلا

 :اهيف ءاج ،نامُع دزأو ،ةارسلا دزأو {ةءونش

 فلا الإ هلإ ال نأ دهش نمم كاذه يباتك أرقي نم ىلإ هللا لوسر دمحم نم ))

 . "}» ((لا لوسر نامأو }هللا نامأ هلف ةالصلا ماقأو ،هللا لوسر ادمحم نأو

 لب إةنيعم ةئف وأ ،هنيعب صخش ىلإ ةهجوم ريغ ةزجوملا ةلاسرلا نأ حضاوو
 ةيامحلاو نامألاب لفكتت تناك ((..اذه يباتك أرقي نم ىلإ)) باطخلا ةماع يه

 .دزألا نم هتوعدب قدصو نمآ نم لكل ،مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم

 نم ،نادحلاو ةلامث دفول ةكم حتف دعب مالسلاو ةالصلا هيلع اهبتك : ةيناثلا ةلاسرلا

 ام ىلع بترتملا ةاكزلا رادقم حضوت ((راحصر)) نكست تناك ييلا دزألا نوطب

 :اهيف ءاج ليخنلا رامث نم ىجي

 تزاح امم ،فاوجألا ةلزانو فايسألا ةيدابل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه ))

 ءادفلا يف عضوي قح ،قبطم لايكم الو صارخ لخنلا يف مهيلع سيل ،راحص

 . }» ((قسو قاسوأ ةرشع لك يف مهيلعو

 ةلاسرلا يف مالسلاو ةالصلا مهيلع مهتعن نيذلا ةعامجلا هذهركذ يفو

 نع حضاو نايب ((راحص تزاح امم فاوجألا ةلزانو فايسألا ةيداب )) ب

 مهتفاضإ نوينامُع ممأ ىلع لدي اممو ،نييدزألا ناحلاو ةلامث يطب ذوفن قطانم

 © «(لبجلا يلي امم نامع ةبصق )) تناك يلا (راحص ) ىلإ

 )١) ءةباصإلا :رجح نب يلع نب دحا ،ينالقسعلا ج٣ص٢٢١۔.

 )٢( لوسرلا بيتاكم :يدمحألا يلع "يجنايملا ج٢٣ص٢٧٦٩و ٦٨٠.

 )٢( هسفن ردصملا ج٢ص١٣٨۔

 .٢٩٢ص٣٢ج نادلبلا مجعم : توقاي "يومحلا 3

() ٦١ ( 



 ىلع ءوضلا ،نامُع لهأل ةهجوملا ةيوبنلا لئاسرلا نم ةعومجملا هذه تقلأ
 يف نامع يف ةيداصتقالاو ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا بناوج نم ضعب

 .مالسإلا ردص

 ةيبرعلا كلامملا ىدحإ تناك نامع نأ فشتسن :يسايسلا بناجلا يفف

 ،دزألا ةليبق نم يبرع كلم اهمكحي ،برعلا ةريزجل يقرشلا بونجلا ىصقأ يف

 .ةدودحملا ةيلالقتسالاو يتاذلا مكحلا هبشي امب عتمتتو ،ةيسرافلا ةلودلا عبتت تناكو

 ىرخأو .كريثأتلا ةدودحم ةيوطلس تانايك لثمي رخآ جيزم كانه لباقملا يفو

 تمدق ءرارقلا لالقتسا ىلإ ةعزن تاذ ةرثؤم ةيلبقو ةيناكس تاعمجتو لتكل

 ي اهذوفن قطانمل يسايسلا نزولا عضتو اهسفن لثمت ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل
 هيلع هللا ىلص لوسرلا لئاسر يق رابتعالا نيعب تذخأو ةيسايسويجلا ةطيرخلا

 .مالسإلل يوعدلا باطخلا نمض ملسو

 سناجتم ريغ نامع يف يلخادلا يلبق ونثالا عضولا نأ ىلع لدي اذهو

 ادب دقو ،دزألا ةليبق نم ةفلتخملا نوطبلا نيب ذوفنلا ىلع ايلخاد ًاعارص كانه نأو

 امك وأ ،ةدرلا نالعإ يف لثمتو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ًاحضاو
 .دودحم نايصعو يلخاد درمت امنأ نيينامعلا نيخرؤملا نم ضعب مزجي

 يناملا عمتجملا ةليكشت لئاسرلا هذه نيبت : يعامتجالا بناجلا يفو

 ءافوطب فالتخا ىلع دزألا ةليبق اهمهأو رارقلا ىلع ريثأتلا تاذ ةمهملا لئابقلاو

 ىنكس و رارقتسالا ىلإ لامو رضحت ةليبقلا هذه نوطب نم اضعب نأ لئاسرلا تنيبو
 ءارو لقنتلاو لاحرتلا ارثؤم اهضعب لظ امنيب ضمحل ةنهم ةعارزلا نم اوذختاو ندمل
 .ءاملاو ألكلا

 ،نامُع يف ةيسوجملا راشتنا ىلع لئاسرلا تحرص : ينيدلا بناجلا يفو

 لب &©بسحف ةينامُحلا ئطاوشلا نم ءزجأ ىلع ةنميهملا ةيسرافلا ةيلقألا نيب تسيل

(٦٢ (



 تيب دوجو ىلإ لئاسرلا هذه نم ةلاسر تراشأ امك «ةيبرعلا لئابقلا نيب اضيأ

 نم يباجيإلا نييناملا فقوم نع لئاسرلا تفشك لباقملا يف ،كاذنآ نامع يف رانلا

 قدصف ههلا نيد يف مهلوخدو ،هلوسرو هلل مهتباجتسا ةعرسو ،ةيمالسإلا ةوعدلا

 ءايحأ نم يح ىلإ الجر ثعب نيح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق مهيف

 لاقن هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاجف هوبرضو هوبسف برعلا

 الو كبس ام تيتأ نامُع لهأ نأ ول )) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 (١»سءك ب .ن

 ((ثوبرض ٠ .

 اهل لاقي ًاضرأ ملعأل نإ )) ملسو هيلع هللا ىلص لوسر لوق مهيف قدصو

 . '_» ((رجح الو مهسب هومر ام يلوسر مهاتأ ولو ،اهتيصانب رحبلا حضني نامُع

 اهشيعي ناك نلا ةايحلا طمن ىلإ لئاسرلا تراشأ :يداصتقالا بناجلا يو

 ،كرومتو بوبح نم لالغلا ةرفوب عتمتت مهدالب تناك ذإ كاذنآ نوينامملا

 :ةيمسوملا راطمألا راشتناو ،تاعورزملا هذه يقس يف ةعبتملا لئاسولا ىلإ تراشأو

 راشتنا اهبحاص ،بوبحلاو لالغلا ةرفوو ،هايملا ةرفوو نويعلاو رابآلا دوجوو
 ةيلمع تامزلتسم ىدحإ تقولا كلذ يف لكشت تناك ييلا بوبحلا نيحاوطل

 .ةيداصتقاو ةرفاو تايمكب يئادغلا جاتنإلا

 تكراش نامع ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا لوصوو مالسإلا تاقارشإ ةيادب عم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنلع اودفو نيذلا ةباحصلا نم ريبك ددعب نامع

 نود نيبغار نيعئاط مالسإلا اولخدو !هتبحصب اوفرشتو هوقلو تاعامجو ادارفأ
 ةنضزؤللا ةينامفلا عئالطلا كلت لوصو دايدزا دعبو اشيج مهيلإ لسري نأ

 نابح نبا حيحص :يسبلا نابح نب دمحمو . يميمتلاو ٤٢٠. ص٤ج دمحأدنسم : دمحا لبنح نبا )١(

 .٠٠٢ص١ ٦

 .٨٧ص١ج ةراتخملا ثيداحألا :دحاولادبع نب دمحم يسدقملا )٢(

( ٦٣ ( 



 هيلع هللا ىلص ينلا ثعبو عساوو عيرس وحن ىلع نامع يق مالسإلا رشتنا

 .مهنيد رمأ سانلا اوملعي نأ مهرمأو دوفولا كلت عم هباحصأ ضعب ملسو

 نب ورمع لسرأو )) بيبح نبا لوقيو نامع يف صاعلا نب ورمع ىقبأو
 ىلع ابلغو املسأف نامممب ..... ىدنجلا يبا دبعو رفيج ىلإ يمهسلا صاعلا

 مالسإلا يف لوخدلا نم ادافتسا رفيجو دبع نأ ىلع لدي اذهو . "» ((نامُغ

 يسرافلا ذوفنلا نم صلختلاو ،ايلخاد امهزكرم ةيوقتو نامع يف اممفاطلس عيسوتب

 نأ ةجحب ةيلخادلا ةضراعملا هجو يف فوقولاو .ةلماكلا ةيلالقتسالاب عتمتلاو

 .مالسإلا نع اجورخ دعي مهتعاطو مهناطلس نع جورخلا

 :نويدزألا ىدنلجلا لآ و
 لاق - دشُسألا - ،دزألا نب ربكتسملا يب ىلإ ىدنلجلا لآ لرصأ دوعت

 :مهيف ادشنم مهرعاش

 ىدنبشتاك نارقألا ىلإ يشمي ىدنلجلا ينب زم ذاوج مرق

 لجرلا وه ناسللا يف ءاج امك ةغل ىدنلجلاو .دسألا ءامسأ نم ةغللا يف ىدنبسلاو
 (٢) دشنأو ©روجفلا عبتي يذلا وأ رجافلا

 ادذنلج ايجان امدق ناكو اذهشأف ارماع يجانت تماق

 ىدتغا ىتح هتليل يهتتا دق

  

 )١( ربحما :بيبح نبا ص٧٧.
 )٢( برعلا ناسل ،روظنم نبا ج٢ص١٢٩.

(٦٤ (



 ىلع ((دبعو رفيج)) ىدنلجلا لآ ناطلس ةيادب خيرات ةيناممملا رداصملا ركذت م
 دعس نباو ؛ماشه نبا امهفصو دقف «مكحلا ىلع ممقتدعاس نيلا لماوعلاو نامع

 !نامع ابحاص امأ نودلخ نباو ريثك نباو يربطلا ركذو ©نامُع اكلم امهنأب

 . "» نامع سيئر هنأ ربلادبع نبا ركذو

 ىلع ًءانب؛ راسنالاو دملا نم ةلاح نيب حجرأتي ناك امهذوفن نأ ودبيو

 ناكو .نامع يف ةيبرعلا رئاشعلا تافلاحت امقوقو اهتناتم ددحت ةيلخاد تاباسح

 حامسلا نود نكلو يسرافلا مكحلا عم نواعتلل دادعتسا ىلع ىدنلجلا لآ ماكح

 ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم ةمداقلا لئابقلا كلت نأ ذإ مهيلإ ةيزكرملا ةلودلا لوصول

 يفكيو «بهنلاو بلسلاب تزيمت ةايح بولسأ ىلع تدوعت دق تناك ،نامُع ىلإ
 الطب لمعلا اذه ىلع مداقلا لعجت نأ ؛نافرخلاوأ تايشلا وأ لامحلا نم ددع بهف

 اهنشت يلا تاراغلاو يزاغملاب ساقت ةليبقلا رثآم تناكو ةليبقلا رظن يف ًاسرافو

 .ىرخألا لئابقلا ىلع

 ءارحصلا ربع لئابقلا كلت هل أجلت تناك يذلا بولسألا كلذ نإ

 فرصناو اهقرش ىلإ ةيبرعلا ةريزحلا ءارحص طسو نم لوحت ةعساشلا ةيبرعلا
 جيلخلا لحاوس ربع ةرخاملا نفسلا بمنو ةنصرقلا ىلإ لئابقلا تأحل ذإ ،رحبلا وحن
 رزج يف ةيبرعلا لئابقلا ضعب تزكرمت دقو ةنيمثلا سئافنلاو عئاضبلاب ةلمحما

 يمور) ةرامع نبا ةعلق ىدنلجلا لآ نب كانهو زمره قيضم لخدم ىلع جيلخلا

 ةريمع نب سيق ةريزجل ةلباقملا زمره ةريزجل ةبيرق رحبلا فيس ىلع ةعينم ةعلق

 ٥يربظطلار. ١٨ ص؟ج تاقبطلا :ةفيلخ ؛طايخلاو ٢٥ ٤ص٤ج ةيوبنلا ةريسلا :كلملادبع .ماشه نبا ) ( ١

 ؛ريلادبع نبار.١ ٨٩صاج نودلخ نباو ٧٢ ٢. ص٤اج .ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نباو . ٦ ١ص١ج

 .٥٧٢صا١ ج باعيتسالا :ةللادبع نب فسوي

(٦٥ ( 



 هسفنب اهيلإ يقتري نأ ردقي دحأ الو ىدنلجلا ىلإ بسنتو ةرامع ينب ةعلقب فرعت
 . ") ((لماحلا نم ءيش يف يقتري نأ الإ

 يف ىلاعت هللا لاق يذلا وه ةعلقلا هذه بحاص نأ ةيبرعلا تاروثأملا يورتو

 ناك لقوح نبا لاقو . "") 4 ابصغ ةَئيفَس ُك خأ كلم ْمْمَماَرَو نامكو ألا هقح

 ةلمهملا لادلا حتفبو نونلا نوكسو ماللاو ميجلا مضب ىدنجلا كلملا اذه مسا

 : " ةملظلا ضعب بطاخي مهضعب راشأ هيلاو فلأ اهدعبو

 ملظأ هنم تناو املاظ ىدنلجلا ناك

 ۔ةنصرقلا -رحبلا نضرع يف بلسلاو بهنلا ةرهاظ ءاوتحا سرفلا عاطتسا
 قافتالاو ©ىدنلجلا ةرسأ عم نواعتلا ربع "جيلخلا نآطشو يناوملا لحاوس ىلعو

 ؛نفسلا روشعو رخبلا داصرأ نم بئارضلا تادئاع عيمجب مهرانئتسا ىلع مهعم

 .نامع ئناوم يف ةيسارلا نفسلا نيمأتو ،ةيرحبلا ةحالملا قرط نيمأت لباقم يف

 روشع تادئاعب مهراثئتساو مف سرفلا ةيامح ىدنلحلا لآ نمض قافتالا اذميو

 ،يبرعلا جيلخلا يف ةيسارلاو ةرخاملا نفسلا ةمالس سرفلا نمضو نفسلا

 ال \ددعو ،نسأبو حو ةعنم اذه انموي ىلإ مهلو نميلا دزأ نم موق ىدنلجلا ))و

 . "» ((نفسلا روشعورحبلا داصرأ مهيلإو مهرهق ناطلسلا عيطتسي

 ء‘ىدنلجلا مكح اهيلع دمتعي لا اهدحو رحبلاو نفسلا روشع تادئاع نكت م

 ىرخأو ،ةمظتنم ةيرود ةيلحم قاوسأ كانه تناك دقف ،نامُع داصتقا مئاعد يف

  

 )١( نادلبلا مجعم :توقاي !يومحلا ج٢ص ٥٤٣٢.

 )٢( ةيآلا فهكلا ةروس ٧٩

 .٤٧ص٧ج نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم دمحا ()

 ٥٤٤. ص٦ج :نادلبلا مجعم :توقاي "يومحلا )٤(

(٦٦(



 قاوسأ ةرشع نيب نم نأ يبوقعيلا ركذ دقو برعلا اهيلإ يتأت ةيلوح قاوسأ

 ناممبب براقتم تقو يف ناموقي اهنم نانثا ناك ةيلهاجلا يف برعلل ةروهشم

 ق مرقي راحص برعلا قاوسأ نم ررابد قوس رخآلاو راحص قوس امهدحأ

 راحص نم نولحتري مث ،ةرافخ ىلإ اهيف جاتحي الو بجر نم موي لوأ يف بجر

 . ")» ((ىدنلجلا لآو ىدنلجلا اهيف مهرشعي ابد لإ

 يف صاعلا نب ورمع يقب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تاميلعت بجوعو
 نأ ودييو ،هعئارشو هميلاعت قيبطت ىلع فارشإلاو يمالسإلا نيدلا رشنل نامع

 نوكي نأ مهنم ةبغر ىدنلجلا لآ نم بلطب ءاج نامع يف صاعلا نب ورمع ءاقب

 دض مهدناسيو مهفقوم ززعيل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لبق نم ابودنم مهنيب
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هيف طرتشا يذلا مالسإلا ءاطغ تحتو ،مهيضراعم

 ىدنملا انبا لبق ،هتوبنب افرتعيو ىلاعت هللا ةينادحوب انيدي نأ ىدنلج نبا ىلع

 يسايس فلح يف اولخد مهنأ ممتاباسح يف اوعضوو ،ًاعوط مالسإلا ةوعد
 نم ضعب ريكفت تمزال ةيسايسلا ةيؤرلا هذه تناكو ءاينيد هنم رثكأ يركسعو

 هللا ىلص لوسرلا ىلإ تأخلو نهولا اهذوفن باصأ يلا ةيبرعلا رئاشعلا ءامعز

 نيب اهذوفن تبثيو اهدوجو ززعي يركسعو يسايس فيلح نع اثحب ملسو هيلع
 " .اهرئاشع

 :دقف سوجملا امأ ،نامع يف برعلا نم امهعم نم ملسأ ىدنلجلا لآ مالسإبو

 "نوينامملا ققحو .مالسإلا ةلود ىلإ نامع تمضنا اذكهو ءةيزحجلا مهيلع تضرف

 ةمظع نيب يرذجلا قرفلا اوكردأ نيح مهسفنأ ىلع راصتنالا :لوألا

 ةلماك عئارش هميلاعت لمحتو ةينادحولا ىلإ وعدي أيوامس انيد هفصوب مالسإلا

 )١( يبوقعيلا خيرات :رفعج نب بوقعي نب دمحأ "يبوقعيلا ج١ص٢٢٠.

( ٦٧ ( 



 يلا ةدماجلا ةينثولا تانايدلا كلت ىلع راصتنالاو ،ةليبنلا ةيماسلا ميقلل ةلمكمو

 .تاعزانملاو تايبصعلاو ءاوهألا اهيلع بلغت ةرثانتم مذارش ىلإ مهتتش

 ةيادبو مهيلع ةيزحجلا ضرفو سوحا سرفلا ةنميه ىلع راصتنالا :اثلا

 .ةيخيراتلا نامُع دودح نم مهدوجو راسحناو !مهذوفن يشالت

 هللا ىلص ناكو نامع لهأ نع ضار وهو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا قوت
 ؛ةفيرشلا ةرهاطلا هسفن يف ةريبك ةناكم اهل ظفحو ،نامُع كراب دق ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هلاوقأ نمو { ةروكذملا ةيوبنلا ثيداحألا كلذ ىلع لديو
 !يآر نم ري م و ينلري ل و يب نمآ نمل ىبوط غ 7 ،ينآرو يب نمآ نمل ىبوط (

 ' ((امالسإ نامُع لهأ ديزيس هللا نأو

 نامع ةذر ز

 مهعمو نيينامعلا ةدايق اولوتي نأ ىدنلجلا يبا (يضر)ركبوبأ ةفيلخلا رمأ

 هذمب نوينامعلا ماقو ماشلاب ةنفج لآ ةدر ىلع ءاضقلل ةيبرعلا لئابقلا نم ضعب

 ىدنلجلا لآ داعأ ةفيلخلا نأ ةيخيراتلا رداصملا تركذو .مايق ريخ ةمهملا

 لهج يبأ نب ةمركع :نامع ىلع مهلمعتسا نم نمض و «نامُع ىلع مهلمعتساو

 تاقدص ذخأب هرمأو ،يناعلقلا ةفيذح لمعتساو ،نميلا ىلإ هريسو هلزع مغ

 نيصح نب ةفيذح هنإ ليق ،يناعلقلا ةفيذح مسا يف رداصملا تفلتخاو نييناملا

 ناكو قراب نم هنإ ليق و ،ناميلا نب ةفيذح ليقو ،يناهلقلا ليقو ،ينافلغلا
 . » راصنألل افيلح

  

 نايعألا ةفحت :يلاسلاو .٤٤ص ٢٦ج ةباصإلاو .٢٩٢٢ص٢ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبارظنأ )١(

 ٦. ١ص١ج خيراتلا ريع نامع :دومح نب م اس .يبايللاو .١٧٤ص 60 ج

( ٦٨(



 ىلص لوسرلا رمأ (يضررركبوبأ ةفيلخلا ىضمأ دقف ،ًاعبتم ناك امل افالخو
 نب ةفيذح رمأو .نامع ءارقف ىلع نامع تاقدص عزوت نأ يف ملسو هيلع هلل

 نع اودترا نم نمض م ةيمالسإلا رداصملا يورتو ،ةقدصلا ذخأب ييافلغلا نيصح

 .نامع لهأ نم ًاموق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب مالسإلا

 ىعداو يدزألا كلام نب طيقل جاتلا وذ امب غبن هنإف نامع امأ :ريثألا نبا لاق
 لابجلا ىلإ دابعو رفيج أجتلاو ،ادترم نامع ىلع بلغو كابنت نم ىعدا ام لثع

 نصحم نب ةفيذح ركبوبأ ثعبو ،هيلع هدمتسيو هربخي ركب يبأ ىلإ رفيج ثعبو
 ىلإ ةجفرعو نام ىلإ ةفيذح .دزألا نم يقرابلا ةجفرعو ريمح نم ينافلغلا

 لهأ ىلع امهدعاسيو هعم نب امهقحلي: نأ لهج يبأ نب ةمركع لسرأو ...ةرهملا
 نم ةييرق يهو اماجر اولصو املف نامع لبق ةمركع اممب قحلف ...ةرهملاو نامع

 التق اولتتقاف ابد ىلع اوقتلا مث ،هعومج طيقل عمجو اادابعو ارفيج اوبتاك نامُع

 ىلعتساو ؛ًاديدش لانق اولتحقاف ابد ىلع اوقتلا ‘هعومج طيقل ىلعتساو اديدش

 تءاج كلذك مه امنيبف رفظلا نوكرشملا ىأرو للخلا نوملسملا ىأرو طيفل

 نمو ‘دشار نب تيرخلا مهيلعو ةيجان ييب نم ىمظعلا مهداوم نيملسملا
 ممب للا ىوقف مهريغو ناحوص نب نا حيس مهيلعو سيقلادبع
 ©يرارذلا اوبسو فالآ ةرشع مهنم لتقف رابدألا نوكرشملا ىلوف نيملسلا

 نامُمبب ةفيذح ماقأو ةجفرع عم ركب يبأ ىلإ سمخلاب اوثعبو لاومألا اومسقو
 ') سانلا نكسي

 اغلابم ًامقر ناك ةكرعملا هذه يق نييناملا ىلتق ددع نإف حجرألا ىلعو

 ةقدلا نم ءيش اهيف اهثادحأ ريس و ةكرعملل مثعأ نبا ةياور نأ ودبيو ادج هيف

 ىلإ ريسملاب مهرمأ و هباحصأب ىدان ةمركع ىلع ركب يبأ باتك درو امل :لاق دقف

 )١( خيراتلا يف لماكلا :رثألا نبا ج٦ص٢٢٩.

(٦٩ ( 



 مهمزهف رفظلا مهيلع قزرو .اولتتقاف ضعب نم مهضعب موقلا اندو :لاق.ابد لهأ
 مهيلإ راس مث ،لجر ةئام ءاهز مهنم لتقو ؛مهدالب دأ مم غلب قح ةمركع
 ةمركع مهيلع لزنو ،امب اونصحتف مهتنيدم موقلا لخدو .ةيناث مهلاتق ديري ةمركع
 . "_) مهيلع قيضو مهرصاحف هباحصأ يف

 ةدرلا حلطصم قالطإ نأ يملاسلا مهنمو نوينامعلا نوخرؤملا ىري امنيب
 ىلع ةدرلا حلطصم ركذ قالطإ نوشاحتيو «هيف اغلابم ناك رمأ نامع لهأ ىلع
 اهثادحأ ترح ةرباع ةثداح درب ىوس نكي مل رمألا نأ نومعزيو ،نامُع لهأ

 ،يلامشلا رحبلا لحاس ىلع نامُع نم يقرشلا بناجلاب ((ابد)) ىمسي عضوم يف

 ةأرما ةثاغتسال اوباجتسا ،نييئاغوغلا ةماع نم ةلق نيب ةرجاشم تناك ةلأسملا نأو

 نيذلا ةقدصلا لامع نيبو ،ةهج نم ةاكز نم اهيلع ام تفوتسا امأ تمعز

 ىمف يلا ةيبصعلل ىوعد ىلإ راجشلا لوحتو "ىرخأ ةهج نم اهيلع يقب هنأ اومعز
 هللا لوسر ةفيلخ لماعو ةأرملا ةريشع نيفرطلا رعاشم اهل زفتسا امم مالسإلا اهنع

 هترئاد عسوتو رمألا اذه روطت بقاوع نم يشخ يذلا ؛ملسو هيلع هللا ىلص
 ةدشب فقوملا عم لماعتف ،هيلع ةرطيسلا نكمي ال درمتو ]ةماع ةنتف ىلإ هلوحتو

 .نيديدش مزحو

 ثعب ركبابأ نأ هتريس يف ينارحبلا دايز نب فلخ خيشلا نع يملاسلا لقنو
 هوطعأف ،هلك مكحلاب نورقم مهو مهلاومأ تاقدص ذخأي اقدصم نامع لهأ ىلإ
 ضعب ترجاش ابد لهأ نم ةأرما نأ ريغ مهنم دحأ اهعنمي مل اعيمج ةقدصلا

 اعزانتف ،هنم ةيقب اهيلع يقب هنأ معزو }هقح عيمج ىفوتسا هنأ تمعرزف ،نيقدصملا

 يذلا ىلإ هعم نمو لبقاف ،اهثاغأف اهلهأ ضعبب ثتاغتساف ةعرق اهعرقف كلذ يف
 نيح ء نالف يب لآ اي :كلذ دنع اودانتو اوعقاوتف ؛نيقدصملا نم اهعم نمو اهعرق

  

)١( حرتفلا : دمحأ ؛مئعأ نبا ج١ص ٦٠



 نإ لاقي ناك دق ةيلهاج ةوعد تناكو :لاق ...مهنيب تبشن دق ةيلبقلا نأ اوأر

 نوقدصملا رهظو ؛هللا ءاش ام اولتتقاف \بوتي وأ امب وعدي نيح همد لح امب اعد نم

 مل نم ةيرذ مهيفو ابد لهأ أبسف ؛كلذ يلو ناكو ينافلغلا ةفيذح ءاجف مهيلع

 ملسم وهو تام دق ناك وأ باغ دق نم ةيرذو ،نادلولاو ءاسنلا نم مهلتاقي

 نم مهلبق امب مهنم عانتما الو ليزنتلا نم ءيشب مهنم راكنإ ريغ يف هؤاسنو
 . )) قحلا

 ءاوهألا ريثأت تحت نامع ةدر ثادحأل هتياور يف عقو يملاسلا نأ ودبيو

 ةلطاب امنأب)) اهنع لاق يتلا ريثألا نبا ةياور ضقاني نأ لواحو {ةيبصعلاو ةيبهذملا
 . ]_ ((اهل ةحص ال

 نع باغ ،نامُع يف ةدرلا ةيضقل ارخآ ادعب فاضأ دق مشعأ نبا نأ الإ

 ءانبأ ةرصانمل نوينامُنلا هذختا فقوم نمض اهطبر دقف ،نيينامملا'نيخرولا
 .تومرضحب نييدنكلا نم مهتمومع

 لهج يبأ نب ةمركع ىلإ بتك (يضررركبابأ ةفيلخلا نإ :مثعأ نبا لاق
 لئابقو سيق نب ثعشألا رمأ نم ناك ام كفلب دقف دعب امأ :ةكمب ذئموي ةمركعو

 هباحصأ ىلعو هيلع اوعمتجا دق ةدنك لئابق نأ ركذي ديبل باتك يناتأ دقو 3ةدنك

 ديبل نب دايز ىلإ رسف اذه يباتك تأرق اذإف \تومرضحب ميرت ةنيدم يف مهورصحو
 .ةكم لهأ نم كباجأ نمو كباحصأ نم عمج يف

 لمأ يبأف ةدنك ةبراحمل مهاعدو نارجن ىلإ راص ح ةمركع شيج راس
 نع اوبضفف ابد لهأ كلذ غلبو ،اهلرتف برأم ىلإ راس مث دحأ هبجي مل و نارجن

 ٥٠. و٩٤ص١ج نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :يملاسلا )١(

 .هسفن ردصلا (؟)

( ٧١( 

 



 اولاعت :ضعبل لوقي مهضعب لعجو ةدنك ةبراحم ىلإ لهج يبأ نب ةمركع ريسم
 لئابق نم مهريغو ةدنك نم انمع ينب ةبراحم نع هباحصأو ةمركع لغشن قح

 (يضر) ركب يبأ لبق نم مه لماع ىلع اوبثو مهنإ مث "كلذ ىلع اومزعف "نميلا
 ةمركع ىلإ راص يح مهرهظأ نيب نم ابراه مهلماع جرخف مهدلب نع هودرطف
 رمأب هربخي (يضر)ركب يبأ ىلإ نصحم نب ةفيذح بتكف .هيلإ أجلف لهج يبأ نب

 ىلإ ىتأ هنأ هباتك يف هربخأ مغ هايإ مهدرطو مالسإلا نيد نع مهدادتراو ابد لهأ
 . ") هعم راصف ةمركع

 ممفاوخإ ةرصانمل مهفقومو نيينامعلا درمتب (يضر) ركبوبأ ملع نيحو

 ىلإ ريسملاب هرمأو ةمركع ىلإ بتكو ًاديدش اظيغ ظاتغا )) تومرضحب نييدنكلا

 . "}» ((تومرضح ىلإ رس مهرمأ نم تغرف اذإف :هل الئاق ابد

 يف ةيلحملا ةينامملاو ةيمالسإلا رداصملا تاياور نع تفلتخا منعأ نبا ةياورو

 ادب دقو ،ةدرلاو درمتلا وأ نايصعلا نالعإ لإ ابد لهأب تعفد ييلا بابسألا ركذ

 ءانبأ بناجب نامُع دزأ فوقوو ةيلبقلا ةيبصعلل ةرصن ىلإ ةوعد هنأ ىلع فقوملا

 لغش نييناملا فده ناكو ،نميلا لئابقو تومرضح ةدنك نم مهتمومع
 هنأ فقوملا ادبو {ةدنك ىلع يركسعلا طغضلا فيفختو نيملسملا ةوق تيتشتو

 مالغلا ةقانو ابد يف ةيدزألا ةأرملا ةاش ةصق امو ،ينيد ال يبصع ساسأ ىلع عارص

 ةريزخملا يبونج لئابق درمت نالعإو رتوتلا وحن رومألل عفد الإ تومرضح يف يدنكلا
 .ملسو هيلع هللا ىلص لوسر ةفالخ ةيعرشب اهل فارتعالا مدعو شيرق مكح ىلع

  

 ٥٩. صا١حج حوتفلا :دمحأ ؛ملعأ نبا ( ١)

 .هسفن ردصملا )٦٢(

(٧٢(



 قسيي ملف ،ابد لهأ نم ماقتنالاو ةدشلا رهاظم ىصقأ ىلإ ينافلغلا ةفيذح أجل
 ءاهريفاذجحب قوسلاو لاومألا ذخأو . "» هابس الإ هيلع ردق ابد لهأ نم دحأ
 ةاكزلا نودؤي مفنأ ىلع حلصلا هنولأسي هيلإ اولسرأ ابد لهأ نأ نم مغرلاب

 انيب حلص ال هنأ لماع مهيلإ لسراف .ةمركع مهنع فرصنيو هتبح ىلإ نوعدبو
 ةججلا يف انليتق نأو ،لطاب ىلع متنأو قح ىلع انأب مكنم رارقإ ىلع لإ مكنيبو

 مهيلإ لسراف كلذ ىلإ هوباجأف ؛انيأر امب مكيف مكحن نأ ىلعو رانلا يف مكليتقو
 ىلإ نوملسملا لخدو كلذ اولعفف حالس الب مكتنيدم نع نآلا اوجرخا نأ
 ةمركع لزنو مهلاومأ اوذخأو مهدالوأو مهءاسن اوبسو مهفارشأ اولتقف مهنصح
 نم ةئامعبرأو ةلتاقملا نم ةئامنالث مهو ركب يبأ ىلإ مهلاجرب ًاضيأ هجوو ؛مهتنيدم
 . ‘"” ةيرذلاو ءاسنلا

 دالب يداوب ربع مهدريقو مهلالغأب نيلبكم ةنيدملا ىلإ ىرسألاب ةفيذح ثعب
 مضنا نم ةيقبو ابد يلاهأ نم مهلافطأو ةوسنلاو لاجرلا ءالؤهل تناكو ،برعلا

 ةينضم ةليوط ةلحرو ،رسألا عم ةريرمو ةيساق ةبرحت ،نامُع لهأ نم مهعم

 رئاشعلاو ءايحألا نيب اهيف نولقنتي ؤبرعلا ءارحص بسابس ربع اهوعطق {ةنيهمو

 دقف ؛مهف امم رثكأ برعلا نم مهريغل ربعلاو سوردلا نم اهيف تناكو .ةيبرعلا
 عانتمالا ةركف اهدوارت تناك ييلا ةنهاولا ةيبرعلا لئابقلا بولق يف فوخلاب تقلأ

 .ةديدجلا ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ةعاطلا اصع قش تيح وأ ةقدصلا عفد نع

 نامُع لهأ عم نافلغلا ةفيذح هلماع تافرصت (يضر)ركب وبأ ةفيلخلا رقأ
 اعفن دجي ل و ؛يبسلاو لتقلاو ةوسقلاو ةدشلا ىهتنم ىلإ ءوجللا هيلع ركني م ر

 يمامحلا دعس نب العملاو ىمليصلا لازغ نب ةعيبس لاثمأك نامع ءاهجو طسوت

 )١( نايعألا ةفحت :يماسلا ج١ص٥٠.

 حوتفلا :مثعا نبا (؟) ج١ص٦١١۔

() ٧٢٣ ( 



 ٠! ۔ 7 ١ ؛اسص٫صأ نم دفو عم اوقحل نيذلا يديدحلا موثلك نب ثراحلاو

 انمالسإ ىلع انإ :هللا لوسر ةفيلخ اي اولاقف (يضر)ركب يبأ ىلإ اودفرف "ىرسألا
 دقو ؛نيد نع عجرن م و ؛ةعاط نم ادي عزن ل و ةاكز عنمن م و ؛هنع لقنن ل

 . ") كانيتأ نأ ىلإ اندي انففكو كبحاص انيلع لجع

 ةيرذلاو مهئاسن ةمسقو نامع لهأ نم ةلتاقملا لتقب (يضرر)ركبوبأ مه املو

 نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ اي :(يضر) باطخلا نب رمع هل لاق

 نع انعجر انك ام :نيدهتحم هللاب نوفلحي مهارأ ينأ كلذو مالسإلا نيد ىلع موقلا

 لجعت الو ناك ام مهنم ناك دقو ،مهلاومأ ىلع اوَحش نكلو !مالسإلا نيد

 . ٥) كيأر مهيف ىرت نأ لإ كدنع مهسبحاو مهيلع

 درمتو ةدر بورح رارق نع عجارتي نأ ( يضر ) ركب وبأ ةفيلخلا أشي مل
 فصعت نأ تداك نيلا ثادحألا هذه مامأ ًافيعض نوكي نأ دري مل و ،برعلا

 روصع ىلإ اهديعتو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ةيبرعلا ةريزجلاب

 .ىلوألا اهتيلهاج

 ،ةوبنلا يعدا نم برعلا نم رهظو نهولا نيملسملاب برعلا رافك نظ

 - نيفيلحلا نم ين ))اولاقو دسأو ءيط ماوع ىلع ةحيلطو ةمليسم رمأ ظلغتساو

 ةصاخ وأ ةماع ةليبق لك تأدبو .((شيرق ين نم انيلإ بحأ - نافطغو دسأ
 .ةدرلا نلعت نميلاو تومرضحو .7 ةريزجلا طسو لئابق نم

  

 )١( نايعألا ةفحت :يلاسلا ج١ ص٤٩.

 )٢( حوتفلا :مثعأ نبا ج١ص٦١.

 )٢( خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ج٢ص٢٠٥.

(٧٤ (



 ماقأ نم برعلا نمف مالسإلا نع ةثيدحلا ةيبرعلا لئابقلا ةدر رهاظم تعونت

 هيلع مه امو مهكرتي نأ يف قيدصلا عم ةباحصلا ملكت دقو ،ةاكزلا عنمو ةالصلا

 ،نوكزي كلذ دعب مه مث مهبولق يف ناميلا نكمتي ح مهفلأتيو ةاكزلا عنم نم
 لوسر لاق دقو ؟سانلا لتاقت مالع :ركب يبأل لاق باطخلا نب رمع نأ يورو
 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي تح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ه ةل

 (يضر) ركبوبأ لاقف ؟اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد يم اومصع اهولاق اذإف !ل
 مهنلتاق أل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك ًالاقع ينوعنم ول للا

 . "_ ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل هللاو ،لاملا قح ةاكزلا نإ .اهعنم ىلع
 .(ةقدصلا لهأ ىلع ةقدصلا لاقع) ناكر

 اتوق ةدرلا عمقل (يضرر)ركبوبأ ةفيلخلا اهثعب يلا شويخلا تادايق تدمتسا .

 عابتأ نم نيدترملا عمق ىلع رصأ يذلا ةفيلخلا فقوم نم امهمزحو اهمزعو
 هنداق قلطأو .مالسإلا ةريظح ىلإ مهب ةدوعلاو ،ةاكزلا عفد يعنامو ةوبنلا يعدم

 مهلاومأ رابتعاو مهيرارذو مهئاسنو مهلاجر يبسو نيدترملا لتق يف مهيديأ هلامع
 يف لاملا تيبل سمخلا ذخأ دعب اهيف نوكرتشي نيملسملا شيخل ةمينغ مهقارسأو

 ةفيلخلا كلذب حرص امك مهنم ايابسلاو ىرسألا نع ةيدفلا لبقت نأو ؛ةنيدللا

 متئش نإ ؛برعلاب تعنص ام مكب عنصأ :مهل لاقو ينامعلا دفولل (يضر) ركبوبأ
 ةئامعبرأ ريسي لك ىلع :اولاقف يبسلا اودافف .يبسلا تذخأو لاملا تيلخ

 . 0١ امهرد نوسمخو
 نب رمع نينمؤملا ريمأ يناثلا ةفيلخلا هَرقي مل ؛نييناممملا ىرسألا عم لماعتلا اذه

 نب رمع نيملسملا يلو (يضر) ركب يبأ ةفيلخلا توم دعبف ،(يضر) باطخلا
 للا عسو دقو ءاضعب مهضعب كلمي نأ برعلاب حيبق هنإ :لاقو (يضر) باطخلا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا ج٦ص ٣١١.

 )٢( نايعألا ةفحت :يلاسلا ج١اص٤٩.

(٧٥ ( 



 مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا ايابس ءادف يف راشتساو مجاعألا حتفو لجو زع
 . ") ةعبسوأ ةرعبأ ةتس ناسنإ لكل ءادف لعجو

 باطخلا نب زمع نينمؤملا ريمأ ملكف ةنيدملا ىلإ ىرخأ ةرم نامع دفو مدق

 ةفيذح نإ نينمؤملا ريمأ اي :يمامخلا دعس نب العملا لاقو إابد لهأ يبس يف (يضر)

 ناكل نينمؤملا ريمأ ةبقارم الولو ؛هثدح سانلا يف مظعو هروط ىدعت نصحملا نب

 هلكن ةفاخم ىلع انلمح نكلو هريغل ًاظعاو هريغ نع هل ءازج ًاناتم ةماكش
 ةعس قحلا يف نإ العماي :رمع لاقف .دكن مل و ةرحلا تنكسو ةرثعلا فدارنف

 عفرو عيضولا عفرف سانلا نيب ىوس مالسإلا نإ ؤكب ىلوأ كبرع فكو
 ؛يبسلا درب رمع رمأ مث !هرشو هريخ نم هطسق ئرما لك ىطعأو ،فيرشلا

 امهموق رسأ اوكفو حاجنلاب دعس نب العملاو لازغ نب ةعيبس تادوهجب تللكتو
 لاق اذه يفو ىةنيدملاو نامع نيب لاحرتلاو لحلا اهيف ارثكأ ةقاش تاضوافم دعب

 : "» يدايإلا ناسح نب ديزي رعاشلا امهحدم يف

 الاففلا ناينبي ذإالعلاو لازغ نب ةعيبس نامز يف
 الاحرتلاو هيف لحلا رثكل نامع لهأ ءابس اذر نبح

 تاغوسم تقاسو ،نامُغ لهأ نع ةدرلا ةممق ةدشب ةينامعلا تاروثأملا يفنتو

 مهف نب كلام نب ثراحلا لآ يف حشلا تافص نم ةفص)) امنأ ىلع ةدرلا ةصقل

 حشلا ةفص مهيلع اوقلع ذإ ؛نآلا حوحشلاب نامع لهأ يف نوفورعملا مهو
 (يضر) باطخلا نب رمع ةفيلخلا نإو .مهيف عاشو حوحشلا مهل ليقف {ةقدصلاب
 بضغ دقو دادترالا مهيف الوأتم ابد لهأ ىلع ضبق يذلا لماعلا ىلع بضغ دق

  

 )١( خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ج٦؟ص٢٣٧.

 )٢( نايعألا ةفحت :يلاسلا ج١ص٤٩.

(٧٦(



 مهلاومأ ةمينغو !مهيبست كملعأ ول ينإ هللاو :هل لاق ثيح 7 ري م ًابضغ هيلع

 . "» (( ةفئاطب كنم رصم لك ىلإ تثعب مث فئاوط كتعَفل

 ابد لهأ يس هامحت نصحملا نب ةفيذح ةفيلخلا لماع فرصت نامع ءاملعرف

 نيدلاو ،لعف اميف أطخأف اقح اهنظ ةهبش ىلع دمتعأ هنأو ليوأتلا ف وس هنأب

 : هرهوج يف يملاسلا لاقو لامتحالاب تبني ال

 ابهذملا كاذ قورافلا ركلاو ابد موي مهل يبالا لؤأت
 يفكي ال هنإف !ةيلهاجلا ىواعدب اوعدت ا نح مهدادترا هليوأت هيلع ركنأ يأ

 !!... ٫}“ كلذب دادترالاب مهيلع مكحلل

 اهميلست يف تأر دق ةيدزألا مهف نب كلام نب ثراحلا لآ ةليبق نأ وديي

 اهدجبو اهزع دقفب ةرارملا هطلخي اروعش و اهل ةناهإلا بورض نم ابرض ةقدصلا

 رشعلا ذخأ داتعت بيرقلاو ديعبلا اهيضام ف تناك يلا يهو ديلتلا يلبقلا

 اقالطنا اهقاوسأ ىلإ ةدفاولا برعلا لئابق نمو ىرخألا نامع لئابق نم اياطعلاو

 لوسرل ةفيلخ ىرت نأ بغرت مل دزألا نإف ىروشلا يف ةيلبقلا امتاثوروم نم اضيأ

 يف ةروشملاو يأرلاب لمعلا نود ؛طقف شيرق نم راتخي ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 اذه يف مهو "نييديلقتلا لئابقلا ءامعزو ءاهجو ربع مهملا رارقلا اذه لثم ذاختا

 ةفيلخلا ىلع درمتلاو نايصعلا تنلعأ يلا ةدنك ةليبق يأر عم قفاوتلا مامت نوقفارت

 لاملاب حش هنأ مهتميزه دعب فرصتلا اذهل مهغيوستو ،ةاكزلا عفد ضفر ممالعإب

 .مالسإلا نع ةدر ال

 .هسفن ردملا )١(

 .٧١٦١و٦٦١و٢٦و١٦ ص١ج خيراتلا ربع نامع :دومح نب ملاس «يبايللا (؟)

(٧٧ ( 



 نع اريثك فلتخت ال ةينامعلا تاروثأملا اهل تدارأ امك نامع ةدر ةصق قايسو

 يف تءاج امبسح نامع ةدر ةصق ثادحأف \تومرضح يف ةدنك ةدر ةصق

 :ينآلا وحنلا ىلع تناك ةيناملا تارونأملا

 ةاشه كلام نب ثراحلا لآ نم ةأرما ه ( ةفيلخلا لماع) ةفيذح

 ماقا كلام لآ اي تدان ه لماعلا ضفر ليدبلا رايتخا ه ةقدصلا

 نع ةدر ال لاملاب حش ) ليلعتلا ه يسو لتقو برح ه ةدرلاب

 .( مالسإلا

 قايسلا ىلع ةيمالسإلا رداصملا ف تءاج دقف ةدنك ةدر ةصق ثادحأ امأ

 : نآل ١ وحنلا ىلع يهو هسفن

 ةقان ه ةدنك نم مالغه (ةفيلخلا لماع) ديبل نب دايز

 اودانن مه لماعلا ضفر 4 ليدبلا رايتخا ه ةقدصلا

 ليلعتلاے__ يسو لتقو برحهپ__ ةدرلاب مامتا ه ةدنكلاي
 .) مالسإلا نع ةدر ال لاملاب حش

 نب رمع مالكو مهنع وفعلا مث مهقانعأ برضو ايابسلا رصح يف كلذكو

 .نيتلاحلا اتلك يف ركب يبأ عم (يضر) باطخلا

 نم اهيف نأل هتفحت يف اهلقن يلا يملاسلا ةياور مامأ رذحب فوقولا بجيو
 نامُع لهأ ةدر تدبف ،بابسألا و ثادحألا عئاقو ليجست لوح طلخلاو سبللا
 .تومرضحو ةدنك ةدر بابسأو ثادحأل امامت ةقباطم

(٧٨(



 اهمظنو اهلاكشأب ةيرورضلا بئارضلا ةيابج ةميدقلا امتاراضح يف ممألا تفرع

 يف امنأ نودلخ نبا ىري فئاظولا هذهو ،رشعلاوأ ، سكملاوأ جارخلا نم ةددعللا

 ةلودلا قوقح ظفحت اممأل كلملل ةيرورض تايابحلاو لامعألا ناويد ربع اهمبظنت

 ممتايطعأ فرصو مهقازرأ ريدقتو مهئامسأب ركسعلا ءاصحإو جرخلاو لخدلا ي
 . ) امتانابإ ف

 مهاردلا ةيابج وه سكلملاو ،اهرامئو ضرألا ةلغ وه احالطصا جارخلاو

 ءزج رشعلاو ،راشعلا وه سكاملاو ،ةيلهاخجلا قاوسألا يف علسلا عئاب نم ذخؤت
 رشع ذخأ مهرشعو تاقدصلاو ةراجتلل لاومألا نم ناك ام وهو ،ةرشع نم

 . رشاعلا هنمو مهلارمأ

 سدقملا باتكلا يفو ليئارسإ ينبل ىسوم امب برلا رمأ اياصوب ةاروتلا تءاج

 ةعيرشلا يف رشلاو روذنلا اياصولا تلوانت ٢٧(( لصفلا )) نييواللا مدقلا دهعلا
 ةعس نم هل هللا بهو ام ىلع لعج دق دواد نب ناميلس يبلا ناكو .ةيدرهيلا

 ةشبحلا يف يشاجنلا ةكلمم تناكو ،جارخلا ىلع ((ادبع نب مارين هدا)) كلا
 هيلإ نودؤيو ةعاطلا هنوطعي هكلم دي تحت ماظعلا كولملا نم امبو نأشلا ةميظع

 ةعاطلا سراف ىرسكل نودؤي ةريخلا فارطأ يف ةرذانملا كولملا ناكو .جارخلا

 .جارخلا هيلإ نولمحنو

 شوقنلا يف اهركذ ءاجو سكملا ةميدقلا ةيبرعلا ةريزخلا بونج كلامم تفرع

 أبس ةكلمم امأ سكملا راجتلا ىلع ضرفت نابتق ةكلمم تناكو ةميدقلا ةينميلا

 لبقو .ريعب لك ىلع ًاسكم اهيضارأ مدختست لا لفاوقلا ىلع ذخأت تناكف

 :ةرشعلا ةيمسوملا اهقاوسأ نم ةعبرأ يف رشعلا عفدت برعلا تناك مالسإلا

 .ىدنلجلا لآ اهيف مهرشعي ناك ؛نامع ضرأ نم ابد قوسو راحص قوس -

 )١( ةمدقملا :نودلخ نبا ص٤٣١.

( ٧٩ ( 



 . ((سرفلا )) نم موق ءانبألا امب مهرشعي ناك ؛ةرهملا رحش رحشلا قوس -
 .ءانبألا مهرشعي نميلا ءاعنص قوس -

 ،رضم نم مهرثكأو برعلا رئاسو شيرق هلرتت تناك يذلا ظاكع قوس امأ
 . _) ممتانداهمو ممتارخافمل ناكف

 نيذلا نيكرشملا برعلل رشعلا عفد نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىف
 نإ يأ ((هولتقاف ارشاع متيقل نإ )) يربلا رثألا يف ءاجو ،قيرطلا ىلع هنوذخأي
 ىلع اميقم هذخأي ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام ىلع رشعلا ذخأي نم متدجو

 نيملسملا ىلع سيل )) :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقو .هولتقاف هنيد
 عفر ذإ هللا دمحأ )) ثيدحلا يفو ((ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا امنإ روشع
 . "» مهنم هذخأت كولملا تناك ام ينعي ((روشعلا مكنع

 نيب :نيحيحصلا يف تبنو نيملسملا ىلع ةاكزلا تضرف مالسإلا ءاج نيح

 ءةالصلا ماقإو ،هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلا ال نأ ةداهش سمح ىلع مالسإلا

 مالسإلا ناكرأ نم نكر يهو .ناضمر موصو تيبلا جحو {ةاكزلا ءاتإو
 زيزعلا باتكلا تايآ نم ديدع يف ةالصلاب ةنورقم اهركذ ءاج ثيح ةسمخلا
 ءارقف ىلإ ةاكزلا بهذتو .هلامو هتايحل ةلودلا ةيامح لباقم ملسملا لام نم ذخؤت

 داصتقا ةماعد ةاون نوكتل نيملسملا لام تيب يف عدوي اهنم ضاف امو نيملسملا

 .ةيمالسإلا ةلودلا

 هلا ضبق يح هلامع ىلإ ج رخت ملف ))ءةقدصلا ملسو هيلع ةللا ىلص يبلا بتك

 املف ،هدعب نم امب لمعف (يضررركبوبأ اهذخأ ضبق املف إملسو هيلع هللا ىلص

  

 ج١ص٢٢٠.
 )١( يبوقعيلا خيرات :قحسإ نب دمحا !يبوقعيلا

 ج٢ص٢٣٩.
 )٢( رثألا بيرغ ين ةياهنلا :دمحم نب كرابملا يرزحلا

(٨٠ (



 بسن اهيف تاناويحلا ةقدصو ") ((امب لمعف (يضر) رمع اهذخأ ركبابأ ضبن
 تفلب اذإف ،نيرشعو سمح ىلإ ةاش سمح لك ي لبإلا يفف كةددحمو ةفررعم
 ةئامو نيرشع ىلإ ةفورعملا بسنلا ديزت اذكهو ضاخم تنب اهيفف نيرشعو اسح

 اهيلع تسيقو .نوبل تنب نيعبرأ لك يفو ،ةقح نيسمخ لك يف اهيفف تداز اذإف

 اهيفف تداز اذإف ،ةئامو نيرشعلا ىلإ ، ةاش نيعبرأ لك يف دبت منغلا يفو ،رقبل

 امأ .ةاش ةئام لك يف ةاش ةئامعبرأ تغلب اذإ تتح ةبسنلا ديزت اذكهو ؛ناتاش

 ةراجتلا ةاكز اهيلع تسيقو رشعلا عبر اهيفف نيدقنلا ةاكز

 !اهعيزوتو امتاداريإو امتالجس ميظنتو ةاكزلا ةيابج وأ ليصحت ةبرجت تناك

 هذه ليصحت بحاص دقو مالسإلا ردص يق يبرعلا عمتجا ىلع ةديدج ةبرجت

 نم ريثك ةيمالسإلا ةعيرشلا اهئادأو اهقيبطت ىلع تددش نلا ةينيدلا ةضيرفلا

 .ليوأتلاو تاداهتجالا

 نم ةاكز عفد ةركفب نيعنتقم مهنم فارشألا ةصاخ ءدبلا يف برعلا نكي م

 فارطألا ةيمارتملا برعلا دالب ىلإ مهلاسرإ مت نيذلا لامعلا نكي مل و 3مهلارمأ

 ضصب نأ ظحالملا نمو ،تاقدصلا عيزوتو ليصحت ميظنتب مايقلا يف امامت نينيهم
 ف ، رشنلا ليصحت يف ةيدوهيلا ةعيرشلا بولسأب نيرئأتم اوناك ةقدصلا لامع
 اعدو ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلا نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ نبح
 ءيش يف دوهيلا اودلق ةاكزلا ىلع اولسرأ نيذلا لامعلا نإف ؛مهتفلاخم ىلإ نيملسلا

 يف الإ دوهيلا اوفلاخ مل و رشلل مهليصحتب فرعي اميف مهتعيرش نوناق نم
 مسيمم امومسوي اوناك نوملسملاف ،ةرشاعلا ةميهبلا ىلع مسولا عضو يف مهتقيرط

 يذلا رثألا مساو ،امب مَسوي ديدح نم يهو ةلآلا وأ ةاوكملا مسا مسيملاو ةقدصلا

 ةقدصلا مئامب نونولي أوناك مهنإف دوهيلا امأ .مسولا ةميهبلا مسح ىلع هفلخت

 )١( يماردلا ننس : نمحرلادبع نب ةللادبع ،يماردلا ج١ص٤٦٥.

(٨١( 



 تءاج نلا ةميهبلا لادبإ ضفرت ةيدوهيلا ةعيرشلا و .رمحأ ءالطب ةيلطم ةاصعب

 مهنم ةقدصلا لامع نإف ‘برلل رشعك تيطعأ امنأب ةرشاعلا نودعيو اصعلا ت

 اضيأ اضفر دق تومرضح يف ديبل نب دايزو نامع يف ينافلغلا نصحملا نب ةنيدح
 لدبتتوا ريغتت ال ةيرابجإ ةقدص اهدعو ،رشعلا اهيلع ءاج يلا ةميهبلا لادبإ

 .تومرضح و نامع لهأ ىلع ةميخو بقاوع ددشتلا فرصتل اذهل ناكو اهريغب

 دوهيلا تناكو .ةيدوهيلا ةعيرشلا يف تايابجلا نوناق وه ساسألا يف رشُملاو
 اصع تحت ((رشُعلا )) ةرشاعلا ةميهبلا ترم اذإف يعارلا اهدعيو مئاهبلا عمجت

 - ميدقلا دهعلا ةاروتلا يف ءاجو رمحأ ءالطب نولت و برلل ارذن نوكت يعارلا
 ٦٢: ٢)لصفلا نييواللا

 برلل ىطعت ةميمب هنإف انابرق برلل برقي امم مئاهبلا نم رذنلا ناك نإ -
 .هل ةسدقم نوكت

 ةميهبب اهلدبأ نإف 3ديمحب افيدر الو ءيدرب ًاديج ال اهريغي الو اهلديي ال ٠-
 .برلل نيتسدقم ليدبلاو يه نوكت

 .برلل نوكي رجشلا رمث نمو بحلا نم اهلك ضرألا ليصاحم رشُغ ٠
 نوكي يعارلا اصع تحت نم رمت ام لك نم رشاعلاف منغلاو رقبلا امأو ٢-

 .برلل

 هليدبو وه نوكي لدبأ نإف ،لدبي الو صحفي ال ءاسيدر مأ ناك اديج ٢٣

 . “) كفي ال برلل اسدقم

 نم نكرل ًاطاقسإ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عي ةاكرلا عفد ضنر رأ عانتمالا نإ

 ةالصلا طاقسإ نأش هنأش !مالسإلا نع ًاجورخرو ة ةدر دعيو مالسإلا ناكرأ

 ء

  

 )١( نيراللا سدقملا باتكلا ٦٢٧.
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 ةيقب طقست اهنم ضفري نكر يأف ةطبارتم ةسمح ناكرأ ىلع ماق مالسإلا

 .ناكرألا

 مهلماعتو ةفيلخلا لامع فرصتو تومرضحو نامع يف ةدرلا بابسأ لوحو
 نبا تومرضح ةمالع يأر عم ليمأ يسفن دجأ ،نامُغعو تومرضح لهأ عم

 ديبل نب دايز رارصإ يف لبجلا نم مظعأ لاكشإ نم هدنع عقو اميف لاديبع

 دق لب ،ةنينض امنإ اولاق دقو ( ةرذش ) يدنكلا توفلا ةقان ذخأ ىلع (ترومرضغ)

 ام عم اذه قفتي فيكو اهبحاص ىلع ةقدص ال نأب -يربطلا -رفعجربأ حرم

 ءنميلل هثعب نيح لبج نب ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم حيحصلا يف ءاج
 لاحلاو \باجح هللا نيبو اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد قتاو ،مهلاومأ مئاركو كايإ

 مهمزلي ال امع موقلا عانتما نأ كلذو يفخي نأ دعبي يذلا صنلا عم داهتجا ال

 ال \بجاولا نم رثكأ مهنم ذخأي نأ ءاش نم ءازإ مهسفنأ نع عافدلاب مهمايتر

 نايب يف نيرصقم ريسلا باحصأو ةاورلا نوكي نأ امإف .دايز لامعأ نم ائيش رريي

 ،اهلجأ نم ثراحلا ينبو ةيواعم ينب ءامد ةقارإو اهذخأ دايزل غ وس يذلا ببسلا

 مهيدصت ال ولو .هيلع هلك كلذ ةعبت نوكتف ةريسلا ءيس دايز نوكي نأ امإو

 نأ نم يعفاشلا مامإلا هلاق امب انلقل انركذ ام ىلع مهراصتقا عم ببسلا نايبل

 . "» لالدتسالا امب حصي الف ،لامتحالا اهيلإ قرطتي لاوحألا عئاقو

 ىلع ينافلغلا ةفيذح رارصإ يف لاكشإلا اذه نم ءيش يسفن يف عقو اذكو

 ،اهقح عيمج تفوتسا امأ تحرص دقو ،اهتبحاص ىلع ةنينض ةقدصلل (ةاش) ذخأ

 .اهلجأ نم دزألا ءامد تلاسو .ةيقب اهيلع يقب هنأ ىلع ةفيذح رارصإو

 .طوخم \٤٨١!ص١ج تومرضح خيرات نم فتن يف توباتلا عئاضب :هللاديبع نب نمحرلادبع 6فاقسلا )١(
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 عباطلا ةيحان نم نامُع يف ابد ةيضق نأب مزجي لرق يأ دجوي ال عقاولا يف
 نبا ةياورب انذخأ اذإ كلذ {ةيعرشلا ةهجولا نم ةدرلا موهفمب ةدر تناك نيدلا

 ةئاغتسال نامع دزأ نم ةباجتساو ةيبصعلل ةرصن ىلإ ةوعد يه ةصقلا نأب منعأ

 نباو يربطلا هيلإ بحذ ام دكؤت تامولعم دجوت الو 8 ةدنك نم مهتمومع ءانبأ

 ال لب ،يدزألا كلام نب طيقل ةوبن ةوعدل اوباجتسا نيينامعلا نأب ديفت ريثألا

 تناك ودبي امك ةيلمعلا نإو ةوبنلاب كلام نب طيقل ءاعدا دكؤت. تامولعم دجوت

 .ةيبصع ىلإ ةوعد

 ذوفنلا ىلع يلخاد عارص اهكرحي ةبعشتم تاراسم تذختا رومألا نأ ودبي

 نم جاتلا يذب بقلملا يدزألا كلام نب طيقل نيبو ةهج نم ىدنلجلا يبا نيب
 اهتيهادو برعلا نوبطرا ةراشتساو ةرزاؤمب ىدنلجلا انبا عاطتسا "ىرخأ ةهج

 راجفنالا وحن فقوملا امزأ نأ دعب ،امهحلاصل عارصلا اذه ارّيجي نا صاعلا ورمع

 ىلع فقوملا هل اروصو (يضر) ركب يبأ ةفيلخلل امهتلاسر يف امهريرقت اعفرو
 . ةريبك ةنتفو ةدر هنأ

 ىلع كلذ ناكو {ةيضاق ةبرض مهيسفانم برض دعب امهحلاصل مسحلا ءاجو

 .رسألا يف ممقاناعمو نيينامعلا ءامد باسح

 ناكرأ نم نكر طاقسإف ؛اقح ةاكزلا عفد اوضفر نييناملا نأ تبث اذإو

 نم هريغو ةالصلا طاقسإ لثم ،اضيأ ةدرو مالسإلا نع اجورخ دعي مالسإلا

 .مالسإلا ناكرأ

 يف نوينامشُملا يم نأ دعب ايرذج ًاريغت نامع يف يسايسويجلا عضولا ريغتي م
 يف اودرشست نيذلا نم افولأو ىلتقلا نم فالآ ةعضب تغلب ةميسج رئاسخب ابد
 .ةميزهلاو يبسلا ةرارم اوقاذ ىرسألا نم ةريبك ةعومحبو ،لابجلا
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 ءانبأ سوفن يف ةوسقلاو ةدشلاب تفصو قلا ةلماعملا كلت جئاتن تكرت دقل

 ًايبلس ارثأ تكرت ؛تومرضح يف ةدنك ةليبق و ؛نامُع يف سيقلادبعو دزألا ةلين

 ىلع دنتست يتلا ةيبرعلا لئابقلا كلت ءانبأ بولقو سوفن يف ةرئاغ هراثآ تينب
 رأثلا ران نأو ،رهدلا ىدم راع امئأب ةميزهلا روصت ةيلبقلا ميهافملا نم تامكارن

 .ىرخأ وأ ةروصب ماقتنالا هيف أيهتي ًاموي رظتنت دامرلا تحت امقوذج ىقبت نأ دبا

 ةنيدملا امتدهش يولا ةقحاللا فقاوملا كلت ربعو دعب ام يف هسفن سكع ام اذهو

 روعش زوربو 6( يضر) نامثع ةفيلخلا لتقم تبقعأ يولا ثادوخحلا دعب ةرصبلاو

 دزألا لئابق ءانبأ مظعم فقوم ناكو ،شيرق نم ماقتنالاو راثلاو ةمقلا

 .شيرق يف ةفالخلا رصح يف ةضفارلا وأ ةجراخلا قرفلل ةديؤم ةدنكو سيقلادبعو

 هنع ربع ام اذهو ،يومألا دهعلا يف هتدح تدازو مكارت ةمقنلاب روعشلا اذهو

 راتخملا ةزمح يبأ يضابإلا دئاقلا دنج نمض ناك يذلا نييدزألا نيلتاقملا دحأ

 هنبال يدزألا لاق .ه٨٦١ ةنس شيرق يف لتقلا اونخنأو ةنيدملا اولخد نيح

 يذلا هللا دمحلا :هنبا هل لاقف شيرق لتقمب ينيع رقأ يذلا هللا دمحلا )) ًايفشتم

 دزألا نم نامع ىلع لزن نم نأ نظت شيرق تناك امف ...انيديأب مهذأ

 . ") (( يرع

 مالسإلا ةلود ترقتسا ‘برعلا دالب امل تبرطضا ييلا ةدرلا ىلع ءاضقلا دعب

 هذه يف «برعلا ةريزج لك ىلع تنميهو ةيمالسإلا ةفالخلا دعاوق تخسرتر

 ءافلخ ىضمأو ،نامغ يف مهذوفنو مماطلسب نيظفتحم ىدنلخجلا لآ لظ ءانثالا

 يبال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاطعأ يذلا قافتالاو دهعلا كلذ لوسرلا

 )١( ص ٣٢٢ج يناغألا :ناهفصألا ٢٤١.
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 وأ ءافلخلا مهصقي مل و صاعلا نب ورمع مهيلإ هلمح يذلا هباتك يف ىدنلجلا

 .آريثك نامع نوؤش يف اولخدتي وأ مفاطلس نم اوصقني

 تناكو ،ةرصبلاب نامغ تطبر (يضر) نافع نب نامثع ةفيلخلا نمز ينو

 ىرخألا ميلاقألاو سراف حتفل نيملسملا شويج قالطنال ةسيئرلا ةدعاقلا ةرصبلا

 اولظ دقف {مهذوفنو مهزكرم ىدنلجلا لآ دقفي مل طابترالا اذهو ،رهنلا ءارو اميف
 ةلودلل ماعلا هجوتلا نمض نامُغ يف ةعساولا ممتاطلس نوسرامي مهزكارم نيظفتحم

 .نيملسملا ةحلصم عم مهحلاصم ضراعتت نأ نود ةيمالسإلا

 ةرصبلا ىلإ ةيناملا ةرجهلا ترهظ نأ ةرصبلاب نامع طابترا نم أشن

 نم ةلصلا هذه تناكو نامعو ةرصبلا نيب نييناملا نيرجاهملا تالص تززعتو

 .ةرصبلا ىلإ نامُع دزأ ةرجه يمانت يف تدعاس قلا لماوع ةلمج

 اوناكف "يومألا رصعلا ةيادب يف نامُع يف ةريبك ةيلالقتساب ىدنلجلا لآ عنمت

 اوموقي مل و .قشمدب ةفالخلا ىلإ عوجرلا نود نوديري امك مفوؤش نوريسي
 .اهنع مهقاقشنا وأ ةيومألا ةفالخلل مهتضراعم رهظت لامعأب

 ةوق ترهظ ‘ه٦ ٤4 ةنس ديزي ةافو دعب ةيمأ ينب ةلود لاوحأ تبرطضا نيحو

 ىلع يجراخلا يفنحلا رماع نب ةدجن رطيسو ،ةيبرعلا ةريزلا يقرش يف جراوخلا
 مكحي ناكو ،يفنحلا دوسألا نب ةيطع ةدايقب ًاشيج نامع ىلإ ثعبف ،نيرحبلا

 نارشعي امهو ،ناميلسو ديعس هانبا هنواعيو ىدنلجلا هللادبع نب دابع كاذنآ نامع

 ،نامُغ ىلع ىلوتساو ادابع لتقو يجراخلا ةيطع امهمجاهف دالبلا نابوجيو نفسلا

 .نييومألا موصخ فنعأ نم اوناك نيذلا جراوخلا ةلود نم ازج تحبصأ كلذبو
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 نم مهماكحل مهئالو ىلع اولظو ،جراوخلا مكح اوديؤي مل -نامع لهأ نأ ريغ
 ،نامع يف رهشا ةعضب ىضمأ نأ دعب نيرحبلا ىلإ ةيطع داع املف ،ىدنلا رآ
 ؛نامُع يف ةيطع بئان فسري يبأ ىلع نامُع لهأ ةدناسم ناميلسو ديعسرا

 نييناملا نأ ريغ {ةدجن عم فلتخا نأ دعب نامُع ىلإ ةدوعلاب ةيطع عرسأف لننن

 .اهلوخد نم هونكمي مل و هرمران
 ءاضقلا نم ناورم نب كلملادبع ةفيلخلا دهع يف نويومألا نكمت نأ دعب

 ةيمالسإلا ميلاقألا ىلع ميقرطيس ةداعتسا ىلإ اوهجتا نييسيئرلا مهيضراعم ىلع

 نيسيئر نيببسل مهمامتها ةرئاد نمض نامع تناكو ،ةفالخلا زكرم نع ةديب

 :امه

 ةيلبجلا نامُع ةعيبط نولضفي نيذلا جراوخلا لقاعم ىلع ءاضقلا :ايسايس -أ
 انيصح القعمو أجلم نوكت نأل اهلمأ ةعساش ءادرج ىراحص ربع اهدادتار

 ال ثيحب !موجهلا وأ رطخلا ةلاح يف يكيتكتلا باحسنالا ىلع مهدعاست مف

 .ةفالخلا زكرم نع ديعبلا عقصلا اذه يق ةمئاق مهل مرفت

 قيرطلا ىلع همكحتو يبرعلا جيلخلا ىلع نامع عقوم :ايداصتقا -ب
 ةمالس ىلع هريثأتو ىصقألا قرشلا دالبو دنهلاو ايقيرفأ عم يرحبلا يراجنل

 راونلا نامرح مهل يعت نامع ىلع نييومألا ةرطيس و ،يبرعلا جيلخلا يف ةحاللا

 تادادمإلا طوطخ عطقو نصحم يعيبط لقعم نم يومألا مكحلا يضحهانر

 .مهنع ةيرحبلا

 ناورم نب كلملادبعل قارعلا لماع يفقثلا فسوي نب جاجحلا هجو كلذل

 مب ىقتلاف ،رحبلا قيرط نع ريبك شيج سأر ىلع » ينزملا رعش نب مسال
 مهنيب تناكف هل اودصتف دزألا هعمو ىدنلجلا دبع نب دابع ءانبأ ديعسو ناميلس

 )١( نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :ديمح نب ةلادبع !يلالا ج١ص٥٢.
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 ؛هشيج تتشتو هبلصو مساقلا لتقو نامع لهأ راصتنا نع اهتجيتن ترفسأ عئاقإ

 هترطيس ضرف ىلع ًاميمصتو ارارصإ هداز جاجحلا ىلع ةميزهلا ربخ عقو نأ ريغ
 نيعبرأب ردقت ةريبك ةوق سأر ىلع رعس نب ةعاب مساقلا اخأ لسرأف نامع ىلع

 ربلا قيرط نع نامع ىلإ ةوقلا هذه تهجوت ةيناندعلا برعلا نم مهلك افلأ

 !نامع ىلع رطيسيو ىدنلجلا لآ ىلع رصتني نأ ةعاحب عاطتسا دقو ،رحبلاو

 ىلإ امهلهأو امدالوأب اهَجوت مغ رضخألا لبجلا ىلإ نايدزألا نادئاقلا بحسناف

 يحاونلا كلت يف مالسإلا رشتناو ةينامع ةموكح انّوكو ايقيرفأ

 اوبعل كانهو .ايقيرفأ قرش يف مالسإلا رشن يق اريبك اماهسإ نوينامملا مهسأ
 كلت نوؤش ةرادإو مكحلا اولوتو {ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ًامهم أرود
 .يرجملا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم ىيح رودلا اذه رمتساو قطانملا

 :ةيومألا ةلودلا يف نييدزألا ةبلاهملارود۔ح

 .ليج وأ رصعب ةصاخلا رابخألا ركذ وه امنإ خيراتلا نإ : نودلخ نبا لاق
 نيذلا ءارزولا ركذ الإ مهللا ؛خيراتلا نم ضارغألا يرحت نع لوهذلاو :لاقو

 ةكماربلاو بلهملا يبو جاجحلاك ؛مهرابخأ كولملا ىلع تفعو مهراثآ تمظع

 يف مهماظتنال مهلاوحأ ىلإ ةراشإلاو مهئابآب عاملألا ريكن ريغف ؛مهلاثمأو لهس ينبو
 , ) كولملا دادع

 نزام ييب نمو ،نزاملا ونب ىدنلجلا لآ ىلإ ةفاضإ دزألا نم نامع نطق دقل

 نب بلاغ ليقو قارس نب ملاظ ةرفص يبأ مساو ةرفص يبأ نب بلهملا بسن تأي

  

 )١( ينامعلا خيراتلا نم حمالم :فلخ نب ناميلس !يصورخلا ص١٠١.

