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 ءادهإ

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضحل يماسلا ماقملا ىلا
 ۔ هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سوباق

 ةعنار ةمحلم ربتعي تازاجنا نم نامع ضرأ ىلع ققحت ام نإ

 اي مكمسا نأو ‘دجملا لجس ىف رون نم فرحأب خيراتلا اهلجسي فوس

 ىق اقلاع ىقبيس مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج يالوم

 دهعلا اذهب انركذت رهدلا ةوك نم لطت ةرطع ىركذ !دولخلا ةيرقبع
 ىصاقلل لثملا برضم تحضأ ىتلا ةقالمعلا تازجنملا كلتو رهازلا

 .ينادلاو

 مكماقم ىلا يالوم اي ءادهإلا اذه عفرت ذإ يبدألا ىدتنملا ةرسأ نأو

 نامعل ارخذ يديساي لظت نأ بولقلا قامعأ نم هنلا وعدتل يماسلا

 ةيربلا بر كظفحي نأو ؛ةيمالسالاو ةيبرعلا انتمال بضني ال انيعمو

 ام لك يديس اي كيدي ىلع ققحتي نأو ؛هتيانعب كألكيو ؛هتياعرب

 .ةنينامطو ءاخرو نمأو ددؤسو ةزع نم نامع هيلا وبصت

ىدتنملا ةرسأ
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 يلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص ةملك

 ()ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو

 يناث يلا فيس نب كرابم خيشلا خألا ةداعس . .... . يلاعملاو ومسلا باحصأ

 ...... ميركلا لفحلا اهيأ . . . . . . ةداعسلا باحصأ ......

 دقف . ماظعلا اهماكحو اهتداقو اهتالاجرب رخافت نأ ممالل قح اذإ هناف

 ةكرابملا اهتضهن ىلع ةيهاز اعيبر نيرشع لبق ردقلا عم دعوم ىلع نايع تناك

 تقرش أ ثيح « مظعمل ١ ديعس نب سوب اق ناطلسلا ةلالحل ا تبح اص ةرضحل

 تالاح تقشو 3 ةنطلسل اب ةرص اعملا ةينبل ا بن اوج تطغ ةين اع ةراضح سمش

 ثيح نم ينامعلا ناسنالا مهت ةيريصم بناوج تحرطو . مولعلا رئاس يف ةديدج

 جرادم ف هر قيلي يذلا قومرملا ناكملا ۔ هب اندهعك ۔ اوبتيل هليهأتو هدادعاو هؤانب

 نأ دعب ةداج ةرظن بدألل نازتاو ءودهب ترظن ايك ، مدقتملا يراضحلا ءانبلا

 ةضهن قلطنم اهنم لعج امم اياضق تثدحتس او ، روم 1 تروطتو 3 ميه افم تريغت

 . ةلماكتم ةلماش ةيراضح

 نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم كاردا نم اقالطنا هناو

 يعدتست ةجاحلا ناو & اهدجم جوأ شيعت نوميملا هلظ يف نايع نأب مظعملا ديعس

 رجف ذنم ةيماسلا هتلالج رماوأ تردص . يركفلاو ينارمعلا روطتلا نيب نزاوتلا

 امهرابتعاب ميلعتلاو ةيبرتلاب ضوهنلا ىلا وعدت اماع نيرشع لبق ةكرابملا ةضبنلا

 . هومس ةياعر تحت هخاتتفا ىلع نماع رورمب يبدالا ىدتملا لافتحا ةبسانمب ةديفملا ةملكلا هذه هرمس ىقلا ) ( ١

 ۔ _ ١١



 تاسسؤملاو دهاعملاو سرادملا تئشناف 3 ءانب مدقت لك حاتفمو 3 ةراضحلا سا

 ۔ هلللا هظفح ۔ هتلالج لضفت مايأ لبقو ، ةيضايرلا ةيدنالاو { ةيفاقثلاو ةيملعلا

 ةمركملا تناكو { سوباق ناطلسلا ةعماج نم ىلوألا ةعفدلا جيرخت لفح ىعرف

 ىلع نيماع رورمب مويلا لفتحن يذلاو ۔ يبدألا ىدتنملا ءاشناب هتلالجل ةيماسلا

 ءعىضي اساربنو © ىلاغلا دلبلا اذه يف ءارعشلاو ءابدألل اماسو نوكيل ۔ هحاتتفا

 علطتن انناو & بدألاو ةفرعملاو ركفلا داور هيلا أجلي اعجتنمو . عادبالا لبس

 ةمركملا هذه لالغتسا انؤارعشو انؤابدأ نسحب نأ ىلا نانئمطالاو ةقثلا نيعب

 . ةيبدألا ةحودلا هذه لالظ اوأيفتي ناو . مهحلاصل

 ميركتل هتطخ يف ىدتنملا اهيلا هجتا يتلا ةردابملا كلت ءانث لكب ركذن انناو

 ةمالعلا ةليضف ميركتب ةلسلسلا هذه أدب ثيح 0 نييناعلا ءاملعلاو ءابدألا

 يفو ، يضاملا ماعلا نم سطسغأ ١٨ و ١٧ يموي يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 ةمدخ يف اومهسأ نم ةمدقم يف هنوكل يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلل هميركت

 ركذن ذإ نحنو ، )١٩٩٠( يلاحلا ماعلا نم رياربف رهش يف ةنطلسلاب بدألا

 لعاشم دحأ يبدألا حرصلا اذه نوكي نأ ىلإ علطتن انناف اذه لك ىدتنملل

 & مهبداو بابشلا ركفب مايتهالا تارشؤم نم اديدج ارشؤمو . ةنطلسلاب ةفاقثلا

 مهكاكتحاب ةفرعملاو ةربخلا باستكا ةحاتاب بهاوملا باحصأب ضوهنلاو
 . نيسرمتملا ءابدألاب

 مالقألاو ءارعشلاو ءابدألا لك ىلإ ةراح ةوعدلا هيجوتب هذه يتملك متتخأ

 تاساردلا نم ديزملا وحن انيلع متحتي ايبدأ ابجاو كانه نأب اهيف مهركذا ةيفاقثلا

 ةيلاحلا ةيبدألا انلايجأ ىلع ناو ةينامعلا انتبتكم ءارثال ةضيفتسملا ثوحبلاو ةداجلا

۔ - _ ١٢



 انثارت دوعيل 0 كانهو انه رثانت امم انثارتو انبدأ تاتش عمجل اهدعاوس نع رمشت نأ

 . ةلبقتسملاو ةرصاعملا انلايجأ هنم ديفتل . اقارب ايقن هدهع فلاس ىلإ انبدأو

 . 7 هللا ةمحرو مكيلع مالسل او اعيح مكركش ا
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 يبد الا ىدتنملا ةملك

 يبدالا ىدتنملا سيئر : ملقب

 هلا ىلعو ميلستلاو تاولصلا لضفأ هيلع دمحم انديس ىلع ملساو يلصأو 0 هللا مسب

 { دعبو نيعمجأ هبحصو

 ين هتايهمو هفئاظو لماكتت نأ ىلع نيداج ىعسن نحنو يبدألا ىدتنملا حاتتفا ذنم هنإف

 بدألا يف ةصصختم تارادصا ىلإ ةحلم ةجاحلا لعج امم مهثوحب رشنو . ءابدألا معد

 مهئالمز عم ءاقتلالل ابيط اخانم مهل ءىهت ايك & كلت ةيناسنالا مهتمهم انئابدأ ىلع لهست

 لسالس رودص ةرو رضب انيقي انناييا خسر امم تارادصالا هذه تاحفص ىلع ءاقشأو نيينامع

 نأب رابتعالا نيعب نيذخآ ةيبدألا تالجملا يف ةردن وأ ازجع يطغت يدألا ىدتنملا نع ةيبدأ

 ةليصأ ثاحبأ نم رادصالا اذه هنمضتي امم عبني انا يبدأ رادصا يأل عيفر ىوتسم يأ

 لكو . ةبيبحلا انتنطلس هيلا تلصو يذلا يفاقثلا ىوتسملا نع ةقرشم ةروص سكعت . ةزيمتم

 ةزيمتم ةلاصأ مهثاحبأ يف نوكتل ريوطتلاو ميوقتلاو جاتنالا ىلع ءابدألا ةردق ربع لثمتي كلذ

 راثآلا زجح انيلع بعصلا نم ىحضأ رصع يف شيعن نحنو اييسال تاصصختلا ةفاك يف

 نع اقح زجاع وه لب ناسنالا ةقاط قوف اهزجح نأل ةيميلقالا راوسأ فلخ ةيناسنالا

 الب بولقلا لك قرطتو ث ءاوهلا عم قلطنتو . حايرلا عم برستت اهنأل اهدييقتو اهئاوتحا
 نمو ، سبتقا اهيده نم سبتقي نأ ءاش نمو ، ذخأ اهداز نم ذخأي نأ ءاش نمف ءانثتسا

 . ارونو ةياده هل تناك هساسحاو هريمض ىف اهلثمتي نأ ءاش

 نمزلا نم احدر انركف دواري لظ يذلا ملحلا انيأر ، احبك اهل عطتسن مل ةيتاذ عفاودبو

 ( طشانمو تايلاعف يبدألا ىدتنملا ) نم لوألا ددعلا رادصا نع ضخمت ثيح ققحتي

 نعمتملا ءىراقلا لعلو ( ٨٩ ) ماعل يبدألا ىدتنملا تايلاعفو ةطشنأ هيتفد نيب عمجيل

 ءارا نع ربعتل تءاج امنا ثوحبلا كلت ناب كاردالا مامت انعم كردي رادصالا كاذ ثوحبل

قيلعتلا وأ اهقافتاو ءارآلا هذه كباشت يضتقت ۔ ملعن ايك ةيرشبلا ةعيبطلاو . اهباحصأ



 رود زربي انهو ( ةيضق دولل دسفي ال يأرلا يف فالتخالا ) : ليق دقو اهتضراعمو اهيلع

 هنإف { ءانبلا يبابالا دقنلاو & فداهلا شاقنلاو اياضقلا حرط ىوتسم ىلع يعاولا ءىراقلا

 دعاست ةعمش ءعىضن ثيحب يبابالا كرحتلا انيلع لب . ةملظلا نعلنو فقوتن نأ انيفكي ال

 . مالظلا ديدبت ىلع

 ةصلخم ةصاخ ةوعد اهقلطن ةلسلسلا هذه نم يناثلا رادصالا باوبأ ىلع نحنو مويلاو

 مهتاجاتنب ديلولا اذه ىلع اولخبي الا & نيصلخملا ءانمألا لكلو ، نيثحابلاو ءابدألا لكل

 اذكهو { ةبلص ةيضرأ ىلعو ، يقن خانم ين عرعرتيو بشي نا هب عفدي امم ةديفملا ةميقلا
 انيقي ىعسي ( ةيبدأ ةلجم ) لؤقأ الو يبدأ رادصا دابا يف حطسلا ىلع ةينطولا ةحلصملا وفطت

 ةيملعلا ةرظنلاب فرحني ام لك نم ررحتلا ىلاو & يملعلا جهنملا قيقحت ىلا هتقاطو هدهج ردق

 هترواحمبو ثارتلا ىلع حاتفنالل حومط يف ةقيقحللو ةفرعملل صلاخ . اهتداج نع ةيجهنملا

 اهب زتعن يتلا هتناكم رادصالا اذه دجي نأ ىلإ ثيثح يعس يف هلوصأ ةيمستو رضاحلا سردو

 ةفاقثلاو دقنلاو بدألا يف ءارآلا ةفاكل اهردص مستي يتلا ةيضايرلا ةحاسلا نوكي ناو

 { اهئانبأب اهدوع دتشيو مهب ضهنت مل نا نمب يهو ءابدألل نكت ل نا نمل ىهف .3 ركفلاو

 نأب نينقوم . مامألا ىلإ امود ريسلا اهب ذغن ةقاط ةقيمعلا ةيعاولا ةءارقلا نوكت نأ نيجار

 ةلاسرلا لمح ةعباتم نع اسعاقت لمعلا نع فقوتن نا زجعلا لك زجعلا ناو تانه ةيادب لكل

 . نيلماعو نيركفمو نيفقثمو ءابدأك انقتاع ىلع ةاقلملا

 ددجمو ، ديعسلا اهرضاح ينابو { ىربكلا نايع ةضهن عناصل ليمجلاب انم افارتعاو
 ةلالجلا بحاص ةرضحل يماسلا ماقملا ىلإ عفرن نأ رمألا يضتقي اهتاحومط ققحمو اهداجمأ

 هيدايأ هتدسا امل ةبحملاو ركشلاو ءالولا تايآ ىمسا مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا

 هظفح هتلالج لضفت ثيح نايع يف نيركفملاو ءابدألا ةرسا ىلع لضف نم ءاضيبلا ةميركلا

 يف حيرتسي © لالظلا ةفراو ةحود نوكيل يبدألا ىدتنملا ءاشناب ةيماسلا هرماوأ ردصاو هلا

 ديعس لا يلع نب لصيف ديسلا ومسل ركشلاب هجوتن ايك 0 ةملكلا قاشعو ركفلا ةداق اهئيف

 هديب ذخاو ىدتنملا عجشو { رادصالا اذه ةركف رزآ يذلا ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو
 ثوحبلاو تاساردلا عيجشت ىلع هومس نم اصرح كلذو حاجنلا ءعىطاش وحن ةوطخ ةوطخ

 ددعلا رادصاب هومس رارقل ناك دقلو ةنطلسلا ءاجرأ يفاقثلا يعولا معيل رشنلا ريسيتو ةيملعلا

 الو . قئاللا لكشلاب هروهظ يف ريبك لضف ( طشانمو تايلاعف ۔ يبدألا ىدتنملا ) نم لوألا

۔ -_ ١٦



 يف عقت هتالواحم لك ناو ءاطخ .مدا نبا .ناو هدحو هلل لايكلا نأل لماكلا ) لوقن

 . ( داهتجالا باب

 اوكراش نيذلا نيخرؤملاو نيثحابلاو ءابدألا نم ءالمزلا عيمج اذه انعقوم نم ركشن ايك

 . ةيا دملاو قيفوتلا لأسن هللاو ٠ ءاطعلاو معدلا نم ديزملا مهنم نيلمآ مهئارابو مهثوحبب

 ا
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 يليلخلا رعش يف نيليجلا ةرصاعم رهاظم

 يليلخلا تاماقم يف ةيلوأ ةءارق

 يليلخلا بدأ يف ةصقلاو ةماقملا

 سوباق ناطلسلا ةعماجب بابشلا ءارعش مم

 ميدقلا ملاعلا ثادحأ تايرجم يف ينايعلا رودلا ةيمهأ

 ملسم يبأ رعش ىلع ءاوضأ

 يصورخلا حاوللا رصع يف يسايسلا بناجلا

 يناعلا رعشلا يف ةلحرلا ىلع ةلالطا

   ضومغلا تاناكماو جيلخلا يف ةيحرسملا ةكرحلا تاقوعم
 ۔ _ ١4٩

  



 



 بابلا

 لوألا

 بدأ ىق ثوحبو تاسارد

 يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا
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 نيليج ا ةرصاعم رهاظم

 يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا

 شيورد دمحا /روتكدلا ملقب

 ةلصافلا تاظحللا نم ةظحل لكشي يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلل يرعشلا جاتنلا

 قدأ نم ةيبدألا روصعلا نيب ةلصافلا تاظحللاو . نايع يف يبرعلا بدالا خيرات يف

 ءانثأ اهبناوج لك رهظت ال تاظحل اهنأل كلذ . ةيملاعلاو ةيلحملا بدألا خيرات يف تاظحللا

 ةلباقتملا ميقلا نيب عارصلا تاماودو رزجلاو دملا تاجوم ءافتلاو اهنوكتو اهلعافت ةرتف

 نم ةرتف ءاهتنا دعب الإ حوضوب نبتست ال تاظحللا هذه دودح نأ نع الضف . اهلخاد

 جاومأ لخادت يتأي يذلا رصعلا رهاوظ عم يضمي يذلا رصعلا رهاوظ اهيف لخادتت © نمزلا

 ماع نم ريخألا مويلا ىلإ راشي نأ ناكمب ةبوعصلا نم هنإف مث نمو { نايقتلي نيح نيرحبلا
 رصعلا ةيادب هنأ ىلع هل يلاتلا مويلا ىلإو ] يبدأ رصع ةياهن هنا ىلع نعم رصع وأ نعم

 حابصلا يف ظقيتست ةرهز ديدجلا رصعلا سيل » & نييسنرفلا داقنلا دحأ لوقي ايكو 3 ديدجلا
 ددحن نأ انل غاس اذإو « مويلا كلذ ذنم اهداليم خرؤتف . كتقيدح يف تتبن دق اهدجتف

 غوسي ال هنإف } ىرخأ مايقو ةلود لوفأ لالخ نم رخآ رصع ةياهنو يسايس رصع ةيادب ةقدب
 ماع ناك اذإو ، ةيسايسلا روصعلا ةقدلا سفنب يزاوت ةيبدأ روصع مايق ددحن نأ انل

 يف ميقتسي ال هنإف {} ةيسابعلا ةلودلل ةيادبو ةيومألا ةلودلل ةياهنك هب خرؤي الثم ه ٢

 ه ١٣٣ ماع يف رهظ ايع فلتخي ه ١٣١ ماع رهظ يذلا جاتنالا نأ لوقن نأ يبدألا خيراتلا

 ةظحالم تناك انه نمو . فلتحح يسايس رصع ىلإ يمتني نيماعلا نيذه نم الك نأ درجمل

 ميسقتل ايزاوم هانلعجو . ةيبدألا انروصعل هانيضترا يذلا ميسقتلا ةقد مدع ىلع نيثحابلا

 .)١( ةيسايسلا روصعلا

 ةيبرع تاسارد , ةلح ٠ شيورد دحأ .د 7 ةمجرت ٦ يبرعلا بدالا روصمل ديدج ميسقت 9 : رشالب ١ بحم حر : رظنأ ) ( ١

 . ١٩٨٥ ةنس يناثلا ددعلا ۔ ةرهاقلا . « ةيمالساو

 ۔ ٢٢٣ ۔



 « ةمرضخلا » ةرهاظ ىلإ اوتفتلا امدنع قح ىلع ءامدقلا بدألا وخرؤم ناك انه نم

 ىلع « نيمرضخملا ه مسا قالطا ىلإ اوراشأ امدنع اهدودح قيضأ يف اهورصح دق اوناك ناو

 نود ، يسابعلاو يومألا وأ يمالسالاو يلهاجلاك نيلاتتم نيرصع يف اوشاع نيذلا ءارعشلا

 تقتلا يتلا ةلصافلا ةطقنلا نيبت ةلواحم وأ مهجاتن ىلع رصع لك هفلخ ام ةسارد ىلإ قرطتلا

 « ةمرضخلا » موهفم انعسو اذإو ةديدج صئاصخ اهنع تدلوتو . ةلباقتلا صئاصخلا اهيف

 عستن اينإو . ةيسايسلا روصعلا يف ءاقتلالا ىلع هرصقن نأ يرورضلا نم سيل هنإف 5 اليلق
 رصع ىلإ ةطوطخملاو ملعلا سلجم رصع نم لاقتنالا لثم ةيفاقثلا تارايتلا ءاقتلا ىلإ دتميل هب

 رهاظم عباتتو 3 ةيعايتجالا تارييغتلاو ةرئاسلا ةفيحصلاو عوبطملا باتكلاو ةعماجلاو ةسردملا

 نم ةرورضلاب هلك كلذ هسكعي امو . تاعمتجملا نم عمتجم ىلع ةفلتخملا اهلاكشأ يف روطتلا

 { ةيانك وأ ةهفاشم . ائطب وأ ةعرس {} لاصتالاو ءادألا لئاسوو © ينفلا قاذملا يف رييغت

 دجي نيح . هلك كلذ لالخ بدألا رودو 0 ةروطتم ةيملع « تاينقت » لالخ نم وأ ةرشابم
 ققحيف نيعم عمتجم عم اهب لماعتي يتلا ةينفلا لئاسولا ةيصان كلتما نأ دعب هسفن بيدالا

 دازب يباجيالا لعفلا در لالخ نم هرودب بيدألا دوزتيو } اهدشني ىتلا ةينفلا ةعتملا هل

 هيلع تبه عمتجم مامأ هسفن بيدألا اذه دبي نيح . عادبالا ةلصاوم لع هدعاسي يرورض

 ايع اريثك وأ اليلق فلتخت ةينف ةعتم دشني اريثأت هتاقبط ضعب يف وأ هيف ترثأف { ةفلتخم تارايت
 ةداع ىمسي ام روحم يه مؤالتلاو مؤاوتلا ةيضق نوكتف . هميدقت ةقباسلا روصعلا تفلأ

 . « ةرصاعملاو ةلاصألا » نيب عمجلا ةيضقب

 ىتح « ةمرضخلا » ةقطنم يف بيدألا عقي نأ يفكي ال هنأ ىلإ ةراشالا يغبني هنا ىلع

 هذه يف عوقولا نوكي دقف ٦. « ةرصاعملاو ةلاصألا » نيب ةمءاوملا يف ماهسالا ةيضق هيلإ بسنت

 مث هل هسفن دعأ دق ناك عمتجم خانم نيب هتعاضبب ارئاح بيدألا لعجي ايبلس الماع ةقطنملا

 نيب ام » ءابدأ نم ريثكو © روهظلاب هأجاف مث هل هسفن لهؤي مل رخآ عمتجم خانمو ، لفأ
 ةحفص حتفيل رصع ةحفص بلقي خيراتلا ناك نيح نايسنلا يط يف اوبهذ 0 « نيترتفلا

 نم ةريثك رصانع لمحي يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلل يرعشلا جاتنلا نأ كشالو
 لمحيو } نايع يف ثيدحلا يبرعلا بدألا يف لاقتنالا وأ « ةمرضخلا ه ةرتف يف باجيالا رصانع

 كلذو { ةيخيرات رصانع اهرابتعالو ةشقانملل ةلباق ىرخأ رصانع {} رصانعلا هذه بناج ىلإ

۔ ٢٤ ۔-



 ةعبطملا ىلا هقيرط فرعي ل ناك ناو نرق فصن نم رثكأ رمتسا يرعش جاتن يف يعيبط ءيش

 ١٩٧١٣ ةنس ةايحلا ةذفان نم لوألا هناويد عبط نيح .3اماع نيرشع نم لقأ ذنمالإ

 تايس نم ىلوأ ةمس لثمي رشنلا رمعو جاتنالا رمحع نب يساسالا قرافلا اذهو ٠ ةرهاقلاب

 ىلإ يناثلا يمتنيو « عايسلا » رصع ىلإ لوألا يمتني ، رعاشلا ايهشاع نيرصع نيب لاقتنالا
 . (_ ةءارقلا رصع (

 ةثالثب كلذ لبق وأ (ه )١٣٤٢ م ١٩٢٢ ةنس يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا دلو

 اهنأب نايع يف تفرع يتلا لئاس ةنيدم يف 0". ةياورلا يف فالخ ىلع ه ١٣٣٩ ةنس ماوعأ

 مامالا همع رقم ىوزن نيبو اهنيب لقتناو . ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلل ىلوألا لقاعملا نم

 لصتي امو ةغللاو نيدلاو نآرقلا مولع ءىدابم نيتنيدملا يف ىقلتو 5 يليلخلا هللا دبع نب دمح

 & يملاسلا ديبع نب دمحو ، يبحرلا دوعس نب رهاز لاثمأ نم هرصع خويش دي ىلع اهب
 ء الؤه هداقو . يفسويل ١ سيمخ نب ن ادمحو . ليمج نب نافلخو . يبايسل ١ دومح نب ل اسو

 دوزتلا ف هقيرط لصاوي ىكل ةيبرعلا ةيمالسالا ةفاقثلا لمجمل ىلوألا لهانملا لإ خويشلا

 سناتساو { خيراتلاو بدألاو ةغللاو نيدلا مولع يف تاهمألا بتك ىلع لبقأف فقثتلاو

 لوق ىلإ اليم ركبم تقو يف هسفن يف سنأو & يقوش لثم نيرصاعملا ءارعشلا جاتن نم ضعبب

 تايادب لجسي وهو 3 هلوح نم ةعيبطلا ىلإ هترظن تنول ةيلامج ةعزن روهظ يف لثمت رعشلا
 (٣) : لوقي ثيح » ةيرقبعلا يحو , ناويد ةمدقم ف دري مهم صن يف هيدل روعشلا اذه دلوم

 ةنس دلو فلؤملا نأ يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلل « ةيرقبعلا يحو » ناويد ةمدقم يف يليلخلا يلع نب دوعس خيشلا ركذي )٢(

 نايبلا ةلحم ب يليلخلا هللادبع لزغ ف ةينف رهاوظ « : يمورلا ةيرون : لثم ٠ نيسرادلا مظعم اذه لع هعبانيو . م ١٩١٢

 ءارعش » ف ٠ عدجلا دمحأو ١٦٨ ٥85 ص يرعلا جيلخل لخلا نم ءابدأ : باتك يف طابش دحأو ١٩٨٤ ٥5 سرام . ةيتيوكلا

 خيراتك م٩٣٣١ ةنس ركذب درفني يئاطلا هللادبع يفايعلا فلؤملا نكلو . ٣١٠ ص «٤ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا نم نورصاعم

 يف ركذي وهف . يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا امأ ، ١٨١ ص « يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدالا » : هباتك يف 7 هداليم

 ةرغ يف نألا وه ه نآلا هرمع : ناونع تحت لوقي وهف . ةسبلم ةرابع « ةيرقبعلا يحو ه ناويد اهب ردص يتلا ظيرفتلا ةملك
 اذه ىنعم نإف & ١٩٧٨ ةنس عبط دق ناويدلا نأ انملع اذإو ، نيسمخلاو نيعبرالا نيب هنأ يأ « هرمع نم سماخلا دقعلا

 نكل . تانيرشعلا ف هدلوم ىلع اوقفتا نيذلا نشحابلا لك فلاخم ام وهو يداليملا نرقلا نم تانيثالثلا يف دلو خيشلا نأ

 ٠ ه ١٣٨٢ ةنس لاؤس ١٤ . ناويدلا يف ءاج ايك وهو ١ ظيرفتلا ةملك ةباتك خيرات هريسفت ىلع نيعي نأ نكمي سبللا اذه .

 ه ١٣٩٨ ةنس عبط هنأ ذا © اماع رشع ةيناهثب ناويدلا عبط لبق تبتك ةملكلا هذه نأ هانعم نإف خيراتلا اذه حص اذإو

 ۔ حص ول ۔ تبثي اذه ناك ناو . سماخلا دقعلا يف اهتقو هللادبع خيشلا نوكي نأ لوقعملا نمو & فالغلا ىلع ءاج ايك

 . اماع ١٨ هعبط ذيفنتو ناويدلا عبط ةين نيب ىضم هنأب

 )٣( ص . ةيرقبعلا يحو .. يليلخلا ناويد ٢١ . ةنس . نايع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ١٩٧٨م .

 ۔ -_ ٢٥



 كاذنآ تالصاوملا تناكو ، لاجرلا ةريخ نم ابكار نورشع يتقفربو تجرخ »

 بحاصو قيرطلا ىف ؤ يشاملا دجتف نامعب كاذنيح تارايسلا دوجو نكي ل ذا ةيداع لئاسوب

 نم تناكف اناياطم امأ . بوكرلل للذملا اهنمو ، لقنلل دعملا اهنم ث رايخلاو ريعبلاو سرفلا
 لئايس نم بيصخلا يداولا قشن اهب انجرخ . . ةلودلا مزاولل تصصخ اهنأ ذإ لبالا ةريخ

 يذلا بذعلا ءاملاب ايعفم هطسو ناكو 3 دالبلل هنم عرتلا تدقعو . يرلا عيباني رجفت دقو

 ىرخأ ءاملاب شيطتو ةرات رجحلا حدقت امنأك لبالا فافخأ تناكو . دلبلا تاجاح نع لضف

 لوقأ نأ يل ادب مويلا كلذ ذنمو . . رانلاو ءاملا نيعمتجم ناشيعي ال نيدض نيب كلذب ةعماج

 دقو . ةيدوألا نوحص يف رجحتملا رخآلا مسقلا ىلإو باسنملا ءاملا ىلإ رظنأ انأو رعشلا

 . « رجشلا ةرضخو ءايسلا ةقرز هب تسكعنا

 وهو يليلخلا ةيرعاش هيف تدلو يذلا خانملا روصي هنأل ةصاخ ةيمهأ وذ صنلا اذه نا

 & ريوطتلا تاوطخ تمن امدنع ىتحو . ةينفلا اهتلحر مظعم يف راطالا اهل مسر يذلا خانملا

 © لويخلاو لبالا عاقيا ىلع هدنع رعشلا دلو دقل { خانملا اذه نم اقالطنا بلاغلا يف تمت

 روصع ذنم ةيبرعلا ةئيبلا اهفلأت تناك يتلا دهاشملل ايعيبطو ايح ادادتما دعي دهشم يفو

 هشياعي ملو } سارف وبأو يبنتملاو سيقلا ؤرما هلثم شياع دهشم كشال وهو . ةليوط
 سفن ىلع ةيعيبط ةشياعم ةثيدحلا تالصاوملا رضاوح ءارعش نم امهريغو يقوش وأ يدورابلا

 ، رعاشلا رودو ، رعشلا موهفم لظ دقف اذه نم اقالطناو . 3 جامدنالاو قدصلا نم ةجردلا

 اذه لظ 3 هلوح نم نيقلتملاب كلذك هتلصو ث هيلع قباسلا ثارتلاب هتلصو 3 هتكرح لاجو

 ةيسحلا ةكرحلا ريوصت لاجم يف ىتحو . هب اطبترمو خانملا كلذب ارثأتم يليلخلا دنع هلك
 اهلالخ ةكرحلا متت يتلا دهاشملا عم اجامدناو اقدص رثكأ يليلخلا رعش لظ دقف 3 ةتحبلا

 رظننلو { ةميدقلا لئاسولاب اهيف ةكرحلا متت يتلا دهاشملا كلت عم هنم 3 ةثيدحلا لئاسولاب
 تناك فيك ىرنل . ةرئاطلاو ناصحلا لالخ نم ةكرحلا اهيف متت يتلا نيتحوللا نيتاه ىلإ

 '): ةيليل ةيلوطب ةرماغم نع ىلوألا ةحوللا يف لوقي ايهنم رصنع لك عم ماحتلالا ةجرد

 نابوت شيج هئاجرأ يف ميغللو ههجو دوسي ليللاو هتنطبت

 نابثكب اروطو لايجأب اروطو ةرات ءاملا ىلع ينأ يل ليخم

 )٤( ص ةيرقبعلا يحو ١١٦ .