 )٢( ص ةمدقملا :نودلخ نبا ٠٥٢.
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 نب كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع نب ةدنك نب حبص نب فارسإ

 . "» دزألا بكرلا داز نزام ىلإ يهتنيو نارمع ن أل

 نباو عورزم نباو ةديبع وبأو يدع نب مثيهلا نبا نأ يناغألا بحاص رك ::
 مفو انام مجع نم مهلصأ نأ ركذ بلاثملا يف اباتك عمج نم رئاسو ينكل
 يدع نب مثيهلا نع لقنو .هوقحلتسا العو فرشو بلهملا راس املف ،دزألا رلرن
 مهنم دفو نميف ناكف مهفالحأو مهيلاومو نامع دزأ دزألا يف ىدنلجلا دعر هن

 رمع لاقف ةرفصب ةبوضخم تناك هتيحل نأل كلذب بقلي ناكو ،ةرفصوبأ

 ،‘كلذ ريغ انيفو يبرعلا انيف ال لاق ؟يبرع كعم نم لكأ ىدنلجلا نبال (يضر)

 هللا َنم نمم انأ ال :لاق ؟ تنأ يبرعأ هل لاقف ةرفص يبأ ىلإ هللا همحر رمع تفلن

 معزو اهيلع لّوعملا لاوقألا نم اذه سيلو يناغألا بحاص لوقيو .مالسإلاب هيلع
 نأ ملعو نايفس يبأ ىلإ ىعدأ امل هنإف هيبأ نب دايز اهعضو ييلا بلاثملا نم اذه ذأ

 اهلك برعلاب قصلأف بلاثلا باتك عضو هبسنب اهملع عم كلذب هل رقت ال برعلا

 . "_» كلذ ىلع نبو هدعب نم ءاج مغ لطابو قحو راعو بيع لك

 يدادغبلا لصألا يناهفصألا ،يومألا نيسحلا نب يلع وه .ناهفصألاو

 ريزولا ىلإ ًاعطقنم هتايح يف ناكو ءارعشلاو ءابدألا نم ناك (نه٦٥٣ترأخللا

 ناكو ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق دلو نم دمحم نب نسحلا يسابلا

 ةيراج نم هل دولومب هئنهي ةديصق نم هيف هلوق كلذ نمف ،هب اصتخم حدملا ريثك
 رر (٣) ةس

 رصيتو هامتنم بلهملا نيبب ىرذلا فرش يتورذ يف ججبتم

 (١) ج يناغألا :ج رفلا وبآ !ناهفصألا ٠ ص ٨٥.

 ص هسفن ردملا (ا) ٨٦و٨٧۔

 .٥٦٢ص !ج رهدلا ةميتي : كلملادبع.يلاعللا )"(

(٨٩ (



 يرتشلاب تتا اعمتجا اذإ ىتح ىجدلاردب ىلإ تنرق ىحضلا سمش

 ؛افرشو ازع مورلا رصيق ةناكم يماست يناهفصألا رظن يف بلهملا ةناكم نإ

 ريس بتك هتوح امو ةيبرعلا تالوطبلا تاروثأم يف ةناكم نم بلهملل امل كلذو
 يبأ نب بلهملا يظح ثيح ،يرجهلا لوألا نرقلا يف {ةيمالسإلا تاحوتفلا ةداق

 خيرات يف ةقومرم ةناكمب حوتفلاو بورحلا بحاصو ناسارخ ريمأ يدزألا ةرفص
 .ةيومألا ةلودلا خيرات يفو {ةيمالسإلا تاحوتفلا

 ،نامُغ ضرأ نم ابد دزأ نم وهو ةبحص هيبألو "حتفلا ماع هدلوم ناك ليق

 رغث ازغ يذلا نيملسملا شيج ةدايق هيلوت ةيركسعلا بلهملا ماهم لوأ تناكو
 ،كروهالو هنب ىلإ ذخأ مث ليبا ادنق ىلإ راسف ،ةرجهلل نيعبرأو ةعبرأ ةنس دنسلا

 ةدايقلا يف ءعمهدو ةعاجش رهظأو كانه هءادعأ يقلف لباك لبج حفس يف امهو

 امنيح ناسارخ يف نيملسملا شيج لوح بورضملا راصحلا كف نم ةعاربب نكمتو
 يف كرتلا مهرصاح و كرتلا لابج تاوزغ ىدحإ يف ورمع نب مكحلا عم ناك

 هئاهدب نكمتو برحلا بلهملا يلوف رمألاب ورمع نب مكحلا ييعف قرطلاو باعشلا

 .راصحلا نم املاس نيملسملا شيج جورخو ةاجنلا نم هتديكمو

 ،نامثع نب ديعس عم دنقرمس ازغ ةرجملا نم نوسمخلاو ةسداسلا ةنسلا يفو
 يفو ،مهدابأو ممراحو ةرصبلا نع جراوخلا دص ىلوت نوتسلاو ةسماخلا ةنسلا يفو
 نم غ رف نأ دعبو ،ةقرازألا برحب ناورم نب كلملادبع هرمأ نيعبسلاو ةعبارلا ةنسلا

 .نيعبسو نامث ةنس يف ناسارخ رمأ فسوي نب جاجحلا هالو ميرح

 دالب يف - فسنو شك - ىلع لزنو خلب رمف بلهملا عطق نينامث ةنسلا يو
 نيتنثا ةنس نم بجر يفو .امهحلاص مث امهلهأ براحو امهرصاحو ناسارخ

.ناسارخ يف هلمع ىلع هربأ هفلختسا دق ناكو بلهملا نب ةريغملا قوت نينامثو



 مهددع غلب دق ليقو هدالوأ عمجف بلهملاب ضرملا دتشا اهسفن ةنسلا يفو

 ال اولاق ؟ةعمتجب امنورسكتأ :لاقف تمزحف ًاماهس رضحأو مهاصوف ادلو ةئالإإ
 ىوقتب مكيصوأ لاق مث شةعامجلا اذهكف :لاق معن اولاق ؟ةقرفتم امنورسكتنأ :لا

 ةعيطقلا مكامنأو ،ددعلا رثكتو لاملا يرثتو لجرلا يف عوسنت امنإف محرلا ةلصو
 لضفأ مكلاعف نكيلو ةعامجلاو ةعاطلاب مكيلعو ،ةلذلاو ةلقلاو رانلا بقعت افإ

 6فوعلا اويحأو لخبلا ىلع دوخلا اورثآو ناسللا ةلزو باوجلا اوقتاو مكلافم نس

 :هئاثر يف ليقو ةاره يحاون نم زورلا ورم يق هللا همحر تام مث برعلا اوبحأو

 بلهملا دعب ذوجلاو ىدنلا تامو ىنغلاو رحلاو فورعملا بهذ الأ

 اريمأ رأ مل عيبسل ١ قحسإ وبأ لاقو ،قارعلا ديس وه ريبزلا نب هللادبع هنع لاق

 ©بلهللا نم بحن ام برقأ الو هركي ام دعبأ الو ءاقل عجشأ الو ةيقت نكأ

 . 0١ بلهملا ةرصبب ةرصبلا تيمسر

 ةعساو ةيارد ىلع ناك عاجش يدزأ ينامع يبرع ئاق ةرفص يبأ نب بلهلا

 ديقعتلا ةفلاب ةعساو ةيفارغج ةعقر ربع ةيركسع ماهمب فلك ،برحلا نونفب

 ؛دقرمس ىلإ رهنلا ءارو ام ىلإ ةرصبلا نيب تدتما ًايسايسويجو ًاينثإ ،بيكرنلو
 ،بورخلاو ةمواقملا يف سأبلا ةدشب اممبوعش تزيمت ميلاقأ ةسمخ نم رثكأ لمش
 ناتسكابو ناريإو قارعلاب نهارلا رصعلا يف ىمست ام نمض ميلاقألا هذهر

 لك عامطأ لحم تناكو .ىطسولا ايسآ تايروهمج نم ءزجو ناتسنافنأر

 ةداقلا نم اهعم لماعتلا يف ةيصع تلظو ،كلذك تلازالو خيراتلا تايروطارسإ

 طايخلا نبا ةفيلخ خيراتو ٢٠٢. و٦٠٢و٢٩١و٨٨١و٢٣١و٦١ ص٤ج خيراتلا يف لماكلا ريثألا نبا )١(

 ٤٥ص بهذلا تارذش : دمحأ نب يحلادبع "يركعلاو .٥٩٢و٨٨٢و٩٧٢و ٤٢٢صو٦٠٦ساع

 ر٧!٢!ر ٨٤.

( ٩١(



 مغرب ميلاقألا هذه نم ةدح ىلع ميلقإ لك لازالو ،نيخيراتلا نييركسعلا

 بعصي ييلا قطانملا نم ريبكلاو روطتملا يسجوللا معدلاو ةلئاهلا ةينقتلا تاروطتلا

 .ثيدحلا رصعلا يف ةلماك اهيلع ةرطيسلاو اهعاضخإ وأ ايركسع اهعم لماعتلا

 هذهل نيحتافلاو ءامظعلا نييركسعلا ةداقلا نم دحاوك ةرفص يبأ نب بلهملا زرب

 ةدلاخلا مالسإلا ةلاسر مهفويس ءايفأ تحت اولمحي نأ اوعاطتسا نيذلاو ميلاقألا

 ميقب معنت ةزيجو ةدم دعب تحبصأ ييلا بوعشلا كلت طسو اهرشن يف اومهاسيو
 ةديدج ةيراضح يناعم ةيرشبلل مدقت نأ تعاطتساو ،هب نيدتو مالسإلا ميلاعتو

 .ةيمالسإلا ةراضحلاب دعب اميف تفرع

 ةدايق ىلع ارصتقم ةرفص يبأ نب بلهملا ياملا يدزألا دئاقلا رود نكي م

 دض كراعملا ةدايق يف يخيراتلا هرودل ناك نكلو .ةيمالسإلا تاحوتفلا شويج

 مقوطس فاعضإ يف هتماسمو ةيومألا ةلودلا ةعاط نع اوجرخ نيذلا جراوخلا

 .ةيمأ ب مكحو ةطلس مئاعد تيبثت يف ًادوهشمو اميظع ارود ممتوقو

 بلهملا هيبأ ةيصوب المع ناسارخ ىلع بلهملا نب ديزي فسوي نب جاجحلا رقأ
 ناكو اعاجش اميرك بلهملا ني ديزي ناكو {ةنس نيثالثلا نبا وهو هفلختسا يذلا

 نب ديزي ناكو ،مركلا يف نييسابعلا ةلود يف ةكماربلاك نييومألا ةلود يف ةبلاهملا

 نب ديزي جاجحلا لزع نينامنو سمح ةنس يفو . » حوتفلاو وزغلا ريثك بلهملا
 جاجحلا هلأس بهار ةؤبن ىلع ءانب هايإ هلزع ببس نإ ليقو ناسارخ نع بلهملا

 فرعتأ لاق كديزي هل لاقي لجر بهارلا هل لاقف ؟هدعب يلي نم ملعي ناك نإ

 بلهملا نب ديزي هنأ هسفن يف عقوف .اذه ريغ فرعأ ال ةردغ ردغي :لاق ؟هتفص

  

 )١( بهذلا تارذش :دمحأ نب يحلادبع ؛يركعلا ج١ ص١٦٤.

(٩٢(



 امبو هردغ هفوخو ةيريبز مهنإ هربخيو بلهملا لآو ،اديزي مذي كلملادبع ىلإ بتكر
 . )١) بها رلا لان

 مهلك قارعلا لهأ لذأ دق جاجحلا ناكو ،ديزي لزعب جاجحلل كلملادبع نذأ

 لآ ذوفن يمانت نم ءيش هسفن يف ناكو ،ناسارخب مهعم نمو بلهملا لآ أ

 يدايقلاو يركسلا حاجنلاب مهدرفتو ،ناسارخو ةرصبلاب نييدزألاو بل

 تالوطبلاو مركلاو فرشلا نم عئاذلا تيصلا نسحب مهرانثنتساو 6هوققح يذل

 دقو ،فقارعلا ريغو قارعلا يف ةيبرعلا لئابقلا باجعإ لحم تناك نلا ةعاجشلاو

 :مهمرك يف ليق اممو ،بلهملا لآ مركو ةعاجشب ةيبرعلا ءارعش ةنسلأ تج

 لصم نمز يف ناطوألا نم ابيرغ يتاش بلهملا لآ ىلع تلزنا {
 يلهأ مهتبسح ىتح مهفاطلإاو مهزافتقاو مهماركإ يب لاز امف

 ءارعشلا مظنو ،بلهملا نب ديزي مرك فصو يق ةيبرعلا تاروثأملا تفلاب دقر

 لام تيب نم مه اهفرصي يلا اياطعلاو تابهلا يت ًاعمط هحدم ىن دئاصنلا

 ديزي لإ .جاجحلا باب نع ههجو فرصي نأ ءارعشلا ضعبب ادح امم .نيملسلا

 جتفيي فرعلاب يدزألا ىتفلا بابف هباب لخبلاب جاجخلا جترا نئل
 جنست مراكملا يديأ تلعج اذإ هلام لق ام رهدلا يلابي ال ىت

 خرجتو وطست ءادعألا ىلع ىرخأو توحام بهنت فرعلاب ذي هادي
 ىلع هلمحو مهرد فلأ نيسمخو ةئامب رعاشلل رمأو حدملا اذه ديزي رسف

 . ) جاجحلا لئابح كقلعت نأ رذحاو دحن ءايلعب قحلا هل لاقو سارفأ

 .٧٢٢ص ٤ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ()

 ۔٢٣٢ص٢٦٢٦ج يناغألا :ناهفصألا (آ)

( ٩٢(



 دقف بلهملا نب ديزي نط قدصو .جاجحلا لئابح نم خرفلا نب ب ليدعلا احن

 جاجحلا بتك دقو .ديزيب جاجحلا لئابح تقلعو رعاشلا اذه حئادم هب تضّرع

 شرفو الإ دلبب رمي ال ناكف مزراوخ نم هيلإ راسف مدقأ نأ بلهملا نب ديزي ىلإ
 ') نيحايرلا اهلهأ

 نيح و هعم اومدق نيذلا هتوخإ و بلهملا نب ب ديزي فسري نب جاجحلا سبح

 بلهملا ينب هعم جرخأ و ةرصبلا نم ابيرق ركسع !سراف اوبلغ داركألا نأ هغلب

 سرحلا مهيلع لعجو هنم بيرق طاطسن ق مهلعجو قدنخلا ةئيهك مهيلع لعجو

 جاجحلاب أبعي الو. "") انسح اربص ربصي ديزي ناكف مميذعي ذخأو ماشلا لهأ نم

 لبقأف ديدح يق فُسري وهو جاجحلا ىلإ هب ءيجو ،هلوح نم نيذلا هسرح الو

 هنع ىلو دقو ؤىشم اذإ يرتخب ايحلا ليمج لاقف ز جاحمملا كلذ ظاغف 3هديب رطخي
 ام !هللا هلتاق :جاجحلا لاقف فانش نيبكنملا مخض عردلا يفو لاقف هيلإ تفتلاف

 . ") هناسل فلحأو هنانج ىضمأ

 لام نم غلبمب مهتبلاطم هناوخإو ديزي سبحل جاجحلا هلعتفا يذلا ببسلاو

 غلبملا هل دزألا ةليبق تعمج دقو مهرد فلأ ةئام هرادقم و ديزي ىلع ناك جارخلا

 نذأتسا بجاحلل لاقف هروزي قدزرفلا رعاشلا هءاجف ؛نجسلا يف وهو بولطلل
 ًاعجوتم تيتأ امتإ قدزرفلا لاقف ،هيف لوخدلا نكمي ال ناكم يف هنإ لاقف هيلع يل

 :لاق هرصبأ املف هل نذأف ًاحدتمم تآ مل و هيف امل

 ؟ديزي نيأ تاجاحلا ووذ لاقو مكدعب ناسارخ تقاض دلاخ ابأ
 دوع كدجب نيؤزملاب رضخا الو ةرطق كدعب قرشلاب ترطت امف

 دوج كدوج دصب دوجل امو ةجهب كزع دعبرورسل امو

  

 )١( خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ج٤ص٢٢٨۔

 )٦( هفن ردصملا ج٤ ٢٥٦.

 )٢( قئافلا :رمع نب دومحم "يرشخمزلا ج١ ص٨٢.

(٩٤ (



 جاجحلا عدو انل تعمج ييلا مهرد فلأ ةئاملا هيلإ عفدا بجاحلل ديزي لاقن

 . "_) ءاشي ام هيف لعفي يمحر
 قارعلا دزأ بيذعت يف ؛ماقتنالا و ةوسقلا ىلإ فسوي نب جاجحلا اجل

 دزألا ءامعز دحأ ديز نب رباج مهنيب نمو ،مهءاملع نجس دقف ؛مشقدراطمر

 عم مهفوقوو ،هتليبق ىلع هريثأت نم جاجحلا يشخ دقو اههيقفو ةرصبلا مار
 نامغغ لإ هباحصأ نم ءاملعلا ضعب عم ديز نب رباح يفنف ،مهتنحم ق ةبلاهنا

 ةداقلا يفن نأ عقاولاو {اعساو اراشتنا اهيف رشتنا دق يضابإلا بهذملا ناك ثج
 ةناكم ديطوت ق ىرحألاب مهسأ لب اهحالس نم ةكرحلا درجي ل نامع ٣

 . "> يضابإلا بهذملل ةدعاقك ةرصبلا لحم تلح لا نا

 نيطسلف مدقف جاجحلا نجس نم بورهلا نم هتوخإو بلهملا نب ديزي نكم

 كلملادبع نب ناميلس ىلع اميرك ناكو يدزألا نمحرلادبع نب بيهو ىلع لزنر
 .مهنم نكمتي مل هنكلو ممي ىذألا قاحلإ جاجحلا لواحو ،مهنمأف هيلإ مب ىنأ

 عمجو ثادحألا ةهجاو ىلإ ةيناث بلهملا نب ديزي داع جاجحلا ةافو دعب

 ازغ مث ناجرج ازغ نيعستو عبس ةنس يفو ،فقارعلا هل كلملادبع نب ناميل

 ةأطرأ نب يدع ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتك ةرجهلا نم ةئام ماع يفو ناتسرط

 هنعبو هقثوأف ةاطرأ نب يدع هب قحلف اقوثوم هيلإ بلهملا نب ديزي ذافنإب هرب

 :لوقيو هتيب لهأو ،ديزي ضغبي زيزعلادبع نب رمع ناكو زيزعلادبع نب رمع لإ

 . ) ءارم هنإ :لوقيو رمع ضغبي ديزي ناكو .مهلثم بحأ الو ةربابج ءاره

 )١( ص فرظتسم نف لك يف فرطتسملا :دمحأ نب دمحم نيدلا باهش ،يهيشبألا ٢٥٢.

 ص ثيدحلا يسايسلا خيراتلاو ةمامإلا ديلاقت ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع :ديبع نيسح "شابغ (آ) ٤٣.

 ( خيراتلا ين لماكلا :ريثألا نبا ج٤ص٢١٩.

) ٩٥ (



 لاومأ ريصم نع هلأس زيزعلادبع نب رمع يدي نيب بلهملا نب ديزي رضحأ املو

 ىلإ يدؤي نأ بلهملا نب ديزي يبأ املف ©بلحب نصح يف هسبحب رمأو ؛جارخلا

 هب اوريس :لاقو لمج ىلع هلمحو فوصلا نم ةبج هسبلأ ئيش زيزعلادبع نبرمع

 مهموص_خل نييومألا ىفنم يه رمحألا رحبلاب كلهد ةريزج تناكو ،كلهد ىلإ

 . برعلا نم قاسفلاو صوصللو نيضراعملا

 ميعن نب ةمالس نم ةطاسو دعب هرارق نع لدع زيزعلادبع نب رمع نكلو

 هل نوبضاغ دزألا هموق نأ ذإ ،هيفن بقاوع نم ةمالس هرذح نيح !نالوخلا

 ' ...هسبح ىلإ ةيناث هةرف أعزن هعازتنا اوررقو
 ةيالو نم هسفن ىلع يشخ زيزعلادبع نب رمع ةفيلخلا ضرمب ديزي ملع نيح

 كلملادبع نب ديزي ىلوتي نأ لبق ‘هسبحم نم برهلا نم نكمتف كلملادبع نب ديزي

 نب ديزي لخد ةرجهلا نم دحاوو ةئام ةنس ةفالخلا ديزي ىلوت نيحو .ةفالخلا

 تصمتجاو كلملادبع نب ديزي ةفيلخلا ىلع هدرمتو هتروث نلعأو ةرصبلا بلهلا

 دايز هاخأ نيعف ةرصبلا رمأ ىلع ذوحتساو ،هل نييومألا ىلع ةمقانلا لئابقلاو دزألا

 ءهبصو جاجحلا لماع يعشاجما ةربس نب رايخلا لتقف ،نامُغ ىلع بلهملا نب
 . _) دزألاب ًرضأف اهايإ هالو جاجحلا ناكو

 كلذبو ،دزألاب بلهملا لآ طبرت تناك يلا طباورلل ايلبق اماقتنا اذه دعيو
 هجاوت ةيدزأ ةغبص تاذ ةرونلا تدبو ،ايبعش ادنس نامع يف همكحل دجوأ

 .اهئاول تحت ةضراعملا عمجتو !يومألا مكحلا

  

 )١( ريحملا :بيبح نبا ص٤٨٢ .

(٩٦١(



 لمهأ نم لتاقم فلأ نيعبس نم ًاشيج كلملادبع نب ديزي يومألا ةفيلخلا زهج

 نب ديلولا نب , سابعل هيخأ نباو كلملادبع نب ةملسم هوخأ مهدوقي !ماشلا

 يفلأ وحن مهنم جرخف أبنلا كلذ ناسارخ دزأ غلبو ،قارعلا ىلإ اوراسف ،كلادبع

 مهوعدي هنأ مهربخاو مهبطخ بلهملا نب ديزيل ةرصبلا لهأ عمجتس ا املف ،سران

 نأ معزو ،داهجلا ىلع مهثحيو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك لإ
 . ) مليدلاو كرتلا داهج نم اباوث مظعأ ماشلا لهأ داهج

 برعلا فلتخم نم لتاقم فلأ نورشعو ةئام بلهملا نب ديزي ةيار تحت عمتجأ

 نم فوخلاو لانقلا نونفب ةياردلاو ةربخلا مهصقنت تناكو ،ةّيمأ يب ىلع نيمقانل

 نم رثكأ يف نيفرطلا نيب كراعملا ترادو ،ممب نييومألا ليكنتو ةمقن نمو ةمزل

 ةكرعم ترادو مايأ ةينامث بلهملا نب ديزي لواطي كلملادبع نب ةملسم ماقأف إةهبج

 لآ عيمج عمتجاو ،مزمناو هشيج تتشتو بلهملا نب ديزي اهيف لتق {ةئفاكتم ريغ

 محلايع اولمحو رحبلا يف بوكرلل اوزهجتو نفسلا اودعأو ةرصبلاب بلهلا

 ىلإ اوضم مث ناسارخ وحن باودلاب اوهجوت اهنمو نامرك اولصو يح مهلاومأو
 .ليبا ادت

 ؛مهتقحلف يميمتلا زوحأ نب لاله ةدايقب آاشيج مهفلخ نم نويومألاريس

 ،ةكرعملا كلت يف بلهملا ءانبأ نم ناك نم عيمج لتقو مهعم اولتاقتو ممب اوقتلاو

 مهئاسنو مهسوؤرب اوثعبو ،همسا اهيف ةعقر دحاو لك نذأ يفو مهسوؤر تلمحو

 نب ديزي ىلإ ةملسم مهثعبف ةريحلاب ةملسم ىلإ بلهملا لآ نم ىرسألا ةيقبو
 نب حارجلا هنم مهارتشاف ةيرذلا عيبي نأ ةملسم دارأو مهسوؤر تبصنف كلادبع

 )١( خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ج٤ص٢٢٧.

( ٩٧ ( 

 



 حارجلا نم ةملسم ذخأي مل و مهليبس ىلخو فلأ ةئامب يمكحلا هللادبع
 . () ايش

 دئاقلا جورخ و ةروثل ادادتما يدزألا بلهملا نب ديزي ينامُللا دئاقلا ةروث دعت

 ىلع راث يذلا ،يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلادبع يمرضحلا

 ناك دقو .لاوزلل ناورم لآ كلم ضرعو ،كلملادبع علخو فسوي نب جاجحلا
 ةدنك تدقف امدعب ةيقطنم ةجيتنك بلهملا نباو ثعشألا نبا ةروث و جورخ

 .امهذوفن لحمضاو يعامتجالاو يسايسلا امهريثأتو اممتوق نامُغدزأو تومرضح

 روهظب كلملادبع نب ديزي ىلع بلهملا نب ديزي جورخ طبر نم نيخرؤملا نمو

 . ("» مكحلا دض ةروثلاب يدانت ةيضابإلا نم ةفرطتم ةقرف لوأ

 ىلإ بلهملا نباو ثعشألا نباب عفد ام نأ لاوحألا عيمج يف ةرورضلاب سيلو

 ةينميلا لئابقلا ةيضق يه ةيضقلا نإ لب "يدقعلا لماعلا وه ةرونلا نالعإو جورخلا

 6©بناج نم ةيبرعلا ةريزحلا قرش نم ةعيبر اهعمو ةيبرعلا ةريزجلا يبونج نم
 ىلإ عجري عارصلا ببس نأ ودبيو .رخآ بناج نم ( اممرغ نم شيرق ) رضمو

 .ةيداصتقالا حلاصملا ضراعتو مكحلاو ةدايسلاب شيرق راثتساو ،امهجلاصم ضقانت

 {نامع ىلع ممترطيس اوداعأ بلهملا نب ديزي ةروث ىلع نويومألا ىضق ا
 .دزألا نم دحأ مهيف سيلو {ةفلتخم لئابق نم مفنوراتخي ةالو اهيلع نونيعي اوذخأف
 ىلع ةيوق ةيومألا ةرطيسلا تناك نكلو ايوق نيرمألل نييناملا دييأت نكي مل و
 .ه٢٣٢١ ةنس نح ةئداه تناك لاوحألا نأ ىلع لدي اذهو ،نامُع

  

 ٦ج نودلخ نبا خيرات :نودلحخ نباو .٤٤٢ر٣٤٢ "ص ج خيراتلا ِ لماكلا :ريثألا نبا ()

 ۔.٦٧١!و١٧١و ٦٨١ ١و ١٦٩رو ٧٠ ٧٦و٦٦١ ص

 )٢( ص ٤ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ٢٢٩.

( ٩٨ (



 لاصفنالاو ةدحولا نيب نامع ۔ط
 ةنس يف ةيضابإلا ةكرحلا تعاطتسا تومرضح يف ةيضابإلا راشتنا دعب

 تومرضح نم تدتما ةيبرعلا ةريزخلا بونج يف ةروث لوأ قالطإ ه ٨
 ىدنلجلا مامإلا رضحو ةروثلا هذه نوينامعلا كراب دقو ،ةنيدملاو ةكم ىلإ ءاعنصر

 بلاط - يدنكلا ىحي نب هللادبع مامإلا ةعيابم دنع تومرضح ىلإ دوعسم نب
 يف ةيضابإلا ةكرحلا تداعو نيتنس يلاوح دعب تهتنا ةروثلا هذه نكلو -قحلا

 .اهعابتأب ليكنتلا ةيشخ نامتكلا رود ىلإ نامغو تومرضح

 يف مهنيب يأرلا نوريدي اوماق {ةيومألا ةلودلا روهدت نوينامعلا ىأر املو
 رئاس نع ىأن دقو ل اظ ماعلا نيملسملا ناطلس نأ اوأرو ؛موقلا نع لاصفنالا

 حلصألا وه نميف اورظنو إمهل مامإ ةماقإ ةرورض نويناممملا ىأرو .مالسإلا دالب

 نم وهو ينادنلخجلا ىدنلج نيا دوعسم نب ىدنلجلا ىلع ممقريخ تعقوف رمألا اذه
 . ") نامغ كولم ةيقب

 ٬ةيومألا ةلودلا ىلع ةروثلا )عه٢٣١) ةنس نامع يف ةيضابإلا ةكرحلا تلعشأ

 ىلإ اهذرفن دتما لا ةمامإلا هذه نكلو .ةلقتسم ةمامإ لوأ نالعإ ىلإ تأر

 تعضخف ه٤٣٢١ ماع نويسابعلا اهيلع زهجأ ذإ اليوط رمعت مل تومرضح

 اهطابتراب ةيسابعلا ةلودلا عم ةيمسالا ةدحولا نيب تيقبو ،ةيسابعلا ةلودلل نامع

 رارمتساو ةيلخادلا قطانملل ةفالخلا ةلود نع ىقيقحلا لاصفنالا نيبو ،ةرصبلاب

 .ىدنلجلا ب يف مكحلا

 دزألا دو بسكو نييدزألا ةبلاهملل رابتعالا در وحن نييسابعلا نم ةرداب يفو

 ىسلع حافسلا ىلو ،نييومألا ماكحلا لبق نم ةدراطملاو ليكنتلل اوضرعت نيذلا

 (١) خيراتلا ربع نامع :دومح نب م اس .يايلا ج١ص٧!٢ ٢.

( ٩٩ (



 زاوهألا يلع نب ناميلس همع هناكم ىلوو هلزع مث يلهملا ةيواعم نب نايفس ةرصبلا

 ) رصم ىلع بلهملا نب ب ديزي نب كلملادبعو ماشلا ىلع يلع نب هللادبع همعو

 مهمامتهال كلذو ،ناسمُئب اريبك امامتها مهتفالخ يف نويسابعل ارهظأ
 تلظ دقو ،ةرصبلا ىلإ مث نامع ربع دنهلا نم اهقيرط رمت يلا ةيرحبلا ةراجتلاب

 ميلاقألا ىلعو اهيلع فرشي ةرصبلا يلاو ناك ينلا ةيرادإلا ةدحولا نمض نامع

 ةقطنمل ةيرادإلا ةدحولاب اومتها نم لوأ نويسابعلاو يبرعلا جيلخلا ىلع ةعقاولا

 ةالولا نييعت هصاصتخا نمو {ةعساو ةطلس اذ ا ادحاو ر الو اونيعو يرعلا جيلخلا

 عاضوألاو ةفالخلا راطإ نع لاصفنالاو جورخلل نييناملا ةعزن نكلو
 ةيفلخ ىلع يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم نامع يق ايعامتجاو اينيد ةدقعملاو ةكئاشلا

 ةلقتسم ةحجانو ةلداع ةمامإ ةماقإ اهخيرات ةريسم يف تلواح ،يضابإلا بهذملا

 ةطلسلا أدبم لوح ةتباثلا ةيساسألا ئدابملا ىلع دمتعت يضابإلا جذومنلا قفو

 ىروشلا ادبم ىلع ينبملا رحلا دقاعتلاو عامجإلا أدبم ىلع ةمئاقلا ةمامإلا رايتخا يأ

 .نيمومأملاو مامإلاو موكحملاو مكاحلا نييب
 هذه ةيلاثم تضهجأ ام اريثك قفألا يف حولت ام ًامئاد ييلا نتفلا رداوب نإ الإ

 نم ةماودو ةعمعم يف نامع تكرتو أدبملا اذه قايس نع انايحأ جورخلاو ةركفلا
 ةمكاحلا رسألا نم دارفأ ءوخلو ضعبلا مهضعب ىلع نيجراخلا ةمئألا عارص

 نم اهجورخ مدع وأ {ةمامإلا ثيروتل طوغضلا ةسرامم ىلإ سانلا ةماع مهعمو
 ةيلبقلا ةدارإلا بسح - فاشطللا ةيا يف عيمجلا نكلو .رخآ تيب ىلإ تيب

 .دزألا ةيلبق يف ةمامإلا رصحنت ناب نوعمجي -ةيبهذم ةدارإب سيلو {ةيبصعلاو

  

 )١( نردلخ نبا خيرات :نودلخ نبا ج٢ص٢٧٧.

(١٠٠ (



 ،نامُع مكح ىلع دزألا ةليبق عورف تبقاعت نامُع خيرات نم ركبم تقو ذنم

 ىدنلجلا ةرسأل ناك ه٥٧١ ةنس ىلإو نامع ىلإ مالسإلا لوخد لبق نمو

 ىلل ه٧١ه٥ ةنس ذنم تمكحف دمحيلا ةرسأ مهتلت مث ،نامُغ مكح يق نأشلا

 يلبق عارصو ،مهريغ نم نيينامُع ةمئأ ضعبل ةزيجو ةرتف اهتللخت ه٧٦٩ ةنس

 ةراتو مهل ةرات الاجس برحلا تناكو كدزألا نم ناهبن ب نيبو مهنيب يلخاد
 نم نييديلقتلا مهموصخل ناكو .مهيلإ دوعي مكحلا ناك ام ناعرس نكلو مهيلع

 نم ةمامإلا نم ةرتف نامُع اوكلم نيذلا ناهبن لآو ،نامُع يف ةلود ناهبن نب

 ىلع اوناك )) "يرجهلا رشاعلا نرقلا ىلإ يرجهلا سداسلا نرقلا فصتنم دودح

 ةوطسلاو ةوقلا نم بناج ىلعو ناطلسلا ةميأو توربخجلاو خذبلا نم ءيش
 ىمسم اوقلطأ نيذلا مهو نارمعلا : ءاشنإلاو راكتبالا نم طسقب ةذخآلا ةيندملاو

 . ) ((مهنم ماكحلا ىلع ناطلسلا

 ماكح لوأ نوكيل ه٤٣٢٠١ ةنس يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا عيوب مث

 ىح _ه٤٣٢٠١ ةنس ذنم نامع تمكحو ةبراعيلا ةلود ةيبرعيلا ةلودلا

 .ه ١٥٤

 ةلودلا سسؤمو نام ق ةكلاملا ةلئاعلا دحج ديعس نب دمحأ عاطتسا

 يبرعيلا ريمح نب برعلب لبق نم راحص ىلع ايلاو ناك يذلا .ةثيدحلا ةيديعسوبلا

 ةمئألا نيب ةعقاولا تافالخلا دعب نيينامعلا حارج دمضي نأ ةيلاعلا هتمه لضفب

 دحب رادحنا اهجئاتن تناك ةيساق ةيلحم بورحو ةميظع نتف ىلإ تدأ ييلا نيقباسلا

 .يخيراتلا نامع

 ينامع" دئاقلاب هبسن لصتملا دمحأ نب ديعس نب دمحأ عيوب ه٤٥١١ ماع ين

 عضوو مكحلا مئاعد ديطوت ىلإ ىعسو ،ىوزنب ةمامإلاب ةرفص يبأ نب بلهلا

 )١( ينامعلا خيراتلا نم حمالم :فلخ نب ناميلس يصورخلا ص١٢٥.

(١٠١ ( 



 كرامجلا ميظنتو .ةيوق ةيزكرم ةلود يف نامُع ديحوتو دالبلا ةرادإل نيناوقلا
 دالبلا ىلع امئاد اشيج سسأ امك ايقيرفأ قرشو دنهلا عم ةراجتلا عيجشتو

 لاجرلاب هدوز ايرحب الوطسأ دعأ امك هحيلستو هميظنت ىلع هسفنب فرشأو
 لسرأ امك ةرصبلا داقنال هلوطسأ هجوي نأ عاطتسا م٢٧٧١ ةنس يفو حالسلاو

 ىلع قيرطلا نوعطقي اوناك نيذلا ةنصارقلا ىلع ءاضقلا نم نكمت رخآ الوطسأ
 . ) امب نفدو ه٨٨١١ ةنس قاتسرلاب هتافو تناكو طقسمب دنهلا راجت

 :نامع يف ةيضابإلا راشتنا ۔ي
 ةيسايسلا بهاذملا لكشتت عقاولاو ركفلا نيب عارصلا ةيلدج نمض

 فورظلاو تاماحتالاو تاياغلا فالتخاب تفلتخا نإو "ةيقالخألاو ةيعامتجالاو

 اهيلع موقي ييلا ةيساسألا مئاعدلا نيب قيفوتلا وحن ىعست امإ لإءةيناسنإلل ةيشيعملا
 ةدعاقلا لكشت يولا دئاقعلا يف لثمي يذلا يحورلا بناجلا نم ءاوس عمتجملا ةايح

 بناخلا مأ سيئرلا هبصع داصتقالا لكشي يذلا يداملا بناجلا مأءةيرظنلا

 .ةيرادإلا عمتجملا مظن بيترتو لكيه يف لثمتيو يميظنتلا

 ازجو ةيرشبلا تاعمتجملا ةايحل ةسيئرلا ةماعدلا (نيدلا) يحورلا بناجلا دعيو

 ناسنالا نيب ةمظنم ةقالع ميقيو ،نوكلل ةمظنم ةروص مدقي وهف .ةفاقث لك نم

 ةهج نم هلوح نم يذلا عمتجملاو ناسنإلا نيبو ةهج نم دوبعملا قلاخلا هبرو

 .ىرخأ

 كانهف ،رخآ ىلإ عمتحب نم اريبك فلتخت يدلا كولسلا لاكشا نأ دكؤملا نمو

 ةسرامملا نم ىرخألا بناوجلاو رئاعشلاو تادقتعملاب قلعتي اميف ىصحت ال قورف

 وأ نايدألا لك اضيأ ضفرن الو ،قورفلا هذه انعدخت ال نأ بجي نكلو .ةينيدلا

  

 .٨١٦١ص هسفن ردصملا ()

(١٠٢(



 انتادابع ءادأ يف هكلسن يذلا انبهذم وأ اننيد ءانثتساب ىرخألا بهاذملا لك ضفرن

 .ةينيدلا انرئاعشر

 ىلإ ةيفسلفلاو ةيركفلاو ةيدئاقعلا لوصألا روذج نيملسملا دنع دوعت

 ةيهقفلا ءارآلاو تاداهتجالا نم ةعساو ةليصح ىلإ ةفاضإلاب {ةيمالسإلا ةديقعلا

 يمالسإلا ركفلا هب زيمتي ام مهأ لعلو .اهئاهقفو ةمألا ءاملعو مالسإلا يركفل
 رودت ينيدلا كولسلا طامنأ لك نأو ،ةلودلا نع نيدلا لصفي ال هنأ نيملسملا دنع

 ةموظنم نمض مكحتلا اذه يتأيو ،ناسنإلا ةايح يف مكحتلاو ةرطيسلا لوح

 دمحم مظعألا لوسرلا اهدسجو نآرقلا امب ءاج يلا ةيوامسلا ميلأعتلا نم ةلماكتم

 ءايلعلا لثملاو ةبولطملا ميقلا ةقيقح تلثمو هتنسو هميلاعت يف ملسو هيلع هللا ىلص

 سانلا نيب ةيعامتجالا ةلادعلا ةعاشإو ،هدح و دوبعملا قلاخلا ةدابع اهساسأ لا

 رتفو يعولا اذه بايغ ثدح ام اذإو ،يييدلا عزاولا اهرجزيو يعولا اهكرحي

 ةوهلا عستتو عدصلا أدبي اهنيحو ؤ‘فعضت ةينيدلا ميقلا ةيلاعف نإف ؛ييدلا عزارلا

 . -يسايسلا - يويندلا بناخلاو ييدلا بناجلا نيب ةلصافلا

 نينمؤملا ةالاوم قلعتت يسايسلا ركفلا نع تاضمو منركلا نآرقلا يف

 نيب حالصإلاو ،يفبت لا ةئفلا لاتقو رمألا يلوأ ةعاط بوجوو اضعب مهضعب

 .مابصغ ةنيفس لك ذخأي » : ةيغاطلا ةيكلملا نم عون ىلإ راشأ امك .(مكيوخأ )

 ىلع ،بوعشلاو ممألا نيب فراعتلاو ،نواعتلاو ،لدعلا ىلع ملأ امك

 .هللا دنع ةماركلا سايقم يه ييلا ،ىوقتلا ساسأ

 هللا ىلص دمحم مظعألا لوسرلا يفوت ةرجهلا نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف

 الماك امازتلا مزتلاف «( يضر) قيدصلا ركبوبأ هدعب نم ةفالخلا ىلوتف ملسو هيلع
 نم هدهع الخف {ةيبصعلاو ءاوهألاو تاعزنلا نع اديعب ةيعامتجالا ةلادعلا قيبطنب
 .نيملسملا قارتفا

(١٠٣ (



 ناكف (يضرر)باطخللا نب رمع ةرجهلا نم ةرشع هئأ":' .. يف هالت م
 دهتجا لداعلا ةفيلخلا ةمارصل الاثم خيراتلاو ريسلا بتك هيلع عمجت امك هدهع

 نيملسملا ةحلصم هيضتقت امبسح ةيمالسإلا ةعيرشلا راطإ نمض مظنلا عضو ي

 ةلودلا ةعقر نأ اصوصخ هتيادب يف مالسإلا امب رمي ناك ييلا ةيعوضوملا فورظلاو
 ةديدج افايطأو اناولأ مضتو ،ةيبرعلا ةريزجلا ج راخ اهتطراخ دتمت تأدب ةيمالسإلا

 ةيقالخألا اهميقو اقافاقثو ،ةزيمملا اهراكفأ تحقالت ةيرشبلا سانجألا نم

 .ةديدحلا ةيمالسإلا ةراضحلاب دعب اميف تفرع ةديدج ةراضح نمض ةيعامتجالاو

 تايوهلا مدر يف تحجن ةلداع ةيمالسإ تادايق افوؤش سّيست تناك لا

 قرف ال دلاخلا مالسإلا راعش تعفرو "يمجعو يبرع وه ام نيب ةينثألا تاقورفلاو

 .ىوقتلاب الإ يمجعو يبرع نيب

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لتقم دعبو ةرجملا نم نيرشعلاو ةعبارلا ةنسلا يف

 خيراتلاو ريسلا بتك يورتو ،ةفالخلا رمأ (يضر) نافع نب نامثع ىلوت باطخلا
 ةاباحمب (يضر) نامثع ممتاو ،ديدج نم ةيلبقلا تايبصعلاو تارعنلا روهظ ةيادب

 رومأ مهيلوتو ةفالخلا رومأ يف مهريشتسي هل ةناطب مهذاختاو ىبرقلا يوذ
 .نيملسملا

 درتو بارطضا يف عاضوألا ترمتساو اهرطخ دازو رومألا تلحفتسا

 (يضر) نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقو 3هيلع نيملسملا نم عمتجا نم عمتجاف
 لظ يف (يضر)بلاط يبأ نب يلع ةرجهلا نم نيثالثلاو ةسماخلا ةنسلا ي هفلخو

 ةمصاعو مالسإلا ةرضاح ةنيدملا عمتجمب ئدب يذ ئداب اهدهش ةيراسأم عاضوأ

 ؛ماشلاو قارعلا يف ةديدجلا ةيمالسإلا رضاوحلا ىلإ عارصلا اذه لقتنا مث كةفالخلا

 ةيمالسإلا ةفالخلا مسج يف رهظي عارصلا أدبو ءاريطخ اروطت ثادحألا تروطتف

 اقرف ةمألا تراصف مدرشتو بزحت ىلإ رومألا هدعب تلآ حلسم عارص ىلإ روطتيل

(١٠٤(.



 ةيحانلا ةقرفلا امنأو اهبناجب قحلا نأو قحلا لهأ امنأ اهنم لك يعدت بهاذمر

 .ةقراملا وأ ةيغابلا قرفلا يه قرفلا هذه نأو ،لالض ىلع اهريغر

 سكعي ةيقيقحلا يف هنإ لإ -۔ًاينيد - ًايهقف ًافالخ فالخلا اذه رهاظ ناك

 يبرعلا عمتجملا يف ةدايسلا تاذ تاقبطلا نيب يديلقتلا عارصلل يخيراتلا دادتمالا

 اميفو .ةيمأو مشاه نبب ةوادعلا ةصقل اراركت تءاجو مالسإلا ررهظ لبق يكلا

 ةياقسلا نم هيلإ ناك ام فانم دبع هيبأ دعب مشاه يلو نيح رابخألا ترر

 عينص عنصي نأ فلكتف ،هماعطإو هتساير ىلع سمش دبع نب ةيمأ هدسحف ةدافرلار

 ىلإ هاعدو مشاه نم لانو بضغف ،شيرق نم سان هب تتمشف ،هنع زجنف مشاه

 ذخأو ،ةبلغلاب مشاهل يضقف ،نينس رشع ةكم نم ءالخلاو ةقان نيسممح ىلع ةرفانلا

 تناكف نينس رشع ماشلاب ةكم نع ةيمأ باغو اهمعطأو اهرحنف لبإلا مشاه

 . )9 ةيمأو مشاه نيب تعقو ةوادع لوأ هذه

 يشرقلا تيبلا يف مكحلاو ةدايسلا لوح عارصلا اذه يقبو مالسإلا ءاجو

 .نيمسابعلا دنع مكحلا رقتسا تح ةيويندو ةينيد الاكشأ ذخأي

 نم ريثك زرب اهتيقحأو ةفالخلا بصنم لوح يخيراتلا عارصلا كلذ مضخ يف
 مهنم لكو ريظنتلاو ةساردلاو ثحبلاب ةلأسملا هذه اولوانت نيركفملاو باتكلا

 امتالولدم ءارقتساو ةيسايسلا ثادحألا ىلع ةيعرشلا ةغبصلا ءافضإ ىلإ ىعسي

 .اهيلإ يمتنت يلا قرفلا ءارآ نع بلاغلا يف ربعت ثيداحأو صوصن ىلإ اهتلاحإو
 هيلمي امبسح صوصنلا ليوأت لك بهذو ،نيملسملا نيب رظنلا تاهجو تييابتف
 .يبهذملا روظنملا هاري وأ يسايسلا فقرل

 )١( خيراتلا ف لماكلا :ريثألا نبا ج١ص٥٤ه.

(١٠٥ ( 



 أدبم نم ،ةفالخلا بصنم يلوت يف هئانبأو (يضر) يلع ةيقحأ ىرت ةعيشلاف
 هدعب نمل مامإلا ةيصوب لقتنتو تيبلا لآ يف رصحتت ةفالخلا نأ ىلع موقي يساسأ
 نولاوملا امأ مهيلع درلاب ةنسلا لهأو جراوخلا عجش يذلا رمألا ءامرصعم نوكيو

 نوكي نأ ىلع ىروشلاو ةعيبلاب ةفيلخلا بيصنت بوجو نوري مهنإف ةيمأ ينبل

 .الدع ايشرق ةفيلخلا

 قرفلا نيبو ةهج نم تيبلا لهأل نيلاوملا ةعيشلا نيب يسايسلا عارصلل ةجيتنو

 بهو نب هللادبع همعزت رخآ بزح رهظ ىرخأ ةهج نم نييومألا مكحل ةيلاوملا
 :ةيتآلا ئدابملا ىلع مكحلا عوضوم يف بزحلا اذه دمتعيو (ةمكحملا ) يسارلا

 سيياقملا هذه مامإلا قوتسا نإف سنجلا رابتعا نود =ةلادعلاو ىروشلاو ةعيبلا

 جورخلا رمأ ناك فرحنا اذإ امأ .هيلع جورخلا زوجي الو هتعاط تبجو امب مزتلاو

 اميف ترهظ لتكتلا اذه نمو ابجاو سيلو زئاج وهو دقعلاو لحلا لهأ ديب هيلع
 .ةيضابإلا دعب

 ةيركفلا ةبرجتلا ىلع اءوض يقلن نأ ةساردلا هذه يف لواحن مدقت ام ءوض يف
 اهل تلاز الو تناك يلا ،ةيمالسإلا ةكرحلا هذه خيرات ربع ةيضابإلا ةيسايسلا

 (يخيرات )ينامز يويح لاحب نمض تءاجو مكحلا عوضرم يف ةيركفلا اهؤارآ
 الم اقتايط يف يوتحت لوصأو ةلدأ ىلإ اههقف ف تعسو «(يقارغج )ناكمو
 .مالسإلا يف يندملا عمتجملا ةماقإ عم ضراعتي

 سسأ ىلع ةمئاق ةلودلاو نيدلا نيب ةقالعلا يقبت نأ ةيضابإلا ةبرجتلا تلواح

 خيسرتو ،عرشلا دودح يف ةيؤيندلا حلاصملا قيقحتل نيبناجلا نيب قيفوتلا نمضت
 يمالسإلا عمتجملا يف ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةحوللا يف ةيمالسإلا ةكرحلا هذه ةناكم

 نيينايفس)) ةيمأ ييب يف مكحلا مئاعد تتبثت نأ دعب اهراكفأ ترولبت لا

(١٠٦(



 فيظوت متو !مكحلل بولطملا يعرشلا ءاطغلا ماكحلا ءاهقف غاصو «((نييناورمر
 .هتمدخ و دادبتسالا سيركتل اهنم مزلي ام عضوو ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا

 ةيادب يف تعفر ييلا اةيضابإلا ةكرح اهنمو جاجتحالا تاكرح ترهظ

 نيللا أدبم ىلع ةينبملا ةديشرلا ةسايسلا لضفبو .رحلا ركفلا ءاول اهروهظ

 ديز نب رباج حجن ةوعدلا مئاعد ءاسرإل ةمات ةيرس يف لمعلاو حماستلاو

 ،نيبومألا ماكحلا ةقثو ةطلسلا دو بسك يف (ه٣٢٦٩تر)نا محملا يدزألا

 نم نمأم يف ارس ةوعدلا رشن يف اظوحلم ًاطاشن يدبي نأ كلذ ءانثأ يف عاطتساو

 دض ةروثلا نلعت نأ دعب اميف ةكرحلا هذه تنكمت نيح ،نييومألا ماكحلا شلب

 يف هتروث ۔-قحلا بلاط = يدنكلا ىيحي نب هللادبع نالعإب يومالا مكحلا

 ةروث يف ةنيدملاو ةكم مث ءاعنص ىلإ هجوتو {ةيركسعلا ةيضابإلا ةدعاق تومرضح
 ثيح (ه٠٣٢١.-٩٦١ ) نيماعل زاجحلاو نميلاو تومرضح تحخلس ةحلسم

 يوسألا دئاقلا دي ىلع هعرصم ىقليو فئاطلا ةيحان يف هشيج مزهني نأ يضق

 .ةرجهلا نم ةئامو نيثالث ةنس يف كلذو يدعسلا ةيطع نب كلملادبع

 يذلا يئاهنلا لكشلا نأ دكؤملا نمف ؛تومرضحب ةيضابإلا ةروثلا مايق لبق

 ءاج مث ،ةرصبلا يف رولبتو سسأت دق ةيضابإلا جهنمو يضابإلا ركفلا هيلع حبصأ

 ةريزجلا يبونج ىلإ هميلاعتو يبهذملا ركفلا كلذ لقنل ملعلا لهأ نم ةاعدلا ررد

 ةمراضحلا ةاعدلا ةطساوب ايقيرفأ لامش ىلإ مث نمو \تومرضحو نامع ةيبرعلا

 ميلاعتلا يف اودجو دق نييلحملا يلاهألا كئلوأ نأ ًاضيأ دقتعملا نمو )) نيينميلا

 ىلإو ،اعم نييسابعلاو نييومألل يدادبتسالا مكحلا ةضراعمل ينيدلا زفاحلا ةيضابإلا

(١٠٧ (



 ةرعدلا رشنو سيسأت يف مهاس يذلا يساسألا رودلا نأ حضاولا نم هنإف كلذ

 . “)» «(نوينميلاو ةمراضحلا برعلا هب ماق دق ايقيرفأ لامش يف ةيضابإلا

 مالسإلا اهيلإ لصو لا ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ لئاوأ نم نامع تناك

 نسحو اهلهأ ملسأو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف هيف تلخدو
 ةداق مهنيب نم رهظو ارحبو ارب ةيمالسإلا تاحوتفلا لك يف اوكراشو مهمالسإ
 ،قرشلا يف راصمألا نم ريثك حتف يف سيئرلا رودلا مهل ناك ءامظع نويركسع
 نم لوألا فصنلا يف ترج يلا ةيسايسلا ثادحألا ىلع ريثأتلا يف زود مهلو
 لئاسملا ماكحأ يف اوغبن ءاملع نيينامعلا نيب نم رهظو ،لوألا يرجملا نرقلا

 مهتضُم تدتماو ،تالاماعملاو تادابعلا هيمسقب هقفلاو ديحوتلاك ةفلتخملا ةيعرشلا

 نيب ةيسايسلاو ةيركفلا ةكرخلا تلصاوتو اعيمج مولعلاو بادآلا لمشتل ةيركفلا
 .نامُغو ةرصبلا

 ثادحألا تدجو دقف ةمألا امب ترم يلا ثادحألا نع ىأنمب نامع نكت مل و

 .نامُغ يف ئدص ةيمالسإلا ةلودلا يف يرحت يلا ةيسايسلا

 ةكرحلا هذه نامع لهأ عياشي مل جراوخلا ةكرح يف فرطتلا رهظ نيحو

 ني ةدجن هثعب يذلا شيجلل مهتمواقم يف اهل ضراعملا مهفقوم لثمت دقو ةفرطتملا
 مضل يفنحلا دوسألا نب ةيطع ةدايقب - جراوخلا ةالغ نم وهو = يفنحلا رماع

 .مهدالب نع مهولجأو مهوبراح لب ،هيلإ نامع

 دهع يف تناك دقف ةيضابإلا نيبو نامُع لهأ نيب تماق يلا ةيقيقحلا ةلصلا امأ

 ةقالعلل ةلصلا كلت عجرتو {ةيبهذملاو ةيسايسلا ةكرحلا هذه روهظ نم ركبم

  

 )١( يانلا بابلا .ةيضابإلا تاسارد :ورمع ،يمانلا ص٢٠.

(١٠٨(



 لصاوتلاو ،ةرصبلا يف تماقأو اهنم ترجاه يلا لئابقلاو نيينامعلا نيب ةمئاقلا

 هذه دازو ©نيدلا يف هقفتلاو ملعلا بلطل تضم امنأ وأ ،ىبرقلا ةلصل اهنيب مئادلا

 ىلإ ممتالحر عطقنت ال ةراجت لهأ مهنأ نيبنامملا نع فرع ام تالصلا

 اورثآ نم فقوم ةرصبلاب نييناملا فقوم ناكو راصمألا نم اهاوسو قارعلا

 اوكهتناو سانلا اوضرعتسا نم اوقفاوي مل و ©فيسلاب جورخلا اوزيجي مل و لادتعالا
 ممتداق تاهيجوتل نيعيطم نوينامُلا ناكو ؛مهيفلاخم اورفكو مهلاومأو ممتامرح
 . ممقريشع ءانبأ نم ءاملعلاو مهرئاشع ءامعزو

 لقن يف اومهاس اهخويشو دزألا ءاسؤر نم ةصاخ ةفصب ةيضابإلا ةاعد ناك

 اراصنأ اودجوو ؛مهلئابق ءانبأ نيب رشتنا ثيح ©نامُع ىلإ ةرصبلا نم مهبهذم

 نامُع ىلإ فسوي نب جاجحلا هافن يذلا ديز نب رياج عاطتساو .نوريثك ةاعدر

 مهنم هل نوكتل دزألا نم هتريشع ءانبأ نيب هبهذم راكفأو هئارآ راشتنا قمعي نأ

 .هنورزاؤي ةبصع

 ءارعش نم حيصف رعاش)) وهو باهش ابأ ێكيو ناطح نب نارمع رعاشلا ماق
 فعضف لاط هرمع نأل ةدعقلا نم ناكو مهبهذم يف نيمدقملاو مىقاعدو ةارشلا

 مهم رودب . 6" ((هناسلب ضيرحتلاو ةوعدلا ىلع رصتقاف اهروضحو برحلا نع
 نب جاجحلا هحارس قلطأ نأ دعبف )) .نامع يف ةيضابالا ةكرحلا راكفأ لقن يف

 نامع ىلإ فاطملا هب ىهتنا ىيح لئابقلا فلتخم نيب لقنتي ذخأ فسري

 ءامعز نومظعي مهدجوو دزألا لئابق ةيامح تحت ماقملا هب رقتسا كانهو

 هرمأ رهظأف هءارآ نوقنتعيو يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب يبأ لاثمأ نم ةمكحلا

 )١( يناغألا :ناهفصألا ج١٨ ص٤ ١١.

(١٠٩ ( 



 ءيف نامع ىلإ بتكف جاجحلا كلذ غلبف هبهذم ىلإ مهاعدو هراكفأ رشنو مهنيب

 . _) ((تام نيح مهيف لزي ملف دزألا نم اموق ىتأ قح نارمع برهف

 لئابقلا لك ىلإ تلصوو نامُع يف ةيضابإلا ترشتنا ةرصبلاب دزألا لئابق نمو
 مهنمو اهل اوعجشتو اهيف اولخدو اهوقنتعاف ركبم تقو يف نامع دزأ نم ىرخألا

 . "}» ىرخألا لئابقلا نم مهاوس ىلإ تلقتنا
 نم مهئاهقفو ةيضابإلا ةمئأ نم نيريثك تبجنأ نامُغ نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ؛يدزألا ديز نب رباج :مهنم «هيلإ ةوعدلاو بهذملا رشن ي رود محل ناك

 ةيطع نب لالهو ©يدبعلا راحصو ،يدزاألا ةبقع نب جلبو ىاثعشلا يبأب فورعمل
 ؛يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو((نامُع ىلإ ءاج ناسارخ ىلإ هلوصأ دوعت))نامُملا
 .مهريغو ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأو

 ةفالخلا ةطلس نع لالقتسالا يف ةرمتسملا مهتعزن نييناملا ةبغرلو

 ةيضابإلا ةديقعلا اونبت .دعب اميف ةيسابعلا مث ةيومألا ةفالخلاب ةلثمتملا ةيزكرملا

 مهدع نيذلا نيي . اا مث نييومألا ءافلخلل مهتمواقمل ةليسوو ةعيرذ اهنم اوذختاو

 . } ة.عرش ريغ مهتطلس نإف مث نمو !مكحلل نيبصاغ نيماظ نويضابإلا

  

 .٠٢٢ص٦؟ج برغلاب خئاشللا تاقبط :ديعس نب دحأ ؛يبجردلا )ا(

 ۔٩١ ٤ص ةوعدلا يف هراثآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا :دمحأ نب حلاص "ناوصلا )٢(

 ١٦٩. نص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :ضوع ،تافيلخ )٢(

(١١٠ (



 ؛هتديقع ةرجش سرغل نامع يف ةحلاص اضرأ يضابإلا بهذملا دجو
 ةداقب اولصتا نم ،نامُغ نم هيرصانمو هتاعد نم ريثك حبصأو كاهيف رشتناف

 . ") ةداقلا كلنلوأ مهسفنأ مه اوناك وأ بهذلا

 اذه يف لمأتلا لالخ نم هنايب ديرن يذلا صصختملا ريغ ئراقلا مهفي امبر

 ؟جراوخلا نم ةيضابإلا لهو ؟ةيضابإلا مه نم :لازسلا

 )١( و ةوعدلا ين هراثآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا :دمحأ ني حلاص } يناوملا ص١٩.