 ۔ -_ ٢٦



 ناديمب روثعلاك ىرخأ مجحيو ةرم مدقي وهو يرهمل لوقأ
 ناعطم مزع يبناج نم يلف الاو رخاتم يغو يف يل ايف مدقت
 ناكسو ىنكسب ايحت نأ عمطتو ىدرلا نم كيلع اقافشا مجعتأ
 ناشلا يذ يدي يف رمألا كالم ناب نمؤم سفن هل تناك نم عزمجييأ
 نايس كمزعك يلجلا يف يمزعف يتمه ردق ربتخا هللا كل لاقف
 نادخأل امامذ ىفوأ ابحاص دبت ابرغمو اقرش تئش ىنأ يب جف

 سرافلا ةلوطبو ءاديبلاو ليخلاو ليللا هيف جمدني يذلا يوقلا يرعشلا سفنلا اذه
 يأ هيلع ودبت الو { ةيهازلا ةيفاصلا هروصع يف يبرعلا رعشلا عئاورب انركذي ةملكلا ومسو
 ةلحر رعاشلا فصيو خانملا فلتخي امدنع افلتخم رخآ اسفن دجن اننكل { فلكت نم ةحسم

 (ث): لوقي نيح ةرئاطلاب

 ديرف نهفلأ نيئم ثالث تبقعأ نيعست بغ ثالث ماعب
 دودج موزعلاب انتتدص تلخ ةدقعل رشع دعب لايل عبسل

 دينع تارئاطلا مزعو انيلع فرشم رهظلاو بيسلا راطم انيتأ

 ديدج وهو قفالا بوث قزمت ةينف مارملل ابنم للذن
 ديرن ثيح مث ردم ىوس تقلح ذنم جردم يف تعقو امف

 ديعنو ىدملا ريخلاب ادبنو اندصق ريخ نع نارهظلا رهظتسنل

 يتلا بابسألا ددعتت ايبرو { نيتعوطقملا نيب حضاو يرعشلا سفنلا يف قرفلا نا
 تاذلا دوجوو لماتلا ةقالع ىلإ دوعي كش نود اهنم ايسيئر اببس نكلو ، كلذ ىلإ تدأ

 انيعم اموهفم نأ كشالو { اهلوح نم تانئاكلا ةكرح ةعرس ىلإ سايقلاب اهل اروحم ةيرعاشلا
 ف ةينأتم ةليوط تاءارق هتنبتو © رعاشلا دنع ىلوألا ةيرعاشلا ةقاطلا داليمب طبترا ةكرحلل

 . ىلوألا ةحوللا خانم يف اقلأت دادزي ديجلا يرعشلا سفنلا لعج ، يرعشلا ثارتلا

 لئاسولا يف « ةيئانثلا » نم انول لثمي نيتقباسلا نيتحوللا نيب لباقتلا اذه ناك اذإو

 ينفلا ءادألا رصانع نم اريثك لمشتل تدتما ةيئانثلا هذه نإف { يليلخلا خيشلا دنع ةينفلا

 )٥( ص قباسلا ١٧٦١ .

 ۔ ٢٧



 هنم تقتشاو هيف تدلو يذلا خانملل اهئافو نيب ةعزوم رصانعلا هذه اهعم ودبتو . هدنع . <.. دك

 داليم دعب ةقحال ةلحرم يف رصعلاب ملإ يذلا روطتلا ةجاح نم بناجل اهتباجتساو
 . اهنيوكتو ةيرعاشلا

 مجعملا ىوتسم ىلع ةيئانثلا وه { ةيئانثلا هذه رصانع نم رظنلا تفلي ام لوأ لعلو

 نيذلا لوحفلا ءارعشلا جذاين ةيحان نم همامأ دبي وهف ، رعاشلا هيلإ اجلي يذلا يوغللا
 بيجتست يتلا يه ةورثلا هذهو ، مهيدي ىلع ةيوغللا هتورث تنوكتو 0 مهب رثأتو مهل ظفح
 أرقي يذلا روهمجلا كلذ ةيناث ةيحان نم دجي هنكل . يرعشلا ءاطعلا ةظحل يف اهتادرفمب هل

 ةعتملا بل ىلإ لوصولا نيبو هنيب انايحأ تايلكلا ةبارغ لوحتو { هب عتمتيو هعمسي وأ هرعش

 خيشلاب ةصاخ تسيلو ةديدج تسيل ةلكشملا هذه نأ ىلإ انه راشي نأ يغبنيو . ةينفلا
 { ةمدقتملا روصعلا يف ىتح ءارعشلا نم ريثك اهمامأ فقو ةلكشم يه اينإو { هدحو يليلخلا

 يقلتلا يف ةيصوصخ نم هيلع لدي ايب بيرغلا ةماخفل راثيا نيب تاقاذملا اهمامأ تعونتو

 طبتري ناك ايب سلسلا لهسلا مالكلل راثيا نيبو & لاصتا قمعو ةفاقث ةرازغو باعيتسالاو
 ىدبتت ميدقلا رعشلا يف مجعملا ةلكشم تناك دقلو ، لصاوتلا لابح دمو قوذلا ةقر نم

 وه ايب سنج لك راثياو ةيبدألا سانجألا ىلع ةبارغو ةلوهس تادرفملا عيونت لالخ نم انايحأ

 اهب اصاخ ايجعم يدترت ىهو ابلاغ زيجارألاو تايدرطلا أت تناك وحنلا اذه ىلع 0 هب قيلأ

 باتعلاو لزغلا دئاصق أت نيح ىلع ث نونفلا هذه مهنيب عيشت نيذلا بارعألا ةغل يكاحي

 ةهبش هلوح موحت نأ نكمي ناك نيتغللا نم الك نكل « ةيرضخ » ةغل يف اهلكاش امو حيدملاو

 ةيناثلاو « قالغنالاو بارغالا » اهددهتي ىلوألاف 3 ةيرعاشلا ةميق نم للقت نأ نكمي ام

 ةمهتلا مهسفنأ نع نوعفدي نييرضحلا ءارعشلا ضعب ناك انه نمو « فعضلا » اهددهتي
 & ساون وبأو راشب لعفي ناك ايك { زيجارألاو تايدرطلا نم دئاصق ةغايص ىلإ انايحأ ءوجللاب
 عيطتست اهنإف 5 ةبيرق ةلهس تناك ناو اهنأب ةغللا هذه نع انايحأ عافدلا متي ناك ايك

 اهفرعت يتلا « ةلازجلا » و « ةبارغلا » نيب اوقرف اذه لالخ نمو ث ةديعب مارم ىلإ لوصولا
 اقفوم اريبعت كلذ نع يرتحبلا ربع دقو () اهتارواحم يف اهلمعتست نأ نود اهتعمس اذإ ةماعلا

 )١( : تايزلا نبا تايلك فصو يف لاق نيح

 )٦( ص يركسعلا لاله يال نيتعانصلا رظنأ ٤٩ ةنس . ةرهاقلا ۔ ١٣٢٠ ه .

 )٧( ص . يرتحبلا ناويد ٢٠٦ . ةنس ةرهاقلا ةعبط ١١ م .

 ۔ _ ٢٨



 ديقعتلا ةملظ نبنجتو ارايتخا مالكلا لمعتسم نزح
 ديعبلا مارملا ةياغ هب نكرداف بيرقلا ظفللا نبكرو

 {، ةيبرعلا دئاصقلا نويع نم ريثك هيلع تءاج يذلا طسولا بهذملا وه اذه ناكو

 روهمجلا نم رعشلل ديدشلا بارتقالا عم اديدج ادعب ذخأي ادب يرعشلا مجعملا رمأ نكل

 ةماقا لواحي نأو & سانلل هجاتن مدقي نأ ىلع هسفنب رعاشلا صرحو 3 ةعبطملا روهظ دعب

 ءارعشلا لغاش مجعملا ةيضق تناكو 3 هاخوتي يذلا بلل ةيدؤملا قيرطلا نيبو مهنيب روسجلا

 نيواودلا تاحفص لفسأ يف ةيريسفتلا شماوهلا ىلإ ءوجللا كلذ ىلع يليلد حضوأو مهسفنأ

 مجعملا نيب ةوجفلا دسل هتلواحم ىلإ ريشتو ابلاغ هسفنب رصاعملا رعاشلا اهعضي شماوه يهو

 عويش أدبم دايتعا نكمي هنإف انه نمو 0 نيفقثملا روهمج نم ةموهفملا ةغللا نيبو يرعشلا

 مجعملا روطت أدبم ىلع ايزاوم اليلد اهرابتعاب ةرثك وأ ةلق { انرعاش جاتنا يف ةيرعشلا شماوهلا
 . روظنملا اذه نم هدنع يرعشلا

 امئاد اوناك هيسراد نأ ىلإ ريشن يليلخلا خيشلا نيواود ىلع أدبملا اذه قبطن نأ لبقو

 لوقي 5 اهيف بيرغلا عويش مامأ نوفقوتي انايحأو { اهتلازجو اهتحصو هتغل ةمالسب نوديشي
 اذه ليثمتل ديج جذومن يليلخلا هللا دبع خيشلا , : ميلحلا دبع فيطللا دبع روتكدلا

 يتلا رفنلا اذه تانسح هيفو } ىلوألا هلحارم يف لقألا ىلع ( ثارتلاب نيرثأتملا ليج ) ليجلا

 داكت الف . ةيليلخلا ىقيسوملاو ةغللا ىلع رعولا ظافحلا يفو رعشلا ضارغأ لك هقرط يف لثمتت

 يتلاو © مظنلا ىلع ةقئافلا ةردقلا كلت هنم كعورتو . . . هرعش ىلإ ىلجعلا ةرظنلا اهئطخت
 ةغللا باسح ىلع . ديدجتلاو ةبرجتلا ىلإ همه لك فرص هنأل انليج ءانبأ نم نيريثك تقاف

 ةفاقثلا هذه نا » : عدجلا دمحأ ذاتسألا لوقيو . « نايحألا نم ريثك يف ةلوقصملا ةلزجلا

 نيصرلا يبرعلا بولسألاب كسمتلا ديدش انرعاش العج 0 يملعلا ديصرلا كلذو ةيمالسالا

 ةغل هدئاصق يف رعاشلا مدختساو » ) : رخآ عضوم يف فيضيو « يليلخلا يرعشلا جهنملابو

 ءانثأ يف رعاشلا اهشاع ىتلا ءاوجألا لعلو & نيرضاحلا ةغل ىلإ اهنم نيقباسلا ةغلل برقأ يه

 )٨( ص . نايع نم رعاش يليلخلا يلع نب هللادبع ۔ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا نم نورصاعم ءارعش ٣١٤ .

 )٩( ص . قباسلا عجرملا ٣٢٦ .

 ۔ -_ ٢٩



 مادختسا بيعن ال نحنو 3 ةغللا هذه مادختسال هتعفد يتلا يه ، دئاصقلا هذه مظن

 ثيحب اهدشح عم انسل اننكلو ، ظافلألا هذه ءايحا راصنأ نم نحن لب ةميدقلا ظافلألا

 . « ميدقلا رعشلل جذومن يلا ةديصقلا بلقنت

 يهو ميدقلا مجعملا ىلإ هحونج عم نذا يليلخلا خيشلا دنع يرعشلا مجعملا ةمالس

 © مجعملا اذه ةغل يف ثدح يذلا روطتلا ىلإ ريشن نأ دون اننكل ، هيسراد نم قافتا عضوم

 اهيلا انرشأ يتلا شماوهلا انذخأ اذإو { جاتنالا اهيف مت يتلا « ةمرضخلا ه يعاودل ةباجتسا

 « ةيرقبعلا يحو » ناويد 3 هنيواود رهشأ نيب اهلالخ نم انراقو & روطتلا اذه سايقل ارايعم

 ةنس ردص يذلاو « روهمجلا باكر ىلع ه هنيواود رخاو & ١٩٧٨ ةنس ردص يذلاو

 : ةيلاتلا ةجيتنلا دجنس اننإف . ١٨

 شماوهلا ددع | ِ
 ٦ تاحفصلا ددع عبطلا ةنس ناويدلا

 ١٩٧٨ ٥٣٠ ٨٠9٩ ةيرقبعلا يحو

           ناشماه ١٩٨٨ ٤٠ ١ روهمجلا باكر ىلع
 ضعب ىلإ جاتحت تناك ناو ٬ قيلعت ىلإ ةيئاصحالا ةيحانلا نم جاتحت ال ةجيتنلا هذهو

 : ةيحيضوتلا تاظحالملا

 عقاولا يف لثمي ال كلذ نكل ، تاونس رشع وه نيناويدلا ةعابط نيب قرفلا - ١
 ةنس تعمج دق تناك اذإ { لوألا ناويدلا دئاصق نأ كلذ . « اهفيلأت ه نيب قرفلا

 دئاصق تناك اذإو اماع نيعبرأ وحن ىلا كلذ لبق دتمي © اهضعب ةباتك خيرات نإف ۔ ٨

 اهيفالت مت ول ةرغث كلتو ) ليلقلا ادع اميف 3 اهتباتك خيرات تابثا نم تلخ دق 0 ناويدلا

 ضعب نإف ( هبناوج نم ريثك يف يخيراتلا روطتلا دصر يف ةقدلا نم ديزم ءاطعا ىلع تدعاسل

 نب دمحم مامالا حدم يف دئاصق كانهف . دئاصقلا ةباتك مدق ىلإ ريشت ةيخيراتلا ثادحألا

 عبط نم اماع نيرشعو ةسمخ لبق يأ ه ١٣٧٣ ماع يف يفوت دقو 3 هئاثرو يليلخلا هللا دبع

 ثدح قراف هنا ىلع قرافلا اذه بسحي نأ يغبني الف مث نمو ، ه ١٣٩٨ ةنس يف ناويدلا

 ةلاصألا ىلإ امهادحا يمتنت {، نيتقيرطل ةباجتسالا لمج هنا ىلع ايناو {| تاونس رشع يف

 . ةرصاعملا ىلإ ىرخألا يمتنتو



 فشي يذلا هناونعو 3 رحلا يصصقلا رعشلا وهو يناثلا ناويدلا عوضوم ناك ۔ ٢

 )‘}0٨١ { ةنيعم ةيوغل ةغبص هباستكا ىلع ادعاسم الماع « روهمجلا باكر ىلع » ههجوت نع

 دئاصق نا ةصاخ . اهيف رهظ يتلا ةرتفلا ليثمت قح نم ناويدلا اذه عنمي ال كلذ نكل

 دعب عمجت مل يتلاو ، ةريخألا تاونسلا لالخ فحصلا يف ةقرفتم ترهظ يتلا يليلخلا خيشلا

 يحو » هلثمي يذلا لوألا روحملا نم ايروطت هجتي .3 ايوغل ىحنم وحنت 0 ناويد يف
 ىلإ ةجاحب دئاصقلا هذهو « روهمجلا باكر ىلع » هلثمي يذلا يناثلا روحملا ىلإ « ةيرقبعلا
 ، دئاصقلا نم ةدحاو ىلإ نيرباع انه ريشن نأ نكمي اننكلو . اهعيمجت دعب ةينأتم ةسارد

 )0١ لبق نم الصفم اليلحت اهلوح انيرجأ يتلاو « نئاخلاو حيسملا » ةديصق يهو

 هيف ثدح « ةيرقبعلا يحو » ناويد يف شماوهلا عيزوت نأ ىلإ راشي نأ يغبني ۔ ٣

 نم ةبيرغلا تايلكلل ةيوئم ةبسن دوجو جتنتسن ال انلعج ام اذهو 0 دارطالا مدع نم نول

 يف شماوهلا تابثا نأ كلذ { شماوهلا ددعو اهتايلكو تاحفصلا ددع نيب ةقالعلا باسح

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءاج لودجلا

              

 ةيوئملا ةبسنلا ددع ددع ددع

 ةبيرغلا تايلكللإ| ابيرقت تايلكلا | شماوهلا تاحفصلا ىلإ۔نم

 ١٣٠ ٧٤٣ ١٩٩٠ 7٣٧٣ ١٦١۔١٣ لوالا مسقلا

 رفص ٣٦٧٠ دجوي ال ٢٤٠ ٢١٠٤۔٢٦١ | يناثلا مسقلا

 ٩ ٤٦ ١٣٧٧ 7/٣,٣٤/ ٢١٤۔٣٠٤ | ثلاثلا مسقلا

 رفص ٩٩٤٥ دجوي ال ٤١٢ ۔٤٧٧ ٦٥ عبارلا مسقلا

 ٤٧٨ ۔٤٨٣ ٥ ٢٠ ٧٦٥ 7٢٦١ | سماخلا مسقلا

 . اهينعب تاعوضومب طبترم وه الف . ناويدلا ف هلا ريسفت ال بارطضالا اذهو

 يتل ا تاحفصلا نع فلتخم ايوغل ىوتسم لمحت شيمهت نود تكرت يتل ا تاحفصلا الو

 )١٠() ةنس . طقسم . شيورد دحأ /روتكدلا ملقب : روهمجلا باكر ىلع » ةمدقم يف ةيليلحتلا ةساردلا رظنأ ١٩٨٨ .

 )١١( سوباق ناطلسلا ةعماج ۔ بادآلا ةيلك - صوصنو تاسارد ۔ ةيبرعلا ةغللا ، ١٩٨٧م .

 ۔ -_ ٣١

  

  



 ىلإ ةجاحب سيل امو 0 انيح ريسفتلا يعدتسي ام ءىراقلا دبي كانهو انهف شماوهب تليذ

 ةبسن يهو قدأ نوكت . ةيئزجلا ةبسنلا باسح نإف انه نمو { نيياحألا نم ريثك يف ريسفت
 رصحلا ةبسن تمق ول هنأ نيخ يف & شماوه اهيف تدرو يتلا تاحفصلا ين ٥ , ٣ لوح رودت

 ةيلكلا شماوهلا ددعو ( ةملك ٧٠٩٩٢ وحن وهو ) ناويدلا تايلك ددع ىلإ اسايق ةيلكلا

 امدنع ةقيقد ريغ ةبسن يهو ١٣ , ١ ناويدلا يف بيرغلا ةبسن تناكل ، ( شماوه ٨٠٩ ر

 . هيلا انرشأ يذلا بارطضالا اذه نابسحلا يف ذخؤي

 دجوي امناو ةرتف ىلإ ةرتف نم لاقتنالا ىلع بيرغلا لايعتسا يف توافتلا فقوتي ال ٤
 ىرخأل ةديصق نم انيب افالتخا يرعشلا مجعملا فلتخي ثيح 3 دحاولا ناويدلا يف توافتلا

 ديلقتب الثم فقوملا لصتي نيحف نيقلتملا طامنأو فقوملا يعاود نم رعاشلا هاري ام بسح

 ديرد نبا ةروصقم اهيف ضراعي يتلا « ةروصقملا ه هتديصق يف ثدح امك ةيثارت ةديصق

 & اتيب نيسمخو نينثاو نيتئام نم ةليوط ةديصق ةغايص ىلإ يليلخلا خيشلا اجلي . ةروهشملا
 بيرغلا يف ةبسن ةققحم | اشماه رشع ةثالثو ةئام ىلإ لصت ىتح ةيوغللا شماوهلا اهيف رثكتو

 : ىلوألا ةديصقلا تايبأ نم هاجتالا اذه ظحلي نأ نكميو . ٥/ )٤,٩٢/( وحن ىلا لصت

 انسلا ءالألك اراطسأ طخ ايسلا لهلهي قربلا يراس اي

 اغرو نينح نب مزرمو ةيدن حق اول هقوحست

 اكب عمدلا لسرأ هنم فاخو هرداه هب ىرض اذإ ىتح

 امن ام جوز لك .نم تتبنأو تبرو تدايف ضرألا كحضاف

 ايحلا عمد يف قوشلا تاسمه نع ايجانم يعبرأ جاد قرب اي

 يتلا فادهألا عم قفتي ('" . ةروضقملا يف دري يذلا يوغللا ءانبلا نم عونلا كلذو
 ةردقملا ) تابثا ىلإ اهنم ماه ءزج يف دوعت يهو { دئاصقلا هذه لاثمأ اهلجأ نم لاقت تناك

 ىتح . دعب اميف رعاشلا دواري لظ دق ةروصقملا دئاصقلا ءانب جذاين نأ ىلإ انه ريشن نأ دونو . ١٢٣ ص قباسلا عجرملا )١١(

 لكش يف اهلك تءاجو . ١٩٨٠ ةنس « ىهنلا ىحو ه ناونعب لقتسم ناويد ين تردص . ةلماك ةيرعش ةعوسوم ردصأ

 رثكأ اهتايبأ تغلبو لاعفالا نم اهلكاش امو ةففخملا ةدودمملا وأ ةروصقملا فلالا اهتيفاق يف تمزتلا ةروصقم ةيظعو ةديصق

 . اهلك مجعملا فورح ىلع تبتر حئاصنو ظعاوم نم هيلع يوتحت امم ةيساسالا اهتميق تبستكاو ، تيب ةئايتس نم

 ۔ -_ ٣٢



 رعاشلاف مث نمو & تارمو تارم هتضراعم تمت دق 0 ميدق طمن ىلع جسنت اهنأل « ةيوغللا

 هذه لاونم ىلع جسنلا يف تقبس ءارعشلا نم ةلسلس عم ةنراقملا لايتحا ، نابسحلا يف مضي

 داكي ةيحانلا هذه نم . ديرد نبا انه وهو {} هسفن ىلوألا ةديصقلا رعاش مهلوأو ، ةديصقلا

 حيدملا لاجم يف ةرتف تعاش يتلا « تايعيدبلا » دئاصقب ةديصقلا نم عونلا اذه يقتلي

 ةيعيدب ناولأب نايتالا ىلع مهتردقم تابثا اهيف نولواحي اهباحصأ ناك يتلاو ةصاخ يوبنلا
 ةبترم ةداعلا يف لتحي يذلا { ةديصقلا ىوتحع باسح ىلع كلذ ءاج ناو . مهوقبس نمم رثكأ

 دعتبت ال دق ةمس ىهو . اضعب هضعب هباش دقو ءعىجي يذلاو { دئاصقلا هذه لثم يف ةرخأتم

 . . . تاروصقملا دئاصق نع اضيأ

 خيشلا صلخي امناو 5 انرشأ ايك ناويدلا يف درطي ال & يوغللا ىوتسملا اذه نأ ريغ

 ددحي ىتلا ةقيرطلا ىلع « ةلزج » ةغل انل يدبيف ةصاخلا هتغل ىلإ ةريثك تالاح يف يليلخلا

 ماه فده هنأكو « قيقرلا » بولسألا ودبي انهو { نورصاعملا اهم عتمتيو } ءامدقلا اهطورش

 عم ةايحلاب اهنرقي نأ اهب رعاشلا زازتعا نم غلبيو ةلقتسم ةيلامج ةميق هنأكو لب . ةديصقلل

 )١٨( : « عادولا تاسمه » : ةيلزغلا هتديصق نم قيقرلا عطقملا اذه يف ىرنس ايك & بحملا

 بيطرلا ميسنلا ةحفن ين ءامعنلا ةرضن هنأك بيبحو

 بيشقلا ءادرلا يف شيعلاو ةمعنلا يلتجا هبرقب يرمع تشع

 بيط نم ةحفنو ال اممحو ىنسحو ال >هلج هتيلمتو

 بولس ألا ةقر نم ىلحأ ءار ۔_ضخ هب ةايحلاب تعتمو

 بويجلاو هسنأ رارزا نيب هيدل ادرب ميعنل ا تسلو

 بول ةاهم يف جنفغل او ةقرل او نبللا هقلخ يف ابيبح اي

 بيبلل ا ءاكذ ف فطلل او ص الخال او قدصل او مائول او افول او

 يب ىفتحت يتل ا كحور تملس اهعض ١ و 1 اهقبتساف يحور كاه

 ببطرلا ماوقلا كلذ قيفو كايحم لامج يف كاسنأ تسل

 بيجعلا ميدبلا كقلخ يفو رغلا كقئالخ ىف كاسنأ تسل

 )١٣) ص قباسلا عجرملا ٣٧٤ .

 ۔ ٣٣ ۔



 رظني ال ابلاغ ءىراقلاو ١ ةروصقملا يف هانفلأ ايع هقاذم فلتخي يرعش سفن يف انه اننا

 اهعم ىقتلملا لمحت انه ةديصقلا نا {} ةعوطقملا هذه لاثمأ أرقي وهو تاحفصلا لفسأ ىلإ

 لثم يف ةديصقلا وه لمحي نأ ءىراقلا ىلع ناك امنيب {. عاقيالاو سرجلا ادع ايع هلغشتو

 بوردلاب رصب اذو } ةصاخ ةردق اذ ائراق نوكي نأ دبالف اهلمحي ىكلو . لوألا طمنلا

 كلذ لمحل هتيلهأب سحي يذلا زيمتملا ءىراقلا كلذ ىدل ةعتم كلذ دلو امبرو . ةقيقدلا

 . روقولا ءبعلا

 برقأ يناثلا طمنلا لعجي & نول لك همدقي ام نيب روصتلا يف قرافلا كلذ نأ كشالو

 يف ةقيرع ةلئاع ىلإ نوللا اذه ةبسن نم كلذ عنمي نأ نود } نيرصاعملا ةماع قاوذأ ىلإ
 { ثيدحلا رصعلا يف يربص ليعايساو . هط دومحم يلعو يجان نم دعصت يرعشلا ءادألا

 لزغلا باحصأو ءافرظلا ةعامجو فنحألا نب سابعلاو يمورلا نباو يرتحبلا ىلإ دتمتو

 . يومالاو يسابعلا نيرصعلا يف قيقرلا

 ىلجتي اثلاث ىوتسم دجن . ةديصقلا يف يوغللا ءادألا يف نييوتسملا نيذه بناج ىلإ

 ىلع » ناويد يف « ثيدحلا رعشلا نم » يصصقلا عباطلا تاذ دئاصقلا يف صاخ وحن ىلع

 اذه يف ةيريسفتلا شماوهلا نم ابيرقت هولخ انظحال يذلا ناويدلا وهو . « روهمجلا باكر

 يف هطمن انفرع يذلا « بيرغلا ه ىوتسم نع فلتخي ، ايوغل ىوتسم دجن فوس ناويدلا
 نأ نكميو . « عادولا تاسمه » يف هنم اجذومن انيأر يذلا « لزجلا ه ىوتسمو . ةروصقملا

 ةغل يف لمأتلا ىلإ ءىراقلا وعدي ال « ىلمع ىوتسم » هنأب ثلاثلا ىوتسملا اذه فصوي

 لمأتلا ىلإ هوعدي ايناو & نيقباسلا نييوتسملا يف ةماع ةفصب نأشلا ناك امك اهتاذ يف ةديصقلا

 هذه يف رعاشلا زيكرت فرصنيو « ةيلمعلا ه ةغللا هذه لالخ نم هيلا قاسي يذلا ىوتحملا يف

 يف الثمف . ربعو تاظعو جئاتن نم هجتنتسي امو اهمدقي نأ ديري ىتلا « ةياكحلا » ىلإ ةلاحلا

 امهو . « ملاظ » و « ضوفم » نيب راوح دهاشلا دحأ يف رودي « لمعأ فيك » ةصق

 « ضوفم » ناسل ىلع يتأيف ڵ برحلا يف ةديكملا لوح . ةياكحلا يف ناتيسيئرلا ناتيصخشلا

 ,)١٤) . عطقمل ااذه

 ةعبطم . ١٩٨٨ ةنس طقسم . ٤٨ ص يليلخلا يلع نب هتنادبع فيلات . ثيدحلا رعشلا نم . . روهمجلا باكر ىلع )١٤(

 . ةضبنلا

 ۔ - ٣٤



 الاظاي

 فينع شلطبالو ادبا ةوق عفنت مث ام

 فيص ١ ى أرل او ركفتل ١ هنكل

 درقول ١ بطحل ١ لعشن ةمث ن ارينلاب . ء ء يجنو

 عاجشل ا كاذ هتيبب ماق أ اذإف

 ىرخ
 ناه لذ يف تايف ناخدلا هركساف

 رو جت اذإو

 تيم كش ريغب وهف ٠ رانلا هتقرحأ

 ناوهلا تحت

 ةبيرغلا تادرفملا نم اهولخ عم انه ةغللا نا

 )١٥( ص قباسلا عجرملا ٦٩١ .

 ۔ ٥

 لئاسو نم اضيأ ولخت داكت . ةلزجلا وأ

 ركلذو ، هسفن ريوصتلا نم ولخت داكتو لب 0 ءاحياو زمر نم ىرخألا ةيرعشلا فيثكتلا

 ظحالن نأ دبال هنأ ريغ © ةيرعشلا ةصقلا وأ ةديصقلا هاخوتت يذلا ىلمعلا فدهلل ةباجتسا

 . وحنلا اذه ىلع يليلخلا خيشلا دنع هلك يوغللا اهاوتسم ءيجي ال 3 ةيرعشلا ةصقلا ن
 . ةدحاولا ةرتفلاو ك دحاولا ناويدلا لخاد يف ىتح

 برتقيل « يلمعلا ىوتسملا » اذه نع بولسألا اهيف ىلختي { دئاصق نم عطاقم 3 روهمجلا

 عطقملا يف انيأر يك - صلاخلا درسلا جهنم نع ىلختي هتاذ تقولا يف وهو & لزجلا ىوتسملا نم

 ةمارص » ةصق نم صنلا اذه يف رهظي نأ هنكمي ايك ، ريوصتلا جهنم ىلإ ۔ قباسلا

 : رصم ضرأ صاعلا نب ورمع هيف فصي يذلا )٨'0 « قورافلا

 باكر ىلع ناويد ي دحن نحنف



 انهلا لايذأ نيدلاب ىبحسا ةنانكلا ضرأ

 ` ... طاطسفلا يكرابو

 ىرج ضرألا يف ريخلا لكب يذلا كلين لوح
 ىنغلا بابسأب
 ىدهب نميب رخفلاب ددؤسلاب ةعنملاب زعلاب
 هللا ةمعنب

 ايسلا تايا هيتلالغ يفو هيلالج ضرألا نضتحت
 قزرلا همامج نم فذقي
 اشي ايك هضرأ راضن ىلع ايفاص انيجل

 اهباعك نم ثمطي ينأك
 اهعضيأ

 تدلوو تحقلف .،اهتاضيب تجضنو ‘تجربت دقو

 ىنغو ميعن لك
 هزع ريرس ىلع .ذف هدجم ريرس ىلع
 مغان ريرسلا اذه ىلع بدام لكو
 اشي ايك معنم لج هتلاو

 لدجو شاقن راثم ، ريخألا ناويدلا ةغل يف « ىلمعلا ىوتسملا » ةبلغو روهظ ناك دقل

 دئاصق لكش يف تءاج . ناويدلا اذه دئاصق نأ ةصاخو 5 يليلخلا خيشلا رعش ءارق نيب
 تازيم ، يليلخلا خيشلا دنع ةبرجتلا هذهل اوسمحتي مل نم يأر يف تدقفف & رحلا رعشلا نم

 ىليلخلا نكمت نأ احيحص نوكي دقو () { ةثيدح تازيمب اهنع ضيعتست,نأ نود ةميدق

 ةيعاوط رثكأ دويقلا مغر كانه هتكرح لعجي © هخانمب هسنأو 0 مزتلملا رعشلا تاودأ نم

 وهف ةكرحلا ين انيعم اعاقيا فلأ هنأ نم ، ثحبلا اذه نم قباس عضوم يف هانلق ام دكؤيو

 نم اهب بارتقالل يلمعلا ىوتسملا نم عطاقمب ءاقترالا نم هنكمت نكل . ابواجت رثكأ هعم
 ةيحان نم ةيديدجحت ةوطخ ىلع وه همادقال ةيسفنلا ةميقلا هذه مث 3 ةيحان نم لزجلا ىوتسملا

 )١٦( ص . ميلحلادبع فيطللادبع .د رصاعملا ينايعلا رعشلا يف . رظنأ ٥٣ .