) ١١١(





 يناثلا ءزجلا

  

 ين اثلا سابلا

 ةيضابإلا روهظل ةيسايسلا فورظلا
 : لوألا لصفلا

 ہيضابالاروهظ
 جراوخلا -أ

 يضابالا ركضلا ءوشت -ب
 يمستلا لصأ -ج

 جراوخلا يف ةيضابالا يأر -د

 بهذملاراشتتا -ه

 : يناثلا لصفلا

 ضابإ نب هللادبع -أ
 يدزألا ديز نب رباج -ب
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ -ج
 يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا -د
 ةيضابالا دنع ةديقعلا لوصأ - ه

 ىرخالا بهاذملاو ةيضابالا نيب ةيفالخلا لئاسملا مهأ -و
 ةيضابالا دنع ةمامإلا ةلأسمو يسايسلا ركذلا -ز

 :ثلاتلا لصفلا

 تومرضحب تيضابإلا-أ
 ىيحي نب هنلادبع ةروث -ب
 ةيضابالا ةمامإلاو تومرضح -ج
يمرضحلا ينادمهلا سيق نب ميهاربإ قحسإ وبأ - د





 يناثلا بابلا
 لوألا لصفلا

 ةيضابإلا ةكرحلا روهظل ةيسايسلا فورظلا
 ةيضابإلا روهظ
 :جراوخلا .ا

 اوركنأ نيذلا ىلوألا ةمكحملا ىلع قلطت جراوخلا ةظفل نأ ىلع نوخرؤملا قفتي

 موي هيلع اوجرخو ( يضر) بلاط يبأ نب يلع شيج اولزتعا نيح ميكحتل
 .ةفوكلا ةيحان نم ءارورحب اوعمتجاو هل نيرصانملا دشأ نم اوناك دقو !نيفص

 ناورهنلا رضح نم لك ىلع قلطت ةيمستلا هذه تدغ ناورهنلا ق مراح املن

 .مهيأرب لاق نموأ (يضر) يلع دض
 نم مهفقوم مم أدب دقف ؛نيوكتلا ق يجورخلا ركفلا :أدب فيك امأ

 يباحص نيب لتاقم فلأ ةئام نم رثكأ برحلا هذه تلكأ ذإ ،نيفص ثادحأ

 نوبراحتللا ناك املو ةفيلخلا رايتخال ساسأ عضو ةرورض ق اوركفف «يعباتر

 ةمامإلا نوكت نأ اوزوجف ةيشرقلا موهفم وأ أدبم ىلع زيكرتلا ادب شيرق نم اهي
 لدعلا نم هل اولثم ام ىلع سانلا رشاعو مهيأرب هوبصن نم لكو ،شيرق ريغ ف

 ريغ نإو إهعم لاتقلا بصن بجي هيلع جرخ نمو ءًامامإ ناك روخلا بانتجاو
 ؛سايقلاب الوق سانلا دشأ مهو هلتق وأ هلزع بجو قحلا نع لدعو ةريسلا

 ًادبع نوكي نأ زوجيف هيلإ جيتحا نإو كلصأ امامإ ملاعلا ي نوكي ال نأ اوزوجو

 . ١ ًايشرق وأ ًايطبن وأ ،ارحوأ
 نم اوقرم نيملسملا نم موق مهنأ ىلإ جراوخلا فصو يف اضيأ ضعبلا بهذو

 قرزألا نبا ةلاحك نيدلا لوصأ نم الصأ مهراكنإب !مالسإلا نع اوجرخو نيالا

 يفنح مامإ قيقحت. ةيضابإلا لئاسم ىلع درلا ةلاسر مالسإلا يف ريفكتلا ةعيلط جراوخلا :دمحأ ،ىيخ )١(

 ٥٢ص دبلا

)١١٥(



 نع جورخلا نيب طلخلا عقوف همالسإ دعب رفكو دتراو ثدحأ دقف ،هعايشأو

 "نيدلا نع جورخلا نيبو ( يضر )يلع ةعاط

 قايسلا روطتي اريخأو الوأ متهي ةرابعلا هذهل يملعلا عملاب يخيراتلا ريسفتلا نإ
 ئداب يف مهجورخ ددحت جراوخلاو ،ةيخيراتلا ثداوحلا هتحت جردنت يذلا ماعلا

 ىلل أحخل هنأ نم هوعدأ اع ،(يضر) بلاط يبأ نب يلع ىلع ممرو يأ يأرلا

 نأو قح ىلع هنأ دقتعيو ،هيف مكح هللا نأ ملعي وهو ،هيف لتاق رمأ يف ميكحتلا
 .(هلل الإ مكح ال) مهراعش ناك انه نمو هيلع يغاطلا وه ةيواعم همصخ

 نأ يأ (لطاب امب ديرأ قح ةملك ) ةروهشملا هتلوقب يلع مهيلع در دقل

 «((هلل الإ مكح ال )) مهلوق ريغ رخآ ءيش هيلع جورخلا ىلإ مهعفد يذلا ءيشلا
 .هيلع مهدرمت رسفي يذلا يقيقحلا ببسلا وه رخآلا ءيشلا اذهو

 اطيلخ ناك ةيواعم شيجو يلع شيج ماوق نأ ىلع ةيمالسإلا رداصملا عمجت

 نامصخ امو (رضم) ىلإ يمتني اهضعبو (ةعيبر) ىلإ يمتني اهضعب لئابق نم
 هعانقإ ىلإ اوعس (يضر)بلاط يبأ نب يلع شيج يف نييرضملا نأو .نايديلقت
 املف .ةيواعم شيج يف مهتمومع ينب نولتاقي مهسفنأ اودجي ال تح برحلا مدعب

 ةيواعم ةبتاكمب مهوممتاو مههوجو يف اوراث يلع شيج نم ةينميلا لئابقلا تملع
 هذه ىلع (يضر)بلاط يبأ نب يلع بلغتي قح و .هباسحل رسلاب لمعلاو
 هتطخ عضو ةيواعم شيجو هشيج يف ةدحاولا ةليبقلا دوجو ةلكشم ،ةلكشللا

 .ةيواعم شيج يف اهتمومع ييب هشيج ي ةليبق لك هيفكت نأ ساسأ ىلع
 معن يزفكا:معتخل لاقو ةيواعم فرفص يف دزألا نوفكأ :دزلل لاقف

 .ماشلا لهأ نم اهتخأ هيفكت نأ قارعلا يف ةليبق لك رمأ اذكهو

 اهتخأ لتاقت اهسفن ةليبق لك تدجو دقف ،يبلسلا اهريثأت ةطخلا هذهل ناك

 نح وأ مهنادجو يف ًاينيد ًاساسأ اهل دحت الو ،ةرشابم مهممت ال ةيسايس ةيضق لوح
 وأ ةينميلا لئابقلا نم ناك اذإ ركفي مهنم دحاولا ناك امير لب "يلبقلا مهيعو يف

(١١٦(



 يف مكحلا ناك رصتنا امهنم يأف نايشرق ةيواعمو يلع هسفن يف لوقيو ةعيبر نم

 .شيرقل ةياهنلا

 مهفلك امدنع هموق يف ًابيطخ ماق نيح دزألا ءامعز دحأ هنع ربع ام اذهو

 ميظعلا ءالبلاو ليلجلا أطخلا نم نإ :لاقف ةيواعم فوفص يف ممماوخإ لاتقب يلع

 يه امو انيديأب اهعطقن انيديأ الإ يه ام هللاو ، انيلإ اوفرصو انموق ىلإ انفرُص انن
 (يلع) انبحاص حصانن مل و انتعامج ساؤن مل نحن نإف ،انفايسأب اهذجن انتحنجأ الإ

 بعك وبأ لتق امل هنأ ىوريو .اندمحأ انرانو ءانحبأ انرعف انلعف نحن نإو .انرفك

 ءاكبلا نم هسفن عنمي نأ ةيواعم فوفص يف هلتاق عطتسي مل قارعلا معشخ سيئر

 تنأ موق ةعاط يف كتلتق دقل ، بعك ابأ هللا كمحر :لوقي وهو فارصنالار
 .انب تبعل دق اشيرق الإ ىرأ الو مهنم ًاسفن ل بحأو "مهنم امحر يب رسأ

 امدعب «هللا باتك ىلإ ماكتحالا لوبق حارتقا ةركف رولبت ءاج كلذ لجأ نم

 ناك يلع فوفص يف عساو رايت رهظو ،ةيواسأم ةيعضو 'يف مهسفنأ سانلا دجو

 يلع فوفص يف كانه ناك لباقملابو ،اهعالدنا دعب اهفقوو برحلا بنجت ديري
 حلاصمو تارابتعا اهعفدت برحلا ةلصاوم لجأ نم طغضت تاعامج بلاط يبأ نب

 ةريزخجلا قرش نم ةعيبر لئابق نيب ةيديلقتلا ةسفانملاو ةموصخلا يتأتو .ىرخأ

 مهأ نم ((اميرغ نم شيرق)) رضم نيبو اميبونج نم نوينميلا اهعمو ةيبرعلا
 شيرق ذوفنو ةدايس ضفرو ذوفنلاو حلاصملا يف ضقانتلا نع كيهان ،تارابتعال
 .لئابقلا كلت ىلع

 عاضوألا ىلع ةروثلا نم جراوخلا راكفأ نم بناج يف ودبي ام مغرو
 تيبثت ىلإ ليمت ةقيقحلا يف تناك مهراكفأ لمجب نأ الإ ،ميدقلا يف ةيسايسلا

 نكلو ،ةيعرش صوصن وأ ةيلقع ةفسلف نع مهؤارآ ردصت مل و ،ةيبرعلا ةيبصعلا

 تلحفتساو تبقاعت ءارآ نم هيلإ اوبهذ ام ةيلبق ةيبصعو ةيئيب فورظ مهيلع تلمأ

 ممتاداعم مث ماكحأ نم هيلع اورصأ امو ،عمتجملل ممتاداعم ءارج نم مهبهاذم

()١١٧(



 سرفلا مجحأ هلجأ نم يذلا ببسلا ريسفت نكمي كلذلو .ضعبلا مهضعبل
 .مهراكفأ ينبت وأ ممتاروث يف ةكراشملا نع مجعلاو

 بونج يف ترشتنا لا ةيضابإلا ادع اوضرقنا جراوخلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجيو

 ةيدئاقعلاو ةيركفلا اهوصأ تغاصو "يبرعلا برغملاو ةيبرعلا ةريزجلا يقرش

 يف اهيلع بلغ دق يسايسلا طاشنلا ناك نأ دعب ،روطتم يلمع هقف اهل حبصأو

 .ج راوخلا نم نوكت نأ اهتمئأ أربتي يلا ةكرحلا هذه روهظل ىلوألا لحارملا

 وحن اهمامتهاو اهدوهج تفرص يلا ةديحولا ةيمالسإلا.ةقرفلا ةيضابإلا دعتو
 اهتمئأو اهيركفمو ةقرفلا هذه باتك مزالت تلظ ةيروحمو ةسيئر اياضق ثالث

 :ةكرحلا هذه ةأشن خيرات لوط

 .ج راوخلا ىلإ مهءامتنا يفنت يلا ةيقطنملاو ةيخيراتلا ةلدألا داجيإ :الوأ

 نب هللادبغ اهسسؤم مسا يفنو ؛مهنع جراوخلا حبش نم صلختلا ةلواحم :ايناث
 اضيأ مهملعلو ..ج راوخلا دحأ ناك ضابإ نبا نأ مهملعل ،هيلإ بسنت يذلا ضابإ

 ةركاذ نم ةيعقاو ةقيقحك هوحم نكمي الو كلذ نوملعي مهريغ س . نأ
 ارَضرف مهءادعأ نكلو .د .ديز نب رباج ىلإ مهبهذم ةدوعلا نولضفيو . " خيراتلا

 لهأ يه مهل ةيقيقحلا ةيمستلا نإو ،ةيرباخلا نم الدب ةيضابإلا يأ ةيمستلا هذه

 ` .ةماقتسالا

 فقي ًاينس ًايهقف ايداهتجا اسماخ ابهذم مهبهذم رابتعا ىلع مهرارصإ :الاث
 يلا مهن :ارآ نع عافدلاو ةيلبنحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا عم بنج ىلإ ًابنج

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأر فلاخت

 : لوح ةيمالسإلا رداصملا يف ةدراولا تامولعملا بارطضا نم مغرلا ىلع

 نم ةقرف ةيضابإلا له لاؤسلا ىقبي سجراوخلا ةملك تالولدم نمض ةيضابإلا
 ؟اهنم ةقرف تسيل امنأ وأ جراوخلا

 )١( يضابإلا ركفلا ين ةسارد:دمحم جاحلا نبرمع ؛ملاص ص٣٨.

)١١٨(



 نمض نم ةيضابإلا لعجت قرفلا نع تثدحت يلا ةيمالسإلا رداصملا مظعم نإ

 ةيديزيلا امأف ةيثراحو ةّبصفح ناقيرف اهمظعم اقرف تقرتفا امأو ٥ج راوخلا قرف

 نع نيجراخلا ةرفكلا ةالغ نم ناتقرف امهنإف ةدراجعلا نم ةنوميملاو {ةيضابإلا نم

 مأب جراوخلا قرف فّرعي امدنع "يأرلا اذه عم يناتسرهشلا قفتيو . " ةمأل

 اةيضابإلاو &ةبلاعنلاو &ةدراجعلاو ‘ةيسهيبلاو ،تادجنلاو .ةقرازألاو ةمكحلا

 جراوخلا نم مهلعجي هنإف يرعشألا امأ . "ه مهعورف نوقابلاو ،ةيرفصلا
 ةمئأ ةلازإ نوري مهنكل فيسلاب سانلا ضارتعا ىرت ال ةيضابإلا نأل ،نيلدتعلا

 . 8 هريغب وأ فيسلاب هيلع اوردق ءيش يأب ةمئأ اونوكي نأ نم مهعنمو روجلا

 ضجراوخلل ممباستنا نوضفري مإف مهنم نيرصاعملا ةلصاح ةيضابإلا باتك امأ

 ناك ءاوس ةيضابإلا نع بتك ام مظعم نأ نوريو ،معازملاو ءارآلا هذه نودنفيو
 .ةيضابإلا دض ةنتفلا ديري نمل تاقيفلتو تاعينشت الإ وه امنإف ،لطاب وأ اتح
 ةيقب نم نيذوبنمو نيهوركم مهلعجي نأو مهدض ماعلا يمالسإلا يأرلا ةراثإر

 مسا مهيلع قلطي نأ نوضفري لب ،ةوقب كلذ نع نوعفاديو ،نيملسملا مملوخإ
 نم كلذو ميكحتلا دعب (يضر) بلاط يبأ نب يلع ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا
 يبأ نب يلع ةفيلخلا ةيعرش يف اوككشي مل ميكحتلا اوضفر نيذلا نأ رظن ةهجو

 تناكو ىلاعت هللا دنع قح بلاط يبأ نب يلع ةيالو نأ نوريو (يضر) بلاط,

 نينمؤملا مأ ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل هلاتقو "ىروشلا ةيقبو ةباحصلا يديأ ىلع
 وهن مكح نم نأب مكح هنأو ءةمألا اصع مهقشل ،ىلاعت هللا دنع قح (يضر (

 نم لتاقف . ((رفاك ةموكحلاب ضري مل نم)) :لاقو هيبقع ىلع عجر مغ !رفاك
 نم ًاباوأ فالآ ةعبرأ لتقو ،هلتقو ةموكحلا ركنأ نم لتاقو ،هلتقو ةموكحلاب يضر.

 )١( مهنم ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا :رهاط نبرداقلادبع !يدادغبلا ص٠٥٥.

 لحنلاو للملا :معركلادبع نب دمحم ،ينانتسرهلشلا )آ( ص١٠٦.۔

 ) الأشعري١ نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم:ليعامسإ نب يلع نسحلاوبأ ص٩ ١٨.

)١١٩(



 نم كرشلا لهأ ملسف (( مهانلتاقف انيلع اوغب انناوخإ )) :لاقف رذتعاو 3هباحصأ

 . ) هسفنب مالسإلا لهأ يف طروتو !هسأب
 نيذلا طوغضل هتباجتساو نيفص يف لاتقلا رارمتسا هضفرل هنع اوجرخ مهنأو

 اولثم ممأو ،حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا ماشلا لهأ عفر امل لاتقلا فقو اوبغر

 اوجرخ نيذلا نأو .ةمواسم قحلا ق لبقي ل يذلا نمؤملا تافص اذه مهفقوم

 اوزؤشني مل و ىوقتلاب مصتعي ايروث ابزح اوناك (يضر) بلاط يبأ نب يلع ىلع
 ىوقتلاو ©ىوقتلا قاذح لإ نورظني اوناكو !مالسإلا نع لب ،ةبورعلا ةيبصع نع

 دنع ةجرد ىلعأ ىلإ كلذك رمألاو ،ماع يسايس هاجتا تاذ مالسإلا يف

 . )( جراوجلا

 ىلع ةيمستلاب لبقيو باستنالا كلذ نع فرطلا ضغي نم مهنم دجن نيح يف
 جورخلا ال ايسايس جورخلا وأ هللا ليبس ي داهجلل جورخلا جورخلاب دوصقملا نأ

 ءالؤه ىلإ يضاملا يف ريشت تناك جراوخلا ةملك نأو . "" هنم اقورم وأ نيدلا نع

 ةجراخ عمج وهو جراوخ اومس ممنأو «هللا ليبس يف لاتقلل اوجرخ نيذلا نيملسملا

 جورخلا اوار وكو أل ىلاعت هلوق نم اذخأ هللا ليبس يف جرخت يلا ةفئاطلا يهو

 نيح هوشم نعم ىلإ ايجيردت لوحت يقيقحلا نعللا نكلو . ٤) : ةدغ هل اودَعأل

 تركذ يلا ةيخيراتلا رداصملاو بنذلاب لاملاو مدلا ةحابإب لوقلا جراوخلا نم رهظ

 مهفلاخ هنأ تركذو تداع يلا اهسفن يه جراوخلا نم ناك ضابإ نبا نأ

 ناورم نب كلملادبع ىلإ هتلاسر يف دعب اميف مهنم أربتو مهنع لصفناف يأرلاب

  

 )١( ناهرملاو ليلدلا :ميهاربإ فسوي بوتعيربا 6ينالجرولا ج١ص٤١.`

 )٢( يضابإلا بهذملا ةأشن:ىحب يلع ارمعم ص١٢٣٦.

 )٣( ص ةيمالكلا جراوخلا ءارآ رامع "يلاط ج١ص٢٠.

 )٤( ةيآلا ةبوتلا ةروس ٤٦.

(١٢٠(



 مالسإلا ىلع جرخ نيح ناك دقل ،هعابتأو هعينصو قرزألا نبا نم هللا ىلإ ءارب))

 .(( مهنم للا ىلإ أربنف همالسإ دعب رفكو دتراو ثدحأ هنكلو انل رهظ امي
 عاطتسا اينيد هنم رثكأ ًايسايس احلطصم ناك جراوخلا حلطصم نأ ودي

 ءةعيشلا مهئارو نمو نويمشاهلاو ،ةيشرقلا ةيبصعلا ةاعد مهئارو نمو نريرمأل
 ةلداعلا ئدابملاب رارصإ يف نوداني نيذلا نيرئاثلا ىلع هوكصي نأ ءاكذب اوعاطنلا

 شيرق يف ةيمالسإلا ةفالخلا راكتحا موهفم ضيوقت ىلإ نوعسي نيذلا {ةفالخلا ل

 ىلع جراوخلا ةيمست قلطت مل اذامل الإو ،نيملسملاو برعلا رئاس نود اهدحر

 نوضفري اذاملو ؟ةيعرشلا ةعيبلا هل تمت ةفيلخ ىلع ايسايس اجورخ اوجرخ نيذلا

 وأ ،هعابتأ وأ ( يضر ) يلع وأ ريبزلاو ةحلطو ةيواعم ىلع جراوخلا مسا قاللإ

 ؟ (يضر) نامثع ىلع نيرئاثلا ىلع
 اوناك مغ ميكحتلا دض ةكرحلا اومعزت نيذلا صاخشألاو ةداقلا ءامسأل عبتتلاو

 نأ دجي ،ةيمأ ينب نم ماكحلاو بلاط يبأ نب يلع دض ةقحالتملا تاروثلا ةداف

 مظعمو ةيبرعلا ةريزجلا طسو نم تحزن يتلا ةيبرعلا لئابقلا ىلإ يمتني مهمظعم
 تناك مث ،دوفولا رخآ يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تتأ لئابقلا كلت ءانأ

 ةحيلط مهنم ةوبنلا اوعداف ةماعزلاب مهنم دارفأ عمطو ،هتافو دعب تدترا نم لز

 ؛دسأ نم هعابتأ رثكأ ناك اذهلف ،ةيبصع برعلا نم ريثك هعبتو ،يدسألا

 يميمتلا ديوس نب ثراحلا تنب حاجس ميمت يب دالبب ترهظو ،ءيطو نافطغر

 باذكلا ةمليسم اهءاجف ةماميلا يف ةفينح ينب اهدونجب تدصقف ٨ةوبنلا تعدا

 ناكو ،ضرألا فصن انل :اهل لاقف ةفينح ينب نم نيعبرأ يف ( ةوبنلا يعدم)

 . "> شيرق تدر يذلا فصنلا كيلع هللا در دقو تلدع ول اهفصن شيرفل
 ةوبنلا يعدم ىلع ءاضقلا نم ةنيدملا نم ةمداقلا نيملسملا شويج تنكمت

 نم ةيمالسإلا ةديقعلا ةداج ىلإ مهب ةدوعلاو ؤ©برعلا نم نيدترملا عاضحإ ر

  

 )١( خيراتلا يف لماكلا :ميركلادبع نب دمحم ريثألا نبا ج٦٢ص٢١٤.

(١٢١(



 ةيبرعلا لئابقلا ءانبأ دنجت نا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةفالخلا تعاطتساو ديدج

 نوريثكلا مضناف ،هللا ليبس يف داهجلا ىرعدب يلبقلا مهلقث زكارم نع مهدعبتو
 ةوعدلا ريثأت تحت امإ «مورلاو سراف وحن ةهجتملا نيملسملا شويج ىلإ مهنم

 مقتريزج دودح نم جورخلا هنآ وأ 3يفلاو مناغملا بسك ةيغب وأ ،داهجلا ةضيرفل

 ةوسقو فافج نع مهضوعت رافمنألا اهيف يرحت ءارضخ راصمأو ةعساو قافآ ىلإ
 .ةيبرعلا ءارحصلا ةايح

 نولثمي اوناكو ةيبصعلاو ةيلبقلا ممتاعزن مهعم نيلماح برعلا ءالؤه قلطنا

 لبقت ال امنإ اهنع فرع ،خسار يراضح ثرإ اهل سيل ةيودب لئابق نم اطيلخ

 .شيرقك اهنيعب ةليبق يف زكرتت تناك اذإ ةصاخو .ةيزكرملا ةطلسلل عوضخلا

 :يضابإلا ركفلا ءوشن ۔ ب
 ترم يلا ةيسايسلا فورظلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب يضابإلا بهذملا ةأشن دوعت

 ىلإ ةفاضإلاب ‘يرجهلا لوألا نرقلا نم نيريخألا نيثلثلا يف ةيمالسإلا ةمألا امب

 لوح ةيمالسإلا ةمألا فالتخا اهنع دلوت يلا ڵةضقانتملا ةيعامتجالا عاضوألا كلت

 رثكو ءارآلا تددعتو راكفألا تنيابت مث نمو {ةسايسلاو هقفلا يف اياضقلا ضعب

 اقرف تراصو ةمألا تبزحتو ،عايشأو عابتأ ملاع لكل راصو ءاملعلا نيب لدجلا

 نم ةيجانلا ةديحولا يه امنأو اهبناجب قحلا نأ اهنم ةقرف لك يعدت "بهاذمو
 فورظ ةيمالسإلا ةمألا ىلع ترمو .ىرخألا مذ يف ةقرف لك تفلابو «رانلا

 لب "نتفلا ران ءاكذإ يف يفكت اهدحو يركفلا عارصلا ةوذج نكت مل ةرتوتم

 .حلسم عارص ىلإ ةيمالك برح نم فالخلا لوحتو عضولا مقافت
 مث عارصلا اذه يف ةيحض لوأ (يضر) نافع نب نامثع ةفيلخلا ناك ©

 ه٦٢ةنس لمحلا ةكرعم يف نوملسملا لتاقتو فالخلا دتشاو ثادحألا تروطت

 جراوخلا تأدبو تاماسقناو نتف اهدعب تثدحو .ه٧٣٢ ةنس نيفص ةكرعم يو

 نيب ةاواسبملا ساسأ ىلع موقت ةيسايس ةركفل لصؤت ةقشنم ةقرفك روهظلا يف

()١٦٦(



 امامإ نوكي نأ يف ءوفك ملسم لك ةيقحأب يدانتو ،مكحلا يف نيملسلا

 نود اهدحو شيرق يف ةفالخلا ةركف فسن ىلإ ةوعدلا هذه تعسو !نيملسملل

 ليبس يفو .برعلا نم شيرق ريغ ىلإ مهؤامتنا جراوخلا ىلع بلغ دقو .ةمالا
 اهقيقحت لجأ نم اوحضو ةكلهملا ممبورح ج راوخلا ضاخ ةيسايسلا ةركفلا هذه

 .مهب ليكنتلاو مهل ماكحلا ةقحالم اولمحتو ؛مهلاومأو مهحارأب

 يومألا ةفيلخلا دهع يف يمالسإلا عمتجملا يف يعامتجالا كارحلا دهش دقل

 ةطلسل ةئوانم ةيسايس قرفو تارايت روهظ (ه٦٨۔٥٦) ناورم نب كلللادبع
 تعرشو ةمكاحلا ةيسايسلا ةطلسلل نيدلا عاضخإ تعاطتسا ييلا ةيومألا ةفالخلا

 رفكلاو ةسايسلا نيب ةيركفلا تاحورطألا تطلتخاو .مكاحلل قلطملا دادبتسالا

 تايآ تخسنو ،قحلاو ةماقتسالاو فنعلاو داهجلاو جورخلاو ،ناميإلاو مالسإلاو
 فدارتلا دامتعاو ،داهجلاو فيسلا تايآب {ةنسحلا ةظعوملاب هللا ىلإ وعدت يتلا هلل

 نم كلذ ةعو ءلاتقلاو لتقلاو تالايتغالا ىلإ ءوجللا هنع جتن امم صنلا مهن ل

 يعامتجالا كارحلا اهزرفأ لا ةيمالسإلا قرفلا ضعب دنع ةرونأملا صوصنلا

 ةيركفلا ةحاسلا تدهش نيح يق .ةنوكلاو ةرصبلا يف يمالسإلا

 ضةسايسلاو هقفلا لئاسم يف تافالتخاو راكفألا ف انيابتو ءارآلا يف اددعن
 بحو ةقداصو ةشايج ةينيد فطاوع كانه مهفلا ضومغو طلخلا اذه مامأر

 لغش مه ربكأ نإ الإ .ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هباتكلو ىلاعت هلل يقيح
 ةلود يف مكحلا سسأ ميظنت ةلأسمو ةفالخلا ةلأسم وه مهبهاذم فلتخم نيملسلا

 دمح هيبن اني ءاجو اهل هللا ءاش امك عقاولا ىلع مالسإلا ميلاعت قيبطتو ةفالخلا
 .نودشارلا هؤافلخ هجمم ىلع راسو ملس و هيلع هللا ىلص

 مكاحلا نم ةيسايسلا ةطلسلا بحسل ٬هلل الإ مكح ال راعش حرط ءاج اذهلو

 يبأ نب ةيواعم امهنيب لصف {ةدحاو ةهج يف ةيسايسلاو ةينيدلا ةطلسلا عمج ةينب
 خيرات ربج دتمملاو دوجوملا يديلقتلا عارصلا اهلصف جئاتن تناكو نايفس

 نيب رفانت دوجو و ةطلسلا نع ةجراخلا قرفلا روهظو ،ةيمالسإلا لودلاو تافالخلا

 لالخ نمو "جراوخلا اهتضاخ بورح ىلإ ىدأ امم ًاضيأ ةيمالسإلا تارايتلاو قرفلا

 تاعامجو تالتكت تماق ةيسايسلا فقاوملا كلت نمو جراوخلا اهتضاخ يتلا بورحلا

(١٢٦٣(



 لادتعالا ىرخأ تجهتناو ،تالايتغالاو برحلا بولسأو فرطتلا ىلإ اهضعب تأجل

 جراوخلا روهظو ةمكحملا ةعامج ماسقنا ططخم اذهو ءةمكاحلا ةطلسلا ةنداهمو
 : "» ةيضابإلاو

 ه٧٢ نيفص ةعقو

 ِ 1 ةمكحملا ٨‘ ارتل ....
 هنع هللا يضر يلع عابتأ هنع هللا يضر ةيواعم عابتا

 ةيقب ناورهنلا لهأ ةيرورحلا
 ناورهنلا نم ةمكحملا

١ ١ 
 ةدعقلا ر لالب يبأ ةعامج ةملاسملا راتخا قيرف ( جراوخلا ر فنعلا راتخا قيرف (

8 ١ 
 ؛ةدعقلا ر ةلدتعم ةعامج . ۔. ..

 (جراوخر ةفرطتم ةعامج

  

 راقص نب هتنا دبع عابتا . ةيرفصلا

١ ١ 
 اناا زب هللا دبع عابتأ . ةيضابإلا قرزالا نب عفان عابتأ . ةقرازألا

  

 )١( اهطورشو اهتيعورشمو ةمامإلا موهفم :نودع نالهج ص٥٥. |

 )٦٤آ١() |



 يسايسلا حرطلا كلذ ىلإ ةيضابإلا ةأشن روذج ةداعإ نكمي له نكلو

 ذننآ رهظت مل تايمسملا تناك نإو ؟ةدعاس ينب ةفيقس عامتجا يف رهظ يذلا

 .اهئامسأب قرفلا ةيقب دعب نم تيمس امك

 عامتجا نابإ ادوجوم ناك مهئارآ نم ًايأرو يسايسلا ح رطلا لوصأ نإ

 .ةفيلخلا رايتخا ةيرح يف لثمتملا «ىروشلا أدبم حرطلا اذهب دوصقملاو ةفيقسلا

 كنولو هسنج نع رظنلا ضغب بصنملا اذه ىلإ لوصولا يت ملسم لك ةيقحأ أدبمر
 راصنألا نم ةعامج عم (ه٦١ت) يجرزخلا ةدابع نب دعس هب حرص ام اذهر

 .شيرق ريغ نم ةمامإلا زاوجب اولاق نيذلا

 عارصلا روهظ ةدوع نم فوخلاو ةيلبقلا ةيبصعلا :نم ةيقاب ةيقب نأ الولو
 نم راصنألا عاطتسال !مالسإلا ئجم ىهتنا يذلا جرزخلاو سوألا نيب يديلقنا

 ةسألا حلاصل ةفيقسلا موي ةفالخلا ةلأسم فقوم مسح جرزخلاو سوألا ءانبأ

 يسايسلا مهفقوم ىلع اوتبث و اورصأ ةنيدملا لهأ نم راصنألا نأ ولو ،ةيمالسإلا
 ضةماع نيملسملا نيب ىروش ةفالخلا رايتخا اولعجو ةيسايسلا مهتركف اورولبر

 .لتقلاو بورحلاو يسآملاو فالتخالا نم اريثك ةمألا تبنجنل

 هقارفو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافول نزحلاو ةمدصلاب روعشلا نأ وديي و
 ريثأت تحت رارقلا بلغت ،هنوبحيو مهبحي ناك موق دنع هفلخ يذلا يحورلا غارفلاو

 حلاصل فقوملا مسح رارق ءاجو ،يلقعلا ريكفتلا ريثأت تحت رارقلا ىلع فطارعلا

 يف ناكو اهسفن ىلع دعب اميف تمسقنا اشيرق نإ لإ .شيرق نم نيرجاهلا
 .ىصحت ال قرفو بهاذم ىلإ نيملسملا قارتفا اهماسقنا

 عم تطبتراو "ىروشلا ربع نيملسملا دحأل نوكت نأل ةفالخلا ةركف ترولب
 تبلاطو ءيرجهلا لوألا نرقلا فصتنم يف ةيمالسإلا ةمألا امتدهش يلا ثادحألا

 نم ًايخيرات ةيضابإلا جورخل هنآ هنأ لا ةيسايسلا ئدابملا هذه سسأ قيبطتب ةيضابإلا

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا مهتدع ج راوخلا ةأشنب امتأشن طابتراو جراوخلا ةءابع تحت

(١٢٥(



 ةساردل داج مامتها يأ اودبي مل و ‘نيبصعتمو نيقشنم جراوخ نيملسملا نيثحابلا

 رئاخذ رولبت ةيعوضوم ةيجهنم ةرظن لالخ نم يضابإلا بهذملا ميلاعتو سسأ
 .ةيوبرتلاو ةيفرعملاو ةيفاقثلا هتينبو ،يسايسلا ركفلا اذه

 يف يمالسإلا نوناقلل ةيملعلا تاعوسوملا رودص دعب ةريخألا ةنوآلا يفو
 بمإذملا نمض يضابإلا بهذملا ةع تيوكلاو رصمك ةيبرعلا لودلا ضعب

 لصاوتملا ةيضابإلا ءاملع دوهجل ةجيتن ثدحلا اذه ءاجو ةدئاسلا ةيمالسإلا

 .هميلاعتو هئدابم ةلاصاو مهبهذم ةنونيكب نيملسملا ممناوخإ ةعانقو ةقث بسكل

 : ةيمستلا لصأ ۔ج

 ةقرفلاب تفرعو ةيمالسإلا بهاذملا مدقأ ىدحإ يه ةيضابإلا وأ ةيضابألا

 لاتق. ىلع دوعقلا" ترثآو ةفرطتملا قرزألا نبا عفان ءارآ تضفر ينلا ةلدتعملا

 ؛يميمتلا يرملا ضابإ ني هللادبع ىلإ اهتبسن ةسردملا هذه تذخأ دقلو ،نيملسملا

 امب لزن ةماميلا نم ضرعلاب ةيرق يهو - ةزمهلا مضب - ضابأ ىلإ ةيضابإلا ةبسنو
 ۔ةضابإو .ايقيرفأ لامش يف - حتفلاب - ةّيضابأ اهيلع قلطيو "» رماع نب ةدحن
 .رابجنزو نامُع يف رسكلاب

 عفان هانبت يذلا لاتقلاو برحلا راعشل اضفار ًايدايق ازمر ضابإ نب هللادبع رهظ

 جاردتسا يف جراوخلا ءامعز حلفي مل و .جراوخلا نم نورخآ نويدايقو قرزألا نبا

 عفتري موق ىلع جرخي ال هنأ مهربخأو عنتماف مهعم جورخلل ضابإ نب نادبع
 ةيادب ةقيقح دسج اذه هفقوميو .مهدجاسم نم نآرقلاو مهعماوص نم ناذألا

 سيسأتب مهاسو ةقرفلا هذه مساب ملكتملا يدايقلا زمرلا حبصأو ،ةيضابإلا روهظ

  

 قرزألا نبا اوفلاخ نيذلا ضعب هعياب جراوخلا نم تادجنلا بحاض ( ه٢٧ ت ) رماع نب ةدجن )١(

 دحأ كيدفوبأ هلنقو "هباحصأ هيلع مقنف ىضرلا هاطعأو ،ناورم نب كلملادبع بتاك .نينموملا ريمأ هومسو

 هعابتأ

)١٦٦(



 بهذملا ةيمست نإ ىلإ ةثيدحلاو ةميدقلا ةيضابإلا رداصملا ريشتو .بهذملا اذه

 غابتأ هريغو بهذملل يحورلا ميعزلا وه ضابإ نب هللادبع نأ يمعي ال ةيضابإلاب

 نسم ىلوألا دوقعلا يف نيزرابلا مهحختاشمو مهئاملع نم هنودعي اوناك نإو هل
 ديز نب رباج دي ىلع ناك ةيضابإلا ةقرفل يقيقحلا سيسأتلا امنإو ةكرحلا خيرات

 . .ياملا يدزالا

 ةبسن مسالا اذه مهيلع اوقلطأ نيذلا مه نييومألا نأ ةيضابإلا باتك ىريو
 ال تح ديز نب رباج ىلإ ةقرفلا ةبسن نويومألا ديري الو «ضابإ نب هللادبع لإ
 مل ةيضابإلاب ةيمستلا هذهو ،ةرصبلا يف ةعيفرلا ةيملعلا هتناكمل راظنألا اوبذجي

 ضفر ىلع رارصإ دعبو ‘)مهوفلاخم مهيلع اهقلطأ لب ةقرفلا ةذه عابتأ اهعرتخي

 اولبق مسالا اذمي مهتيمست ىلع مهيفلاخم رارصإو ةيضابإلا ةهج نم ةيمستلا هذه

 ةيضابإلا سيل مهبهذم يقيقحلا مسالا نإ ىلع نوعمجي اثيدحو اميدق ةيضابإلاف «هب

 ةماقتسالا لهأ وأ نيملسملا ةعامج وأ ةوعدلا لهأ يه مهيدل ةلضفملا ةيمستلا امنإو

 . () قحلاو

 ىلع مهبهذم نع ثيدحلا دنع قرشملا ةيضابإ ةصاخ ةيضابإلا تجرد

 يف اذه .ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا ةعامج وأ ةارشلا :حلطصم مادختسا

 لوقلا نكمي ديدشلا ظفحتلا نم ءيشب و "يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ لقألا
 دجو اذل ،ينامغع ديز نب رباج مامإلاو ،نوينامغ مه ةيضابإلا ةيبلاغ ناب

 ديز نب رباج ىرت نأ حماستت مل ةيبصعلا نأو ،مهريغ نم هب ىلوأ ميثأ نوينامملا
 نسحلاو بيسملا نب ديعسو رباج لاثمأ نيعباتلا نأش هنأش اهلك ةمألل امامإ

 .يرصبلا

 )١( ص خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :ىحي يلع رمعم ٦١ .

 )( ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :دمحم ضوع تافيلخ ص"٥ .

(١٦٧( 

 



 مهطبرت تناكو ،ةرصبلا اولزن ،دزألاو ميمت ةليبق نم اوناك ةيضابإلا مظعم نإ

 يف بهذملا اذه رشن نع تسعاقت ( ةرصبلا ) ميمت لعلو ،ةيلبقو ةيرسأ ذةباور
 بهذملا رشنت نأ دزألا تعاطتسا امنيب ،ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف ةيلصألا اهنطاوم

 لعلو تومرضحو نميلا ىلإ امتوعد تدتماو نامع يلصألا اهنطوم يف يضابإلا
 بمذمل يقيقحلا صسسلللا وه ديز نب ارباج نأب تددش يلا يه نامع دأ

 رودلا نأو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ضابإ نب ةللادبع رهظي نأ لبق ةيضابإلا

 يذلا ديز نب رباج مامإلا نم هيجوتب ناك امنإ ضابإ نبا هب ماق يذلا يسايسلا

 سادرم نب لالب يبأ لاثمأ نم لئاوألا ةارشلا عم ةرصبلا ف طشن دوجو هل قبس

 ورع هيخاو ريدح نب و -أ

 ١٨- )يماع نيب ام دلو يص نوكي نأ لقعي ال اذإ ،قطنملا عم قانتي اذهو

 يف بهو نب هللادبع لتقم دنع هرمع نم ةرشع ةسداسلا يف ىلوتي نأ ( ه٢٢

 يف تزرب ةيسايس ةكرحل ةماعزلاو ةمامإلا نوؤش ه٨٢ ماع ناورهنلا ةكرعم

 ةيلبق تاماعز نيبو ةبرطضملا ثادحألا حرسم طسوو ريطخ يخيرات فطعنم

 .ريبكلا افزوو اهلقث اهل ةيديلقت ةيبرع

 يذلا ناورم نب كلملادبع عم هتالسارمو ضابإ نبا هجهتنا يذلا راوخلا نكل
 لئابق مهأ ىدحإ ميمت هتليبق ةيامح ىلإ ةفاضإ ،هتارظانمو إةفيلخلا بقلب هعدي مل

 6؛يمالساإالا عمتجا ق اهتناكم اهل 3ةزراب ةيسايس ةيصخش هنم تلعج ةرصبلا

 سابعلا وبأ خيشلا لوقي ۔قحلا قيقحت قيقحت ليبس ق انلع دماحلا هنأب هعابتأ رظن ق دعو

 ةملكلا عماجو قيرطلا لهأ مامإ هنأور) :هتاقبط يف (ه٠٧٦ةنس ت ) ينيجردلا

 تالالدتسالا قرطل نيبملاو \تاداقتعالا يف ةدمعلا وهف ،قيرفتلا عقو امل

 مدقتملاو راصمألا نم اهريغو ةرصبلاب نم سيئرو دقعلا سأر ناكو تادامتعالاو

  

 )١( ص ةيضابإلادنع ةرعدلا جهنم :حلاص دمحم روتكدلا رصان ٢٨٢.

(١٦٨(



 وه ضابإ نبا نأ ىلع ديكات اذهو . "» ((رايخألا كعلوأ نيب لضفلا ةبلح يف
 بسني هيلإو بحذللا سأر

 :جراوخلا يف ةيضابإلا يأر ۔د

 امازل ناك مث م نم ،مهل ةضراعم يأ عمقو مهمكح تيبثت ةيمأ ونب عاطتسا

 اميف مهءارآو مهبهاذم اوفخي نأ (ةمكحملا ) نم مهعم نيفطاعتملا و ج راوخلا ىلع

 ازكرم ةرصبلا تناكو .ارس ممتاكرحتو مهلمع اورشابو ،قحلا هنأ نودقتعي
 ةورع ،ناورهنلا ةكرعم نم ةاجنلا هل تبتك نمم ءالؤه نيب نم ناكو مهطاشنل
 ةرصبلا نم اقالطنا امهيطاشن يف ارمتسا دقو سادرم نب لالبوبأ هوخأو ةيدأ نب

 ديز نب رباجب ةقيثو ةلص ىلع ناكو ةعامجلا هذهل اميعز سادرم نب لالبويأ ناكو

 بهو نب ةلادبع اهيلإ يمتني يلا اهسفن ةليبقلا يهو ،دزألا ةليبق ىلإ يمتنلل

 عباط تاذ ديز نب رباج تاطاشن تناكو ،ةقرفلا كلتل لوألا ميعزلا يبسارلا

 ًزراب ًايتفم هفصوب هزكرم هل حاتأو 0ةمكحملا ةماعز هيلإ تلآ دقو يركفو يحور
 ريثي نأ نود مظنم بولسأب ةيبهذملا هتادقتعمو هراكفأ ثب يف رشابي نأ ةرصبلا يف

 يديأ ىلع ةرصبلا يف ةمكحملا دارفأل رمتسملا مهداهطضاو نييومألا ماكحلا كوكش
 . لفلا ةدر ديعصت ىلع ًاضعب ربجأ ديازتملا داهطضالا اذهو ،دايز نب هللاديبع

 ةيحضتلا مهل يعي يذلا ةارشلا أدبمب لمعلا نورقي مهلمح امم فنعبو مهيدل

 نيطالس مكح لظ يف توكسلا مهل ينعيو دوعقلا مهضعب رثآ امنيب ،سفنلاب

 ةيقتلا أدبمب لمعلاو نامتكلا ةلحرم ىلإ ءوجللاو داهجلل جورخلا مدعو ،روجلا
 امهعابتأ حصنو ةيضابإلا امهيلإ أحل يلا ةليسولا امه (ةيقتلاو دوعقلا ) اءدبمو

 )١( ص ٢؟ج برغملاب خئاشملا تاقبط :يييجردلا ٢١٤.

)١٦٩( 



 نع اديعب ةيمالسإلا بهاذملا نم هريغك ايركف ًابهذم ةيضابإلا ترولب ،امب لمعلاب

 .ولغلاو فرطتلا

 ىلع ةقالعلا هذه اونيبو ىرخألا قرفلا نم مهموصخب مهتقالع ةيضابإلا ددح

 : _) ةيتآلا سسألا

_
 . ضارعتسالا ةسايس اوجهتني ال نأو ممبراحي نم ةبراحم ةيضابإلا ىلع . 

 لتقت ال نأو ،مناغمك نيملسملا نم مهموصخ تاكلتمم بلس مدع بجي ٢.

 امي ءادتقإ هب لمع دق أدبملا اذهو ايابس اوذخؤي نأ وأ مهلافطأ وأ مهؤاسن

 دض هبرح يف يلع هقبطو ،هعابتأو نامثع دض ميرح يف نوملسملا هلعف
 .يعرشلا ةفيلخلا ناك امدنع ريبزلاو ةحلط

 مكح لظ يت اوشيعي نأ نيملسملل نكميو ابرابجإ سيل داهجلل جورخلا .
 يعدتست امدنع ةيقتلا بولسأ عابتإب مهنيد نوفخي مهو روجلا نيطالس

 .ةرورضلا

 الجر نيعبرأ نم ةعومحب يعوطت أدبم وه سفنلاب ءادفلا وأ ءارشلا أدبم .

 .مهسفنأ ىلع كلذ نورقي امدنع رثكأف

ہ
 

ح
م
 

 اقريسم زيمت تحبصأو ئدابملا هذمب كسمتلا ىلع ةيضابإلا ةكرحلا تظفاح

 نعريطخلا هقاقشناو (ه٥٦ ةنس لتق )قرزألا نب عفان ةكرح نكلو 3ةيسايسلا

 دودر قلخ ًاسكاعم ًاجمئ هجاهتناو هتروث نالعإو اهراكفأو اهميلاعتو ةمكحملا ةقرف

 ءارآ ىلع ديز نب رباجو ضابإ نب هللادبع نم لك ضرتعا دقو ههاجت ةفلتخم لعف

 .٣٣صقيضابإلا تاسارد :ورمع يمانلا ))

(١٣٠(



 ةللا ىلإ ءارب انإ)) :هلوقب كلذ نع ضايإ نب هللادبع ربع دقلو هنم نانثالا أربتو عفان

 انل رهظ اميف مالسإلا ىلع جرخ نيح ناك دقل ،هعابتأو هعينصو قرزألا نبا نم

 . _) ((مهنم ةلا ىلإ أربنف ،همالسإ دعب رفكو دتراو ثدحأ هنكلو

 كلت رهظت نأ ليبق ةمكحملا ئدابم ىوس تسيل مهئدابم نأ ةيضابإلا دقتعي

 نيذلا ((ةقراملا )) مهرظن يف مه نيذلا "نيفرطتملا جراوخلا نم ىرخألا قرفلا

 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تيدح يف مهركذ دروو نيدلا نم اوجرخ

 مكمايص عم مهمايصو ؛ممتالص عم مكتالص موق مكيف جرخي )) :لوقي
 نيدلا نم نوقرمي ؛مهرجانح زواجي الو نآرقلا نوؤرقي "مهلامعأ عم مكلامعأو

 يف ىرامتنو أ ثيش ىرت الف ؛لصنلا يف رظنت ةيمرلا نم مهسلا قرب امك

 .((فقرفلا

 ؟جورخلل مهموهفم وه امو ؟جراوخلا يف ةيضابإلا يأر ام نكلو

 ىلع مكلا امهنم لوألا نيساسأ نيفقوم نيب رصحنت ةددعتم ءارآ كانه

 .جراوخلا قرف نم تسيل ةيضابإلا نأ امهيناثو جراوخلا نم ةقرف امنأب ةيضابإلا

 موهفمب نكل ةيضابإلا جورخب (ه٢٢٣٢١ ت) يملاسلا نيدلارون خيشلا رقي

 ممر ىضر يف -ةيضابإلا - يأ مهسوفن لذب رثك املو ) هللا ليبس ىلإ داهجلا
 يلا ةفئاطلا يهو ةجراخ عمج جراوخلاب اومس ...فئاوط داهجلل نوجرخي اوناكو

 ©}.. هتاودأ جورخلا اوذاَرأ وو لاعت هلوقب اذخأ هللا ليبس يف جرخت

 )١( ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :حلاص دمحم !رصان ص٢٢٥.

 )٢( ةيآلا ةبوتلا ٤٦.

()١٢١( 



 الو ،روكشم ببسو ةدومح ةيمست يهو جراوخلاب مهتيمست لصأ يه هذهف

 . "» ةماقتسالا لهأ مساب

 اوناك نيذلا ،ةيرفصلاو تادجنلاو ةقارزألا مه جراوخلا نأب ةيضابإلا عمجيو

 ءامدلاو لاومألا اولحأ نيح نيدلا نع مهجورخب مهنع اوجرخف ةيضابإلا عم
 رخآ نأل ءالؤه هنم دوصقملا ناك امنإ جراوخلا يف دراولا ثيدحلاو {ةيصعللاب

 . ""( اهلحتست ال ةيضابألاو ةيصعملاب ءامدلاو لاومألا نولحتسي )) ثيدحلا

 نيتملكلا اولمعتسا دق ،لئاوألا ةيضابإلا ءاملع مظعم نكلو ،داهجلا يف عورشلا

 ريبعتب نيفرطتملا ةالغ اوصخ و }ةيضابإلل ةراشإلا يعي امب ((جراوخو _- جورخ (

 .جراوخ و جورخ نم الدب ةارشو ءارش يملك اضيأ اولمعتساو ،روجلا جراوخ

 .ةيضابإلادنع ةصاخلا امتالولدم اهل ةارشو ءارش ةملك تناك نإو

 ةوقب كلذ نع نوعفاديو ،جراوخلل مممباستنا نوضفري ةيضابإلا نم نورخأتملاو

 دوصقملا نا ىلع ةيمستلاب لبقيو كلذ نع فرطلا ضغي نم مهنم دحب نيح يف
 نيدلا نع اجورخ ال ايسايس جورخلا وأ هللا ليبس يف داهجلل جورخلا جورخلاب

 جراوخلا يمس يولا تارابتعالا نإ :رصاعم يضابإ بتاك لوقيو . "") هنم ًاقورمو

 اهنع سانلا دعبأ مهنإ لب .اقلطم ةيضابإلا دنع اهل دوجو ال جراوخ -اهلجا نم =

  

 )١( يتعلا ىلع درلا فسري نب دمحم :شيفطأ ص٢٥.
 )٢آ( بطقلا ين يتعلا ىلع درلا شماه يف نيدلارون :يماسلا ص٢٦.

 )٢( ةيمالكلا جراوخلا ءارآ كرامع:يلاط ج١ص٣٠۔

(١٢٣٢(



 ةيضابإلا نأ ىلع مهرارصإ مغر - تالاقملا باتك عيمجو المعو ًالوقو ةديقع

 . ) مهبتك يف هنولجسيو كلذب نودهشي = جراوخلا نم
 ءهتقرفل نايرابجإ امهنأ نلعأو ةرجهلاو ج ورخلاب هعابتأ قرزألا نبا عفان مزلأ

 ال نيذلا كئلوأ دعو ،برح راد مهل نيفلاخملا نيملسملا نم مهموصخ راد دعأو

 مك مُهوُْتَطأ نإو ل ةيآلا صنب ناثوأ ةدبع مه ( ةدعقلا ) هعم نوجرخي
 ىلإ ممقرظن نإ ثيح نم ةمكحلا هيلع تراس ام ضقاني اذهو ! "" نوكش
 ط سو شيعلا مهنكميو نيكرشمب اوسيلو كارافك ةطاسبب نيملسملا مهموصخ

 أدبملا اذهو 3ةرجهلا وأ جورخلاب مهومزلي مل و دوعقلا مهعابتأل اوعرشو مهموصخ

 دصب ةرجه ال ر) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فيرشلا ثيدحلا راطإ يف
 نم ريبعتلل ةديقعلا يف ممقاباتك مظعم يف صنلا اذه ىلإ ةيضابإلا أحل دقو .(( حتفلا
 .جورخلا وأ ةرجهلا ةلأسم

 نوري ةقرازإلا نإف نيملسملا نم مهل نيفلاخملل جراوخلا ةلماعمب صتخي اميفو

 نولحي ،برح راد مهرايد نأب مهيلع اومكح كلذ ىلعو ،نوكرشم مهيفلاخم نأ

 ثرو مهل زوجي الو ؛مهلاومأ بلسو ىرسأ مهذخأو ؛مههافطأو مهئاسن لتق

 .ةقرازألا اهقبط ئدابملا هذهو .مهنم اوجوزتي نأ وأ مهموصخ

 نب رباجو ضابإ نب هللادبع نم لك ةقرازألا اهكلس ييلا ءارآلا هذه ضراع

 تادجنلاو -ةيرفصلا ىرخألا جراوخلا كلاسم نمو اهنم اممتءارب انلعأو ديز

 مهلماعتو ممتالصب قلعتي اميف ةماعلا طوطخلا ضابإ نب هللادبعددح دقو .امهريغر

 )١( ص ثيدحلاو مدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :ىيي يلع رمعم ١٧٦.

 مقر ةيآلا ماعنألا ةروس (؟) ١٦٢١.

(١٢٣(« 



١ 
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 مهعم نأل كرشم هنإ انفلاخ نميف لوقن ال :لاق ثيح هنايب يف نيملسملا ةيقب عم

 مهحكانم و مهنيراومو معنلل رافك مه امنإو «لوسرلاو باتكلاب رارقإلاو ديحوتلا

 تايبدأ لك يف نايبلا اذه رركت دقو .مهعمجت مالسإلا ةوعدو لح مهعم ةماقإلاو

 .مهنم لوألا ليجلا اورصاع نيذلا ةيضابإلا ءامعز بطخو

 : بهذملا راشتتا ه

 ةيركفلاو ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ضابإ نب هللادبعروهظ ىلإ ةيضابإلا ةأشن دوعت

 يذلا زيمتملا رودلا نأ الإ ،ناورم نب كللادبع يومألا ةفيلخلا دهع يف ةرصبلا يف

 نب جاجحلا عم ةيملس تاقالع يف هلوخدب ينامعلا يدزألا ديز نب رباج هب ماق
 يفأاهلعجو ارس ةيضابإلا ةوعدلا رشن طاشن ىلع يباجيإلا دودرملا امهل ناك فسري

 ديز ني رباج تاكرحتل ناكو ،ةيومألا تاطلسلا ىذأو عمقو شطب نم ىأنم

 ةيضابإلا ةكرحلا ىلع رثألا غلاب ادودرم ،ةرصبلا يف ةينامعلا دزألا هتليبق رحن

 هتياردو ةيملعلا هتناكمو هتليبق يف هزكرم مكحبو اهل ناوعألاو راصنألا بسكو
 ناكو كمهنم ةريبك دادعأ مض عاطتسا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مولعب ةعساولا

 .برعلا ةريزج يف يش عضاوم ىلإ بهذملا ميلاعت راشتناو لقن يف لضفلا مهل

 ةيضابإلا ةوعدلا ناكرأ دطو يذلا )عه٢٩ ةنس) ديز نب رباج ةافو دعب

 سانحأو لئابق نم رصانع تبذج ةلماش ةيسايس ةكرح تحبصأ تح

 ديز نب رباج هكلس يذلا هسفن بولسألا ةيضابإلا ةماعزلا تكلس « 0» ةددعتم

 نم ةيمالسإلا ةلودلا تاهج لك يف هرشن يف يعسلاو بهذملا نع عافدلا يف

 )١( نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلا ةيسايسلا تاميظنتلا «ضوع :تافيلخ ص٥.

(١٢٣٤(



١ 

 يبأ لاثمأك ةيضابإلا تادايقلا تعاطتسا لعفلابو ةطلسلا بضغ ةراثإ نود

 خئاشم نم نوكتت سلاجمب لكشتو ءارس اهسفن ميظنت ىلع لمعت نأ ةديبع

 ةيضابإلا ةوعدلا ةيرارمتسا نامض ىلع سلاجملا هذه تلمعو ،مهنم ملعلا لاجرو

 ين دقعت تناكو {ةطلسلا نيعأ نع اديعبو نتفلا نم نمأم يف اهرشن ىلإ يعسلاو

 بهذملا ةديقع لوح ظعاوملاو سوردلا نييضابإلا ةاعدلا مضت لا ةماعلا سلاجملا

 .اهذيفنت مهيلع رماوأب مهنم ضعبلا فلكتو ددجلا ةاعدلا ءيمتو

 بسكي نأ يف ةديبعوبأ ححن رذحلا كرحتلاو لمعلا ةيرسو ةمارصلا لضفبو

 نم جورخلل بهذملا ةاعد هجويو نييومألا ماكحلا ةقثب ىظحيو ةطلسلا دو

 ةيقبو لصوملاو ةفوكلا ىلإ تلصوف يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف رشتنتل ةرصبلا

 يف رقتستل بونجلا وحن تهجتا مث زاجحلا طسوو ةنيدملاو ةكم تلخدو قارعلا

 .تومرضحو نميلا `

 ةكرحلا ةدايق و ةأشن يف ماهسإلا يف امهم ارود ةينامعلا دزألا ةليبق تبعل

 امو ديز نب رباج تاحاجن لالخ نم يسايسلاو يبهذملا اهركف ءارثإو ةيضابإلا

 بهذلا دجي نأ يف ةبارغ الو ،ةينيدلا مولعلا يف ةعساو ةيارد نم هب عتمتي ناك

 ةيضابإلا خيرات يف سيئر رودب نامع موقت نأو ،نامع يف هل ةحلاص ةبرت يضابإلا

 دوعيو ءةيضابإلل يحورلا زكرملا حبصتو اهيلإ ةرصبلا خويش لاقتنا دعب ةصاخو

 .ايقيرفأ قرشب رابجنز ةريزجو نيصلاو دنهلا يف ةيضابإلا راشتنا يف ةينامعلل لضفلا

 برغملا وحن اهريس تلصاو مث ناسارخ توح اقرش اهراشتنا ةيضابإلا تلصاو

 لئابق لضفبو ةسوفن لبجو سلبارط وحن يبرعلا برغملا ىلإ مث رصم قيرط نع
 .ايقيرفأ لامش يف يضابإلا بهذملا رشتنا ربربلا

(١٣٥(



 اوزكرو مهئدابم رشنو مهفادهأ قيقحت وحن يضابإلا بهذملا ةاعد دهتجا

 ؛سانلا نم ءاطسبلا ةماعلا كاردإ لوانتم يق يه لا ةطيسبلا ةماعلا ئدابملا ىلع

 لوصولا يف ملسم لك ةيقحأو "نيملسملا نيب تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا لثم

 ىلع الو شيرق ىلع اروصقم سيل رمألا اذه نأ ىلع {ةطلسلا بتارم ىلعأ لإ

 اعيرس ابواجت تاراعشلا هذه تيقلو "قحلاو لدعلا نوقبطيس مهنأ اونلعأو "برعلا

 مهئابرقأ عم ةاواسملاو لدعلا نادقف نمو ةالولا ملظ نم نوكشي نيذلا ربربلا ىدل
 .نيملسملا برعلا نم

(١٣٦(



 يناثلا لصفلا

 :ضابإ نب هللادبع ۔ا
 نم هلصأو ةبلعث نب تاللا ميمت نب ضابإ نب ةلادبع ىلإ ةيضابإلا بستنت

 نم ةعرفتملا لئابقلا نم ميمت ةليبقو ؛ميمت ييب نم سعاقم نب ثراحلا نب ميرص ينب
 هنبا نم فرعأ هنأل ©بألا مسال ابوسنم اقاقتشا ةيضابإلا مسا ءاج دقلو رضم

 ىلإ دلولا مسا نع ام الودعم !دئاقعلا يف مويلا ةبسنلا هيلإو ،هنم رهشأو هللادبع
 ال فورعم ةفللا يف كلذو رهشألا صاصتخاو فيفختلل ابلط دلاولا

 . "_) ( ركني

 ةللادبع ةايح ةريس نع ةنودم تادافإ يأ ةيضابإلا ةيخيراتلا رداصملا ىورت الو

 نم رجاه ضابإ نب هللادبع نأ ودبي اميفو 'هرمع نم ىلوألا نينسلا يف ضابإ نب

 شيفطإ فسوي نب دمحم يضابإلا ةمالعلا ركذيو ،ةرصبلا ىلإ دجن يف هتليبق نطوم
 ثادحألا وخرؤم ىري امنيب {ةريصق ةرتفل ايباحص ناك دق هنأب ديفت تاياور

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اوشاع نيذلا نيعباتلا نم وه ضابإ نبا نأ ةيضابإلا

 نمض تناك يسايسلا هطاشن لوح ةقثوملا تامولعملا لوأو ،لوألا يرجملا

 ةمركملا ةكم نع عافالل هب مهسأ يذلا رودلا لوحو ه٦ ٤ةنس ثداوح

 رافص نب ةلادبعو قرزألا نب عفان مهنيب نم جراوخلا نم تادايق عم هفوقرب

 ريمن نب نيصحلا يومألا دئاقلا دض ريبزلا نب هللادبع تاوق بناجب نورخآو

 . ينوكسلا

 ةهجو ذخأب مهءارآ ضفر نأ دعب ريبزلا نب ةلادبع نع اوقرغت ج راوخلا نإ الإ
 عفان جرخ املف .ةرصبلا اوتاو (( يضر ) نافع نب نامثع نم ءوربتلاو مهرظن

 )١( برغملاب خئاشملا تاقبط :نييجردلا ج؟٦٢ص٢١٤.

(١٣٧( 



 جراوخلل سانلا درجتف ثرحلا نب هللادبع ىلع ةرصبلا لهأ حلطصاو هوعبت

 مهنم يقب نم جرخو نيتسو عبرأ ةنس لاوش يف زاوهألاب عفان قحلف مهوفاخأو

 نسب هللادبع مهنم كلذ هموي جورخلا دري مل نم الإ قرزألا نبا ىلع ةرصبلاب

 نب عفان اعدف . ©) امهيأر ىلع امهعم لاجرو «ضابإ نب هللادبعو ،رافصلا

 الو {مهحئابذ لكأ الو مهتحكانم مهل لحي ال ممأو مهنم ةءاربلا هباحصأ قرزألا

 ؛لافطألا لتق ىأرو مهئاريمأ لحي الو مهنع نيدلا ملع ذخأو ممتداهش لوبق زوجي
 . ) لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا رافك لثم رافك نيملسللا عيج

 عفان هنلعأ يذلا يمالسإلا عمتجملا نم خالسنالاو فرطتملا فقوملا اذه نمو

 :نيفقوم نيب تحبصأو {ةجرحو ةقيقد ةلحرم جراوخلا ةكرح تلخد قرزألا نب
 برخلا ىلإ نيمعادلا ،نيفرطتملا جراوخلا نم نيرخآ نييدايقو قرزألا نبا فقوم

 ءلاتقلاو برحلا راعش ضفار يدايق زمرك ضايإ ني هللادبع فقومز لاتقلاو
 نبا فقومو .ألملا مامأ حوضوب مهنم هفقاوم نلعمو رخآلا قيرفلا ججح ضحاد

 .ه٦ه٥ ةنس ةيضابإلا روهظ ةيادب ىلإ ةقيقح ةيخيراتلا رداصملا مظعمريشت ضابإ
 ةرزاؤم ىلع ًادمتعم ،اعومسم ائيرج اتوص نوكي نأ ضابإ نبا عاطتسا

 ةيامح هل لكشي ناك امم ،ةريبك ةناكمو ذوفنو زيمت نم اهيف عتمتي امل «هتليبق

 قرزألا نبا هيلإ بهذ ام لوح هيأرب رهجي نأب هسفن ضابإ نبا مزلأ دقو {ةعنمو

 نيهاربلاو ججحلاب مهتعراقمو ،نيملسملا عومحجل مهريفكتو فرطت نم هعابتأو
 هذهو ،نيفرظطتلملا جراوخلا ةالغ راكفأو تافرصت نم أربتو ،سانلا مامأو انلع
 ةهج نم سانلا ةماع دنس بسك اهنم فدهلا ناك ضابإ نبال ةيسايسلا فقاوملا

 .ىرخأ ةهج نم مهل ماكحلا ةقحالم نع ىأنمب هتكرح نوكت نأو

 )١( خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ج٢ص٤٩١.

 )٦٢( هسفن ردصملا ص٤٩٢۔

(١٣٨(



 يومألا ةفيلخلاب هتالاصتا لالخ نم ءاج رخآ يسايس طاشن ضابإ نبالو
 يلا فقاوملا هذهو ،هعم اهلدابتي ناك يلا تابتاكملا ةطاسوبو ناورم نب كلملادبع

 يف يضابإلا بهذملل ركبملا يسايسلا مالعإلا ةلرتمب ضابإ نب هللادبع اهجهتني ناك

 ةسردمو يركف هاجتاو ةيدئاقع ةقرفو ةيسايس ةكرحك هروهظو هتأشن ةلحرم
 ةرثؤم ةيصخش ضابإ نبا حبصأ تاطاشنلاو ءارآلا هذهل ةجيتنو {ةيهقف ةيلوصأ

 يميظنتلا اهلكيه ةكرحلا مظنتو (نامتكلا ) ةلحرم يف يرسلا لمعلا جهتنت
 .ةاعدلا دعو ناوعألاو راصنألا بسكتو

 قرفلا نع تثدحت يلا بتكلا ةهارتب نورصاعملا ةيضابإلا ضعب ككش امهمو

 ةركاذ نإف ،هيلإ مهتبسنو ،ةيضابإلل ضابإ نب هللادبع ةمامإ تدكأو ةيمالسإلا

 نبا ةلص ركنت الو ،اهنع ضابإ نيا وحمت نأ نكمي ال ةيعقاو ةقيقح ىقبت خيراتلا
 ةأشن يق هتاماهسإ و }ركبم تقو ذنم هب ةعامجلا هذه ةقثو ديز ني رباب ضايإ

 .اهئارآو اهراكفأ ملاعم ديدحتو ةيضابإلا هقف

 :يدزألاديز نب رباج ۔ب

 نب ورمع ينب نم يقرحملا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ") ءاثعشلاا ٣ وه

 ةيحان نوكت نأ لمتحملا نمو دزألا ةليبق نم ةريجف ييب ىلإ يمتني ،دمحيلا

 وه يذلاو ،هسأر طقسم تدهش دق 3 0" نامع يف حتفلا مث مضلاب ( ةقرحلا )

 يناثلاو _ه٨١:ةنس لوألا ناخيرات ركذ دقف ةيخيراتلا رداصملا يف فالخ لحم

 ،ىلوألا هتأشن ةرتفو هتلوفط نع تامولعم يأ رفاوتت ال امنيب ه٦ ٢ :ماعوه

 .ريسلا بتك فلتخم يف ةينكلا هذهب همسا درو اذل امب كي ناكو هتنبا يه ءاثعشلا )١(

 : هللادبع نب توقاي «"يومحلاو .٩٨صراصمألا ءاملع ريهاشم : نابح نب دمحم ،يميمتلا يسبلا (٢)

 ٢٤٢٣. ص٢٦ج نادلبلا مجعم

(١٣٩( 



 ماقأو ،ةرصبلا ىلإ هتليبق دارفأ نم رجاه نم عم رجاه دق ارباج نأ دكؤملا نمو
 ييلا ةقطنملا مسا نم قتشم اهمسا فوخلا برد ةدلبو {ةرصبلا يف فوجلا برد يف

 . "نامع ضرأب عضوم ةليمحلا فوج ةقطنمو ،نامع يق رباج ةليبق اهنطقت تناك

 رباج :ءالبنلا مالعأ ريس يف ءاجو فوخلا مسا ىلع ةيخيراتلا رداصملا تفلتخا دقو

 . (إنامُع نم ةيحان فوخلاو ةمجعم ءاخب يفوخلا يدمحيلا يدزألا ديز نب

 ةنمازتم تءاج دقو ،ةيبرعلا لئابقلا مظعم دنع ريثأت داهجلا ةوعد ىدصل ناك

 ةيبرعلا ةريزلا دودح جراخ ،ةديدج قافآ وحن جورخلل لئابقلا هذه ةبغر عم

 دزألا ةليبق لئابقلا كلت نمض نمو ،ةرصبلا ي ةيبرعلا لئابقلا نم ريثك ترقتساو
 ةرصبلا نكت مل ذإ ةرصبلاب طبارملا نيملسملا شيج نمض اهدارفأ ناك و «ةينامعلا

 يركف عاعشإ زكرم تناك امنإ لب ©بسحف ةيمالسإلا شويجلا اهيف طبارت ةدعاق
 نم ىلوألا امتايدجبأ طخت تأدب يلا ةيمالسإلا مولعلاو يمالسإلا ركفلا هيف ومني

 طاسوأ يف عشي أدب يذلا ميركلا نآرقلا رون لهانم ىلإ دورولاو «ةباتكو ةارق
 ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا ميلاعت ةساردو ءاليترتو اظفح هيلع اولبقأ نيذلا نيملسملا

 نودشارلا ءافلخلا هسسأ يذلا داهتجالاو ايتفلا أدبم رهظ كانهو امي ءادنتالاو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اورصاع نيذلا ةباحصلا نم نوزرابلا ةمألا ءاملعو

 ملعلا ذخأو مهيديأ ىلع ملعتو مهقفارو مهنم اددع ديز نب رباج رصاع دقو :
 ةنس نع اهنم ارسفتسم ( ه٨٥ تر نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا لباق امك .مهنم

 نم نيملسملا ةايح يف دجتسا ام لوح اهشقانو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يباحصلل امزالم رباج ناكو .اهيف سيئر رود نينمؤملا مأل ناك ةيسايس ثادحأ

  

 )١( ج نادلبلا مجعم كلادبع نب توقاي "يومحلا ٦٢ ص ٢٤٣.

 )٦) ءالبنلا مالعأ ةريس:نامثع دحأ نب دمحم ،يهذلا جاص٤٨١.

(١٤٠(



 همامو همولع ةعسل ارظن رحبلاو ربخلاب بقلملا ه٨٦ت ) سابعلا ني هللادبع
 .هريسفتو نآرقلا مولعب عساولا

 ةدعو !ةيمالسإلا هميلاعت ىقتسا ديز نب رباج اهرصاع ييلا لانملا هذه نمو

 اهملاعو ةرصبلا ّيفم حبصي نأ يعيبطلا نم ناكو "ةرصبلا ءاهقفو ءاملع زربأ نم

 ًاملع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول سابع نبا هنع لاق
 تلأس :لاق تايزلا همسا ةرصبلا لهأ نم ًالجر نأ ًاضيأ دروو هللا باتك يف

 . _» ديز نب رباج مكيفو ينولأست لاقف ءيش نع سابع نبا

 ملع سيردت ىلع اصيرح ناكو ،ىوتفلا يف هتقو لج ديز نب رباج سرك
 ديز نب دامح نعو ؛ةبابلاو قلخلا ت ةئامدب دب فرعو .ةفرعملا ملعلا يلالتل ت ثيدحلا

 ةيمالسإلا ةمألا امب ترم لا ةريطخلا ثادحألاو تادجتسملا نأ الإ

 .ىلع عازنو عارص نم ،ةأشنلا ثيدحلا يمالسإلا عمتجملا اهدهش يلا تاروطتلاو

 ىدحإ ةرصبلاب ميقملا وهو ديز نب رباج اهثادحأ رصاع يلاو مكحلاو ةطلسلا
 نكي مل يذلاو «(ه٢٩-٨٦) ةبقحلا كلت يف ةيسايسلا ثادحألا زكارم مهأ

 اهنقافت بابسأ مهف لواحيو ،بثك نع اهراسم بقاري ناك لب ،اهنع لزعمب

 اريثك ملعت دق هنأ يف كشالو {ةيسايسلاو ةينيدلا اهعفاود كرديو {ةدقعملا اهيمارمو

 مقافتتو مكارتت تأدب يلا ةيمالسإلا ةحاسلا ىلع ةقحالتملا تادجتسملا عباتي وهو

 ىلع ةيواعم ةنميم ءاهتنالاو ةيبرحلا امتاروطتب ارورم نامثع ةفيلخلا لتقم دعب نم
 ةيلوؤسملا ءادنل باجتسا هيدل ةيسايسلاو ةيركفلا ةيؤرلا تلمتكا نيحو «مكحلا

 هبلع ايعامتجا احلصمو نيدو ملع لجر هنوك مكحب هقتاع ىلع تحبصأ نلا
 .نيدلا ةرصنو قحلا رارقإب حالصإلل يعسلا

 . ٥٢ص ظفاحلا تاقبط ركب يبأ نب نمحرلادبع ؛يلحريسلا ) ( ١

 ١٨٠. ص٢ج ىربكلا تاقبطلا :دعس نب دمحم ،يرهزلا )٢(

(١٤١( 



 عاضوألا نم فقاوم يميمتلا ةيدأ نب سادرم لالب يبأ ةعامجل ناك لباقملا ق

 الو لقعلا هلبقي ال رمأ نيملسملا نيب لاتقلا نأ نوري ثيح ذئنآ ةدئاسلا
 لالب يبأ ةعامج ةوعد ىلإ ديز نب رباج مامضنا ةيضابالا رداصملا يورتو نيدلا

 ةيضابإلا ةركف ةأشن يف غلاب رثأ ةعامجلا هذه ىلإ همامضنال ناك و «سادرم

 ف هتعامجو وه لوخدلا رثآ ارباج نإ الإ ںيسايسلا اهركفو اهئارآ ملاعم ديدحتو
 اذهو {هعابتأ يذؤيو هيذؤي امل ضرعتي ال قح ارس ةوعدلا رشنو ،نامتكلا ةلحرم
 مل و هملع نم ةدازتسالاو هلوح فافتلالا ىلع ةمكحلا ةيقب نم نيلدتعملا عجش ام

 . _ اهل يقيقحلا سسؤملاو ةعامجلا سيئر حبصأ نأ ثبلي

 ةعس لضفب كلذو ةرصبلا عمتجب ي ةقومرمو ةيلاع ةناكمب ديز نب رباج يظح

 بل دقو نيملسملا نيب لاتقلاو فنعلا كلسم ذبنت يلا ةلدتعملا هفقاومو همولع

 فسوي نب جاجحلا نيبو هنيب دولاو ةقثلا قلخ يف امهم ارود

 "يومألا مكحلا يضراعمو موصخ نم هماقتناو هشطب بنجتل (ه٥٩تر)
 مدعو تارتوتلا رؤب نع داعتبالاو ةسايسلا هذه لضفب هنأ ةيضابإلا رداصم يورتو
 دوجولا ىلع ةظفاحملاو ثادحألا عم ملقأتلاو "نيفلاخملا هجو يف يأرلاب رهجلا

 رباج عاطتسا ،نتفلاو تافالخلاو مقافتلا ةديدش ةرتوتم عاضوأ طسو يف يضابإلا

 دقع قيرط نع ارس هناكرأ ديطوتو بهذملا سسأ ءاسرإل لمعي نأ ديز نب
 يف بهذملا رشن ةمهمب نوفلكيس نيذلا بهذملا لاجر نيوكتل سورد تاقلح
 .ةيمالسإلا دالبلا

 ةيناملا ((دزألا)) هتليبق نم هتوعد رشن يق ًالوأ ديز نب رباج قلطنا

 ؛مهعانقإ يف ةبوعص ىقلي ل هنإف ةذفانلا هتيصخشو هبراقأ نيب هزكرمو هملع مكحبو

 )١( ةيضابإلا ةقرفل ةيخيراتلا لوصألا :دمحم ضوع "تافيلخ ص٦١.