 ۔ ٣٦ ۔



 )١٧) . هدنع ةرصاعملاو ةلاصألا ةكرح سايق ف اصاخ انزو ريخألا ناويدلا اذهل لعجي ىرخأ

 ٠ رخآ لإ موهفم نم لاقتنالا تارشؤم نم اماه ارشؤم ٢ ةيرعشلا تاعوضوملا ( لثمت

 عابشالا قيقحتل هتايلوئسمو . رعاشلا ةفيظول 3 هل لات ليج روصت ىلإ ليج روصت نم وأ
 هليم وأ {©“ رصع ىلإ رصع نم عمتجملا موهفم ف فالتخا ىلع . هعمتحم هابحت وأ هتاذ هابحت ينفلا

 يذلا نفلا يف هتقبس يتلا ايلعلا ةينفلا جذامنلا « ةاكاحم » لالخ نم نفلا يف همادقأ خيسرتل

 موهفم اهيلا دنتسي يتلا ريياعملا نم اماه اءزج ةيرعشلا تاعوضوملا ديدحت ناك دقلو

 نومزتلي نيذلا نيب قيرفتلا متي هلالخ نمو ،ك برعلا داقنلا دنع « رعشلا دومع »

 « اهمائتلاو مظنلا ءازجأ ماحتلا » ىمسي اييف نوحجنيو . ةيديلقتلا ةديصقلا تاعوضومب

 ىلا صلختلاو اهئاشمو ةلحرلا فصوف رايدلا ءاكب ىلا لالطألا ىلع فوقولا نم نولصيف

 كئلوأ نيبو ، ىرخألا مازتلالا طورش اوفوتسا اذإ ءامدقلا ةرئاد يف نوجردي ءالؤهو حدملا

 برعلا داقنلاو نييغالبلا بتك يف ددرتتو . « نيثدحملا » نم نودعيف اذه نع نوجرخي نيذلا

 : قبشر نبا ةرابع لاثمأ نم نأشلا اذه يف ةريثك تارابع

 لدع اوق اولاقو ئ ءاثرل او بيسنل او ءاج او حدملا يهو ن اكرأ ةعبرأ ىلع رعشل ١ ينب (

 عمو ركشلاو حدملا نوكي ةبغرلا عمف ؤ، بضغلاو برطلاو { ةبهرلاو ةبغرلا { عبرأ رعشلا
 عمو . بيسنلا ةقرو قوشلا نوكي برطلا عمو ‘٠ فاطعتسااو راذتعالا نوكي ةبهرلا

 “١٧© . « عجوتلاو باتعلاو دعوتلاو ءاجهلا نوكي بضغلا

 نم رعاشلا هقرطي امل عئاشلا روصتلا اهلمجم يف دعاوقلاو ناكرألا هذه لثمت تلظ دقل

 تاذلاب راختفالا لثم {. اهراطا يف لظت اهنكلو ىرخأ تاعوضوم اهنع عرفت دقلو تاعوضوم

 لغش يذلا يوبنلا حيدملا كلذكو {} يخيراتلا رعشلا لكش يف ةمألا يضامب وأ ةليبقلاب وأ

 ىلإ ىرخأ باوبأ ةفاضا ةقحاللا روصعلا تفرعو ، يبرعلا يرعشلا ثارتلا يف اماه ازيح

 ضعب يف كلذك عاش ام بناج ىلإ ، ءارعشلا نيب تالسارملاو تايناوخالا لثم رعشلا

 دقو { نيدلا مولع وأ ةغللا مولع تناك ءاوس ارعش « مولعلا مظن » لثم ناولأ نم تارتفلا

 )١٧( ثيدحلا رعشلا ةبربتو يليلخلا ، ناونعب . روهمجلا باكر ىلع ناويد ، ردص يف اهانبتك يتلا ةساردلا . رظنا .

 )١٨( ج . ديمحلادبع نيدلا ىحم قيقحت ، يناوريقلا قيشر نب نسحلل رعشلا يف ةدمعلا ١ . ص ٧٧ .

 ۔ _ ٣٧



 ظفح يف ةيويح ةرورضل كلذب بيجتسيلو 9 راحبلاو كلفلا مولع لمشيل هابتالا اذه دتما

 رثكأ عاسلا ىلع هيف دايتعالا ناك رصع يف مظنلا لالخ نم اهلاقتنا ةلوهسو ةيهفشلا ةفرعملا

 نم ةدافتسالا ىلع رصتقت اهنإف تاموظنملا هذه هتدأ يذلا فدهلا لالج عمو . ةءارقلا نم

 اهتبسن ىلا اعم نيثدحملاو ءامدقلا اعد امم 0 رثنلا صئاصخ ةيقب امل ىقبتو ، طقف هنزوب رعشلا

 . رعشلا ىلا ال مظنلا ىلا

 نأ دعب رعشلا تاعوضوم موهفم يف روصتلا اذهب قحل هنأ ىلإ كلذك ريشن نأ يغبنيو
 ىلع خسنلاو صوصنلا هذه ةضراعم نف . ةددعتم لايجأ ربع هنم ةديحجلا صوصنلا تمكارت

 . كلذ لكاش امو عيبرتلاو سيمختلو تاضراعملا لكش يف اهلاونم

 أدبو .© هرصانع بلب رعشلل رصاعملا روصتلاب ظفتحا هلمجم يف ميدقلا روصتلا اذه

 روطت عقاو نمو } عمتجملا يف رعاشلا رود عقاو نم 0 ةديدج ىرخأ رصانع هيلا فيضي

 يعامتجالا رعشلا روهظ لثم رعشلا نم ةديدج ناولأ روهظ ناكف . عمتجملاو ةعايجلا موهفم

 حافكلا رعشو ، عمتجملا يف ايندلا تاقبطلاب همامتهاو يسنامورلا بهذملا داليمب رثأت يذلا

 نيرشعلاو رشع عساتلا نرقلا يف ةيبرعلا ةمألا اهب ترم يتلا فورظلاب رثأت يذلا ، يسايسلا

 موهفمو نطولا موهفم ريغتل اعبت ، ينطولا رعشلل رخا موهفم رولبت كلذكو 0 نييداليملا
 يناسنالا رعشلا موهفم كلذكو . ةدعابتملا نطولا ءازجأ نيب لاصتالا ومنو ةثيدحلا تايموقلا

 نأ نكميو . سيساحألا لدابت ةرئاد عسويو هب طيحي امو درفلا رعاشلا راطا زواجتي يذلا

 & رعشلا يف ثيدحلا جاتنالا ىلع ضعبلا اهفيضي يتلا ةيرصعلا ةحسم كلذ ىلإ فاضي

 كاج نع لاقي ناك ايك حبصيل . ةيمويلا سانلا لكاشم ىلا ةيجاعلا هجاربأ نم هب طبهيف

 يف ضعبلا دنع هاجتالا كلذ لثمت يبرو & فيصرلاو ىهقملاو ورتملا رعاش هنأ الثم ريفيرب

 ىلع طوبهلاو خوراصلاو ةرئاطلاك . ةيرصعلا تاعرتخملا ضعب نع ثيدحلا

 يرصعلا بوثلا اهسابلأب ءاوس ةديصقلل ثدحي ينف روطت لكش يفوأ . خلا . . . رمقلا

 يهو { ةيحرسملاو ةصقلاك ىرخألا ةيبدألا سانجألا عم اهلخادتب وأ ةيرعشلا ىقيسوملل

 يف ةيصصقلا فقاوملا ضعب ادع اميف ميدقلا روصتلا يف ةفولأم نكت مل تالخادت

 . ةيئانغلا دئاصقلا

 روصتلا اذه ةطيرخ ىلع يليلخلا هللا دبع خيشلل يرعشلا جاتنالا دجن نأ نكمي نيأ

 ؟ ديدجلاو ميدقلا نيموهفملا يف رعشلا تاعوضوم

۔ -_ ٣٨



 دجي لبق نم انرشأ ايك نيواودلا مهأ وهو { ةيرقبعلا يحو ناويد حفصتي يذلا نا

 ملتو ثيدحلا روصتلا فراشتو { هلوقح مظعم وأ ميدقلا روصتلا يطغت ةفلتخم تاعوضوم

 : تالاجم ىلإ ناويدلا مسقي نأ ىلع رعاشلا صرح دقو . هلوقح نم ضعبب

 ١ تاينطولاو ، ةمكحلاو ، يوبنلا حدملاو & فوصتلا وأ كولسلا لاجم ،“ لثم

 يصصقلا رعشلاو } يئارملاو ، حشوملاو ، تايلزغلاو {. تايناوخالاو { تايلمأتلاو ةمحلملاو
 نم هظح ناويدلا ءافيتسا ىلع & صرحلا ىدم ىلع لدي هسفن ميسقتلا اذهو & يسيمختلاو

 خيشلا ةفاقث ىرخأ ةيحان نم ميسقتلا اذه سكعيو . ءامدقلا اهب ملأ يتلا ةيرعشلا تالاجملا

 ةفاقثلا هذه ساكعناو ةيبدألاو ةيخيراتلاو ةينيدلا تالاجملا يف ةعساولا يليلخلا هللا دبع

 نيلاجملا ىلع سكعنت ةينيدلا ةفاقثلاف ، ناويدلا تاحفص ىلع ۔ شاقنلل ةلباق ةقيرطب ۔

 رعش ثارتب يرعشلا اهؤادأ رثأت يليلخلا خيشلا دنع ةيفاص ةينيد احور رهظتو ، نيلوألا

 تيظح امو ةدربلا ةديصق نم اءدب لاجملا اذه ءارعش رابك دنع يوبنلا حيدملا رعشو فوصتلا

 هدعب نم يقوشو صرافلا نبا ىلإ الوصوو 3 جهنلاو لاونملا ىلع جسنو تاضراعم نم هب
 نم باجعا عضوم هناو ناويدلا يف ةحضاو تايصب كرتي يقوش نأ ةظحالم نم دبالو

 ةبهوملا دلوم ترصاع ىتلا تاظحللا يف ىتح لب ، ىلوألا ناويدلا تاحفص ذنم رعاشلا

 تيب ( رعشلا لوق نع ) ينينثي ام رثكأ ناك : ناويدلا ردص يف وه لوقي ثيح . هدنع

 : هلوق وهو يقوش نع هتظفح

 نازوأو عيطقت وهف ةمكح وأ ةفطاعو ىركذ نكي ملام رعشلاو

 )}١٩١( زيزعب هللا ىلع كلذ امو ارداق نوكأ ىتح 0 لوقأ ال تلقف

 لاثمأ نم نيفوصنملا نم قاشعلا سافنأ ناويدلا نم ءزجلا اذه يف كلذك سكعنتو

 ةيحربسم هنع أرق هنأ رخآ فقوم يف رعاشلا نلعي يذلا جالحلاو يبرع نباو ةيودعلا ةعبار

 سفن وفصي امدنعو ("`) رويصلادبع حالصل جالحلا ةاسأم يه ثيدحلا رعشلا نم ةيرعش

 تايلزغ هنع ردصت نأ نكمي هنإف ، رشابملا درسلاو فلكتلاو تانسحملا نم انه رعاشلا

 : ىلصملا ةديصق يف هلوق لثم يف ةعيفر ةيفوص

 )١٩( ص . ةيرقبعلا يحو » يليلخلا ناويد ٢١ .

 )٢٠( ص . « روهمجلا باكر ىلع ه .... رظنأ ٢٢ .

 ۔ ٣4٩ ۔



 ىلحت ا هب ارون ىلجتت يريمض طسو ك ار أ يبيبح اي

 الذ بحلا يف كيلا قوشمب ززعأف اردق تللج يبيبح اي

 ىلجت ام هلاه © لصولا براق الف ماقملل قوشلا هقاس
 ىلمتي دكي ملو يىنادف د صقلا حبش هنيعل ىءارتو
 الضف سانلا توافت اهيلع ت اماقم : بيبحلا ةرضح يف ذنا

 الطأ نيح بيبحلا هجول س دقلا ةرضح يف لذ نم زيزعو
 الهم يدون مايخلا وحن لام املف مايخلا هل تءارتو

 )٢١) ىلستي دكي ملف ىفصلملار محلا نم اسوؤك ىوهلا هاقسو

 لزجلا بولسألا ىلإ حنبيو لزغلاو فوصتلا نيب عمجي يذلا يرعشلا سفنلا اذه نا

 ايف هيلع دعصي يذلا هملس وهو . يليلخلا خيشلا دنع بذعلا ينيدلا رعشلا نم اطمن لثمي

 اهب دعصيو لصاوتلاو رمخلاو بوبحملا زومر سفن ذختي يذلا صلاخلا لزغلا رعش ىلإ دعب
 نم عبنملا اذه ىلإ دوعت ى لمأتلا دنع اهنكلو ةصلاخ ةيسح نايحألا ضعب يف ودبت ملاوع ىلا

 . يفوصلا لزغلا
 يف كلذ لثمتيو 3 دبعتلا سوقط ىلإ برقأ ينيدلا رعشلا نم رخآ انول يليلخلا سرامي

 تاعوضوملا ةمئاق ىلإ دتمي ديلقت وهو ،‘ لوسرلا خيرات درس يفو ىنسحلا ءايسالا مظن
 ةماع ينيدلا رعشلا ثارت يف ةريثك اهل جذاين دجوتو 0 اهب ماملالا رعاشلا لايك نم يتلا ةيديلقتلا

 رعش .3 يليلخلا قبس يذلا ليجلا يف اهجئاتن زربأ نم لعلو & ةصاخ نايع يف ينيدلا رعشلاو

 ءايسألا مظنل الماك ("" اناويد صصخ يذلاو م ١٩٢٠ ةنس ىفوتملا ينالهبلا ملسم يأ

 كلذ الت مث تيب ١٦١٠٠ وحن يف عقت « سدقملا يداولا ه اهايس ةليوط ةديصقب هأدب ىنسحلا

 « ىنسحلا هللا ءيسأ يف ىنساألا سوماقلا » اهايس ضرغلا سفن يف ةليوط ىرخأ ةديصقب

 ذفنتسي يذلا ضرغلا اذه لوح رودت ىرخأ دئاصق اهولتتو اتيب نيسمخو نيتئام نم رثكأ غلبت
 ثارتلا اذه الاكتساو ديلقتلا اذه ءافيتسا يتأي ، لاجملا اذه يف ىليلخلا رعشو 3 هلك ناويدلا

 نم يفتكي هنكلو ،. اعرضتو ءاعد هرابتعاب ةيلاع ةيونعم ةميق لمحي رعش وهو { همامأ دبعملا
 . : ةيعدأ نم اهلباقي امو تافصلا درسب ةينفلا ةيحانلا

 . ٥٠ ص . ةيرقبعلا يحو )٢١(
 ثارتلا ةرازو . فصان يدجنلا يلع قيقحت ‘ يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان رعاشلل ينالهبلا ملسم يآ ناويد رظنأ )٢٢()

 . م٤٨٩١ 3 نايع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا



 هئانسب اقرشم كهجو تاذ ىف هلعأو ىلع اي ىماقم عفرا

 هئاغوغ يف ناثدحلا قراوطو ىذألا نم ظيفح اي يناكم ظفحاو

 منرتلاو داشنالا خانم يف اهبستكن نأ نكمي ةعتملا نم بناوج ةيعدألا هذهل ناك ايبرو

 ىلع بوتكم صن ىلا لوحتت امدنع صئاصخلا سفن لمحت ال اهنكلو ، ىعايجلا ءادألا وأ

 . ةتماص وأ ةيدارفنا ةءارق أرقي قرولا

 ةديصق لثم يف يخيرات درس لكش يف انايحأ متي هنإف ةيوبنلا ةريسلا نع ثيدحلا امأ

 ءايسأل ةيلخاد نيوانع لمحتو اتيب نيتسو ةينامثو ةئام ىلا لصت يتلا ةليوطلا « نييبنلا ملع »
 ةيخيراتلا ةعزنلل بيجتست وحنلا اذه ىلع ةديصقلاو ، لوسرلا ةايح لحارمو تاوزفلا

 ثارتلا اهفلأ ىتلا مولعلا مظن ةعزنلو 3 ةيحان نم يليلخلا رعش يف تفرع يتلا :ةيصصقلاو

 هل صلخي ةاجانملا ىلإ هجتيو درسلا اذه:ىلع جرخي نيح هنا ريغ ، ىرخأ ةيحان نم ينايعلا
 )}"٢( : ةليمجلا تايبألا هذه لاثمأ هل أرقن نا نكميو & يرعشلا سفنلا

 ءاهدزا ةايحلل تنأ اذإ كس افنأك امالس ىدهلا لوسر اي

 ءاجنلا هنم زع خفلا يف ىقث وملا رئاطلا هنأك داؤف نم

 ءاوهألا هبارطضاب توه هي حانج ميسنلا بعاد املك
 ءابكنلا هب ىوهت نصغ ءايلل ع ىلع لومسلا نم طيخك وأ
 ءاقترالا هنا قفألا يف ة شيرلا ررغ ام هالع يف ةرغ

 ءافخو ةفخ يهف تفتخاو ارارم تراطو ةرم توهف

 ءالصلا اهيقتي رانلا اذإ ر انلا بهل يف شارفلا رورغ وأ

 ءالقعلاو لوقعلا هيدل تش اط املاط سجاه بحلا ىقزن

 : لثم 3 ةريثك دئاصق اهنم تفرع يتلاو فيفخلا رحب يف ةزمهلا ةيفاق نا

 ءآإس اهتلواط ام ءاس اي ءايبنألا كيقر ىقري فيك

 )٢٣) ص ةيرقبعلا يحو ٦٢ ء ٦٣ .

 ۔ - ٤١



 يف جهنم لالخ نم اديدج اسفن يليلخلا خيشلا عم ىرخأ ةرم بستكت ةيزمحلا هذه
 يتلا ةعباتتملا تاطقللاو & يحوملا ريوصتلا ىلع دمتعي ام ردقب درسلا ىلع دمتعي ال ءادألا

 قلع يذلا رئاطلا لالخ نم بحملا بلقلا بارطضا عم ثدح ايك ادحاو افده مدخت
 ةشارفلاو . زتهم نصغ ىلعأب طيخلاو ( يرعشلا ثارتلا يف ةفولأم ةروص ىهو ) كارشلاب

 { ةيقيقح ةيرعش ةردق نع اهنم بارتقالا دنع فشت روص اهلك كلتو . رانلا نم برتقت
 ماهسالا ىلا رثألا مسرت زواجتي ينيدلا رعشلا لاجم يف يليلخلا خيشلا ماهسا لعمت
 . ةفاضالاز,يقيقحلا

 هذه ىلإ اهنم بناج ليمي . يليلخلا رعش يف تءاج يتلا ىرخألا ضارغألا ضعب نا

 لئاسملا مظنو ث ةلئسألا ىلع ةيرعشلا ةباجالا لثم « ةيخيرات ه تحبصأ يتلا تاعوضوملا

 خيرات اهب ءىلتمي تالسارم يهو 3 راطالا اذه يف رودت يتلا ةيناوخالا تالسارملاو { زاغلألاو
 كانهو { ءارعشلا بناج ىلإ ملعلا لهأو ءاهقفلا اهيف مهاسيو "") ةصاخ ينايعلا رعشلا

 ةقالعلا تابثاو لوقلا ضيورت يف جردني يليلخلا خيشلا اهقرط يتلا ضارغألا نم رخآ بناجب

 دنع اهيلا لبق نم انرشأ ةرهاظ يهو ةيرعشلا ةردقملا تابثاو ١ ثارتلاب ةددجتملا ةمئادلا

 ،&} تاضراعملا رعش نم ريثك ةرهاظلا هذه يف جردني نأ نكميو 0 « ةروصقملا ه نع ثيدحلا

 رصاعملا روطتلا نأ كشالو } ةمكحلا :رعش نم ريبك بناجو {© تاحشوملاو {. سيمختلاو

 اهتميق ىلع ةظفاحملا عم تاعوضوملا هذه يف ةريثك تاريوحت ثدحأ هضارغأو رعشلا موهفمل

 نعو هيلا يمتني يذلا نفلا خيرات نع ةيرورض ةفاقثب رعاشلا ديوزت يف لقالا ىلع ةيخيراتلا

 © رصعلا قوذ بسح مهيرصاعم ىلا ةدئافلاو ةعتملا لاصيال هوقباس اهعبتي ناك يتلا لئاسولا
 . ديدج رصع قوذ يف ريثأتلا يف لئاسولا هذه نم ةدافالا ةيناكماو

 خيشلا رعش يف ةيمهأ نم نالثمي امل اليلق اهمامأ فقوتلا نكمي نيضرغ كانه نأ ىلع '
 اهتمدق ةلصفم ةيملع ةساردب بناجلا اذه ىظح دقو لزغلا رعش ايلوأ 0 يليلخلا هللا دبع

 هدئاصق يف الثمم يليلخلا رعش نم اماه ابناج اهيف تضرعتساو )٢٨( يمورلا ةيرون ةروتكدلا

 يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم 3 نايع ءارعشو ءايسأ يف نايلا طومس للع نامعنلا قئاقش : باتك يف ةريثك جذامن رظنأ )٢٤(
 ٠ م ٤ ٨ ٩ ١ آ نايع ةنطلس - ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو -

 نايبلا ةلح ۔ تيوكلا ةعماج _ ةيبرعلا ةغللا مسق يمورلا ةيرون .د : ملقب ةسارد . يليلخلا هللادبع لزغ ف ةينف رهاوظ )٢٥(

 . م١ ٩٨٤ سرام ٢١٦ : ٠85 ددعلا . ةيتيركلا

 ۔ -_ ٤٢



 هنع ثدحتملا بوبحملا حمالمو اهيف ريبعتلا قئارطو ةينفلا اهرهاوظ مامأ تفقوو ةيلزغلا

 ةأرمال ةروص انيطعي لب . هددحم ةأرما اهنأب هلزغ يحوي ال ، اهيف لزغتي يتلا ةأرملا » نأ تأرو

 ظافلا دشحي : اهلامح روصي نيح هنا ايك . . هددحي وأ اهمساب حرصي ال الثم وهف ةماع

 ماعلا لايخلاب ساسحالا الا اهئارو نم انيطعي ال ثيحب © ادشح ةماعلا ةيلايخلا تافصلا

 ىلع ادمتعم ميدقلا يبرعلا رعشلا يف ةموسوملا ةأرملا تافصب اهفصول نيعتسيو 3 طقف

 بناوجلا نم اريثك تطغ ةساردلا هذه نألو ("“>» « يرعشلا ثارتلاب هتفاقثو يوغللا هلوصحم

 ىلإ ةراشالاب طقف انه ىفتكنو . اهيلا ءىراقلا ليحن نحنف ش ىليلخلا دنع لزغلاب ةقلعتملا

 ميدقلا جذومنلا ةاكاحم ىلع رعاشلا ةردق تابثال اليكتسا هيلا ءوجللا متي ناك لزغلا رعش نأ
 بادآلا هيلا تأجل اماه أدبم تناك اهسفن « ةاكاحملا » نأ ىسنن الو 3 ةفلتخملا هنونف ىف

 بدألا ةاكاحم ىلا هتضهن ةرتف يف أجل ينامورلا بداألاف اهئايحا لحارم يف ةصاخو ةفلتخملا

 ينامورلا نيبدألا ةاكاحم ىلا اجلت تناك ةيكيسالكلا رصع يف ةيبروألا بادآلاو . يقيرغالا

 ةيبدألا ةضهنلا تماق ةاكاحملا هذه نم سسأ ىلعو © لثمألا جذومنلا امهرابتعاب يقيرغالاو

 ثيدحلا رصعلا يف يبرعلا رعشلا ةضهن ةيادب يف نأشلا ناك كلذكو ("") { ابروأ يف ةثيدحلا

 ثيدحلا دنع داقعلا اهنع ثدحتي ديلقتلا وأ ةاكاحملا نم لحارمب رم ثيح يضاملا نرقلا يف

 ىلا رعشلا يف دومجلاو دوكرلا رود نم راكتبالا يف » : لوقي نيح يدورابلا يماس دومحم نع

 : « لحارم عبرأ ةداجالاو ةضهنلا رود

 . ديلقتلل ديلقتلا وأ ك فيعضلا ديلقتلا رود : اهلوأ

 ءيشو ، لضفلا نم ءيش هيف دلقملل يذلا ديلقتلا وأ مكحملا ديلقتلا رود : اهيناثو

 . ةردقلا نم

 . ةيموقلا ةيرحلاب روعش نم ءعىشانلا راكتبالا : اهثلاثو

 ةيرحلاب روعش نموأ ةيصخشلا لالقتسا نم ءىشانلا راكتبالا : اهعبارو
 ١ ةي درفل . ( ٢٨)

  

  

  

 )٢٦( ص قباسلا عجرملا ٢٩ .

 )٢٧) ص _ لاله يمينغ دمحم .د نراقملا بدالا : رظنأ ٤ رصم ةضهن راد 3 اهدعب امو . ١٩٧٧١ م .

 )٢٨( ص . ىضاملا ليجلا ف مهتاثيبو رصم ءارعش . داقعلا دومح سابع ٩ لالا باتك . ٩٧٢ ما .

 ۔ ٤٣ ۔-



 تايوتسملا نم يناثلا ىوتسملا يف عقت نأ نكمي . يليلخلا خيشلا تايلزغ نأ عقاولاو

 يف عقي نأ نكمي . ةرتفلا هذه يف ديحلا رعشلا نم ريثك ناك اذإو . داقعلا اهيلا راشأ ىتلا

 وهف إ ىرخأ ةيواز نم ةصاخ ةراشإ ىلإ جاتحت يليلخلا خيشلا تايلزغ نإف ؤ ىوتسملا اذه

 كلذ نكلو 3 ةينيد ةقارع تاذ ةرسأ ىلإ يمتنيو يضاقو هيقف وهف { ارعاش هنوك بناج ىلإ
 ىلع علطي مل يذلا رصاعملا ءىراقلا ىدل ةعقوتم ريغ نوكت دق تايلزغ عدبي نأ نم هعنمي مل

 اينف « ليمجلا مالكلا » ةغايص يف مهسفنأ ءاهقفلا ماهسا ناك فيك فرعيو ةميدقلا ةفاقثلا

 فاك رصب هدنع سيل نم اهدنع فقي دق يتلاو ةرشابملا هتالالد ضعب نم جرحت نود

 3 يمالسالا فوصتلا رعش يف ةعئاش تناك بارشلاو لزغلا زومرو ، لوقلا بهاذمب

 قوط » هباتك لالخ نم « بحلا » تاباتك يف يرهاظلا مزح نبا لثم ليلج هيقف تاماهساو

 . لاجملا اذه يف ةصاخ ةرهش تاذ « فاليالاو فلالا يف ةماحلا
 ةينيدلا ةفاقثلا نع فشي اهضعب { يليلخلا خيشلل تايلزغ جرخن راطالا اذه يف

 : « بلقتملا بيبحلا » ةديصق يف هلوق لثم يف حوضوب

 رمقلا قشناو ةعاسلا تند اند تلق املك ابيبح اي
 رمتسم رحس : ليق ، يليس نع دعتبا تلق وأ تدعاب اذإو

 رذنلا نفت ملو .] تيماعتف ىقتي ام ينرذنأ مكلو

 رجدزم نم لهو {} بلقلا عدصي رجاز نم لهف . بحلا اذكه
 رصتناف هيلع ابولغم تاب هنا يداؤزفل ىدجلاب

 ردق دق رماب يرجي هنا ىوهلا كعؤريال يبلقلاي

 كرحتي يتلا تايبألا يفاوق ىنع ميركلا نآرقلا يف رمقلا ةروس لصاوف ريثأت حضاوو
 دجن نأ نكمي ىرخأ فقاوم يف اننكل . هلك ءىراقلا مايتها بطقتستو { اهل اعبت ىنعملا

 نيرصعلا يف يبرعلا رعشلا هفرع يذلا & يرذعلا بحلا روص نم برتقت اروص خيشلا دنع
 مدقت هزع ريثكو حولملا نب سبق لثم هئارعش نم ةروهشم ةلث تذخأو {} يسابعلاو يومألا

 اذه نمو يرذعلا بحلا ةبرجتب ارمي مل ناو ىتح ةيلاتلا روصعلا يف ءارعشلا اهيذتحي جذامن
 : هلوق لثم جذاين يليلخلا خيشلا دنع دجن روصتلا

 دمع ىلع باصن نأ ىشخأ ىناف ىوهلا ىفتت ة تنك نا ىوهلا قيقش

 دصقلا ةينم ىرسلا ءانثأ فداصن انلعل اديور ىشمن انب مله

۔ ٤٤ ۔



 دهج نم هيناعن ام هيلا وكشتف هدايق نيلي ىتح ىوهلا ىجادن

 دهش ىلع ادهش بحلا نابل انعضر ىوه امأوت اننا يمارغ قيقش

 دشر الب يواشن يعو الب ىرابج اهسيقو ىنبل ثيح ودغنو حورن

 نكمي ، يليلخلا خيشلا دنع ىرخأ صوصن يضمتو & صنلا يضمي وحنلا اذه ىلعو
 لزغلا نأ كردي خيشلا نكل © يرذعلا لزغلا رعش جذامن ديلقت ىلإ ةلوهسب بسنت نأ

 . ةرهشو اقلأت لقي ال رخآ اطمن كانه نأو { ءارعشلا نمنيلزغلا ثارت لك لثمي ال يرذعلا

 . ميدقلا يف سيقلا ءىرما جذاين هيف قلأتت يذلا تارماغملا لزغو يسحلا لزغلا وهو

 يف هرودب مهب وهف مث نمو . ةيدابلاو ةوتفلا ديلاقت رعش هلوح مشيو 3 ةعيبر يبأ نب رمعو

 : ناونعب ةديصق نم هلوق لثم يف احضاو يسحلا لزغلا اهيف ودبي صوصن يف لاجملا اذه

 يف ال ىصصقلا رعشلا باب يف اهعضي نأ ىلع رعاشلا صرح دقو ۔ « ىضاملا صصق نم ه

 . )٢٩) ١ : تايلزغلا باب

  

 حرسم اننيب نم سنأللو ةرم اهترز دقو لوقت
 عطسي ىوهلاو اهتحت نم ريرسلا ريطي رورسلا داكي
 حضنت ذإ رسلا اهب عوضي ةدرو نع بجحلا انمثليو

 حفطي اضرلاب مسبم ىلع ىمللا قيحر نع انفشريو

 حربي ال ىقفالا يف قدحي ريرسلا قوف موانت بيبح
 حدصي انملا ريطو قاننعلا ةرمخ تعحشمعش دقو كانه
 حفطي ذا ةداعسلا جمي هنكل يرألا وه باضر

 حفني اذشلاو هتلالغ يف لصولا امهفل نابيبح

 اريسفت دبت ، ثارتلا يف ةيلصألا اهرداصم ىلإ دوعت امدنع جذامنلا هذه لاثمأ نا

 تناك اذإو يليلخلا خيشلا ناويدك يرصع ناويد يف انايحأ اهضقانتو اهعمجتل . حضوأ

 نيب »و « لينلا ءارمس » لثم ةيرصع نيوانع ذخات يليلخلا خيشلا دنع ةيلزغلا دئاصقلا ضعب

 . اهيلا انرشأ يتلا جذاينلا نع اريثك قرتفت اهلعجت ال ةجلاعملا نإف « ةسردملاو ديعلا

 )٢٩( ةيرقبعلا يحو .