(١٤٦٢(



 ىلإ بهذملا ميلاعت رشنو لقن ةيلوؤسم اولمحت و مهنم ريثكلا ددعلا هيلإ مضنا اذهلو
 .ةيبرعلا ةريزلا قطانم يقاب

 عساو روضح ديز نب رياج اهمظني يلا سوردلا سلاحيو تاقلحل ناك
 ءامب يفي ناك ينلا ةيعرشلا ءارآلا نونودي هبالط نم نوريثكلا ناكو 3ةوهشمو
 ءارآلاو تاظحالملا كلت تيقبو ،هتاياورو هئارآ مظعمو هتاظحالم نولجسير

 ركذ دقو ،نآلا تتح يضابإلا بهذملا عابتأ دنع لوادتلا ديق ةيباتكلا تاياورلاو

 ثيداحأ نمضت ًامخض افلؤم بتك ديز نب رباج نأب نييضابإلا نيخرؤملا ضعب

 نب رباج ناويدب فلؤملا كلذ فرعو ىواتفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نوراه يسابعلا ةفيلخلا ةبتكم يف تدجو هنم ةخسن كانه تناك دقو ،ديز

 ناويدلا كلذ نم ةخسن دادعأل ةسوفن لبج نم رصن نبا ىعس دقو ،ديشرلا
 يديأ اهيلإ لصتال ىقح ةخسنلا كلت فالتإب ماق هنأ الإ 3هعم اهرضحأو

 ١٠؛!ة . )١(
 :. هيص ر اعم

 كانه نأ ًالإ ءةيضابإلاب ديز نب رباج ةلص ةيخيراتلا عجارملا لك دكؤت نيح يف

 نسب رباب ةلص يأ دوجو مدع ىلع نهربت نأ تلواح ةقرفتم تاياور نم ًاضعب

 رباج ناسل ىلع تءاج تاياور ىلع نيخرؤملا ضعب لدتساو ةيضابإلاو ديز

 لمأ نمو اهن أربتو ةيضابإلاب هتلص اهيف ىفن هسفن ديز نب
 مامه انثدح الاق ملسم نب نافعو رماع نب ديعس نأ كلذ لاثمو ‘ناور هنلا

 لاق مهنم كنأ نومعزي ةيضابإلا نإ ديز نب رباحل تلق لاق ةرزع نع ةداتق نع

 . "'_هتومي وهو كلذ هل تلق هثيدح يف ديعس لاق .مهنم هللا ىلإ اربأ

 )١( .يمانلا ٠: ةيضابإلا تاسارد .

 )٢( ىربكلا تاقبطلا : يرهزلا ج٧ص١٨١.

(١٤٣( 



 ،‘توملا شارف ىلع وهو ديز نب رباج هب حرص يذلا موعزملا راكنإلا اذهو
 راكنإلا اذه ‘توملا تاركسب عزنلا روعش تحت بسانم ريغ تقو يف ىنأ يذلاو

 مل اهجيورت يف ةيضابإلل نوئوانملا ىعس يلا تاياكحلاو تاياورلا نم هريغو
 ييلا ةيقيقحلا تباوثلا يانت يلا معازملا كلت قيدصت نع بهذملا اذه عابتأ فرصت

 ةقيثولا رباج ةلص حجرت ثادحألاو عئاقولا نم ريثكلا كانه نأ ذإ ،امب نونمؤي

 ىلع غلابلا هصرحو رباج مامتها لعلو ،ةركبملا اهتلحرم ذنم ةيضابإلا ةكرحلاب

 ىلع وهو تيح ارذح رثكأ ناك(نامتكلا) ةلحرم تايضتقم بسح ةكرحلا ةيرس
 ةأشن نم ةركبملا ةلحرملا كلت حمالم زربأ ناك نامتكلا بولسأو ‘توملا شارف

 هتاكرحت ةيرس يف و هكلسم يف ارذح نوكي نأب هسفن رباج مزلأ دقف {ةيضابإلا

 يف بلط ثيح ؛هتابتاكم لالخ نم حوضوب كلذ ةظحالم نكميو «هتابناكمو

 ثالث يف كلذ ءارو ببسلا ركذ دقو ،رثأ اه ىقبي الو مدعت نأ هلئاسر نم سمح

 عابتألا مدقأ دحأ وهو ورمع نب ثراحلل ةهجوملا هتلاسر ليذ يف بتك ذإ ،اهنم

 الف امسا اهيف يل ركذت نأ هركأ ضرأب هللا كحلصأ كنأ ملعاو :الئاق ةفوكلا يف

 . ") كيلإ هب تبتك امم ائيش ورت
 نيترسألا الكف ،ةيوق ةيرسأ ةقالع بلهملا لآب ديز نب رباج ةقالع تناك

 مهلاقتعاب رمأو بلهملا لآب جاجحلا شطب نيحو سدزألا ةليبق ىلإ نايمتنت

 مرقيو بلهملا لآل نوع ردصم نوكي نأ ديز نب رباج نم يشخ 6مهنجسو

 ؛نامُع ىلإ ةريبه همساو هينواعم دحأو رباج يفنب رمأف ،هئاقدصأ ةدعاسمل تاوطخب

 ربأ مهنم {ةيضابالا ةكرحلا ييدايق لاقتعاب ًاضيأ رمأ ثيح رخآ ءارجإب هعبتاو

 نب رباج ذخأي نأ نم ددرتي مل فسوي نب جاجحلا نأب رداصملا ضعب ريشتو ةديبع

 ضعبو وه نجسلا هعدوأ لب ،هيلع قييضتلا درجمب فتكي مل و ةدشلاب هسفن ديز

 .ةيضابإلا تاسارد :ورمع .يماننا ))

(١٤٤(



 يميمتلا ةمرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأو ©بئاسلا نب مامض مهنمو .هباح :أ

 . _) مهريغو يدبعلا راحص

 لآب هشظطبو هنجس دعب جاجحلا هذختا ًايزارتحا ءارجإ هلاقتعا رارق ءاجو

 نجس لاق ةداتق اهيف ثدح ةياور ىربكلا تاقبطلا بحاص ركذ دقو بلهلا

 يينونجست لاقف «ثروي فيك ىثنخلا يف هنوتفتسي هيلإ اولسرأف ديز نب رباج

 . _» هوثروف لوبي امهيأ نم اورظنا :لاق «ينوتفتستو

 رباج عمو إةماع ةفصب دزألا ةليبق هاحجت فسوي نب جاجحلا ةسايس تريغت

 لآ نيبو هنيب بشن يذلا عازتلا ةيفلخ رثإ ىلع سيل ‘ةصاخ ةفصب ديز نب
 ةيمأ يب ىلع نامُع لهأ امب ماق يلا ةروثلا ةجيتن اضيأ لب ؤ©بسحف بلهلا

 لاسرإ ىلإ جاجحلا رطضاف «يدنلجلا لآ دابعانبا ديعسو ناميلس اهمعرتو

 قاش دهج دعب اهيلع ءاضقلاو ،نيينامُعلا عم ةيلاتتم كراعم يف لوخدلاو ،شويجلا

 ضةيمأ ييب ةلود نع جورخلا يف نامُع دزأ حومط ىلع يضقتل .ةحداف رئاسخو

 .نايبلاو ةغالبلاو ةحاصفلا بابرأو ملعلا ةلمح نم مهعم نيفطاعتملا ةقحالمو

 . "” مهرعاش و مهبيطخو ةدعقلا سأر «يراشلا ناطح نب نارمع مهنمو

 لفقن يف دزألا نم اهخويشو ةيضابإلا ةاعد هققح يذلا حاجنلا نأ ودبيو

 دقو 6فسوي نب جاجحلا نويع نع هرمأ بغي مل ،هراشتناو نامع ىلإ بهذلل
 نوجسلا يف ممب جزلاو مهئامعز ةقحالمو ةرصبلا يف دزألا ةكوش عمقل ةدعلا دعأ

 نامُع يف مهلقاعم ىلإ كرحتلا مث نمو ،نامُع يف ممتريشع ةرصن نع مهداعقإو
 يعدتسي كلذ ريغ غوسم دجوي ال ذإ \هل نكمأ ام اذهو ،اهقحس و ايرضل

 .امهدعب امو ٦٢ص ريسلا :يخامشلا )١(

 .٠٨١صا٧ج ىربكلا تاقبطلا : يرهزلا (؟)
 .١٢٢-!٠٣٢.ص !ج برغملاب خئاشملا تاقبط :ييجردلا )(

(١٤٥( 



 ؛نجسلا يف هب جزلاو ،ديز نب رباج عم لماعتلا يف هتسايس نم ريغي نأ جاجحلا

 ةرارمب دزألا هوجو نم هعم نمو ديز نب رباج روعش مظاعتي نأ يعيبطلا نمف
 مهقح يف فسوي نب جاجحلا يومألا ةفيلخلا يلاو هسرام يذلا ملظلاو نبغلا

 عاضوألا ىلع طخس سلاو ةمقنلاب روعشلا ةأطو تحت شاع ديز نب رباج نأ ودبيو

 قمعتب سردي نأ نجسلا يق هتولخ هل تنكمو ةيمأ يب ةلود يف ةدئاسلا ة سلا

 ةروثلا زيجت يولا يسايسلا عقاولا عم لماعتلا ف ىرخألا بيلاسألاو تاراين لك

 يبأ نب ملسم ةديبع وبأو وه عاطتساو رئاجلا مكاحلا ىلع يسايسلا جورخاو

 ةيرس ىلع ظافحلاو ةوعدلا رشن بيلاسأو ةكرحلل ةيميظنتلا رطألا اعضي نا ةميرك

 .( نامتكلا زةلحرم يف لوخدلاو كرحتلاو لمعلا

 نجسلا نم هبحص و ديز نب رباج حارس قلطأ نأ جاجحلا ثبل امف كلذ عمو

 تباثلا نمف اليوط نامع لإ ديز نبرباج يفن مدي م و ©نامُع هنطوم لإ هافنو

 جاجحلا نجس نم رارفلا نم بلهملا لآ نكمت دقف ،ةرصبلا ىلإ هافنم نم داع هنأ

 يلا ةزيمملا ةقالعلا لعلو ،مهراجأف قشمدب كلملادبع نب ناميلس ىلإ اوؤجلو

 نم ديلولا هيخأو كلملادبع نب ناميلس نيبو ةهج نم بلهملا لآ نيب ةمئاق تناك

 .ةزيجو ةدمب هتافو لبق ةرصبلا ىلإ رباج ةدوع يف رثألا اهل ناك ىرخأ ةهج

 له ،ءاثعشلابأ اي :هل لاقو ينانبلا تباث هاتأ ةافولا ديز نب رباج ترضح امل

 تباث ج رخف تومأ نأ لبق نسحلا ىقلأ نأ الإ يهتشأ ال ينإ :لاق ؟ ائيش يهتشت

 كاذ ذإ نسحلا ناكو لاق ديز نب رباج لوقب هملعأف نسحلا ىلع لخدو

 يبأ ىلع لخدو .محل ضرعي ال نح }هناسليط هاطعأو هتلغب هبكرأر ،ايفختسم

 الإ هلإ ال لق ءاتعشلاابأ اي :لوقي وهو نسحلا هيلع بكناف عجطضم وهو ءاثعشلا

 :رباج لاقف هيلع نسحلا اهرركف ىرانلا ىلإ حاورو ودغ نم هللاب ذوعأ لاقف .هللا

 لبق نم تنمآ نكت مل امناميإ اسفن عفني ال كبر تايآ ضعب يتأي موي )) ديعسابأاي

()١٤٦(



 لاق مث ملاعلا هيقفلا ةللاو اذه نسحلا لاقف لاق ((ًاريخ امناميإ يف تبسك رأ

 اذإ نمؤملا يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نع هيورت ثيدحب ييثدح ديعسابأاي
 اذإ نمؤملا نإ )) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .ةافولا هترضح

 ادرب دجأل ينإ هللاو ،ربكأ هللا رباج لاقف (( ادرب هدبك ىلع دجو ةافولا هترضح

 .يدبك ىلع

 هدي عضو يح هوندأف ،هربق نم نوندأ لاقو يمع دق كاذ ذإ وهو ةداتق ىتأ

 اومتها نيذلا ريسلا باتك فلتخاو .برعلا ملاع تام مويلا لاق مم هربق ىلع

 هتافول ةفلتخم خيراوت ةدع اوركذ دقف هتافو خيرات يف ،ديز نب رباج ةريس ةباتكب

 .ةدحاو ةعمج يف كلام نب سنأ عم ه٣٢٩ ةنس هتوم :اهنم

 { ؤ‘»__ه٤٠١ وأ٢٠١ وأ ه١٠١ ةنس تام هنإ رداصملا ضعب تركذو

 برقألا خيراتلا وه ه٢٩ خيرات لظي ةدكؤملا ريغ تامولعملا نيابت مامأو

 لمهأ ملع ليق امك وأ ةرصبلا لهأ ملع نفد مويلا )) ليق هنفد موي يف
 ةكم ىلإ ىركلا يف ،ثالث يف » سكامي ال ديز نب رباج ناكو . 0") ((قارعلا
 ىلإ هب برقتي ءيش يف سكامت ال : لاقو .ةيحضألا يفو ،قتعتل اهيرتشي ةبقرلا يفو
 ةجح نم يلإ بحأ نيكسمو ميتي ىلع مهردب قدصتأ نأل:ءاثعشلاوبأ لاقو.هللا

 بابلا ىلع فقف دجسملا ىلإ ةعمجلا موي تئج اذإ :لاقو .مالسإلا ةجح دعب

 عين نب دعس نب دمحم "يرهزلاو ٨٩. ص راصمألا ءاملع ريهاشم :نايح نب دمحم يميمتلا رظنأ )١(

 نباو .ح٥ص ظفاحلا تاقبط:ركب يبأ نب نمحرلادبع ،يطويسلاو ،!٠٨صا٧ج ىربكلا تاقبطلا :يرصبلا

 .٩٧٢ص ٤ج خيراتلا يف لماكلا .ريثألا

 .١٨٤ص ٤ج ءالبلا مالعأ ةريس :نامثع نب دمحأ نب دمحم «يهذلا (1)

 .هبوجو دعب مهرد ناصقن يأ :مهرد سكمو .صقن ءيشلا سكم :برعلا ناسل يف ءاج ()

(١٤٧(



 حجنأو ©كيلإ برقت نم برقأو كيلإ هجوت نم هجوأ مويلا لعج ١ مهللا :لقو

 . ")_ كيلإ بغرو كاعد نم

 دهاجبو يرصبلا نسحلاك نيعباتلا ةمئأ نم ةيناثلا ةقبطلا نم ديز نب رباج دعي
 ةلقن لبقأ دقف كلذلو . 0" ةرصبلا ملاع ناكو ةيوبنلا راثآلا ةلمح نم مهريغو

 ةفورعم ثيداحأ امهحيحص يق ملسمو يراخبلا ىورف ،هنع ذخألا ىلع ةنسلا
 ؛ممتافلؤم يف هراثآ اولقنف ةنامألاو ةناطفلاو طبضلاب ملعلا لهأ نم رينكلا هل دهشو

 . ) مهماكحأ يف هباوبأب اوجتحاو

 تعطق الإو يملع لثم ملعا لهاجلل لوقي نأ م اعلل سيل لاق هنأ هنع ىررير

 اذإف ‘كرذع تعطق الإو يلهج لثم لهجا ملاعلل لوقي نأ لهاجلل سيلو كرذع

 عطق ملاعلل كلذ لهاجلا لاق اذإو ملاعلا رذع هللا عطق لمهاجلل كلذ ملاعلا لاق

 .لهاجلا رذع

 هتايورم ىلع مهدامتعاو ديز نب رباج هقفب كسمتلا ىلع ةيضابإلا ءارآ عمحت
 وبأ لوقي صرصخلا اذه يقو مش ًامامإ هوذختا دقو ،ىوتفلاو تاعيرشتلل دنسك

 نأ الولف ،لاض وهف ،هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح بحاص لك ) :ملسم ةديبع

 .مانللضل ديز نب رباجب انيلع نم هللا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :ظفاحلا ءادفلاوبا اريثك نبا ج٩ص٩٤.

 )٢( نيثدحملا تاقبط يل نيعملا :نامثع نب دمحأ نب دمحم "يهذلا ص٢٧ .

 )٢( ص ىلوألا ةقلخلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :ىيي ىلع ،رمعم ١٤٣
(١٤٨(



 :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبا ج
 ((ةديبع)) هتنباب ةديبعابأ ێكيو ؛ميمت يب ىلوم يميمتلا ةميرك يبأ نب ةديبع ربأ

 رابخأب قلعتي اميف يضابإلا هقفلا بتك اهنع تورف اهدلاو نع ملعلا تذخأ يلا

 ؛ليلقي اهدعب وأ ه٥٤ةنس يلاوح هدلوم ةيضابإلا رداصملا حج رتو ،ءاسنلا

 مأ يه ةيذأو ) رداصملا ضعب يف درو امك ةتيدأ وأ ةّيدأ نب ةورع ىلوم ةديبعوبأو

 هللا ديبع لتق دقو يميمتلا سادرم لالب يبأ ةوخأ دحأ ةعيبر نب ريرج نب ةورع
 ىلع لتق هنأ هلتق ببس ناكو . } عه٨٥ ةنس) اعم هتنباو ةيذأ نبا دايز ني

 عناص نوُذحخَتو" َنوُعبعت آ عير لكب نوتأ : :لاق امم ناكو هظعي دايز نبا

 . > نيرابج ْمْتشَطب ْمتنَطَب اذإو" ًنوُدْلْخَت مكلت

 ؛دايز نبا هب لثم فيكو ةورع لتق هتلوفط يف دهش دق ةديبعابأ نأ ودبيو `
 هترظن و هكولسو هتيصخش نيوكت ىلع ةيسفنلا اهراثآ تكرت ةثداحلا هذه لعلو

 ملاع يدي ىلع ذملتتو ةرصبلا يف ةديبعوبأ شاع .ةالولاو ماكحلا عم هتاقالعو

 يدبعلا راحصو كامسلا رفعج خئاشملا دي ىلعو ديز نب رباج اههيقفو ةرصبلا

 اهميلعتو ةيعرشلا مولعلا يقلتل هسفن ةديبع وبأ سَّرك دقو ،ناهدلا حلاصو

 " هباتك يف يخماشلا هفصيو ملعت امث ملعي ىرخأ ةنس نيعبرأ ىضمأ هنأ ركذ

 هيلإ راشي يذلا وهو ءاهمكحأو ثيدحلا تاياور بترو اهملعو مولعلا ملعت ))

 .((هظعو رجاوز نم عامسألا عرقي ام عامتسال محدزيو ،هنارقأ نيب عباصألاب

 توم دعبو .املع مهرثكأو ديز نب رباج ذيمالت زربأ نم ةديبعوبأ ناكو

 ةوعدلا ناكرأ ديطوت ىلإ ىعس دقو ،‘بهذملا ةسائر هيلإ تهتنا ديز نب رباج

 )١( خيراتلا ي لماكلا :ريثألا نبا ج٢ص٢٦٠.

 ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا (؟) ج٧اص٢٧٨.

 )( ةيآلا ءارعشلا ةروس ١٦٨.

)١٤٩( 



 لئابق نم رصانع تبذتجا ةلماش ةيسايس ةكرح تحبصأ نيح ةيضابإلا

 )١( ۔.“۔۔. .{
 ! هددعتم سانجاو

 ةورع نأ ذإ ،ةديبع يبأ ىلع حضاولا اهريثأت ةّيدأ نب ةورع ةيصخش تكرت دقل

 ءةيواعمو يلع نيب ميكحتلا ةلأسم ىلع اوضرتعا يذلا لاجرلا لئاوأ نم ةيدأ نب

 أدبم تحبصأ ييلا. "] ((هلل الإ مكح الر) ةروهشملا ةرابعلاب ىدان نم لوأ وهو
 يدنكلا سيق نب ثعشألا جرخ نيح كلذو ،هنوعفري ًاراعشو ،جراوخلل ًايدئاقع

 ةيواعمو يلع نيب ميكحتلا ىلع قافتالا ةفيحص ىلع اودهش نمم هعم رفن عم

 ةّيدأ ني ةورع مهيف ميمت ينب نم ةفئاط ىلع اورمف "سانلا ىلع امءارقو اهضرعل

 ((هلل الل مكح ال )) لجو ًرع هللا رمأ يف نومكحت :ةورع لاقف مهيلع اهأرقف
 . © ةبادلا تعفدناف ةفيخ ةبرض هتباد زجع برضف هفيس دش مث

 ءاروام مهف يق ةفرعملاو ةياردلا نم ريبك بناج ىلع ةيدأ نب ةورع ناك

 يلع راصنأ نيب تبشن يلا بورحلا امتزرفأ ييلا ةيسايسلاو ةينيدلا تاعازنلا

 ىلع كلذ دعب لتقو ،ناورهنلا ةكرعم يف يلع دض برحلا يف كراشو ،ةيواعمو
 همداخ هفصو يذلا لجرلا كلذل ًاعبات ةديبعوبأ ناكو ،ربص دايز نب هلل اديبع دي
 ! '}طق رامن يف ًاماعط هل تمدق الو ،طق ليلب اشارف هل تمدق ام :ًالئاق هللا ديبعل
 درمتلا حورو ددشتلا نأ ودبيو مايقلا مئاد مايصلا ريثك ناك ةورع نأ نع ةيانك

 ةورع دنع ملاظلاو رئاجلا مكاحلا هجو يف فوقولاو ةطلسلا نع جورخلاو ةروثلاو
 ارثأ اضيأ ةيدأ نب ةورع لتقم كرت و ،ةديبع يبأ كولس ىلع اهرثأ تكرت !ةيدأ نب

 )١( نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا : ضوع ،تافيلخ ص٥۔

 )٢( يبوقعيلا خيرات :بوقعي نب دمحأ 6يرقعيلا ج٦٢ص١٩٠.

 )٢( يربطلا خيرات :يربطلا ج٢ص١٠٤.

 )٤) لحنلاو للملا :ناتسرهشلا ج١ص١٢٧.

(١٥٠(



 نب مامض هليمز عم نجسلا عدوأ ةديبعابأ نأ نم كيهان {ةديبع يبأ سفن يف اغلاب

 .ه٥٩ةنس يفقثلا فسوي نب جاجحلا يفوت نا ىلإ هيف يقبو بئاسلا

 بيذعتلا نم نونف ىلإ بئاسلا نب مامضو ةديبعوبأ ضرعت جاجحلا نجس يف
 انيلع لخدي الو «انيلإ لصوي نكي ملف نجس يق انلخدأ :بئاسلا نب مامض لاق

 انم لجرلا ناك نإو «اننانسأب انبراوش صقن انك امنإ :لاق ؛ملج الو ةديدح

 ©«شرجلا حلملاو ريعشلا زبخ انمعطي ناكو لمقلا اهنم طقاستيف هتيحل ضفنيل

 مث نكارملا كلت يف ىقليف حلمب ىتؤي مث ءاملا اهيف بكسيف ماظع نكارم ىلإ دمعير

 نم ذخأ نمف ،مكءام اوذخ نجسلا لهأ اي لاقي مث هتوغر جرخت تح برضي
 . "> باذعلا وهف هلفسأ نم ذخأ نم امأو ،ًاليلق لثمأ ناك هلوأ

 ضرعت يلا يسفنلاو يندبلا بيذعتلاو امب رم يلا ةبرجتلا هذه راثآ نأ ودبيو

 بناج ىإ ربصلا ةوقو نيقيلاب فصتي هتلعجف هيلع املالضب تقلأ ةديبع ربأ اهل

 يضابإلا دئاقلا نوكيل هتلهأو ،امب زاتما يلا ةيميظنتلاو ةيدايقلا صئاصخلا

 نامزلا نم نرق فصن براقت ةرتفل تدتما \ةكرحلا لحارم نم ةبيصع ةلحرم يف

 . (ه١ ) 4٩٥- ٤٥

 ماكح مممأب ةالولاو ماكحلل هترظن تناكو ةيضابإلا ةنسائر ةديبعوبأ ىلوت - -

 وهو ،كلذب هعابتأ رمأي ناك لب ،مهنع ًامامت هسفن لزعي نأ دمعتو ةملظو روج

 يف ليت :هل لاقف مكاحلا مزالي نأب هيأر هعابتأ نم صخش هلأس نيح لاق يذلا

 يناري الامدنع ًاعفن اهرثكأل ةليح نوعستو ةعست يدل :بلعثلا لاق :ةمكحلا

 ةكرحلا ةقالع نأشب ةديبع وبأ هعبتا يذلا ددشتملا هاجتالا اذهو .هارأ الو بلك

 اقارربم اضيأ اهلو ،هتسايسل ةزيمم ةرهاظ تناك مهلاًمعو ماكحلا عم ةيضابإلا

 )١( ص؟ج برغلاب خئاشملا تاقبط ::ديعس نب دمحأ «يييجردلا ٦٤٧٢.

(١٥١( 



 ةكرحلل يلالقتسالا ح +" 3 , ىلإ اهئارو نم فدهي هنأ اهنم ةكرحلل ةيميظنتلا
 .ةيسايسلاو ةيبهذملا اهتيوهو اهتيصخش حمالم مسرو امتأشن ةيادب نم

 ةظفاحملا يف ادهاج لمع ةيضابإلا ةماعز ةيلوئسم ةديبع يبأ ىلإ تهتنا نأ دعب

 راطقألا زرك يف بهذملا ىلإ ةوعدلا رشن ىلإ ىعسو بهذملا نع عافدلاو

 ابولسأ ةيرسلاو نامتكلا أدبم نم تذختا ةمظنم ططخو لئاسو ربع ةيمالسإلا

 اهتير ةرانإ وأ ةطلسلا نويع يدافت لجأ نم كلذو 3امتاعامتجاو امتاكرحتل ازيمم

 ةديبع وبأ عاطتسا لعفلابو .شطبلاو ةقحالملل بهذملا عابتأ ضرعي امم اهبضغو

 رابك اهيف أوبتي ثيح ،صاخلا يميظنتلا اهلكيه اه ةيرس ةموكح لكشي نأ

 يدبعلا راحص و كامسلا نب رفعج لاثمأك ةيضابإلا خئاشم نم ملعلا لاجر

 ماقو ةكرحلا نوئش ةرادإو ةموكحلا هذه ةمق حون يبأو بئاسلا نب مامضو

 عابتأ شياعت متي ثيحب ةيضابإلا ةوعدلل ةيساسألا ئدابملا رشن يف قيقد ميظنتب

 اميف ارس رمألا لعجي ناو رئاودلا مب صبرتت ةطلس نمضو دحاو عمتجمب يف ةكرحلا

 (".نامتكلا ةلحرم يف لوخدلا ىمسي

 دوجو لظ يف اشنت يلا ةيرسلا تاميظنتلا لك نأش ةيضابإلا ةكرحلا نإ
 اهبيلاسأ ريوطت وحن امتادايق تعس ،اهعمقتو ةضراعملا قحالت ةمكاح تاطلس

 ظفحتلاو ةيرسلا نم راطإ يف فغكملا اهطاشن زيمت لفكتل رارمتساب اهطاشنو
 ةركبملا ةلحرملا يف تئشنأ نيلا ةيضابإلا خويش سلاجي تعلطضا دقو شنيديدشلا

 ةبخن دادعإو ،ةك رحلا ةسايسل طيطختلاو ميظنتلا يف مهم رودب ةكرحلا ةأشن نم

 ةيمالسإلا راطقألا ىلإ اهدافيإ مث نمو عابتألا نيب نم نيدلا يف ةهقفتم
 ثبت ييلا اهسفن راطقألا نم نييدايق ءاضعأ رايتخا و ةوعدلا ثبل ىرخألا

 ةماعز يلوت مهليهأتو مولعلا نم ديزملا يقلتل ةرصبلل مهلاسرإ مث نمو ةوعدلا اهيف
 .مهراطقأ يق ةكرحلا

(١٥٦)



 ةيضابإلا ةكرحلا نأب لوقلا نكمي نامتكلاو ةيرسلاب لمعلا نم ءاوجأ يفو

 بهذملا ميلاعت ءاسرإ يف ةرتفلا كلت يف تحجن دق ملسم ةديبع يبأ ةماعز تحت

 تلصوو ايقيرفأ لامشو ةمركملا ةكمو ناسرخو قارعلا يف هميلاعت رشنو يضابإلا
 بلغ ةيفاقث ةينيد ةكرح تحبصأو ،نامعو تومرضح و نميلا ىلإ بونجلا يف

 كلذ ءارو نم ةنلعملاريغ ةيرسلا فادهألا نكلو ،يميلعتلا عباطلا اهتطشنأ ىلع
 سيسأت اهتياغ تناك ،ىربك تاحومط تاذ ،ىدملا ةديعب فادهأ طيطختلا

 اذلو ةرصبلا يف بهذملا ةماعز هيجوت تحت ةيمالسإلا راطقألا مضت ةلماش ةمامإ

 .ماكحلا نع امامت هسفنب ملسم ةديبع وبأ ىأن

 نم ةفزطتم ةقرف ترهظ (ه٥٠١-١٠١ر)كللادبع نب ديزي دهع يفو
 جورخلا هعم تنلعأو بلهملا نب ديزي يلهملا دئاقلا جورخ تلغتسا ةيضابإلا

 ةكرعم يف اهيلع ىضقو يرمألا شيجلا اهف ىدصتف )) يومألا مكحلا دض ةروثلاو

 ةبلاهملا نم ريثكو » ((ةروثلا ميعز بلهملا نب ديزي اهيف لتق ه١ ٠ ٢ةنس رقعلا
 .هل نورصانملا دزألار

 رثأت دقف ةيضابإلا ةكرحلا خيرات ةسايس يف ةمساح لوحت ةطقن هذه تناك

 اوبلاطو نييومألا ىلع ةيضابإلا مهعم تبضغو اوبضغف .ةبلاهملا لتقمل دزألا ةداق

 .يومألا مكحلا فسعتل دح عضوو عاضوألا رييغتو ماقتنالا ةرورضبو ةروثلاب

 .روهظلا ةلحرم ىلإ نامتكلا ةلحرم نم لاقتنالاو

 راوثلا ةئدمت يف دهتجي نأ ةديبع يبأ ىلع ناك ةئراطلا تادجتسملا هذه مامأ

 نم نييدزألا ريغو نييدزألا طوغض مامأ هنكلو ،ودهلا مازتلاو ثيرتلا ىلإ وعديو
 ميلاعتلاو ىشامتي بسانم جرخم داجيإ يف قيمعلا ريكفتلا يف عرش ةكرحلا عابتأ

 )١( ص ٤ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ٢٢٩.

(١٥٣) 



 هفقوم رييغت ىلإ رطضأ بهذملا ءامعزو خئاشملا ةراشتسا دعبو {ةيضابإلل ةيساسألا

 .ةيضابإلا فوفص لخاد ديدش ماسقنا عوقو نم افوخ

 ينأتلا نم اريثك بلطتت ةلأسملاف 5نيهلاب ةيضابإلا جورخ رمأ رارق نكي مل
 دقو {ةلأسملا هذه ىلع فقوتي ناك ةكرحلا ريصم نأل ،ديجلا دادعتسالاو ،لقعتلاو

 هيلإ تلآ يذلا ريصملاو ةجراخلا تاكرحلل ةقباسلا سوردلا ًاديج ةديبع وبأ ىعو

 ةماقإ قيقحت هل نمضت ةلوقعم رظن ةهجو ىنبت اذهلو ،ةدابإو ديرشت نم لبق نم
 نأ نكمي ال ذإ - ةرصبلا - سيئرلا امقوعد زكرم قاطن نع ةجراخ ةيضابإ ةلود

 يف كلذ ناك ولو تيح ةلقتسم ةمامإ ةماقإ اهيف نونلعيو ةرصبلا نم ةيضابإلا جرخي

 لوصول مهضرعي كلذ نأل ،هعابتأو قرزألا نب عفان لعف امك ةرصبلا يحاوض

 ةيضابإلا ةيناكمإ نأ ىلإ ةفاضإ ،مهنم بيرقلاو مهيلإ يرقلا ةطلسلا عارذ
 ىلع ةديبع وبأ ددش اذل .مهسفنأ نع عافدلل ةيفاك ريغ ممتادادعتساو جورخلل

 :ةيتألا طاقنلا

 لخاد ةيرس ةموكح ةماقإو ةكرحلل ةيميظنتلا لئاسملاب مامتهالا ىلع : ًالوأ
 ةيساسألا اهماهم نمو قارعلا جراخو لخاد ةيضابإلا ةكرحلا ميظنت ىلوتت ةرصبلا

 ةيضابإ ةلود ةماقإب مهفيلكت مث ايسايسو ايعامتجاو ايدئاقع انيوكت ةاعدلا نيوكت

 ىلع ةلماش ةيضايإ ةمامإ ةماقإل ةيادبك ،ةيمالسإلا راطقألا نم ةفلتخم تاهج يف

 : .ةيومألا ةلودلا ضاقنأ

 ىرخألا بهاذملا لهأ عم لاصتا يأ ةماقإ دض ددشتملا فقوم فوقولا : يناث
 ىلع تيحو ةينيدلا مأ ةيسايسلا تايوتسملا ىلع كلذ ناك ءاوس ةيضابإلا ريغ نم

 ةيضابإلا عمتجب عاطتسا ةديبع وبأ اهعبتا ييلا ةسايسلا هذهبو ،يعامتجالا ىوتسملا

 قالطنالا نم تنكمت و هتماعز لظ يف نامتكلا ةسايس ىلع ظفاحي نأ ةرصبلا يف

 ملاعلا ءاجرأ يف رشتنتل - ةرصبلا - سيئرلا اهزكرم نم اهركفو امتوعدب

 لاغ يف ابرغ ترقتساو ،نامعو تومرضحو نميلل ًابونج تلصوف يمالسإلا

)٦١٥٤(



 نود ةمات ةيلالقتسا يف اهفادهأ قيقحت وحن تعسو ،ناسارخ وحن اقرش مث ايقيرفأ
 اهتيصخش حمالم نيبتت تأدبو ‘ىرخأ :7 تارايت عم سامت وأ سامتلا يأ

 .ةيسايسلاو ةينيدلا

 اهيف رشتنت لا ةيميلقإلا عقاوملا ةراشتساو تارارق ىلع ةديبع يبأ ريثأت ناك

 نلعي مل لاثملا ليبس ىلعو ،احضاو سيئرلا زكرملا نع ةبيرقلاو ةديعبلا ةيضابإلا
 هتءاج ام دعب نم الإ تومرضح يف هتروث (قحلا بلاط) يدنكلا ىحي نب هللادبع

 لامش يف ةيضابإلا ةمامإلا روهظ يف لاحلا كلذكو ةديبع يبأ نم معدلاو ةقفارملا

 يذلاو ةديبعوبأ همسر يذلا طيطختلل اقفو تءاج دقف باطخلا يبأ ةماعزب ايقيرفأ

 ىلع ايقيقح ارطخ اتناك نيتيضايإ نيتلود مايق يف هئارآو هططخب مهسي نأ عاطتسا
 .ايقيرفأ لامشو ةيبرعلا ةريزجلا يف دعب اميف يسابعلا ىلعو يومألا نايكلا

 اردان الإ جحلا هتوفي ال ناك دقف غلاب امامتها جخلا مسومب ةديبع وبأ متها

 جلا ةضيرف رئاعش ةيدأت ءارج نم باوثلاو رجألا لين يف هصرح ىلع ناكر
 "يونسلا ينيدلا مسوملا اذه يف ةيمالسإلا ةمألا عامتجا نم ةدافتسالل ىعسي

 ێش نم نيمداقلا نييضابإلا جاجحلاب فرعتيو ،راصمألا ءاملجمو ءاهقفب عمتجيف

 ممتاراسفتسا ىلع درلاو ؛مهلكاشم لحل ةحناس ةصرف مههارقل يف دجيو ،راصمألا

 نيدئاعلا جاجحلا عم لئاسرلا لسري ناكو ،ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ صخي اميف

 ىوتفلاو ملعلا اقمقايط يف لمحت تناك يلا ممئادلب يف ةيضابإلا تاماعز ىلإ

 إ .برغملاب قرشملا ةيضابإ طبرو ةكرحلل يسايسلا ميظنتل

 نيذلا ةسمخلا بالطلا كئلوأ يف يوعدلا لاحلا يف ةديبع يبأ حاحب لثمت

 يرس بادرس يف هيدي نيب تاونس سمح هعم اوضقو ميردو مهملعو مهابر

 . قرشملاو برلل ىلإ ةيضابإلا لهأ ةوعد غيلبتل السر مهلسرأ مث ، ةرصبب
 دض تاروثلا تماقو برغملاب ممقوعد راثآ ترهظ يح ليوط تقو ضمي ملو
 ةروث اهنم ه٠٦١ ١٦٢٢- ةيلاوتملا تاونسلا يف ةيسابعلا مغ ةيومألا ةطلسلا

)١٠٥(



 دبع باطخلا يبأ ةروثو ،©يرغطملا ةرسيم اهداق يلا ه٢٦١ ةنس ةيرفصلا ربربلا

 برغملا يف ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا مايقو ه١ ٤٠ ةنس حمسلا نب ىلعألا

 يرروشلا اهماظنب ترهتشا يلا ه٦٩٦ ١٦٠- ةنس نيبام -رئازخجلا۔- طسوألا
 .اهراهدزاو اهنمأو اهتلادعو

 : يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا د
 نم ديهارفو ،يرصبلا يديهارفلا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا وه

 يف نامع يف ةنطابلا ةقطنم يف دلو روهشم ةرصبلا يف وهو ،نامُغ نم نافضغ

 ىضمأ ابو ه٨ ٧٥- ٠ ينس نيب ام يرجهلا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 اهخويش ىلع هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع امب ذخأو ةرصبلل لقتنأ مغ ،هتلوفط
 نب ةدامحو مره نب ورمعو ةداتق :لاثمأ ةرتفلا كلت يف اوشاع نيذلا نيعباتلا نم

 دقو ،هنع ىورو ملسم نب ةديبع يبأل ةمزالم رثكأ ناك هنكلو ضمهريغو ةملس
 مامضو ،ناهدلا حلاص حون يبأو ،ةديبع يبأ :ةئالث نم هقفلا تذخأ :هلوق هنعدرو

 ؛هنع لمح ام لقو باش وهو ديز نب ارباج كردأ عيبرلا نإ ليقو .بئاسلا نب

 ديز نب رياج ءاثعشلا يبأ هيخيش كلسم ملعلل هليصحت ةليط بيبح نب عيبرلا كلس
 ةالولا ةطلس عم رشابم كاكتحا وأ مادص يأ بنجت يف ملسم ةديبع يبأو

 .ملعلا يقلتل هغرفت ءانثإ يف ىذألا وأ داهطضالل ضرعتلا هبنج امم «نييومألا

 نبيب طقف سيل ةيلاع ةلزتمو ةقومرم ةناكمب عتمتي بيبح نب عيبرلا ناك

 اهريغ برغملاو قرشملا يف ةيضابإلا طاسوألا نيب نكلو دزألا نم هتليبق ءانبأ

 نم ًاملع ناكو ملعلاو ىوقتلاو عرولا نم ىلاعت هللا هابح امب ةلزنملا كلت لان دقو

 هنع هلوقب ةديبعوبأ هخيش هيلع قثأ دقو هقفلا ءاملع نم ًاملاعو ركفلا مالعأ

)١٥٦(



 ةيضابإلا دنع ملعلا ةمئأ ثلاث دعو ، " ((انتقثو اننيمأو انيقتو انمامإو انهيقف ))

 .ملسم نب ةديبع يبأو ديز نب رباج دعب

 يف ةرثاتتم ةيهقف ىواتفو لاوقأ يف تءاج ةيملع ًاراثآ بيبح نب عيبرلا كرت

 هخيش نع هاور يذلا ( عيبرلا راثآ )باتك ةعومجملا هراثآ نمو ،ةيضابإلا بتك

 نب رباج مامإلل ىواتف ةعومجب نع ةرابع وهو ديز نب رباج نع بئاسلا مامض

 باتك هراثآ مهأ نم نأ الإ . " ةرفص نب كلملادبع ةرفصوبأ اهعمج دقو ،ديز

 وأ ابترم هرمأ لوأ يف نكي مل و (حيحصلا عماخلا) ةيضابإلا هيلع قلطيو ،دنسلملا

 وحن ىلع ثيداحألا بيترت داعأو نالجراولا فسوي بوقعيوب ءاج تيح كًافنصم

 هقفلا باوبأ بسح ىلع ثيداحألا عمجب ماقف عماوجلا ةقيرط ىلع يعوضوم

 امب اهتنراقمو هنيداحأ جيرختب ةيضابإلا ءاملع ييعو لوادتمو عوبطم وهو ةفورعلل
 ةللادبع خيشلا حرش اهمهأ حورش ةدع دنسمللو ،ىرخألا ةنسلا بتك يف درو

 .( ه٢٣٢٣٢١ ةنس ت ) نامع ءاملغ نم وهو يملاسلا

 : ةيضابإلا دنع ةديقعلا لوصأ ۔ ه

 ال ذإ يمالسإلا يركفلا ثارتلا ىلع ةيضابإلا دنع ةديقعلا راكفأ تدنتسا

 ال ،ةلدتعلا جراوخلا قرف نم ةقرف يه ةيضابإلا نأ يف مهيفلاخم نم نانثا فلتخي

 لخدت ال ةيمالسإلا قرفلاو .ةنسلاو باتكلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ نع ديحت

 ،ةنسلا لهأ نم مه نم ةصاخ قرفلا نع اوبتك نيذلا نومدقتملاو رصح تحت

 ينلا نأ هدافمو ،ةريره يبأ نع ىور ثيدح ىلإ ادانتسا اهورصحي نأ اودارأ

 تقرتفاو {ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع دوهيلا تقرتفا ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًهيقفو ادح بيبح نب عيبرلا :دوعسم نب ورمع ،يواباكلا )١(

 .-سنوت -ةبرب ةينورابلا ةبتكملا ف ةخسن هنم دجوتو اطوطخم لازال )٦(

)١٥٧( 



 .(ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ينيمأ قرتفتو {ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا
 ينلا نأ (ه٥٦ ةنس ت ) صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع ىورت ىرخأ ةياورو

 رنب قرفت :ليئارسإ ييب ىلع ىتأ ام يمأ ىلع نيتأيل )) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ديرت ةلم نيعبسو ثالث ىلع يمأ قرتفتس و ،ةلم نيعبسو نيتنثا ىلع ليئارسإ

 يلا ةلملا امو :هللا لوسر اي :اولاق .ةدحاو ةلم الإ رانلا ف مهلك .ةلم مهيلع
 .((يباحصأو هيلع انأ ام :لاق ؟بلقنت

 يف يعليزلا ظفاحلا اهافوتسا {ةريثك ديناسأ ةفلتخملا هروصب - ثيدحلا اذهلو

 سنأك :ملس و هيلع هللا ىلص يبلا نع هتاور ددعتو ©( فاشكلا ) ثيداحأ جيرخت

 6بعك نب يبأو !يردخلا ديعس يبأو كرباجو ءادردلا يبأو ،ةريره يبأو ،كلام نب

 ككش دقو ْ عقسالا نب ةلثاوو ةمامأ نب يبأو صاعلا نبورمع نب هللادبعو

 :ةيتآلا بابسألل ثيدحلا اذه ةحص يف يودب نمحرلادبع روتكدلا

 ال زتفم رمأ - ٧٢ ٧٢٣ ،١٧:ةيلاوتملا ةددحملا دادعألا هذه ركذ نإ :لوأ

 .يبلا نع هلثم ردصي نأ نع الضف ،هقيدصت نكمي

 الو "ناثلا نرقلا نم تافلؤم نم انل درو اميف اركذ ثيدحلا اذهل دجن ال :ايناث

 .مدقتم دهع يف درول احيحص ناك ولو "يرجهلا ثلاثل

 اولعج ةنسلا لهأف ،اهبسانت نيلا ةياورلا ثيدحلا ماتخل ةقرف لك تطعأ :اثلاث
 . "» اذكهو ةلزتعملا ةقرف اهولعج ةلزتعملاو ةنسلا لهأ يه ةيجانلا ةقرفلا

 ثيدحلا ديناسأ ححص نأ دعب ؛يودب نمحرلادبع روتكدلا كيكشتب ةربع الو

 .يعليزلا ظفاحلا

 )١( ص ١ج نييمالسإلا بهاذم :نمحرلادبع "يردب ٢٤.

)١٥٨(



 مهرظن ةهجو تسكعرو اهيفلؤم رظن ةهجو لحنلاو للملا خيراوت بتك تنود

 قرفلا تفنص بزصحتلاو فالتخالا ريثأت تحتو ،ةئوانملا قرفلاو مهقرف يف

 اذه ريطأت متو ءاهيف ةكلاهلا ةقرفلاو رانلا نم ةيجانلا ةقرفلا :نيفنص ىلإ ةيمالسإلا

 نم دب الو "يركفلا راوحلا نع ًاديعب قرفلل ريسلاو ءارآلا كلتل يخيراتلا درسلا
 ريثأتلا بلسل اعوضوم ءاج له فالتخالا وأ قارتفالا ثيدح دنع ةفقو

 يه ةديحو ةقرفب ريشبتلل ةلواحم ناكوأ قرفلا ءوشن يف يسايسلاو يعامتحالا

 دصي ةيداهتجالاو ةيركفلا ةيحانلا نم ةيمالسإلا قرفلا ددعت ناك نإو ،ةيجانلا

 :لاست لاق «هب فارتعالا نم نآرقلا جرحتي م ًايعيبط ايركف ًاجاتنو ةميلس ةلاح
 زو ةجاو 7 !مكلت هللا ءاش وكو ًاجاَهنمَو ةعرش مكنم الَعَج نكل {

 ايب مكنيف ًاعيمَج زكترت هلا ىلإ تاريخلا اوَقيتساق مُكاآ آ اَم يف مكو

 2 ةدحا م ل !ا 1 انو لاع هلرقو .) فلتخت هيف ف مشُك

 , ( » َنيفلَتحُم ًرولارت الو ةدحاو ةمأ سالا َلَعَحَل كر ءاش و « ر

 ةيعقاولا نم رثكأ ةفطاعلا اميرشت ةوعد بهاذم الب مالسإ ىلإ ةوعدلا ودبتو
 نع يماعتلاو بصعتلا بورض نم برض ةعبرأ بهاذم نيب مالسإلا رصحر
 كلاسم نيي يمالسإلا لقعلاو ،ركفلل راصحو ىرخألا لوقعلا داهتجاو لوقنلا
 كانه نأ يهو امب ملسم ةيخيرات ةقيقحب فارتعالا نم دب الو ،ةديقعو ًاهقف ةقيض

 ،كلت وأ قرفلا هذه لخاد نم ةقثبنم تارايت و ةيمالسإلا قرفلا نم اريبك ادوجو
 درج وأ ؛ءاغلإلا وأ ريفكتلاب هزواجت نكمي ال هب املسم ًاعقاو افالتخا كانه ناو

 يف هلوقو يواصلا مامإلا جهنم نإ ،رخآ نود بهذم وأ ةمئأ نود ةمئأل بصعت
 قفاو ولو ةعبرألا بهاذملا ادع ام ديلقت زوجي الو )) نيلالجلا ريسفت ىلع هتيشاح

 )١( ةيآلا ةدئاملا ةروس ٤٨.

 )٢( ةيآلا سنوي ةروس ١٩.
 ١١٨. ةيآلا دوه ةروس (؟)

()١٥٩( 



 لاض ةمبرألا بهاذملا نع ج راخلاف {ةيآلاو حيحصلا ثيدحلاو ةباحصلا لوق

 لوصأ نم ةنسلاو باتكلا رهاوظب ذخألا نأل رفكلل كلذ هادأ امبرو لضم

 يذلا لصألا اذه نم نوتيرب )) ةيضابإلا هنم تأربت جهنم كلذو . ") ((رفكلا
 نأو ....مالسإلا حرص اهيلع موقي ييلا ةدعاقلا نوكي نأ يواصلا هيضر
 امك جهنملا اذه سفن ىلع ىشم نم كانهف ناديملا اذه يف اديحو سيل يواصلا

 . "» «( ..شاقنلا يف هكلسم كلذ ىلع لدي

 ةيداهتجا ءارآ نم هددحت اي ضعبلا اهضعب نع ةيمالسإلا قرفلا زيمتت نيح يق

 هنإف ةيضابإلا نع انثحب مامت نمو ،ةقرف لك ىدل رظنلا تاهجو فالتخاب فلتخت

 فارتعا عم .ةيناسنإلاو ةيهلإلا لئاسملا يف ةقرفلا هذه ءارآ ضرعن نأ نسحي

 ءايذم ضابا نبا مهل عرشي م هنأو مالسإلا الإ بهذم مهل سيل نأب ةيضابإلا

 نودهتجب ممفإو قيرط ىلإ قيرف لك بهذ نيح زييمتلا ةرورضل هيلإ انبسن امنإو
 ىلع لطابلا نودريو ءاضيغب ناك ولو هب ءاج نمم قحلا نولبقيو قحلا نوسمتلي
 . "_ ًابيبح ناك ولو هب ءاج نم

 ارلاقف ؛ةلزتعملا جهانم -مهنيب ظفاحم رايت دوجو مغر - ةيضابإلا نبتتو
 ارهاظ ولو هيبشتلا مهوي ام لك ليوأت ىلإ اولامو "نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب

 ةيرحبو ،رانلا يف ةاصعلا دولخب ميدقلا مهلوق عم اذه ةرخآلا يف هللا ةيؤر اوفنو

 ةلزتعملا عم مهقافتاو ءارآلا هذهل مهقانتعا ةيضابإلا ركني الو مامإلا باختنا

 .سكعلا سيلو مهنع اهوذخأ نيذلا مه ةلزتعملا نأ يف نولداجي امنإو كامنأشب

 ١.٠. ص٢ج نيلالجلا ريسفت ىلع يراصلا ةيشاح «يراصلا ) ( ١

 ٩. ص غمادلا قحلا :دمح نب دحأ ؛يليلخلا )٢)

 .٦٢٦١ص١ج نيدلا رون ةبوجأ نم نيمثلا دقعلا :ديمح نب ةلادبع نيدلا رون "يلالا )٢(

(١٦٠(



 سانلا فالتخا اهيلع عقو يلا لئاسملا لوح مهفقوم ةيضابإلا ءاملع ددح

 ،يهنلاو رمألاو ،ةءاربلاو ةيالولاو ،ردقلاو ،ءاضقلاو ‘لدعلاو ،ديحوتلا :يهو

 دقو خلإ ...نيتلزنملا نيب ةلرتم ال نأو ،نيتلزنملا نيب ةلزتملاو ديعولاو دعولاو

 .ةيضابإلا ةديقعلل الوصأ تحبصأو ،اهلوح مهؤارآ تحضتا

 ١- ديحوتلا :

 لمهأ حالطصا يفو ،دحاو هنأب ملعلاو دحاو ءيشلا نأب مكحلا ةغل ديحوتلا

 ماموألا ف ليختيو ماهفألا يف روصتي ام لك نع ةيهلإلا تاذلا ديرجت ةقيقحلا
 نم قحتسي اميف هريغ هكراشي ال دحاو ىلاعت هللا نأب ملعلا وهف ،ناهذألاو

 دوبعملا دارفإ وه ديحرتلا مولع نم هتفرعم فلكللا مزلي امو «ائابثإ وأ ًايفن تافصلا
 دجاو دوجوب رارقإلاو ًالاعفأو تافصو اتاذ قلاخلا ةينادحوب قيدصتلاو ،ةدابعلاب

 لوأ الف تاقولخملا تافص ع لاعتم وه لإ هلإ ال يذلا هللا وهو ،تادوجرولملا

 لبقت الو ىلاعت هتاذ هبشت تاذ كانه سيلف ) ءايشألاك ال ءيش وهو ،رخآ الو

 هل لعفلا نإف كارشإلا هلاعفأ لخدي الو ،تافصلا هتافص هبشت الو ماسقنالا هتاذ

 . گ_ ًابسك هريغ ىلإ بسني نأو اقلخ هناحبس

 عوضوم ناك دقو ىلاعت هللا تافص وه ديحوتلا مولع ثحبم يف مزلي امو
 يف هل بجي ام تافصلا قحتسي ام نأب ةيضابإلا دنعف نيملكتملا نيب ريبك فالخ

 فصوي هلل ةزئاج تافصو .ملعلاو ةايحلاو ةيدبألاو ةيلزألاو دوجولاك تقو لك

 ةبجاولا تافصلا اومسقو اهكرت وأ اهلعفي مل اذإ امم فصوي الو ،اهلعفي نيح اهب
 تافص نأ وه لعفلا تافصو تاذلا تافص نيب قرفلاو ،ةيلعفو ةيتاذ نيمسق

 ديز قزر يف عسوي نأك ،لحما فالتخا دنع دوجولا يف اهدض عماجت لعفلا

 )١( صلاخلا بهذلا :فسوي نب دمحم :شيفطا ص٧٢.

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :ديمح نب هللادبع "يلالا ص٢٠٥.

(١٦١١( 



 اذك قلخي نأو ،ديزل لهجلا قلخيو ًارمع ملعلا قزري نأو ورمع قزر يف قيضيو
 . ) ..انالف بذعيو انالف محري ناو «اذك نود

 يف قلاخ هنأب هفصوك تاذلا تافصك ةيلزأ ةميدق يهف لاعفألا تافص امأ

 تافص امأ !نوكي نأ لبق ناك امب ملاعو «قلخيس ام رابتعا لوألا

 ,لحملا فلتخا ولو دوجولا يف اهدض عماج ال امإف ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاك تاذلا

 ةبرابتعا تاذلا تافصو .ءيش لعف نع زجعو ءيش لعف ىلع هللا ردق لاقي الف

 ةليحتسملا اهدادضأ يفن اي دوصقملا امنإو ىلاعت هتاذ يف الو امتاذ يف اه دوجو ال

 لاعت هتاذ نأ يأ تاذلا نيع يه تافصلا نأ ةيضابإلا ىرتو .ىلاعت هللا قح يف

 فشكنم ينعي هتاذب ًالاع هللا نوكف ريثأتلاو صيصختلاو فاشكنالا ىف ةيفاك

 فاشكنالا كلذل ةيضتقم ةميدق ةفص ريغ نم ًامات ًافاشكنا تامولعملا عيمج هتاذل

 _ فاشكنالل هب مئاق هيلع دئاز ميدق عم لك نع يغ هللاف

 يهف ،اهيلع ةدئاز ىلاعت هتاذب ةمئاق ناعم يه ةرعاشألا دنع تافصلا امنيب

 ةمئاق هللا تافصو رشبلا تافصك تسيل اهنكل ةيلزأ ةقيقح يرعشألا دنع

 رغب ايح نوكي نأ تاذلا روصتي ال ذإ 5هتاذ ريغ الو 5هتاذ تسيل امنأ يأ «هتاذي
 ملعب ملاع هللا لب ةدارإ ريغب ًاديرم وأ {ةردق ريغب ارداق وأ ملع ريغب املاع وأ ةايح

 ناك ؛ملع و ملاع هنإ لاق نم كلذو .ةدارإب ديرمو إةايحب يحو ،ةردقب رداقو
 ةقتشم هلا ءامسأو خلإ ..يحلاو ةايحلاو رداقلاو ةردقلا يي لوقلا كلذكو ًاضقانم

 ؛ملعلا نم قتشم - ملاع :انلوقف هل تافصلا هذه تابثإ نم دبالف \تافص نم

 ةدارإلا نم قتشم -ديرمو ،ةايح نم قتشم ۔يحو ،ةردقلا نم قتشم - رداقو

 ثحلا يف همكح ناكل اههبشأ ول هنأل )) ائيش هبشي الو ءيش ههبشي ال ذإ 3 )

 )١( هسفن ردصملا ص٢٣١۔

 )٦( .ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نودع 6"نالهج

 )٢( نييمالسإلا بهاذم :نمحرلادبع ،يردبلا ج١ص٥٤٥.

)١٦٢(



 عسوت ييلا ةيهلإلا ةفصلاو ،ديرملاو رداقلا يحلاو ملاعلا وهو .") ((اهمكح
 ةددعتم ةيناميإ رومأ نم اهيلع بترتي امل كلذو ،ةدارإلا :يه اهحرش يف يرعشألا

 .ماع هجوب يرعشألا فقوم ديدحت يف غلاب ريثأت تاذ

 فلاخي قلا تافصلا يه ةلرتعملا دنعف تافصلا . نم ىلاعت ميدقلا هقحتسي ام امأ

 ارداق هنرك (وه)و -كلذ نع ىلاعت -قفاوم هل ناك ول ةقفاوم قفاويو ةفلاخم اك

 .اهراك ديرم ادوجوم 6©تاكردملل اكردم اريصب ،ًاعيمس .ايح املاع

 ىلع لد ام مسالا نأ وه :ةفصلاو مسالا نيب قرفلا لوح يملاسلا هبنيو

 رابتعا عم تاذلا ىلع تلد ام ةفصلاو تاذلا هب فصوي نيعم رابتعا عم تاذلا

 بهذ ام ال قيقحتلا وهو ةلالخلا ظفل الإ مسا الف هيلعو ‘تاذلا هب فصوي نعم

 ةفصلا يهن اهنع تدع نإف لأب ةفرعملاو ةفصلا وه مسالا نأ نم ضعبلا هيلإ

 ُءاَمْسألا {:ىلاعت هلوقب هل لالدتسا الو \ةفص هنودب و مسا فيرعتلاب ميلعلاف هيلعو

 تفصوف ،نسحلل ةديفملا انأل ًازوجت تافصلا نيعمب ةيآلا يف ءامسألا نإف ىتتسُحْلا

 هناحبس ءىرابلا تافص يفو .> حبق الو نسح ىلع لدت الف ءامسألا امأو هب

 يف ينالجرولا اهركذ نطاوم ةرشع يف ةيرعشألا عم ةيضابإلا تفلتخا ىلاعتو

 : "> ينآلا وحنلا ىلع ناهربلاو ليلدلا

 رئاسو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاب فصوي هناحبس ءيرابلا نإ انلق نإ :الوأ
 .تافصب تسيلو ناعم امنإ اولاقف .امم فصوي يلا تافصلا

 ؛لجحو زع ةرايغأ امنأ :اهوركذ لا يناعملا هذه ىلع اوقلطأ مهمأ :ناثلاو

 .امهنيب رياغتلا اوبجوأف

 )١( عمللا :نسحلاوبا ،يرعشألا ص٧.

 )٢( لوقعلا راونأ قراشم :يلالا ص٢٢٨.

 (٣) ناهرلاو ليلدلا :ميهاربإ نب فسروي 6 ينالجرولا ج؟ص٢ ١٩٤٩.

(١٦٣( 



 ىنعم كانه سيل لوقن نحنو .ةميدق يهو هللا ريغ يناعم اهوتبثأ مأ :ثلاغلاو

 .هللا عم ملق الو هللا ريغ

 الاع ناك ملعلابف ،افوصوم هللا ناك يناعملا هذه ىضتقعب هنأ :عبارلاو

 مدقو {ةايحب يحو ،ةدارإب ةدارإو ،ةردقب ةردقو ،ملعب ملع .ارداق ناك ةردقلابو

 .مدقب

 ءيرابلا تاذ تاذلاب ةمئاق ناعم ،امب هوفصو يلا يناعملا هذه نأ :سماخلاو

 .هناحبس

 ةسلجلاو بنجلاو نينيعلاو سأرلاو نيديلاو هجولاب هوفصو مهفأ :سداسلاو
 6©بجحلا قرخو ليملاو ءاوتسالاو مدقلاو قاسلاو فكلاو عباصألاو ةضبقلاو

 .رونألا رونلا هنأو رامحلا بوكرو

 .امب لزي مل هتاذب مئاق وهو امب هوفصو يلا يناعملا نم مالكلا نأ :عباسلاو

 امب هوفصو لا يناعملا نم مالكلا يف نيجردتملا يهنلاو رمألا نأ :نماثلاو

 .كلذ نع هللا ىلاعت ،كلذك لزي مل ،هتاذب نامئاق

 هتاذ يف امم فصوي ييلا يناعملا نم ةلزنملا هللا بتك رئاسو نآرقلا نأ :عساتلاو

 .هناحبس ايب لزي م
 هلاعفأ اهنكل ،هتافص ماعنإلاو نملاو لضفلاو ناسحإلاو لدعلا نأ :رشاعلاو

 .ةندحم

 :لدعلا ٢-

 ركذيو ،لعفلا هب داريو ركذي دقو ،الدع لدعي لَدَع ردصم ةغل لدعلا
 ءاطعإو اهعضاوم يف ءايشألا عضو هنأ ةيضابإلا حالطصا يف امأو .لعافلا هب داريو

 هنأ هب دارملاف لدع هللا نإ ليق اذإو {هتلرتم صخش لك ليزنتو هقح قح يذ لك

)١٦٤(



 يف ةللا نأو . "» هلاعفأ وأ هماكحأ يف ءاوس ،هب فصوي الو روجلا هيلإ بسني ال
 ناسنإلا ةيرح لوح زكرتي فالخلا امنإو ،ديبعلل مالظب سيل هلاعفأو هماكحأ عيمج

 نأ مأ ؟هلاعفأ قلاخ يأ هتافرصت يف رح ناسنإلا له ،يهلإلا لدعلاب ةطبترملا يهو

 ,ةلأسملا هذه لوح نوملكتلا فلتخا ؟ديري ام رايتخا يف دبعلل ةقاط الو هلل قلخلا

 ؛ناسنإلا بسك هتاذ تقولا يف يهو ىلاعت ةللا قلخ لاعفألا نأب نونيدي ةيضابألاف

 ضراعت نود رايتخالا ىلع هتردقمو هتيرح دكؤي ادبع هفصوب ناسنإلل لعف لكر

 اضيأ بجوتسي ءيش لعف ىلع ةعاطتسالاو ،هدابع يف ةيهلإلا ةدارإلاو ةئيشملا عم
 .ءيشلا اذه لعف مدع ىلع ةعاطتسالا

 ,لل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ يه "يرعشألا بهذم يف ناسنإلا لاعفأ ةلأسمو

 الإ ناسنإلا امو ،ةللا وه يقيقحلا لعافلا نأ يأ ،امماستكا ريغ اهيف ناسنإلل سيلو

 يناسنإلا لعفلا ةلأسمو .ناسنإلا اذه يدي ىلع هللا هثدحأ يذلا لعفلل بستكم

 ةعاطتساب عيطتسي ناسنإلا نأ هيأر ةصالخو يرعشألا اهلوانت دق ةعاطتسالا -

 ريغ ةراتو ،ملاع ةرات نوكي امك «ًازجاع ةراتو ًاعيطتسم ةرات نوكي هنأل 3هربغ

 مهلوق يف ةلزتعملا يرعشألا ضراعو 'كرحتم ريغ ةراتو 5اكرحتم ةراتو ملاع

 .طرش الو ديق نود ةيهلإلا ةئيشملا ةيرح قلطأو هللا ىلع حلصألا لعف بوجوب
 لك و .اونمؤيل رافكلاب فطلي نأ هلو ،نورفكيس مهنأ ملعي نم قلخي نأ اولاقو
 .هنم لدع كلذ

 هلاعفأ نأ هب دارملاف لدع ىلاعت هنإ ليق اذإ هنإف ةلزتعملا حالطصا يف لدعلا امأ

 بذكي ال هناو .هيلع بجاو وه امب لخي ال و حيبقلا لعفي ال هنأو ،ةنسح اهلك

 الو ؛مهئابآ بونذب نيكرشملا لافطأ بذعي الو ‘همكح يف روجي الو ،هربخ يف

 لب ،نوملعي الو نوقيطي ال ام دابعلا فلكي ال و ،نيباذكلا ىلع ةزجعملا رهظي

 .مهل نييو كلذ ىلع مهلديو مهفلك ام ةفص مهملعيو مهفلك ام ىلع مهردقي

 )١( ةراتحم بتك نمض تانايدلا نتم :يلع نب رماع ،يختاشلا ص٤٧٢.