 ۔ -_ ٤٥



 ميدقلا موهفملا ايهنم دحاو لثمي ٥٨ نيدعب بستكي وهف انرعاش دنع تاينطولا لاجع امأ

 هدنع أدبي وهو ‘ رخفلا رعش ف ابلاغ لثمتي ناك ام وهو ` ةليبقو ضرأ ىلإ باستنالا رعش ف

 : هلوق لثم يف ءامدقلا دنع افولأم ناك يذلا ىصخشلا رخفلا تاجرد نم

 اريحل ىلجت ول ام اهتمشجو ءيس ةنظم نع يسفن تنص دقل

 ارصبق نياعت ام ينيعو تدعو بحاص لقعل ١ رين نم يلو تمقف

 اربصأ توملا ىلع اوناك ولو يادع اهموري ال ةمه يسفنب مورأ

 اهزربأ لعل هسفن يناميعلا ثارتلا يف ىرخأ جذامنب سيق اذإ الدتعم رخفلا اذه ودبيو

 نم ةريثك نطاوم يف رثانتت يتلا يناهبنلا رفظم نب ناييلس تايرخف 3 قايسلا اذه يف
 ىلع نوبتكي نيذلا نيينامعلا ءارعشلا نم نيرصاعملا ضعب تايرخف نا لب "`) 3 هناويد

 . يليلخلا خيشلا هبتكي ايب تسيق اذإ ةغلايبنا حور نم ريثكب مستت ميدقلا طمنلا

 نع ثيدحلا ىلإ تاذلا نع ثيدحلا اريثك زواجتت هدنع تايرخفلا هذه نا ىلع

 يف نايع « وأ ) مولسلا نسحأ يف نايع « لثم دئاصق هناسل ىلع ء ىجيف 3 نطولاو لهالا

 م ىلع تيب ةئاثالئ وحن يف اهفاسو ٠ ةيخمرات ةمحلم ناونع وه اهاطعأ ريخألاو 1 رهدلا لجس

 ؤ نايع ىلع ترم يتلا ةيلاتتملا روصعلل ةيلخاد نيوانع ىلا اهمسقو دحاو رحب نمو ةدحاو ةيفاق

 درلا عفشأو فقاوملاو عقاوملا ددحو ءارمالاو كولملا ىمسو نآلا ىتح ةيلهاجلا دهع ذنم

 يتلا ةيخراتلا هدئاصق يف يقوش دمحأب رثأت هزا حضاوو © ةفلتخملا فقاوملا ف يرعش قيلعتب

 دئاصقو { يقوش دئاصق نأ عقاولا نكل . نرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف اهنينر اهل ناك

 يذلا اهانعمب ةمحلملا ىلا اهنم خيراتلا مظن ىلا وأ يخيراتلا رعشلا ىلا برقأ يليلخلا خيشلا

 )٢١( ةديعب روصع ذنم ةفلتخملا بادألا هدهعت

 )٣٠( نايع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . يناهبنلا ناويد : رظنأ . ١٩٨م .

 ءانبأ نيب دولخلا ةلزنم مهئوبت يتلا ةبيجعلا نينطولا لاطبالا عئاقو اهعوضوم ةيرعش ةصق اهنأب ةمحلملا داقنلا فرعي )٣١(

 نع اومس هب امو . لاطبالا ءالؤه هب ماق ام تازجعم لكش لع ىكحت ذإ . اريبك ارود اهيف لايخلا بعليو . مهنطو
 لسلست اهمزلتسي يتلا ةيسفنلا تاروطتلا عم ةيشمتم ىلاوتت ثداوحلاف ٠ ةمحلملا يف حضاو ةيضقلا رصنعو . سانلا

 ةكيحم يهو . ةمحلملا ي لايخلا وجو قفتي افيرحت تفرح نأ دعب هنع تردص يخيرات لصأ ةمحلم لكلو . ثادحالا

 . ةهلالا وا نجلاو سنالا ىءارتي نأو تاداعلا قراوف ثدحت نأ غيسي امم خيراتلاو ةقيقحلا نيب طلخي بعشل

 . ١٩٧٧ ةنس رضصم . ةضبنلا راد۔ ٩٠ ص ثيدحلا يدالا دقنلا ، يمينغ دمحم .د : رظنا

 ۔ -_ ٤٦



 نع ثيدحلا لاجم عيسوت يف لثمتي يليلخلا خيشلا تاينطو يف رخآ ادعب كانه نا ىلع

 نيينايعلا ءارعشلا نم ريثك دنع لصات هابتا وهو 3 هلك يبرعلا نطولا لمشيل ، نطولا

 كلذكو »"٦"( . يديعسوبلا ردب نب لاله ديسلا لاثمأ نم . يليلخلا خيشلل نيرصاعملا

 { ةيبرعلا دالبلا نم ريثك عم ، ةعساو لاصتا ةبربت هل تناك يذلا يئاطلا هللا دبع ذاتسألا

 هللا دبع خيشلا دئاصق ءيجت راطالا اذه يفو """) & يصصقلاو يرعشلا هبدأ ىلع اذه رثأو

 ءاوس © يبرعلا نطولا نم ةفلتخغ ءازجأ ىلإ اهيف فطاعتلاو ماهلتسالا نطاوم دتمتل يليلخلا

 . ديلتلا يراضحلا يضاملاب ةداشالا يف وأ ةقيقدلا تاظحللا يف ةرزاؤملا يف فطاعتلا اذه لثمت

 مغر هنطو نع برتغي مل هنا سحي رصم يف نوكي امدنع وهو { نيعلا هل رقت يذلا رضاحلا وأ
 : رصم ابطاخم لوقيو . هب تان رادلا نأ

 رص ١ هدنع كل نكي مل نا رصم اي ر ادلا يئ انب اقفر

 رصم يل تنأو تهجتا وىنأ ينطو يل تنأ ةبورعلا نطو

 "‘)ارض الو هتقرفل مأ الف كيلا ينطو نع انأ نا

 ىوق ضهنتست يتلا هتعيبط رحسو 0 هتجهبو نانبل لامج هعوري ماشلا روزي امدنعو
 : ف اقثلا هنوزخح يف برطل !ا تاظحل اهعمو اهس عجرتسيف © ةفطاعل او نفل ١

 اييرك ىوه ديلجلا قوف نم نانبل ىلع لزناو
 ايه ىتح ةونغ دبعم راتوأ نم هدشن او

 امولكل ١ وهزل اب و ١ دو نوصفغل ا نب ام فختس او

 ايدق هل لايخلا ذخت رعاش ةربقع عفراو

 ٢( ) |إيمش تضاف دقو هتجهب نانبل نم هتعار

 باب يمس ناويدلا يف باب صصخ ثيح . يبيلصلا يلع دمحم قيقحت ، يديعسوبلا ردب نب لاله ديسلا ناويد ، رظنأ )٣٢(

 يموقلا ثارتلا ةرازو . نيطسلفو قارعلاو رصم نع دئاصق هيفو « : نطولا بحو مئازعلا ذحشو ممح ١ ضاهنتسا ه

 . م١ ٩٨٩ . ةفاقثلاو

 . ةرهاقلا { ةيمالساو ةيبرع تاسارد { ةلجم } « رصاعملا ينايعلا رعشلا قافآو يئاطلا هللادبع ه : ناونعب انل اثحب { رظنأ )٣٣(

 . ما٩٩

 . ١٩٥ ص . ةيرقبعلا يحو )٣٤(

 )٣٥) ص قباسلا عجرملا ٢٠٠

 ۔ ٤٧ ۔



 كلذكو "> . اهحافك يحو نم ةينغأ اهل ىنغ يتلا رئازجلا عم هنأش ناك كلذكو

 .)'٢( سنوت يحو نم ناونعب ةديصق اهنع بتك يتلا سنوت

 روحم اهل هتجلاعمو 5 ةينطولا هدئاصق تاعوضومل هرايتخا دكؤي ةباثملا هذهب يليلخلاو

 © ثارتلا قامعأ ىلإ هروذجب دتمي هنا نم 5 هدنع روطتلا ثيدح اهلوح رودي يتلا ةيضقلا

 لواحي مث { ةطبحملا ةعامجلاب وأ تاذلاب ارخف 3 ةيديلقتلا هتاعوضوم لاونم ىلع جسنيو
 ابواجت ةرئادلا عسوي نأ لواح مث { ةيخيراتلا ةديصقلا تاينطو لالخ نم هاجتالا اذه قيمعت

 . هلوح نم عساولا ملاعلا راطا ىلا اهب دتميف ©} تاينطولل ةثيدحلا ةديصقلا موهفم عم

 اهتغل تايوتسم يفو ةديصقلا داليم خانم يف اهانظحال يتلا ةيئانثلا ةمسلا هذه نا

 يفو ،© ىقيسوملا ةديصقلا لكش يف ةلثامم رهاوظ اهدناست . ةفلتخملا اهتاعوضوم يفو ةتوافتملا

 ءوجللا متي يتلا روصلا نول يفو . مظتني ال وأ يجراخلا اهراطا مظتني يذلا ةدحولا لكش

 ىلع ةيمانلا ةيلكلا ةروصلا وأ { اييدق تعاش يتلا ةقيرطلا ىلع ةقرفتم ةيئزج روص نيب اهيلا

 يتلاو 0 ةيشوتلاو نييزتلا لئاسو لكش يف مث { ةثيدحلا ةديصقلا اهل حيرتست يتلا ةقيرطلا

 اهناولأب ةيعيدبلا تانسحملاو رعشلاب خيرأتلا لثم ةميدق لئاسو ىلا ءوجللا انايحأ اهيف متي
 خيشلا اهيف طرفي ةرهاظ يهو . ةيلاتتملا تايبألا علاطم يف راركتلا ىلإ ءوجللاو 3 ةفلتخملا

 . نيياحألا ضعب يف يليلخلا

 يف سانجلا دمعت نم عونلا اذه ةمدقتملا هرعش لحارم يف دجن نأ فولأملا نمف

 : هلوق لثم

 بحنلا ىلل نكل هقاسو هبح ىلإ بحلا هقاشو

 بخجلااب بحاصلا ةزعف هل ىلبت دق ام هذهو

 : هلوق لثم يف ةاحنلاو ءاهقفلا رعش يف عيشت يتلا ةيروتلا ىلإ وأ

 بصنلاو ضفخلا نيب كوعدي ةلذ يف كدبع يديس اي

 )٣٦( ص قباسلا عجرملا ٢٧٢ .

 )٣٧( ص قباسلا عجرملا ٢٨٤ .

 ۔ - ٤٨



 رعشلاب خيراتلاب فرعي ام وهو فورحلل ةيددعلا ةميقلا هيف ظحالي اتيب جستي نأ وأ
 : ردب ةوزغ يف نيملسملا شيج ددعل اخرؤم هلوق لثم يف

 عرصي واغ لكل ءاضقلا ل زن هفورح دع وهو ردب شيج يف

 ءايل ا فرحو ٣ هتميقو ميجل ١ فرح نم نوكتت ةيددعل ١ ةيحانل ا نم شيج ةملكف

 . ردب ف نيملسملا ددع وهو ٣٧ عومجمل ١ نوكيف © ٣٠٠ هتميقو نيشلا فرحو ١٠ هتميقو

 نا » ةملكل هراركت لثم . ةنيعم ةلمجل ةيلاتتملا تايبألا علاطم يف راركتلا دجن نأ وأ

 ةعومسملا ةديصقلا عم م ءالتي جهن وهو . ةيلاتتم ةرم رشع ىدحا « يمش شاملا بح ناك

 رشع « ةلملا يه » ةملكل هراركت كلذكو . ةءورقملا ةديصقلا عم همؤالت نم رثكأ ةانغملاو

 )٨٨( {. ةرهاظلا هذه اهيف عيشت ةديصق يهو « ةماقتسالا لاجر ىلا » ةديصق يف ةيلاتتم تارم

 اتايبأ ردصتت اهريغو « نيدلا ىفأ »و « ىليلخ » و « قحلا ىلوأ » لثم المج اضيأ دجن ثيح

 . . ةيلاتتم ةريثك

 كلذ يف تلثمت ءاوس « باطخلا هيجوت » ةميدقلا حورلا هذه اضيأ ءىراقلا مدعي الو

 جئاتنلا صلختسيو ةديصقلا ءدب يف ههابتنا بذجيف عماسلا بطاخي يذلا يظعولا هيجوتلا

 : هلوق لثم يف يلزغلا ديلقتلا كلذ نم نول يفوأ . اهتياهن يف

 ينان و . ينع كنأ ام ليولا كل همورأ ايف موللاب يتيرغمأ

 ينارداو يلاحب اهاردذ ناك ايف انقلاو عردلاو فيسلاو يتمه يلس
 يناشلا يداعلا يلسو ىمسالا فرئلا يلس ىقتلاو ملحلا يلس . ايندلاو نيدلا يلس

 ةيثارتلا صوصنلا ف عيشت يتلا ةميدقلا حورلا ىلإ . ىمتني هاوتحمو هتغيصب هلك عطقملاف

 ىشي يذلاو { ةمئاللا ىلإ هجوملا باطخلاب ةيحورلاو ةيداملا ميقلاب رخفلا اهيف جزمي يتلاو

 ا ذخأي ۔ لبق نم انرشأ ايك ۔ جهنملا اذه نأ ريغ . ةيسورفلا شماه ىلع ةقرلا حئاورب

 )٣٨( ةيرقبعلا يحو . رظنا ٠ ص ١٠٩ اهدعب امو .

 ۔ _ ٤4٩



 يف ماتخلاو ءدبلا تاظحل يفو 0 ةيهقفلاو ةيظعولا دئاصقلا يف ةصاخو { رشابملا ظعولا لكش
 )٢٨٩( : هلوق لثم

 ربدت تيبت امم امهالكو ىرولا يف كنيشي وأ كنيزي لمع
 رديح ه ارت ام كسفنل رتخ اف ةقيقح تلعف ام عجري كيل او

 اهروطت متي . ةديصقلا ءانب يف ةميدقلا حورلا ىلإ اهلمجم يف يمتنت يتلا رهاوظلا هذه

 ىلع ازيكرت رثكأ يوغللا ءانبلا يتأيف ، ةقحاللا تارتفلا يف جاتنالا نم ريبك بناج يف
 يفتخت ، قلطنملا اذه نمو & لكشلا كلذل لامها مدع عم ، لكشلا ىلع هنم « ىوحفلا ه

 يفتخت لقألا ىلع وأ . رشابملا باطخلاو } ىخيراتلا رعشلاو { ةدمعتملا تانسحملا رهاوظ

 . جاتنالا نم ةريخألا تارتفلا يف ةخراصلا هناولأ

 ةيضق نم يليلخلا خيشلا فقوم وه . اياضقلا هذه يف ةيئانثلا رهاظم حضوأ لعلو

 يف ىرخأ ةسارد يف فقوملا اذه انلصف دقو } ىقيبطتلاو يرظنلا ىوتسملا ىلع ةليعفتلا رعش

 هلك ءاجو . ةليعفتلا رعش {} ثيدحلا رعشلا م هبتك يذلا روهمجلا باكر ىلع ناويد ةمدقم

 )٤٠) { يصصق رعش ةروص ف

 ءوجللا وه ةيرقبعلا يحو ناويد يف دئاسلا طمنلا نأ عمف . ةديصقلا ةدحو لاج امأ

 نإف . ةيلزغلا ةمدقملاب ةديصقلا ريدصتو ةدحاولا )٠٤( ةديصقلا يف تاعوضوملا عونت ىلإ

 ةدحو ىلإ حونج هبكاو يخيراتلا رعشلاو يصصقلا رعشلا ىلإ ركبملا يليلخلا خيشلا حونج
 صصق ةغايص ىلإ ، ريخألا هناويد يف ىهتنا دقو & يجراخلا اهراطا لالخ نم ةديصقلا

 صصقلا يف حنجي ناك هنكل {. ةكسامتملا تاحوللا نم ةعومجم نم اهنم لك نوكتي ةيرعش
 فلأو { ةنمدو ةليلك يف ميدقلا يبرعلا صصقلا ةقيرط ىلع ةيبناج صصق داريا ىلإ انايحأ

 . ةليلو ةليل

 )٣٩( ص . قباسلا عجرملا ٩٢ .

 )٤٠( ةمدقملا ( قباس عجرم ) روهمجلا باكر ىلع .

 ىدم لع ةديصقلا دتمت ثيح « ةيرقبعلا يحو ه نم ١٠٦ ص « ةماقتسالا لاجر ىلإ ه ةديصق : لاثملا ليبس ىلع رظنأ )٤١(
 ىضاملا تاحفص ضعب ىلإ ةراشالا ىلإ . ةمالا لاح يف لماتلا ىلإ حصنلا ىلإ رخفلا ىلإ حيدملا نم ةفطعنم . اتيب ٢

 . اهنم ةظعلا صالختساو



 هنإف } رصاعملا ءىراقلا نم بارتقالا يف ةبيط تاوطخ لذب يليلخلا خيشلا نأ مغربو

 © هيقلتم نيبو هنيب ةمئاق لازتام زجاوح كانه نأ يزمرلا ءادألا لالخ نم انايحأ ىحوي ناك

 نيرايخلا تاذ ناونع تحت اهغاص يتلا ةئداهلا ةثفنلا هذه ىقلتن نأ نكمي راطالا اذه يفو
 )٦‘( . لصاوتلا ةمزأ نم بناج نع ربعت يتلاو

 ةظيغم يهو ء انسح ا ىنبهلت أ

 اهناسل يهاجو يضرع نم ذخاتو

 ةطاسب لكب يهجو يف طشننو

 رقرقي إاعقف دغولا ةايح ىضرأو

 ربنم قوف ىرولا نيب نكأ ل ناك
 رمخملا ثاتفلا ضعب نم ينأك

 ركني لضفلا ىأر نا ارهد نكلو

 ىردزتو ميركلا ضرعلا صقتنتو
 ردقملا ءاضقلا كتف يب كتفتو

 ريحتملا رساخلاك ىنكرتتو

 ةمزأ وكشت ةينف ةثفن اهنأكو ودبت ، لزغلا بوث سبلت ىتلا ةيفطاعلا ةثفنلا هذه نا

 ابناج لعج يذلا وه ةمزألا هذه داليمب ساسحالا لعلو ٠ هئراقو رعاشلا نيب لصاوتلا

 باكر ىلع اريس ] ةرصاعملا وحن ىعسي . ةريخأل ا ةرتفلا يف يليلخحل ١ خيشل ١ جاتن نم اريبك

 ةساردل ابيط اجذومن هرعش نم لعج هلك اذهو ث دوشنملا ىنفلا روطتلل اقيقحت وأ { روهمجلا

 . ثيدحلا ىليلخلا رعشلا يف نيليجلا ةرصاعم ةرهاظ

 )٤٦( ةيرقبعلا يحو ٠ ص ١٩٣ .

٥١ 
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 تاماقم ق ةيلوأ ةءارق

 يليلخلا يلع نب هللادبع

 يمورلا ةيرون : ملقب

 () تيوكلا ةعماج - بادآلا ةيلك

 فوقولاو مايقلا هيلع لدت اف ۔لدت ةداملا هذهو ) م و ق ( ةدام نم ةقتشم ةملك ةماقملا

 . سلجملاو ةماقالاو

 حرش يفو ئ سانلا نم ةعامجلاو سلجملا حتفلاب ةماقملا : برعلا ناسل ف ءاح »

 نوعمتجي موقلا : ةماقملا زاجملا نمو . مهسلاجم : سانلا تاماقمو & سلجملا : سوماقلا

 : ديبل لوق هنمو . } سلجملا ف

 مايت ريصحلا باب ىدل نج . مهناك باقرلا بلغ ماقمو
 : ريهزل يرب نبا دشنأو 3©=ت تاماقم عمجلاو

 لعفلاو لوقلا اهباتني ةيدنأو مههوجو ناسح تاماقم مهيفو
 7 رونلادبع نع ثدحت امدنع تارضاحم ىنعمب ظحاجلا دنع تاماقم ةملك تدروو

 ريمأ نم افوخ سيق دبع يف ةرصبلاب ىفختسا دقو نسحلا يأ هللادبع نب ميهاربا بتاك

 .. ثيدحلا يف نوضيفي اوناكو » لاقف موقلا سلج رونلا دبع فصو . رفعج يبأ نينمؤملا
 .)٢( « تاماقملاو مايألا ربخلا نمو {، لثملاو دهاشلا ءارعشلا نم نوركذيو

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدألا ىدتملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ثحبلا كراش )١(

 ىدتنملا عرد هديلقتو ليلخلا ىلع نب هللادبع خيشلا ةداعسب ءافتحا . م ١٩٠ رياربف ٢٠ و ١٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو

 . ةيبهذلا يدالا

 )٢( ص ۔ يناذمهلا نامزلا عيدب : ةعكشلا ىفطصم .د ٢١٤/٢١٣ .

 ۔ _ ٥٣



 ىلع ةماقملا قلطت نأ برغتسملا نم سيلف { ةيناكملا يضتقت ناعم ۔ ىرت ايك ۔ يهف

 سلجملا ف رودي ام ىلع قلطت ۔ ةيناكملا ةقالعلا سفنل ۔ مث {©= سلجملا اهب داربف . ناكلملا

 كلذ ىلع ةملكلا ةلالد رصتقتو 3 يحالطصالا صيصختلا يتأي مث . ةماعب مالكلا نم

 ). ةماقملاب فورعملا ينايبلا لكشلا كلذ ذختي يذلا مالكلا

 ةريصقلا صصقلا » عاونأ نم عونك يرجهلا عبارلا نرقلا يف تاماقملا نف رهظ دقو

 تاحمل وأ ةينادجو ةرطخ وأ 3 ةيفسلف وأ { ةيبدأ ةركف نم ءاشي ام بتاكلا اهعدوي قلا

 )". » نوجملاو ةبعادملا

 نم ؛ لؤاستلا هلوح رثكو . ةليوط ةدم اهباتكو ةيبرعلا ءابدأ لغش دق نفلا اذهو

 ؟ ىسرافلا بدالل ىدص هنأ مأ ‘ صلاخ يرع نف وهأ ؟ هعدتباو هأشنأ

 رهز » هباتك يف نامزلا عيدبل مجرت اينيح « يرصحلا » ةلأسملا هذه ضرعت نم لوأ نا

 ركذو {. اثيدح نيعبرأ برغأ يدزألا ديرد نب نيسحلا نب ركب ابأ ىأر املو » الئاق « بادآلا

 ٠6 رئاصبلاو راصبألل اهادبأو هركف نداعم نم اهجتنتساو 6 هردص عيباني نم اهطبنتسا هنا

 وبنت رهظأ ام رثكأ ءاجف { ةيشوح ظافلأو { ةيمجع ضراعم يف { رئايضلاو راكفالل اهادهأو

 اهيناعمو اهظ افلأ فرح ذا 3 اهيف عسوتو . عايسال ااهبجح هل عفرت الو . عابطل ١ لوبق نع

 { افرظ بوذت . ةيدكلا يف ةماقم ةئاعب رأب اهضراع . ةفرصنم بورضو . ةفلتخم هوجو ف

 { اهتلقانم فقوو . اهتلجاسم فطعو ىنعم الو اظفل نيتماقملا نيب ةبسانم ال 0 انسح رطقتو

 اهلعجو . يردنكسال ا حتفلا ابأ رخآلاو ٠ ماشه نب ىسيع امهدحأ ىمس نيلجر نب

 . « رحسلا ناثفانتيو ردلا نايداهتي

 ضراع نامزلا عيدب نا : الئاق كرابم يكز روتكدلا موحرملا يأرلا اذه ىلا ليميو

 (} . ةيمكلا يف امئاد براقتت تناك تاضراعملاو } ديرد نبا اهاشنأ اثيدح نيعبرأ هتاماقمب

 . ١١ ص ۔ يسنوتلا مرب تاماقم : اشاف وبا رهاط ))

 . ٢٤٢ ص ۔ عبارلا نرقلا ين ينفلا رثتلا : كرابم يكز .د )٢(

 )٣( ص۔- يناذمهلا نامزلا عيدب : ةعكللا ىفطصم .د ٢١٧ .

 ۔ _ ٥٤



 نم بيرغلاب ةئيلم ؟ ةفرص ةيميلعت ثيداحا الا نكي مل ديرد نبا هبتك ام نا ةقيقحلاو

 ةيرورضلا رصانعل ا اهيف دجن الو روثنم لوق رخأ انيحو } رعش ةديصق انيح يهو . ظافلألا

 . اردان الا ةصقلل

 ىفوتملا يدعسلا ةتابن نب زيزعلا دبع رصن وبأ عبارلا نرقلا يف هتاوطخب رثات نم لوأو
 نب هللادبع ايقان نبا ءاج مث نالك ورب راشأ ايك ةدحاو ةماقم الا هنع ظفحت ملو ٤٠٥ ةنس

 عيدب تاماقم نع اهبولسأ يف فلتخت تاماقم ةدع أشنأف ٤٨٥ ةنس ىفوتملا نيسحلا نب دمح

 . فالتخالا ضعب نامزلا

 عيمج يف هتاماقم ترشتنا دقو . ةيبدأ ةعيرش تاماقملا نف ريصف يريرحلا ءاج مث

 نم رهشأ يريرحلا دعيو . نايبلاو ةحاصفلا يف لغملا برضم تراصو . ةيبرعلا راطقألا

 : لثم تاهابحتالا رثكأ يف ( نامزلا عيدب ) تاماقم مم ( يريرحلا ) تاماقم هباشتتو

 . هنامز لهال ةيعامتجالا ةئيبلا ةساردو { ةيرخسلاو { ةهاكفلاو . ةيدكلا

 (». « هرظتنت تناك يتلا ةمقلا ىلا نفلا اذهب ضهنيل ، يريرحلا رخدا ردقلا نأكو »
 ىطسقرسلا فسوي نب دمحم رهاطلاوبأ لواح دقف ، هدعب ءاج نم بعتأ دق نوكي كلذبو

 ةضراعم ةماقم نيسمخ أشنأو ، هتاماقم ىلع علطاف » { رارصا يف هديلقت ه ٥٣٨ ةنس ىفوتملا

 مزتل اف . اهيف كلاسملا هسفن ىلع بعصو 4 هرظ ان رهس و هنهذ دكو . هرط اخ اهيف بعتأ امل

 هتيوار ذختاو { رثكأف نيفرح نم نوكت نأ طرتشاو يفاوقلا ددعت نم مزلي ال ام اهمظنو اهرثن يف

 دي نم تاماقملا هذه تطقسو ) مامت نب بئاسلا ( اهبلطب لعجو ) مامح نيرذنملا ( اهيف

 ٢) . انيلا لصت ملق نمزلا

 . لطب وأ وار اهيف سيلو { داشرالاو ظعولا لوح رودت تاماقم يرشحعزلا فلأ ايك

 ةاحنلا كلمب بقلملا يرصملا يفاص نب نسحلا دجن يرجهلا سداسلا نرقلا يفو

 )١( ص ۔ عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا : كرابم يكز ٢٤٧ .

 )٢( ص ةماقملا : فيض ىقوش .د ٧٦۔ ٧٨ .



 نب ديعس نب ىح سابعلاوبأ هعينص عنصيو ٦ ةيريرحلا تاماقملا قسن ىلع تاماقم فنصي

 . . 0©». ةيحيسملا تاماقملا مساب هتاماقم ترهتشاو ، بيبطلا ينارصنلا يرام

 ةيبدأ تاعوضوم يف ةماقم نيسمخ فلؤي يزوجلا نبا دجن سداسلا نرقلا ةياهن يفو

 ءالعل اوب ا هرص اعي ن اكو ٠ هتاماقم ف يرشخحزل ا لعف اك ظعول ١ وحن اهس ىعسيو ةفلتخ

 نبا تاماقم عم لوبماتسا يف تعبط ةماقم نيثالث فلأ يذلا يزارلا دجأ نب ركب نب دمحأ

 . دحاو دلجم ىف ايقان

 نوكي دقف . عوضوملا عستيو . نودلقملا رثكيو ، تاماقملا رثكتف نورقلا يضقو

 . وحنلاو هقفلاو ثيدحلا
 رصعلا جرخي ىتح تاماقملا نم ةفلتخملا ناولالا هذه لبقتست ةيبرعلا ةغللا لازتامو »

 يف يسولالاو رصم يف راطعلا نسح خيشلاك ٠ يريرحلا ديلقت دحاو ريغ لواحيف ٠ ثيدحلا

 (}. « ماشلا يف يجزايلا فيصانو ، قايدشلا سرافو ، قارعلا

 يلايل ( يف ميهاربا ظفاح رعاشلا مهنم ركذن هديلقت باتكلا نم ريثك لواح اك

 لمع لوأ هتاماقم دعت يذلا ( ماشه نب ىسيع ثيدح ) يف يحليوملا دمحمو ( حيطس

 1 ةياورلا لكشو ةماقملا لكش نب عمجي ئ يبرعلا بدألا يف ليوط يصصق

 رثأتو . ةماقملا ةقيرط ىلع هباتك غاصف ةميدقلا ةيبرعلا ةفاقثلاب يحليوملا اهيف رثأت دقو

 يقتلي اذهبو اقيمع اريوصت فقاوملا ريوصتو ، تايصخشلا مسر يف ةثيدحلا ةيبروألا ةفاقثلاب

 . ةيبروالاو ةيبرعلا ، نيتفاقثلا رثأ هباتك يف

 ابيدأ نكلو ، ةصقلا ةباتك ىلا هاجتالا ببستب فقوتت نأ تداك وأ ممهلا ترتف مث

 & ريخألا قمرلا يف يهو ةماقملا كرادتي نأ عاطتسا « يسنوتلا مريب ه لاجزلا رعاشلا وه ايبعش

 . ةليقثل أ فراخزل ا هذه دويق نع دعتب اف . ةلعلا نمكم فرعي ي ذلا بيبطل ١ جالع اهحلاعو

 مايته الا ةرئا د عسوو اهتيويح ةماقملا ل ١ در ١ ذهو ۔ ام وحن ىلع - ةربصقل ا ةصقلا نم برتق او

 (. ةصاخلا نع الضف نويداعلا ءارقلا اهيلع لبقأف & عراشلا لجر ىلا اهبرقو . اهب

 )١( ص ۔ ىننوتلا مريب تاماقم : اشاف وبا رهاط ١٨١ .

 )٢( ص ۔ عبارلا نرقلا ين ينفلا رثنلا كرابم يكز .د ٢٤٨/٢٤٧ .

 )٣( ناويدلا : ٢٢٨ نايبلا : يمورلا ةيرون .د۔ : ٩۔ ١٤ .

 ۔ -_ ٥٦



 ءابدألا نأل © قيضلا يدرفلا اهقاطن يف ةلواحملا هذه تلظ دقف كلذ نم مغرلابو

 ثيح نم ةدحاو ةروصلاف » ( نامزلا عيدب ) دي ىلع اهتأشن ذنم ةماقملا لكشب نيرثأتم اولازام

 نم كلذك وه تاعوضوملا يف ناتتفالاو {، ةدحاو صصقلا ةقيرطو . جاودزالاو عجسلا

 نباو يطويسلا تاماقم يف تفرع يتلا ةيميلعتلا ةقيرطلا ىتح . نامزلا عيدب تاركتبم

 يف تافاقثلا روص ىا عجري قرفلاو ، نامزلا عيدب ركتبا امم اضيأ يه يدنشقلقلاو يزوجلا

 هنامز تالضعم لثم يريرحلاو . هرصع تالكشم روص نامزلا عيدبف } روصعلا فلتخم

 . « همايأ ف مهمولعو سانلا ماهوأ لصف يطويسلاو

 ىليلخلا تاماقم

 لئاس ةيرق يف م٢٢٩١ ةنس يف يليلخلا نافلخ نب هللادبع نب يلع نب هللادبع دلو
 نب دمحأ يضارلا دهتجملا ةمالعلا خيشلا همأل هدجف » & ةقيرع ةرسأ نم ( هللا ءايس )

 ذا ناكو ، ىوقتلا لاجرو نيدلا لهأ ةدمعو ،}.لضفلا لهأ ةودق ىليلخلا نافلخ نب ديعس

 يناق يليلخلا نافلخ نب ديعس نب هللادبع نب دمحم يضرلا ةمالعلا نايع ماما كاذ
 ىلع همدقتو 3 هتيمالع قبسب مالعالا ءالعلا فرتعا . غيلبلا رعاشلا اذه مع وهو .3 اهربنم

 ارينتسم .3 اهناضحأ يف ابلقتم { اهنابل عيضرو ةمامالا ديلو اذه هيخأ نبا أشنف 3 هنارقأ

 . ةزرابلا تايصخشلا دحأ يليلخلا نافلخ نب هللادبع نب يلع خيشلا هوبأ ناكو . . اهادهم

 عيمج يف هيلع الوعم طقسم ةموكح نيبو ةمامالا نيب لصولا ةزمهك ناكو . هموق يف اعاطم

 (). « خذابلا عيفرلا هماقمو . ةنيكملا هتناكمو هروغ دعبو ، هلقع ةحاجرل تامهملا

 : هتفاقث

 ةرتفل نايع يف ادئاس عوطملاب ازاجم ىمسي ام وأ ( بيتاتكلا ر يئادتبالا ميلعتلا ناك

 ىلع دمتعي يذلا ليلقلا الا ١٠ ماع ةيناهعلا ةضهنلا رجف غوزب لبق اهنم رفوتي ل { ةبيرق

 . ديلا عباصأ

 )١( ص ۔ نايبلا : يمورلا ةيرون .د ۔ ٢٢۔٨ : ناويدلا ٩ : ١٤ .

 ۔ ٥٧



 نييئاصخأ دي ىلع همولع ىقلت » رعاشلا نأب يليلخلا ىلع نب دوعس خيشلا يوري اذهلو

 ذاتسا ىلا لقتنا مث يبحرلا دوعسم نب رهاز قذاحلا هئرقم ىدل ميركلا نآرقلاب ائدتبم نيزاتمم

 ىلع أرق مث . يفسويلا ملاس نب سيمخ نب نادمح ريبكلا يوحنلا لضافلا ةيبرعلا ةغللا

 خيشلاو ث ءايلعلا ةيهاد بقل لوخ يذلا يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا

 . « ءاضقلا ةبتر نالغشي نيذللا يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس

 : ةيبدأل اهتناكم

 هنع لاق اهئابدأ خيشو 3 نايع ءارعش ريمأ يليلخلا يلع نب هللادبع رعاشلا ربتعا

 ءارعشلا ةلود ربنم ىلع مئاقلا { ءارمالا رعش ءاول لماح © عرابلا رعاشلا : دومح نب ملاس

 . ةغايصلا ناقتاب لايجلا يلح سبلاو © ةغالبلا ةدمعأ ىلع عضو رعش هناب هرعش فصوو
 مل اجهنم هب جهنو ض هيلا قبسي مل اذخام هرعش قفارم يف ذخأ هنا ه : اضيأ هيف لاقو

 . « هيلع مدقتي

 : هتافلؤم

 . م٣٧٩١ ةرهاقلا يف عبط رعش ناويد ( ةايحلا ةذفان نم )

 . م٨٧٩١ ةرهاقلا ين عبط رعش ناويد ( ةيرقبعلا يحو )

 . ةطوطخم رعشو رثن ( تاماقملا )

 عطقلا نم ةحفص نيعستو ثالث يف تءاج . تاماقم تس ىلع ةطوطخملا يوتحت

 رطس لكو 3 ارطس نيرشعو ةسمخ ىلا نيرشع نيب تاحفصلا رطسأ ددع حوارتي ، طسوتمل
 . ابيرقت ةملك ةرشع يتنثا يلع يوتحي

 ضعب كانه نأ مغرب اءورقم احضاو طخلا ناكو & خسنلا طخب ةطوطخملا تبتك دقو

 . اهطبضو ، اهبيوصت يف دهج ىلا تجاتحا تارابعلا وأ تايلكلا

 ۔ _ ٥٨



 ربغ اهضعبو () ءورقم حضاو يبناج شماه اهب تاحفصلا ضعب ةطوطخملابو

 () حضاو
 وه ام اهنمو ") حضاوو ءورقم وه ام هنم تاحفصلا ضعب لفسأ يف شماه دجوي ايك

 ` )٤) ا .

 حصاو ريع

 (©) بتاكلا رعش نم اهلك ةطوطخملا يف تدرو ىتلا دئاصقلا

 مسا وأ ةيآلا مقر ىلا فلؤملا رشي مل ةطوطخملا يف تدرو يتلا ةينارقلا تايآلا

 (`) ةروسلا

 )١( لايكتسا وأ بيوصت ىلا جاتحت تارابغو تايلك ةطوطخملاب تدرو

 ىليلخلا تاماقم ق ةياورلا

 ربغت دقف لطبلا امأ دحاو اهيف ةيوارلا نأ ظحالن اننإف تاماقملا هذه ضرعتسن نيحو

 . ( ةيلئايسلا ) ةسماخلا ةماقملا يف

 : ل وأل ا ةماقملا

 دجن ۔ ةروهشملا ةينايعلا ةنيدملا ىوزن ةنيدم ىلا ةبسن : ةيوزنلا : ىلوألا هتماقم يفف

 دوه نب ديهارف خيشلا : وه لطبلاو & ناطحق نب يراشلا تلصلا وبأ : وه ةيوارلا نأ

 . ( ليلخلا وبأ )

 )١( ةطوطخملا عجار : ٧۔٣٦۔ ٣٨ .

 )٢( ةطوطخلا عجار : ١٤ ۔ ٣٩ .

 )٣( ةطوطخملا عجار : ٨۔١١۔١٢۔٢٩۔٢٣٠۔٤٧۔٥٣۔٥٤۔٥٥۔٥٧۔٥٨۔٥٩۔٦٠ .

 )٤) ةطوطخملا عجار : ٤٥ ۔ ٤٦ ۔٤٨۔٥٠۔٥١۔٥٢۔٥٦ .

 )٥( ةطوطخملا عجار : ٤۔٦۔١٠۔ا١١۔١٦۔١٧٩۔٢٠۔٤٢۔٤٣۔٤٦ : ٥١۔٥٥ ٥٧ ۔٥٨۔٦٦۔٦٨۔٧٦۔٨٥

 _۔٨٧۔٩٢ .

 )٦( ةطوطخملا مجار : 4٩۔١٢۔١٣۔١٩۔٣٢۔٣٤۔٣٦۔٣٧۔٣٨۔٤٢۔٤ا٤۔٥ا٤۔٦ا٤۔٩٣.

 )٧( ةطوطخملا عجار : ٢۔٧۔٨۔٩۔ ١١ .

 ۔ ٥4٩



 ؤ ىوزن ةنيدم لصو ىتح ىوضر ءاروح نم ةهراف ةباد ىلع ةيوارلا جورخ يكعتو
 قلذ 5 روقو خيش لوح نوعمتجم سانلا اذإف } ركذلا تاقلح هيف دهشيل . دجسملا دصقف

 هيلا لآ امو . هلوسر ةثعبب مهيلع هللا لضفبو مهتيلهاجب مهركذي : سانلا ظعي {. ناسللا

 برغلاب مهباجعا ىلع مهموليو { ةنسلاو نارقلا نع مهداعتباو مهقرفت دعب برعلا لاح
 لوقعملا لهأ ايو ، لوقعلا بابرأ اي ه : لاق اممو . ةرببكلا بونذلا باكترا ىلعو هتراضحو

 هتيئاغوغ هيف ترثكو .3 هؤاضيب هيلع تغطو .3 هؤارفص هب تضاف نامز يف مكنا ، لوقنملاو

 (). « توبكم هيف قحلا ذخاو ، توقمم هب قدصلا بحاص .3 هؤاضوضو

 اوعاضأ افلخ مهدعب نم انحبصأ دقو ۔ يناوخا اي مويلا انلاب ايف ه : اضيأ لاقو

 © تاهرتو ريطاسأ انلق ةوبنلا ةوعد انناذآ يف تسم ايلك 0 تاوهشلا اوعبتاو & تاولصلا

 بلجيو } هلجرب رهدلا انضكري ، دشأ ىلا ديدش نم الا لقتنن ال 5 ديقلا ىلع ريسالاك نحنو
 لاق : نوثالثو دحاو اهتايبأ ددع . هفيلأت نم ةديصقب هتماقم ىلحو ("" هليخب ودعلا انيلع

 : « اهيف

 ءاخرلا هاهدزاو وهللا دبع نكلو {. هلالا دحو نم نحن

 اوءاش فيك مهنوناق ىمسملاو ايدق ايسا عرشلاب ىلحتن

 ءاس عمقلا هل تده ا ذ حأ ءاسعقلا ةزعل ١ ةورذ نم انوذخأ

 ءايلع الف تكدكد ام دعب ليبس اهيلا انل له ىرت اي
 (”ءانبلا انمزع نيح انل تناك ايك اهونب مهنأ ىرت مأ

 © هربخ فرعيل ةيوارل ا هعبتف . سانل ا نيب نم لسن ١ هتظعوم نم خيشل ١ ىهتن ا املو

 دعتبا ، لطبلا رمأ ةيوارلا فشك املو هجو ريخ ىلع همالك غيلبت ىلا هقفوي ن أ هبر وعدي هعمسف

 . ةرخآلاو ايندلا ف هرخ هيف ام ىلا هدشريو . هل وعدي وهو 3 هنع

 )١) ةطوطخللا : ١۔ ٥٣ .

 )٦٢( ةطوطخملا : ٨ ۔ ٩ .

 (٣) ةطوطخللا : ٩۔ ١٣ .



 : ةيناثلا ةماقملا

 لاقتنا ةليسو نأ دجنو اهيف هلطب وأ هتيوار ريغتي مل . ةيلؤاستلا : ةيناثلا هتماقم يفو
 اهتئطو ناو & ترم اهتبكر نإ { ربخملا ةنيتم ، رظنملا ةقينأ ، رهظملا ةمخف ةرايس » : ةيوارلا

 لحم مامأ اهفقوأ ). « تاجاحلا ضعب ءاضقل } تاقرطلا اهب بوجأ تنكف . ترف

 لاهجلا ةعئار ةأرماب ىقتلاف } هتاجاح نم ةجاح ءاضقل الجرتم بهذو هئاقدصأ نم قيدصل

 ىلا انب ملهو . ةفسلفلا نم كعد » : تلاق 3 اهلايجب هراهبنا هنع لاز املو ، هبلب تذخأ

 ةقيقحلا ىلاا نايدصل ينا 3 ممألا ةدايس برعلل لعجو ث ملقلا قش نموف . ةفرعملا باحر

 (" . « ةصقانلا ةلمجلا ىلا موهنملا ىدص الو ، ةعصانلا

 { ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم ، مظعألا لوسرلل الا نكت مل } ممألا ةدايس نأ انمهفأف

 (٣) . هدهعب اوسخبي ل نيذلا ٠ هدعب نم راهطالا هعابتالو

 ءاسنلا ل ١ بستنت فيك : اهل س مث ] مهمالس او برعل ١ ةيلهاج نبب امل نزاوو

 اهيلع يندت نأب اهحصنو ؟ هللا رمأ ةفلاخم اهلامج نع نيبت يهو {© تاليصألا تايبرعلا

 { رشقلا ىلا ال بللا ىلا رظني هللا نا » : تلاقف . اهلعب ىلا الإ اهتنيز يدبت الاو 0 اهبابلج

 (٤) . « رشنلا ىلا ال يطلا ىلاو

 ٨ هيلا اعرسأف { دوه نب ديهارف خيشلا لوح نوقلحتي سانلا ايأر & كلذ ءانثأ يفو

 راتخف ةلئسأ هلأست تعرشف اهب ىفتحاو 3 اراح الابقتسا خيشلا اهلبقتساف .3 هيلا اهفرعو

 ةرهزب عاتمتسالا ىلإ بابشلا ةوعد اهرهاظ ةديصق نع ارعش : لوألا لاؤسلا ءاج

 : اهتايبأ ضعب لوقت & مهف نهتنيز نيدبي يتاوللا تايتفلابو 3 رمعلا
 هن امزل هنامز لضف حيتيو . هن اعير يف ميهي ب ابشل ١ لخ

 )١( ةطوطخملا : ١٦ ۔ ٢٤ .

 )٢( ةطوطخملا : ٢٩ .

 (٣) ةطوطخملا : ٣٠ .

 )٤( ةطوطخملا : ٣٢ ۔ ٣٣ .

 ۔ -_ ٦١



 هناند نيبو هرهزم نيب ام هعاري فورحلا ىلع طاقنلا عضي

 ()هناسح نيب تاذللا ةوفغ ىف ابشلا نعط الو هظقوي هيتلا ال

 ٠ ميوق اهانعمو . ميظع اه ازغمو ٠ ميخر اهظفلو ٦ ميلس اهقطنم نا » : اهس اجأف

 () . « ةيقرشف اهتهجو امأ

 هتاجانمو ميسنلا نم قرأ هلزغ 6 لوقعلا يبسي رعاش نع ارثن : يناثلا لاؤسلا ءاجو

 لاحل ١ ةعورو نسحل ١ ةرضن يفو ٠ هريثأت بحل ١ ةرمغو رمخل ١ ةروس يف ٠ ميعنل ١ درب نرم ذل ١

 ىلعو ٨5 هتيعرشو هريكفت يف ةيعجرل ا نم عونو هتعزن ف ةيشحول ١ نم ء يش ىلع هرذعتأ © هربعت

 () . هقرطو هذخام يف ضومغلا هبش ىلعو هقلخ يف ةوادبلا نم ةسمل

 { لمعلاو لوقلا ءارو عفاودلا ىلعو & ناميالا ىلع هلك كلذ يف لومعملا نا : اهباجأف

 ٠ بلقلا يساق ناك دقف ٠ همالساو هتيلهاج يف _ هنع هللا يضر - رمع نب قرفلا اهل زربا مث

 فرتعاو ملسأ نأ دعب حاتقمب هجشت هتجوز لمحت مث هتنبا دأو هسفن هل تحابأ { قلخلا يفاج

 . ن مملسمل ١ روهمج م اما روهمل أ ديدحت ةيضق ف هئطخب

 : يآلا تيبلاب دوصقملا نع : ثلاثلا لاؤسلاو

 (١٨!؟ ءايض اهنم نيقفاخلا يف عش سمش بجحت فيكو اهوبجح

 ؟ رعاش ةغلابم وه مأ روجحملا ٠ ٣7 روفسلا ىلا ةوعد وهأ

 ةثونالا اولعجو { لامجلا فصو ىف اوننفتو } لايخلا يف اولغوأ ءارعشلا نا : اهباجأف

 اهب اولحأو 3 ردبلاو سمشلا اهب اوزغف ، مهلبق نم ةيرعاشلا يحو طبهمو { مهلزغ ةزيكر
 لمحم ىلع تذخأ ول ، لزغلا نم تايبأ ىلع ةريثك دهاوشب اهعم فاطو . . رحسلا مارح

 ىلع نيمولم ء ارعشل ١ سيلف © ةينلا ىلع لوعمل ١ نكلو ٨ اروجفو ةيصعم تن اكل ره اظلا اهظفل

 . مهلاوقأ نم ريثك يف لايخلا ءارو نورجي مهنال نولوقي ام لك

 )١( ةطوطخملا : ٣٤ .

 )٢( ةطوطخملا : ٣٥ ۔ ٣٦ .

 )٣( ةطوطخملا : ٣٨ .

 (٤) ةطوطخملا : ٤٠٣٩ ۔٤١ .

 ۔ -_ ٦٢

 



 ركذلا تايآ يفو يبنلا ءاسن ثيداحأو ، مهيلع هللا ناوضر ۔ ةباحصلا ثيداحأ يفو

 مث رهاظلا اهانعم ىلع لمحت ال ظافلا يف تدرو { ةيسنجلا تاقالعلا نع تايانك . ميكحلا

 رعشلا ىلا نوعمتسي اوناك هنع هللا يضر - سابع نباك نيملسملا ءاهقف نأ ىلع ةلدأ مدق

 . كلذ يف نوجرحتي الو هنوظفحيو & يلزغلا

 وه امناو مارملا ةقيقح يطعي ال {، مالكلا يف رعاشلا ننفت نا » : هلوقب مالكلا متخو

 . لاضفملا ملسملاب نظلا نسح نإف { لاح لك ىلعو 3 زاجعالاو ةغالبلاو { زاجملاو لايخلا
 ءاج } هكتهت الف توبكنعلا جسن لثم كيخأ نيبو كنيب ناك ناو ، لايكلا ىلع ليلد ريخل

 . مدقلا كب تقلزناف تلجعتو {. مدنلا عفني ال ثيح تمدن ايبرف ، توكلملا يذ مكح يف

 ©) « هالوتي نم يلو وهو . هللا ىلا اياونلا رمأو

 ملسلا يف ةباحصلا ءاسن كولسب اهلاؤس تطبرو هيأر نع : سماخلا لاؤسلا يف هتلأسو
 . نهدحو يبنلا ءاسن ىلع ضرف باجحلا نا تلاقو {، دجاسملاو قاوسألا يفو { برحلاو

 مراكم نم هيف امو نامزلا كلذ اهل فصوو . اننامز ريغ يبنلا نامز نا » : اهباجأف

 نم هيف امو اننامز اه فصو مث 3 ةيمالسالاو ةيبرعلا قالخالاب قلختلاو & نوصتلاو ةفنألا

 ةأرملا نأل . اهيلع تنزحف ةيمالسالا دالبلا تراز ةيبروأ ةأرما ثيدحب ءاجو . لئاذر

 بولسأب ةباجالا متخيو . ةيبرغلا ةأرملا تدلقو ، يمالسالا اهسابل نع تلخت ةملسملا

 اللعم ، روفسلا ذبن ىلاو ، باجحلا ىلا ةدوعلاب اهايا ابلاطم ةاتفلا ابطاخم رشابملا حصانلا

 اهلجأ نم رطاخملا ماحتقا ىلا لاجرلاب ةعفاد.. لجرلا لايخل ةريثم ةبجحملا ةأرملا نأب كلذ

 3 ماملالا ىلع اهتردق دقفت اهنإف 3 اهلامج ىأرو { اهتقيقح فشك دقو امأ ، اهاضر لجأ نمو

 ١ لالضلا يف عكستلا نم هسفن ظفحي نأ باشلا حصنيو . ةريغلاو عافدلا ةيمح عرز ىلعو

 ميلاعت ىلا عجرا & باجعالا غلبم اي ؤ باشلا اهيأ تنأو : هل لوقيو & لالحنالل عرستلاو
 هل نيبي مث . . هاتملا يف لغوتلاو { ةاتفلاب هبشتلاو كاياو { كنيرق رايتخا يف غلايو ، كنيد

 كوفجيو بيرقلا كتقميو ، كركذ مهنيب لمخيو & كردق سانلا ىلع نهيف ، لالحنالا ةبقاع

 )٢( . « بيرألا كب نيهتسيو . بيدألا

 )١( ةطوطخملا : ٤١ .

 )٢( د ةطوطخملا ٤٣ .

 ۔ -_ ٦٣



 مادعالاك . ةينيدلا دودحلاو ، ةيعرشلا ماكحالا ف هيأر نع : سداسلا لاؤسلاو

 نا ةينازلاو ينازلا مجركو . هيلا هعفدي بابسالا نم ببس الو ، هيلع هل قح ال نم لتاقل

 دلجكو ،. نايضارتم كلذب ايها ملعلا عم ، نينصحم ريغ اناك نا امهدلجو {© نيينصح اناك

 . جاتحملاو قراسلا دي عطقو | بذاك ريغ لوالاو يناثلا عىسي مل ناو & براشلاو فذاقلا

 ؟ ةيعجرلا نم عونو {} ةيشحو اذه يف سيلا ، جاعزالا نم ءيش اهب ىرخأ ءايشأ ىلا

 ةباجا اهبيجي ذخأو . أدهو كسامت مث { لاؤسلا نم ابضغ ديهارف خيشلا طاشتسا

 عاونأ نم عون لكل ةيقطنملاو ةيعرشلا ججحلا اركاذ هنع تلأس امم ةطقن لك نع ةلصفم

 سنج نم ءازجلاب أت ، ةيعرشلا رماوألا دجن اذكهو » : الئاق هثيدح متخ مث . دودحلا

 ماكحأ اهنأل ، مهتلوصل ايناثو ، مهتروثل اعطاقو { مهتكوشل ارساك نوكيف . ةيربلا لمع

 قمع يق دعبألاو © مهنم مهحلاصمب ملعألا 3 مهقرطو مهدصاقم فرعو . مهقلخ نم

 ). « هروهت هيلا يحوي ايب هنم ملاعو ، هروصمو ءيش لك قلاخ 9 مهنع مهريكفت

 ءوض ىلع باوجلاب ملهو { لقعلا عرشلا ةقباطم يف هيأر نع : عباسلا لاؤسلاو
 )٢( ؟ هاوألا هيبن ةنس وأ هللا باتك نم ناك ام الا ، لقنلاو دانسالا نم ايلاخ 3 لقعلا

 ملعأ وهو {. ةقيلخلا بر نم عرشلا نا انفرع 0 ةقيقحلا انفرع نحن اذإف » : اهباجأف
 هادحتن نأ انب فيكف هتانونكم نم وهو لقعلا قلاخ هناو { اهرسو اهرهجو 3 اهرضو اهعفنب

 3 ناجلاو سنالا ديس ةنسو 0 نآرقلا نيبتي نأ عيطتسي يذلا وه لقعلا نكلو .3 هتاقولخمب

 ايهيلعو نوعمجملاو { عامجالا ردصي ايهنع 0 نادمتعملا نانكرلاو ، نالوألا نالصالا امو

 ءاج دقف ، باتكلا يف ءاج ام لك قيقحت لقعلا عيطتسي لهف {} نودهتجملاو داهتجالا دمتعي

 ءاج ام ريغ ىلا . رانلاو ةنجلاو ربقلا باذعو ، باسحلاو نازيملاو طارصلاو رشحلاو ثعبلا هيف

 () . « رابخألا تايبيغ نم هيف

 اذإ امأ » ةبخاصلا تاعمتجملا يف هبحاص شاع اذا ايداع نوكي لقعلا نأ نيب مث

 ايوق لقعلا حبصي نذإف هتالكأ نم لقأو 0 هتاوهش نيبو هنيب لاحو { هتاولخ يف هضور

 )١( ةطرطخملا : ٥٨ ۔ ٥٩ .

 )٢( ةطوطخملا : ٥٩ .

 ۔ ٦٤ ۔-



 ء اوهال ١ نع ايناج ذخؤيو © ةبلحلاو ءاضوضل ١ نع دعبي هن ال { اعرتخمو ادقتم لظيو & اعدتبم

 17 هرهج تاحلاصلاب وكزيو ، هرس ةياغلا نع فشيف 5 ةبرطضملا

 ىلا موجنلا يف هرظنو هريكفت هاده فيكو 3 ميهاربا لثم ءايبنالاب ةلثمأ برضي مث

 : لاق نيح ىملس يأ نب ريهز رعاشلاك نيعدبملا ةرقابعلا ضعببو ئ قلاخلا ةدحو

 ملعي هللا متكي اهمو ىفخيل مكسوفن يف ام هللا نمتكت الف
 مقنيف لجعي وأ باسحلا مويل رخديف باتك يف عضويف رخؤي

 دق ايندلا نال ك باسحلا موي دوجو ةرورض ىلا هريكفت هاده يذلا لفون نب ةقروك وأ

 هفصو رركي مث . ًارشف ارش ناو ًاريخف اريخ نا هلمع ءازج ءرملا لانيل { اهيف رمعلا عستي ال
 راكفا { ةميلسلا اهراكفأ يف ةميلسلا لوقعلا نوكت اذكهو » : الئاق ةميلسلا لوقعلل

 ف عاطقنالا اهرهوج يفو . ةيئانلا ءايشألا كرد اهيلع بعصي ال . ةيدابلا يف ةنوشخلا

 رصنتست نأ عيطتست يتلا لوقعلا يه هذه © تالكالا ذيذل نع ةغلبلاب ءافتكالاو & تاولخلا

 ). عرفلا نينافأب هلصأ نلع لدتست نأو ى عرشلا رس

 بذكلا لمتحي وهو {} لقعلاب هقلعت ىدم امو لقنلا » يف هيأر نع : نماثلا لاؤسلاو

 )٢( ؟ « قح باصن هيلع ماقيو ، نيد هيلع ىنبي فيكف © قدصلاو

 اذإف لصاولا لصي لقعلا زكرم ىلاو © لقاعلا لقتني لقعلا ةطقن نم » : اهباجأف

 8 هتجح ةماقتساب اقثاو © هتجح لوبقب اريدج ناك ،} هتحصو لقنلا ىلا لقعلا نأمطا

 نايدألا تماق لقنلابف . هتزيرغ حامج هب حبكي ناو 3 هتزيكر سسأ هيلع ينبي نأ عاطتساو

 ايع انك . عقاولا ةدهاشم هيف انسمتلا اذا امأ & لبسلاو تاياغلا تللذ لقنلابو ، لودلاو

 ةنبا كنا كل نيأ نمو ؟ دلاولا نع هلوقت اييف ةقداص مألا لهف 0 عقاوملا دعبأ ىلع هسمتلن

 . دلاولا كلذ

 )١( ةطوطخملا : ٥٩ _ ٦٥ .

 )٦٢( ةطوطخملا : ٦٥ . ٦٦ . ٦٩ . ٧٠ .