()١٦٥( 



 ردقلاو ءاضقلا ٢-

 يملإ ناهجو امهنم لكلو ًالعف وأ ًالوق رمألا لصفو مكحلا {ةغل ءاضقلا
 ىلع تادوجوملا نايعأ يف يلكلا مكحلا توبث نع ةرابع حالطصالا يفو ،يرشب

 ىلع رادتقالا ،ةغل ردقلاو .دبألا ىلإ لزألا يف ةيراجلا لاوحألا نم هيلع يم ام

 حالطصالا يف ردقلاو ،ريدقو رداق وهف هكلم يأ ةردق ءيشلا ىلع َر َرَدَقو ءيشلا

 ء "» لازنإلا يف ليصفتلا ليبس ىلع تايلكلا كلتب يلا تايئزجلا عوقوب مكحلا
 : مالسلا هيلع هلوق يف عقاولا وهو هسفن ءيشلا ىلع (( ءاضقلا )) قلطي دقو

 ءادعألا ةتامشو ءاضقلا ءوسو ءاقشلا كردو ءالبلا دهج نم كب ذوعأ ينإ مهللا ))

 مكح نأ يف نيملسملا ءاملع عم نوفلتخي ال ةيضابإلاو . "» (( بجي ال هب ىضرلاو

 يف اهمزاولو تادوجوملا عيمج ىلع بحسنم ءيش لك لماش ردقلاو ءاضقلا
 صتخي برض نابرض تاردقملا نأو ،كلذ ريغو لاوحألاو تافصلاو لاعفألا

 ةروصحم ناسنإلاب ةصتخملا ةيلكلاف ،ةيليصفتلا تايئزجلاب صتخي برضو تايلكلاب
 ال ىلاعت هللا نأو .ةداعسلاو ءاقشلاو ،لجألاو قزرلاو ،رمعلا :رومأ ةعبرأ يف

 هؤاضق نأل مهلامعأ نع مهلأسي امنإو هردقو هئاضق نع ةمايقلا موي هدابع لأسي

 هل ةبستكم دبعلا لاعفأ امأو ،هيلع يه ام ىلع ءايشألاب ةقلعتملا ةيلزألا هتدارإ وه

 دابعلا لاعفأ نإ اولاقو ،ردقلاب مهلوق يف ةيضابإلا تفلاخ ةيثراحلاو .هلل ةقولخم

 يفنو ربجلاب :اولاق ةينابيشلاو .لعفلا لبق ةعاطتسالا نوك يفو ىلاعت هلل ةقولخم

 نأل ةحيبقلا مهلاعفأ قلخي مل ىلاعت هللا نأ مهمعزب مهلوق ةيردقلا تضقنف ،ردقلا
 .ىضري ال ام هنم ردصي ال هلا

 )١( يطويسلا حرش :يطويسلا ج٨ ص٢٢٠.

 )٢( .هدنسم يف دمحا مامإلا هاورو /٣٥/ركذلا يف ملسم هاورو/٢١/ ردقلا باتك يف يراخبلا هاور

()١٦٦(



 لكاشملا نم تناك ؟اهيلع ربحب وه وأ اهقلاخ وه له ناسنإلا لاعفأ ةلكشمو

 :لوقيو كلذ لصفي مزح نباو !مالكلا ملع ثحابم يف تأدب يلا ةسيئرلا
 ربجُم ناسنإلا نأ ىلإ ةفئاط تبهذف ((ردقلا :باب)) بابلا اذه يف سانلا فلتخا

 نم ةفئاطو ناوفص نب مهج لوق وهو الصأ هل ةعاطتسا ال هنأو ،هلاعفأ ىلع
 ةعاطتساو ةوق هل اوتبثأو ،اربحب سيل ناسنإلا ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو ؛ةقرازألا

 :امهدحا تلاقف ،نيتقرف ىلع ةفئاطلا هذه تقرتفا مم هلعف راتخا ام لعفي ام

 لوق اذهو.هتبلأ همدقتت الو ،لعفلا عم الإ نوكت ال لعفلا امب نوكي نيلا ةعاطتسالا

 ةشجرلملا نم ةعامجو يرعشألاو راجنلاك مهقفاو نمو مالكلا لهأ نم فئاوط

 . 0) جراوخلاو
 ةدوجوم لعفلا لبق يه لعفلا امب نوكي يلا ةعاطتسالا نإ :ىرخألا تلاق و

 .ةعيشلاو جراوخلا نم ةعامجو ةئجرملا نم فئاوطو ةلزتعملا لوق وهو ،ناسنإلا يف
 .فئاوطو قرف ىلع ءالؤه قرتفا مث

 ىلع دبعلا ةردقو ضمحل ةدجوم اهولعجو محلاعفأل هللا داجيإ ةلزتعملا تركنا دقو

 ملظ الو نيش هيلإ فاضي نأ زوجي ال ميكح لداع هللا نإ اولاقو ،لمعلا قلخ

 قلخي نأ هيلع زوجي الو ،هب مهرمأي ام فالخ دابعلا نم ديري نأ هيلع زوجيالو

 ءةيصعللاو ةعاطلاو رشلاو ريخلل لعافلا وه دبعلاو هيلع مهيزاجيف ًائيش دابعلل

 هناحبس هللا نركي نأ ةمكحلا نم سيل :اولاقو هلعفب هيزاحب ىلاعتو هناحبس هللاو

 كلذ نوكيف ،نيرفاكلل داعم رفكلل ضغبم وهو هب نيرفاكلل رفكلا قلخي ىلاعتو
 امكاح لقعلا لعج ىلع ةينبم ءارآلاو لاوقألا هذهو .هسفن متش ىلع ناعأ نمك

 .هفالخب عرشلا در مهدنع زوجت الو عرشلا ىلع

 يف حبقلاو نيشلا نأ ذإ «كلذ فالخب ةيرعشألاو ةيضابإلا تبهذو
 ؛طقف لقعلا هحبق ام ال عرشلا هنع ىمن ام حبقلا نأل كلذ ،اهقلخ يف ال امباستكا

 )١( لحنلاو للملا ف لصفلا :مزحلا نبا ج٣ص٢٢۔

()١٦٧( 



 امنأ مهدنعف ةلزتعملا امأو نايعرش ةرعاشألاو ةيضابإلا دنع حبقلاو نسحلا نأل

 هنم اهرودص دري مل هللا ناك اذإف اهلعاف نم تردص دقف يصاعملا امأو .نايلقع

 (غهوركم نوكيف هعوقو هللا دري م ءيش يصاعملا نم ناك ثيح هًابولغم نوكيف

 .هلإب سيلف كلذك ناك نمو «ابولغم اروهقم

 نأ يور ذإ ءاطع نب لصاول ملسم ةديبع يبأ نم باوجلا اذه عقو دقو

 ةديبع وبأ اذه لصاو دئاق لاقف نييمعأ اناكو ةديبع يبأ ءاقل متي ناك الصاو

 ال لاقف ؟ردقلا ىلع بذعي هللا نإ لوقت يذلا تنأ ةديبع يبأل لصاو لاقف
 يصعي ةلا نأ معزت يذلا تنأأ :لاقف رودقملا ىلع بذعي هللا نإ لوقأ يكلو

 تينب لاقف تفقوف كلأسو }‘صلختف هتلأس هل ليق مث لصاو عطقناف هاركتساب
 يف رودقملاو ردقلا نيب قرفلاو .فقاو وهو همدهف ةنس نيعبرأ ذنم ناينب هل

 . 0}» دابعلا بسك رودقملاو هللا لعف ردقلا نأ ةديبع يبأ مالك

 هلع هللا ىلص هلوقل ردقلا يف هيصقتسنو ركفلا نعمن نأ عرشلا انل زوجي مل و

 ثيدحلا يفو (( اوكسمأف موجنلا تركذ اذإو اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ )) :ملسو
 فلا ىلص هلوقو (( يرس ىلع علطي نأ دحأل يغبني الو يرس ردقلا )) ينابرلا

 نيذلا ةيردقلاب دارملاو . &} ةيردقلا ةمألا هذه سوحبو «سوجب ةمأ لكل ملسو هيلع

 امع هللا ىلاعت ،هعوقو دعب الإ هب ملعي ال هللا نأو {هلعف قلخي دبعلا نإ نولوقي

 .نولوقي

 ٤- ةءاربلاو خيالولا :

 دض ةالوملاو ،رصنلاو رمألاب ريغلل مايقلاو وندلاو برقلا ؛ةغل ةيالولا

 ءاننلاو مهتعاطو مهمالسإل نينمؤملل رافغتسالاو محرتلا ًاحالطصاو ةاداعملا

 )١( لوقعلا راونأ قراشم :نيدلارون ،يملاسلا ص٤٠٨.

 .هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو ٤٦٩٢/ /ردقلا باب ين دواد وبأ هاور )٢(

)١٦٨(



 لوقل ةحيحص ضعبلا مهضعبل نيملسملا ةيالوو ،‘"» بلقلا يف بحلا عم مهيلع

 ىلع ةبجاو يهو 4 ُءالوأ مُهْضْعَب تامملاو ًنوُنمْؤُمْلاو ) - لجو زع = هلل
 ليقو كرشأ دق ةيضابإلا دنع وهف نيملسملا ةلمج لاوي مل و اهركنأ نمو نيملسللا

 . قفانم اهلهج وأ اهكرت نم
 ناذنإو ًراذعإ ةءاربو رذنأو رذعأ اذإ ءيربو دعابتلاو هزنتلا ؛ةغل ءاربلاو

 رفاكلل ىضرلا مدعو ضغبلا اورهظي نأب نينمؤملا ىلع ابوجو يه ًاحالطصاو

 ىلإ عوجرلا ىلع يصاعلا ةناعإو ةيصعملا نع رجزلا ةءاربلاب دوصقملاو ،هرفكل
 دنع ةءاربلا بجاوف هيلع ةوسقلاب هريفنت وأ هنم ماقتنالا ال قحلاو باوصلا
 ال اهل رافغتسالا مدعو ،هذبنو 5ةريبكلل هباكترا تبث نم ضعب ىلع ةيضابإلا

 ةلمجلا ةءاربو صاخشألا ةءارب :اهنم اعاونأ امفومسقيو ،ةرخآلا يف ريخب هل ءاعدلا

 :ةقيقحلا ةءاربو ةضيبلا ةءاربو

 ةرهشلا وأ ةدهاشملاب ةريبكلل هباكترا تبث نم صختو :صاخشألا ةءارب -

 مكحلا يعطق مرحم نم هتباتتساو هراذعإ دعب هنم ةءاربلا بحتو ،رارقإلا وأ ةقحملا
 .ةيالولا ىلإ داع بات نإف

 نيلوألا نم ةيصعملا لهأو نيرفاكلا عيمج نم ةءاربلا يه :ةلمحلا ةءارب -

 .نيدلا موي ىلإ مهنجو مهسنإ نيرخآلاو
 ءارزو نم هروج ىلع هنيعي نمو رئاحلا مكاحلا صختو :ةضيبلا ةءارب -

 .هلوح نم لا هتناطبو داوقو باتكو

 بضغ بجوتساو هتفصب وأ همساب هركذ درو نم لك لانتو :ةقيقحلا ةءارب
 .خلإ..نوعرفو ناماهو بهل يبأك ةنسلا وأ ميركلا نآرقلا يف لوسرلاو هللا

 دحأ نم امإف ةفصلا ىلع لالضلا لهأ نم ةبجاو ةيضابإلا دنع ةءاربلاو

 :هرصتخم يف يمرضحلا قحساوبأ لاق لاصخ عبرأب الإ هنم ةءاربلا بحت الف هنيعب

 )١( صلاخلا بهذلا :دمحم شيفطإ ص٢٢.

)١٦٩( 



 نم نيلجر ةداهشب وأ ،ةءاربلا امم بجت يلا لالضلا ةفص ىلع ةدهاشملاب امإ

 كلت ىفع اهلثم بذكي ال يلا ةرهشلاب وأ ،كلذ يف ةفرعملا لهأ نم نيملسملا

 ةءاربلاو ةيالولاب فراع نيملسملا نم لجر دهش نإف هنم ةءاربلا ةرهشب وأ ةفصلا

 مزلو هنم لبقي مل هنم ءيرب وأ هنم ةءاربلا بجوت ةفصب يلو ىلع ةفرعملا لهأ نم

 نأ الإ ةءاربلا يف ةجحب سيل دحاولا نأل دهاشلا نم ةءاربلا هيلع دوهشملا ءايلوأ

 . ه لوبقم دهاشلاف ةيالو هل سيل نم هيلع دوهشملا نركي

 ,ةيالولاب ءاملع اونوكي نأ امإ يف ةءاربلا وأ ةيالولل نيلمحتملا يملاسلا ديقو

 ؛مفوق لوبق بجو امب ءاملع اوناك نإف ،ءاملع ريغ اونوكي نا امإو ،ةءاربلا وأ

 يذلا ببسلا اونيبي يأ اولصفي يح مهلوق لوبق بجي ال ءاملع ريغ اوناك نإو
 .ةءاربلا ودعلا هب قحتسا يذلا ببسلا وأ ةيالولا يلولا كلذ هب بجوتسا

 الو ‘ةيالولا بجوم هيف ملعي مل نميف فوقولا بجي هنأ ةيضابإلا ىريو

 :لوقو . _ ملع هب كل سل ام فقت الو { لاعت هلوقل .ةءاربلا بجوم

 قحلا ريغب يغبلاو مالاو طب امو اهنم َرَهَط ام حارقلا ير َرَح ام لف )
 . َنوُمَلْت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو اناطلس هب لوت مَل ام هللاب اوُكرثنت نأو

 ةيالوب دحأ يف مودقلا نع فكلا وه ًاحالطصاو ةماقلا باصتنا ةغل فوقولاو

 :يه ماسقأ ةسمخ ةيضابإلا دنع فوقولا مسقنيو ،ةءارب وأ
 ملعت مل فلكم يف هلحمو ةمالسلا فوقو ضعبلا هامسو ضنيدلا فوقو :لوألا

 .نيد هنم ةءاربلا نعو ،هتيالو نع فوقولا كيلع بجي هنإف داسف الو حالصب هلاح

 )١( لاصخلا رصتخم :سيق نب ميهاربإ يمرضحلا ص٣٣.

 )٢( ءارسإلا ةروم الآية٢٣٦.
 )٢( ةيآلا فارعألا ةروس ٢٢.

(١٧٠(



 تنأ يردت ال اثدح ثدحأ يلو كل ناك اذإ اميف هلحمو يأرلا فوقو :اثلا

 ىلإ هدرتف ،هثدح مكح ملعت قح هنع فقت نأ ضعبلا دنع كل زوجي هنإف اهمكح

 .اهنم هجرخي هل هثدح ناك نإ {ةيالولا

 نيلئاقلا ضعب نكل هنيعب يأرلا فوقو وهو ،لاؤسلا فوقو :ثلاثلا

 فوقو يلولا مكح نع لاؤسلا يأرلا فوقو فقاولا ىلع اوبجوأ يأرلا فوقوب

 .يأرلا فوقول مزالم هب لاق نم عم وهف ©لاؤس

 ملعي ملو ،التاقت وأ انعالت اذإ نييلولا يف هلحمو ،لاكشإلا فوقو :عبارلا

 تح امهرمأ نم لكشأ امل امهنع فوقولا زوج ضعبلا ناف ،قحملا نم امهنم لطبملا

 لاكشإ فوقو فوقولا اذه اومسو هنم أربيف لطبملاو ،ىلوتيف ،امهنم قحما ملعي

 .يأرلا فوقو نم ع ون هنأ يفخي الو

 ىلوتي الف ،سانلا عيمج ةيالو نع فقاولا فقي نأ وهو ،كش فوقو :سماخلا

 امل ،هب ذخألا زوجي الو ؛مرحم فوقولا اذهو هكش لثم كش نم الإ مهنم ادحأ

 دصب قحما ةيالو كرت نمل ةيالولا نم هيف املو ،امبوجو دعب قحما ةيالو كرت نم هيف
(١١ 

 ث ابوجو ٠ ۔

 :ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمخلا -ه

 هنود نمل لئاقلا وه يهنلاو "لعفا ةبترلا يف هنود نمل لئاقلا لوق وه ؛رمألا
 .هيلع لد وأ ،هنسح هلعاف فرع لعف لك وهف فورعملا امإو ،لعفت ال

 )١( لوقعلا راونأ قراشم :يللاسلا ص٤٧٥.

)١٧١( 



 فورعملاب رمأللو هيلع َلدوأ هحبق هلعاف فرع ام لك وهف ركنملا امإو

 ناو فورعم هب رومأملا نأ ملعي نأو ،اهلاوزب طقسيو اهدوجو بجي طئارش
 . ") ركنم هنع يهنلا

 يف ةريعشلا هذه ةماقإب اياصولا يتأت فيك ءالجب ظحلي ةيضابإلا ريس يف ءيراقلاو

 يهنلاو فورعملاب رمألاو {ةءاربلاو ةيالولا لصأب اهطابترال امب نوصاوتي ام ةمدقم

 مهنيركت يف ًالخادتم نوكي داكيو ةيضابإلا دنع ةوعدلا لئاسو نم ركنملا نع

 ةرثكو نآرقلا ةءارقب ةيعامتجالاو ةيلمعلا ةيبرتلا ءاسرإ ىلع نودمتعي ذإ ،يحرورلا
 ال ءامب ومسلاو سفنلا ةيكزتل ةمهم لئاسو هذهو اهتماقإ ىلع ةموادملاو ةالصلا

 هليهأتو درفلا ةئيمتو دارفألل ،مالسإلا ةلاسر رشنؤ هللا ةوعد غيلبت ىوس اهل فده
 نإف هسفنل حلاصلا سايقملا ملسملا عضو اذإو ءادتقالاو ةدايقلل حلصيل هسفنل

 عمتجملا حبصيو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةيلوؤسم ىلوتي نأ هتعاطتساب

 ريغ درف لك ودغيو ،ركنملا هيف لذيو ىلعألا ىلإ فورعملا هيف يقتري احلاص هلك
 درف لك راس اذإو هسفن نم ًابيسحو ًابيقر هل نأل بيسح وأ بيقر ىلإ جاتحم

 .هلك عمتجملا ماقتسا ميقتسملا طارصلا ىلع

 ىلع مهمكح ةيضابإلا ينبي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجو ىلعو

 تعمجأ ثيح ةلزتعملا دنع هسفن مامتهالا دحنو سانلا نيب لدعلاب هللا مكح ذفنيو

 امهدحأ :نيبرض ىلع هنأو .دجوي مل وأ مامإ دجو ءاوس مئاق لصألا اذه نأ ىلع

 ةمئألا ًالإ هب موقي ام امأ .ةفاك سانلا هب موقي ام يناثلاو ،ةمئألا الإ هب موقي ام
 ؛شيجلا ذيفنتو ،روغثلا دسو مالسإلا ةضيب ظفحو دودحلا ةماقإك :كلذف

 سانلا ةماع نم مهريغ هب موقي ام امأو .كلذ هبشأ امو ؛ءارمألاو ةاضقلا ةيلوتو

 )١( نيمالسإلا بهاذم :نمحرلادبع .يودبلا ج١ ص٧٠.

()١٧٦(



 نكلو كلذ هبشأ امو ؛نيبلا تاذ حالصإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وهف
 .ىلوأ هيلإ عوجرلاف ةعاطلا ضرتفم مامإ كانه ناك اذإ

 :ديعولاو دعولا ٦-
 يف يملإلا قدصلاو هلاعفأ يف يهلإلا لدعلاب ةقلعتملا اياضقلا نم امهو

 ديعولاو دعولا مولع امإو ،هدحو ىلاعت هللا صاصتخا نم وهو !هلدعو هرابتخا

 هنأو باقعلاب ةاصعلا هدعوتو باوثلاب نيعيطملا دعو ىلاعت هللا نأ ملعن نأ وهف

 لك دعولاو بذكلاو فلخلا هيلع زوجي الو ةلاحم ال هيلع دعوتو هب دعو ام لعفي
 هرابخإ وه لاعت للا دعوو هنع ررض عفد وأ ريغلا ىلإ عفن لاصيإ نمضتي ربخ
 نإ {. :ىلاعت هلرق يف ةرخآلا يف باوثلاب هايإ مهريشبتو ريخلاب نيحلاصلا هدابع

 .) از سوقلا تانج مُهَل تئاك تاحلاصلا اولمَعَو اونمآ نيذلا

 وهف لاعت هديعوو ريغلا ىلإ ررض لاصيإ نمضتي ربخ لك وهف ديعولا امأو
 يف نيقفاشو نيرفاكو نيكرشم نم ىلاعت هللا ءادعأل باقعلاو رشلاب رابخإلا

 يف نيكرشملاو باتكلا لخأ نم اورفك ن نيذلا نإ { :ىلاعت هلوق يف امك ةرخآلا

 يف قداص هلا نإ ثيحو . ") 1 ةئرلا رش رش مه كر اًهيف نيدلا مَتهَح رات

 نكمي الف دعوأو دعو امك رفاكلاو نمؤملا ىلع همكح ذفنم هنإف هديعوو هدعو

 هلوقل ليوحت الو هيف لدبت ال هللا مالكو هماكحأ لديي وأ ،هلاوقأ هللا فلخي نأ

 . '} & داعيملا فلخي ال هللا نإ ) ىلاعت

 )١( ةيآلا فهكلا ةروس ٩.

 )٦( ةيآلا ةنيبلا ةروس ٦.

 ٩. ةيآلا نارمع لآ ةروس ()

()١٧٣( 



 ٧- نيتلزنملا نيب ةلزنملا :

 ال امك انمؤم نوكي نأ دبعلل نكمي ال ذإ {ةلأسملا هذه يف سانلا فلتخا
 بحاصل نأب ملعلا وه نيملكتملا حالطصا يفو ،هتاذ تقولا يف ًاكرشم نوكي

 بحاص نأ ىلإ جراوخلا بهذف نيمكحلا نيب ًامكحو نيمسالا نيب امسا ةريبكلا

 سيل هنأ ىلإ يرصبلا نسحلا بهذو نمؤم هنا ىلإ ةئجرملا بهذو ،رفاك ةريبكلا
 ال ةريبكلا بحاص نأ ىلإ ةلزتعملا بهذو .قفانم نوكي امنإو رفاك الو نمؤع

 ثالثلا لزانملا هذهو . » ًاقساف نوكي لب ،اقفانم الو ارفاك الو انمؤم نوكي

 لرق يف امهنيب هللا قرف دقو امهنيب عمجلا ليحتسي (( قافنلاو رفكلاو ناميإلا ))
 ةللا بوتيو تاك رشُملاَو نيكرشُملاو تاَّقفاّتملاو نيقفانملا هللا بذعل أل :ىلاعت

 ة © . .©)هاميحز اروم هللا ناكو تانمؤملاو يسوملا ىلع
 هنأل نمؤم سيلو دحوم هنأل كرشم سيل قفانملا ن نوري ةيضابإلاو

 نأو نيتلزتملا نيب ةلرتم ال نأو ،داقتعالا ىلع ال لعفلا ىلع فقوتم قافنلاو صاع

 امإف ككرشلاو ديحوتلا نيب ةلرتم دجوت ال امك ،ناعمتجي ال نادض رفكلاو ناميإلا

 . ًاكرشم نوكي نأ امإو ادحوم دبعلا نوكي نأ

 رفكلا مسقني ذإ ،ةيضابإلا دنع رفكلا ةملك موهفم حيضوت بجي امك

 ةيصعم رفك وأ قافن رفك و ((ةللا نع جراخلا)) كرش رفك :نيمسق ىلإ مهدنع
 مولعم ركنأ نم ىلع ًآلإ قلطي ال كرشلا نيعمب رفكلاف .ةمعنلا رفك هيلع نوقلطيو
 رأ يحولا نم ائيش ركنأ وأ ،هريغ هب كرشأ وأ هللا دوجوك ةرورضلاب نيدلا نم
 قلطي ةمعنلا رفك وأ قافنلا رفكو .رانلا و ةنحلا وأ باسحلاو ثعبلا وأ ةلاسرلا

 )١( ص ١ج نييمالسإلا بهاذم :نمحرلادبع !يردبلا ٦٥.

 )٢( ةيآلا بازحألا ةروس ٥٢.

)١٧٤(



 كرت وأ رمخلاو نيزلاو ةقرسلاك ةيلمعلا رئابكلا نم ةريبك بكترا نم لك ىلع

 .اهريغو ناضمر مايص مدعو ةالصلا

 قالضإ اثيدح و اميدق ةيضابإلا ىلع نيلماحتملا باتكلا نم ضعب لغتسا دقو

 رغكلا ىنعم اونيبي نا نود ،نيملسملا نم رئابكلا يبكترم ىلع رفكلا ةملك ةيضابإلا
 رفك۔ا ىعم مهفت ىرخألا بهاذملا عابتأ ضعب نأل كلذ ،ةيضابإلا دنع دوصقللا

 نأب مهفي كلذ نمو ةلملا نم جورخلا - وهو كرشلل فدارملا رفكلا هنأب

 ةيضابإلا نأ نوعمسي نيحو ،كرشم ةريبكلا بكترم نأب نولوقي ةيضابإلا
 نم نيملسملا جارخإ مكحلا اذه نأ نوبسحي نيدحوملا ةاصع رفكب نومكحي

 .ةيضابإلا ةقيقحل فلاخم كلذ امنيب ككرشلاب مهيلع مكحلاو نيدلا

 .ىرخألا بهاذملاو ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لناسملا مهأ و

 دنع ةيمالسإلا بهاذملا ضعبل ةيعقاوو ةيقيقح ةفرعم دوجو ةلكشم نإ

 نأ امإ قرفلا هذهف {ةيدئاقعلاو ةيخيراتلا امتأشن ىلإ دوعي ىرخألا بهاذملا عابتأ

 ايميظنت ابولسأ يرسلا لمعلا نم تذختا امنأ اًمإو ،ةينطاب دئاقع تاذ نوكت

 نيملسللا رئاس نع نيلوزعم اهعابتأ لعج امم ،اهدارفأل ةصاخ ةديقعو ايجهنم

 نيعأ نم ممتافلؤمو مهبتك ءافخأ ىلإ اورطضاف ،ريفكتلا ةممتو عينشتلا نم ةيشخ
 بهاذملا عابتأ نيب تاعارصلا نم ريثك خيراتلا بتك تالجس يفو ،نيدقتنملا

 مهدجت كلذلف ةدوهعملا رشبلا تامس نم ةمس سانلا نيب نيابتلاف ) ،ةيمالسإلا

 كلذ ىلإو سيساحألا يف نيسكاعتم ،براشملا يف نيفلتخم كرادملا يف نيتوافتم

)١٧٥(



 6» ةدحاولا ةيضقلا يف مهتاروصت نيابتو دحاولا رمألا يف مهبهاذم ددعت عجري

 . ١ مهملح كلتلو كبر محَر نم اب" نيفلتخم نولازي الو ل

 ةيديقعلا اهلوصأ ديحت ال ةيمالسإ ةقرف ةيضابإلا نأ يف فالخ كانه سيل

 ءارآلا ضعب لوح عقي فالخلا نكل -ةنسلاو باتكلا - ةيمالسإلا ةعيرشلا نع

 تبهذو ،َيش تالوأت ىلاعت هللا باتك تلوأت ييلا بهاذملا نيب ةيفالخلا لئاسملاو

 ةنسلا دصاقم ةفرعمو ،هريغو حيحصلا ةفرعمل ةددعتم فقاوم ىلإ كلذ يف سانلا

 تأدب انه نمو .مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا نع المعو الوق تيور لا ةتباثلا
 فسعتلا رهظو هعورفو نيدلا لوصأ لوح ةمألا نيب تاعازنلا تأشنو تافالخلا

 رخآلا ىمر قيرف لكو باقلألاب اوزيانتو مهتلاب اوقشارتف ©قرفلا يخرؤم ىدل

 اهيفلاخم ىلع اهضعب تردصأو كًايازحأو ًاعيش ةمألا تعزوتو ةيساقلا مهتلاب
 تفلتخاو ة يداهتجالا ءارآلا تددعتو "مالسإلا نع جورخلاو كرشلا مكح

 نع كيهان «ضعب نع اهضعب زيمي ام وهو ةقرف لك ىدل رظنلا تاهجو فالتخاب
 ضعب يف مهئارآو ممت اداهتجاو ممتافالتخا زيمت يلا ةيبهذملا باقلألا مهئاطعإ

 .لئاسملا

 يركفلا ثارتلا اذه بناوج ضعبل حضاو ريغ اروصت كانه نكلو
 باتك ضعبل ةيعوضوم ريغ ىؤرو ةيخيرات فورظ نع مجن يمالسإلا يراضحلا

 نم تدغو ،تالاقملا كلت اوددرف نوقحاللا ءاج مث كاذ وأ يركفلا جاتنلا اذه

 نم ةلرتم تءاج امنأكو ،حيحصتو دقن لك ىلع ولعت ةينيقي قئاقح مهرظن ةهجو
 .ميلعلا ميكحلا ندل

 )١( غمادلا قحلا دمح نب ذمحا ،يليلخلا ص٥.

 )٢( ةيآلادوه ةروس ١١٨-١١٩.

)١٧٦(



 رجف ذنم «اهئانبأو ةيضابإلا ةسردملا ثارت ىلإ ةدئاسلا ةرظنلا يه كلت

 نم اهضعبو ؛ضورفم اهضعب {ةددعتم بابسأ ةديلو يهو ،مويلا ىلإ مالسإلا
 فورظ مهيلع هتضرف يذلا عضولا هاجت لعف ةركو ؛بهذملا اذه ءانبأ ماهسإ

 هذه ترزآتو .نونظلا مهيف نونظي سانلا اوكرتو ،مهنئازخ نونكميب اوتض ،خيراتلا

 ريثك ىدل اهعابتاو ةسردملا هذه نع انايحأ ةمتاقو ةيبابض ةروص ليكشتل لماوعلا

 باتكلا ىده نع داعتبالابو ةعامجلا فص نع قورملاب مهومسوف نيملسملا نم

 ةرمز نم مهجارخإ -اهقيقحت دنع - ةيفاك ممت مب تقصلأ امك .ةنسلاو

 . ) ةلبقلا

 لوح لدجلا ةذح يف وده ةمألا دهشت يمالسإلا خيراتلا روصع ربع

 ةغبصلا روهظ لاح يف ءودهلا اذه نوكي ام ابلاغو ،بهاذملا نيب ةيفالخلا لئاسملا
 فرصتنتو ةمألا ىوقتو ،ةيبصعلا لهأ نع دساحتلاو سفانتلاب بهذت يلا ةينيدلا

 .نيدلا رشن يف ةوعدلا وحن يعسلاو ءاطعلاو ءانبلاو رارقتسالاو امفوؤش ةياعر وحن
 ممألا ىلع هريثأتو هرود و مالسإلا ةوق نوشخي ام رثكأ نوشخي ةمألا ءادعأ نأ إ
 ام لوأف ]ةلطابلا مهئارآو مهتادقتعم باسح ىلع يحورلا هذوفن يمانتو ،ىرخألا

 تارتنلا روهظ نوذغيو افوكرحيف نيملسملا نيب ةيبهذملا تافالخلا ىلإ نوتفتلي

 حطس ىلع لدجلا روهظ نوعجشيف ؛لخادلا نم مالسإلا نيفدهتسم .ةيفئاطلا
 راهظإ ةيغب {ةيفالخلا لئاسملاو ءارآلا لوح هتدح نم نوديزيو ،يمالسإلا ركفلا
 ىنستي نيح !ريفكتلاو عيدبتلا ماكحأ رادصإو تايبصعلا دوقو اهيلع بصو نتفلا
 نمو ،فقارتنالاو قاقشلاو تافالخلا تاهاتم يف اهعافدناو ةمألا مذرشت مهل

 عرذت يلا ةرداصلا ماكحألا كلت نم ًاريبك ابيصن ةيضابإلا لانت نا فسؤللا

 :يه اياضق ثالث ىلع فالخلا لوح امباحصأ

 .ىلاعت هللا ةيؤر يفن ١-

 . ٩ص ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم : حلاص ىفطصم .وجاب ) ( ١

)١٧٧( 



 .رانلا يف قاسفلا دولخ ةلأسم ٢-

 .نآرقلا قلخب لوقلا ٢

 عم مهدحو ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لئاسملا نم تسيل ثالنلا اياضقلا هذه

 راصبإلا يهو ىلاعت هللا ةيؤر زاوج ةلأسمف ©ىرخألا بهاذملا عابتأ نم مهريغ

 ةرخآلا يف ناسنإلا ىلع ةليحتسم ةلزتعملا دنع امك ةيضابإلا دنع ةدرلا نيعلاب

 كلذو ،طقف هتافص ملعت امنإو ملعت ال هللا ةقيقح نأب مهتجحو ايندلا نع الضف

 ال لاعت هللا ةقيقحو هب ملاعلا نهذ يف روصتي نأ مولعملا ءيشلل دبال هنأل

 . "_) روصتت

 نأب لوقت ييلا ةميدقلا تايرظنلا ىلع ةيؤرلا يفن يف ةيضابإلا دمتعا

 يف يئرملا ةروص عابطنا وأ يئرملاب ةرصابلا عاعش لاصتا يف لثمتي راصبإلا

 اهزاوج مدعو ةيؤرلا يفن يف ةيضابإلا فقوم ززعت ةيرظنلا هذهو { 0 ةقدجلا
 بهذملا ددش دقو هب ةطاحإلاو يئرملاو يئارلا نيب ةهجاوملا ضرفت امنأل القع

 اردقتعاو {مهبهذم لصأل ةيضق اهنم اوذختاو {ةيؤرلا يفن ىلع هتوعد يف يضابإلا

 امأ ؛قلخلا ةماشم نع -لجو زع - هللا هيزنتل اهوركنأو ديحوتلا مدت ةيؤرلا نأ
 ءايندلا ف ناسنإلا هفرعي يذلا راصبإلاب سيل نكل «ةزئاج ةيؤرلاف ةرعاشألا دنع

 راصبألاب ىري ال هللا نأ ىلع ةلزتعملا تعمجأو ،هذهك سيل رادلا كلت مكح نأل

 ليوأت اذهو ،بلقلاب هللا ةفرعم نودصقيو "بولقلاب اهنأب ةيؤرلا اولوأت مهنكلو

 .ةيضابإلا هتلبقت

 )١( لوقعلا راونأ قراشم :يماسلا ص١٨٦١.

 )٢( هسفن ردملا ص٦٢٤٦.

)١٧٨(



 دعولاب قلعتم اذهو يهلإلا لدعلاب ةقلعتم رانلا يف قاسفلا دولخ ةلأسمو

 دعوت وأ ،باوثلا نم هب هللا دعو امو -لجو زع - هللا لدع اذه نإو .ديعولاو

 لخد نم لك نأ ةيضابإلا دقتعيو ‘قدصلا هدعوو قحلا هلوقف :باقعلا نم هب

 لخد نم نأ امك دمأ ريغ ىلإ اهيف نودلخ نيكرشملاو نيدحوملا ةاصع نم رانلا

 يف مهقفاوي و .دولخ راد نارادلا ذإ ءاهنم نوجرخي ال راربألا هللا دابع نم ةنجلا

 باوث عاطقنا مدعو ،نيرادلا دولخ ىلإ ةرعاشألا ىري امنيب {ةلزتعملا يأرلا اذه

 ىلإ نوبذعي مهنإ اولاقف نودحوملا امأ ،راجفلا نم نيدحوملا ريغ باذعو راربألا

 . » راربألا عم اهيف نومعنتيف ةنجلا نولخديو رانلا نم نوجرخي مش دمأ

 وأ ثداح وم لهو ؟قولخم ريغوأ قولخم نآرقلا له لوقلا ةلأسمو

 دنعال ةراشإ اهل دجن ال انك نإو ةيمالسإلا ةمألا لاب تلغش ةلأسم ؟ مدق

 رثات اهيف اوضاخ نيملسملا نيملكتملا نأ ودبيو نيعباتلا دنع الو ةباحصلا

 دقو اياضقلا هذه لثم ف تضاخ ينلا ةيدوهيلاو ةيحيسملاو ةينانويلا ةراضحلاب
 ةيضقلا هذهل ضرعت نم لوأو ،ةمألا يف اريبك ًافالتخاو ًاقاقش ةلأسملا هذه تثدحا

 طيحملا يف ركذي رثأ اهل نوكي نأ نود نكلو ،يرازفلا ديزي نبا وه ةيضابإلا نم
 نأ يف ددرتت مل برغملا ةيضابإف .ةلأسملا هذه لوح ةيضابإلا تفلتخاو ،يضابإلا

 .لوقلا كلذب نيدت

 ةمئأ هنلعأ ام نلعي نأ بوبحم نب دمحم مهمامإ لواح دقف قرشملا ةيضابإ امأو

 كلذ يف هل هتضراعم تدتشا مشاه نب دمحم نأ ريغ يبراغملا حانجلا مالعأو

 )١( غمادلا قحلا :دمحم نب دمحأ يليلخلا ص١٩١.

)١٧٩( 



 نع لوقلا رصقو ،ةمألا فلس هيلع ناك امب ءافتكالاب مهتملك تقفتاو هنع نثناف

 . "» نآرقلا قلخب ةلزتعملا اوقفاوو اوداع مهنكلو همدع وأ نآرقلا قلخب حيرصتلا

 :ةيضابإلل ةيسايسلا لوصألا ه

 فارطأ يف ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف امخض ًابجاو نينمؤملا ىلع مالسإلا ىقلأ

 يف ةيمالسإلا ةايحلا نكت مل كلذ لجأ نمو .اهفارطأ نع اديعبو ةيبرعلا ةريزجلا
 لإ وعدت تناك امنإو ،ةقيضلا اهدودح نمض ةئداه ةرقتسم ةايح لثمت ةرتفلا هذه

 نح اوفلاخي نيذلا ةبراحمو ،اهفارطأ يف ةوعدلا رشنو «ضرألا يف حايسنالا
 ددمتلا عباط ءةيمالسإلا ةايحلل صاخلا عباطلا اذه نمو .اوملسي وأ اوداقني

 هذه نيبدتنم «ةريزجلا دودح ءارو نيقفدتم مهسفنأ برعلا دجو ،راشتنالاو

 يف وأ !ماشلا ىلإ اهقيرط يف ةيبرعلا ةريزجلاو ةنيدملا رداغت تناك يلا بئاتكلا

 .قارعلا ىلإ اهقيرط

 رخاوأ ناك اذإ قح ،ةثالثلا ءافلخلا مكح لالخ تاحوتفلا ترهدزا

 امم ىسقأب مهتلغش ييلا نتفلا تناك ( امهنع هللا يضر ) يلع مايأو نامثع مكح

 ترذع فاصنإلا نيعب ترظن اذإو )) نودلخ نبا لوقي .حوتفلا هب مهتلغش

 تملعو ،دعب نم ةباحصلا فالتخاو نامثع يف فالتخالا نأش يف نيعمجأ سانلا

 مهكلمو مهودع هللا بهذأ دق نوملسملا امنيب ،ةمألا امب هللا ىلتبا ةنتف تناك امنأ

 ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلاب مهدودح ىلع راصمألا اولزنو ؛مهرايدو مهضرأ
 نم اورثكتسي مل ًةافج راصمألا هذه اولزن نيذلا برعلا رثكأ ناكو .رصمو

 هقلخب اوضاترا الو هبادآو هتريس مهتبذه الو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةبحص

 ؛يلبلخلا ر !ناهربلاو ليلدلا :ميهاربإ نب فسوي ،نالجرولا و ؤ لوقعلا راونأ قراشم !يلالا رظنأ ( ١)

 . غمادلا قحلا :دمحم نب دمحا

(١٨٠(



 ةنيكس نع دعبلاو رخافتلاو ةيبصعلاو ءافخلا نم ةيلهاجلا يف مهيف ناك ام عم

 . ©) (( ناميإلا
 دهشي مل يعامتجا كارح طسوو ةبهتلملاو ةبرطضملا ءاوجألا هذه لظ ي

 اقرجهو ةيبرعلا لئابقلا تاكرحت تناك 0 اريظن هل مهخيرات يف برعلا

 تناكو اهيف رارقتسالا ةلواحمو ةديدجلا نطاوملاو يضارألا هذه يف اهحايسناو

 داجيإ اولواحي نأ نم دب الف ةديدج ةئيب ىلإ ةيوارحص ةئيب نم ةمهم ةلقن عقاولا يف
 داهجلل ةمئادلا رافنتسالا تالاح نا الإ ،اهيف يراضحلا رارقتسالا لماوع

 مهقيرط يف تعضو ءاهنع ةجراخلا قرفلاو ةطلسلا نيب ةيبناحلا تاعارصلاو

 يعي ناك ثيحب ةوسق يف بعاصملا هذه عم نوعرطصي مهتكرت بعاصمو تابقع
 مث نمو ،رخآ بناج نم مهدوجول ديدمتو بناج نم ممتركفل الشف اهيف لشفلا
 يلا ةقيضلا قانآلا كلت ىلإ اهوءاج ييلا ةعساولا قافآلا هذه نع م دادترالا

 ةيسايسلاو ةيدقعلا مهراكفأ ترولبت تاعارصلا كلت مضخ يفو ،اهنم اوجرخ

 كلذلو ،زوفلا يف مهعماطمو حاجنلا يف مهحماطم لك اهلوح عمجت نأ تلواحو
 .ةايحلا يف ابهذمو ركفلا يف ةديقع مهل مالسإلا حبصأ

 ةراح تاوعد يه رخآ وحن نم داهجلل جورخلل رافنتسالا ةكرح نإ
 ىلع اعم تفدارتو ىرخأ تائيب ىلإ ةيبرعلا ةئيبلا نم جورخلاو ةرجهلا ىلإ برعلل
 جورخ نم ينيدلا مهريكفت لوصأ ىدعت لب ،طقف يدقع موهفمب سيل جورخلا

 مكح نم جورخلاو ىلاعت هللاب ةينادحولا دوهع ىلإ ةيلهاجلا ةينثولا دوهع نع
 اولوت و ؛ماعلاو لماشلا نيملسملا مامإو ةفيلخلا مكح ىلإ ،دودحملا ةليبقلا خيش

 ال ةفص جورخلا ادغ تيح ةيسايسلا مهؤارآو مهبهاذم تأشنف مهجورخ نيدهاج

 نع مهجورخو ( ميكحتلا ) نع مهضعب جورخو داهجلل مهجورخ ،مهتمز

 ٢٨٠. ص ةمدقما: نودلخ نبا ) ( ١

(١٨١( 



 لإ ( ةيلبقلاو ةيبصعلا ) ةيبرعلا ممقاذ نم مهجورخ لب رئاجلا مكاحلا ةعاط

 .( ةيلبقلاو ةيبصعلا ) ةيبرعلا ممتاذ وحن ةيناث مهجورخ

 لظ يت "ةزيجو ةدم مائو ةلاح يمالسإلا عمتحلا شاع نيفص ةعقو لبق
 هذه نأ الإ {ةيلهاخلا ةيبصعلاو ةيلبقلا تارعنلا بيذت نا تعاطتسا ةيمالسإ ةدحو

 ١لوألا يرجهلا نرقلا فصتنم يف تثدح ييلا نتفلا ببسب اهلاح مدي مل ةدحولا

 ةطقن تناك ةريطخ تايعادت نم اهالت امو (ه٧٣٢) نيفص ةعقو نتفلا هذه نمو

 يسايس جورخ نيفص ةعقو تايعادت نم ناكو «ةيمالسإلا ةمألا خيرات يف لوحت
 (يضر) بلاط يبأ نب يلع مامإلا فوفص يق نيتفئاط روهظو ،ميكحتلا نع
 ىرخأ ةفئاطو ةعيشلا اهنم هتاوطخ كرابتو هبناجب لتاقتو هرصانت تفقو ةفئاط

 .( ةمكحملا ) اهنمو هنع تجرخو ميكحتلا هلوبقب هيلع تمقن مث هعم تناك

 يسايسلا بزحتلا رهظو ةديقعلا لمشيل نىحنأ مغ ؛ايسايس فالخلا ساسأ ناك

 يلع مامإلا سيدقت يف ةعيشلا تغلابف بهاذمو عيش ىلإ نوملسملا مسقناو

 يصو هنأل أطخلا نم موصعم هنأ اودقتعاو ،هيلأتلا ةجرد ىلإ (ههجو هللا مرك)

 نم اهيلع صوصنم ةمامإلا نأب اولاقو {ةباحصلا نم هريغ ىلع هولضفف هللا لوسر

 لسن ىلع اهوبجوأو هتيرذ نم نيموصعملا ةمئألل هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا لبق

 .(يضر) يلع

 هنأ ىلع داقتعالا اذه ج راوخلا مهنمو نيملسملا نم فئاوط تضفر امنيب

 نأ الإ مالسإلا ىلع يلع لضفو ةناكمب مهفارتعا عمو 6 يش ق مالسإلا نم سيل

 نود تيبلا لآ صاصتخا نم تسيل يهف ةبجاو 1 عم ةدايقلاو ةمامإلا

 ملسم درف لك يف ققحتت نأ نكعيو نيملسملا نيب عاشم قح يه لب ،مهريغ

 الل يمجعأو يبرع نيب قرف ال ذإ ،هتليبقو هبسن نع رظنلا ضغب لقاعو نمؤمو

 .ىوقتلاب

(١٨٦(



 بهذملل هفينصت يف تالؤاست ةدع عضي يضابإلا بهذملا ف ثحابلاو

 ةيركف ةكرح هنأ وأ ةيسايس ةكرح رأ ةيدقع ةقرف هنأ ىلع فنصي له يضابإلا

 ؟ةيهقف ةيلوصأ ةسردم وأ ةيمالسإ

 ةسردم يه لب {ةملكلل قيضلا نيعملاب ةقرف تسيل ةيضابإلا نإ عقاولا يف

 مغرو !ةفاك نيملسملا دنع ةفورعملا يمالسإلا عيرشتلا رداصم ىلإ دنتست ةيركف
 تايعادتل ايعيبط ايسايس اجاتن اوناك ممتأ الإ ةيهقفلاو ةيبهذملا ةيحانلا نم مهلادتعا

 ةلأسم لرح ةفصاع ةيسايس تاعارص دهش يذلا لوألا يرجهلا نرقلا ثادحأ

 يركفو يسايس شاعتناك ةيمالسإلا قرفلا ترهظ اهرثإ ىلع ،مالسإلا يف ةفالخلا

 ماظنلاو ةدايقلا دوجو بوجو دكؤت تناك لا «ةنيابتملا تافالتخالا كلت لظ يق

 يف ةدحاو ةيرظن ىلع عامجإلا يعي ال عملا اذه يف قفاوتلا نأ الإ يسايسلا
 فالتخا نم حضاو يسايسلا ماظنلا لكشل ةيرظنلا بايغف ،ةيمالسإلا ةلودلا

 نودلخ نبا نيب دقو .ةفالخلاو ةمامإلا موهفم فيرعت يف ةيمالسإلا بهاذملا

 ةسايسو ،نيدلا ظفح يف ةعيرشلا بحاص نع ةباين هنأ ))يف بصنملا اذه ةقيقح

 امامإ هتيمست امأف .مامإو ةفيلخ هب مئاقلاو {ةمامإو ةفالخ ىمستو كهب ايندلا

 ابأو .ىربكلا ةمامإلا لاقي اذهلو «هب ءادتقالاو هعابتا يف ةالصلا مامإب ةيبشتف

 لوسر ةفيلخو ،قالطإب ةفيلخ لاقيف هتمأ يف ينلا فلخي هنوكلف ةفيلخ هتيمست
 : . ) « هلل

 ممشإف ،باقلألا نم هريغ نود مامإلا ظفل ةيضابإلا قلطأ نيح اذهلو

 يف درو.امع ًالضف ةالصلاب مومأملا ءادتقاك ءادتقالا موهفم ةمامإلا نم نودصقي

 )١( ةمدقملا :نودلخ نبا ص٣٣٩.

‘١٨٣٧( 



 لاعت هلوقو ، "}) ه امامإ َيقَملل انلَعجاَو » ىلاعت هلوقك صوصن نم كلذ

 .} ه متي رسل لع ينإ )ا
 سانلا ةماع ةسائر )) وه ةيضابإلا دنع ةسائرلاو ةفالخلاو ةمامإلا موهفمف

 ةزوح ظفحو نيدلا ةماقإ يف لوسرلا ةفالخ يه صخشل ايندلاو نيدلا رومأ يف

 " (( ةلملا

 يمو نيملسملا ىلع مزلم قحو بجاو رمأ ةيضابإلا دنع ةمامإلا ةماقإو

 يف هنيب ام ىلع دودحلا ةماقإو لدعلاب مايقلاو ،يهنلاو رمألا هللا ضرفل ةضيرف
 يك مكاحلا وأ مامإلاو ،بجاو هبصنف لدع مامإب الإ يهنلاو رمألا متي ال ذإ هباتك

 ماكحأب قلطملا مازتلالا هيلع بجي ملسم يأ نأش هنأش يضابإلا يسايسلا ركفلا

 لاعت ةلا رماوأ عابتا ىلع سانلا صرحأ نوكي نأو هلاعفأو هلاوقأ لك يف مالسإلا

 هللا ا ماكحأ قيبطتو نيدلا ةماقإ يه ةيساسألا هتمهمو اقلطم اهنع ديحي ال

 ةيعرلا ىلع ضرفيو امنوؤش ةياعرو اهنع عافدلاو ةمألا ةدحو ىلع ةظفاحلاو
 للا رمأ ىلع مامإلا ماقتسا اذإو ،قلاخلا ةيصعمب رمأي مل ام هتعاطو هعابتا ةفاك

 الو ،ةالوملاو ةعاطلاو عمسلا قح هل نإف عرشلا همزلأ ام لكب ماقو ىلاعت
 .هنايصعو هرمأ ةفلاخم زوجي

 نييعت ةرورضب مهعانتقاو ةيضابإلا دنع ةمامإلا بوجو ىلع ديكأتلا عم

 بوجو اولعج منأ عمعم نعم ةصاخ فورظ 8 ةبجاو اوري ا مشأ لإ مامإلا

 طورش ةلمح اوعضوو ،اهتماقإ ىلع دعاست لا لماوعلا رفاوتب ًاطورشم ةمامإلا

 )١( ةيآلا ناقرفلا ةروس ٧٤.

 )٦٢( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٦٤۔

 )٢( ديحوتلا ةديقع حرش :دمحم اشيفطأ ص٤٣٧

(١٨ (



 يمرضحلا قحساوبأ ىري امكو ةلودلا نالعإو مامإلا رايتخا يف اهتعارم يغبني

 .:لاصخ ةنالث ةمامإلا بجوي يذلا نأب ( ه ٤٧٥ ت)

 .لطابلا لهأ نوبلغي مهنأ مهنظ ىلع بلغي نأ كلذو ،ةوعدلا لهأ ةوق :اهفوأ
 سيل ءاحصأ نيلقاع نيغلاب ارارحأ ًالجر نيعبرأ ةوعدلا لهأ نوكي نأ : يانلاو

 , .ىمعأ مهنم

 هقفلاو نيدلا لوصأب ملع لهأ ادعاصف لاجر ةتس مهيف نوكي نأ :ثلاثلاو

 بجو فصولا اذه ةوعدلا لهأ يف عمتجا اذإف .نيدلا يف حالصو عرو ووذ

 . "» عرولاو نيدلا يف مهلضفأل ةمامإلا اودقعي نأ مهيلع

 عقص وأ دحاو دلب يف ةمئإلا ددعت زيجي ال يذلا يأرلل ليمت ةيضابإلاو
 نيرظطق نيب الصاف رحبلا ناكو مالسإلا راطقأ قاطن عستا اذإ امأو ،قيض دحاو

 ةلصخ يف الإ ايندلا يف نيملسملل نامامإ نوكي نأ زوجي الو ))زوجي كلذ نإف
 :6} ((رحب امهنيب نوكي نأ وهو ،ةدحاو

 نإف ةيمالسإلا ةديقعلا هؤشنم يذلا ةيضابإال يسايسلا ريكفتلل ارظنو
 أدبم نم اقالطناو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم قيبطت ىلع موقت ةمامإلا

 لمعلل يسايسلا هاجتالا نإف بسنلاو قرعلل رابتعا نود حلصألاو ىقتألل ةيلضفألا
 ةيرحلا أدبم ىلع موقي ةيمالسإلا ةلودلا ماظن ةماقإ لاحب يف مالسإلا ميلاعتب

 نمو ةيمالسإلا ةعيرشلا دودح نمض درفلا قوقح نامضو ةاواسملاو ةيناسنإلا

 ناك قلطنملا اذه نمو ،هنوئش ةياعر ىلوتي نم رايتخا ةيرح نطاوملا تايرح مهأ
 هايازم مهأو "يمالسإ يطارقميد ههاجتا ارايتخا ةمامإلا رايتخا يف ةيضابإلا يأر

 )١) يمرضحلا ٠ لاصخلا رصتخم : سيق نب ميهاربإ ص١٩٤.

 )٦٢( هسفن ردصملا ص١٩٤.

(١٨٥( 



 رصعلا وركفم هب يداني يذلا يطارقميدلا جهنلا وهو ىروشلا أدبم ىلع ةظفاحملا

 . مكحلا ةمظنأ ةماقإ وحن مهاواعد يف ثيدحلا

 تلغش ةلأسم هذه ؟ نيملسملا دنع ةمامإلا نيبعت طورش يه ام نكلو

 ةدعاس ييب ةفيقس يف نوملسملا عمتجا نأ ةظحل يمالسإلا يسايسلا ركفلا

 راصنألا لاق نيح ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ( ةيرجه١١ ةنس )

 نوملسملا فلتخا ةيسايس ةلكشم لوأ اهلعلو ،ريمأ مكنمو ريمأ انم نيرجاهملل

 دوعي فالتخالا اذه ببسو اقرف نومسقنيو بازحأ نويزحتي مهتلعجو اهلوح

 حشرملا يف اهرفاوت بولطملا ةمامإلا طورش ديدحت يف فالتخالا ىلإ لصألا يف
 طورشلا لوح ءارآ ةيضابإلا ءاملعلو .نينمؤملا ريمأ وأ ةفيلخلاوأ مامإلا بصنمل
 ةطاسبلاب تفصتاو ضعبلا دنع ةمارصلاو ةرثكلا نيب تددعت ةمامإلا يف ةبولطملا

 سيق نب ميهاربإ قحسا وبأ اهصخ يلا طورشلا يتأي اميفو .نيرخآ دنع ةلوهسلاو

 : ةلصخ ةرشع ىدحإ يهو ،اهدوجوب الإ دحأل ةمامإلا متت ال ذإ ١) يمرضحلا

 .القاع ارح اغلاب الجر نوكي نأ :الوأ
 .مصأ الو ىمعأب سيل نوكي نأ :ايناث

 .سرخأب سيل نوكي نأ :اثلاث

 .ةيبرعلاب ًاحيصف نوكي نأ :اعبار

 .نيلجرلا الو نيديلا عوطقم الو نمزب سيل احيحص نوكي نأ :اسماخ
 .نيدلا يف عرولاو ملعلا لهأ نم نوكي نأ :اسداس

 لضفأ نم نولقاع نوغلاب رارحأ لاجر ةتس ةيالولا لهأ نم هل دقعي نأ :اعباس

 .ًادعاصف ىمعأ مهيف سيل نيدلا ف عرولاو ملعلا يف نيملسلل

 .هفن ردصملا )١(

()١٨٦(



 كلذ يف نوكي ال ةمامإلا دقع مهيلع نيملسملا ةوعد لهأ نم نوكي نأ :انماث

 .طرش

 مل نإف سرحب هنيبو هنيب نوكي الأو نيملسملا نم هلبق دحأل اودقعي ال نأ :اعسات

 .مامإب سيلو هلبق يذلا ةيعاد ناك رحب مهنيب نكي
 سيلو لبق نم امهيأ يردي الو دحاو تقو يف هريغلو هل دقعي ال نأ :ًارشاع

 .نيملسملا نيب ىروش رمألا عجريو ةمامإ امهنم دحاول سيلف رحب امهنيب
 .دلج الو عطق نم دح هيلع مقي مل نمم نوكي نأ :رشع يداحلا

 طرش وهو - ةيبرعلاب احيصف - ةيبرعلا ةغللاب هماملإ مامإلا مزلي عبارلا طرشلاو
 نأ الإ {(لاصخلا رصتخ) هباتك يف يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قحساوبا هعضو دق

 فسوي نب دمحم هفاضأ طرشلا اذه نأ هثحب يف بهذ نالهج نودع ثحابلا

 يربربلا ناسللا نأ ظحال هلعلو هاوس هيلإ هتني ملو )) (ه٢٣٣١ ت ) شيفطأ
 ةيبرعلاب لاني يذلا ردقلاب ةيربربلاب لاني ال ملعلا نأ كردأو هنامز لهأ ىلع بلغي

 , 0١ ((ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلاو نآرقلا ةغل

 نيعم درف قح نم سيل ةمامإلا بصنم نأ ىلع جراوخلا عم ةيضابإلا قفتي
 ةفالخلا امنإ .رخآ نود ةيسنج وأ ةرسأ نود ةرسأ ىلع اركح الو ،هريغ نود
 برعلا ال ةماع نيملسملا نم ةوجرملا ةءافكلا هيف رفاوتت نم عيمج نيب عاشم قح

 ردص ق جراوخلا ناك كلذلو مالسإلا ةعقر عاستا لبق. لاحلا ناك امك بسحف

 املو يبرع لكل اقح اودعيو اةنيعم ةلالس ف ةفالخلا رصح نوضراعي مالسإلا

 نأب اودانف مهلوق نم اولدع برعلا ريغ نم تاعامج هيف تلخدو مالسإلا رشتنا

 . "> اهطورش هيف رفاوتت ملسم لكل قح ةمامإلا

 )١( شيفطأ دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نودع ،نالهج ص١٠٢.

 )٢(. يسايسلا مالسإلا خيرات : ميهاربإ نسح "نسح ج٢ص٢.

)١٨٧١( 



 فيرشلا ثيدخلا يق ءاج امك ةمامإلا يف ةيشرقلا ةيضابإلا طرتشي غ و

 هيلع تناك ام فصوب حيجرتلا باب نم هولمح يذلاو (( شيرق نم ةمئألا))
 برعلا لئابق نيب ةدايسو ةناكم نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دهع يف شيرق
 ةمألا ةحلصم وه مامإلا بسن يف ةيضابإلا ىدل طباضلا نإف تارابتعالا هذه نمو

 ملو "نوللاو قرعلاو بسنلا نع رظنلا ضغب مامإلا يف ةبولطملا طورشلا رفاوتو

 رهو برغملا يف مهل امامإ يسرافلا متسر نب نمحرلادبع نييعت نم ةيضابإلا ًناوتي
 .بسنلا يف برطضملا يسرافلا

 عم قفتت ةيضابإلاف لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوج ةلأسم امأو

 ةمذم كلذ يف ىرت الو لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زاوج يف ةرعاشألا

 دوجو عم ةمامإلا بصنم لجر ىلوتي نأ يف ةماعلا ةحلصملا قيقحت وه فدهلا املاط

 .هنم ملعأ وه نم

 ,يش يف مهنع فلتخي ال نيملسملا رئاسك صخش ةيضابإلا رظن يف مامإل
 نوؤش ةياعر ماهم مايقلاب فيلكتلا فرشو ةيلوؤسملا ةنامأ لمح هنأ ىوس

 ىلع هللا دهاع طورش ىلع ًآلإ هيلإ لؤي مل بصنملا اذهو سةلودلا ةرادإو نيملسملا

 عرشلا همزلأ ام لكب ماقو ىلاعت هللا رمأ ىلع ماقتسا نإف ،هنييعت موي اهقفو ريسلا

 نأ هتلود مهلمشت نمم دحأل زوجي الو ،ةالاوملاو ةعاطلاو عمسلا قح هل نإف «ب

 قحلا قيرط نع داح هنأ تبث اذإ امإ ،هيلع ةعاطلا اصع قشي نأ وأ هرمأ فلاخي

 ىلع ىدتعاو ،دوبنحلا لّطعو ىوهلاب مكحو ةيعرشلا ماكحألا قبطي مل و

 هدر ةمألا ىلع نإف ،هبر رمأ نع قسفو ،هل بنذاال نم بنذلاب ذخأو ،تامرحلا

 يباو اعفن هعم ةحيصنلا دجت مل نإف 3هل ةحيصنلا مدقتو باوصلا ةداج ىلإ

 .هلزع بج وو ةبجاو ريغ هتعاط حبصتو لطبت هتمامإ نإف ربكتساو

)١٨٨(



 ينام يف الإ لطبت ملف هتمامإ تتبث نم هرصتخم يف يمرضحلا قحسإوبأ صخل
 : )١) لاصخ

 .هلك هرصب بهذي نأ : امهلوا

 .هلك هعمس بهذي نأ : اثلا

 .صرخ نأ : ثلاثلا

 .هلقع ريغتي نأ : عبارلا

 هيلع ميقيف هريغ مامإ ماقيو علخيف ًادح اهيلع بجوي ةريبك لمعي نأ :سماخلا

 . دحلا

 تعخمنا الإو بات نإف باتسيف دح هيف هيلع بجي ال ابنذ لمعي نأ :سداسلا

 .هتمامإ

 .فالخلا لهأ بهذم ىلإ بهذم نم لقتني نأ :عباسلا

 .ةمامإلا نم هسفن علخي نأ :نماغلا

 :يه اهأوبتي نأ ناك يأل نكمي ال يلا ةمامإلا عناوم امأ

 متي الو يمز وه لب هايئارو سيل مامإلا بصنمف ،ةئارولاو نييعتلا أدبم :الوأ

 .دقعلاو لحلا لهأ ةراشتساب الإ

 صني طيسب أدبم نم اقالطنا مامإلا بصنمل هباختنا ضفريو ،كبعلا ةمامإ:ايناث

 طورش تعمتجا اذإو ؛نيرخآلا مكحي نأ كلمب ال هتيرح كلمب ال نم نأ ىلع

 )١) ص لاصخلا رصتخم :سيق نب ميهاربإ { يمرضحلا ١٩٤.

()١٨٩( 



 وأ هنول ببسب هتعيب ىلع نوضرتعي ال مهنإف ،رح هنكلو دوسأ لجر يف ةمامإلا

 ةالصلا يف زوحت ال هتمامإ نأل ،لاح لك ىلع زوحت ال يبصلا ةمامإ :اثلاث

 ىلوتي ًامامإ نوكي فيكو ،ىربكلا ةمامإلل حلصي فيكف ىرغصلا ةمامإلا يهو
 هبلع سيل نمو باقع الو باسح هيلع سيل يبصلاو هرمأ كلمي ال نم ماكحألا
 .مهبقاعيو سانلا بساحي فيك «هبر دنع باقعو باسح

 .انزلا دلو ةمامإ :اعبار

 يف اوفلتخا نإو لهأتو ةءافك نم تيتوأ امهم زوحت ال ةأرملا ةمامإ :اسماخ

 .ةيضاق اهزاوج نرك

 زكنراو اركبم أشن ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا لوصأ نإف لاوحألا لك يتو
 يميلسلا فوع نب راتخملا ةزمحوبأ اهددح ةيساسأ و ةيروحم ئدابم ةثالث ىلع

 ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلا ربنم ىلع اهاقلأ لا هتبطخ يف (ه٠٣١ ةنس لتق )

 دباع ًاكرشم ةثالث الإ مهنم نحنو اتم سانلا ) ةنيدملا لهأل لاق نيح مالسلاو

 . "» (..ًرئاج ًامامإ وأ ،باتكلا لهأ ارفاك وأ ،نثو

 قوف نم ةوعد وأ ،قرو ىلع اربح ةيضابإلل ةبسنلاب ةمامإلا أدبم نكي مل و

 دسافلاو رئاحلا مامإلا لزعب ةمألا قح يف عقاولا ضرأ ىلع ءاج ديسجت امنإو ربانملا

 ةيمالسإلا قرفلا نم اهريغ لثم اهلثم ةيضابإلاو {هتايلوؤسم لمحت نع زجاعلا وأ

 هذه تناكو اهلزعو اهماهمو اهنييعت طورشو ةمامإلا ةلأسمل ةريبك ةيمهأ يلوت

 ةيقالخأ سيياقم نمض يتأتو ،ديقعتلاو عونتلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةلأسملا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا ج١ص٣٦.

(١٩٠



 ةيطارقميدلا اهؤدبم ةيسايس ةيرظن ىلع موقت يهو ةيحورلا نيدلا ميلاعتب ةطبترم

 ةيطارقميدلا هذه اوقبط دقو ،يسايسلا هاجتالل ماع جهنمك (ىروشلا ) ةيمالسإلا

 اوسحأ اذإو ؛مهأفكأو مهعجشأو مهاقتأ مهتفالخل نوراتخي اوناكف مهسفنأ ىلع

 .هنع اليدب رخآ اوراتخاو هولزعو ةفيلخلا نم ةقثلا اوبحس رايتخالا اوؤاسأ مهنأ

 جورخلا موهفم نمض ةيروحملا ةيضقلا ةفالخلاو ةمامإلا ةلأسم تناك

 ًابلطمو ةياغ وأ ؛هقيقحت ىلإ نوعسي افده نكت مل اهنكلو ،ةيضابإلل يسايسلا

 جمانرب لجأ نم يه امنإو ،اهيلإ لوصولل لبسلا نوقلتخيو عئارذلا نوعرذتي

 رسألا أدبم المع يعامتجالاو نيدلا حالصإلا ىلإ ةيلخادلا هتسايس يف فدهب

 ىلإو ءةيمالسإلا ةديقصلا لوصأل ًاديسحتو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ىلإ ةيجراخلا اهتسايس نم فدقمت امكو ةورثلا عيزوت يف ةاواسملا ادبم

 ىلإل نسحأ يمه قێلاب مالسإلا ةوعد لقنو ءادتعا لك نم ةمألاو ةديقعلا ةيامح

 لمعلا موهفم ىلع اساسأ موقي يميظنت جهنم قفو الإ متي ال اذهو ،ىرخألا ممألا
 املس عمتجملا نوؤش يف يقيقحلا نزولا ةعامجلل نأ يأ 5(ةيعامجلا ) يعامجلا

 ةعيرشلل قسيمع مهف نمض يأبو !نامتك وأ ةيرس 5روهظو ةبلغ ابرحوأ

 هنأش نم ام لكل "نماضتلاو نواعتلا ىلع ةمئاقلا ؛ىروشلا ىلع ةضاحلا ةيمالسإلا

 حور لصؤيو .تاذلا بحو ينانألا كولسلا ذبني يذلا يمالسإلا عمتجملا ةيوقت

 .مالسإلا يف ةيعامجلا ةوخألا

 ،يضابإلا يسايسلا ماظنلا عبطت يلا ةيساسألا راكفألاو ئدابملا يه كلت

 وحن !ةمهمو ةينغ ةيركف دفاورب يمالسإلا ركفلا دم يف تمهسأ ،زيمتلاو ةدارفلاب

 هاجتا نم يتأت ةيسايسلا لوصألا هذهو !ةثيدحلا ةيسايسلا مظنلا تايدحت ةهجاوم

()١٩١(



 هاجتالا ادع ةفلتخملا ةيفسلفلاو ةيركفلا تاهاجتالا رثأتي مل صلاخ يمالسإ يركف

 نم اهريغو نانويلا ةفسلف نم ممقديقع اودمتسي ل ةيضابإلا ( نأو ،يمالسإلا

 هردمتسا امنإو نوفرعي ال امب نوفرهي نيذلل كلذ معز اولحي امك نيلوألا ريطاسأ

 . “) ((ةقيقحلا ةعشأ راونأو ،قحلا عيباني ىفصأ نم

 )١( الخليلي٬أحمد:الحق ص غمادلا ٢١.