 )٣[ ةطوطخملا : ٧١



- 

 . بايترا يف مالا كلت نم تنأ لهو باستناللا مالغف اذا

 لهو ؟ دوجو نم قدصلل ىرتاي لهف ، تالايتحالا روحم ىلع رودت تاياور هذه لك

 (. « نيعلا مهوت يف الا ؟ نيع نم هل لهو ؟ دوجولا ضعب نم وه

 . مايصلاو ةالصلا ف هيأر نع : عساتلا لاؤسلاو

 : رواحم ةعبرأ لوح تراد ةباجا اهباجأو كسامت هنكلو اهلاؤس هبضغ ام ؟ ةاكزلاو

 : ةالصلا ؛ لوألا روحملا

 ۔ ٢

 : لقعلا قيرط ۔ اهتدئافو اهتيمهأب اهعانقا يف كلس دقو

 مهتيؤر نم اوعنمو مهل اودجسو 3 كولملا اودبع نيذلا نيينثولا سانلا ةلاح نيب نزاوف

 رضت ال ةراجح نودبعي اوناكو 3 ةداعسلاب اورعش مهوأر اذإف 3 ةردن ىلع الا
 هاري تارم سمخ هلل دجسي نم ةلاحو ؤ عفنيو رضي نم ةدابع نوكرتيو © عفنت الو

 هايأ نم ةيبلتلاب بيجي & بيجتسيف لضفلا هنولأسيو آ بيجيف اهيف هنوعدي » { اهيف
 ٢) . .م يدابع اي لوقيف هايأ مهئاعد يف فطلتيو 0 يداني

 انق تقو يف ناسنالا اهل موقي ، لمعلل ةاعدمو ، لسكلل ةافنم ةالصلا نأ اهل نيبو

 ةيسدقلا ةحفنلا كلتب هسفن دجيو ةريرسلا ءافص نم هسفن دجيف 3 ناظقيلا هيف دجوي

 نين الئام هارتف ةضمولا هل ىلجتتو { اهيلا قوشلا اهب ريطيف ةحمللا هل حولت . . ةريرق

 تايآلا تايغن هعايسا وزغتو . هقاوشأ يف مهمهيف حيبستلا ميجارت هبرطتو . اهيدي

 وج يف وهف 3 هقامعأ يف هيلا ىعسيف هللا ىلا قوشلا هب جيهيو 4 هقامعأ نم اهف هوأتيف

 . هرون جيرأ قافآلا حاتجا ايلك سنألا نم ضور ىلعو 0 هريغب هنع ضوعي ال

 اهبحاص دمحت انيب ةيربلا برو اهبحاص نيب { ةيسدق ةمسو { ةيحور ةلص ةالصلا ناو
 نييعرملا نيب ردقلا للحم ابيهم كلذك هدبت . ةالصلا كرات دنع ىتح ابوبحم

 ةاعرلاو . )٣(

 )١( ةطرطخملا : ٧٨ . ٨٠ . ٨٤ . ٨٧ .

 ر٢( ةطوطخملا : ٩٠۔٩١-!٩ .
 (٣) ةطوطخملا : ٤٥؛٤۔ ١١ ۔ ١٢١ ۔٣٨ .

 ۔ -_ ٦٦



 ٤ ةميرك ةينارق ةياب كلذ ىلع لدتسيو } هدحو هلل ةصلاخ ةالصلا نوكت نا طارتشاو ۔ .

 مايصلا ؛ ىناثلا روحملاو :

 : هلوقب هرهوج نع نابأ دقو

 حورلا ملاع ىلا 9 ماعطلاو {. بارشلاو © ماسجألا نع يلختلا وهف مايصلا رهوج امأ »

 مئاصلا رعشي ثيح ةربخلا سوفنلا ثيح . ةرونتملا ةيناسنالا ثيح . مائولاو بحلا ثيح

 (). « نيسئابلا ءاكبو نيرطضملا ةرورضو ، نيعطقنملا شطعو { نيسئابلا عوجب

 : نيمئاصلا فصي مث

 مهنوطب يف ةمقللا نولخدي ال ، فاحلالاو لاؤسلا مدع مهتزيمو ، فافعلا مهتنيز »

 مهليلو ، دبعت مهراهن .. اهلحم عوجلا بهلي ىتح اهنوعلبي الو . اهلح اوفرعي ىتح

 . هتبحم لهأ اوناكف 0 هتفرعم قح هللا اوفرع } ركف مهترضحو ، ركذ مهتولخو ؤ، دجهت
 . هترخ ةاقسو . هترضح ءامدنو

 ةايحلا نورثؤي ال 3 اهباطقأ مهف برحلا تناك ناو . اهباحصأ مهف ملسلا تناك نا

 ٦ برشلا ىلا شاطعلا قباست توملا ىلا نوقباستي { ءانعلا ىلع ةحارلا الو } ءانفلا ىلع

 كشالو هنأل 3 مهنيعأ كلذب ةريرق ، برقلا ةرضح يف هللا ىلا اياحض مهسفنأ نيمدقم

 (}. « مهنيدت

 : ةاكزلا 2 ثلاثلا روحملا

 : هلوقب اهفصو دقو

 لاوحأ اهب حلصت 3 فورعملا تافص غلبأ نمم يهو ،. فورعم اهرهوجف ةاكزلا امأ »

 . هلل هب نيدي انيد اهربتعي اهجرخم نأل { تاقبطلا نيب بحلا اهب حصيو {“ تاعمتجملا

 تايركل مكاحلا وأ ] حلاصلا قحتسملا ام سمتلي 6 هاتآ ايب رورسم وهو اهيتؤي هدحت كلذلف

 )١( ةطوطخملا : ٨ ۔ ٦٧ ۔ ٨٧۔ ٨٨ .

 )٢( ةطوطخملا : ٨٠ ۔ ٨٨ .

 ۔ - ٦٧



 دجتو ] هلام نوكي ثيح اضرلا هنم ايجار هلالج لج هللا دي يف اهعضو هنأكف . حلاصملا

 يقؤملا ناميا فرعي هنال 7 هيبأ نم ةمقللا لوانتي ايك . هيخأ دي نم اهذخأي اهقحتسم

 . « هقخ اهاتؤملل اهربتعي اهيتؤم نأو {© هقدصو

 . امهنيب يعرشلا مكحلا يف قرطلا ركذ دعب 3 ةبيرضلاو ةاكزلا نيب قرفي مث
 اينا دم وأ رزج ىلع فقوتت الو & دح ىلع فقت ال اهنأل { ةبيعملا ىهف ةبيرضلا امأ »

 يهو 7 ةيناميا اللا تاعزنلاو { ةيناسنا اللا تاوزنلاو 3 ةيناطيشلا سوفنلا ىوه ىلع بترتت
 اهيف لقعلاو .0 ءارب اهنم هللا نأل تاعزنلا ءعىسو {© تائفلا فكتو }© تاروثلا ببست ىقلا

 . « ءاي )١) اع

 : جحلا ؛ عبارلا روحملا

 : لاقن هتدئاف نع فشك دقو

 كلت ىلا لصي امدنع . جاهتبالاو طاشنلا نم جاحلا هدبي ام يفكيف جحلا امأ ه

 يتلا ةقشملاو 3 هيناعي يذلا بعتلا نم مغرلا ىلع . رثاملا كيتاه لضف هل نيبتيو 0 رعاشملا

 هرئاعشو هرعاشم ىلاو ذ اقايتشا الا جحلا ىلا هديزي ال اذه لك ٠ تايفوو ضارماو ٠ هيقالت

 .)٢( « اقالطنا الا

 : الئاق جاجحلا فصي مث

 نم نولاوي هللا ىف ةوخألا مهعمجت 35 طسقلاب مهنيب ىواسو ، قحلا مهنيب ىخا دقل »

 نا 3 هللا ةفاخغ مهقلقت إ مهوفص ريثك ، مهوغل ليلق 3 هاداع نم نوداعيو . هالاو

 همركلو ، نولبقتسم هلضفلو نولبقم مهبر ىلا . اورفو نا ءاجرلا نسح مهجهبيو 3 اورصق
 مهاعد . نولسني بدح لك نمو “ نوتأي بوص لك نم . نولهتبم هيلا ءاعدلابو . نولما

 )١( ةطرطخملا : ٤٧ ۔ ٤٩ .

 )٢) ةطوطخملا :  0_٢ه٥ .

 ۔ - ٦٨



 رهق مهعفدي ال { هيدي نيب نيعشاخ 7 هيلا نيبينم { هءادن اوباجاف مهادانو { هءاعد اوبلف

 . _ قيتعل ١ تيبل ١ برل ٠ قيمعل ا بحل ١ هنكلو {& ره اظ لمأ مهبلبحي الو {& ره اق

 ناو تاجردلا يف هدنع نيواستي لهو ( تاجوزلا دذدعت لوح : رشاعلا لاؤسلا رادو

 ؟ « لضفلاو مالسالا نياف } لدعلا دجوي مل ناو ؟ لدعلا نياف كلذك نكي مل

 كبسحو « ةدحاوف اولدعت الا متفخ ناو ل : لوقي هنأش لج & لوقعملا قفو ىلعو

 . اهصخل الا ةقيرط الو . اهصنتقا الا ةدراش كرت ام 3 هدراوم قدصأ ايف نآرقلاب

 ) أ )

 (ج)

 ( د )

 : لاقف رومألا ىلا اهترظن هنم دمتستل 3 هللا باتك ىلا اهتدوع حدتما نأ دعب : اهباجأف

 هلوق نم كلذ مهفيو { ليحتسم تاجوزلا نيب لدعلا نأ فرعي ميركلا نآرقلا

 ايفن لبقتسملا يفن ديفت نلو « ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو » : ىلاعت

 ددعت نع ىهن ايف هيلعو © اعقاو لاحب نكي مل لدعلا نا مالكلا مهفاف ، اعطاق

 يف ليملا لك ليملا نع ىهن هنكلو & تارضلا نيب ام نيابتب هملع عم 0 تاجوزلا

 . ليزنتلا مكحم

 موي ممألا مكب رثاكم يناف اولسانت اوجوازت » مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن لوق لعل

 نيواستي مل ناو كلذ ةدكؤملا ةيآلا دكؤتو تاجوزلا ددعت ىلع عطاق ليلد هيف « ةمايقلا

 . تاجردلا يف

 نهضعب عضي نأك ةرياغملا هراثآو ، ةرراضملا دصقب تاجوزلا ددعت نا امأ »

 هدابع رذحو ث هنع هللا ىهن ام اذهف 3 ةقلطم الو ةنئمطم ةجوز يه ال . ةقلعملاك

 . « هنم

 ةدحاوب يفتكي ال هبابش يف لجرلا نإف . ةيعيبط لاحو . ةيلقع ةيحان نمو »

 { ةليلح هل دبي نأ هب ىدجألا لهف . ةدلاو تناك وأ ةيرهشلا ةلاحلا عم اصوصخ

 ۔ _ ٦4٩



 ( و )

 )أ )

 هلهأ ىلع نيلاحلا يأو ؟ هللا مكح ريغ ىلع ةليلخ هل دبي مأ ، هللا باتك مكح ىلع

 ؟ « رسعأ ىرت اي هيلعو لب اهيلع اهيأو ؟ رسيأ

 © كاهتنالا اهزع مطحيو ىوهلا اهب بعلي 0 كاذو اذ نيب ةعئاضلا ةليلخلا كلت لهو »

 مهتلا اذا ىتح {} يرتمتل ةمقللا يطعت ةبولح وأ & ىرتشتو عابت ةاجزم ةعاضب يهف

 ، بيشقلا بابشلا بوث اهنع تعلخو . هتيغب اهنم لاضلا غلبو { هتمقل عئاجلا
 نأ نم امهف صانم الو ، بيهرلا بيشلا رفغم اهسأر لع تعضوو هعلخت نأ اهل دبالو

 نيأو ةايحلا يف كيرشلا نياف 3 مدقلا ةلذ فرعتو 3 مدنلا نانب ضعت كلانه هعضت

 & اهنم رخسيل هارت اهتيلف هتمهن اهتبعادو ، هتمض اهتبعال نم ام ؟ هانمتت يذلا دلولا

 تجوزت ىنتيل : لوقت اهلاثم ناسلبو لب اهلاح ناسلب ينأكف { اهنع برضيل هملكتو

 ةشحوتم يسماو { ةتوقمم ةديرط شعأ ملو ؤ تببحأ اك ءانسنلا تكراشو . تبجنأف

 نكت مل ول ىتح تجوزت ولف } ينم يحور ىتح اربتو ى ينع يسفن يندرطت 3 ةتوبكم

 ولو .ث ةيعرم ةياعرلا ىلا اهتاجاح دنع اهسفن تدجول ٤3 ةيظحم اهجوز دنع

 . « قيقش

 اذهل غاس اذلف { دوهعملا يف لاجرلا ددع نم رثكأ { دوجولا يف ءاسنلا ددع نأ بسحأ

 نم افوخ .3 ةدئاز ىرخأ وأ اثالث رخاو { نيتنثا جوزتي نأ اذهلو ، ةدحاو ذخاي نأ

 يفو &، بابسألا لصتتو ، باسنالا محتلتلو & نهعاضوأ ءوس وأ . نهعايض

 . بقاعتلاو محارتلاو لخادتلا ةلصو ، براقتلاو طبارتلا ةمكح جاوزلا

 . ركفملا يأر هيف ىرت اي ىناو ؟ ركبملا جاوزلا لوح : رشع يداحلا لاؤسلا راد

 : باوجلا ناكف

 نيابتلا نم مكو { نهدارفأ نيب قورفلا نم مكف {، نهلاوحأ يف نفلتخي ءاسنلا نا »
 . ا ركنتست الو جوزل ا ءاقل ىنمتت ةركبم نس ف ةاتف نم مكف ٠ نهلويم ف



 ( ب)

 (ج)

 ( د )

 ( ه)

 اديدش ءامدا اهامدأف ىوزن يف يليعايسا لجر نم تجوزت ةريغص ةاتف ةصق يكحو

 ىلع ترصأو تضفرف اهجوز نم اهذخأ اودارأو ت اهجالعل اهلهأ رطضأ

 . هب كسمتلا

 تناكف اهرمع نم ةرشع ةيداحلا يف يهو اهلهأ اهجوز ىرخأ ةاتف ةصق ىكح مث

 رسب ةفراع الو ءاسنلا دح ةغلاب نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع اهجاوزب نيعلا ةريرق
 . ءاسملاو حابصلا

 رزنلاو © كلذ نيب ةيرثكألاو ) ركبملا جاوزلا ف نبغري ( كلذكو ءاسنلا ضعب ناك نإف

 نكلو ؟ هل دعن نأ انل نمف { هل مكح ال ردانلاو ٠ ردان كلذف {} كلاسملا ريغ ىلع

 سانلا رثكأو & طسولا رومألا ريخ . لثتمت ةدعاق لاثمألا ضعبو { لثملا يف لاقي ايك

 . طمنلا اذه ىلع

 & راوبلا ةفاخم كلذو مهيدل شاف ركبملا جاوزلاو . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناك

 . لدعل او طسقلا لها مجن أ اك ٠ لضفل ا ةمق ىلع مهو ٠ راعل ا ةمصوو

 ةمث ناك ولو . نينمؤملا مأ نم هجاوزب كلذ دكأ . نيملاعلا بر ةالص هيلع يبنلاو

 اييف & سانلا مزحأ هنأل { هلعفي نأ دمحمل ناك ام & باطتسي ال امو & باعي ام

 ٤ اهلثم ف هب جتحت الف . لوسرل ا كلذ نا » : لوقي نميف ةربع الو ٠ هلمعو هلمعي

 ىلعأ © دمتعن نم ىلعو . جتحن نميف اهله أ ةيفينحلل وهو . هب جتحن مل نأ يرمعلف

 . « اوعاطتسا نا اننيد نع اندر نولواحي نيذلا { دنفلا لهأ نيباتكلا

 نم دشحلا نيب نم لسناو ، فينحلا اننيد ةبراحم نم نييبرغلا فادهأ كلذ دعب نيب

 تاملكب { ةميرك تاوعدب عيمجلل وعديو 3 ىلاكثلا ءاكب يكبي وهو سانلا
 . ةميق تاذ

 نم اددع اهيف لوانتي ۔ اتيب نوثالثو ةسمخ اهددع تايبأب متمتي وهو ةماقملا متخي مث

 : هتايبأ يف وهف تاعوضوملا

۔ _ ٧١



 ىتح ةريزغلا مولعلا ايند ف مدقت نم ناسنالا هققح ام لك نع يعولا لاؤس ىلا وعدي

 قبسي نأ عيطتسي له ةزيرغلا تاينيه ىلع ىتح . نوكلا ىلع ةرطيسلا عاطتسا

 ؟ ةقيقحلا ءالتجا يف ىحضلا سمش

 3 اهرماسيو موجنلا يجاني ناك نيح ىلوألا همايا ين يبرعلا ناسنالا لاح نيب نزاوي

 قرالاو قلقلا ىلع ثعبي يذلا لئاستملا لقعلاب ةدوزملا ةرضاحلا همايأ يفو

 . ىودج نود

 3 ةايحلا لايجب عتمتسي نأ ىنمتيف بعت ةايحلا نكلو لواحيو ىعسي رضاحلا ناسنالا

 يذلا مئادلا ريزغلا رطملا لزنيو ، اذشلا بيط رشتني نأو ك ىرسلا حبص جلبني نأو

 . ارذلا مش ىتح بصخي

 يتلا تاماقملا كلت . هتاماقم لوق ىلا هعفديو ، هعدخيو هلتخي نأ لواح اصخش مولي

 ىلغأو لجأ فراطم اهرحس زرطي نأ ةريدج يهف . ةريزغ اضويف ايندلا ىلع تضافأ

 . دجملا اهباهز سبالم العلا بكنم ىلع تطين إذا يهو { ةميقب ساقت نأ

 ذخأي نأ دارأ يناذمه رخآ صخش هعم ناك لب هدحو نكي مل صخشلا اذه نأ ودبي

 : لاقن ةعيدحخو اهرك هنم هتاماقم

 يتميش داترا قبسلا لبق تيلصو ايكيتبلح يف تمص دق ينتيلايف

 يتقيرط نع ابالا تدرج انأ اذذ هغالب قيطأ ال اواش مغلبال

 ,تظفح مغر نملل يدي دمب { هدهع تنخ اذا يناضري دجملا الف

 ةسيسخ دايأ نع هنصأ مل اذا ةياغل هاطم يل يخري ملحلا الو

 يتغبص زعلاب تيلح يننكلو ىدملا يف قباوسلا اشأ مل ينبهف
 ةليقع رحن قوف وهزت دئالق تمظن رهاوج يقتاماقم تءاجف

 ىلا ةليقعلا اهب وهزت دئالق تمظن ىلا رهاوجلاك تءاج ىتلا هتاماقمب رخفلا هنا

 قحتسي ال نم حدم نع عفرتم وهف ٠ سفنلاب دادتعالا هن او ٠ اهرحن يف تقلع

 هتاماقم عضي نأ لبق ةينملا قاذ وأ 0 مالكلا نع ماص دق نوكي نأ ىنمتي هنا . حدملا

 هنصي مل اذا هعواطي ملحلا الو نملل هدي دمي نأ هل ىضري ال دجملا نإف { ايهيدي نيب

 . ةسيسخلا يديالا نع

۔ _ ٧٢



 نييداوجلاب ايمل اهيبشت نيرقشألا نيقباسلاب ايهفصو نيصخشل ةيحتلاب هتديصق متخي ۔ ٦
 ريخ نم ةبورعلل هامدق امل اهل ءاعدلاو ٦ نيلصألا

 ةيوغللا ةماقملا

 لئايس نيب قيرطلا يف ىرخأ ةرم لطبلاو ةيوارلا ,يقتلي © ةيوغللا ةماقملا يفو

 ةيلخاد ندم نم » يكزاب ريبك راغ ۔ نانرجو { نايع يف ةفورعم ةنيدم لئايسو 3 نانرجو

 ىلا لئايس نم جرخ دق تلصلا ابأ نا كلذو مالظلا لولح لبقو رصعلا دعب . « ايع

 3 ايهاو حالسلاو 3 ةديعب ةفاسملا تناكو ، رطمم وج يف ناسرفلا نم ةبكوك يف & نانرج

 لاحرلا هب اوطح ايف ٠ عساو داو ىلع اوفرشا نا ىللا فوخلاب اورعشف سانلا نم ةيلاخ ةقطنملاو

 عفترم ن اكم ل ا اولصو ىتح ٠ ايوق اث مجم اكر اوثحف ٠ اريزحغ ارطم ءاسل ١ مهترطما ىتح

 ىلع مئان خيشب مهب اذاو اهب نولطصي اران اولعشأو © مهميخم هدنع اوبصنف © لاع لبج نم

 ةحيحصلا ةقيرطلا ىلا مهدشراو ٦ مهيلا رظنف © ديعب نم هودانف ٠ ةداسو ريغ نم ضرالا

 تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نا ل ةميركلا ةيآلاب كلذ ىلع ادهشتسم ةثداجملا يف

 نع هول س املو {© هبد و هلقعب اوعتمتسيو © هبسن اوفرعتيل {&©& هنم اوبرتق اف 4٩ نولقعي ال مهرثكأ

 تايبأب تارابعلا كلت فدرأ مث & سفنلابو بسنلاب زازتعا ىلع لدت تارابعب باجأ هبسن

 نيذلا ءابآلا ءالؤه برعي ىلا مث نميلا ىلا نوبستني نيذلا هدادجأو هئابابو هسفنب اهيف رختفي

 : لوقيف تافصلا زعأ ىلا مالسالا مهادهو سمشلا دبك قوف مهدج اونبو {، طسقلاب اوفرع

 ء ا سل أ اهنم راغت تح ارف ضرال ١ تن از ىل ١ ةيلحل ١ يبسن

 ء اصعل ١ ةر دلا هنم يهو ٠ ىرت ول تنمتو ىحضل ١ سمش هتدسح

 ءامتنالا اذبح ناطحق دجلا هيفو دوهك نمو .ف دوه هيف

 ءامظع هلج أ تلصو ىر راشل او بجشيو برعي هبو

 ع اب رع بر اع أ كولم نم نوينمي ةد اس نويب رعي

 ىلع اماظعاو كل الالحا لوقت ايف عجارت ال كناو . داضلا ةيهادل كنا : هل اولاقف

 مهيلا رظنو ، ابضغ طاشتساف . برشو كيلع رهدلا لكأ 3 زوجع خيش كنا نم مغرلا

 ۔ ٧٣ ۔-



 نم اهنم لك فلاتي رعشلا نم اتيب نيثالثو ةعبس لجتراو 0 ازكترم هحمر ىلع ماقف . ارذش
 ةملك ين اعم نم ىنعم نيعبسو ةعبرأ رطش لك يف زوجعل ا ةملك م دختساو . نيرطش

 : اهنمو ( زوجعلا )

 نأ دارا فلؤملاب ينأكو . . هفسلا ۔ ءايسلا ايندلا ۔ ةيهادلا - رمخلا _ ىمحلا _ عوجلا

 . تادرفملا يناعم ظفح يف هتوق ضرعتسيو ةيوغللا هتراهم زربي

 ىلع ةبترم اهعيمج يناعملا هذهب ىتأ يذلا طيحملا سوماقلا ىلع كلذ ىف دمتعا هلعلو

 . ةيئاجهلا فورحلا بيترت قفو

 مكحلا نم ةعومجم اهنا ىوس اهنيب ةيركف ةطبار ال رعاشلا اهمظن يتلا تايبالاو
 . زوجعل ١ يف اعم نم ىنعم لوح رودت ةمكح لك ٦ ةرئانتملا

 تايبأ مظنب هتعارب تبثي نأ هيلا اوبلطو { اباجعا هب اوبجعا هتديصق نم ىهتنا املو

 ةملك اهيف مدختسا اتيب نيرشعو ةعبرأ ثيرتي نأ نود نم دشنأف ( نيعلا ) ةملك لوح

 : هلوق لثم نم فلتحم ىنعمب ةرم لك ةرم نيعبراو اينايث ( نيعلا )

 ,و . . نيعلا ةيفاق . دلبلا !لهأ © رظنلا & فورعم دلب 0 دئارلا ىنعمب نيعلا

 مدختسا اتيب رشع ةعست لاقف { ةديدج ةعطق يف ( لاخلا ) ةملك مدختسي نأ هيلا اوبلط كلذ

 مزالملا ۔ لاخلا : هلوقك فلتحم ىنعمب ةرم لك يف { ةرم نيثالثو اينايث ( لاخلا ) ةملك اهيف
 دقعي ءاوللاو مخضلا ريعبلاو مألا وخاو ۔ معانلا بوثلاو سرفلا بحاص لاخلا ءيشلل

 . فورعم ينمي دربو ماجللاو قربلاو ريمالل

 بادهأب قلعتلا ىلا اهيف مهاعد . ةليمج ةظعومب هيعماس ظعو هداشنا نم ىهتنا املو

 لظو . ءاشعلاو برغملا هفلخ اولصو أضوتف ماق مث & ةحمسلا هميلاعتب كسمتلاو { نيدلا

 نأ اودرأ الو ، هفلخ اولصف حبصلا ةالص ىلا مهاعد رجفلا يفو . ادجهتم ادباع هليل

 5 هلللا ةاضرم الا ديري ال زوجع خيش هنا : لاقو اديدش ابضغ بضغ لاملا ضعب هوحفني

_۔ ٧٤ -



 ةينالعجلا

 دصق دقو ناع نم يقرشلا بونجل ١ يف نالعج : ل ا ةينالعحلا ةماقملا بسنتو

 ودبت اروقو الجر مهتماما ل ١ اوعد دقو نيلصملاب اصاغ هدجو هلخد الف اه دحسم تلصلا وبأ

 دارأ ةالصلا نم غرف املو . ةمامالا نسحأو مهم ف } حالصل او ىوقتل ا ءاييس هيلع

 يف ارئاس تنك : لاقو هعم ترج ةصقب مهثدحف مهظعي نأ سانلا هيلع حل اف ، فارصنالا

 الف ، هفرعأ ال رمأل مكاحلا راد ىلا ينذخأيو ينيداني يئارو نم لجرب اذاو 5 اربش عراش

 . يدلب نعو {} يلاح نع ينلأس هيدي نيب تلثم

 ةمايقلا موي باسحو . ربقلا باذع نم فئاخلا دباعلا نمؤملا تافصب هسفن فصوو

 هدلب ا ضرعتت ةنتف ف مكاحلا هراشتسا كلذ لعب . ارختفم احدام نايع هدلب فصو مث

 كل مقتست الوأ كاطخ موقف كيف اطخلا ناك نإف : اهلأساف كسفنب أدبا : نأ هيلع راشأف

 . ةدشلاب ةنتفلا يف نيبغارلا نيكراشملا نيبغاشملا ذخف الاو { دلبلا

 : هلوق مكاحلا هب فصو اممو

 لاق نا هضرفو هرمأ نونسم ىلع هنيمأو } هضرأ يف هللا ةفيلخ يديس اي مكاحلاو »

 بهو ناو 3 هلدعبف مكح ناو ،“ لوصيو شطبي هديبف شطب ناو 0 لوقي هللا ناسلبف
 نا هللا ىلا برقأ وهف { هتمحربف محر ناو هتمعنبف معنأ ناو { هتوقبف اطس ناو ، هلضفبف

 كتيوط نمو . اهتماقتسا كسفن نم تدكات نإف ، نسحي مل اذا هنم مهدعباو ، نسحا

 رصنيو كرصنيو } كعبت نمو كاعريو & كعمتجم ظفحي ، كعم هلللا نا ملعاف { اهتمالس
 لهسو .3 هيدل ناهم ريغو ، هيلع زيزع كنال . هءادعا كب ىمريل كددسيو ءءايلوأ كب

 . « باطخلا نباك باجحلا

 نيبتتل عفادلا فرعت نأ مزحلا نمف { ةيعرملا مظنلا تفلاخو { ةيعرلا تدرمت اذإ امأ »

 يف فرصتلا اونسحي مل مهنكلو ، مهقوقح نم قح بلط عفادلا ناك نإف .. عفادملا ءارو ام
 . « البقتسم بدألا نونسحي فيك مهملع تمث . الوأ مهقوقح ىلا مهلصوأف { مهقيرط

 قنعلا ىلع مكحاف . ىمرملا ةباصا فدهلاو © ىمعألا درمتلا عفادلا ناك نا امأ »

 ادهتو ، جاجللا نكتسيو ، جاجوعالا ميقتسي ىتح . مزاهللاو جادوالا عطقاو ، مراصلا

 كل انهف 0 اهيراج نم اهدكار فرعيو اهيراجم ىلا هايملا دوعتو { ةشئاطلا نكستو ، ةشئاجلا



 رذحاو ، قافنلا لهأ ىلع . قائولا دشو مزعلاب ةفأرلا جزماو 3 مزحلا عضوم نيللا عض

 لضفلا قدغأو . دانعلاو قاقشلا راثمو } داسفلا ةرؤب مهو . ءالبلا لهأ مهنإف { ءاهفسلا

 3 كوزمل مهتعنم ناو كوزع مهتمركا نا نيذلا { نيعنصتملاو ثاياو ، نيصلخملا ىلع

 . « كدفرب مهمركاو ، كدلب لهأ فطصاو

 دلب يف بشني دق يذلا بغشلا ةجلاعمل ةمكحم ةطخ ةماقملا هذه يف بتاكلا عضو دقل
 : ةيتآلا رومألا يف ةطخلا صخلتتو 3 دالبلا نم

 حلصتو رومألا أدهت ، هسفن حلصيلو ، هئطخ نع عجريلف ائطخم مكاحلا ناك اذإ : الوأ

 . ةيعرلا

 : ةيتآلا تاوطخلا مبتتف ةنتفلا ثادحا دوصقملا ناك اذإ : ايناث

 . عفاودلا نيبتو بابسألا فرعت (! )

 . الوأ بولطملا قحلا هؤاطعا بجاولاف & مهقوقح نم قح بلط عفادلا ناك نا ( ب)

 ىتح ةوسقلاو ةدشلاب ةنتفلا باحصأ ذخأ بجاولاف 5 درمتلاو ةنتفلا عفادلا ناك نا (ج)

 . جاجللا أدهيو & جاجوعالا ميقتسي

 . مزحلاب ةفأرلا جزمتو ، مزحلا عضوم نيللا عضوي كلذ دعب ( د )

 . نيعنصتملاو { ءاهفسلاو . نيقفانملا نم مزاحلا فقوملا ذختي ( ھ)

 . ءاطعلا يف مهيلع قادغالاو { دلبلا لهاب ةناعتسالا (و )

 . وهللا يف نيقراغلا { هللا ةعاط نع نيديعبلا ، رئايضلا فاعض نم رذحلا (ز )

 هللا ءاضرا ربكألا مهمه نأل { نيدلا بادهأب نيقلعتملا ، نيحلاصلا ىلع دايتعالا (ح)

 . هلل اصلخم مادام مكاحلا ةمدخ يف صالخالاو . هتعاطو

 خملا ماعط ىلع اهدلاو اهابر يتلا ىرسك ةنبأ ةصق : ىرخأ ةصق ىلا لقتنا مث

 & ردصلا ةعسو ةوافحلاو زازعالا ىلعو 5 ريرحلا سابل ىلعو { دهشلاو ةهكافلاو 0 دبزلاو
 كلملا رقتسا املو } هدعب نم كلملا ذخأيو هلتقيل هودع هعدحم ىلا تداقو ، هب تردغ اهنكلو

 ردغت نا ةيرحل & لحفلا كلذك باب تردغ نم نا ه هسفن يف لاق .ودعلا يف

۔ ٧٦ _۔-



 عمسي ملو ، اهردغ نم افوخ رحبلا يف اهيمريو ةنيفس يف اهلمحي نأ هريزو رمأو « لعبلاوراجلاب

 أبخف . دهعلل ايلو حبصي ادلو نوكي دق يذلا اهلمح عضت ىتح اهيلع راظتنالاب هريزو حصن

 وند سحأو كلملا ضرم املو ، كولملا ءانبأ ةيبرت اهدلو :ىبرو © نيمأ ناكم يف مألا ريزولا

 هنبا نآ ريزولا هملعأ امدنع اديدش احرف حرف هنكلو اهدلوو ةيراجلا لتق ىلع مدن 9 هلجأ

 . هتيبرت تنسحاف هتبر همأ نأو © قزري يح

 مسقت نأ حرتقاو ضفرف ايادهلاب همركي نأ دارأو ك خيشلا ثيدح نم مكاحلا رسف

 . هتظعومل انمث ذخأي ال هنا لاقو { مكاحلا راد لوح نيعمتجملا ءارقفلا نيب هتيده

 عون ىلع لديل ( ىرسك ةنبا ةصق ) ةصقلا هذه صق دق ليخلا ابا نأ ودبي يذلاو

 ىلع لضف نم لاجرلا ءالؤه ام نيبي ناو ، مهب نيعتسي نأ مكاحلل يغبني نيذلا لاجرلا

 نوقلمتملا مكاحلا لوح فتلي نيح لاحلا نوكي ام سكعب . هرارمتساو هرارقتساو مكحلا

 . ةصاخلا مهحلاصم الا نوغتبي ال نيذلا نويليفطلاو ، نوقلسنملاو

 3 ةرم لوألو ناطحق نب يراشلا تلصلا وبأ : ةيوارلا يقتلي ةيلئايسلا ةماقملا يفو

 . ( ليلخلا وبأ ) دوه نب ديهارف : خيشلا لطبلل ىندألا خألا نبا وه ديدج لطبب

 ٥5 ناححمرو دنر يذ » & ناوب بعش هبشي ليمج داو يف ىشمي ناك اينيح ةيوارلا هاقتلا

 نمو ." رئاط نمو عقاو نمو ى رفان نمو . فولأ نمف . نالزغو رايطأو { ناصغأو نينافأو

 هل ، ليلعلا يفشي هبذعو ، ليلع هميسنو فيطل هحورو {، فيثك هرجش 3 رداص نمو دراو

 . ( ىراذعلا تاماقك روحو « ىراذع نيعك لوادج

 نع هل 7 1 |السم هيل أ مدقتف © هتعلط ريخلاب ترشبو ٠ هترط هترسو ٠ هترحغ هبجعأف

 : تايبألا هذه مالغلا هباجأف ٨5 هبسحو هبسن نعو يداولا مسا

 ميسج لوهو ميظع بطخو ميمع لضفل ئجري نم انأ

 ميظع رمأ لك ف لاق نمو لاقملا زب لاق اذا نم انأ

 . ةيبألا ةفيفعلا ةليمجلا ةميركلا همأو { دوه نب ديهارف همعو .3 هيبأب رختفي ذخأ مث
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 3 مهرشو لاجرلا ريخ : نع هلأسي ذخأو . هتحابص حلمتساو } هتحاصفب ةيوارلا بجعأن

 ٠ لاجرلا ريخ امأ « : مالغلا لاق ليصفتلاب هتلئسا نع هباجأف ٠ نهرشو ءاسنلا ريخو

 ميظعلا © دامعلا عيفرلا © داتوألا ىسارلا ى دادجألا دجاملا . دادنألا ليلقلا ، داوجلا ديسلاف

 . « دامرلا

 يميعلا . ميهنلا ناطبملا . ميصخلا يدجتسملا . ميئللا مربلاف ه لاجرلا رش امأو

 . ( بوذكلا مومنلا ٠ ميكبلا

 دورخلا ٠ ءاديحلا ةروكمملا 6 ءافللا ةلوكرملا ٠ ءاسعللا ءاوحلا (« : ءاسنلا رخو

 . « ءارمسلا بوعللا .3 ءاديغلا

 ةسباعلا {، بوبهلا ةفاوطلا { بويعلا ةرهاظلا {، بوذكلا ةناتفلاف » : ءاسنلا رش امأو

 . « بوثولا ةبابسلا & بوطقلا

 ديدشلا ،} قيرعلا تيمكلا 0 قيتعلا ناصحلا ، قينألا داوجلا ه : ليخلا ريخو

 . « بلط اذا قحليو {}© بره اذا توفي يذلا 0 قيثولا

 لولملا ، فيعضلا لوئصلا { حونآلا لوكبلا } حومطلا حومجلا ه : ليخلا رشو

 . « فينعلا

 فهرملا ‘ ماطسلا يضاملا ٠ ماذجملا رتابلا ٠ ماسحلا ليقصلا « : فويسلا رخو

 . _( ماصمصلا

 برض اذاو . عطقي ل برض نا يذلا 6 مالكلا ريثكلا ٠ ماهكلا راطقلا ( : اهرشو

 . « عجني م
 اذاو فطعني . هتززه نا يذلا © فطخا موقملا ©٠ فقا نراملا « : حامرلا رخو

 . { فصقني ل هب تنعط

 . نانسلا ملثملا {© ناعطلا دنع لصعالا اهرشو

 هدنع)نم اهيلا فاضأ لب 3 هيلا تهجو يتلا ةلئسالا نع ةباجالاب مالغلا فتكي ملو

 : هلوقب فصول ااذه متخو { هانمتيو هسفنل هيضتري شيع ريخل هفصو
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 نك ءيشلل لوقي يذلا 3 نويعلا هكردت ال نم ةعاط يف نوكي نأ هبرحأو »

 . « نوكيف

 {© هتبهوم هترهع دقو هل لاقف . هتغالبو مالغلا اذه ةحاصفب تلصلا وب أ داشأ انهو

 مظنت لهف ث ركبلا ىنعملا عارتخا يف تعربو . رثنلا نونف تدجأ دقل » .& هتفرعم هتزبو

 ؟ » هيورت مأ رعشلا

 . « هيورأ يمعل لب : لاق »

 ةليوط ةديصق دشني ذخأو & ثيرت نود نع ىربناف ، همع رعش نم هعمسي نأ هاعدف

 ىلع هيقفلا عاطاو 3 ايهيبلق ىلع ىلوتساف & بحلا ايهكلمت . ةيبصو يبص نيب بح ةصق نع
 هيلع علطا املو ، لبق نم هذهك ةبرجتب رم هنأل ههجو يف فقي نأ عطتسي ملف {. بحلا اذه

 ىلع نيباشلا جوزف { نيدلاو هللا يضري يذلا ىرجملا يف هعضوو هكراب ةاتفلا دلاو 3 دلاولا

 : تايبألا هذه اذه ىف هلاق امو { هلوسرو هللا ةنس

 |اےستبم فلطلل اب اهوحن هدرو

 ؤ رقت يهو اهوب ا ٥ ار نكل

 هرت مل ثيح نم اهظحلي ناكو
 هؤرقي ناك نا ايفارس هاتأ

 ىلع هاينجت نا ىوهلا حيو لاقف

 ايهب هيأر ىدبأ نيتيب غاصف
 |اكنيب ناك اعمج هللا قرف ال »

 ترظن ام هللاو الف هيقفلا امأ

 ةكرابم اهذخ ىتف اب مق لاقو

 ةمئاق جيو زتل ١ ةرص ك اهو

 قلطنم لامآلا ةطقن نم ناكف

 هظفحت سنألا تارجش ىلع اشع

 اناييا مظعلاب ام كبسح لوقي

 انآ قىفتقي انا هيف ام راركت

 اناردغ نيدخلا يف رفحي معمدلاو
 انأش تحتناو هتأبخ اذإ ىتح

 اناب اطغلا هنع ام نيبت ىتح

 انالخ هنم ىلوأ ةفينحلا مكح
 اناويا يرذعلا ىوهلا كاذل اناك

 « انبعت ناريح ايكيشاو لظو
 اناسنا طق هنم قسفأ يانيع

 اناضحأ دعسلا طاو هللا ةمذ يف

 انابب عرشلا نا ةعيرشلا ىلع

 اناينب نيدلا هانب اشع لاملا

 اناطيحو اناكرا هللا ةيانع

 مالغلا دلاو ىلا همالسو 3 ةيوارلا تاوعدب اعدوم ىتفلا فارصناب ةماقملا تهتناو

 . همأو
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 ةيوارلا ىقتليف & ىرخأ ةزم ةيدمسلا ةماقملا يف دوه نب ديهارف : لطبلا دوعيو

 زفحتي امنأك ليللا رسن ناك ه تقو يف ، ناشلل دمس يف ناطحق نب يراشلا تلصلا ابا
 يناكو ، بهشلاب ضرالا يمرت ينأك ءايسلاو 3 ناجلا ةورم لبقتسي امنأك قفالاو { ناريطلل
 نع جرفنت تداكو 3 اهراحب جاومالاب تبرطضاف ، بضغلا بان نع ترشك دق ضرألا

 . « اهراطقأ رشلا

 ىلع هسفن بتاعيو ، هتمحر بلطيو . هللا ركذي ذخأف { ةيوارلا بلق فوخلا ألم دقو

 . اهزهتني ملو هب ترم يتلا صرفلا

 اسلجو نالتتقي اداك نأ دعب افراعتف . ايقتلا عزفملا فيخملا تقولا اذه لثم يف

 ةعيبط نع ثدحتي دوه نب ديه ارف ذخأو ٠ رطملا عطقن او . ءايسلا تمص دقو . نايجانتي

 نم بوثول ا ةصرف 7 مالظل ١ يف ى رضي نم س انلا يف نكلو « : هلاق امبو ٠ رشبل ١

 دلج سبل نمأ اذاو 9} رذتعاو عضاوت فاح اذا ، ةدع ثيدحلا ةروانم نم ذختيو . ةدوملا

 . «رتتسي مل فاخ اذإو ، رذح نمأ اذا نم لقاعلاو 0 رمنلا

 نيهر قولخملا ناو »ه ردقلاو ءاضقلاب نمؤملا ، سوفنلا عئابطب ريبخ لجر فصو
 ٠ اربض اهنع عفدي الو . اربخ هسفنل بلجي ال { ءانعلا ريسأو ٠ ءالبلا فدهو . ءاضقلا

 . « رومأم رمأو © رودقم ردقب الا

 : هلوق أرقا : سينألا راوحلاو أ سيمختلا ديجي اضيأ وهو

 مهلثم ىنغاذ كاردأ امو مهلك الماح ايحتأ تلاق

 « مهل ءيش كدنع لهف تلاق » مهلعف مرأ نا ىعحيوف تلق
 . مدعملا ىتفلا ادهج معن تلق

 : ةيوبنلا حئادملا مظن ديجمو

 امالس مالسلا حبصأ ام هال ول نم دمحم ىرولا ريخ كاذ

 امانس مالسلا اوطتما لاقو ر ونلا نم ديعص يف سانلا عمج

 اماضت نل ةدع برحلا اولعجاف مكنع ملسلا رذعت ام اذإف

امادقا ىوتساف ملعلا ةصر انيصر افص اقللا يف اوتبثاو



 قيقدلا فصولا اذهب هيلا تحوأ دق ةليمجلا ةعيبطلا لعلو & فصولا يف عراب وهو

 : لئايس فصي هلوق أرقا ٠ ربعملا

 رهزت موي لك حبصتو وهزت مكمو دق ر اظتنال لئايس هذه

 رظتنت نويع هسجرن درعت هماقأف ايحلا هركاب ضورلاك

 رشنيو ماغلا هحتفي درولاو حفاط جسفنبل ةنبلا ىلع نيمس ايلاو

 هنا الا 5 هرثنو هرعش يف هتحاصفو . هتمهو هتعاربو { هترهش عويذ نم مغرلابو
 ناو { ةداعسلاب كلو يل متخي نأ 5 وه الإ هلا ال يذلا » هللا لأسي ؤ عضاوتلا مج عضاوتم

 بزح ىلع هللا بزح اهيف رصتني ، لالضلاو قحلا نيب لصفت ةكرعم يف { ةداهشلاب اهيكزي

 . « نيربجم ريغ اهيلا نيبغار © نيربدم ريغ اهيف نيلبقم ، لالضلا

 يليلخلا تاماقم لوح ةماع تاعابطنا

 طسوتملا عطقلا نم ةحفص نيعستو ثالث يف تسلا ( يليلخلا ) تاماقم تءاج

 . ماع لكشب ءورقم طخب ةبوتكم

 اهنم سمخ يف لطببو . تسلا تاماقملا عيمجل ةيوارب تاماقملا ءانب يف فلؤملا مزتلا

 3 هنونف نم ريثك يف همع رعشب انفرعيل 3 ( ةيلئايسلا ) ةسماخلا ةماقملا يف هيخأ نبا رهظو

 . ةريغص يهو هتاتف نم هجاوزو ريغص وهو هبح ةصق درس يف هنع بونيلو

 رودت اهءايُسأو ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا يف نايع يه ةدحاو تاماقملا هذه ةئيب نأ ايك

 ةماقملا 5 ةيلئايسلا ةماقملا { ةينالعجلا ةماقملا { ةيوزنلا ةماقملا لثم نم ةينايعلا ملاعملا رعشأ يف

 . ةيدمسلا

 نومضم نم ةذوخأمف ةيوغللا ةماقملاو } ةيلؤاستلا : لثم نم ىرخالا تاماقملا امأ

 { لطبلا ىلع ةديس اهتحرط تالؤاستلا نم ددع لوح ةيلؤاستلا ةماقملا تراد ذا 3 نبتماقملا

 ٥ ىنعم نم رثكأ اهل ( نيعلا لاخلا _- زوجعلا ) ةيوغل ظافلأ لوح ةيوغللا ةماقملا ترادو

 . لايعتسالا فالتخاب اهنم لك ىنعم فلتخيو

 نيترابع نيب هنوك هعجس يف بلاغلاو 3 اهعيمج تاماقملا يف عجسلا فلؤملا مزتلا
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 مأ ٠ نوملستف نوندت الأ » : لثم نم .. عبرأ وأ تارابع ةثالث 1 دتمي دقو © نيتنثا

 . « نوبهرم موق متنأ مأ ٠ نوخت تداك مكب ةأطللا

 زعلا لقعم يتلقاعو ، نيئملا لاقع انأ لاقو } نيعملا بايسنا باسناف ه : هلوقو

 . « نيججدم ةايكو . نيحلاص ام ارك الا تبنت ال . نيدل او

 دبالو بيشقلا بابشلا بوث اهنع تعلخو » : هلوق يف ايك ابكرم عجسلا نوكي دقو
 . « هعضت نأ اهل دبالو . بيهرل ١ بيشل ا رقغم اهسأر ىلع تعضوو . هعلخت نأ اهل

 ثدحلا ىلع تسلا تاماقملا تلمتشا دقف ، احضاو هتاماقم يف ىصصقلا بناجلا زرب

 : ةعبرالا تاماقملا يف ةطيسب ت ءاح دقف ةينفلا ةكبحلا امأ ١ نومضملاو تايصخشلاو

 لطبلا يقتلي رخا ىلا ناكم نم لقتني يوارلاف . ةيدمسلا { ةيلئايسلاو { ةينالعجلاو ةيوزنلا

 . ناقرتفي مث هب بجعي ۔ هيلا عمتسي ۔ عاضوالا نم عضو يف

 ( ةيوغللاو ةيلؤاستلا ) نيتماقملا يف ةككفم ةطيسب ۔ ةينفلا ةكبحلا يأ ۔ تءاجو

 نيدلاب ةلصتملا لئاسملا نم ةلأسم ةرشع ىدحا يف هيأرو هركف ضرعب فلؤملا مايتهال

 . ( ةيلؤاستلا ) ةماقملا يف يمالسالا يعامتجالا كولسلابو

 لك اهب أدتبا يتلا ةيلزغلا ةمدقملا رعاشلا بنجت ثيح {. علطملا يف الا ايهنع فلتخت ملو

 هرمغ دقو هلك نوكل او مرحل او لحل ا فصوف . فصول اب اهحتتفاو . هتديصق نيرعاشلا نم

 . ملسو هيلع هللا ىلص هتثعب دنع رونلا

 ةعنصلاو ظافلألا مادختساب ةقئاف ةيانع ىنتعا دق فلؤملا نأ دجن قبس امل انتعجارمبو

 يف ىرخأ ةيصاخ كلذ بناج ىلا مدختسا دق هارن ايك اهلالج ةماقملل ظفحيل .3 ةيغالبلا

 ةسداسلا ةماقملا يف احضاو كلذ رهظ دقو رثنلاب رعشلا ةجزامم : يهو يماقملا بدألا

 . رعشلاب اهمتتخي مث ارثن اهدروي ناكف تاماقملا ةيقب امأ ( ةيدمسلا )

 فصو لمجأ اهفصو دقو لبق نم انفلسأ ايك نايع نم هتاماقم ةئيب فلؤملا ىقتسا

 © هفصي ام ىصقتسي 0 ةرابعلا ريزغ ، سفنلا ليوط نامزلاو ناكملل هفصو يف وهو { هغلبأو
 : ةفصاعلا فصي هلوق أرقا ، اهب ىتأ الا ةدراو الو ةدراش كرتي ال

۔ _ ٨٢



 اينأك ءايسلاو ناجلا ةدرم لبقتسي امنأك قفالاو { ناريطلل زفحتي ليللا رسن نأكو »

 جاومالاب تبرطضاف بضغلا بان نع ترشك دق ضرألا اينأكو ك بهشلاب ضرألا يمرت
 © ةمهم حايرللو ، ةمغمغ ءاضفلل عمستف اهراطقأ رشلا نع جرفنت تداكو 3 اهراحب

 رفقللو } ريرطمق سقطلاو ، ريطم قفالاو }. لجلبي توص دعرللو & لهذم فطخ قربللو
 تاداهجلاو ، ةقرطم سوؤرلاو { ةقلفم بولقلاو © ةقفشم سوفنلاو ، ريره ةيونايللو 0 ريئز
 ىواهتت بهشلاو & فاجراو لاجواو & فاجياو ساجناف ةقبوم اهلوح نم دباوالاو { ةقعصم

 ؤ عشقني ال مزع يأو ، عطقني ال توص يأو . علخني ال بلق ياف 93 ىواعتت عباوزلاو

 ةفاخم نم افاجو 3 هلللا ركذب ايدن يناسل ناكو & عدصني ال حرص يأو . عفتري ال خارص يأو

 . « هللا

 روصلا همادختساو هريوصت ةعاربو . هلايخ ةعس ىلع اضيأ حضاو لاثم ةعطقلا هذهو

 3 ةيح ةربعم ةيلك ةحول تمسر اهنأب ةعطقلا زاتمت ايك © تاهيبشتو تاراعتسا نم ةيغالبلا

 ركذ دقف ىنعم نم رثكأ نع دحاولا ظفللاب ريبعتلاو ميسقتلا نسح هتاعارم بناج ىلا اذه

 : يلي ايك يه ىنعم ٧٤ ( زوجعلا ) ظفلل

 رحجنت ، بنرألا : زوجعلا ٣( }. ضرألا : زوجعلا ٢( . ةربالا : زوجعلا ١(

 نم فلألا : زوجعلا ٦( ى رئبلا : زوجعلا ٥( & دسألا : زوجعلا ٤( . اهرحج يف لخدت

 © ةرقبلا : زوجعلا ٩( } لطبلا : زوجعلا ٨( ، رحبلا : زوجعلا ٧( ، هريغو دقن

 © ةبوتلا : زوجعلا ١٢( . رجاتلا : زوجعلا ١١( .} سرتلا : زوجعلا ٠(

 اهيف ظفحت ةنانك ) ةبعجلا : زوجعلا ١٥( © بلكلا : زوجعلا ١٤( ‘ روثلا : زوجعلا ٣(

 : زوجعلا ١٨( ، عوجلا : زوجعلا ١٧( . ةنفجلا : زوجعلا ١٦( . ( لابنلاو ماهسلا

 8 ىمحلا : زوجعلا ٢١( . ةبرحلا : زوجعلا ٢٠( ، برحلا : زوجعلا ١٩( ، عئاجلا
 5 ةميخلا : زوجعلا ٢٤( .‘ ةرمخلا : زوجعلا ٢٣( } ةفالخلا : زوجعلا ٢٢(

 تناك ةباش ةأرملا : زوجعلا ٢٧( 0 ةيهادلا : زوجعلا ٢٦( } سمشلا راد : زوجعلا ٥(

 . ةيارلا : زوجعلا ٣٠( ث ايندلا : زوجعلا ٢٩( . ةأرملا عرد : زوجعلا ٢٨( ، ةخيش مأ

 8 ةقلخلا يف رسنلا هبشي عقبأ رئاط يهو ةمخر اهدرفم . مخرلا : زوجعلا ١(

 نيذاربلا نم ىثنألا : نيتحتفب ةكّمرلا : زوجعلا ٣٣( {. ةشعرلا : زوجعلا ٣٢(

 : زوجعلا ٣٤( . رايثأو رايث لثم تاكمرو كامرأو كامر اهعمجو . لغبلا : نوذربلاو
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 {© نمسلا : زوجعلا ٣٧( { مومسلا : زوجعلا ٣٦( . ءايسلا : زوجعلا ٣٥( . ةنيفسلا

 كمئاوس هيف ىعرت كنأ ىنعملاو . فورعم ةرجش : زوجعلا ٣٩( . هفسلا : زوجعلا ٨(

 ©١ بئذلا : زوجعلا ٤١( . ةيرقلا : زوجعلا ٤٠( 3 ( لبالاو ةيشاملا : مئاوسلا ) نمستف

 {©= سمشلا : زوجعلا ٤٤( 3 ةفورعم ةلمر : زوجعلا ٤٣( } ةبئذلا : زوجعلا ٤٢(
 © بيطلا نم برض : زوجعلا ٤٧( ، ةخيشلا : زوجعلا ٤٦( } خيشلا : زوجعلا ( ٤٥

 { زجاعلا : زوجعلا ٥٠( . قيرطلا : زوجعلا ٤٩( } عبضلا : زوجعلا ٤٨(

 © ةفيحصلا : زوجعلا ٥٣( 35 سرفلا : زوجعلا ٥٢( . ةيفاعلا : زوجعلا ٥١(

 دارملاو شحولا ةناع : زوجعلا ٥٦( {}5 برقعلا : زوجعلا ٥٥( { ةعموصلا : زوجعلا ٥٤(

 © ةلبقلا : زوجعلا ٥٨( & ةضفلا : زوجعلا ٥٧( ؤ}“ شحولا رمح نم ربدلا هب

 8 ةبيتكلا : زوجعلا ٦١( } سوقلا : زوجعلا ٦٠( . ردقلا : زوجعلا ٩(
 3 منهج : زوجعلا ٦٤( ،. ةمايقلا : زوجعلا ٦٣( }‘ ةبعكلا : زوجعلا ٦٢(

 : زوجعلا ٦٧( } فيسلا ةضبق يف راسم : زوجعلا ٦٦( . رفاسملا : زوجعلا ٦٥(

 { ةقانلا : زوجعلا ٧٠( . رانلا : زوجعلا ٦٩( {}“ فيسلا لصن : زوجعلا ٦٨( . كلملا

 { ىنميلا ديلا : زوجعلا ٧٣( . ةيالولا : زوجعلا ٧٢( . ةلخنلا : زوجعلا ١(

 . كسملا : زوجعلا ٤(

 : ةيتآلا يناعملا ( نيعلا ) ةملكل ركذو

 ١( ةرصابلا ) ةفورعم : نيعلا ( . ٢( نيعلاب ةباصالا : نيعلا } ٣( نيعلا :

 نيعلا يف ةباصالا . ٤( رصبلا ةساح : نيعلا ، ٥( سوساجلا : نيعلا } ٦( لهأ : نيعلا

 رادلا . ٧( دلبلا لهأ : نيعلا . ٨( ىلع ىقأي دقو تارامالا ةلود يف ةفورعم ةنيدم : نيعلا

 نايعب تادلب ةدع مسالا اذه . ٩( ناسنالا : نيعلا ، ١٠١( ليذه داو : نيعلا ٥

 ١( ءاملا نايرج : نيعلا . ١٢( سانلا نم ةعامجلا : نيعلا ،{ ١٣( نم رضاحلا : نيعلا

 ءيش لك . ١٤( لاملا نم ديتعلا : نيعلا ،. ١٥( فورعملا ءاجهلا فرح : نيعلا ©

 ٦( موقلا ريبك : نيعلا 0 ١٧( رانيدلا : نيعلا . ١٨( بهذلا : نيعلا } ١٩( نيعلا :

 ك سمشلا ٢٠( ةلبقلا ةهج : نيعلا . ٢١( بيعلا : نيعلا } ٢٢( لاملا : نيعلا ©

 ٢٣( علقي ال مايأ رطم : نيعلا . ٢٤( ءاملا عوبني : نيعلا . ٢٥( ءام بصم : نيعلا

 ةانقلا . ٢٦( ض نازيملا ين ليملا : نيعلا ٢٧( ابرلا : نيعلا . ٢٨( لجرلا رظنم : نيعلا ،
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 ٩( ةيحانلا : نيعلا . ٣٠( انم ريبكلاب مهنم موقلا ريبك ذخأن يأ ريبكلا : نيعلا &

 ١( ةلالض الو روج الو لمعلا سنج نم ءازجلا ءىشلا سفن : نيعلا . ٣٢( نيعلا :

 هب ىنكيو رئاط : نيعلا ٣٥( 9 دئارلا : نيعلا ٣٤( ث رظنلا ةدح : نيعلا ٣٣( 9 ةعيلطلا
 ةيانك يهو سوقلا نم قدنبلا اهفذقي يتلا ةدلجلا : نيعلا ٣٦( . ةسرتفملا بلخملا تاوذ نع

 ةقد ىلع ليلد كلذ يفو دلجلا ىلع ةقيقر رئاود : نيعلا ٣٧( . اهمزاول نم اهنأل برحلا نع

 © ( رئبلا يهو ) ةبكرلا نم ءاملا رجفم : نيعلا ٣٩( .3 ةبكرلا ةرقن : نيعلا ٣٨( ، ةباصالا

 ٠( .}“=تفورعم دلب : نيعلا ٤١( فوصوملا فذحو ةفصلاب ءاجو ةيفاقلل ةفص : نيعلا ١٨5

 ٤٢( ةنياعملا ىمست ةوخألا هذهو نايعأ اهعمجو مأو بأ نم ةوخالا دحاو : نيعلا {

 ٤٣( نيعلا ةيفاق : نيعلا . ٤٤( رظنلا : نيعلا 5 ٤٥( دلبلا لهأ : نيعلا 7 ٤٦( نيعلا
 : بيغلا ، ٤٧( هارت تمدام دبعلاك يأ عيطم : نيع دبع . ٤٨( دجب يا : نيع دمع

 نيقيو 3 ٤٩( بيرق يأ . برق نع : نيع ضرع .، ٥٠( ةدلب : نيعلا سأر وأ نيع سأر

 ينعسر هيلا ةبسنلاو نيبيصنو نارح نيب

 ( لاخلا ) ةملكل هدروأ ام ظافلألا مادختسا يف هعاب لوطو . هتعارب ىلع لدي اممو

 . ناعم نم

 ١( لاخلا ةيفاق : لاخلا . ٢( ةحودمم هجولا يف ةماش : لاخلا 8

 ٣( ءيشلل مزالملا : لاخلا 3. ٤( سرفلا بحاص : لاخلا |{ ٥( لاخلا :

 معانلا بوثلا . ٦( ب : لاخلا (ء . لبالا نم دوسألا لحفلا : لاخلا

 ينمي . ٨( ةمهتلا نم ءيربلا : لاخلا . ٩( تيملا هب رتسي بوث : لاخلا &

 ٠( ء مألا وخأ : لاخلا ١١( .ريمألل دقعي ءاوللا : لاخلا ١٢( لاخلا :

 .حمسلا لجرلا ٣!١( .باحسلا : لاخلا ١٤( قرلا : لاخلا . ه١(

 مخضلا ريعبلا : لاخلا . ٦!١( ء ةمكألا : لاخلا ١٧١( ماجللا : لاخلا {

 ٨( ،ريخ نم تمسوتام : لاخلا ١٩( .فورعم درب : لاخلا ٢٠( لاخ

 هيلع مئاق يأ : هءازا لام . ٢١( ثربكلا : لاخلا ٢٢( ردصم : لاخلا

 كريخ نم كيف نولاخي ايك مهف نك ىنعملاو لاخ ٢٣( .ربكتملا : لاخلا
 ٤( ء يلاخلا مضوملا : لاخلا ٢٥( مهوتلاو نظلا : لاخلا . ٢٦( لاخلا :

ةفالخلا . ٢٧( هل ليختي ايب ةليخملا نسحلا : لاخلا . ٢٨( بحاص : لاخلا



 يف علضلا : لاخلا ٣٠( ،بحلا ةقالع نم غرافلا : لاخلا ٢٩) .- ءيشلا

 : لاخلا ٣٢( . مسجلاو بلقلا فيعضلا لجرلا : لاخلا ٣٢١( . ةبادلا
 لبحلا : لاخلا ٠ ٣٤( .ة لاملا ىلع مايقلا نسحلا : لاخلا ٣٣( .رطملا

 . رون هل فورعم تبن : لاخلا ( . مخضلا

 يليلخلا تاماقم نيب ةنراقم
 يريرحلاو نامزلا عيدبو

 يريرحلاو يناذمهلا نامزلا عيدب : تاماقم نيب ةطيسب ةنزاوم دقعن امدنع

 : ةيتآلا تاظحالملا نم ةعومجم ظحالن ىليلخلا تاماقمو

 تفغلبو ةماقم نيسمخو ىدحا يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم تغلب : الوأ

 . طقف تسف يليلخلا تاماقم امأ نيسمخ يريرحلا تاماقم

 نأ ىلع اهفلؤم صرح ةددعتم تاعوضوم ةيناذمهلا تاماقملا تلوانت : ايناث

 كلذ يف ىرع دقف . هيف شاع يذلا ىسابعلا عمتجملا عقاول ةلماك ةروص نوكت

 بسك ليبس يف قافنو فيز نم هارتعا ام نابأو & فعضلاو روخلا بيلاسأ عمتجللا
 . ماظنل ااذه ىلع هتروث كلذ دعب بصيل . شيعل ا ةمقل

 فشك ةيحان نم نامزلا عيدب تاماقم رارحغ ىلع هتاماقم ف يريرحلا راس دقو

 كلذ يف اهكراش دقو . ةيوغلل او ةيركفلا لئاسملا ةحلاعمو ٦ ةيعاتجال ا بويعل ١

 ةيركفلا لئاسملا جلاعتو { ةيعايتجالا بويعلا جلاعت اضيأ يليلخلا تاماقمف ( يليلخلا )