(١٩٢١(



 ثلاثلا لصفلا

 : تومرضحب ةيضابإلا أ

 تدعو دادغبو قشمد لإ يبرعلا لقنلا زكرم لوحت مالسإلا دعب

 ةمعفللو ةنوتفملا ةديعبلا ةيئانلا نكامألا نم يبرعلا ناسنإلا يعو يف تومرضح
 ىراحصو تازافم اهلامشو ةيبرعلا ةريزحلا بلق نع اهلصفت بئارغلاو بئاجعلاب

 نم دعبأ ىلإ يميمتلا كيرش نب لدومشلا رعاشلا بهذ دقو 3&ةرفقمو ةشحوم

 دشنأ نيح نيصلا اهيأن يف يزاوت اهلك ةرومعملا فارطأ دحأ اهدع نيح كلذ

 : لاقو

 انيفسأ حايرلل لاقي تيح

 انيرسي ىرسلل هجو لكو

 انيربي نم لمرلا ىصقأ نقلب
 انيّصلا نغليو تومرضحو

 لوألا نرقلا نم نانلا فصنلا ق جراوخلا تاكرح ترهظ نيحو

 ةديعبلاو ةيئانلا قطانملا يف اهؤامعز ىأر {ةيدقعو ةيسايس تاكرحك ،يرحملا

 ةقحالم نم افوخ كلذو ،امتاكرحتو اهطاشنل ةلهؤم قطانم ةفالخلا زكرم نع

 .امب ءارمألاو ةالولا شطبو

 قرفلا كلتل انيصح أجلم تناك ييلا نكامألا نمض تومرضح يقأت

 جراوجلا تالص تناك دقو .ةيمأ ينعب مكح نع جورخلاب ةيدانملا تاكرحلاو

 ةيسايسلا امتارايتو اهقرف لكب تاكرحلا هذه روهظل ركبم تقو ذنم تومرضحب

 عابتأ مهو إةيدجنلا ةقرفلا ربع تومرضحب ج راوخلل لاصتا لوأ ناكو ءةيدقعلاو

(١٩٣(



 نب عفانو رماع نب ةدحب نإ ليقو ((ه٨٦ ةنس لتق ) يفنحلا رماع نب ةدجن

 مث ريبزلا نبا ةرصن ىلع جراوخلا عم ةكمب اعمتجا دق ضابإ نب هللادبعو قرزألا
 ةماميلا ىلإ ةدحنو ،ةرصبلا ىلإ عفان راصف :ةدحب عم عفان فلتخاو ،هنع اقرفت

 ." رفك لاتقلا نع دوعقلاو ،لحت ال ةيقتلا :لاق ًاعفان نأ امهفالتخا ببس ناكو
 ةرجملا نم٦٦ ماع يف تومرضح ىلإ اوثعب ةيدجنلا نأ نودلخ نبا ركذو

 . "» ةقدصلا ضبقل كيدف ابأ اولوو

 رماع نب ةدحب عابتأو ةبلعث نب سيق نب روث نب هللادبع كيدف وبأ عاطتسا
 ؛تومرضح يف ج راوخلل يسايسلا ركفلا ةعاشإو ةئيهتل ةمراضحلا نيب اوطشني نأ

 يمرضحلا عمتجملا يف ةسورغم ةقرفلا هذه راكفأ ةاون تلظ 4ه٨٦ ةنس ذنمو

 نم صالخلا فهلتب رظتنت تناك يلا عمتجا تائف لك نيب عساولا دييأتلا ىقلتو

 جراوخلا ركف أدبو ،عيمخلاب قحل يذلا مهملظو نييومألا ةالو فسعتو روج

 تاعامجو قرف ىلإ مهماسقناو مهسفنأ نع جراوخلا جورخ ربع رولبتي يسايسلا
 اهنمو ((ةدعقلا )) ةلدتعملا ةعامجلا تلبرغ دقو ةلدتعملا اهنمو ،ةفرطتملا اهنم

 ىلإ برقأ (مجهنمو ًاقيرط اهسفنل تطتخاو {ةيدقعلاو ةيسايسلا اهميهافم ةيضابإلا
 لصاوتلا ربع جراوخلاب لاصتالا تومرضح تدهع دقو ؛ةنسلاو ةعامجلا لهأ

 يف ةينيدلا مساوملا ءانثأ يف وأ تاكرحلا هذه ءامعزل نيبودنمو نيلثمم عم رشابملا

 مقوعد ىلإ نوعمتسيو ممب نوعمتجي نيذلا ةمراضحلا جاجحلا ةطاسوب ةكم

 ىلإ وعدتو نييومألا مكح ضهانت ييلا ةيركفلاو ةيسايسلا ممتاحورطأو مهئارآو
 .مهيلع درمتلاو ةروثلا

 )١( لحنلاو للملا :ناتسرهشلا ص٩٦٩.
 نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا [ق] ج٢ص٧ ٤.

)١٩٤(



 سانلا ةوعدو جحلل ماع لك ةكم ىلإ نودفي نيذلا ءالؤه نيب نم ناك

 يدزألا فرع نب راتخملا ةزمح ربأ ناورم لآو دمحم نب ناورم فالح لإ

 ةلادبع ىاو نح ةكم ىلإ ةنس لك فلتخي لزي مل يذلا يضابإلا يرصبلا يميلسلا

 . "_ ةئامو نيرشعو نامث ةنس رخآ يف يدنكلا ىيحي نب
 بيطخلاو عاجشلا دئاقلا تافصاوم راتخملا ةزمح يبأ ةيصخش يف تعمتجا

 رثؤي نأ ملعلا ةلمح دحأ هفصوب ةوعدلل هبولسأ لالخ نم عاطتساو "بيدألا

 نأ أيهم ناك يذلا "يدنكلا ىين نب هللادبع ىلع 7 ًايوق اريثأت همالك نسحب

 ىيحي نب ةللادبع ةباجتسا تناكو «راتخملا ةزمح يبأ نم ةوعدلا هذه لثم ىقلتي

 ىلإو ةيطارقميدلا ئدابملا ىلإ امتاعلطتو تومرضح ةباجتسا يه يضابإلا بهذملل

 ديلافت عم مجسنملاو يضابإلا بهذملا هرقي يذلا لداعلا مامإلا باختنا أدبم ةوعد

 مكحلا ماظنو ةطلسلا عاونأ نم عونلا اذهل علطتت يلا ةيلحملا لئابقلا ةبغرو

 .مهفسعتو ةيتتأ.ينب ةالو روج نم صالخلا ىلإ علطتلاو

 عمجت داكت رداصملا نإف ةزمح يبأب يدنكلا ىجي نب هللادبع يقتلي نأ لبق

 امالك عمسا نإ لجراي ر :هل لاق ةزمح يبأب هئاقل دعبو {هقفلاب املاع ناك هنأب

 ح جرخف يموق يف عاطم لجر ينإف يعم قلطناف قح ىلإ وعدت كارأ ز انسح

 لآو ناورم فالح لإ اعدو ةفالخلا ىلع ةزمحوبأ هعيابف تومرضح درو

 . "_) ((ناورم

 دق ةيضابإلا نأ نم هريغو يربطلا ةيوار يف " تافيلخ ضوع ككش

 نب هللادبعل يدزألا فرع نب راتخملا ةزمح يبأ مض دعب تومرضح يق ترشتنا

 كاعم تومرضح ىلإ امدق امنأو ه٨٢٦١ ةنس جحلا مسوم ءانثأ يف يدنكلا ىجي

 )١) صاج يرطلا خيرات :يربطلا ٣٠٦٢.

 ۔هسفن ردصملا )٦(

 .٨١١ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :ضوع "تافيلخ )٢(

()١٩٥( 



 ضقاشتي ًاربخ هدعو ،نيملسملا ىلع ًامامإ يدنكلا ىجي نب هللادبع ةعيابم نالعإو
 .ةرتفلا كلت يف ةيضابإلل ةينوناقلا عئارشلاو دئاقعلا نع فرع ام عم

 اوناك ةرتفلا كلت يف يضابإلا بهذملا عابتأ نأ دصقي تافيلخ ناك اذإو

 يف ةكرحلا نأ يعي ال اذهف {ةمات ةيرس يف لمعلا ينعت ييلا ،نامتكلا ةلحرمب نورمي

 دشحو بهذملا لإ ةوعدلا رشن نع هيف تفقوت عضو يف تناك ةرتفلا كلت
 عقو هل ناك يضابإلا بهذملا ىلإ هتوعد ةقيرطو ةزمح يبأ بولسأو كاه راصنألا

 نم نع عوفرم ربخ يف هخيرات يف طايخ نبا ركذ دقف همالكل يقلتملا ىلع ديدش
 . "» باترملا دازو رصبتسملا كش ةبطخ ةكمب ةزمحوبأ انبطخ :لاق ثدح

 ىحي نب هللادبع هبعلي نأ نكمي يذلا يدايقلا رودلل راتخملا ةزمحوبأ هبنت

 كلس يف عيفرلا هبصنمو ةيصخشلا هتءافك ىلإ ةفاضإلابف تومرضح يف يدنكلا
 اذه دقف دقو 3 ©" ةيواعم ني ورمع ينب دحأ ناكو !دباع ادهتجم ناك ؛ءاضقلا

 ةئرلا برح يف اهتميزه دعب تومرضحب تلظ ييلا ةيدنكلا نوطبلا نم نطبلا
 ام رورم دعب - ةدنك ىللإ رظني دعي مل و .ةيماسلا ةيسايسلاو ةيركسعلا هتناكم

 ىلع ةرطخو ةسفانم ةليبقك - ةدرلا برح يق اهتميزه ىلع ماع ةئام نم براقي
 ناكس نم مسق لبنأك اهدارفأ ىلإ رظني حبصأ امنإو .ةيلحملا لئابقلا نم اهاوس

 . ) ةقطنملا

 نأ ق ىح نب هللادبعو راتخملا ةزمح يبأ ينأر قفاوت كلذ نم مهألاو

 نويومألا اهعبتي يلا ةسايسلا ةجيتن ءيس قزأم يف رمت نيملسملل ةماعلا لاوحألا
 .فينحلا يمالسإلا نيدلا ميلاعت فلاخت امنأو

 )١( طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ طايخ نبا ص٢٥٢.

 )٢( يناغألا :ناهفصإلاو .٥٨٢ص٩ج فارشألا باسنأ :ىحي نب دمحأ يرذالبلا ج٦٢٢ص٢٢٢٣.

 )٢( هدعبو مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات :سيجرسم ‘فرزوستنارف ص١٤٨۔

)١٩٦(



 ىقال اذهلو {ةيبرعلا ةريزجلا يبونج ءانبأ ةيبلاغ يأر وه يأرلا اذه ناك
 , ةمراضحلا دنع ًالربق تومرضح يف ةيضابإلل امامإ يدنكلا ىيحي نب هللادبع رايتخا

 ىدنلجلل يصخش روضح يف لثمتو نامع ةيضابإ نييعتلا اذه كرابو ؟ممتائف لكب

 نوكي نأ زاوجب ةعيبلا كلت دعب ةيضابإلا دهشتسا دقو \تومرضح ىلإ دوعسم نب

 ملسم ةديبعوبأ ناكف .لقتسم مامإ رحب امهنيب لصفي وأ رخآلا نع دعبي رطق لكل
 ق مكح مابإ يدنكلا ىيحي نب هلدبعو ةرصبلا يف ملع مامإ ميمت يب ىلوم

 ةيضابإلا ةمامإلا ةماقإ دعب نامع يق امامإ ىدنلجلا عيوب مث ،تومرضح

 .تومرضحب

 هعم اوفرصناف هباحصأ اعدو \تومرضحب يدنكلا ىيحي نب هللادبع ماقأ

 ةرامإلا راد ىتأف )تومرضحب يومألا مكحلا ةعاط نع ج ورخلا نلعأف ،هوعيابف

 نم يدنكلا ةمرخم نب ةلبج نب ميهاربإ اهنم جرخأو اهيلع ىلوتساو تومرضحب

 ةيدنكلا هتريشع بسكل }هحارس قلطأ مث ادحاو اموي هسبحو ، ٧ ((لاتق ريغ
 تصمتجاو «ءاعنص ىلإ ميهاربإ بهذف ةروثلا ةحامس نع ريبعتلا ىلع صرحلاو

 .هسفن ىمس هنإ لاقيو "قحلا بلاط هومسو هوعيابف ىيحي نب هللادبع ىلإ ةيضابإلا

 جورخلل دهمب أدب «تومرضحب ىجي نب هللادبع ةكوش تيوق نأ دعب
 نيملسملل يدلا لقنلا زكرم مث نمو نميلا مومع وحن قالطنالاو ريبكلا
 ةاونلا مهنم لكشو ءادشألا نيلتاقملا نم نيفلأ وحن هلوح عمجف (ةنيدملاو ةكم )

 ًافسعو اروج نميلاب ىأرف )) ,ةكرحلا هذه خيرات يف يضابإلا شيجلل لوألا
 الو ىرن ام ىلع ماقملا انل لحي ال هباحصأل لاقف ،ةحيبق سانلا يف ةريسو اديدش

 ميمت يب ىلوم نيروك ملسم نب ةديبع يبأ ىلإ بتكف هيلع ربصلاو هلامتحا انعسي
 0 ((جورخلا يف مهرواشي ةرصبلا ةيضابإ نم هريغ ىلإو

 )١( طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ طايخ نبا ص٦٥٠.

 )٢( فارشألا بانأ :ىبي نب دمحا «يرذالبلا ج٤٩ص٢٨٥.

(١٩٧( 



 فطعنم يف ةيضابإلا ةكرحلا عضتل ةرصبلاب هباحصأل ىجي نب هللادبع ةلاسر تءاج

 اذه خويش نيب ةلاسرلا هذه لوح شاقنلاو لدجلا مدتحا ذإ ،ريطخ يخيرات

 ةيرسلا ةيميظنتلا رطألاو ريظنتلا نيب يقيقحلا هكم يف بهذملا حبصأو ©بهذلملا

 هذه سسأ ةمجرتو ذيفنت ىلع لمعلاو روهظلل ةوعدلا نيبو ،ةيضابإلا ةكرحلل
 نايأر كانه ناك هنأ ودبيو "يلمعلا عقاولا يف ةيميظنتلا رطألا عضوو تايرظنلا

 .يدنكلا ىيحي نب هللادبع ةلاسر ىوتحم لوح ةكرحلا لخاد نانيابتم

 نب ةديبع وبأ مهمعزتي لئاوألا نيسسؤملا نم ةدايقلا ةثرو هانبتي ؛لوألا يأرلا

 نكت مل فورظلا نأ نوري اوناكو ،ةرصبلاب بهذملا خويش نم ضعب هعمو ملسم

 ةقابسلا جراوخلا بورح نم سوردلاو ربعلا ذخأ بجيو ،روهظلاو جورخلل ةيتاوم
 نييومألا ةالو يدي ىلع ةجراخلا تاروثلا كلت هيلإ تلآ امو ،ةفوكلاو ةرصبلا يف

 جاجحلاو ةرفص يبأ نب بلهملاو دايز نب هللادبع هنباو هيبأ نب دايز لاثمأ ءادشألا

 يف رارمتسالاو لقعتلا نم ريثكو ثيرتلاو ينأتلا ىلإ اوعدو .يفقثلا فسوي نب
 .ءاشي امع هللا نذأي تتح - نامتكلا ةلحرم - يرسلا لمعلا

 خويش نم ةيقبو ،نايدزألا ةبقع نب جلبو راتخملا ةزمحوبأ هانبتي ؛رخآلا يأرلا

 ةروثلاو روهظلا نالعإو ج ورخلاب نايداني اناك و ؤجورخلل نوسمحتملاو ةرصبلا

 روهظلا ىلع مهدعاست مب ةطيحملا لماوعلاو ةيتاوم فورظلا نأ نوريو شةحلسلملا

 :ينآلا وحنلا ىلع ةيسايسلا فورظلل مهميوقت لالخ نم كلذو ،ةروثلا نالعإو

 رداوب نأ ةيضابإلا ىأر ماع لكشب ةيمالسإلا ةلودلا فورظ :الوأ

 ذنم اهبناوج يف عدصتلا روهظ أدبو ،ةيومألا ةلودلا لاصوأ يف تأدب ةخوخيشلا

 لد ام نيدلاب ةناهتسالاو ةناحملاو ةعالخلا نم رهظأ يذلا ،ديزي نب ديلولا دهع

 ىلع سوفنلا تأرجتف .هلاعفأب سانلا رودص تقاضف داحلإلاو رفكلا ىلع

()١٩٨(



 ةفالخلا ىلع مهعارصو ةيمأ ييب بارطضا و ،هلتقب ريكفتلا ىلع لب ،هيلع جورخلا

 نم٦٦١ ةنس مهنيب ةنتفلا تجاهو ةعيبلل صقانلاب بقلملا ديلولا نب ديزي ىدصتو

 ىوس هدهع لطي مل و ،ديلولا نب ديزي عيوبو ديزي نب ديلولا لتق ىلإ تلآو ةرجملا

 ناورم مدق ح رهشأ ىوس ثبلي مل و ديلولا نب ميهاربإ هماقم ماقو ؤتامو رهشا

 يذلا هسفن ماعلا يفو.دمحم نب ناورمل ةعيبلا تمتو ه١ ٢٧ ةنس هعلخف دمحم نب

 تفلب دق ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود يف تاروثلا تناك دمحم نب ناورمل هيف عيوب

 .اهلالحمضاو ةيرمألا ةلودلا نايك ددمت تدغو ،اهدح ىصقأ

 نميلا يف ةأيهم ءاوجالا ؛ةيبرعلا ةريزجلا ونج يف ةيلخادلا فورظلا : ايناث
 ييلا ةاناعملاو رهقلاو ملظلا ةجيتن ًةحلسملا ةيضابإلا ةروثلا لوح فافتلالل نامعو

 اولقثأ نيذلا نيسرطفتملا نييومألا ةالولا لبق نم نوينامعلاو نوينميلا امب لموع
 ةجيتنو .قح هجو ريغ نم مهنم ةذوخأملا ةفعاضملا بئارضلاب سانلا لهاك

 ةلودلا يف ًاعيمج نيينميلا دض دمحم نب ناورم ةفيلخلا اهسرام يلا ةئيسلا ةلماعملل

 .مهيلع ةيسيقلا ليضفتو ةيومألا ةيمالسإلا

 نسم ةروثلا قلطنت نأ ةرصبلا ةيضابإ نم خويش هعمو راتخملا ةزمح وبأ لضف

 اهفحزب هجوتت مث نمو 3( نامع وأ تومرضح) ةيومألا ةلودلل ةديعبلا فارطألا

 فحزلل تيقوتلا مت دقو (ةنيدملاو ةكم)ا ةيمالسإلا ةلودلل لوألا ينيدلا زكرملا وحن

 ةينيدلا ةريعشلا اذه ءادأل نيملسملا عمجت لالغتساو جحلا مسوم ءانثا يف ةكم ىلإ

 ىلإ فحزلا مث نمو ضمهجورخ بابسأو نيملسملا ىلع ةروثلا ئدابم نالعإو
 .ماشلاب ةفالخلا ةمصاع ىلع ريبكلا فحزلل ريضحتلاو ةنيدملا

 .جورخ ىلع ملسم نب ةديبعوبأ مهيف نمب ةرصبلا يف ةيضابإلا خويش عمجأ

 نإ :هيلإ اربتكف نييومألا دض ةحلسملا ةرونلا نالعإو يدنكلا ىيحم نب هللادبع

)١٩٩(



 ال كنإف لضفأ حلاصلا لمعلاب ةردابملا نإف ،لعفاف ادحاو اموي ميقت الأ تعطتسا

 مهصخيو ،هنيد رصنل ءاش اذإ مهثعبي هدابع نم ةريخ هللو كلجأ يتأي تم يردت

 . "_ امب مهل ًاماركإ ةداهشلاب

 نب جلبو \©فوع نب راتخملا ةزمح يبأ :نييدزألا ةدايقب نيلتاقملا نم قرف تمدق
 ؛تومرضح يف مهناوخإ ةدعاسمل ، ‘"}) ((ىيثملا نب جلب طايخ نب دنعو )) "") ةبقع

 _ ((ةرصبلاب طرشلا يف كلذ لبق ةزمح وبأ ناكو )) ًالوأ نميلا ىلع ءاليتسالل
 غلبم عمج متو )) ، حالسلاو لاومألاو لاجرلا ةرصبلا ةيضابإ مهعم لسرأ دقو

 حالسلا ءارشل غلبملا اذه نم ءزج فرصو .دحاو موي يف مهرد فالآ ةرشع

 . ث) ((تومرضح ىلإ يقبتملا عم ةزمحوبأ هلقن يذلا

 نكت مل ،ةرصبلا ةيضابإ اهعمج ييلا ةديهزلاو ةليئضلا غلابملا هذه تناك نإو

 ةروث معد نع كيهان ةرصبلا فارطأ ىلع ريغص درمت تاجايتحا نيومتل ةيفاك

 ةيركسعلاو ةيداصتقالا تايناكمإلا تاذ ةيومألا ةلودلا طاقسإ اهفده ةحلسم

 ةروثل ريضحتلا يف عرش يدنكلا ىيي نب هللادبع نأ الإ سةعساولاو ةريبكلا

 تايناكمإلا بسح كلذو يومألا مكحلا نع جورخلا نالعإو ،ةيضابإلا

 .اهقالطنال قفوملاو ميلسلا ييمزلا تيقوتلا نيحتي ادبف هل ةرسيملا فورظلاو

 )١( ج فارشألا باسنأ:ىي نب دمحأ ،يرذالبلا ٩ ص٢٨٢٥.

 )٢( هج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ص٢٧٢.

 )٢( طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ طايخ نبا ص٢٥١۔

 )٤( فارشألا باسنأ :ىيحم نب دمحأ !يرذالبلا ج٩ص ٢٨٥.

 (٥) ص !ج برغملاب خئاشملا تاقبط : ديعس نب دحأ ؛نيجردلا ٢٦٦٢

(٢٠٠(



 :يدنكلا ىيحي نب هللادبع ةروث ۔ب

 ىلإ ةرصبلا ةيضابإ ةماعو نايدزاألا ةبقع نب جلبو راتخملا ةزمح يبأ لوصو دعب

 وجن ةروثلاب قالطنالاو جورخلا ىلع هوثحو ىيحي نب هللادبع اوعياب تومرضح

 الف متجرخ اذإ :مهل اولاقف هباحصأ بتكب هوتأو ))ءزاجحلا ىلإ مث نمو نميلا
 امنإ هنأ متملع دقف ،ممقريس اوريسو "نيحلاصلا مكفلسب اودتقاو اوردغت الو اولغت

 . "» ((مهلامعأل بيعلا ناطلسلا ىلع متجرخأ

 نسم ىلإ ىجن نب ةللادبع بتكف ؛موي دعب اموي نورئاكتي ةيضابإلا راصنأ ذخأ
 تومرضح ىلع فلختساو .مكيلع مداق ينإ :ءاعنصب يضابإلا بهذملا ىلع ناك

 نم لتاقم يفلأ ف ه٩٦١ ةنس ءاعنص ىلإ هجوتو ،يمرضحلا ديعس نب هللادبع

 .نميلا نم يبرغلا بونجلا ىصقأ يف نيبأ قيرط ممم كلسو ث ") ةارشلا

 نب هللادبع ريسم ءاعنص ىلع ناورم لماع وهو يفقنلا رمع نب مساقلا غلب املو
 هنأ طايخ نبا ركذو «يكسكسلا لمز نب كاحضلا ءاعنص ىلع فلختسا ،ىين

 نم ةيرق حلاجلاب اوقتلاف افلأ نيئالث نم وحن يف ،ةيضابإلاو ىيحي نبا ديري جرخ
 هوقلف مدقت هنأ :يرذالبلا كلذ ركذ امك اجل دصقي طايخ نبا لعلو ،نيبأ ىرق

 نيب رمع نب مساقلا شيج ددع يف رداصملا تفلتخاو ى » ةيرق يمو جحلب

 يرذالبلا كلذ ركذ امك "فالآ ةثالث منأ حجرملا نمو فالآ ةثالثو ًافلأ نيثالثلا
 1 رشب مساقلا باحصأ نم لتقف كاش حالسو ةدعو .ريئك ددع يق ناكو

 نب هللادبع لبقأو ،لمز نبا اهيلع فلختساو اهنم جرخ مغ {ءاعنص ىلإ وه ىضمو

 ج يناغالا :جرفلاوبا ؛ناهفصألار ٢٨٦. ص ٩ج فارشألا بانأ :ىيحي نب دمحأ "يرذالبلا )١(

 ٢٢٤. ص ٢

 )٢( ص طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ اطايخ نبا ٢٥٠. فارشألا باسنأ ؛يرذالبلاو ج٩ص ٢٨٦.

 ج يناغألا :جرفلاوبأ ناهفصألاو ٢٢ ص ٢٢٤.

 )٢( طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ طايخ نبا ص٥١ ٢. فارشألا باسنأ «يرذالبلاو ج٩ ص٢٨٦.

(٢٠١( 



 يفقثلا ضيفلا نب ديزي مساقلا هيلإ هجوف .مساقلا ركسع نم نيليم ىلع لرتف ىيح

 . "» نميلاو ماشلا لهأ نم فالآ ةثالث يف

 مهلتاق مث ،اوزجاحتو تاشوانم مهنيب تراد ءاعنص راوسأ فراشم ىلعو

 نب ديزي مهلتاق مث ،ريثك سان هعم لتقو ةكرعملا يف لتقف فسوي نب تَّّصلا
 هعنمف مهعابتا حابصلا نب ليبحرش ني ةهربأ دارأف {ءاعنص لهأ مزملا مث ضيفلا

 برهف . "» تلصلا لتقب هربخأو مساقلاب ضيفلا نب ديزي قحلو ،ىيي نب هللادبع

 .يضابإلا شيجلا ديب ءاعنص كرتو ماشلا ىلإ يفقثلا رمع نب مساقلا

 نب ةلبج نب ميهاربإو لمز نب كاحضلا ذخأف ءاعنص ىيحم نب هللادبع لخد

 عمج و ءاممب سانلا نم ةماعلا كتف نم امهيلع ةفاخم امهسبحف يدنكلا ةمرخم

 هتبطخ ىقلأ نميلا دالب ىلع ىلوتسا املو ءامب يوقف اهزرحأف لاومألاو نئازخلا

 ؛بلاغلا رمألا يذ ءامعنلاب نانملا ءءالآلاب دمحتملا هلل دمحلا ) :اهيف لاقف ةريهشلا

 هجاجتحا ىلع هنيعتسأو ءارسلا يف هركشأو ،ءارضلا يف هدمحأ ©بصاولا نيدلاو

 هدبع ادمحم نأ دهشأو كاناميإو ًامالسإ هب نموأو ،هيضري امل هيدهتسأو «انيلع

 رفكو لسرلا نم ةرتف نيح ىلع قحلاب هلسرأ ،ىضترملا هيبنو ىفطصملا هلوسرو
 روهظو ،‘قدصلا نم قاحسناو قحلا نم سابتلاو ،لودلا نم فالتخاو ،للملا نم

 هل ضرفو ،عئارشلا هل عرشو ،باتكلا هيلع لزنأو ،ةفلألا نم دعبو ىادعألا نم

 .( ضئارفلا

 ىظل ريعس و ميلألا باذعلاو ماثآلاو يصاعملا نم سانلا رذح كلذ دعب م

 نيب مكريخن انإ سانلا اهيأ )) :لاقو لاصخ ثالث نيب مهريخو ،ةيماحلاو ةيواملاو

 )١( هسفن ردصملا يرذالبلا ص٢٨٦.

 )٢( هسفن ردصملا .

(٢٠٦)



 امإ :هسفنل رايخلا ذخأ أرما هللا محر مكسفنأل اوذخف متئش اهيأ لاصخ ثالث

 ؛هسفنب انعم دهاجي نأ ىلع هتين هتلمحف ند يذلا نيدلاب نادو ،انلوقب ؤرما لاق

 غ لوقلا اذه لاق وأ انضعبل ام ءيفلا مسق نمو كانلضفل ام رجألا نم هل نوكيف

 وأ هلزانم سحأ كلذ نوكي الإ هلعف هناسلو هبلقب هيلإ سانلا اعدف ،هراد يف ماقأ

 مل انرفظ نإف هناسلو هدي انع كيو { كلهأو هلام ىلإ نامأب ج رخيلف انهرك

 يفك دق ناك انلتق نإو همد كفس ىلع انلمحي ل و هسفن انل ضرع نكي

 . 0٧ ((اليلق الإ اندعب رَمَع الأ ىسعو ءانتنوتم

 :تاعومجب ثالث ىلإ هتروث نم سانلا فقاوم قحلا بلاط فنص

 اولبقو «هب اوناد يذلا نيدلاب اونادو يضابإلا بهذملا اولبق :ىلوألا ةعومجملا

 نم ةاواسملاو لضفلا نم رجألاب مهدعوف إهعم داهجلا ةينب اومضناو ،هعئارش

 . مئانغلا

 جررجلا يف بغرت م اهنكلو ؛يضابإلا بهذملا تلبق :ةيناثلا ةعومجملا

 مشرلقب بهذملا ىلإ سانلا ةوعدل لمعلل مهاعد ءالؤهو ،ةروغلا يف ةكراشملاو

 . مهتنسلأو

 ةيضابإلا عم نوكت نأ تهركو ©بهذلما لوبق تضفر :ةثلانلا ةعومجملا

 مهتنسلأو مهيديأ اوفك اذإ ؛مهلاومأو مهحاورأ ةيامحب مهدعوو نامألا مهاطعأف

 .مهمد كفس ىلع مهسفنأ اوضرعي ل و

 راطإ نع جرخت ال يلا يضابإلا بهذملل ةيقيقحلا ةروصلا حمالم ددح غ

 :لاقو ةيمالسإلا ةعيرشلا

 )١( يناغألا :ناهفصألاو.٨٨٢ص هسفن ردصملا ج٦٢٢ص٢٢٦.

(٢٠٢( 



 اعد نم بيحنو .ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هباتك ىلإو ،هللا ىلإ :وعدن

 لالحلاب انيضر ،انمامإ نآرقلاو انتلبق ةبعكلاو «انيبن دمحو اننيد مالسإلا اهيلإ

 ىكتشا هللا ىلإو ،هللاب الإ ةوق الو هنمث هب يرتشن الو الدب هب يغبن ال ًالالح

7 
 اميف قداص هللا نأ دهشنو كاب ىدتقم راثآو ،تامكحم تانيب ضئارف ىلإ :وعدن

 .مكح اميف لدع .77

 فورعملاب رمألاو ،ضنارفلا ءادأو ،ديعولاب نيقيلاو ؤبرلا ديحوت ىلإ :وعدن
 لك يف لعج نأ هللا ةمحر نم نإو هللا ةيالو لهأل ةيالولاو ،ركنملا نع يهنلاو

 بح يف ملألا ىلع نوربصيو ىدهلا ىلإ لض نم نوعدي ملعلا لهأ نم اياقب ةرتف

 مكيصوأ ( ايسن كبر ناك امو ) مير مهيسن امف رهدلا فلاس يف نولتقي «لا

 هرمأ يف انسح ةللا اولباق 3هب مايقلاب مكلكو ام ىلع مايقلا نسحو هللا ىوقتب

 _) (هرجزو

 ءالجب نيبت ةيركف ةقيثو لوأ يدنكلا ىيي نب هللادبع قحلا بلاط ةبطخ دعت
 عبزتو ةيسايسلاو ةيدقعلا لئاسملا لمجب يف هئارآو هتوعدو يضابإلا ركفلا حمالم

 ريثك يف هعابتأ ءارآو تادقتعم و بهذملا اذه نع كشوأ ةبير هدنع تناك نم

 .لئاسملا نم

 ؛سانلا نع افاك بناجلا نيل ،ةريسلا نسح ًارهشأ ءاعنصب ىجن نب هللادبع ماقأ

 ترهظأ قلا ةسايسلا هذه جئاتن تناكو 0 هجو لك نم هوتأو هعمج رثكف

 نم هباحصأو قحلا بلاط بناج نم ؛سانلا عم ةنورملاو حماستلا نم اريبك اردق

 &بناج لك نم هيلع ةارشلا تلامناو هعمج رثاكتو هراصنأ ددع ديازت ةيضابإلا

 .هسفن ردصملا )١(

 .١٧٢٢ص٢٢ج يناغألا : ناهفصألاو ٢٨٩. ص ٩ج فارشألا باسنأ :ىحي نب دمحأ !يرذالبلا )٢(

(٢٠٤(



 نب ةمهربأو ،يدزألا ةبقع نب جلبو راتخملا ةزمحابأ هجو جحلا تقو ناك املف
 . "» ةئامو فلأ يف لاقيو !ةئامعست يف ةكم ىلإ يريمحلا حابصلا

 هل لاقي دزألا نم ةرصبلا لهأ نم الجر هجو قحلا بلاط نأ طايخ نب ركذ
 هرمأو فالآ ةرشع يف يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح ابأ هجو مث كملا نب جلب

 سانلا رعشي ملف مسوملا يف مدق ًاجلب نأ قحسإ نب ليعامسإ معزف ةكم ميقي نأ
 . "» فئاطلا قيرط نم لبجلا نم ليخلا مهيلع تعلطا ح تافرعب مهو

 ةنس مامت يف جحلا قاو يذلا وه يجراخلا ةزمح ابأ نأ ركذ دقف يربطلا امأ

 مالعأ مهيلع تعلط دقو الإ ةفرعب سانلا ردي مل نأب هربخ نم ركذو ه ٩
 . }> مهنم سانلا عزفف ةئامعبس يف مهو ،حامرلا سوؤر يق ةيناقرح دوس مئامع

 مهحلاصف مهلاتق هركف "كلملادبع نب ناميلس نب دحاولادبع ةكم ىلع ناكو

 نب نسحلا نب هللادبعب ثعبف دحاولادبع مهفاخ مث ريخألا رفنلا سانلا رفني نأ ىلإ

 قح اثدح اوثدحي الأ مهلو مهيلع ذخأو مهاتأف ابلاط يبأ نب يلع نب نسح

 ىلصو !ةعامجلاب فقوف دحاولادبع ىلصف .كلذ ىلإ هوباجأف مسوملا رمأ يضقني
 "ع امايأ اوماقأو كسانلا نم دحأل ضرعي مل و ؛ممب فقوو هباحصأب ةزمح ويأ

 ةزمح وبأ رفنو إةنيدملا ىلإ جرخ مث ةكم ىتأف دحاولادبع رفن رفنلا موي ناك املف

 .لاتق نود اهلخدو ةكم ىلإ هباحصأب

 .هيلع نيلأو هللا دمحف ةيبرع سوق ىلع ًائكوتم ربنملا ىلإ دعص اهذخأ املو

 ضرعتسا دقو ةيضابإلا ةكرحلا ةيسايس ميمص نم تناك ةبطخ سانلا ف بطخو

 )١( ص هفن ردصملا ٢٨٩.

 )٢( طايخ نب ةفيلخ خيرات : طايخ نبا ص٢٥٠.

 )٢( يريطلا خيرات : يربطلا جا٤ص٢١٧.

(٢٠٥)



 ركب يبأ ىلع نيأف ،ةعبرألا ءافلخلا ةريس لوانتو ةيمالسإلا ةفالخلا لحارم اهيف

 .(امهنع هللا يضر) يلعو نامثعل دقنلاب ضرعتو (امهنع هللا يضر) رمعو

 مهضعب نعلو ممبويع رهظأو مهئواسم زربأف ةيمأ يب نم ءارمألا لوانت م
 مهنم نثتساو ؛مهريفكت دح ىلإ لصي مل هنأ الإ مههفسو مهنم اضعب قسنو
 رصقو لعفي ملف مه زيزعلادبع نب رمع مهنم هنإ لإ )) زيزعلادبع نب رمع ةفيلخلا
 . _) ((هب مه امع

 '_»)ةمطح يف ماشه مكيلإ هبتك اباتك ترضح دقو :ةكم لهأ ابطاخم لاقو
 يغلا تدازف مكتاقدص مكل كرت دق هنأ هيف ركذ هبر طخسأو هب مكاضرأ تناك

 الخب ناك دقلف كارش الإ هللا هازج ال لب اريخ هللا هازج متلقف ارقف ريقفلاو ىغ

 نوذخأي ةيربج شطب مهشطب ،ةلالضلا قرف ،ةيمأ ونب ءالؤهف «هنيدب ايخس هلامب

 نوذخأيو {ةعافشلاب نوضقيو ؤ©بضغلا ىلع نولتقيو "ىوهلاب نومكحيو نظلاب
 ,ةينامثلا اهفانصأ هللا نيب دقو ،اهلهأ ريغ يف امفولعجيو اهعضوم ريغ نم ةقدصلا

 ام ريغب ةمكاحلا ةقرفلا يهف ،اهلك اهذخأف ،ءيش اهنم هل سيل عسات فنص ءاجف

 . " هلا لزنأ

 ؛يضابإلا يسايسلا ركفلا نع تربع راتخملا ةزمح يبأ ةبطخ نأ عقاولا يف

 ةيمأ يب مكح نع جورخلل غيوستلاو ةماعلا ةئبعتلا ةسايس عم ةمجسنم تءاجو

 ماكحلا ةعاط نع يعامجلا جورخلل ةوعدلاو ةيضابإلا ةروثلل تارربملا عضوو
 .مهجورخ لحارم عيمج يف جراوخلل يسايسلا طخلا نع جرخت ال يهو ،نييرمألا
 .ةفالخلا ةلود يف مكحلا سسأ ميظنت ةلأسم ةيمهأ مهيلوت ثيح نم

 )١( فارشألا باسنأ :يرذالبلا ج٩ص٢٩١.

 )٢( .ةديدشلا ةنسلا : ةمطحلا

 )٢( فارشلا باسنأ :يرذالبلا ج٩ص٢٩٢.

(٢٠٦(



 يف دوعولاو ينامألاو فطارعلا ةغلب ةكم لهأ يدزألا راتخملا ةزمحوبأ بطاخ
 نييومألا ماكحلا عم تناك مهفطاوعو مميولق نأ الإ ،ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت

 منإف ةشمهملا تافبطلا نم اضعب انايحأ سمالي ناك يذلا ملظلا نع رظنلا ضغب
 هذه ريغ يقو ةينيدلا مساوملا ءانثأ يف 7 ءارمألا اياطعب نورئثأتسي اوناك

 ؛مهتمرمع ءانبأل يرئاشعلا بصعتلاو يذملا بصعتلا نع كيهان ،تابسانملا

 . ةيناطحقلاو ةيناندعلا نيب عارصلا ةذش يف تءاج ةيضابإلا ةروثلا نأ ةصاخو

 ةيناطحقلا لوصألا يوذ نم مهيلإ نيمداقلا بابشلا ءالؤه نم ةكم لهأ فنأ

 ةعزعزو ةيمأ ينب نع مكحلا فارصنا نوموريو ابعص املس نوقتري مهنأ اوأرو

 ءاوهأ بسح اعرش ترطأ ةناكم مالسإلاب بستكا يذلا شيرقل يديلقتلا ذوفنلا

 وبأ لاقن رغ بابش مهنأب ةزمح يبأ باحصأ نوريعي اوناكو .ءارمألاو ماكحلا

 باحصأ ناك لهو "بابش مهنأ نومعزتو يباحصأب نوريعت ةكم لهأ اي :ةزمح
 يف مكرضي اميف مكعباتتب ملاع نإ امأ بابش الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . مكيديأ قوف ذخألا تكرت ام مكريغب يلاغتشا الولو مكداعم

 رذتعي ناورم ىلإ بتك ةنيدملا ىلإ ناورم نب ناميلس نب دحاولادبع لصو املو

 بتكو هلزعف هنم ناورم بضغف «هولذخ سانلا نأ هربختو ةكم نع هجورخ نم
 . "» ةيضابإلا ةلتاقمل اشيج هجوي نأ ةنيدملا ىلع هيلاو رمع نب زيزعلادبع لإ

 نم مفهويغو راصنألاو شيرق نم نيلتاقملا عمجب رمع نب زيزعلادبع عراس
 ةكم لإ اوجرخو ٠ [ةق] درف فالآ ةينامت ةبارق مهدادعت غلب نيذلاو راجتلا

 )١( طايخ نب ةفيلخ خيرات ‘طايخ نبا ص٢٥٥.

 )٦٢( فارشألا باسنأ :يرذالبلا ج٩٥ص ٢٩٤.

(٢٠٧ 



 ةنيدملا لهأ نم ممنأب شيجلا اذه ةميزه ةيخيراتلا رداصملا دعب اميف تغوسو

 . )» ((برح باحصأب اوسيلو نورتغم موق ةراتو فرت باحصأ مهور)

 رهللاو ةمعانلا بايثلاو تاغبصلا يف اوجرخف برحلاب مهل ملع ال رامغأ مهنإو
 ةلتاقلاوهجوتو 3 0"> مهيديأ يف مهنأ نوكشي الو ةكوش جراوخلل نونظي ال
 لاق ،نافع نب نامثع نب ورمع نب هللادبع نب زيزعلادبع مهيلع ناكو ةيضابإلا

 . » جراوخلاب نوثرتكي ال يهالملا مهعمو تاغبصملا يف اوجرخف يرذالبلا

 ف ةربخلاو ةياردلا نوكلمي ال اوناك مهنإ الإ شيجلا اذه ددع ةرثك نم مغرلاب

 نييومألا شيح يق نيلتاقملا دحأ عيطم نب هللادبع نب نارمع أبنت اذلو ،لاتقلا

 مهدقفت ةريغك رومأ نم مهيلع ركنأ ام ركنأ نيح شيجلا اذه ةميزه ريصمب
 .نوبراحي هلجأ نم اوناك يذلا فدهلاو مهسناجتو ممقدحو

 ةنس لوأ ف ممتاقالم ىلإ راس هيلإ ةنيدملا لهأ جورخب ةزمحوبأ ملع املو

 ميهاربإ ليقو ث ““) حابصلا نب ليبحرش نب ةهربأ ةكم ىلع فلختساو م٠٢
 .يدزألا ةبقع نب جلب هشيج ةمدقم ىلع لعجو "يريمحلا حابصلا نب

 ةنس رفص نم نولخ عستل سيمخلا موي ديدقب مم اوقتلاف ةنيدملا لهأ جرخ

 مهركذف ابكار نيثالث يف مهاتأف ؛مهوعديل اجلب راتخملا لسرأ دقو .ةئامو نيئالث

 انرس اولخ :لاقو ناورم ىلإ اوريسي ح مهنع مهيديأ اوفكي نأ مهلأسو هللا
 ديرن ال انإف مكب اندح اولعجت الو مكيلع مكحلا يف راجو مكملظ نم ىقلنل

 )١( يربطلا خيرات :يربطلا ج٤ص ٢٢٨.

 ج يناغألا :ناهفصألا [ق] ٣؟ص ٢٤٢.

 .٤٩٢ص٩ج فارشألا باسنأ :يرذالبلا ()

 .٥٩٦٢ص هسفن ردصملا )٤(

(٢٠٨(



 : مهل اولاقو مهرمتنف ةيضابإلا ةوعدل ايساق ةنيدملا لهأ در ءاجو ..مكلاتق
 .ضرألا يف نودسفت مكعدنو مكيلخن

 انجرخ امنإو ؟ضرألا يف دسفن نحنو هللا ءادعأ اي )) :ةيضابإلا تلاقف

 ةعاط ال هنإف & مكسفنأل اورظناف ءيفلاب رثأتسا نم لتاقنو \داسفلا فكتل

 . "_» ((قحلا لهأ اونواعو ملسلا يف اولخداو ،هللا صع نمل

 نب ورمع نب هللادبع نب زيزعلادبع مهل لاق نأ دعب ىهتنا راوح مهنيب ىرجو
 .فيسلا الإ اننيب سيل :نافع نب نامثع

 .لاتقلاب مكوأدبي نح مهنع اوفك :لاقف هربخأف ةزمح يبأ ىلإ جلب عجر مش

 مكنأش :ةزمحوبأ لاقف ماهسلا قشرل ةزمح يبأ ركسع ضرعت نأ دعب لاتقلا أدبو

 اوركف ةنيدملا شيج فشكنا نيح ةعاس ضمت مل و مهيلع اولمحف !مهلاتق لح دقف

 .رسألا يف مهنم عقو نمل ةلئاه ةحبذم ترجو ،ةزمحوبأ مهمزه مث اليلق اولتتقاف

 ،نونامت راصنألا نم لتق دقف ،حاورألا يف ةحداف ةنيدملا لهأ رئاسخ تناك

 .ةئامعبسو فلأ يلاوملاو لئابقلا نمو نوسمخو ةئامعبرأ لاقيو ةئامنالث شيرق نمو
 نمف ةكرعملا يف رسأ نم ةزمح يبأ ىلع ضرعو ،فالآ ةعبرأ ىلتقلا ناك لاقيو

 . _ هليبس ًالخ ًايراصنأ ناك نمو ،هلتق ًايشرق ناك

 هعمو نافع ني نامثع نب ورمع نب هللادبع نب زيزعلادبع اهيف لتق ليقو

 . } شيرق نم مهرثكأ ةئامعبس

 شيج تررص ييلا تاياورلا كلت نع امامت افلتخم ًابناج رداصملا ضعب ترهظأ

 يذلا حماستلا نم اعون تركذو ؛ماقتنالاو لتقلل نوشطعتم بابش مأب ةزمح يبأ

 .٢ههص طايخ نب ةفيلخ خيرات :طايخ نباو .١٦٩٦٢و٥٩٢ص هفن ردصملا )١(

 )٢( فارشألا بانأ :يرذالبلا ج٩ ص٢٩٦.

 (٣) يركعلا ٠ بهذلا تارذش دمحأ نب يحلادبع ج١ص٧ ٦١.

(٢٠٩( 



 ٠ةزمح يبأل لاق رحلا نب نيصحلا نب ًايلع نإ :تلاقف ةنيدملا لهأ عم ةزمح وبأ هادبأ
 ءالؤه يف ناخثإلاو امكح نامز لكل نإف مهحيرج ىلع زهجأو موقلا ءالؤه عبتا
 ءالؤه نم تيأرل ادغ كوءاج دق ولف ماشلا لهأ نم انيلع رشأ ءالؤه نإو ،لثمأ

 :ليقو ،يلبق ىضم نم ةريس فلاخأ نأ ىرأ امو كلذ ىرأ ام :لاقف .هركت ام

 . "_) لجر ةئام ثالث شيرق نم بيصأ

 ؛ةقراملا هذه رمأ انوفكل فئاطلا لهأ ءاش ول :لاق دق شيرق نم لجر ناكو

 يأ ؟فئاطلا لهأ يبس نيم يرتشي نم .فئاطلا لهأ نيبسنل انرفظ نئل هللاو امأ

 اوقتلا نيح ديدقب اوقتلا املف .زاجحلا نع مهوعفدي مل و ةيضابإلا اولد ممفوكل

 دعب كلذو -ًاشهد بابلا يقلغأ ديري - قاب قاغ :هتمداخل لاق ةنيدملا لهأ مزمناو

 .هفلخ منأ ىري مايأ ةعبرأ

 ابأ تلد ةعازخ نأ اومعز و ةعازخ ةليبق فقوم نم ةنيدملاو ةكم لهأ ضعتما

 ىلإ دوعي ةلتقملا هذه ببس نكي مل ور) . "» مهيلع مهولخدأو ممقروع ىلع ةزمح
 دض ةهجوملا مهتلا ىلإ وأ طقف زاجحلا ىلع ةلمحلا دارفأ ةيبلاغل يهذملا بصعتلا

 اذه ناك نكلو ،ةفالخلا ةلود يف ةصاخلا ةناكملاو تازايتمالاب مهعتمتل شيرق

 يبأ ةماعزب زاجحلا ةيضابإف .ةداحلا ةيلبق -ونثألا تافالخلا ىلإ اضيأ دوعي ببسلا
 شيرق نيبو اهنيب ناك ييلا ةعازخ ةليبق نم مهتيبلاغ ناك نيصحلا نب يلع رحلا

 ةيناندعلا نيب عارصلل ناكو مالسإلا لبق ام ذنم تانحاشمو تاوادع

 ةاسأم يف هب ناهتسي ال رود ةيمأ نيب مكح ةيا عم هراوأ دتشا يذلا ةيناطحقلاو

 . '} ((ىرساألا كئلوأ

 )١( طايخ نب ةفيلخ خيرات :طايخ نباو .٤٤٢ص٢٢ج يناغألا :ناهفصألا ص٦٢٥٥.

 )٢( يرطلا خيرات :يريطلا ج٤ص٢٢٨.

 )٢( ص هدعبو مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات :سيجرس ثفوزوستنارف ١٥٤.

(٢٠١٠(



 نم ىرسألا ضعب لصنت رسألا ق عتو نم عقوو ةكرعملا تمسح نا دعب

 نب هللادبع نب دمحم)) كلذ لإ دمع امك «ةزمح يبأ فيس نم ًافوحخ مهتيشرق

 ىلإ هب اونأ نيح لاقف «زيزعلادبع ةنيدملا شيج دئاق وخأ وهو ،نامثع نب ورمع
 ةناو :ةيناميلا نم لجر لاقف راصنألا نم مرق هل دهشو ،يراصنأ انأ :ةزمح يبأ

 0_ يشرق ندب الإ وه امو «يراصنأ ندب اذه ام
 ذخأ امدنع احضاو ادبو شيرق ىلإ ىلرألا ةجردلاب ةهجوم ةميزهلا هذه تناك

 نيصحلا نب يلع هعنمف مهحارس قلطي نأ دارأف ىرسأ ةنيدملا لهأ نم ةزمحوبأ

 اورسأ امنإو ،باره مهو اورسؤي مل ءالؤهو ،ةريس نامز لك لمأل نإ :هل لاقو
 .لالح مهلتق نآلا كلذكو ؛مهلتق مرحي مل تقولا كلذ ين اولتق ولو نولتاقي مهو
 راصنألا نم الحر ىأر اذإو «هلتق شيرق نم الجر ىأر اذإ ناكف مي اعدف

 :لاق نيح قيرز ييب نم راصنألا نم لحرا كلذ نع حصنأ دقو 5 _ هقلطأ

 ” () ًاشيرق لذأ يذلا هللدمحلا ))

 لاق امك .ةنيدملا بناج نم ديدق لهأ نم ىلتقلا ءاثر يف راعشأ تليقو

 ىلوم ينوكلا نيصحلا نب ورمع ةديصق اهنم ؛ممتاراصتناب نورخفي ًاراعشأ ةيضابإلا

 : هلوقب ةيضابإلا اهيف فصو ييلا ميمت يب

 بمالس نوطبلا قحل ىلع دسأ مهنأك ديدحلا قلح يلبرستم

 بناج نع أبناج اهادع يفنت لزت ملف تومرضح العا نم تذْيق
 بناشأو ةيتق مركا هلل اهبهن يوحتو اهتنعا يمحت

 ربلللا ةزمح وبأ دعصو "ركذت ةمواقم ةيأ نودب ةنيدملا يضابإلا شيخلا لخد
 ةلا رمعل متأسأف ءالؤه مكتالو نع مكانلأس ةنيدملا لهأ اي :لاقو يثأو هللا دمحف

 )١( فارشإلا بانأ :يرذالبلا ج٩ص٢٩٦١.

 )٢( يناغألا :جرفلاوبأ ،ناهفصألا ج٦٢٢صه٥؛٢.

 )٢( فارشألا بانأ :يرذالبلا ص٢٩٦.

(٢١( 



 له مكانلأاسو .معن انل متلقف ؟ نظلاب نولتقي له مكانلأسو ،لوقلا مهيف

 متنأو نحن اولاعت مكل انلقف .معن متلقف ؟مارحلا ج رفلاو مارحلا لاملا نولحتسي

 متنأو نحن اولاعت مكل انلقف .نولعفي ال متلقو مكنعو انع اوحنت الأ هللا مهدشانن

 ىلص دمحم هيبن ةنسو هللا باتك انيف ميقي نمب تأن متناو نحن رهظن نإف مهلتاقن

 يف لدن رفظن نإف ،مهنيبو اننيب اولخ مكل انلقف ،ىوقن ال متلقف ملسو هيلع هلل
 متيباف ،مكئيف مسقنو إملسو هيلع هللا ىلص مكيبن ةنس ىلع مكلمحنو انماكحأ

 )) مكقحسأو هللا مكدعبأف مهنود انومتلتاقو

 ةيضابإلا جورخل تأ ييلا بابسألا ىلإ ةنيدملاب هبطخ دحأ يف ةزمحوبأ قرطت

 انرايد نم جرخن مل انأ ةنيدملا لهأ اي نوملعت :لاق و ،ةيمأ ييب مكح ىلع ممقروثو
 رأثل الو ،هيف ضوخن نأ ديرن كلم ةلودل الو كاثبع الو اطب الو ارشأ انلارمأو

 لتقو "قحلاب لئاقلا فنعو تلطع دق قحلا حيباصم انيأر امل نكلو انم مدق
 ةعاط ىلإ وعدي ايعاد انعمسو ‘تبحر امب ضرألا انيلع تقاض ،طسقلاب مئاقلا
 يف زجععمب سيلف هللا يعاد بجي ال نمو هللا يعاد انبجأف نآرقلا مكحو نمحرلا

 .اناوخإ هتمعنب اعيمج هللاو انحبصأف هرصنب انديأو اناوآف ضرألا

 ةنيدملا لهأ اي :لاقو حضا و وحن ىلع يضابإلاركفلل ةماعلا حمالملا ددح مش

 امامإ وأ باتكلا لهأ نم ًاكرشم وأ نثو دباع ًاكرشم الإ مهنم نحنو انم سانلا

 امتؤي مل ام اهلأس وأ اهتقاط قوف هسفن فلك هللا نأ معز نم ةنيدملا لهأ اي ارئاح

 لوسر ربنم ىلع بطخي ةزمحابأ عمس نم دازو . برح انلو ودع لجو زع هلل وهف

 نمو ؛رفاك وهف كش نمو رفاك وهف نز نم )):لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . ") (( رفاك وهف رفاك هنأ كش نمو ،رفاك وهف قرس

 )١( ج يربطلا خيرات :يربطلا ٤ ص ٢٢٨.
 )٢( ص هسفن ردصملا ٣٢٢٠.

(٢١٢(



 ارعمس نيح سانلا لامتسا قح ةنيدملا لهأ يف ةريسلا نسحأ ةزمحابا نإ ليقو

 ةنيدملاب ةيضابإلا ةماقإ ةدم ردق يف اوفلتخاو .رفاك وهف ىنز نم :هلوق يف همالك

 .رهشأ ةثالثو نيرهش نيب

 هركسع نم بختنا ةنيدملاو ةكمب ةيضابإلا هعنص امو ديدق ربخ ناورم غلب امل

 ركب نب دعس يب دحأ .ةيطع نب دمحم نب كلملادبع مهيلع ثعبو ١6©فالآ ةعبرأ

 ةريزجلا لهأ نم مهنمو "يسيقلا زعام نب يمور مهنمو ؛ماشلا لهأ ناسرف مهيفو
 ةيبرع سرفو رانيد ةئام مهنم لجر لك ىطعأو ريسلا يف دجلاب مهرمأ و & 0') فلأ
 لناغيو نميلا غلب قح ىضم رفظ وه نإف مهلتاقيف يضمي نأ هرمأو ،هلقنل ةلغبو

 . " هعم نمو ىيحي نب هللادبع
 رم املك سانلا نيب فوخلاو رعذلا ةعاشإ دمعت نأ دعب هشيجب ةيطع نب راس

 هدارفأ غليي رارج شيجب مداق هنأ عيشأو ،ةنيدملاو ماشلا نيب يلا عقاوملا ىلع

 يف تفلاب يلا ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم يتأي كلذ لعلو ،لتاقم فلأ نيرشع

 ىلبق يضابإلا شيجلا بولق يف بعرلا ءاقلإ لجأ نم ‘هشطبو هتدشو هشيج ةوق
 نيح يلذهلا رخصوبأ لاقو { 8" ((هايملا ىف اوقرفتف سانلا هباهو )) .مهاقلي نأ

 :همودق مهرسو دمحم نب كلملادبع مودق مهغلب

 لفحج شيجو رصنل ؛مكاتنل اولجعتال اونعضتس ا نيذلل ق

 لسبتسم ىوقلا ذلج مهمدقي لبرستم مهنك افلا نورشع

 )١( فارشألا باسنأ !يرذالبلا ج٩ص ٢٩٩.

 )٢( يربطلا خيرات "يربطلا جاص٢٢١.

 )٢( فارشألا باسنأ "يرذالبلا ج٩ ص٢٠٠۔

()٢١٣(



 ةيطع نبا شيج ددع نإف يلذهلا رخص يبأ ةديصق يف ءاج امب انذخأ اذإف

 ضسعب يف ركذ ام نع فاعضأ ةسمخب قوفتي ددعلا اذهو ،لتاقم فلأ نورشع

 .ةيخيراتلا رداصملا

 يف ىرقلا يداوب هيقلف ةيطع نبا لتاقيل ةئامتس يف ةبقع نب جلب ةزمحوبأ ثعب
 ةيطع نبا شيج دادعت يف ريبكلا قوفتللو اولتتقاف ه٠٣٢١ ةنس ىلوألا ىدامج

 مصتعاو ،هباحصأ نم ريثكو جلب لتقو ةيطع نبا حلاصل ةكرعملا تمسح دقف
 كلملادبع مهلتاقي لعجف ةيضابإلا نم ةئام يف حابصلا هل لاقي نادمه نم لجر

 سأر كلملادبع بصنو ،نوثالث ةنيدملا ىلإ عجرو ،نيعبس مهنم لتقف مايأ ةثالث
 . 0 حمر ىلع جلب

 فلختسا نأ دعب امي ءامتحالل ةكم ىلإ اهجتم ةنيدملا نم ةزمحوبأ بحسنأ

 قوسلا لهأو جنزلاو ربربلا مهلتاقف ))ءلضفملا هل لاقي هعابتأ نم الجر اهيلع
 ةنيدملاب ةيضابإلا نم قبي ملف نوقابلا رفو هباحصأ ةماعو لضفملا لتقف ديبعلاو
 . "_) ((دحأ

 فلخ ةالصلا دعب ممقالص نوديعي )) نأ يف ةنيدملا لهأب يبهذملا بصعتلا غلب

 ةنيدملا يف ايندلا تاقبطلا و ديبعلاو سانلا نم ةماعلا ةروث تناكو { ) ((ةزمح يبأ

 طسو قلت مل قحلا بلاط ةروث نأ ىلع ليلد ةيضابإلا نم هباحصأو لضفملا ىلع
 كلت طسو ةداع تاروثلا هاقلت يلا دييأتلا ةيعامتجالا حئارشلاو تائفلا كلت

 بلاط ةروث بناج ىلإ نميلا يف حئارشلاو تائفلا هذه تفقو نيح يف تائفلا
 ةيلبقلاو ةيبهذملا تايبصعلا تبلغت ةنيدملا يف هنإ ريغ {ةيضابإلا هتكرحو قحلا

 .ةيقبطلا تارابتعالا قوف ترهظو

 )١( ص هفن ردصملا ٢٠١« :جرفلا يأل .ناهفصألا ج٣ ٢ ص ٦٥٩.

 )٢( ص ٣٢ج يناغألا :جرفلاوبأ "ناهفصألا ٢٥٩.

 )٢( ص ٢ج يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا ٢٤٠ .

(٢١٤( .



 ةروثلل ةضراعملا فوفص ىلإ ةنيدملا عمتجب ءارقفو ايندلا تاقبطلا تفقو

 اهمزع دتشا نيح ةيضابإلا ةلتاقم ىلإ حئارشلاو تائفلا هذه تأحلو ةيضابإلا

 مث ارهش امك ماقأ ةنيدملا ىلإ ةيطع نبا مدق املو)) .زاجحلل يومألا شيخجلا مودقب
 مكانلأس نيذلا ءالؤه ةكم لهأ اي :لاقف امب فوع نب راتخملاو ةكم ىلإ راس

 . " ((انلع مهونيعت الف نوملظيو نوروجي متلقف مهنع

 ةزمحوبأ عضو دقو ؛يومألا شيجلا ةاقالمل 7 اهركسعم ةيضابإلا تأبع

 لصحو ،عطبألاب ةفئاط ريصف نيتقرف يف هباحصأ عزوو ةيركسعلا هتطخ راتخملا

 .ةكم لفسأب ىرخألا ةفئاطلاو وه راصو كحابصلا نب ليبحرش نب ةهربأ اهيلع

 يف نولوقت ام ممب اوحاصف ؛مهوربخت ح مهولتاقت ال هباحصأل ةزمحوبأ لاقو

 نولوقت ام ارلاقف .قلاوحلا فوج يف هعضن ةيطع نبا حاصف ؟ هب لمعلاو نآرقلا

 نإف يربطلا ةياور تَّحص اذإو . "" همأب رجفنو هلام لكأن لاق ؟ميتيلا لام يف

 مالسإلا خيرات يف ةريطخ ةقباس دعي ةيضابإلل هترظانم يف نيشملا ةيطع نبا در

 تناك مهجورخو مهتروث نأ يف ةيضابإلا ةكرحلا ةداقل قلطملا غ وسملا يطعتو

 .ةيسايسلاو ةيدقعلا هتارربم هل

 لفأ مزهو اولتتقاف ًةكم لفسأب ةكرعملا تأدبو هشيجل رمألا ةزمحوبأ ىطعأ

 قرفتو ةهربأ لتقف اوربصو مهولتاقف اورك مث ،نم ةبقع ىلإ اوهتنا ح ماشلا
 نب راتخملا لتقف التقاف ةكم لفسأب دمحم نب كلملادبع ةزمحوبأ يقل ))م ةيضابإلا

 طايخ نبا لاقو & ) ((هتأرما هعم تلتقو ©بعشلا مف ىلع ( ةزمح وبآر فوع

 )١( ص ٩ج فارشألا باسنأ :يرذالبلا ٢٠١.

 )٢( :يرطلا خيرات :يربطلا جا٤ص ٢٣١.

 )٢( فارشألا باسنأ :يرذالبلا ج٩ص ٢٠١. ج يناغألا :جرفلاوبا ؛ناهفصألا ٦٢٢ص ٦٢٦٠.

(٢٠١٥(



 لتاق راتخملا نإ ليقو . "» هتأرما هعم تلتقو ،نوميم رئب دنع حابصلا ةهربأ لتقو

 :لوقي وهو متعاو هسأر لسغ دقو ليلع وهو

 هلمح تللم دت اسأر لمحأ
 هلسغو هنهد تللم دقو

 هلقث ينع حرطي ىتمالا

 قرفت ءامياحصأو ليبحرش نب ةهربأو راتخملا ةزمح وبأ لتق نأ لعب

 مف ىلع ةهربأو راتخملا بلصو ةئامعبرأ مهنم ماشلا لهأ رسأو ،يضابإلا شيجلا

 .نميلا ىلإ ةيضابإلا نم يقب نم ىضمو ،فيخلا بعش
 لبقأف ةكم يف هشيج ةميزه ىيحي نب هللادبع غلبو ‘فئاطلا يف ةيطع نبا فقوت

 هللادبع لزنو ةلابت لزتف ةيطع نبا هيلإ راسو { ٦) افلأ نينالن وحن يق ،ءاعنص نم

 اوقتلاو ةيطع نبا راسو "شرج ىلإ راسف قحلا بلاط مزمناو {ةدعص ىيحي نب
 مهنيب لاح تح اولتتقاف مهنيب ةمساح ةكرعم تراد كانهو 6،شرج نم برقلاب

 لهأ نم لجر فلأ وحن يف ىيحي نب هللادبع لزتف ،هناكم ةيطع نبا حبصأو ،ليللا

 يدنكلا ىيي نب هللادبع قحلا بلاط لتق لاتقلا نم نيموي دعبو لتاقف تومرضح
 . (٣) ناورم لإ هسأرب ثعبو .هباحصأ مزماو

 ةيضابإلا ثيج نم يقب ام مظنو {ةكرعم نودب ءاعنص ةنيدم تملستسا

 نأ طايخ نبا ركذ ريمح نم لحر مهمعزتو ،نميلا نم ةيبونحلا قطانملا ق مهسفنأ

 ثعبف كام نصحتو دنجلا ذخأف يريمحلا قابسلا نب ريمع نب ةللادبع نب ىج همسا

 )١( ص طايخ نب ةفيلخ خيرات :ةفيلخ اطايخ نبا ٢٥٧.

 )٢( هفن ردصملا ص٢٥٧

 )٢( ص ٩ج فارشألا بانا :يرذالبلا ٣٠٣. ص طايخ نب ةفيلخ خيرات : ةفيلخ طايخ نباو ٢٥٧.

 ص ٤ج :يرطلا خيرات :يربطلاو ٢٣٢. :جرفلاوبا اهفصألاو .ه١ص٥ ج لماكلا :ريثألا نباو
 ص ٣٢٢ج يناغألا ٢٦٢٣. ج يوقعيلا خيرات :يرقعيلاو ٦٢ ص ٣٤٠.

)٢١٦(



 سان بيصأو هللادبع نب ىجن مزمناف ،ديزي نب نمحرلادبع هيخأ نبا ةيطع نبا هيلإ
 هباحصأ نم يقب نم عم نيبأ ندع لإ هللادبع نب ىيي بحسناو .هباحصأ نم

 . ")» هسفنب ةيطع نبا هيلإ راسف ،لتاقم يفلأ عمجي نأ عاطتساو

 يذلا اهلماع جرخ ءاعنص دالب كلملادبع فراش امل هنأ ركذف يرذالبلا امأ

 باهش نب ررهمج هعبتاو تومرضح ديري اهايإ هالو ىيحي نب هللادبع ناك
 امب مدقف الاقثأو لام نم نيلمح باصأو مهلتاقف ءاعنص لهأ نم ةعامج يف ينالوخلا

 .ءاعنص ىلإ باصأ

 مهنم ةلئاغمالث لتقف مهلتقي ةيضابإلا عبتف !ءاعنص دمحم نب كلملادبع مدق

 يذ لآ نم يريمحلا قايسلا نب ورمع نب هللادبع نب ىجي هيلع جرخ مث ءاعنصب

 ‘ةييطع نب ديزي نب نمحرلادبع كلملادبع هيلإ ثعبف «رينك عمج يف دنجلاب عالكلا

 هيلإ عمتجاو ندعب ةللادبع نب ىبي قحلو {هباحصأ ةماع لتقو همزهف دنحلاب هيقلف

 . "" نوقابلا قرفتو هباحصأ ةماع لتقو هلتقف ةيطع نبا هيلإ راسف ،نافلأ

 دقف هكهنتو ةيطع نبا شيج فرتتست نأ ةيضابإلا ةمواقملا بويج تعاطتسا

 نب طايخ نبا دنع) - جحذم نم هنإ لاقيو - "يريمحلا برك نب ىيحي جرخ
 ةيطع نبا مهيلإ ثعبف {ةيضابإلا ذاذش هيلإ مضناو ،رحبلا لحاسي جرخ (برح

 ؛لجر ةئام وحن ةيضابإلا نم لتقف لحاسلاب اوقتلاف ءةيحاضولا يف يدنكلا ةيمأابأ

 . ") تومرضح ىلإ ةيضابإلا تبرهو ءاسملا دنع اوزجاحتو

 (ديعس نب طايخ نبا دنع) يمرضحلا ديعم نب هللادبع ملع تومرضح يتو
 دعتساف !مهيلإ ةيطع نبا ريسب ۔قحلا بلاط - يدنكلا ىيحي نب هللادبع لماع

 . ٧٥٢ص طايخ نب ةفيلخ خيرات :طايخ نبا ( ١)

 .٤٠٢ص ٩ج فارشألا باسنأ :يرذالبلا )٢(

 .٨٦٢ص٢٢٦ج يناغألا :ناهفصألا )٢(

(٢١٧( 



 ةنيصحلا مابش ةنيدم يف اهوكرتو هيلإ نوجاتحي امو ماعطلا عمجف ؛ممتاقالمل اقبسم
 عبرأ ىلع اولرتف اوجرخف ةيطع نبا شيج ج اوقالي نأ اوعمجأو هباحصأ راشتساو

 .ريثك ددع يف - مابش برغ ربعلا ةالف يف - تومرضح نم لحارم

 نيقيرفلا نم يأ عطتسي ٢ و ؛مهلتاقف تومرضح يق ةيضابإلا ةيطع نبا قاو

 ماعطلا نم هوعمج ام هغلب ىسمأ املف {ةكرعملا نم لوألا مويلا ف ًاراصتنا ققحي نأ

 املف اليل مابش ىلإ تومرضح نطب ق اولسناو هركسع نم ةقرف لسرأف 3مابش ق

 هركسع عبت ةيطع نبا ىسمأ املف اوزجاحت مث ،راهنلا فصتنا تح مهلتاق حبصأ

 نبا شيج نم اوري ملف ةيضابإلاو دبعم نب هللادبع حبصأو ؛مابش ىلإ ههجو يذلا

 مهيلع ذخأو ةريملا نم اوعمج اوناك ام اوذخأف مهوقبس دقو مهوعبتاف ادحأ ةيطع

 لعجو ،ةمواقملا ىلع اوردقي ملف دادمإلاو نيومتلا مهنع عطقو قرطلا ةيطع نبا
 . ) لاومألا ذخأيو يسيو هيلع ردق نم لتقيو 3مهعبتتي

 هيلإ ءاج راصحلا هكممأ نأ دعبو 5اهيف٣ًارصاحم مابش يف ًانصحتم ةيطع نيا يقب

 فلختسي نأ هرمأي ناورم هيلإ بتك نيح كلذو ه١٣٢١ ةنس لاوش يف جرفلا

 .جحلا سانلل ميقيف مسوملا رضحيو الجر

 هيلع اوطرتشاف هوحلاصف حلصلل تومرضح لهأ وعدي نأ اضيأ هيلإ بتكو

 ةكزمهلا نأ ىري نم الإ امب لبقي ال طورش يهو مهحلاص يف تناك ًاطورش
 لحر مهيلع لمعتسي نأ :طورشلا هذه نمو ،نيدأو نيسوق باق هنم رايمنالاو

 اوفرع ام مهيلع ةري نأو .هب اوضارت اهلهأ نم الجر تومرضح ىلع ىلوف ؛مهنم
 .مهعاتم نم

 )١( فارشألا باسنأ :يرذالبلا . هسفن ردصملا جةص٢٠٥.

(٢١٨(



 هوجو نم الجر رشع ةسمخ يف قلطناف ةيطع نبا نع راصحلا ةيضابإلا كفف

 -مابش اهل لاقي ةيرقب دارم ةيدوأ نم ايداو لرتف الجعتم لبقأو اردابم هباحصأ

 . )) هباحصأو هولتقف هيلع اودشف ۔تومرضح مابش ريغ يمو

 هونظو دارمو نادمهو ةدنك نم ةيضابإ ةقرف هتعبتف نيعبرأ يف جرخ هنإ لاقيو
 ةهربأو {اجلبو راتخملاو ؛ىجي نب هللادبع تلتق : هل اولاقو 3 هولتقف ًامزهنم
 . "" تومرضح ىلإ كلملادبع سأرب اوثعبو ءاضيأ هباحصأ اولتقو .خابصلا

 ةلمح لسرأ ءاعنصب وهو هلتقم ربخ ةيطع نب ديزي نب نمحرلادبع غلب امدنعو
 هرمأ ثيح ،تومرضح ىلإ اههجوو يقرابلا بيعش ةدايقب ةيبيدأتو ةيماقتنا

 رقبو ،نايبصلا لتقف ،ةيشحولاو ةوسقلا ىهتنمب ةمراضحلا لماعي نأ نمحرلادبع
 . > ىرقلا برخأو ،لاومألا ذخأو ءاسنلا نوطب

 ترمرضح اهيف ترسخ ؛ماعلا فصنو ماع ءاهز قحلا بلاط ةروث ترمتسا
 معد ناك دقلو .داصتقالاو حاورألا يف {ةدرلا برح يف هترسخ ام فاعضأ

 ةمساحلا مايألا تءاج نيحو ةروثلا نالعإ لبق ادج ادودحم ةرصبلا ةيضابإ

 ددم يأب اوفعيب مل و جرفتملا فقوم ةرصبلا ةيضابإ تفقو ةلصافلا كراعملاو

 سسأ ف اوناك نيح يف .تومرضح وأ نميلا وأ ةكم يت ممياحصأل يركسع
 يبأو قحلا بلاط لتقو راوثلا ةميزه دعب نكلو "يركسعلا معدلا كاذل ةجاحلا

 دهشتسا نم يف يثارملا ةئيه يف يضابإلا يرعشلا ددملا ءاج ،اممباحصأو ةزمح

 ًاحرش - ةيارلا - يفوكلا يربنعلا نيصحلا نب ورمع ةيئرم تظفحو ؛مهنم
 :اهنم صلاخلا يبرعلا رعشلا ةعيلط يف تيقبو ؛مهفاصوال

 )١( طايخ نب ةفيلخ خيرات : طايخ نبا ص٢٥٢۔

 )٢( يناغألا :ناهفصألا .؟٦٠ص٥ج فارشألا باسنأ :يرذالبلا ج٢٢ص٢٦٩.

 )٢( هسفن ردصملا ج٩ص ٢٠٦. ص ٢؟٢ج هسفن ردصملا و ٢٧٠.

)٢١٩(



 يرجي اهعمدو لوقت دنه رجنلا جلبت ليبق تبه
 رحنلا ىلع اهفكاو لهني اهعمدم يانيع ترصبأ نإ
 ربص اذ تنكو عومدلا برس ال يدهع تنكو كارتمعا ىنأ

 يرذت اهلاممأ زناع مأ اهترافيال كنيعب ذتقأ
 ردت ىلع مهليبس اوكلس ميهب تعمجف ناوخإ ركذ ما
 يرمت اهتاربع هريغ ال مهعرصم ركذ لب اهتبجأف

 ةدرلا برح يف مهفقوم ءارج نم ممب قاح ام جئاتن نأ ودبيف نامع ةيضابإ امأ

 اقلاع يقب كلذ ببسب هل اوضرعت مو ‘تومرضحو ةدنك نم مهناوخإ بناجب

 نأكف ،قحلا بلاط ةروث نم ايبلس ًافقوم اوفقو ممإف اذهلو ممتركاذ يف ذنيح
 نم تسيل امنأ وأ {ةيلخاد ةينمي ةيمرضح ةيضق مهل ةبسنلاب ةرونلاو جورخلا رمأ

 مهل نكي ملف نيورتم اوراوتو ،ملسلل حونجلا اولضفف ةيضابإلا ةكرحلا ةوعد بلص

 افقوم فوقولاب اورداب مهنأ ول نيح يف ،قحلا بلاط ةروث معد يف ركذي رود يأ
 . لبغفلل اهنم حاجنلا ىلإ برقأ ةروثلا حاجن ةصرف تناكل يبلسلا مهفقومل ارياغم
 .ةميزهلاو

 مل ىح ءةيضابإلا نم فطنلاو ءيربلا عبتتي تومرضحب يقرابلا بيعش يقب

 ماقو مشاه ينبل رمألا ىضفأ نأ ىلإ نميلاب اميقم لزي مل و ،هلتق الإ دحأ قبي
 ©) حافسلا سابعلاوبأ رمألاب

 يضابإ جورخو ةروث لوأ يدنكلا ىيحي نب ةلادبع قحلا بلاط ةروث تناك

 . كلت تحجن ولو ،حاجنلا ةلواحملا هذهل بتكي داكيو ،ةيمأ ييب مكح ىلع حلسم

 ةرعد نم تقثبنا ةيسايس ةيركف ايؤرب ةيمالسإلا ةفالخلا راسم تريغل ةروثلا
 "7 ،جراوخلا تاكرح لك امب تدانو ىلوألا ةمكحملا

 .مكحلاو ةمامإلا ةلأسم لوح

 )١) ح يناغألا : يناهفصالا ٦ص٢٧٠.

(٢٢٠(



 ترولبت ةيسايس تاحورطأ ةحلسملا ممقروث يف ةيضابإلا جورخ قفار دقل
 يسايسلا حرطلا اذه لوأ ءاجو {يلمعلا عقاولا ديعص ىلع تادجتسملا عم

 اذه رولبت مث ىاعنصب سانلا يف اهاقلأ نيلا قحلا بلاط ةبطخ يف ينالقعلا يدقعلاو

 ةزمح يبأ بيطخلا يسايسلا يركسعلا دئاقلا بطخ يف ءاج ام يف يضابإلا ح رطلا

 ةيخيراتلا رداصملا انل تظفحو ةنيدملاو ةكم يف اهاقلأ ييلا عبرألا راتخملا

 يدقعلا ركفلا رداصم نم مهم ردصمو ثحبلاو ةساردلاب ةينغ يهو ،اهصوصن

 .ةيضابإلل يسايسلاو

 انأل تقفخأ امنأ ضعبلا ىأر ثيح قحلا بلاط ةروث لشف نع ليق امهمو

 نأش اذكهو 5 "_ امتديقعب نيدي ناك نم ًآلإ اهل سمحتي مل ةفرطتم ةيبهذم ةروث
 ةلادعب امماحصأ ناميإب نوهرم اهلشف وأ اهحاجن نإف «خيراتلا يف تاروثلا لك
 .اماياغل سيفنلاو يلاغلا لديو اهلجأ نم ةيحضتلاب مهدادعتساو ،مهتيضق

 ةطيحملا لمارعلاب ةنوهرم ةلأسم هذهف ؛كلت قافخإ وأ ةروثلا هذه حاجن امأ

 ام اذإو ،اهقالطنال تيقوتلا يف ديجلا ريدقتلاو اهحاجنل ءيمت ييلا بابسألاو

 ةرداقلا ةيخيراتلا تادايقلاب نوهرم اهحاجن نإف لماوعلاو بابسألا لك ترفاضت

 ةروثلا ةطاسوب رييغتلا يف سانلا ةبغرو ،ديجلا طيطختلاو ةيركفلا ةيؤرلا عضو ىلع
 .ةروثلا حاجنل ةلهؤملا تادايقلا دوجو غ نمو

 حستكت نأ تعاطتساو !ادودحم ايركسع احاجن قحلا بلاط ةروث تققح
 تينم ييلا ةساكتنالا نكلو .دحاو ماع يف يومألا مكحلا يهنتو زاجحلاو نميلا

 كلذ نم سكعلابف تومرضح يف ينضابإلا ركفلل ةساكتنا امنأ يعي ال ةطلسك امي
 تومرضح ق ًابسايس ًاماظنو ةلود ةيضابإلا ىلع ه ٢٢ ماع ق ءاضقلا م دقل

 )١( تومرضح خيرات :حلاص دماحلا ج١ص ٢١٢.

افقلا



 اهسفن ةلوهسلاب سانلا نيب ًدقتعمو ًاركف اهيلع ضقي مل نكلو ،زاجحلاو نميلاو
 .امهيسفن نمزلاو ةعرسلاو

 ةاواسملاو ةيغامتحالا ةلادعلا ىلإ وعدت ةيناسنإ اميق لمحي يضابإلا ركفلا نإ

 دمحم هيبن ةنسو مركلا نآرقلا اهساسأ "مالسإلا بلص نم ةيدقع ارومأ لمحيو
 مكلاو ةمامإلا مظنل ةلماك ةيؤر لمحي يضابإلا ركفلاو .ملسو هيلع هللا ىلص

 ةمألا طبارتو ،موكحملاب مكاحلا ةقالع ددحيو ةيطارقميدلا تاسرامملاو ىروشلاو

 رصملا تاروطت عم بسانتت ءارثإلاو روطتلل ةلباق ةبرحت لالخ نم ،ةمامإلاب
 .ةنهارلا مظنلاو

 يذلا ييدلا بصعتلاو فرطتلا موهفمب ةفرطتم ةروث قحلا بلاط ةروث نكت م
 ةيركفلا تاروثلا اونلعأ نم تخ وأ "خيراتلا يف ةحلسملا تاروثلا ةاعد مزال

 ؛ةيخيراتلا :زداصملاو .ةيسايسلاو ةيدئاقعلاو ةيبهذملا مهراكفأو مهئارآ نع اوربعو

 7 ؛زقعتل نم اهيف ةيباجيإ جذامن درس ىلع تعمجأ قحلا بلاط ةروث ةصق تور يلا

 . لك يفاةيضابإلا قفار يذلا يمالسإلا كولسلاو ديدشلا طابضنالاو ةمكحلاو

 الو سانلا تامرحل اوضرعتي مل مهف ،ةنيدملاو ةكمو نميلاو تومرضحب مهكراعم
 ' ةيطع نبا هكلس ام اوكلسي مل و ،َلزعأ الو ةأرما الو ًالفط اولتقي مل و مهلاومأ

 نيبجلا هل ىدني كلسم نم ،مهريغو ينابيشلا ةدئاز نب نعمو يقرابلا بيعشو
 لوغملا شويحل زاوم عضو يف ،ةيمالسإلا ةلودلا شويج ةداق ضعب فرصت عضيو
 .ءامدلا كفس لحأ نم ءامدلا كفسل شطعتلاو ةيربربلاو ةيشحولا روصعو

(٢٢٢(



 :ةيضابإلا ةمامإلاو تومرضح ج

 ةلودلا رايفاب ليجعتلاب نذؤت تأدب يلا ةيسايسلا ثادحألا تناك

 تفرصو ‘تومرضجب ةيضابإلا ةكرحلا ىلع ماتلا ءاضقلا تفقوأ دق ،ةيومألا

 راطخألل نوغرفتي مهتلعجو \تومرضح يف ةيضابإلا ةقحالم نع نييومألا مامتها

 .ممي ةقدحملا

 اهعابتأب قحل يذلا يشحولا عمقلاو ةميزهلا دعب ةيضابإلا ةكرحلا تجرخ
 نم ةبالصو ًأكسامت رثكأ تدب و ؛ةديدج ةيؤرو ةبرجتب يقرابلا بيعش دي ىلع
 ءاركنر ةديقع بهذملا اذمب كسمتلاو لمعلا ىلع رارصإ رثكأو لبق يذ

 .تومرضح ناكس يعو يف قمعتلاو راشتنالاو رارمتسالا تعاطتساو

 يف يضابإلا يركفلا لدجلا روطت عابتألا باطقتسا يف عسوتلا اذه مامأو { 1

 .يسايسلا لمعلل نيتنابتم نيتيؤر ناينبتت ناتفرف ترهظو تومرضح و ةرصبلا

 حارجلا ديمضتو ، يضابإلا حافكلا فاقيإو لادتعالاب يدانت :ىلوألا ة ةقرفلا

 ءافتكالاو «ترمرضجب ةيضابإلا انه تينم تيلا رئاسخلاو تاساكتنا كلت دهب

 ديعس نب هللادبع ناكرا .ىرخأ ةرم نامتكلا أدبمب لمعلاو بهذملا نع عردلاب

 قحلا بلاطل ًافلحخ مهل امامإ بختنا دقو إةقرفلا هذه يلثمم زربأ نم يمرضحلا

 .عفادملا مامإلاب هوبقلو

 يعسلاو حلسملا حافكلا رارمتساو ددشتلا ىلإ اوعدت تناك :ةيناثلا ةقرفلا

 .نمث يأب كلاهتملا ةيومألا ةلودلا مكح طاقسإل يجراخلا طاشنلا يف لمعلاب `

 مهتضراعم نوددشتملا نلعأو ددشتلاو لادتعالا يحانج نيب عارصلا روطتو

 اونلعأو 6هوديقو هلاقتعاب اوماقو ،يمرضحلا ديعس نب هللادبع ةمامإل مهضفرو

 .نسح يراشلا مامإلل ةمامإلا

 م

(٢٦٢٢(



 ناورم برهو ءًاعورم اطوقس تطقسو ةريخألا اهسافنأ ةيومألا ةلودلا تظفل

 نب هللادبع سابعلا يبأ ىلإ هسأر لمحو لتقو ه٢٣١ ةنس رصم ىلإ دمحم نب
 .( حافسلا ) ب فورعملا دمح

 فرصو مهداهطضاو ةيضابإلا ةقحالم تفقوت ةيسابعلا ةلودلا تماق امدنعو

 ىلإ مهدوهجو مهما بتها ىلوألا مهمكح تاونس يف نويسابعلا

 مل و ،ةفالخلا ةلودل ةيويحلاو ةسيئرلا قطانملا يف مهتطلس زيزعت يف زيكرتلا
 ردملا اذه نكلو .ةيبرعلا ةريزحلا يبونج ةيضابإ برح ةلأسم مهمامتها اولوي

 نب يدنلجلل اهدييأت تومرضح ةيضايإ تنلعأ دقف شًاليوط رمتسي مل يسايسلا
 مل ةلقتسملا ةمامإلا هذه نكلو .اهيلع امامإ نامع يف يضابإ مامإ لوأ دوعسم

 يدنلجلا لتقو ه٣٢١ ٤ ةنس اهيلع ءاضقلا نم نويسابعلا نكمت ذإ اليوط رمعت

 .ةيسابعلا ةلودلل ةيوقلا ةضبقلا تحت تومرضحو نامع تعضخف دوعسم نب

 ةيصمللا اورهظأو ةروثلاب اوماق نيينميلا نأ هغلب روصنملا رفعج يبأ دهع يفو
 برهؤ مهتمواقم نع فعض هنأو ءاعنصب عيبرلا نب هللادبع هلماع ىلع اوبثوو
 نعم مدق و ،مهيلع ايلاو ييابيشلا ةدئاز نب نعم ه١ ٤٣ ةنس مهيلإ هجوف ،مهنم

 هءابرقأ مهيلع لمعتساو & () نينس عست امي ماقأو ًاشحاف ًالتق امب نم لتقف نميلا

 هولتقف دنجلا ىلإ ناميلس همساو هتبارق دحأ ثعبف «نميلا فيلاخم ىلع مهعزوو

 : :لوقي .ناكو نيفلأ نم اوحن اهلهأ نم لتقو ةروكذملا ةيرقلا برخأو مهازغف

 دربت ناميلس ىركذ نم بلقلا ىلع ةرارح تداك نافلألا تمت اذإ

 هلتق ىلإ ممت احلا الامعأ لمعف تومرضح ىلع هتبارق ضعب لمعتسا امك

 ًاشحاف ًالتق مهنم لتقو اهلهأ براحف تومرضح لإ هجوتف .نعم كلذل بضفن

 .٢٦٧٢نص؟ج يبوقعيلا خيرات :يبوقعيلا ))

)٢٦٢٤)



 نم ددعلا اذه ةحص يف ضعبلا ككش دقو افلأ رشع ةسمح ىلتقلا غلب ليقو
 . "» ىلتقلا

 ىذألا قحلأو ىرقلا برخأف ةيشحولاو فنعلا ىلإ ءوجللا يف نعم طرفأ

 رابآلا مدرو نويعلا دسب رمأو عرزلاو ضرألا برخف "سانلاب شطبلاو ةوسقلاو
 .داوسلا سبلب نميلا لهأ رمأو ،ليخنلاو راجشألا عطقو

 نميلا ةدئاز نب نعم روصنملا ىلو هلجأ نم يذلا ببسلا يف رداصملا تفلتخا
 اهعبتا ةسايس ىلع ءانب تءاج ةدئاز نب نعم ةيلوت نأ رداصملا ضعب تركذ دقف

 عطقو ةعيبرب نميلا برضو ،نميلاب ةعيبر برض اهنم عفادلا ناك روصنملا

 .نميلا ىلع ينابيشلا ةدئاز نب نعم روصنملا دلق دقو ،نميلاو ةعيبر نيب فلحلا
 لتقلا يف امهيديأ طسبو !ةرصبلاو نيرحبلاو ةماميلا يئانهلا ملسم نب ةبقع دلقو
 ؛لئاوطلا امهنيب تراصو اهبحاص موق يف امهنم لك عرسأف لاومألا ذخاو

 عماجلا دجسملا يف ةعيبر نم لجر هلتقف «ابيهم املاظ ةبقع ناكو فلحلا عطقناو

 هلتق ةليغ هدعب نعم لتقو «ةبقع لتاق نم أرجأ ليقف لثملا هب برضف هناكم لتقف
 هيلإ بتكف ‘فكأ قح فك ةبقع ىلإ نعم بتك دق ناكو ،ةيضابإلا نم موق
 . "_ رانلا ىلع هلماوز قبسي انيأ ملعت وأ هللاو ال ةبقع

 ةفوكلا ىلإ راص نميلا ةدئاز نب نعم رفعج ويأ ىلو امل هنأ بيبح نبا لاق

 ةديصق يندشنأ لاقف هاتأف ،ديز نب تيمكلا رعش ةيوار لهس نب دمحم ىلإ ثعبو
 :يهو نميلا عم اهفلح عطق ىلإ (ةعيبر ) اهيف وعدي ييلا تيمكلا

 ليحُملا لطلا ىلع ملث هلأ

 تومرضح خيرات :سيجرس ءفوزوتنارفو .٥١١ص١ج تومرضح خيرات :حلاص ،دماحلا )١(
 .٠١٦١ص هدعبر مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا

 ٢٤٠. ص١ج برعلا لاثمأ ةرهمج : يركسعلا )٢(

(٢٦٢٥)



 ماق مث نيلجر نيب تدمو تيولف ةمامعب رمأو ،اهيلع ىتأ قح اهايإ هدشنأف

 امك ةعيبرو نميلا فلح تعطق يأ اودهشا :لاقو .اهعطقف فيسلاب امبرضف

 . ") اهيف ثعوأف نميلا ىلإ راس مث ةمامعلا هذه تعطق

 نميلا رمأ ةدئاز نسب نعم ديلقت ءارو نم ببسلا وزعي ضعبلا نأ الإ
 ةبغرلاو روعشلاب روصنملا سفن يف ةتوبكملا ةبغرلاو عفاودلا ىلإ \تومرضحو
 ةنيدملاو ةكمب ةيضابإلا عم اهتضاخ يلا كراعملا يف شيرق ىلتقل رأثلاو ماقتنالل

 نم لجر هيلإ ثدحت نيح روصنملا هب حرص ام اذهو .ديدق ةكرعم ىلتق ةصاخو

 داك دقل ؟ تومرضح لهأب نعم لعف ام ىلإ نينمؤملا ريمأ اي ىرت الأ :لاقف شيرق
 . مهيلع تأي نأ

 تنك راصنألا نمو كموق نم كاسن موق نع ينربخ يخأ نبا اي :روصنملا هل لاقف
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دجسم ةرخؤم يف يراوسلا ةمزالمب مهفرعأ
 ءانبأ نمو نيحلاصلا نم لاجر نع هلأسي لاز ام مث .ديدق موي جراوخلا مهلتق

 يخأ نبا اي :روصنملا لاقف .ديدق موي اولنق :لوقي يشرقلاو راصنألاو نيرجاهملا

 ذخأف ديدقب كنلوأ اولتق نيذلا مهو تومرضح لهأ لتق يف نعم ىلع بيعتفأ
 . "» كلذ دنع يشرقلا تكسف {مهرأثب نعم

 ه١٥١ ةنس ناتسجس يدهلا هالو ح نميلا ىلع ايلاو ةدئاز نب نعم يقب

 هنم مهقحلو سانلل هتلماعم تءاس ناتسجس يفو ،نعم نب ةدياز هنبا فلختساف

 . "> ناتسجس تسيب ه٦٥١ ةنس (جراوخلا) هتلتقو ،ىذألاو ليكنتلاو شطبلا

 )١( مالسإلاو ةيلهاجلا يف فارشألا نم نيلاتغملا ءامسأ :دمحم رفعج يبأ بيبح نبا ص١٨٣.

 )٦٢( ج تومرضح خيرات نم فتن يف توباتلا عئاضب :لاديبع نب نمحرلادبع ‘فاقسلا ١ص٢١٦.

 )٢( يربطلا خيرات :يربطلا ج٢٣ص ٥٠٣.

)٦)٢٢٦`(



 نم نيلجر يدي ىلع 6هنم ًارأثو اماقتنا ءاج ةدئاز نب نعم لايتغا نأ يل ودبي

 ةينميلا تاروثأملا تركذ امك «امهيبأ لتقل ارأثيل هب اقحل \تومرضح ةيضابإ
 ؛هيخأو هللادبع نب ورمع نب دمحم يدي ىلع ناك ةدئاز نب نعم لايتغا نأل كلذ

 دق ةدئاز نب نعم ناكو ،تومرضجب هللادبع نب ورمع امهيبأ لتقمل اماقتنا كلذو

 نم لزنو ملستسا اذإ !عالقلا ىدحإ يف نصحتلا هللادبع نب ورمعل نامألا ىطعأ
 دهعلا نعم ثكن قح نعم ةوعدل باجتساو حالسلا عضو نأ ام نكلو ،هنصح
 .اردغ هقنع برضب رما و

 نمب افحلف ،ناتسجس ىلإ ليحرلاب ريغصلا هوخأو ورمع نب دمحم رماغ
 برق املف !نعم راد يف نولمعي اوناك نيذلا ءارجألا عم اسدناو اركنتو تسبب

 ءارجألا عم نافلتخن هوخأ و دمحمو اهرصييل نعم اهيلإ جرخ رادلا ءانب لامك

 كلت زيلاهد ضعب لخد انعم نأ غ . انعم دصرتي دمحم ناكو .رجآلاو نيطلاب

 ؛هعم ناك مومسم نيكسب هنطب ب عطقف ورمع نب دمحم هعبتف ،ةجاح يضقيل رادلا

 . "» تومرضح ىلإ برهلا نم اكنمتو اجرخف هاخأ زمغو
 ةيثرم يف ةصفح يبأ نبا ناورم لاق ،اهراعشأ يف كلذ ءارعشلا تركذ دقو

 :نعم
 سماد ليللا نم حنج يف نيبوثب تمفلت يمرضحلا ةأ نأ ولف

 سمال فعضأ رورذملا لتقي دقو اهنبا كلاغ امك تءاش نإ كتلاغل

 ةرطيسلا تحت ةدئاز ني نعم ةلمح دعب نينسلا تارشع تومرضح تنبل

 هذه حلاصمل ةبسنلاب ركذت ةيمهأ ةيأ لكشت مل تناك نإو ةيسابعلا ةلودلل ةيمسالا

 ةيضابإلل اهيف ةبلغلاو ةيعامتجالا ةرطيسلاو ةسايسلا ةفد تناكو . "> ةلودلا

 ةيضابإلا ةمامإلا ديدج نم ترهظ _ه٩٧١ ةنس يفو .نيحلا كلذ يف ةرئاكتملا

 )١( ريمح لايتأو نميلا كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا ص١٨٤.

 )٢( هدعبو مالسإلا ليبق يعامتجالاو يسايسلا تومرضح خيرات :سيجرس 6‘فوزوستنارف ص١٦٠.

(٢٢٧(



 نافع يبأ نب هللادبع نب دمحم اولزع نيملسملا نأ يملاسلا ركذ دقو \تومرضحب

 ةنس نم ةدعقلا يذ نم فصنلا يف كلذو هبهذم الو هتريسب اوضري مل نيح
 لمهأ ناك دقو ،ديعس نب هللادبع تومرضح مامإ ليبس اندنع هليسو ه ٩

 ` ...... ًافبنخ هيلع اومدقو هولزع تومرضح

 ؛يكمربلا دلاخ نب دمحم تومرضحو نميلا ىلع هلماع ناك ديشرلا مايأ يفو

 ةللادبع نب دامح هناكم لسرأف ديشرلا دجنتساف {هتعاط نع ةمامق تجرخف

 .ه٣٢٩١ ةنس يف ديشرلا يفوت تيح نميلا ىلع لزي مل و فسعلاب مهلماعف يربربلا

 ةدم تومرضح مضي نأ نومأملا لماع دايز نبا عاطتسا ه٢٠٢٦ ةنس يق

 ةقالع تناكو .افرص ايلكش اعباط هتطلس تلمح دقو ،هتطلس ىلإ ةريصق

 .ةمئاد تارواشمو لصاوت يفو ةنيتمو ةيوق ةقالع نامُغ ةمامإب تومرضح

 لوخدلا تومرضح تبلط دقو ةقطنملا ىلع ةيلاوتملا ةيركسعلا تالمحلا ةهجاومل
 نأ تومرضح ةيضابإ ترطضاو ،نامع يف ةديقعلا يف ممئاوخإ عم فالحأ يف

 نب أنهم مامإلا ناك و ،ةيبرعلا ةريزجلا يبونحل ةدحاو ةمامإ راطإ نمض نوكت

 ثدحلا اذه ناكو .تومرضحو نامع ىلع امامإ ( ه٧٢٢٦ ٢٢٦- ) رفيج

 نيبيضابإ نيرطق يمامإ ديحوت ةلأسم زاوج لوح ةيضابإلا ءاهقف دنع لثم برضم

 .نيرواجتم

 ام ،نامغو تومرضح يف ةيضابإلا نيب ةقيثولا تاقالعلا ةناتم ىلع ليلد ريخو

 لئاسملاو ءارآلا لوح لدابت اهيف لئاسر نم (ةينامعلا ريسلا ) ةطوطخم يف ءاج

 اذهو تومرضح يف مهناوخإو نامُع ةيضابإ نيب ةيسايسلا رومألا ةشقانمو ةيهقفلا
 ريسلار) ةطوطخم يف ةروكذملا ةيسايسلا ءارآلاو ةيدقعلا لئاسملا لوح لدابتلا

 )١( ص ١ج نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :يملاسلا ١٦٢٥

(٢٢٨( 



 دقو ةيبرعلا ةريزحلا يبونج ةيضابإ نيب ةقيثولا تاقالعلا ىلع دهشي (ةينامعلا
 :لوألا باوجلا اهنم ،ةبوجأ ةغيص وحن ىلع ةطوطخملا تءاج

 رمع يبأو ةللادبع يبأ ىلإ ثينامعلا يراوحلا دمحم يراوحلا يبأ خيشلا ةريس =

 رمع نب دمحمو ناميلس نب دمحأ ،ةّرم ني هللادبع نب ىيي نب دمحم فسوي يبأو

 . "» تومرضح يف انتوخإ فسوي نب نمحرلادبعو

 هلا ةعاطب ةيصرتلاو ظعولا نم اهيف لا ةلاسرلا يف ةيديلقتلا ةجابيدلا دعب

 نع رجزلاو لدعلا ىلع عامتجالاو قحلا لوقو ربلا ىلع نواعتلاو ىوقتلاو
 ةماقإ ديدشت ىلع ةوعدلاو {ةيلهاجلا قالخأ نم امإف تايمحلاو نايصعلاو يصاعملا

 مكباتك لصو دقو :ينامعلا يراوحلاوبا خيشلا لاق .ةاكزلا عفدو تاولصلا

 نامع لهأ نم ةفلاسلا رومألاو ثادحألا نم قبس ام ربخ ةفرعم نع نولأست

 يمو تومرضح لهأ نم تدرو ةلئسأ ةعبس نع ةباجإلا لوانت مغ مهريغو
 ءارآلا ضب اهيف ثادحألا ىرحب نيبت !ةيلخاد ةينامع اياضق لوح تاراسفتسا

 .يضابإلا ركفلا ىلع دنتست يلا ةيسايسلاو ةيهقفلا

 رمأ لوح تومرضح لهأ لاؤسو راسفتسا ىلع يراوحلا خيشلل در لوأ ناك
 دق ام مهنيب ناكو قرشلا نم ثادحألا لهأ ىلإ ثعب نيح لاقف دايز نب ديعس
 نب ىسوم ىلإ الوسر ثعبف ؛مهدالب ىلع ىلوتساو مهيلع ديعس رهظ املف :ناك
 كلذ يفو يراوحلا لوقيو !مهلزانم مدهو مهلخن عطق ىلع مداق هنأ هئبني رباج يبأ

 دايز نب ديعس ثدح نع هولأس دقو هللا همحر بويأ نب لياو نع لوق انغلب اميف

 نيملسملا لتق نمم ديعس لتق يف امأ انغلب اميف :لياو لاقف \دسفأو قرحأو لتق دقو

 .طوطخم ٢ ص ةينامعلا ريسلا )١(

)٢٦٢٩(



 لزانملا نم قرحأ امو لتقلا قحتسي ال نم لتق نم امأو ،لتقلاب قيقح وهف
 .نيملسملا تيب يف عيض ام ناك لدع مامإ هثعب يذلا ناك نإف ‘ةعتمألاو

 هنأ بعك نب ثراو هيف لاق يذلا ( مداقلا ) رمأ نع متركذو هباوج يف لاق مث

 هتمزه يذنلا قارعلا نم مداقلا رفعج نب ىسيع مداقلاب دصقيو .هلتقب رمأي م

 بعك نب ثراو غلب نيحو ،راحص نجس يف سبحف رسأو كنام يف ةيضابإلا

 لتاق ينإ سانلا اهيأ لاقف ًابيطخ سانلا ىلع ماق «نجسلا يف رفعج نب ىسيع نأ
 نسم ناك ةرزع نب ايلع نأ انغلبف ،لقيلف لوق هعم ناك نمف ،رفعج نب ىسيع
 عساوف هتكرت نإو كل عساوف هتلتق نإ :انغلب اميف لاقف ملكتف ماق ،نيملسملا ءاهقف

 .كل

 ًاموق نأ انغلبف كلذ دعب ناك املف نجسلا يف هكرتو هلتق نع مامإلا كسمأف

 ناكو ؛هللا همحر زيزعلادبع نب ىيي هل لاقي مهيف الجر نأ انغلبو نيملسملا نم

 ؛نامُحمب هنامز يف لضفلا يف دحأ هيلع مدقت نكي مل هلعلو ،نيملسملا لضافأ نم

 مفنأ افغلبف «\تومرضحب ناميلس نب زيزعلادبع ركذ هباشي نامممب هركذ لعلو

 ىلع نجسلا اوروستف ليللا يف راحص اوتأ يح مامإلا ملعي ال ثيح نم اوقلطنا
 انغلب اميف مامإلا الو يلاولا ملعي ال ثيح نم نجسلا يت هولتقف رفعج نب ىسيع
 . ") مهدالب ىلإ موقلا فرصناو

 نب ىيحي هيلع مدقأ ام ىلع ةيضابإلا رظن ةهجو يراوحلا خيشلا غّوسو
 رأ مامإلا ىلإ عوجرلا نود ةليغ رفعج نب ىسيع لتق ىلع مادقإلا نم زيزعلادبع
 نم انظفح يذلاو ...رانلا هّمشت مل رفعج نب ىسيع لتاق نولوقي )) :لاقف يلاولا
 لتق وأ هتيالو يف نيملسملا يلاو لتق وأ لتق اذإ نيملسملا مامإ نأ نيملسملا لوق

 نود نيملسملل ممتايد نأ ،نيملسملا ةيرس تلتق وأ هريسم يف نيملسملا دئاق

 )١( هسفن ردصملا ص٦١.

(٢٣٠(



 ةليغ ريغ وأ ةليغ هيلع اوردق ام فيك ؛مهلتق نم اولتقي نأ نيملسمللو ،مهئايلوأ

 هركأ ينإو نيملسملا لياوأ يف ىضم اميف ةفورعم ةمئاق نيملسملا راثآ كلذ يفو

 . "» ((..مكيلإ لصي نأ لبق نم باتكلا عايض ةفاخم اهركذ

 تومرضح يف ةروهشم تناك ةيضابإ ةيصخش ىلع فقن ةلاسرلا هذه يق

 زيزعلادبع نب ىيحي ةيصخش يزاوت يهو ( يمرضحلا ) ناميلس نب زيزعلادبع وهو

 عم لماعتلا يف ةفرطتملاو ةددشتملا فقاوملا يفو ةرهشلاو ركذلا يف ( نيامعلا )

 .نيملسملا نم ةيضابإلا ريغ مهموصخ

 ةينامع ةيلخاد اياضق لوح تحرط ةبوجأ ةغيص يف ةلاسرلا صن يضعيو

 فالتخالااذه نمو ؛جورخلاو فقارملا ق فالتخالاو عارصلا نع تجتن تن

 ءاهقفو ةمئأ فقاومو اهعم لماعتلا لوح ةيضابإلل ةيعيرشتلا فقاوملا تددحت

 .اهنم نامع

 طباوضلاو يغبلا لهأ حالس ريصم نع لاؤسلا ةلاسرلا كلت يف ءاج ام مهأو

 مهموصخ عم مهلماعتو برحلا لالخ امتاعارم بجي لا ةيضابإلل ةيعيرشتلا

 .نيملسملا نم نيبضابإلا ريغ مهئادعأو

 . " ناميلا نب نوراه رمأ يف تومرضح لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس =

 اهنعب (ةينامعلا ربسلا ) ةطوطخم يف لئاسر ثالث نمض ةلاسرلا هذه تءاج

 لسألا ةيناثلا ةلاسرلاو ،نامع لهأل ىلوألا ةلاسرلا تناكف ،ليحرلا نب بوبحم
 ليحرلا نب بوبحم اهبتك دقو ارفيج نب انهملا مامإلل ةثلاثلا ةلاسرلاو تومرضح

 ةيركفو ةيدقع لئاسمو اياضق اهيف راثأ نامي نب نوراه اهثعب لئاسر ىلع اباوج

 .هسفن ردصملا )١(

 .٢٣ص هسفن ردصملا )٦٢(

 )ا٢٣١(

 



 عم اهيف فلتخا ءارآ نع ربعت نامي نب نوراه ةلاسر نأ يل ودبي و ،ةقيمع

 ضعب يف ةلزتعملا ءارآ نوراه اهيف نيبت ،ةيضابإلا روهمجو ليحرلا نب بوبحم
 اهيف شاقنلا ريثي نأ دارأف "نيملكتملا تلغش لا ةيركفلاو ةيدقعلا لئاسملا

 نب بوبحم ىلإ نوراه لئاسر تليحأو ‘تومرضح و نامع ةيضابإ ءارآ علطتسيو

 :هيلع درلا بلطو هنم حاضيتسالل ليحر

 ذو لئاسم ثااث ةشقانمو درلا ىرج كتومرضح لهأل بوبحم ةلاسر يفف

 ىلع هدر يف ددش دقو ةعمجلا ةضيرف اهلوأ ،اهنع راسفتسالا تومرضح لهأ

 نوعراسيو اهيف نوبغري ةضيرف مهموق ةمئأ فلخ اهدعو اهروضحو اهتيدأت

 .اهيلإ

 مامإ فلخ تناك ولو قح ةضيرفلا هذه ءادأ نع ريصقتلا ق ارذع كرتي م و

 فلخو دايز عم عمجي ديز نب رباج ناك :لاقو كلذب الثم برضو رئاج

 نم دحأ هغلبي مل ام نيملسملا لتق يف اوغلب نيذلا مهو جاجحلاو دايز نب هللاديبع

 نم ةيضابإلا ءاهقفو خئاشم ءارآب ةعمجلا روضح ةيمهأ لوح دهشتساو .سانلا

 !حون يبأو حلاصو ©بئاسلا نب مامضو .ملسم ةديبع يبأو كيز نب رباج لاثمأ

 هتالسارم يف يعيو { "> نيملسملا ءاهقف نم مهئارظنو ملسم نب بجاح و

 .(ةيضابإلا ) نيملسملاب

 ىصمعلاو كشلاب اوملكت لاقو مهموصخ مالك ةيضق راثأ :ةيناثلا ةلأسملا يفو

 تبث مهنيدب ةرقم مهنم ةأرما نأ اومعز نأ انموق كاكش هتغلب ام رمأبو ،ةريحلاو

 ؛مهعم برشتو ذيبنلا مهيقست بابشلا سلجب يف اهوأر مث نيدب مهدنع اهتيالو

 م مهبعالتو امفوزمغي ءيش اهدسج نم رتسي ال قيقر صيمق يف مهيديأ نيب يهو

 دهشي ام نوغلبي ال مأ الإ اهدسج نم مهيديأب اوءاش ثيح اهنم نوبيصي

 )١( هسفن ردصملا ص٢٣٣.

(٢٣٦٢) 



 نوردي ال مهنأو ،اهنم أربي ةلرتم كلذ غلبي مل مهنأ اومعزف ءامب اونز مهنأ مهيلع

 .هللا ةيلو ةملسم اهلعل

 عبيو هب يدتقي نمو ملعلاو هقفلا لهأو ( نوملسملا ) لاقف :ليحرلا نبا لاقو
 . "» اهالوتي نمو هللا اهنعل {ةأرملا هذه ىلع هرثأ

 ةندهلا للا نعل :لاقو ،روذعم لئاسلاو كلاه كاشلا ةديبعوبأ لاق :لاقو

 افنأ اهدسج يراوت ال ةقيقر ةماج اهيلعو تيبلاب تفاط ةأرما نأ ول نومعزي

 .ةيالولا م اهجرخي ال لعفلا كلذ نأو ،ةملسم مهدنع

 يبس ةلأسم تلوانتو ةشقانملا نم ربكألا زيحلا تذخأ ييلا ةثلاثلا ةلأسملا امأ

 يأر نيبو 6برح مئانغك ممتاكلتمم اذكو ،ةيضابإلا ريغ نيملسملا لافطأو ءاسن

 نافنص نيملسملا نإ لاق نم لوق لوانتو ملسملاو قفانملاو كرشملا موهفمل ةيضابإلا

 مل ول ديحوتلاب نورقم مهنأل رارقإلا لهأ ماكحأ مهيلع يرجي نوقفانم رئابكلا لهأ
 اوفصوو هبف اولوأت مهنأل .ديحوتلا نم ءارب نورخآو نوكرشملا هفصو ام هيف اولاني
 امب ءيرب ىلاعت هللاو هتفص يف اوبذكو ،هسفن هب فصوي مل امب ىلاعتو كرابت هتنا

 ريغ هل راكنإ الو بيذكت الو هللاب درحج ةلزنم اوغلبي مل مهنأ ريغ ،هب هوفصو

 مهئاملعو مهئاهقفو (نيملسملا ) فلس نم ىضم نم دنع كلذب اوغلبي مل مهنأ

 مهوبسني مل و كرشلاب مهومسي ملف هل راكنإ الو بيذكت الو هللاب دوحج ةلرتم

 .ةمينغ الو يبس مهنم قحلي مل و ،هب مهيلع اومكحي و هيلإ
 ةالصلا مهعم اولص نإو {ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخم نم نوؤربتي اوناك نيذلا نإو

 ؛رحآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب اورقأو اوجحو ناضمر اوماصو

 مهقبسي مل مهلوقف )) مهلاومأ ةمينغو مهابس لالح مهدنعو نيكرشملا مشومسيو

 مهلوقب اوذخأو هللا بضغ مهيلع ةيمهجلا لوق وه امنإ نيملسملا نم دحأ هيلإ

 ٢٤. ص هسفن ردصملا ( ))

(٢٢٣(



 اولحتساف ةيرفصلاو ةقرازألا نم جراوخلا ماكحأب مهيف اومكحو هيلع مهوعباتو
 .((نيملسملا اوفلاخ امم كلذ لك يف ةمينغلاو يبسلا مهنم

 عجري نأ هب رقأ ام دحجي مل ام نيرقملا نيدحوملا نم انمكح يف اندنع : لاقو

 ضةمينغلاو ابسلا نم ئربو كرشلا نم ئرب رفاك لاض قفانم وهف هب بذكي وأ

 فوع نب راتخملاو ىيحي نب هللادبعو سادرم لالب يبأ انتمئأ مكح مهيف انمكح و

 انتتمئأو انؤايلوأو انفلس مهو يدتقن مهبو هللا مهمحر دوعسم نبا ىدنلجلاو
 اوباعو الام اومنغي مل و ةيرذ اوبسي مل و نيرقملا نيدحوملا مكحب مهيف اومكح

 جراوخلا اوقرافو كةمينغلاو ابّنسلا مهنم لحتساو كرشلاب مهامس نم عيمج اومتشو

 عيمج نوملسملا قراف امنإ :لاقو .نودبعت يذلا مكهلا نم ءارب نحن اولاق نأ
 . ) كرشلاب ةلبقلا لهأ مهتيمست ىلع جراوخلا

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىلإ لئاسرلا هذه خيرات ضعبلا ديعي مومعلا ىلعو
 نيذللا \تومرضح ىلإ نامع نم نيروكذملا نيباوخلا لاسرإ لثميو ،يرجملا
 نيب تاقالعلا ةناتمو نسح ىلع اجذومن ،ةينامعلا ريسلا ةطوطخم انل امهتظفح

 ؛اعطق ناجذومن الإ انيدل سيل هسفن تقولا يفو .تومرضحو نامع يق ةيضابإلا
 ىدم نيبتو ©بهذملا اذه ءاملعو ءاهقف نيب لدابتت تناك يلا لئاسرلا تائم نم

 ضةيبرعلا ةريزجلا يبونج ةيضابإ نيب تاقالعلا ةيمهأو يبهذملاو يدقعلا طبارتلا

 ةهجو نم ةيعرشلا فقاوملاو ةيسايسلا رومألاو ةيهقفلا لئاسملا يف شاقنلا لصاوتو
 بجي ييلا ةيعيرشتلا طباوضلا ىلع ديدشتلاو .يضابإلا بهذملا ءاملعو ءاهقف رظن
 .نيملسملا نم نييضابإلا ريغ برح لالخ امتاعارم

 . ءارآلا لدابتو شاقنو راوح لهأ اوناك بهذملا اذه عابتأ نأ ىلع ًاضيأ لدتو
 نيخرؤملا ضعب مهفصو امك اوسيل مهنأو ،ةيركفلا ءارآلاو ةيهقفلا لئاسملا لوح

 )١( ص هفن ردصملا ٢٥.

(٢٢٣٤( 



 لاصتالاو ميلعتلاو فقثتلا نيبو تومرضح نيب تبرض دق ةيضابإلا نأب ةمراضحلا

 . '» دومجلاو بصعتلا نم ًاجايس يجراخلا مل اعلاب

 ىق ةيضابإلا فالتخا يف اجذومن لئاسرلا هذه دادحلا رهاط نب يولع دع دقو

 بهذم اهيف بوبحم عبات ،ناميلا نب نوراهو ليحرلا نب بوبحم نيب تناك لئاسم
 ىلإ تلسرأو امهلئاسر ترشن مث هبحاص ىلع امهنم لك درو {ةدراجعلا

 ,نوراه تومرضحو نامع لهأ عبتف ‘ةيضابإلا نم امب نم ىلإ نميلاو تومرضح
 . " ابوبحم نميلا لهأ عبتو

 خيرات رداصم نإف {ةينامعلا ريسلا يف اءاج نيذللا نيباوحجلا نيذهل افالخو
 !تومرضح ق ركفلا ةلجع تلطعو .دعب اميف تففج دق تومرضحب ةيضابإلا

 .ىرخألا بمحاذملا لهأ نم مهموصخ هيهتشي ام ىلع ترادو

 رجاهملا مامإلا اوفصوو ايعيش اركف مراضحلا نم نييولعلا نيركفملا ضعب نيبت
 فقاوملا نورسفي اوذخأو ،يمامإ هنأب مراضحلا نييولعلا دج ىسيع نب دمحأ

 رأ يصان )) ةملك تحبصأو .ةيعيشلا ممتادقتعم قلطنم نم ةيخراتلا ثادحألاو

 رأ هراكفأ مف قورت ا نم لك ىلع بصتنت ةمق )) يضابإ وأ ©يج راخ

 . ) هفقاوم

 ،قونرملا لضافلا نم يضتقي وهو يلع نب نيسحلا هنس أدبم جورخلا ادبم نإ

 دارإ ىلع جرخيو ،هل ىدصتي نأ املظ ىأر اذإ «يخسلا يقتلا عاجشلا فراعلا

 خيراتلا يف ةردان ةلوطب مدق ةقيرطلا هذمب نيسحلاف هرمأ لدبيل ل اظلا مكاحلا

 )١ ( ص ١ج تومرضح خيرات :حلاص دماحلا ٦٤٥.

 )٢( ص خيراتلا ف ةلئسأل باوج خيرامشلا يج:رهاط نب يولع دادحلا ١٦٢ .

 )٢( ص تومرضح يف عمتجاو ركفلا :كرابم همارك ،نمؤماب ١٤٢.

(٢٢٥) 



 ؛‘تتكس ةمألا ةيبلاغ تناك نإو لطابلاو نايغطلا هجو يف قحو ةلادع فقومو

 .مغرملا لوبق هنأ الإ ،ديزي مكحب ًالوبق دعي امتوكسو

 ةنس ةيواعم نس نيح لبقت مل و تكست مل ؛دعب اميف ةيضابإلاو جراوخلا نكلو

 دقو اوجرخف ،ةيرصيق {ةييورسك ينايفسلا تيبلل مسرف نيدشارلا ىلع بالقنالا
 رفن يف يلع نب نيسحلا ىدصت امك ‘هل اودصتي نأ لإ اوبأف يومألا ملظلا اوأر

 .ءالبرك ءارحص يف اديهش لتقو ،نييومألا شيحل هباحصأ نم ليلق

 مكحو روج ىلع هجورخو (يضر) يلع نب نيسحلا ةروث نأ نطأ الو

 قارعلا لهأو هلهأ ىلع علاطلا ءوس نم تناك هتروث نأ وأ ،املح تناك نييومألا

 .نيحلا كلذ يف زاجحلاو

 حلاص خرؤملا فصوك ًافصو قحست تومرضحب ةيضابإلا ةروثلا نأ نظأ الو

 تلطبحو ىج نب هللادبعو ةزمح يبأ مالحأ تحاط اذكهو ( :لاق نيح دماحلا

 ءوس ةرونلا هذه تشعب امنأكو .ذئنيح ةلود ةماقإل ةيضابإلا نم مهيرصانم يعاسم

 لب ريجنلا ةدابإ دعب ةيناث ةدابإل اببس نوكتل نيحلا كلذ يف تومرضحل علاطلا

 . 0) ((رمأو ىسقأ

 ةلوهسلاب تومرضحب سانلا دقتعم نم يضابإلا ركفلا وحم لهسلا نم سيل
 .تومرضحب قحلا بلاط ةروث ىلع هيف يضق يذلا هسفن نمزلاو ةعرسلاو اهسفن

 فرعي الف يرجهلا عبارلاو يناثلا نرقلا نيب تومرضح ةيضابإب قلعتي اميف نكلو

 .ركذي ءيش يأ مهنع

 ٢ ٢١. ص١ج تومرضح خيرات :ملاص كماحلا ))

(٢٣٦( 



 لوطلاو لوحلا اهل ناكو \تومرضح يف ترمتسا دق ةيضابإلا نأ دكؤملا نمو

 ةتباث ءانبلا ةخسار تيقب لب تومرضحب ةيضابإلا ةلود فخت مل و {ةيرثكألا بلغتو
 .نامعب ةطبترم ريغو امتاذب ةمئاق اهتمامإ تناكو . "> مدقلا

 ةنيدم يف هرقم نأو "يرجملا عبارلا نرقلا ةيام يف ًامامإ مهل نأ ينادمحلا ركذو
 . ) ((نعود ةنيدم يفف يهنيو ةيضابإلا رمأي يذلا مامإلا عضوم امأو ))؛نعود
 ةنيدمب سيل نعود نأل ،ينادمهلا اهيلع ذخاوي يلا عضاوملا نم نعود ةنيدم ركذو

 نأ دصقي هلعل نادلبلاو ىرقلا نم ريثك ىلع نالمتشي ناميظع نايداو هنكلو

 .نعود يداول ةسيئرلا ةنيدملا يف هرقم

 ركذ امدنعو ريبك لكشب تومرضح ةليبق يف ةرشتنم ةيضابإلا تناك

 داوب ةريثك ىرق مهلو)) :لاق امب بيحت نم ميعنلا يب روس ركذو (ةيخر) ينادمهلا
 . } ((ريمح يف اولخد مهنأل فدصلا يف كلذ رثكأو .ةليلق مهتيضابأو كلذ ريغ

 بهذملل قنتعم نيبام ناك تومرضحب ةدحاولا ةليبقلا عرف نأ ىلع لدي اذهو

 .ىرخألا بهاذملا نم هريغل قنتعمو يضابإلا

 نأو ،دئاسلا وه بهاذملا عيمج عابتأ نيب يبهذملا حماستلا ناك ةرتفلا كلت يقو

 يأ خيراتلا رداصم لجست ل و ،مهبهذم تاعيرشت مهيلع يرحت بهذم لك عابتأ

 ىرخألا بهاذملا نم مهريغو ةيضابإلا عابتأ نيب لاتقلا ىلإ تدأ تاعارص

 )١( توباتلا عئاضب :هللاديبع نب نمحرلادبع \فاقسلا ج١ص ١٩١٠.

 )٢) برعلا ةريزج ةفص :ينادمحلا ص٠!١.

 )٢( ۔.هفن ردصملا

(٢٣٧(



 - يدنكلا ىيحي نب هللادبع ىعس نأ ذنم تومرضح يق ةيضابإلا تلواح
 اهل نوكي نأ ،ةيمالسإلا ةفالخلا خيرات يف ةيضابإلا ةمامإلا رهظي نأ قحلا بلاط

 راطإ يف مهلوخد نكلو ،لصاوتم لكشب مهتمامإ دوجو نيمأتل ةيفاكلا ةوقلا
 ةمامإ دوجو نيمأتل ةيفاكلا ةوقلا داجيإ يف ممتردقم مدع دكوؤي ةينامعلا ةمامإلا

 امإف ةمامإلا هذه لثم تدجو نإ و .تومرضح ةيضابإ اهئاول تحت عمجت ةدحاو

 ةيبلاغ ةيعرف ةيدوأو ندم ىلع دودحملا ذوفنلاب عتمتت ةينيدو ةيويند ةطلس تيقب

 .يضابإلا بهذملا عابتأ نم امئاكس

 تومرضح تناك ه٢٦ ٠٦ ماع اهتيادب تناك يتلا دايز ييب ةلود دهع يفف

 ىسيع نب دمحأ ديسلا اهيلإ مدق .دايز ينب ةدايس تحت ةيوضنم نميلا رئاسك
 يف تفلتخاو نييولعلا ءارآ تبرطضاو ٢٣١٨ ةنس قارعلا نم ًاحزان يولعلا
 ايعفاش ًاينس ناك اذإف كايعفاش ًاينس ناك هنإ ليقف .ع ورفلاو لوصألا يف هبهذم

 ؟مهبهذم ريغ رخآ ابهذم راتخيو هدادجأ بهذم كرتي هلعج يذلا عفادلا وه امف

 اوناك مهأو ذئنيح قارعلا يف نييولعلا بهذم ةقيقح ملعي ناك اذإ اميسالو

 مهل ايموق ابهذم يمامإلا بهذملا نودعي اوناك اذه قوفو مهئابآ بهذم ىلع

 . 0) مهعايشألو

 نب دمحأ ديسلا نوكي نأ يف فاقسلا هللاديبع نب نمحرلادبع خرؤملا كش دقو

 لوق نم كش يق انأ )) :لاقو تومرضحب يعفاشلا بهذملا رهظأ رجاهملا ىسيع

 ايعفاش نوكي فيكو تومرضحب يعفاشلا بهذملا رهظأ هنأ رجاهملا نع يلشلا

 ميظع ءانب نودب هنع هلاقتنا نكمي ال فورعم بهذم هئابآلو ؟ يقارع وه امنإو

 . ٣) ((يّلضلا هركذ ام فالخب ضاق باحصتسالاو خيراتلا ق يود هل نوكي

 )١( تومرضح خيرات :حلاص دماحلا ج١ص ٣٢٢.

 )٢( توباتلا عئاضب :هللاديبع نب نمحرلادبع ،فاقسلا ج١ص٢٢٤.

(٢٢٨( 



 نم بناج ىلع مهؤابآ ناك نييولعلا نأ هارأ يذلاف داقتعالا اًمأ :لاقو

 يق دينجلا يلع نب دمحأ بيبحلا هركذ ام كلذ دهشي ،طارفإلا هنيشي ال عيشتلا

 دمحأ بيبحلا نأ نم هرّجشم يف روهشملا نمحرلادبع مامإلا انخيشو (رهازلا رونلا)

 ترمرضح يف هدالوأ ىمس نم لوأ وه ها٠٦٧ ةنس يف قيرغ ىقوتملا هيقفلا نب
 اوناك نييولعلا يعأ مهنأل باوصلا :لاقو ،ةعيش اوناك اهلهأ نأل رمعو ركب يبأب

 نأ امإو ،روهشملا انخيش هيلع هعبت (رهازلا رونلا) خسان نم طلغ امإ وهف ،ةعيش
 . )نييولعلا ىلإ عيشتلا ةبسن يف امل كلذب ماهيإلا اودمعت اونوكي

 امك يمامإ ناك تومرضح ه٨١٣٢ ةنس ىسيع نب دمحأ رجاهملا لزن نيح
 يلع نب حلاصو فاقسلا هللاديبع نب نمحرلادبع ناديسلا هب لاق يذلا لوقلا وه

 لآ مظعم هضفري لوقلا اذه ناك نإو ،لوقلا اذه انبت نم زربأ نم امهو دماحلا

 رجاهلا ناك ول نوري ممنأل )ةنلعم ريغ لقنل وأ ةرشابم ريغ ةروصب ،يولعاب
 اونوكي نأ لاحم يلاتلابو !هجهنم نع فارحنالاب اوممتاو هبهذم اومزلأل ايمامإ

 رجاهملا ةيمامإب اورقي نأ لاحم اذإ .هجهنم نع نوفورحنم مهنأب اوفرتعي وأ نييمامإ
 حصألاب ةيمامإلا ةديقعلا وأ ةيمامإلا بهذم نألو .كلذك هنأ ًالدج انضرتقا ول

 نأ لاحم يلاتلابو .مهرظن يف ضفاورلا ةديقع يهو {ةعدتبم ةلاض ةفرحنم ةديقع

 هتبسنل لاضو عدتبم تومرضحب لوألا مهتدج رجاهملا مامإلا نأ اودقتعي

 . "_ ((ةيمامإلل

 الو ااعيج نوملسملاو برعلا هيف ىوتسا تيبلا لهأ بح نأ ركنأ تسلو

 ضعب ةالاغم نم دتماو ىرجو رهظ امو ةدايز ةيأ مهيلع كلذ ي ةعيشلا ديزي

 .ءيش يف مالسإلا نم سيل ةعيشتلملا

 )١( هسفن ردصملا ص٢٣٦.

 )٦٢) رجاهملا مامإلا بهذم لوح رجاشتلا فقر :دمحأ نب نسح 6سورديعلا ص٢٩٢۔

(٢٣٩( 



 رادمو مهدرفت لصأو ،ةعيشلا فقاوم عوضوم لصأ يه ةمامإلا تناك اذإف

 نم هدعب ءاج نمو ،(يضر)بلاط يبأ نب يلع ىوس مهدنع مامإلا سيلو مهثحب
 ةيمامإ ةقرف ترهظ دقف .نيموصعملا نيثراولا ةمئألا نم يهتني ام ىلإ هدافحأو هينب

 هللا ىلص هلوق اهنم مهاوس امب ذخأي مل ةريثك لاوقأ ىلع يلعب ةمامإلا ترصح

 ىمست يتلا ةقرفلا هذهف كلذل .(( هالوم يلعف هالوم تنك نم )) : ملسو هيلع

 ةالغ مهيف رهظ دقو ايلع امهميدقت مدعل رمعو ركب يبأ نم أربت ( ةيمامإلا )
 .ةمألا روهمج مهذبن امك مهوذبن

 يف مفوخدو ةيضابألل ىسيع نب دمحأ رجاهملا دافحأ ءادعتسا نأ يل ودبي 4

 ةيبهذملاو ةيسايسلا فورظلا هتضرف رمأ يسايسو يركفو يبهذم يديلقت عارص
 ذوفنلا يف عسوتلاو ةمامإلاو ةماعزلا حومطو يديلقتلا عارصلل اساكعنا تنأ ينلا
 .يرجهلا سماخلا نرقلا رخاوأ يف تومرضح يف يعفاشلا بهذملا راشتنا دعب

 تأدب نيح يرجهلا سماخلا نرقلا علطم ذنم يبهذملا عارصلا ةدح تداز ذإ

 راشتنا دعب ززعت يبهذملا روطتلا اذهو ،اظوحلم ايبهذم اروطت روطتت تومرضح
 نب دمحم هللادبع يبأ خيشلا ةوعد ريثأت ةطاسوب تومرضح يف يعفاشلا بهذملا

 .(ه٧٧٥ ةنس وت راهيضاقو طابرم يفم يعلقلا يلع يبأ نب نسحلا نب يلع

 دوعت برخملا يف ةدلب يهو ةعلقلا ىلإ يعلقلا يلع نب دمحم خيشلا بسني

 ءاييرقت يرجهلا سماخلا نرقلا نم نماثلا دقعلا يف رصم هدلوم ناكو ءاهيلإ هلوصأ

 بهذملا نونبتي نويحاجنلا ناك و ،حاجن يب ةلود دهع يق ديبز ىلإ رجاهو

 .بهذملا رشن ىلع يعسلاو مهيلإ ةدافولل بهذملا ةمئأ اوعجش و يعفاشلا

 بهذممب بهذمتي ناك يذلا ديبزب ينيعرلا يدهم نب يلع ةنتف تجاه نيح

 حيبتسيو هداقتعا فلاخ نم امي لتقيو ،يصاعملاب رفكيو ؟عورفلا يفا ةفينح يبأ

(٢٤٠(



 جرخ ةنتفلا هذه ةأطو تحت «برح راد مهراد لعجيو ،هفلاخ نم ءاسن ءطو

 ادصاق !ةملؤملا اهلوصف دهاش ام دعب افئاخ ديبز نم يعلقلا يلع نب دمحم خيشلا

 طابرم دالبو ‘طابرم هتلحر يف هتطحم لوأ تناكف ،ةيمالسإلا ةفالخلا راد دادغب

 ريثكب نولحتي ةراجت لهأ طابرم لهأو نيتلحرم رافظ نيبو اهنيب رافظل أفرم دعت

 نسحو عضاوت لهأ مهو )) هلوقب اهفصوف ةطوطن نبا اهآر يلا لئاضفلا نم
 .(( ءابرغلل ةبحمو ةليضفو قالخأ

 اهناطلس نأ طابرمب يعلقلا يلع نب دمحم خيشلا ءاقبل تأيه ييلا بابسألا نم

 يف هتبغر ىدبأو هتهج نع يعلقلا خيشلا ييثي نأ عاطتسا يوجنملا دمحأ نب دمحم
 .طابرمب ءاضقلاو ءايتفلا رومأ هالوو ،هملع نم سانلا ديزتسيل هتنطلس يف هئاقب

 دمحم خيشلا اهبطق اهلثمب يلا (ةينيدلا ) ةيبهذملا ةسسؤملا نيب تاقالعلا تززعت

 دمحم ناطلسلا اهلثمب نيلاو ةمكاحلا ( ةيسايسلا) ةيويندلا ةسسؤملاو يعلقلا يلع نب

 :هيف لاق يذلا ييركتلا رعاشلا حودمم يوجنملا دمحا نب

 بسحلا بيطلا يكزلا بسنلا رهاطلا مامإلا
 لقعملا ضراعلا نوتهلا بجللا بكاسلا باحسلا

 ىذأ ناوهلا برحلا تقلا اذإ يوجنملاربزملا
 للقلاك وهو ضيضح لب اذح كولملاو جات وه

 هتحامس يف يؤلو هتحاصف يف سق وشو
 لدجلا ىدل سابع نباو هتحامس يف ندم وهو

 خشلا نيبو .يرحن مركل ناطلسلا نيب تاشن نلا ةقالعلا هذه ةوق نإ

 نيب لصفي ءايعفاش ًايبهذم ازجاح ر افظ ةقطنم ءاقبأ لإ تعس اممإ ثيح (رافظ)

 طابرم نمو «(تومرضحو نامع) ةيبرعلا ةريزحلا يبونج يف ةيضابإلا يحانج
 يلع نب دمحم خيشلا ةبلط ةطاسوب تومرضح ىلإ يعفاشلا هقفلا قلطنا رافظ

(٢٤١(



 نب دمحأو ،يمرضحلا ناورماب دمحأ نب يلع نسحلا يبأ هيقفلا لاثمأك يعلقلا

 .اهيتفمو رحشلا يضاق يتبسلا ىجي نب دصمحع

 ىواتفو ةديفم تافنصم بحاص وه ناورماب دمحأ نب يلع نسحلاوبأ هيقفلاو

 هب جرخت دقو ه٢٦ ٤ ةنس تام نأ ىلإ ملعلا رشني لظ ميرتب دجسم هلو ةميظع

 رهظأ امل هرجه هنأ ريغ يولعاب يلع نب دمحم مدقملا هيقفلا ةيعرشلا مولعلا يف

 . _ فوصتلا

 يعفاشلا بهذملا هقف يق اروهشم ًاملع ودغي نأ يعلقلا خيشلا عاطتسا

 سانلا هب عماستف ملعلا رشتنا هنعو تومرضحب يعفاشلا بحذملا رشتنا هتطاسوبو

 نع رشتني مل ثيحب هريغو هقفلا هنع اوذخأو هودصقف اهيحاونو تومرضح ىلإ
 . ‘"هباحصأ باحصأو هباحصأ اهئاهقف نايعأو هنع رشتنا امك ةيحانلا كلتب دحأ

 اهيحاونو تومرضح و رافظ يق هتافنصم دجوت ام رثكأو )) يجرزخلا لاق
 امك ةيحانلا كلت يف دحأ نع ملعلا رشتني مل و ةيحانلا كلت يف هقفلا رشتنا هنعو

 نبا ظفاحلا لاق و . ‘}) ((هباحصأ باحصأو هباحصأ اهئاهقف نايعأو هنع رشتنا

 سانلا نأو تومرضحو رافظب يعلقلا نع رشتنا يعفاشلا هقفلا نإ )) رجح

 . "_) ((هنع اولمحو هودصقف اهريغو تومرضح يق هب اوعماست

 ةيضابإلا لقعم مابش ةنيدم تلظ امنيب .ممرت ةنيدم يق يعفاشلا بهذملا رشتنا

 كانهو .هيشالت ح بهذملا اذه روهظ ذنم نيصحلا اهنصحو تومرضح يق

 نأ زاج نإ يهو ةيلجو ةحضاو تومرضح خيرات يف ئراقلل ودبت ةيخيرات ةرهاظ

  

 )١( ص اهيضاقو طابرم ييفم يعلقلا مامإلا :كرابم مركأ ؛نابصع ٤٢.

 )٢( كولسلا :نيدلا ءام "يدنلا ص٢٤ر٥٢٦.

 )٢( ةيولوللا دوقعلا :نسح نب يلع ؛يجرزخلا ص١٩٠.

 )٤( نرق ثلث ف تومرضح يق ءاضقلا :ةللادبع نب نمحرلادبع ،ريكب ص٤٦.

(٢٤٦(



 الو تناك ةرهاظلا هذهو ةيمرضحلا ةيديلقتلا ندملا نيب ذوفنلا عارص اهيلع قلطن

 ةرطيسلا ىلع ةيمرضحلا ندملا هيف سفانتت ذإ ةيمرضحلا ندملا اهدهشت تلاز

 يف ادوهشم ارود مابشو مرت تبعل دقو /ةيسايسلا وأ ةيحورلا وأ ةيداصتقالا
 .ةيديلقتلا ةيمرضحلا ندملا عارص ةلسلس

 نب نم نامعنلا لآ « سداسلا نرقلا يف ةيضابإلا ءامعز نم مابش يف ناكو

 دمحأ نب دشار مهزربأ نمو «ضعبلا مهيمسي امك اهنيطالس وأ مابش ءارمأ راغدلا
 ةنس لتق مث دشار نب هللادبع يسلا ناطلسلا دض تاكرحب ماق يذلا ،نامعنلا نب

 ه٦.٥ه_)}6 .

 ًايدقع تومرضح تروطت تومرضح ندم رضاوحل ةيقرشلا ةباوبلا ممرت ربع
 ثادحأ ميرت تاحاس تدهش مث ةيمالسإلا دوفولا اهنم تقلطنا ذإ 5ايبهذمو

 ةرو تقلطنا اهنمو "يضابإلا ركفلا ةاون تومرضح تفقلت اهيفو ،ةَدرلا برح

 بهذلا عابنأ رهظ امبو ، يدنكلا ىيحي نب هللادبع قحلا بلاط ةدايقب ةيضابإلا
 (( ه٠٠٧-٠.٤ .)) دشار لآ ةلود نيطالس ةرزاؤم ةدعلا اودعأ نيذلا يعفاشلا

 ىلل ررطت يركف عارص و لادج يف اهعم اولخدو تومرضح يف ةيضابإلا ةهجاومل
 ايجيردت اهيشالتو ةيضابإلا راسحناو يعفاشلا بهذملا راصتناب ىهتنا حلسم عازن
 ر نيدموبأ يفرصلا ىلإ ةبسن ( ةيندملا ) ةقرخلا تلمح ميرت ىلإو ڵتومرضح نم
 : .ةيفوصلا اياوزلا ترهظو فوصتلا رهظ

 ًاييهذمو يدقع رثأتت نأ تومرضح تمزلأ ممرت ةباوب ربع ةيبهذملا ةقالعلا نإ

 يضابإلا بهذملا رشتنأ نامع نمف 8( نامع ) تومرضحل ةيقرشلا ةراجلاب

 ةباوب ربعو "تومرضحب ادئاس ًابهذم نورق ةتس براقي ام رمتساو \تومرضحب

 )١( ص ١ج يمرضحلا خيراتلا راودأ :دمحأ نب دمحم "يرطاشلا ١٣٢.

(٢٤٣( 
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 دئاسلا بهذملا وه مويلا ىح حبصأو تومرضحب يعفاشلا بهذملا رشتنا ( رافظ )

 .تومرضح يق

 نم لغتساو تومرضح ىلإ ةرصبلا نم نويولعلا مدق يرجهلا عبارلا نرقلا يف
 تبثي عارص وحن مهسفنأ اوفرصف ‘فيرشلا مهبسن يف كيكشتلا ءادعلا مهبصان

 لصاوتمو ديهج دهج دعبو يوبنلا تيبلا ىلإ مث شيرق ىلإ ةبسنلاو بسنلا
 ةصاخلا مهتقفن ىلع تومرضح نايعأو ءاملع نم ريبك ددع باحطصاب مهمزلأ

 مهبسن ةحص نع ةبيرلا ليزت قارعلا لهأ نم ةينلع ةداهش اولانيل جحلا مسوم ىلإ

 .فيرشلا

 نايفكي ال امهدحو ملعلاو لاملا نأل "تيبلا لهأل ةبسنلا ىلع نويولعلا زكر

 لالخ حومطلا اذه قيقحت مدع نويولعلا نوركفملا للعو .ةماعزلا حومط قيقحتل

 ىلع نميهملا يضابإلا ركفلا نيب ريرملا عارصلا ةدش مادتحا ىلإ ؛ةنس ةئامئالث

 ماق ال كلذو .ىرخأ ةهج نم يمامإلا رجاهملا ركفو نيبو ةهج نم تومرضح
 يف ميختو ةوادبلاو لهجلا هدوسي ناك رصع يف داشرإلاو ةوعدلا نم مامإلا اذه هب

 . ") ةيضابإلا ةلحن هئاحنأ

 تيل ةماعزلا ىلع سفانت هنأب عارصلا اذه تنجرس تربور روتكدلا رسفو

 نم ةداسلا نكمت تح نييولعلا ةداسلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نيب تومرضح يق

 لب ،نبيضابإ ءاملع اوناك خئاشملا ءالؤه نأ نظأ الو . ٤ خئاشملا نم اهعازتنا

 .اساسأ نوينس ءاملع مه

 .دقتعي دماحلاف ىسيع نب دمحأ رجاهملا ةوعد يف (ةيولعلا ) تاروثأملا تفلتخا

 فيسلاب ال ،ناسللاو يأرلاب اهلك تناك امنأو ،ةّيملس اهلك تناك هتوعد نأ

 )١( تومرضح خيرات : لاص دماحلا ج١ص ٣٠٦.

 )٦٢( .يمرضحلا خيراتلا رداصم لوح :تربور ‘تنجرس

(٢٤٤( 



 فيسلا ىلإ هتوعد يف اموي اجلا هنأ ىلع فاك ليلد الو لقن دجوي مل و {نانسلاو
 يضقل "مهوتي امك ;ءامدلا ةقارإو فيسلا ىلع ةمئاق هتوعد تناك ولو . .حمرلاو

 . ") اهلهأ ىلع هراصتنا دنع ةيضابإلا ةلحنلا ىلع

 دض رجاهلا اهداق ًابرح نأب اهمعازم ةيلحملا تاروثأملا ضعب تقلتخاو

 يف © (ةعيشلا ) حلاصل ةمساح تناكو تومرضح نم ةيبرغلا ةقطنملا يف ةيضابإلا
 ابرح نإ )) تلاق يلا معازملا كلت هللاديبع نب خرؤملا ركذو ( ناَرحب) ىمست ةالف

 يف عسوتي سانلا نم ريثكو ؛نيلوألا ةرصنب تهتنا ،ةيضابإلاو ةعيشلا نيب ام تماق

 نولرأتي ام رثكأو .ةيضابإلا ىلع ةيضاقلا ناك هنأ معزيو ،راصتنالا اذه رمأ ريبكت
 يف هللاديبع نب ككشو (نارحب براه ةاجن ال ) نأب لثملا برضم ىلع كلذ يف
 . ( ((كلذ ةحص

 ترمرضعب ةيضابإلا تيقب امل اةحصلا نم ءيش اهيف معازملا كلت تناك ولو
 .نورق ةثالثب رجاهملا مودق دعب

 ىلوت تومرضح يف ةيعفاشلاو ةيضابإلا نيب يبهذملا عارصلا نأ دكؤملا نمف
 ىلإ مدقلا يف ةبراضلا مهلوصأ دوعت نيذلا ءاهقفلاو ءاملعلا نيبناجلا نم هيتفد ةرادإ

 لآ نيطالس نم لك ةرزاؤمب رودت عارصلا اذه لوصف تناكو .تومرضح ةليبق

 .ميرت يف ناطحق ينب نم دشار لآو {مابشب راغدلا ييب نم نامعنلا

 .يمرضحلا عمتجا يف يشالنلاو راسحنا دهشت ةيضابإلا تناك نيح يتو ا
 . ارخأتم مامضنالا اذه ءاجو عارصلا اذه ىلإ تومرضح يف نويولعلا مضنا
 ايلع انديس نورفكي ممأ اومعز امك نيذلا ةيضابإلا ىلع ةمقنلا ريثأت تحتو

 .( ههجو هللا مرك )

 )١( تومرضح خيرات :حلاص دماحلا ج١ص٣٠٨.

 )٢( ص ١ج توباتلا عئاضب :هللاديبع نب نمحرلادبع "فاقسلا ٢٢٠.

(٢٤٥(



 تيب ) ةيرق يف ممناطيتساو نعود يداو نم نييولعلا حوزن نأ جحرألا نمو
 يمامإلا بهذملا اوذبني نأ يف ةيعفاشلا ءاملع عم مهقافتاو ميرت بونجب ( ريبج

 يف مم قيلت ةناكم يف مهعضوو ةفيرشلا ةبسنلاب مهل فارتعالا لباقم ،عيشتلاو

 يف يضابإلا بهذملل ةيامف عضو يف لّجع ،يمرضحلا يعامتجالا ملسلا
 .تومرضح

 تلتحا ةدحاو ةلأسم لوح ةيضابإلل مهدقن تومرضح يق نويولعلا زكر
 ةيضابإلا متش مهمعزب «يضابإ لك تلمش مهركفو مهبتك يق ةعساو ةحاسم
 ةيضابإلا دقن يف ةيروحملا مهتيضق اهنم اولعجو (ههجو هللا مرك) يلع انديسل

 مفإف ،يضابإلا ركفلا ةسارد يف قمعت نودو .تومرضح يف يضابإلا رصعلاو

 بورض نم ًابرض تومرضح يف هرصعو ركفلا اذمم لصتي ام لك ىلع اومكح

 .فلختلاو دومجلاو رفكلا

 بعلل ليلجلا دقنلا ) ةريغصلا هتلاسر يف شيفطأ ميهاربإ قحسإ وبأ حضوأ
 يف ءاج ام لوح يولعلا ليقع نب دمحم ديسلا ىلع ادر تءاج نلا ( ليمجلا

 نم تمعز ام امأ )) :يتأي ام ( ليدعتلاو حرجلا لهأ ىلع ليمجلا بتعلا ) هتلاسر

 يف لوقيو .((قالتخا ضحمف هئانبأو يلع نسحلا يبأل ةماقتسالا لهأ متش
 ءايهشت ال ةءاربلاو ةيالولا يمكح قيبطت نورحتي باحصألاو )) :هسفن باتكلا

 الو نيموصعملا نم نكي مل ام هتلزنم تمظع امهم درف لك ىلع ناقبطني امهو
 ةبحصلا ةيزم يهو ةميظع ةيزم مهلف ةباحصلا امأ .لوسرلا وأ يبلا الإ موصعم

 راتخيف ىلاعت هللا ةملك ءالعإ ليبس يف مهئامد ةقارإو قلخلا لضفأ نع بذلاو

 ىلع رابغ ال اضيأو )) :رطسا دعب لوقيو .((ةموؤشملا ثداوحلا كلت نع فكلا
 نيبتلاو كلذ نم تبثتلا دعب بلثلاو متشلا نودب مهنم ئطخملا أطخب حرص نم

 .((نسحم وهف هللا ىلإ رمألا كرتو مهيف ةدراولا ثيداحألا مومعل كسمأ نأو

()٢٤٦(



 ر هل متش باحصألا نم اموي نكي ملو )) هسفن باتكلا يف اضيأ لوقيو
 .ؤ 7 بعش الر طسو مهنم ولخي ال ذاذفأ مهو ةالغلا ضعب نم الإ مهللا .نعط

 ءارآلاب دمتعي ال ملعلا نإف ةيضابإلا خيرات نع ةيلحملا تاروئأملا يف ليق امهم

 نإ ليق امكو {ةصقانلا ةعزعزللا ةفرعملا نم ريخ لهجلا نإو ‘تالامتحالاو ةينظلا

 ةلماك ةلحرم يفن نكمي فيك نكلو .انيقي ناك اذإ الإ ًاملع نوكي ال ملعلا

 سمطت فيكو ؟ يمرضحلا يخيراتلا يعولا ةركاذ نم نورق ةتس ءاهز ترمتسا
 اهيف مظنملا كيكشتلا تأي مث ؟ يمرضحلا ثارتلا نم ةيركفلاو ةيهقفلا اهؤارآ

 اهراودأو افوصف متحت نأ ًالإ نوككشلملا ءالؤه يبايو .ةيخيراتلا اهزومر يفو
 ةيخيراتلا تومرضح مابش ةنيدم باويأ ىلع ةيكيتامارد ةياهنب ةيركفلاو ةيدقعلا
 وهو اسدقم اينيد اناكم ةيخيراتلا ةبقحلا اذهل ريتخاو ةيضابإلا ةمامإلا ةمصاع

 نم ( ةقرلا ) دجسم ةمامإ ليوحت درجمب عارصلا اذه ءامنإل ( ةقوخحلا ) دجسم
 .( ه١٩٥ ةنس دابعاب لآ ةرسأ نم يس مامإ ىلإ ،يضابإ مامإ

 ةفرعم ىلإ لوصولا نع «هيقفلب نسح نب هللادبع ثحابلاب ثحبلا دعق نأ دعب

 وم يضابإلا بهذملا ناك ييلا ةرتفلا ف تومرضحب ةيفاقث ةكرح يأ دوجو
 مايق تبقعأ ييلا ةرتفلا لاوحأ ةسارد نأ )) هتاجاتنتسا تناكف تومرضحب دئاسلا

 رومألا نم لازي ال امم ةحضاوو ةداج ةيملع ةسارد تومرضحب يضابإلا بهذملا

 خيراتلا لهاجب نم لازت ال يلاو ةدوقفملا ةقلحلا يه ةرتفلا هذهف ،ةريسعلا

 دنع تناك يلا «\تومرضحب ةيفاقثلا ةايحلا فرعتب لصتي اميف ةصاخو يمرضحلا

 . "_» ((يضابإلا بهذملا راشتنا نافوط ةيمرضحلا دالبلا رمغ نأ دعبو

  

 )١) ثيدحلاو مدقلا ين تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :ىيع يلع 6رتعم ص٢٠٦۔

 )٢( رجاهلا مامإلا مودق لبقو ذنم تومرضحب ةيبهذملاو ةيفاقثلا ةايحلا :نسح نب هللادبع إهيقفلب ص٠١٨

 .طوطخم

(٢٤٧(



 ةنس يف هجو نأ دعب هيقفلب نسح نب هللادبع ثحابلا تاجاتنتسا تءاج

 ىدحإ ( روهج ) دالب يفم دادحلا رهاط نب يولع خرؤملا ىلإ ه ٦٥

 باوج خيرامشلا ييجر هباتك اهاوتحا ةيخيراتلا ةلئسألا نم ةفئاط ايالم تايالو

 يف ءاج ام سكع ىلع دادحلارهاط نب يولع دودر ناكو (خيراتلا يف ةلئسأل
 مولع راسحنا ببس نأب هيف معز ثيح (تومرضح خيرات يف لماشلا ) هباتك
 ريخلا ةلقو مقعلا نم اهارتعا ال تومرضحب ىرخألا مولعلا عاونأو ثيدحلاو هقفلا

 فرع يف ةيضابإلاو )) ةرجهلا نم يناثلا نرقلا لئاوأ يف امب جراوخلا روهظ ببسب
 مدعو ةيمالسإلا راصمألا نع يمرضحلا رطقلا لازخنا نأو 3((جراوخ مهيفلاخم
 املك جراوخلا اهجججوؤي نتفلا نم نارين اهراصمأو ةيمالسإلا راطقألاب هجازتما

 . "_ ًابناج اهنم اولعشأ ،بناج اهنم ئفط

 عيمج يف جراوخلا نإ لوقت يلا معازملا رهاط نب يولع خرؤملا دَّنفو
 !مهئامد لالحتساو ،رفكلاب مهاوس نم ىلع مكحلاو ،ةوسقلاب اوفرع مهتاكرح

 نأ دعييف .ىلابحلا نوطب رقبو ،روفت يهو رودقلا يف مهيمرو مهلافطأ لتقو
 يف ولو مهل ًاذبانم مهتلحن نع ًاجراخ تومرضح لهأ نم ادحأ اوكرت ةيضابإلا

 دقف ةروكذملا ةدعاقلا ىلع اورج جراوخلا لك سيل :لاقف .هولتق الإ هبلق ةدقع

 رخآ اكلسم قحلا بلاط ىيحي نب هللادبع مهمامأ كلس دقو ؛مهملع نامزلا ناك

 ضعب ةعجارم كلذ ىلع لدي امك هبهذم نيع نكي مل هلعلو ،هبناج هيف نالأ

 . ‘}" دحلا فاهرإب هايإ هتبلاطمو هل همرق نايعأ

 ةمراضحلا نأ وأ مهعابتا ىلع تومرضح يف سانلا ةيضابإلا هركأ له نكلو
 ؟ ارايتخاو ًاعوط ةيضابإلا ةديقع اولحتنا

 .٥١ص تومرضح خيرات ف لماشلا :رهاط نب يولع ؛دادحلا ))

 .٠١ص خيراتلا يف ةلئسأل باوج خيرامشلا يج :رهاط نب يولع ،دادحلا(٢)

(٢٤٨( 



 نأ لدت ٧ لوقنلاف ةلمجلابو ( :لاق و كلذ ىلع رهاط نب يولع باجأ

 ىلع ارعمجأ ممنألو ةيضابإلا ةديقع لاحتنا ىلع اوهركأ تومرضح لهأ عيمج
 . "_ ارايتخا كلذ

 ةبدقلا تومرضح خيراوت باهذ ببس نإ :هل لوقي هخيش ناك ام دكأ مث
 اودمعف مويلا مهنم هنوركني ام مهفالسأ ةريس يف اوأر فالخالا نأ ،اهسامطناو

 . "" اهئانفإو اهئافخإ ىلإ

 باتك ضعب اهسرام ةريطخ ةرهاظ خيراتلا ) ةرتلف )وأ حيشرت ةرهاظ نإ

 لوح كشلا نم الالظ يقلت نأ امأش نم ةرهاظلا هذهو \تومرضح يف خيراتلا

 ةيضابإلا ةبقحلا نعو !ةماع ةفصب ةيمرضحلا ةيخيراتلا تاروثأملا ةباتك ةيقادصم

 نرقلا نيح يناثلا نرقلا علطم نم تدتما يلا ةيضابإلا ةبقحلا كلت \ةصاخ ةفصب

 تاشقانملا يلجنت نأ ىلإو "يمرضحلا خيراتلا لهاب نم يم "يرجهلا سداسلا

 امب لصتي امو ةمهملا ةيخيراتلا طاقنلا نم ريثك لوح ةمئاقلا تاصيحمتلاو ةرئادلا

 .اهيف ءيش ريرقتب عطقي ال نأ داحلا ثحابلاو تبنتملا خرؤملل يغبني

 يف يسايسلاو ينيدلا هذوفن ىدم ثيح نم يضابإلا ركفلا ةلأسم امأ

 اياضقلا نم يهف !اهلئابق فلتخم نيبو اهيحاون عيمج يف هراشتنا ىدمو تومرضح

 يف ليي امو .امومع نيخرؤملاو نيركفملا نيب لدجلا نم ًارفاو اطسق تذحأ يولا
 ىلع دنتسي ال يذلا نيمختلاو داهتجالا نم ًاعون نوكي نأ ودعي ال ددصلا اذه

 لبق نم يضابإلا ركفلا ضرعت دقو .ربتعم يخيرات دنس وأ ةقنوم تامولعم

 .ريكفتلا يف مقعلاو فارحنإلا ىلإ نيدلا نع جؤرخ نم ةريطخ ممت ىلإ هيضراعم

 ١٢١. ص هسفن ردصملا ()

 ١٣. ص هسفن ردصملا )٢(

(٢٤٩( 

س
.



 تفظو ماكحأ يه لب .قثوم دنس وأ ةتباث قئاقح ىلإ نكرت ال تالوقم اهلكو

 ماظنلاو يومألا ماظنلاك ةمكاح ةمظنأل جيورتلل وأ ىرخأ فادهأو تاياغل

 نويمرضحلا امب ماق ييلا درمتلا تاكرح برضل يعرشلا غوسملا ءاطعإل يسابعلا

 عيشتلا ةاعد اهيلع ضرتعي يلا ةاواسملا نم مهفقومو مهيأر هيوشتل وأ ،نويضابإلا
 . 0١ تيبلا لهأل

 .ةيمالسإلا بهاذملا لك نيب عماحجلاو كرتشملا مساقلا يه ةاواسملا ةركف نإ

 لئابقلا بزحتو ،رئاشعلا ةيبصع ىلع سانلاو برعلا دالب يف مالسإلارهظ نأ ذنم و
 يف ةنيلبق -ونئألا تاعامجلا فلتخم نيب ةسيئر تاضقانت دوجوو «رثآملاب رخفلاو

 مالسإلا اهالوأ يلا لئاسملا نم بصعتلاو ةيبصعلا ةلأسم تناكو ،برعلا ةريزج

 ةمألا ىلع ةيبصعلا رطخ نم ةهبنم لوسرلا نع ثيداحألا تءاجو ‘ىوصق ةيمهأ

 مالسلا هيلع لاقو ((ةيبصع لتاق وأ ةيبصع ىلإ ىعد نم انم سيل ))ةيمالسإلا

 .((ةيبصعلا يف يمأ كاله ))

 يقبطلاو يعامتجالا ءانبلا ةموظنم ًالماكو ًايرذج ًافسن فسنيل مالسإلا ءاج

 ءاهجو نيبو ‘ءاقرأ ديبعو فارشأ ةداس نيب ةيبرعلا تاعمتجملا مسقت تناك نلا

 نوكتل ةينئإلا تاعمتحلا تاقبط لك فلآت ىلإ ىعسو 6نيمدعم ءارقفو ءاينغأ

 .دحوملا يمالسإلا عمتجا راطإ تحتو دحاو يناسنإ جيسن نمض

 ءانبلاو 6&تومرضحب يضابإلا رودلا ق يعامتجالا ءانبلا نيب ةنراقملا دنعو

 روهظل ةيساسألا جئاتنلا طبنتسن نأ انرودقمب رودلا اذه يشالت دعب يعامتجالا

` 

 )١( ص تومرضح يت عمتجملاو ركفلا :كرابم ةمارك ،نمؤماب ١٥٥.

(٢٥٠( 



 تاداعلا رييغتو تايبتارملا ماظن روهظو "يمرضحلا عمتجملا يف يقبطلا فينصتلا

 ترهظو :تومرضح نم ةيضابإلا تشالت نأ دعب ةيعامتجالا ديلاقتلاو

 يدرفلا جاتنإلاو ناكملاو نمزلا لماع لعفب ناكسلل ةيقبطلا تافالتخالا

 . يعامجلاو

 يف نريولعلا ذوحتسا نأ دعب كلذ يتأي نأ ةيقطنملا رومألا نم لعلو

 نم ةيسكع لعف ةدر يقبطلا فينصتلا اذه ءاجو .ةينيدلا ةماعزلا ىلع تومرضح

 مهتجاحل حضاو وحن ىلع ةيبصعلا تزربو يعامتجالا ءانبلا يف اهوسرك نييولعلا
 كسصستلا نأ الإ .يقبطلا فينصتلا لالخ نم ةيصوصخلاو زيمتلاب روعشلا ىلإ

 إ و .يمرضحلا عمتحملل ةريثك عفانم ققحي مل يقبطلا فينصتلاو ةيلبقلا ةيبصعب
 ةموظنم اهل تنوك ةيرسأ تاعومجب لك نأ ادعام يعامتجاو يطو رودب مقي

 هيلع بظفغت تناك عمتجب يف ،اهمكحي يداصتقا وأ يفاقث راطإ تاذ ةيعامتجا

 ةيعامتجالا عاضوألا تاديقعت مقافت نم داز امم فلختلاو ةيرئاشعلا تاعازلا

 . تومرضحب

١ 

 :يمرضحلا ينادمهلا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ قحسإ وبأ د

 لوأل يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قحسإ يبأ ناويد ينورابلا ناميلسرشن نيح
 ةطبارلا ىلإ نيمتنملا ةمراضحلا نيخرؤملا نم ضعب كش ه٦٠٩١ ةنس ةرم

 ةيصخش يف ةرم لوأ ءالؤه كش ؛نيرشعلا نرقلا علطم عم تنوكت ييلا ةيولعلا

 ىأرو ةيخيرات ةيصخشك ،يضابإلا نادمحلا يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قحسأ يأ

 قيلعت يف دماحلا حلاص معز دقو .ادبأ عقاولا ضرأ ىلع دجوت مل امنأ مهنم ضعبلا

(٢٥١(



 يبأل ةمجرت تبتك امل )) هنأ ( تومرضح خيرات ) هباتك نم ٢٦٢٧ ةحفص يق ءاج
 تومرضح يخرؤم ريبك يلإ بتك روكذملا يمرضحلا سيق نب ميهاربإ قحسإ

 ميهاريإ :هصن ام اهيف لاق ةلاسر دادحلا رهاط نب يولع ةمالعلا وهو اهيققحمو

 امنيسلا تاياكحك ةلعتفم هتياكح نأو ،هل ةقيقح ال هنأب مزجا داكأ يضابإلا

 ناميلس خيشلاو ،نامعو رابجنزب ةيضابإلا اهمظن هراعشأو ،ةليلو ةليل فلأو

 . ) ))خلا ...هسفن ينورابلا

 مظع كشلا نإف سيق نب ميهاربإ قحسإ يبأ ةيصخش يف كيكشتلا لبقو

 ،دادحلا رهاط نب يولع نم ةموعزملا ةلاسرلا كلت لثم دوجو ةحص لوح يدنع
 هبشلاو سيق نب ميهاربإ ةيصخشل هراكنإب هل حرصيل دماحلا لاص امب صخ ينلا

 جورخلل ةيفاكب تسيل ةلدأ نم هاقاس ام ةيقادصم لوح رودي ككنشتلاو

 : كلذ ىلع درلل لوقنو اذهك يدج رمأ يق ةعطاق تاجاتنتساب

 نب يولعل ةيخيرات ةلئسأ نم ةفئاط هيقفلب نسح نب هللادبع ثحابلا مدق -أ

 يف ةلئسأ ىلع باوج خيرامشلا يج )) هباتك يف امفونع يلا يهو دادحلا رهاط

 لوح كوكش يأ دجوت ال دادحلا رهاط نب يولع ةبوجأ ايانث يفو ((خيراتلا

 نأ سيق نب ميهاربإ ةيصخش داكت لب سيق نب ميهاربإ ةيصخش دوجو ةقيقح
 :دادحلا لاق ةبوجألا كلت لالخ نم ةرضاحو ةيروحم ةيضابإ ةيصخش نوكت

 كلذ يفو .مليدلا عم نورقلا كلت يف نامع تمجاه دق ليقعو دم تناكو ))

 : _» نامع ريمأ بطاخي يمرضحلا ناميلس نب قحسا نب سيق نب ميهاربإ لوقي

 ذقمع مهل ماهش افشإلاةيحانب ةيتفلا انناوخإ نم ناك دقو
 وذفت ءامسلا وحن هب ىربك ةمه هل دلاخ لسن هب مركأ ىتق مهيفو

 ٢٦٧. ص ١ ج تومرضح خيرات :حلاص كمالا )١ا)

 ٢٦١. ص خيرامشلا يج : رهاط نب يرلع هىبادحلا )٦)

(٢٥٢) 



 دقحلا كلهأ يذلا يفبلا يلوا ليقع اهتخاو دهن ءانبا نم ناكامو
 دشرلا مليدلاو زاذذش ىتفلا لسنل مفهرصنل ليقع ارآ نع لاز دقل
 ذهن تزجع دقل ءادعألا مهرصنل اهباقرتلذأدق ذهن كلذك

 يضابإلا سيئرلا كلذ رعش يف تيأر دقو )) تاحفص دعب لوقيو ۔ب
 مهينعي ناك موق يأ يردأ الف .ةيلاعلا مهارقب هموصخ ماصتعا هركذ يمرضحلا

 نع هل ةحودنم ال هيف ملكت نمو ريبك لالتخاو عطق هيف تومرضح خيراتو كلذب

 ملعلا يلو هللاو بيغلا بجح ءارو ةبوجحم ةقيقحلاو نونظلاو ربسلاو تالامتحالا

 .سيق نب ميهاربإ رعش يمرضحلا يضابإلا سيئرلا رعشب يعيو . ) ((هلهأو

 تومرضح ىلع ةيليعامسإلا ءاليتسا لوح رشاعلا لاؤسلا ىلع بيجيو -ج

 رهظي اميف تامجاهملا تمادو :لاق باوجلا ايانث يف سيق نب ميهاربإ ةريس يتأتو
 نب سيق نب ميهاربإ قحسإ يبأ ةصق نع هتيكح امك نييمرضحلا ضعب نيبو مهنيب
 ناذاش نب ليلخلاب فورعملا ةيضابإلا سيئر ىلع ارحب هتدافوو يمرضحلا ناميلس

 امو _ه٤( ٠٧ ةنس يف كلذ نأ نوكي ام برقأ نكلو ةققحم ريغ هتيالو ةنسو

 . ) :هلوق نمو ..اهدعب

 ليقعو مليد نم ىضم اميف مكلاغام اتلاغ لخ ريخ اي

 ينيج ) باتك نم هانرضحتسا ام مهأ اهانركذ يلا ثالتلا قئاقحلا ق

 قحسإ يبأ ةيصخشل هراكنإ مدع نيبت دادحلا رهاط نب يولعل ( خيرامشلا

 ةماعزلاو ةسائرلا ال ةدوجوم ةيخيرات ةقيقحك اهعم لماعت هنإ لب .اعطق يمرضحلا

 نب يولع يف نكي مل و ،هتبوجأ قايس يف دادحلا هب دهشتسا ام رعشلا نم اهلو

 نم ءيش وأ .هب فاصتالا ءاملعلاب قيلي ال يذلا تنعتلا نم ءيش هيف دادحلا رهاط

 )١( ص هفن ردصملا ٢٨.

 )٦٢( ص هفن ردصملا ٤١.

(٢٥٣) 



 ةلاسرلا كلت يف هيلإ بسن ام ةحصب مزجن نح ءارآلا ف طبختلاو بلقتلا ةفص

 ..ةموعرملا

 لادج لحم سيل ًرمأ نادمحلا يمرضحلا سيق نب قحسإ بأ دوجو ةقيقح نإ

 فورلا هباتكو هناويد اذنيفكيو هدوجو تبثت قئاقحلا لك نأل . شاقنو
 ةينيد لئاسم هيف عمج طسبمو قئاش بولسأب هفنص يذلا .(لاصخلا رصتخم ) ب

 .ةرصتخم ةقي

 ووذ نوخرؤملا هيلإ اههجو ييلا (قحسإ يبأ ناويد ) ةقيقح لوح مهتلا نإ))
 تاماحجتالا هذهو .ةيملع يه امم رثكأ ةيبهذم اهفادهأ تناك ةيولعلا تاهاجتالا

 الصأ ةيضابإلا دوجو ركني مهراصنأ نم اددع تلعج دق تناك اهسفن ةيبهذملا

 . _) ((تومرضحب

 خرؤملا همدق ام ىلع ريثأتلا نم ةيولعلا تاهاجتالا ووذ نوخرؤملا عاطتسا

 جهنمك ريتخا يذلا ( ةيمرضح تايصخش) هباتك عورشم يف ريزواب ديعس
 . ثالث ىلع جهنملا رصتقا ثيح تايصخشلا ضعب فذحو خيراتلا ةدامل يسردم

 يفو .ةيصخش نيرشعو ىدحإ يلصألا باتكلا لوانتي امنيب ،طقف ةيصخش ةرشع

 دمحأل ركذ كانه سيل امنيب ،نيادمحلا قحسإ يبأ نع سرد دجوي جهنملا ةدوسم

 اهتعبط يلا ةريخألا هتروص يف جهنملا رارقإ دنع نكلو)) .رجاهملا ىسيع نب
 يبأ سرد فذح مت ،م٧٥٩٦١ ةنس ةيطيعقلا ةلودلاب فراعملا ةرادإ اهتعزوو

 تاظحالملا ىلع ءانب مت ,دق كلذ نأ ودبيو .هنم ًالدب رجاهملا سرد عضوو قحسإ
 . ‘}» ((يمرضحلا خيراتلا ةسارد يف نيصتخملا ضعب امب مدقت ييلا

 )١( هدعبو مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات :سيجرس ،‘فوزوستنارف ص١٩٢٣.
 )٢( ص ركفلا ةفيحص :ديعس بيحن ريزواب ٧١ نم تاحفص باتك ضرع م٦٩٩١ربمسيد - ريمفون

 .يمرضحلا خيراتلا ٠

(٢٥٤( 



 ملعلاب تفرع ةميرك ةرسأ يف سيق نب ميهاربإ قحسإ وبأ رعاشلا اشن

 ؛تومرضح يف ىرتفلا يف مهيلإ عجري نيذلا ءاملعلا دحأ هوبأ ناكو ،حالصإلاو
 (لاصخلا رصتخم) هباتك يف رعاشلا اهدرري ييلا ةيهقفلا ءارآلا كلذ ىلع لدي

 مهنم ةاضقو ءاهقف ةيضابإلا ةيمرضحلا ةرسألا هذه تبجنأو . "» هيبأ ىلإ اهبسنيو
 هتديصق يف هدلاو هاثر دقو سيق نب ميهاربإ ءانبأ دحأ ميهاربإ نب دمحم هللادبعوبأ

 : اهعلطم لا

 دمكلا ىلع الإ تقُمد ام نيعلاو ,دمر نم عمدلا تلقف تفمةد اولاق

 مامإلا خأ نبا وهو ضاقو هيقف يمرضحلا ةلادبع نب ميهاريإ قحسإ وبأ مهنمو

 لئالدلا باتك) ىمسم تحت هتافنصم دحأ ىلع ارخؤم روثعلا مت «سيق نب ميهاربإ
 رثكأ يف تدجو دقور) :ةمدقملا يف لاق . "" رئازجلاب بازيم يداوب ( ججحلاو

 نم هتضرع دقو ،جتحن نم جتحي اذمي لوقأ ثيح ججحلا نم تفرع ام رابخألا

 سيق نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ يضاقلا ىلع باتكلا اذه يف هخسنأ نأ لبق

 . ) ((هللا همحر ناميلس نب

 اهحملم لعل ةئيبخ هءارو نمكت قحسإ يبأ ةايح يف كيكشتلا نأ يريدقت يفو
 نأ اوررق نيذلا باتكلا نم رفنل ديدش كابرإ نم مامإلا اذه دوج و هببسي ام

 لطب ناك ةمدقتم ةرتف يف تومرضح نم هلجس ىوط دق يضابإلا ركفلا

 باتكو ؛هقنعب بئرشي داقنلا فيسلاب اذإف ىسيع نب دمحأ رجاهملا اهيف راصتنالا

 هأ ىلع لدي امنو .نكمتم ايض ًاهيقف هيف قحسإ وبأ انل ىآرتي لاصخلا رصتخم
 : ٢ يه رومأ ةثالث تومرضحب هبتك

 .يمرضحلا يادمملا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ يمرضحلا مامإلا ناويد :لاله نب ردب ‘يدمحيلا )١(

 .مورك ومح نب دمحا هقيقحتب موقي طوطخم )٢(
 .ججحلاو لئالدلا باتك :ةللادبع نب ميهاربإ قحسإ وبأ يمرضحلا )٢(

 .داقنلا فيسلا يف ةءارق يرجملا سماخلا نرقلا فصتنم يف ةيخيراتلا ثادحألا :مركأ ،نابصع )٤(

(٢٥٥) 



 يعفاشلا بهذملا روهظ ةيادب ىلإ عجري يذلا فيلأتلا ببس نم هركذ ام ١-

 فلأف يضابإلا بهذملا باهذ نم قحسإ وبأ فاخف ‘تومرضح ىلإ هبرستو
 .رصتخملا

 لهأ دنع ةفورعملا ةيمابشلا موجنلا نم ةالصلا تيقاوم باتك يف هيف درو ام ٢

 .نانابزلاو ةعقهلا اهنم رهظلا ةالص تقو يف تدروو رضاحلا انتقو ىلإ تومرضح

 مل ام ةساجنلا ةاقالمب سجني ال يذلا ريثكلا ءاملا امي دحي لا نيتلقلا ددح ٢-

 .يمرضحلاب لواهق نوتس اهرادقم نأو هفاصوأ دحأ ريغتت

 يف مهلاوحأو ةيضابإلا نع دئاوفلا نم اريثك سيق نب ميهاريإ ناويد انديفي امك

 يف سيق نب ميهاربإ مامإلا هب ماق يذلا رودلا نيبي هنإف .يرجهلا سماخلا نرقلا
 3هب ماق يذلا يسايسلا كرحتلاو ڵتومرضح ةيضابإل ةيبهذملا ةدحولا ىلع ظافحلا

 .ةيسايسو ةيركف ةيفلخ ىلع نامع ةمئأ عم ةدوملا لابح دمو

 6‘تومرضح ةمامإ يق اريبك ائبع سيق نب ميهاريإ ىقحسأ وبأ مامإلا ثرو

 ام لوأو .ةعنمو ةوق يف امب ةيضابإلا ثيح هتايح نم ركبم تقو يف كلذ ىلوتو
 يدمحيلا ديعس نب دشار تاراصتنال هلالغتسا ةيجراخلا هتسايس نم انعلاطي

 هيلع صق نيح هوزغب اتماق نيتللا دفو ليقع ليبق ىلع نامع مامإ يدزألا

 ةدوملا لابح دم يف قحسإ وبأ ردابف -رحشلا= ءاعسألا ةيحان نم هناوخإ مهربخ

 رصنلاب هتئنمق امهادحإ نيتمهم لمحب ًادفو نامعب ةمامإلا ةمصاع ىوزن ىلإ ثعبو

 لاق !ةيسايسلاو ةيبهذملا ةقالعلا ةيفلخ ىلع امهنيب نواعتلا مئاعد ءاسرإ ةيناثلاو

 :ةيلادلا ةديصقلا يف امك دفولا ابطاخم

 دفولا اهيا آدشار نامع مامإ ةيحت مالسلا ينع اوفلب الأ

 دضع مهلو مهل دو هحناوج تنمضت دق نمو ارط هتبحصو

(٢٥٦(



 ةمئأ عوجر نم ناك امب هريكذت ىلوألا نعتراشإ دفولل هباطخ لمح دقو

 :لاقف رصنلاب مفودمي ثيح نامع ىلإ تومرضح

 دنزلا كب ىروي بطخلا لقثل ومح ميق ترص مهدعب نم انل تنأو

 يذلا بي معلا فرظلا اذه ق اميس ال هرصنب هلبق نم ةردابملا ةيناثلا ةراشإلاو

 :وزغلا نم ديعس نب دشار هب رمي

 دمب مكوخت اننايتإ مكرس اذإ مكنيبو تومرضح نيب امو
 دجنلا هب قيضي رارج ركسعب مكمؤن خيرص مكنم انتاي ىتم

 :ةيميملا يف لوقلا اذه نم حضوأب لاقو

 امراوصلازهت سيدارك مكتتا مكيدل تدج برحلا ام اذإ نحنو
 امراضعلا ىقلي برحلا يف نل ليوف دتعم لك مهنايدأ نع نودوذي

 اهيف قوت ييلا ةنسلا يهو بارطضا ةيادب ه ٤٥ ٤ ةنس تومرضح تدهش

 ىوزن ىلإ قحسإ وبأ لحرف ناذاش نب ليلخلا نامعب ةمامإلا ىلوتو ديعس نب دشار

 7 ق ةرايزلا هذه تلمحو نامع ةرايزل هلحر دشو مامإلا اذه تعياب ثيح

 :داعبأ ةنالث

 ءاننلاو نامع يف ةمامإلا ديلاقم هيلإ تلآ يذلا ناذاش نب ليلخلا ةئنمت :الوأ

 تومرضحو نامع نيب ةيركفلاو ةيخيراتلا ةقالعلا ءاقبو هلهأ وه امب هيلع

 زاذاش نب ليلخلا هيف انثلا بطو هركذ سانلا يف عاش مامإ ركذو

 ناطحق لآ نم دجملا رجا مهيلإ ارحبأ تزواجو اناطيغ تعطقف

(٢٥٧(



 لإ هتجاح لالخ نم همكح مئاعد تيبثتو تومرضحب عاضوألا ثحب :ايناث

 امك (لاذنألا ) نم ةلق مهو نيفلاخملا بيدأتو {ةيحان نم هناطلس رشنل رصنلا

 ءاضغإ نم هيف امل فدهلا اذهو .ىرخأ ةيحان نم دابعلا رمأ يف نومكحتي مهفصو

 هلوقب هيلإ راشأ دقو نسحو داده امهو ليلخلا نم نيبرقملا نييضاقلا ربع رمي هلعج

 :ةينونلا ةديصقلا يف

 ناومأب اودمأ ارصن اوبلط اذإ ىلألا انخايشأ خايشألا تناك مكو
 ينأش نم سانلا يف هجولا لذب ناك ال ارحدم حبصأ نيدلا الول هتلاتو

 يناطلس رشن ىهنلا رفلا ةوخألا نم يجترأ سانلا يف هجولا تلذب نكلو

 هعجار دق هوبأ ناكو قحسإ يبأ تايلوأ نم دعي يذلا ةارشلا أدبم ءايحإ :اثلاث

 :لاق دارأ ام مت املف هنورصنيس هناوخإ نأب هرواحي وهو هل لاقف رمألا اذه يف

 بهايفلا لويذ هيطغت داوب اهريثأ ىتح برحلا ران حدقأس
 بلاخملا تاوذ اههاعرصب رست ةفعقتوب تومرضح ىمح فشكاس

 بسابسلا دسأ هيرق امب ىضراو هروثد دعب فيسلا قوقح يضقأس

 ام ىلإ ليلخلا ةباجتسا نع يمرضحلاو ينامعلا نيمامإلا نيب لوألا ءاقللا رقسأ

 :ليلخلا باوج ناكو هعم حالسلاو لاملاو بئاتكلا ذافنإب رمأو قحسإ وبأ دارأ

 ' ادي انب ددشاف كاذه ارو نحنو نلبتاف لاملاو ماوقألا ىرت يل لاقو

 ةلظم تحت ءاقبلا مدع نم هب تفرع ١ لإ تومرضح لئابق تداع نأ دعب

 قحسإ وبأ دواعو قحسإ يبأل نوفلاخملا رهظف لاوحألا تريغت ،اهعمجت ةدحاو

 ءعاضواألا هيلإ تلآ ام ثحبل نامعب ليلخلا عم ةيناث لاصتالاو ىوزن ءانف ىلإ

 هنإ ثيح ،لاجرلاو لاملا بلطب حيرصتلا يف ةرملا هذه هتلأسم قحسإ وبأ صخلو

 : ةيئافلا ةديصقلا يف لاقف هدوهع اومرص امدعب ممب قثي ناك نمي قثي دعي مل

(٢٥٨(



 فلاوسلا ذالم اوناك مكفالسأو انذالم متتأ ناوخألا اهيأ ايف

 فراطو ديلت لام الو حالس الو ةئفالوديأالب اننجو
 فناخ لك ىلع ارصن هل انعذذل امدعب قحلاب ءادعألا اوتمشت الف

 نإ ثيح ؛لاجرلا نود حالسلاو لاملاب ةرملا هذه ىوزن نم ردص هنكلو

 ديدمت يف هرذع لثمت بئاتكلا ثعب نود لوحي ًاهيجو ارذع ىدبأ ناذاش نب ليلخلا
 نأش ق لوقيو !نسح لوبقب هاقلتي قحسإ وبأ لعج امم كفني ال يذلا مجعلا

 :ةيميملا ةديصقلا يف امك بئاتكلا

 مجاعألا يفطتل اذه اهماع اهب تكسامت نامع نكل اهتقداصف
 مراكملا هتدع ال رصن هيف امب يل داجو طسب رذعلاب هل تدجف

 :ةيميملا يف لاقف كلذ ذفنأف ليلخلا عم حالسلاو لاملا نأشب قافتالا مت

 مداق ةمالسلاب تومرضح ىلع انقلاو ضيبلاو لاملاب انأ اهو

 :لاقف هربأ اهدهشيو لايقألا اهعقوي يلا ةعيبلاو همودق رمأ ليختي لعجو

 منامعلا اهيلع لايقأ توصلا ىلإ اهتاصرع نم رازوألا يف زربتو
 مراضحلا ةاضقلا انم اهتعيبل سر دقو بايإلا موي اهب ينأك
 مناثألاهنم باترت ىضر مامإ اهنيد رمأ تدلق دق اهب ينأك

 اهدامغأ نم ضيبلا درجف ،هلوق دح ىلع انقلاو ضيبلاو لاملاب قحسإ وبأ داع

 :ةيئاتلا يف لاق اموق ىلإ هتوعد داعأو هءادعأ بيصت ثيح ىلإ انقلا قلطأو

 يتوعد فيسلاب ترهظا هقيفوتو يتردقو يلوحب ال يهلإ لوحب
 يتينم فداصأ اميك اهلافقأ ًاحتفم بورحلا باوبأ تلباقو

 يتوقعبراطتسا موي البلا جومب هفذتقو بورحلا رحب ينلاه امو
 ةوهش راثيإب الفلا كردت الو ةراسج ريغب ىمغلا فشكت امو

 :لاقف ةيضابإلا هيلع ام نايبب موقي هرمأ ىوقي نيح هتداع ىلعو .

()٢٥٩(



 يتديصت نم افرحأ هنم نيبا يننإو ينيد قحلا نيد نا ىلع

 ةيضقب قلعتي اميف اميس ال ًاعيرفتو ًاليصأت هتوعد حيضوت ف درطتسا دقو

 ممأ ركذو (ل الإ منكحالف ) :هلوقب ةيضابإلا ةأشن يف اببس تناك لا مكحلا
 نم جرخي ال ةمعن رفك لإ رفكلا ميسقت وهو ،جراوخلا نع مهزيمت يلا م اعملا

 نأ ىلإ شحاوفلا ميرحتو هبادآو داهجلا ماكحأ نيب امك ،ةلملا نم جرخم رفكو ةلملا
 :لاق

 يتيعر يف ةمعاط قح يلامف ادمحاو لج شردلا اذ عطأ مل ناو

 : ةيئاتلا ةيام يف ًارهشو ةنس هتمامإ مامتتسا خرأو

 ةدينه نم اعبرأ اوفقت نيسمخو عبرأ ماع يفو لاوش خيراتب

 ىلع ريبك رود هل ناك رعاشلا نأ دجي ناويدلا أرقي نم نأ بيجعلا نمو

 ادئاق ناكو ءايسامح ارعاش ناك دقف تومرضح اصوصخو ةينميلا ةحاسلا

 دجت كلذ عمو كراعملاو ثداوحلا نم ريثك يف كراش ايعرش مامإو ايركسع

 نم الو بيرق نم هيلإ ريشت الف بيرم اتمص تمصت ةميدقلا ميلا خيراتلا بتك
 . )) ديعب

 فيرعتلا يف عجري مل ينورابلا ناميلس خيشلا قحسإ يبأ ناويد رشان نأ رهظيو
 .هتياف ىلإ هئدب نم هلاحب فّرعم لاق امك يذلا هناويد ريغ ىلإ سيق نباب

 ةمامإلا بصنم ىلإ هئاقترا لبق ناك همالك نم مهفي اميف هباطخ بلغأو
 هاهتنمو هرمأ أدبم كردأ اذه هناويد عبتت نمو ،كلذ كل حضتي هتارابع يف لمأتلابو

 لج ءاجهلا فورح قسن ىلع دئاصقلا بيترت نأ لإ "كلذ نيب اميف هتاكرحو

 ٤. ص يمرضحلا مامإلا ناويد :لاله نب ردب 6"يدمحيلا ))

(٢٦٠( 



 ريخ ةديصق يف ئراقلا دجي دقف ؛هسكعو عضولا يف ةرخأتم نمزلا يف ةمدقتملا
 . "_) اذكهو هفعضو هلاح أدبم اهيلت يلا يفو هرمأ ةوق

 باجعإلا يف طرفم نيب يمرضحلا قحسإ يبأ رعش ميوقت لوح ءارآلا تفلتخا
 همحر هناريدو ))يمرضحلا ناويد افصاو يملاسلا خيشلا لاق ،طارفإلا اذه نودو

 يف ئرق ام :ةيصاخ هلو مانألا عبمج نيب لوبقم ؛مارعلاو صارخلا نيب روهشم هلل
 ,عاضرلا بلق فرتحاو «نابجلا عحشتو ؛داهخجلا ىلإ سوفنلا تقوشت الإ سلب
 . " ((امزاح لمهلاو ،امئاق هب دعاقلا راصو

 يزج تأرق )) :هبلع علطا ام دعب ناويدلا ىلع اضيأ هقيلعت يف يطولفنملا لوقي
 سفنلا ءازجأب جزتمي ارعش تيأرف يمرضحلا سيق ناويد ؛غيلبلا ناويدلا اذه نم

 كلمو ؛ةنامو قنور( يرتحبلا ) ةدابع يبأو ( مامت وبأ ) بيبح دهعب ركذيو ،ةقر
 ليخ ناك دقلو ءابرطضم الو ًابهذم هنود نم دحجت ال ىتح اهرعاشم سفنلا ىلع

 ءامسو "برطضت لماوعو بخطصت فويس ىرأ يأك هيف رظنلا ديدرت ءانثأ يلب
 امك ناديملا اذه سراف سيق نبا نأكو ،رمحألا عيجنلاب جومت ًاضرأو ريثعلاب قرشت

 . _) ((نايبلا كلذ سراف وه

 ةغالبلاو ةلاسبلاو بدألاو ملعلاب رهش دق قحسإ وبأو )) :لاقف يرطاشلا امأ

 قلازجلاو ةناصرلاب تزاتما ةنانط ةغيلب دئاصق هلو ،ءارعشلا لوحف نم ًالحف دعو

 . ) ((تومرضحب ةيبرح عئاقوو ةزراب تايصخش و ءامسأ اهيف لجس

  

 .رشانلا ةمجرت يمرضحلا سيق نب ميهاربإ مامإلا مظن نم داقنلا فيسلا ناويد :ناميلس ينورابلا )١(
 ّ .١٨ص١ج لامآلا جراعم ،يللاسلا )٢(

 )٢( داقنلا فيللا ناويد ط١ ص٩.

 )٤( ص ١ج يمرضحلا خيراتلا راودأ :دمحأ نب دمحم "يرطاشلا ١٦٦

)٢٦١(



 نم ( توباتلا عئاضب ) هباتك يف فاقسلا هللاديبع نب نمحرلادبع هقاس امو

 يف تدجو ةيخيرات ةقيقحك هرعشو قحسإ يبأ ةيصخش عم اهيف لماعت ةيفاك ةلدأ
 هذه لوح نيككشتملا ىلع درلل ةيفاك دعت يضابإلا رودلا نابأ يمرضحلا عقاولا

 حدم يف هطارفإل نورابلا دقتنأ هللاديبع نب نأ الإ "لدجلل ةريثملا ةيصخشلا

 نع هجورخ عم ةحاصفلاو ةغالبلاب ناويدلا كلذ حدم يف طارفإ هيفف )) ناريدلا

 ىلإ يهتني ال وهف هتايبأ نم ريثك يف ةيرعشلا نيناوقلل هتذبانمو ةيبرعلا دعاوقلا
 ام ةياغو ،عافترالا نم ةورذ ىندأل لصي ال امك ،عاضتالا نم لفسألا كردلا

 قدصو ،ظفللا نم رثكأ عملا هيف ىعاري نادجوو ةفطاع رعش هنأ هيف لاقي
 . '_» ((هراعشأ نم فرعت خيشلا لاوحأ نأب هلوق يف نورابلا

 ةقيرط إهريغ مأ يولعلا دماح نب حلاص دنع ءاوس دقنلا يف ةعبتملا ةقيرطلا امأ

 هذه رثكأو ))قحسإ وبأ مهركذ نيذلا صاخشألا ةيوه نم تبثتلا ىلع ةمئاق
 ال صاخشألا ءالؤه نأ هدافم جاتنتساب جورخلا مث نمو ،شاقنلل ةلباق ءامسألا

 يلا لاعفألاب اوماق دق اونوكي نأ وأ قحسإ يبأ يرصاعم نم اونوكي نأ نكمي

 ةقيمعلاو ةيفاكلا ةفرعملا مدع ىلإ انايحأ امهنم لك دقن دنتسيو .مهيلإ اهبسن
 دحأ نأ الثم يولعلا دماحلا حلاص دع دقلف .ةرتفلا كلت يف تومرضح عاضوأل

 :أطخلا يف عوقولا فعضلاو فييرتلاب هبحصو ( ينورابلا ) نيدت يلا رومألا رثكأ
 ؛ميهاربإ قحسإ يبأل راصنأك مابش ةنيدم ناكس نم نيينادمحلاتنع هركذ ام وه

 ءالصألا ناكسلا دافحأ يأ :ريمح - هيأر يف - اهتنكس مابش نأل كلذو

 نإف "ينادمحلا دمحأ نب نسحلا هركذ ام بسح نكلو .نادمه تسيلو ؛ةقطنملل

 ةليبق نم نوطب مابش يف تشاع دقلف :اعونتم ناك ةنيدملل ثإلا بيكرتلا
 . ") ((نادمه

 ٦٢٠٠. ص ١ج تومرضح خيرات نم فتن يف توباتلا عئاضب :ةلاديبع نب نمحرلادبع فاقسلا )١(

 )٢( ص هدعبو مالسإلا ليبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات :سيجرس «فوزوستنارف ١٩٦٣.

(٢٦٢( 

 



 ينادمحلا قحسإ يبأ ةيصخش يق كيكشت نم دماحلا هادبأ ام ودبي هيلعو

 نمض ناك لب 6ءيش ق ملعلا نم سيل 6‘تومرضح مابش ناكس ىلع هتظحالمو

 ةكرحلل ةضهانملا ةيولعلا ةكرحلا نيب عارصلا ةرتف نابأ تبتك تلا ثوحبلا بلغأ

 ةيبصعلا تفط ذإ ،ايسآ قرشب ةمراضحلا رجاهم امهزكرم ناكو ةيداشرإلا

 .ةعئاضلا ةقيقحلا باسح ىلع ةيبهذملا

 نامُع ةيضابإ خيرات يف ديدجلا مدقت يف تمهسأ دق نأ دوأ نإف اماتخو

 سماخلا نرقلا ةيام يف ةحفص رخآ ىلع انيتأ يح هتاحفص بيلقتو تومرضحو
 نح تاحفصلا هذه يق اهعمجأ نأ تلواح ةقرفتم ثادحأل تاتش وهو يرجهلا

 بص تلاو ديقعتلا نع ةديعب ةلوهسو رسي لكب اهلوانت ثحابلا ىلع لهسي

 .ىذللا

 امو ؛نامغ امب ترم لا ةيخيراتلا راودألا ق تعسوت تنكل ل ردق ولو

 .هدعبو مالسإلا لبق ةيعامتجالاو ةيركفلا ةايحلا نم هيلع تناك

 ةبقحلا هذه نع ةرومطملا ةميدقلا عجارملا ترهظو ىرخأ ةرم ل ردق ولو

 . تومرضح ةيضابإل تضرعتل تومرضح خيرات نم ةمهملا ةيخيراتلا

 بيقنتلاو .لوهجملا وحن ةلحر ةيبرعلا ةريزجلا يبونج خيرات يق ةلحرلا نأ الإ

 يذلاك ءةيضابإلا خيرات نم ةمهملا ةلحرملا هذه تلوانت يلا تاطوطخملا نم

 .ران ةوذج ءاملا يف بلط

(٢٦٣(



 عجارملاو رداصملا

 :ميركلا نآرقلا

 ۔-: تاطوطخملا - ةيوأ

 ذنم تومرضح يف ةيبهذملاو ةيفاقثلا ةايحلا نسح نب هللادبع ،هيقفلب ١

 .رجاهملا مامإلا مودق لبقو
 .ناهربلاو لئالدلا باتك ،هللادبع نب ميهاربإ يمرضحلا ٢

 .لاصخلا رصتخم سيق نب ميهاربإ ،يمرضحلا-٣

 نرقلا فصتنم يف ةيخيراتلا ثادحألا) ناونعب ةسارد مركأ ،نابصع-٤

 .داقنلا فيسلا ق ةءارق }يرجملا سماخلا

 خيرات نم فتن يف توباتلا عئاضب ءكللاديبع نب نمحرلادبع ‘فاقسلا ٥

 .تومرضح

 .ةينامعلا ريسلا _- ٦

 ۔:حعوبطملا رداصملا ايناث

 .نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ١

 .قطنملا حالصإ \بوقعي فسوي وبأ قحسإ ٢
 .صلاخلا بهذلا فسوي نب دمحم «شيفطا ٢

 .ديحوتلا ةديقع حرشا ۔ے ( - ٤

 .يبعلا ىلعدرلل ا ۔ے { -۔٥

 .حوتفلا دمحأ ،مثعأ نبا ٥

 .ربحلا ادمحم \©بيبح نبا ٦

 .لحنلاو للملا يف لصفلا مزح نبا ٢-
 .دمحأ دنسم دمحأ ،لبنح نبا ٨

)٢٦٤(



 .طايخ نب ةفيلخ خيرات ةفيلخ طايخ نبا ٩

 .ةمدقملا نودلخ نبا ٠-

 ١١-

  

 .نودلخ نبا خيرات ك

 .ةياهنلاو ةيادبلا {ظفاحلا ءادفلاوبأ ريثك نبا ٢-

 .خيراتلا يف لماكلا ميركلادبع نب دمحم ريثألا نبا ٢-
 .برعلا ناسل روظنم نبا ٤

 .ةيوبنلا ةريسلا ،كلملادبع ماشه نبا - ٥

 .نادلبلا ميوقت 5 ءادفلاوبأ ٦-

 نف لك يف فرطتسللا 5دمحأ نب دمحم نيدلا باهش ،يهيشبألا ٧-

  

 .فرظتسم

 عماجلا ةمغلا فشك - نامع خيرات ،ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٨-

 .ةمألا رابخأل

 .نييمالسإلا تالاقم ليعامسإ نب يلع نسحلاوبأ يرعشألا ٩-

 .عمللا اب ٠-

 .يناغألا جرفلاوبأ۔ناهفصألا ١

 .نييمالسإلا بهاذم ©نمحرلادبع روتكدلا ©يودبلا ٢٢-

 .فارشألا باسنأ ىيحي نب دمحأ يرذالبلا ٢٢-

- ٤ 

  

 .نادلبلا حوتف ا 4

 ضصب خيرات يف نايعألا فاحتإ \دماح نب دومح نب فيس ،©يشاطبلا ٥-

 .نامع ءاملع

 .برعلا لاثمأ ةرهمج يركسعلا ٦-

 بهذم لوح رجاشتلا فقو دمحم نب دمحأ نب نسح «سورديعلا ٧-
 رج اهمل ١ م ام إ ١

(٢٦٥(



 ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا رهاط نب رداقلادبع ،يدادغبلا ٨

 .مهنم

 نادلبلا ءامسأ ي مجعتسا ام مجعم زيزعلادبع نب هللادبع ،يركبلا ٩-

 .عضاوملاو

 .ءاملعلا ريهاشم ،نابح نب دمحم ،يميمتلا ٠

 .نابح نبا حيحص \.ے ٢١- ٤

 .نييبتلاو نايبلا كرحب نب ورمع ‘ظحاخلا ٢-

 .رثألا بيرغ يف ةياهنلا ثدمحم نب كرابملا \يريزحجلا ٢
 .كولسلا نيدلا ءاب ،يدنحجلا ٤

 .اهفيلاخمو تومرضح خيرات يف لماشلا رهاط نب يولع دادحلا ٥-

 .خيراتلا ةلئسأل باوج خيرامشلا يج \۔ے ا ٦-

 .تومرضح خيرات 3لاص ،دماحلا ٧-

 .ريمح لايقأو نميلا كولم ،ديعس نب ناوشن ،يريمحلا ٨
 .نادلبلا مجعم ‘توقاي يومحلا ٩-

 .نامع خيرات نم حمالم ‘فلخ نب ناميلس ،يصورخلا ٤٠
 .ةيؤلؤللا دوقعلا نسح نب يلع يجرزخلا ١
 .غمادلا قحلا ،دمح نب دمحأ ،يليلخلا ٤٢

 .برغملاب خئاشملا تاقبط ،ديعس نب دمحأ ©يجردلا ٤٢٣

 .ءالبنلا مالعأ ةريس ،نامثع دمحأ نب دمحم «يبهذلا ٤٤

 .رثألا بيرغ يف قئافلا رمع نب دومحم "يرشخمزلا ٤٥
 .ىربكلا تاقبطلا ،عينم دعس نب دمحم يرهزلا ٤٦
 .لوقعلا راونأ قراشم ديمح نب هللادبع "يملاسلا ٤٧

 .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ، ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا ٨

 .نامع يف لاملا تيب لوصأ ،دوعس نب دمحأ ،يبايسلا ٩-

)٢٦`



 .خيراتلا ربع نامع سماش نب دومح نب ملاس يبايسلا ٥٠

 .فاخا تاقبط ركب يبأ نب نمحرلادبع يطويسلا - ١

 .يطويسلا حرش ۔ه٢٥
 .لحنلاو للملا ميركلادبع نب دمحم «يياتسرهشلا ٢٣

 .-ةراتخم بتك نمض - تانايدلا نتم ،يلع نب رماع ،يخماشلا ٥٤

 .يمرضحلا خيراتلا راودأ دمحأ نب دمحم "يرطاشلا ٠٥

 يب هراثآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا دمحا نب حلاص فاوصلا ٦

 .ةوعدلا

 .كولملاو ممألا خيرات ،ريرج نب دمحم "يربطلا ٧
 .برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةيام ،دمحأ سابعلا وبأ آيدنشقلقلا - ٨

 ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص يلع نب دمحأ سابعلاوبأ يدنشقلقلا ٩

 .ةباصإلا ارجح نب يلع نب دمحأ ،يالقسعلا ٦٠

 .ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحر ،هيزن مظعلا ١

 .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش «دمحأ نب يحلادبع «يركعلا ٦٢

 .برأم دسو نويئبسلا كلالج دمحم ، تامالعلا ٦٢٣

 .ًاهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا ‘دوعسم نب ورمع "يواباكلا ٦٤-
 .سدقملا باتكلا ٥

 .رافظ يف ةيخيراتلا راثآلا \دوعسم نب ديعس «نيشعملا ٦-

 .ةراتخملا ثيداحألا دحاولادبع نب دمحم «يسدقملا ٧

 .دئاوزلا عمجب ركب يبأ نب يلع ،يمثيهلا ٨-

 .لوسرلا بيتاكم يدمحألا يلع ،يجنايلا ٩-

 .ةيضابإلا تاسارد ورمع ،يمانلا ٠

 نم ةرتفلا يف برعلا ةريزج يف يداصتقالا عضولا ككنادبع هرون ميعنلا ١

 .يداليملا ثلاثلا نرقلا ح م.ق ثلاثلا نرقلا

(٢٦٧(



 .ناهربلاو ليلدلا ميهاربإ نب فسوي ،ينالجرولا ٢
 .ليلكإلا دمحأ نب نسحلا إنيادمهلا ٣

 .برعلا ةريزج ةقفص إ ۔ے (_ ٧٤4-

 نب ميهاربإ يمرضحلا مامإلا ناويد قيقحت "لاله نب ردب "‘يدمحيلا ٥

 .يمرضحلا ناميلس نب سيق
 لئاسم ىلع درلا ةلاسر مالسإلا يف ريفكتلا ةعيلط ج راوخلا دمحأ «ىيي ٦

 .ةيضابإلا

 .يبوقعيلا خيرات قحسإ نب دمحأ «يبوقعيلا - ٧

 .ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم ،لاص ىفطصم ،وجاب ٧٨

 .ميدقلا نميلا خيرات ،رداقلادبع دمحم هيقفاب ٩-

 .ةريصق ةيخيرات تاسارد ةديعسلا ةيبرعلا ف )ا( ۔-_ ٨٠-

 .تومرضح يق عمتجملاو ركفلا ،كرابم ةمارك ،نمؤماب ١

 .ةطيسولا روصعلا ي ةيبرعلا ةريزلا بونج ،ب.م ،يكسفورتب ٨٢-
 .ةرجهلل ىلوألا نورقلاو مالسإلا لبق نميلا ى ٨٢-

 .تومرضح يق ءاضقلا ، هللادبع نمحرلادبع ريكب ٤
 ٥ .ةميدقلا نامع تاراضح يلع نب رماع ريمع نب >

 .اهطورشو اهتيعورشمو ةمامإلا موهفم ،نودع ،نالهج ٦-
 .يلهاخجلا بدألا يف ،هط روتكدلا نيسح ٧-

 .يسايسلا مالسإلا خيرات .ميهاربإ نسح ٨-

 يف ةيضابإلا دنع ةيرادإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا ضوع ،تافيلخ ٩-

 .نامتكلا ةلحرم

 .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ( _ ا - ٠

 .ريبكلا برغملا خيرات ،يلع دمحم ،زوبذ ١-

 .مالسإلا لبق برعلا خيرات ،يجرج ،ناديز ٩٢

  

  

)٢٦(



 .يمرضحلا خيراتلا رداصم لوح تربور \تنجرس ٢
 .يضابإلا ركفلا يف ةسارد ،جاحلا نب رمع ،لاص ٤

 .ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ،رامع يبلاط ٥-

 .ةيمالسإلا ةيطارقميدلاو نامع ،مناغ ديبع شابغ ٦

 لبق يسايسلاو يعامتجالا تومرضح خيرات «سيجرس 6فوزوستنارف ٧-

 .هدعبو مالسإلا

 .هلئابقو هنادلب جيلخلا تيراب زليام ٨-

 .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا «ىيي نب يلع رمعم ٩-
   ٠ ٠ ١ - _ ٤ .يضابإلا بهذملا ةأشن «

 تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا زرح { _ ۔-١٠١١

 .٢١ص م٩٨٩١ رياني٤ ددعلا ةقيثولا ةلحب - ٠١

 ١٦٧٤. سرام ١٨٤ ددعلا ةيتيوكلا يبرعلا ةلحب ٢ ١٠-

 ٢ ٠- ربمسيد ربمفون (ترمرضح )ركفلا ةفيحص 6بيحن ريزواب ١٩٩٦م.

 -:تيصخشلا تالباقملا ثلاث

 راد ديمع ظيفح دمحم نب رمع ديسلا ةليضف عم ةيصخش ةلباقم ١-

 .م٥٠٠٢ ليربإ٨٢ يف ميرتب ىفطصملا

 دمح نب دمحأ خيشلا نامع ةنطلس ييفم ةليضف عم ةيصخش ةلباقم ٢-

 .م٥٠٠٢ ليربإ ٢٠ يف يليلخلا
 ليربإ ٢٠ يف يبايسلا دوعس نب دمحأ ذاتسألا عم ةيصخش ةلباقم ٢-

 .م! ٠.٥

 .م آ٢ ٠.٥ ويام ١ ق يئانهلا رهاز نب دومحم خيشلا عم ةيصخش ةلباقم _ ٤

)٢٦٩(



 ةحفصلا عومرنض وملا

 ٥ ديهمت

 لوألا بابلا
 لوألا لصفلا

 ١٠ خيراتلا ربع نامع (أ

 ١١ 0 .................................. نوزملا ۔نويذبسألا - نويدزألا (ب

 ١٧ دزألا ١

 ٢٣٠ نويذبسألا ٢

 ٣٦ نوزملا -

 ٢٨ نامغ ناكس (ج

 ٤٥ مالسإلا لبق نامُغ يف نيدلا عضولا )د

 ٤٩ نامعب مالسإلا روهظ (ه

 ٦٢ نويدزألا ىدنلجلا لآ (و

 اال نامع ةدر (ز

 ٨٦ .................................. ةيومألا ةلودلا يف نييدزألا ةبلاهملا رود (ح

 .٩٧ لاصفنإلاو ةدحولا نيب نامع (ط

 ١٠٠٠ نامع يف ةيضابإلا راشتنا (ي

 يناثلا بابلا
 لوألا لصفلا

 ٦١١ ةيضابإلا روهظ

 ١١١ جراوخلا -أ

 ١١٨ يضابإلا ركفلا ءوشن ب

 ١٦٢ ةيمستلا لصأ -ج

(٢٢٠) 

  

  



 .. جراوخلا يف ةيضابإلا يأر -د
 بهذملا راشتنا -ه

 ناثلا لصفلا

 ضايإ ني هللادبع -أ
 يدزألا ديز نب رباج ب

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبا -ج
 ................ يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا -د

 ةيضابإلا دنع ةديقعلا لوصأ -ه
 . ديحوتلا ١-

 ردقلاو ءاضقلا ٢-

 ةءاربلاو ةيالولا ٤

 ٥ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ....................................

 ديعولاو دعولا ٦

 نيتلزتملا نيب ةلرتملا ٧

 ىرخألا بهاذملاو ةيضابإلا نيب ةيفالخلا لئاسملا مهأ حو

 ةيضابإلل ةيسايسلا لوصألا -ز
 ثلاثلا لصفلا

 تومرضحب ةيضابإلا -أ
 ..... -قحلا بلاط يدنكلا ىجي نب هللادبع ةروث -ب

 ةيضابإلا ةمامالاو تومرضح -ج

 ............... ينادملا سيق نب ميهاربإ قحسإوبأ -د

 عجارملاورداصملا

(٢٧١( 

  