 . هبويعو هاياضق رصع لكل نأ ةاعارم عم ةيوغللاو

 . لطبلاو ةيوارلا يتيصخشي يليلخلاو يريرحلاو نامزلا عيدب مزتلا : اثلاث
 حتفلاوبأ ) وهف لطبلا امأ ( ماشه نب ىسيع ) وه نامزلا عيدب دنع ةيوارلاف
 خيشلا ) وه لطبلاو ( مامه نب ثرحلا ) وهف يريرحلا دنع ةيوارلا امأ ( يردنكسالا
 لطبلاو ناطحق نب يراشلا تلصلا وبأ : وه يليلخلا تاماقم لطب ةيوارو ( يجورسلا

 . ( ليلخلا وبأ ) دوه نب ديهارف خيشلا وه
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 3 روقو ، وهف يريرحلاو نامزلا عيدب دنع تاماقملا لاطبأ نع فلتخي لطب وهو
 3 هب نوطيحي نم ظعي . اهتاقوأ يف ةالصلا ةماقا ىلع صيرح . نيدتلا. ديدش 5 نزتم

 فع ٠ ةرخآلا يف مهرظتني ايبو . ايندلا يف مهقتاع ىلع ىقلملا بجاولاب مهركذيو
 ةيدكلا سمتلي ال . انمث هتظعومل ذخأي ال } سفنلا ينغ ث ديلا رهاط 3 ناسللا

 8 يريرحلاو نامزلا عيدب دنع لطبلا لعفي ناك ايك هتغالبو هتحاصفب ءادجتسالاو

 لزهلا ىلا اجلي الو . نالعفي اناك ايك يدتعيوأ لاتحي الو . ناكتهتي ايك كتهتي الو
 . بلاقملا بصن وأ حازملا وأ

 نب ثرحلا )و ( ماشه نب ىسيع ) ةيطم نع فلتخت هتيطم يليلخلا دنع ةيوارلاو
 3 ترق اهبكر نا .ربخملا ةنيتم ، رظنملا ةقينأ ، رهظملا ةمخف ةرايس بكري وهف ( مام

 . ترف اهئطو ناو

 ةيضيرقلا ةماقملاك دقنلاو بدألا لئاسم نامزلا عيدب اهيف لوانتي يتلا تاماقملا كلت

 . ةيظحاحلا ةماقملاو

 ةعبارلا ةماقملا ىه ةدحاو ةماقمب وحنلا صخ دقف يريرحلا لعف كلذكو

 ةايسملا ةرشع ةسماخلا ةماقملا امه نيتماقم هل درفأ دقف هقفلا امأ ( ةيعيطقلا ) نورشعلاو

 اهس يتلا نوثالثلاو ةيناثلا ةماقملا مث 0 ثاريملا ملع نع اهيف ثدحت ( ةيضرفلاب )

 تايلكلا اهئانثأ يف ارسفم اهتبوجأو ةيهقف ةلأسم ةئام اهنمض دقو ( ةيبيطلا )

 . ةيبرغلا

 ةفلتخملا ةريثكلا يناعملا ملعتل ( ةيوغللا ) هتماقم درفأف يليلخلا كلذ يف ايهعباتو

 . ( لاخلاو نيعلاو زوجعلا : يناعم ) لثم دحاولا ظفلل

 . ( ةيلؤاستلا ) هتلاقم ةيركفلاو ةيدقعلاو ةيهقفلا لئاسملل درفأو

 ضرع دقف » & ظعولا يف ( تاماقملا باحصأ ) ةثالثلا ءايلعلا قفتي : اسماخ

 ديز ابأ ) يريرحلا ضرعو .3 نيتماقم يف اظعاو ( يردنكسالا حتفلا ابا ) نامزلا عيدب
 هتاماقم يف اظعاو هلطب ضرع دقف ىليلخلا امأ © « تاماقم رشع يف اظعاو (.ىجورسلا

 . سمخلا

۔ _ ٨٧



 ةلزان مهب تملأ وأ ` ةعقاو مج تعقو الك سانلا نأ : حضاو وه اك ببسلاو

 نم .رونلا ىلا تايلظلا نم مهجرخي نأ مهبر نم نوجري نيدلا وحن مههوجو نولوي
 دض مهبرح يف مهنيعي نأو مهمكحو مهكلم داسفو { مهتالو تايلظو ١ مهسفنأ تايلظ
 . مالسالا ءادعأ

 انرشأ يتلا فورظلا هذه لثم يف ةصاخو سانلا ف تاظعلا هذه رثؤت ام اريثكو

 . اهيلا

 يف اےهفل اخو . هتاماقم ضعب يف يليلخل ١ اهقف او دقو . لطبلاو يوارلا نب دودحملا

 { ةيلؤاستلا ةماقملا يف كلذكو . اعمتسم ناك ةيوزنلا ةماقملا يف يوارلاف تاماقملا ضعب

 . ةيوغللا ةماقملا يف الا راوحلا هكراشي ملو

 ةيعيدبلا تانسحملاو ةينايبلا روصلا مدختساو .3 هبولسأ يف عجسلا مزتلا ايك

 رصعلا ةعيبط مئالت دعت مل بيلاسألا هذه لثمف ظافلألا بيرغو ةيروتلاو زاغلألا ابنجتم

 . ةايحلا عاقياو

 طخلا حوضوو ةغايصلا ةحصو ةرابعلا لامج ثيح نم ركني ال دهج ةطوطخملا يف

 : يتأي ام انظحال دق قيقدتلا دنع هنا الا فيلأتلا نسحو

 ةحفصلا يفف اهبيوصت مت دقو ادج ةليلق ةطوطخملاب تدرو يتلا ةيوحنلا ء اطخاألا ( أ )

 باوصلاو ( نييضارتم ) ٢٥ ةحفص يفو ( كفي ) باوصلاو ( كوفبيو ) ٤

 . مزاجلا طرشلا باوج ۔( دكي ) باوصلاو ( داكي ) ٢٦ ةحفصلا يفو ( نايضارتم )

 يفو ( ؤرجنأ ) باوصلاو ( أرجنأ ) ٣٦ ةحفص يف ءاج ام ةيئالمالا ءاطخالا نمو ( ب)

 . ( ىلغأ ) باوصلاو ( الغأ ) ٤٣ ةحفص

 : كلذ كرادت مت دقو اهانعم نبي ملو فلؤملا اهركذ ةبعص تادرفم (ج)

 : دلقت © ةعرسب درست : تايبألا ذهت : ةيتآلا تايلكلا تدرو )١٠( ةحفصلا يفف

 ةوطس ۔ شطب : اطس { ند عمج : ناندلا { ةيقيسوم ةلآ : رهزملا ، دوقملا : مامزلا ، عطقنت

 ةظفل مجاعملا يف درت ملو & شطبلاو ةوقلا ةوطسلا دارأ هلعل : اطسلا © نانسلا دح نانسلا
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 ٦ ةريدتسملا ضرألاو بيطلا ءاعو وأ ٠ كرولا س أر وهو ىح عمج : فاقح . اےسا اطس

 . ةريدتسملا يدثلا هب هبشيو

 : كنحملا ليذجلا . مئادلا فيفخلا رطملا {© ةمهر عمج : ماهرلا ١١) ( 'ةحفصلا

 ءادوس ةميظعلا تايحلا نم عون وهو دوسأ عمج : دواسألا { هيأرب ىنغتسيو هيلا اجلي يذلا

 . رطملا نم ةعفدلا ، بوبؤش عمج : بياشلا ، بلقلا : نانجلا 5 نوللا

 : زوجحملا )١٣( ةحفص . هتروث : هترئاث . ةنتفلا ؛ ةرئانلا )١٢( ةحفصلا

 . عونمملا

 . نبللا وأ ءاإلل دلجلا . نم ءاعو : ةوكشلا ) ١٤ ( ةحفصلا

 © نعلا ةعساو ءانيع عمج نعلا ٠ سمت ل ركب : ةديرخ عمج : درخلا ) )٩ ١ ة ةحمص

 . لهم : : هيشم يف دورأ نم لهمت : : داورأ

 هابح ! هعنم : هلوح ام ابح : ءابخلا { ةيسورفلا اهلعل : ةيسرفلا )٢٠( ةحفصلا

 . مركلاو ءاطعلا وأ راجلل ةءاسالا نع عانتمالا نوكت دق : انه ءابحلاف هنع هعنم : اذك نع

 ‘ ضرألا نم رعقلا ضماغلا : تيهلا ‘ هاعدو هب حاص : هب تيه ( ٢١ ( ةحفصلا

 هبرض : لجرلا سطي سطو : سطو ى هيف ملظلا وأ ماقتنالا : ةريتولا )٢٧( ةحفصلا

 . هقدو هرسك : ءىشلاو اديدش ابرض

 . فوخلا : سابالا )٢٨( ةحفصلا

 3 راصبالا ةادأ : ةيناثلا نيع ، ءيش لك نم رضاحلا : ىلوألا نيع )٣٣( ةحفصلا

 نب و أ } فتكل او بنج ا نب ةمحل يهو ةصيرف عمج صنب ةارفل ا ؤ ينتبضغأ ىصئارف تدعرأ

 . عزفلا دنع دعرت فتكلاو يدثلا

 ةبشخلا . هيلع لعجتف رئبلا ىلع ىنبي ام : ةمجر اهدحاو : ماجرلا )٤١( ةحفصلا

 فقوي ال : مجرم ثيدحو هقمع ملعيل ءاملا يف ىقليو طيخب طبري ههبشي ام رجح وأ { ولدلل

 . هنع تكس . مالكلا نع ماص } ليخلا نم قباسلا الت : ىبص )٤٣( ةحفصلا

 . ماشلاو نميلا بوص : ةماشو ةنمي )٤٤( ةحفصلا

۔ _ ٨٩



 لوسرلا ىلا دفو يذلا يباحصلا نزام اهنم نامعب ةنيدم : لئايس )٤٥( ةحفصلا

 ةكشلا { دعبلا : يأ ةقشلا : ةمجعملا مضب : ةكشلا ، ةعامجلا : ةبكوكلا . ةي ميركلا

 ةغدرلا اهلعتبا : ةمقللا درز . ءاعمالا : ءابلا حتفب : ضبرلا ؛ حالسلا : ةثلثملا رسكب

 : ءابلا حتفب : روهلبلا . ةفشلا نم نانسألا لوصأ قزالام : ةغثللا { نيطلاو ءاملا : ةكرحم

 ميلظفعلا ضيبالا وأ لابجلا لاثمأ هنم عطق & فيثكلا باحسلا : روهنكلا © عساولا ناكملا

 : ازاز { لجعأ : عنمك : فاز ، لز حرفك قلز 9 رطملا : ءايسلا .. ةروهنك دحاولا هنم
 ءارحصنا : ةفونت عمج : فئانتلا { ديدشلا ءطولا : ثطولا 3 ماعنلا ركذ : ملظلا عرسأ

 هيلع رثعن ملو ) هبناج وأ لبجلا فرح : طاطلسلا . اريخ بسكيال نم : فراجملا ؛ ةديعبلا

 نع ناك ام : رهملا داقم . هناليس دنع يداولا : فراجلا: & لبجلا : دئاقلا ، ( مجاعملا ين

 : رصعلا ، هرجش فتلملا ناكملا : لتفلا ، لبالا ضبارم ىوأملا : ضبرلا ، كنيمي

 رجآلا © فتلملا مالظلا : دئاصعلا { لخنلا فعس يهو ةديرج عمج : دئارجلا ، يشعلا

 دهن ، هعافتراو هولعل ةبقارملا ناكم : ابرملا & سرفلا : رهيفلا 3 ةداسو الب مونلا : ءانب

 : ءاصفرقلا 3 ةئيهلا : ةزبلا ربتخن :ولبن } ةناكملا ؛ ردقلا . هزهن ك ضهن : هيلا

 : فطاخلا { هتيدان : هل تصأ 3 هيديب يبتحيوو هنطب ىلع هيدخف عمجي هيتيلأ ىلع سولجلا

 ١ ضرألا : ةأطللا ، هادان اذا هب باهأ نم : بيهملا ، قيربلا ديدش : ديلصلا &“ باهشلا

 & هرجز نا بلكلا ضبري ثيح : بلكلا رجزم ، هفاخأ اذإ هبهر[ نم : نوبهرم
 : ىوطلا { ةاون عمج رمتلا بل : ىونلا } هرحج نم هجرخيل بضلا شام نم : بببضملا
 © لقعلا : رجحلا ، هوحن بهذ : هوحن لأج 3 هداش اذا هيلع لاص نم : لوصلا . عوجلا

 : ءالطنلاو ، ديدشلا لجرلا : لطينلا ، لوقلا : لوجلا & هبناجب : هلوح انقلحت
 دارملاو ةعيرس : ءالجز {، توصلا ةدش : ةلجلج ، يوقلا ديسلا : لجلجملا { ةبهادلا

 { همزلت ام : لقعلا { هتغالبب اهاصقأ غلبيل ةغللا ىلا عرسي عيفر توص وذ يوق ديس كنأ

 : ناسنالا ةلقاع .0 هتناكمو هتمظعل لبالا نم نيئملاب ىدتفي يذلا ميركلا : نيمملا لاقع

 دجوي ال هنأل كلذ تيمسو ةيبرعلا ةغللا : داضلا { نصحلا : لقعملا 0 هبراقأو هتبصع

 عجاري ال يذلا : داه الو ديه هل لاقيال نم : ديه {، يرعلا ناسللا يف الا داضلا فرح

 ديه : هل لاقي ايف { ةعئاط قانعألا هل تماقتسا مث : ةمره نبا لاق اماظعاو الالجا اميف

 ركذلل فورعم : زوجعلا 0 « ةعئاط قافآلا هل تماقتسا ىتح ه ةياور يفو داه الو

: فحنشلا 0 رهدلا هيلع ىتأ يذلا : نمزلا 0 الازه سبايلا : فجنصلا 3 ىثنالاو



 هلاق : مالكلا لجترا & تبث : زكترا { هنيع رخؤمب ءرملا ىري نأ : رزشلا رظنلا © ليوطلا

 ةيتفلا ةقانلا يهو راكبألا ةدحاو : ركبلا ، رعشلا نم بيرق : زجرلا 3 هل دعتسي نأ نود

 : رفعج : لثم بشنكلا . خاشو ربك يأ ، نسأ يأ : يقور رهدلا لكأ . لبالا نم

 هثلثم ءاثف نونف فاكب ذفنق لثم بثنكلا : يلي ايك حراشلا اهطبض دقو . ديدشلا بلصلا

 فلأف ميمف داصب لأمصا نم : لئمصملاو ، ديدشلا {“ بلصلا ؛ ءابف ةمومضم اهلك

 © ناذألا دنع ةالصلا ىلع ىيح لاق : ةالصلل لعيح ؛ ةوقلا : قوطلا ، دتشا اذا زومهم

 ناكملا : ةيبارلا . ديدشلا سراقلا ح ملظملا : سمادلا ،} هتالص نم ىهتنا : تلفنا

 ةالصلا : ةبجاولا ، ناذألا نع ةيانك : حالفلل لعيح 0 هيف غلاب : ءوضولا غبسأ ، عفترملا

 بئذلا نيب نوكي عبس : عمسلا { ةبرطضملا : ةفجاولا © ةادغلا ةالص يهو ةضورفملا

 : رزنلا © رطملا نم ةعفدلا : بيسلا 3 داجلا : حيشملا © قحلي ال ودعلا ديدش عبضلاو

 3 هريغ ىلا هرمأ لكي يذلا : لكولا ث ليلقلا ءاملا : دربلا ، ريثكلا : لزجلا 0 ليلقلا

 ةحيص : ةربنلا ، ءاكبلاب هتوص مفر : شهجأ 3 لام يأ ءيشلا نع داح ردصم : ةدوديح

 طسبنم : نالعج ث نايع نم يونجلا قرشلا يف ءاملا ريزغ داو : دلاخ ينب يداو ، عزفلا

 . اهضتفا : ةأرملا ثمط ، اضيأ نايع نم يونجلا يقرشلا هابتالا يف ۔ بيصخ حيفأ حيسف

 ةرابعبو ةزافملا : ةفونتلا © هلبق دحأ اهكلسي مل اقرط كلس هنأ دارملاو ، هفشتكا ناكملا ثمطو

 . فئانت اهعمجو ةديعبلا ءارحصلا حضوأ

 وهو دير عمج : دويرلا ، ةرخن دوس ةراجح تاذ ضرأ : ةرح }© لهسلا دض : رعولا

 ةمعنلا : ةرضنلا ، ةنطلسلا تايالو ىدحا : لماكلاو يفاولا ، لبجلا نم يناثلا فرحلا

 { همزالمب ىمس ،© سرفلا : نانعلا 3 ةبحملا : مائولاو {©= فورعم : رشبلاو ، ىنفلاو

 : ةميدألا ، هاتأ اذا ءاملا درو نم : دراولا {، قاضو ألتما : صغ .3 نكسو نأمطا : دلخأ

 { ناسللا ةدح نع ةيانك وهو ريطلا راقنم : رقنملا ك هتقشم : رفسلا .ءاثعو . دلحللا

 رانلا : ةيشاغلا © ةيشاحلا قيقر & فيرظلل لاقيو ؤ، بناجلا : ةيشاحلا ؤ ةئيهلا : تمسلا

 & نجهتسملا مالكلا : رجهلا {© ةحبقسملا ةملكلا : ءاروعلا { ةدشلا نع ةيانك وهو ةمايقلاو

 نم ليلقلا : ةفغلبلا & لكأو مهتلا : صقت ، اهاقس : اهادح }\ ترخس : تللذ

 قلعو هقلع . ةليوطلا ةرعشلا : ةغمولا {ك قصتلا : هب طاتلا {©. فرتلا : خذبلا ، ماعطلا

 . ازاجم قلطيو اليل رصبلا ءوس : ىشعلا { هنسحب كبجعي نم : عورألا ، هبحأ : هب
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 هرصبب هوحن عط .: ءيشلا ماش 0 اهئيدر نم اهديج فرعيو ءايشألا نزي يذلا : كنحم
 3 ةبرقلا سأر هب دتشي ام : عاكولا 5 اهنايلغ دتشا : ازيزأو ازأ زئت ردقلا تزأ آ بحأ ماهو

 ىرق نم ةديدع ءايسأ ىلأ فاضي مسا : اربش 3 أيهتو فخ : رمث . دئتي هتءارق يف لسرتي

 : لالخلا ، ةدشلاو ةظلغلا : فلصلا ، عمتسا كل : خصا مل } عاد : بيهم ، رصم

 : هفلخ { لعف : فرتقا ، هتحت ام ىكحيف قر : فشي بوثلا فش ث ةلصخلا : ةلخ ممج

 يف طرقلا : فنشلا © ١٣ ، ١٤ 0 ١٥ يه ةيبرعلا روهشلا ين : ضيبلا يلايللا 0 هتفلاخ

 لجرلاو ، هدلج يف هسأر لخدأ : اعوبق ذفنقلا عبق { عيش لك فرح : افشلا ، نذألا ىلعأ

 : تصفاع . ءايعا طقس : حزر ، ناكتساو عضخ : خضر . هباحصأ نع فلخت

 هئاتلاو حضني يذلا رحبلا جوم : رايتلا 3 كئلوأل ةراتو ءالؤه ةرم : لاجس .3 تعراص

 يف نخثأ 3 اهقلعمو سوقلا ةعرش رتو 3 : راتوألا & تعطقنا : تمصفنا } ربكتملا

 : ليعرلا {ك] بارطضاو حايصو ةبلج : بجل ىشيج . مهيف ةحارجلا غلاب : ودعلا

 ءاملا نم ىوتري ام : ءاورلا { دحلا را : ةالاغملا } َليعارأو لاعر ليخلا نم ةعطقلا

 قمحلا : شيطلا 3 ريخلا لهأ ةئيهو قيرطلا : تمسلا ، قيضلا : كنضلا .3 نبللاو

 : ولبأ 3 ودعلا ردص يف هسافنأ توصت نيح بلعثلا ايك توصلا : حبضلا } ربكتلاو

 © ةضراعملا : نانعلا ، سرفلا : نانعلا ، هرهظ عنم : اسومش سرفلا سمش .ربتخأ

 ناتمظع امهو ناتمزهل ناسناللو همزه عمج : مزاهللا 5 هتلز : هتوفه ، ةدشلا : ياللا

 5 عزفلا دنع برطضا اذا : شأجلاو شئاجلا & نكست : أدهت ، نينذألا تحت ناتتتان

 . كؤاطع : كدفر { كوباع : كوزمل ، ةفخلاو قزنلا وهو شيطلا نم : ةشئاطلا

 ليبس ال ال وأ ليحتسملل برضي لثم وهو باقعلا : قونألا ضيب )٦٠( ةحفصلا

 ةدحلا { ةبعصلا للقلا يف اهراكوا نأل هب رفظي داكي الف اهضيب زرحت قونألا نأل هيلا

 © دسألا : رصيهلا | رحبلا : ءامأدلا )٦٢( ةحفصلا ، لاملا ةرثك : ىرخألا

 عمج : ةايكلا 5 ءاملا برق تبني ةيراع ةليوط قوس وذ ليوط رجش . روحلا )٦٥( ةحفصلا
 : يجشلا ، رعشلا نم ةيحللا بناج : راذعلا 0 حالسلاب ججدملا سرافلا وهو يمك

 :: ملقلا ريرص 3 « يلخلا نم يجشلل ليو » لثملا يفو ، هوحنو مهلا هاجش نم } نيزحلا

 { ةرمحلا عم ةفشلا داوس ديدش : ىوحاألا } بيبحلا : بحلا & ساطرقلا ىلع هتوص

 © نطبلا ةرماض رصخلا ةقيقد ةيراجلا يهو ءافيه فيها عمج : فيهلا } ةرصاب نيع : فرط
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 رظنملا وذ ىتفلا : ريرطلا 3 ةبيطلا ةحئارلا ةرهزلا : ةوغف عمج : تاوغف )٦٥( ةحفصلا

 ءيش لك نم : ةرغلا )٦٦( ةحفصلا 3 هبراش علطو رط يذلا 3 ةنسحلا ةئيملاو ءاورلاو

 يهو هففصتو اهتهبج ىلع يفوملا رعشلا نم هرطت ام : ةرطلا ؛ ههجو لجرلا نمو 3 هلوأ
 اوجرخ : اوبع وأ ، لوحذو لاحذأ اهعمجو راثلا : لحذلا .رعشلا ةحيرست ىهو {. ةصقلا

 . اعيمج مهءادعأ اوذخأو وزغلا ىلا مهلك

 كصيع ) لثملا يفو 0 فتلملا ريثكلا رجشلا : لصالا : صيعلا )٦٧( ةحفصلا

 &= صايعو صايعأ : هعمج { كوش اذ ناك ناو كنم كلصأ يأ ( ابشأ ناك ناو كنم

 : ميهبلا ؛ ىرادت : يجادت . ةيجسلاو ةعيبلا : ميخلا ك فورعملا يبلاط : نيفتعملا

 . ليللا هب دصقيو . دوسألا

 . الذ بارتلاب قصل : لجرلا عقد لاقي ٠ بارتلا : ءاعقدلا )٦٨() ةحفصلا

 ةنسلا { اهيف ىدتهي ال ىتلا ةالفلا : ءايهبلا & تافلتخم تاهمأ نم : تالعونب

 . . اهيف جرف ال يتلا ةريسعلا ةديدشلا

 : نانبلا دعجلا 3 ربخلا عساولا ةدايسلل عماجلا ديسلا : ماقمقلا )٦٩( ةحفصلا
 . ميئللا ليخبلا نع ةيانك ، عباصألا ضبقتم

 يتلا ةفشلا تاذ : ءاسعللا © ةرمحب اهداوس طلتخي يتلا ةفشلا تاذ )٧٢٠( ةحفصلا

 مسجلاو قلخلا ةنسحلا : ةلوكرمهلا ، سعل اهعمجو & برعلا دنع نسحتسم وهو اهنطاب دوسي
 : دورخلا { ءانسحلا ةريدتسملا ةظيلغلا قاسلا تاذ : ةروكمملا & نيكرولا ةميظعلا ؛ ةيشملاو

 ةمعانلا ةأرملا : ءاهلبلا ، ةمعانلا انيل ةينثتملا : ءاديغلا ، سمت مل يتلا ركبلا ةييحلا ةأرملا

 : ماظعلا ءامج ،© فدرلا ةمخض كاروألا ةنيمس : حادرلا & قراوطلا نع ةلفاغ اهنأك ةيخرلا

 : فيصولا ، فافعلاو راقولاو تابثلا تاذ { ءاسنلا نم روقولا : نازرلا محللا ةريثك

 . سانلاب ءازهتسالا نم رثكت يتلا : هزايجلا ك ظيلغ ضيبأ لسع : برض ، ضيرملا

 {©} باسنالا طلتخم : لوكتلا ، عيرسلا فيفخلا رماضلا : تيفكلا )٧٢١( ةحفصلا

 سمش . اعم ايهحرطو هيدي عفر : سرفلا صمق { هريغو ضرم نم ليقثلا : عاونألا
 ةيانك اهيشم قاض يتلا ، فوطقلا ، حماجلا : طورخلا { اروعذم ةعرسب كرحت : ناصحلا

 . هدنع ءانغ ال } ليلكلا : ماهكلا 4 عطقي ال : راطق فيس . عطق : كتب ؛ اهئطب نع
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 ركتعا ٠ نتنلا : نادرلا ٠ عاخنلا ىلا لصي ل : عنخني ل ٠ ملك اهدرفم حورجلا : مالكلا

 : نرام ، حامرلا تزتهاو ةكرعملا تدتشا : ساعرلا رجتشا & برحلا تدتشا : سابلا

 ديدش : لاسعلا ٠ قيقر حمر : لباذ حمر ٠ لتقلا عيرس : فطخلا ٠ ندل بلص

 . جوعملا : لصعالا ، مصخلا مسج نم حورلا لسني يذلا : لاسنلا 0 زازتهالا

 هنم ذختت رجش ‘ ةبالص 1 ةندللا حامرلا : ةنارم اهدحاو : نارملا )٧٦( ةحفصلا

 . حامرلا

 & رشلاو ربخلا : نيأدبمب لوقي بهذم : ةيوناملا ، ديدش : ريرطمق )٨٠( ةحفصلا

 : ءيشلا فجوأ . هرايضاو فرخلا ساسحا : ساجيالا 0 ةرهلا دارأ هلعلو مالظلاو رونلا

 . فاخم لجوي هلعج هلجوا : ةفاضا : لاجوا . برطضي هلعجو هكرح

 . سانلا جيهي نأ دصق { نتفلاو ةئيسلا رابخألا يف ضاخ : فجرأ )٨٠( ةحفصلا

 ٠ عباتتلا : ناسللا يف رتولا . ه لوادتو هوطاعت ءيشلا موقلا روتعا ١ ٨) ( ةحفصلا

 . ةلفاقلل يداحلا ءانغ : ءادحلا : ادحلا

 : ةقيشلا )٨٣( ةحفصلا 3 ليسلا : ىتآلا . رحبلا : ءامأد )٨٢( ةحفصلا

 : (طش) نم ديعب : طاش . اهراك : ايلاق ‘ دلوي ةعاس ةقانلا دلو : بقسلا © ةقاتمخللا

 . هتعتمأ : لجرلا ةاطم : ةاطل ريغصت : ةيطل 3 دعب

 { يراوضلا نم حبصي : ىرضي ١ يزخلاو ناوهلا لذلا : نوهلا )٨٤( ةحفصلا

 انه تناف يأ : انه تنهف : ديدشلا ظيلغلا لجرلا : لبانقلاو : لبنقلا . ةياقولا : ةنجلا

 . لخنلا قذع : انهلا ؛ سيسخلا بسنلا : انهلا ، ( ةغل )

 هافخأو هرتس : هنكي : ءىشلا نك ؛ هب رثدا ام & يئاطغ : يراثد )٨٥( ةحفصلا

 . هناصوهاطغو هنك ف

 . ناجلاو سنالا : نالقثلا )٨٦( ةحفصلا

 ةوقع { مهمه : مهلك ، اليل رخأتملا فيضلا : متعملا قراطلا )٨٧( ةحفصلا

 . اهلوح وأ ةلحملا وأ رادلا مامأ عستملا عضوملا : اهتاقعو : رادلا

 . قفخت : بيجت ةدئفألا )٨٨( ةحفصلا
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 . عطاقلا : مذخلا . هتلوجر تلمك : لجرلا لزبت )٨٩( ةحفصلا

 . اهلاقع نم ةبادلا طشناو ٥ جرخ : طشني : ناكملا نم طشن )٩٠( ةحفصلا

 ي نم ١ درب سبل : سمح ‘ ةبيطل ا ةحئ ارل ا : فرمعل أ . دعوسو نيع أ : نمع ٤3 هنم اهقلط أ

 و . ل ١ مله : تلق . توعد : تممله . فرتل او خذبل ١ نع ةيانك نميلا دورب

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةيرقبعلا يحو يليلخلا ناويد - يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا . ١

 . ١٩٧٧ ۔ نايع ةنطلس ۔

 ۔ ءابدالا ةطبار ۔ ١٩٨٤ سرام ۔ ٢١٦ ددعلا ۔ ةلجم : نايبلا ۔ يمورلا ةيرون .د - ٢

 . تيوكلا

 حيبص ةبتكم - يرصلملا يريرحلا ناهثع نب دمح نب يلع نب مساقلا وبأ : يريرحلا - ٣

 . ةرهاقلا ۔

 ٤ توربب - ليجلا راد - عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا : كرابم يكز .د ١٩٧٥ .

 . ٩ ١ ١ ١ ددع ٧ ٤ _ رصمب فر اعم ١ ر ا د ةم اقل ا : فيض ىقوش . د

١ 4
 . ١٩٧٣ ۔ ةرهاقلا _ يلوبدم ةبتكم يسنوتلا مريب تاماقم : اشاف وبأ رهاط 

 ١٧ - ةطوطخم : يليلخلا تاماقم : يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا .

 ٨ ط۔ يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقم حرش : نيدلا يبع دمحم ۔ ٢ ۔١٩٦٢۔ ةرهاقلا .
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 ط ۔ توريب ۔ دئارلا راد ١ وينوي ۔ ١٩٧١ .

 ٠ - ط_ توربب ۔ ملقلا راد برغملاو قرشملا نب تاماقملا نف : ضوع رون فسوي .د ١
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 "يليلخ خا ناويد ق

 ىفطصم نيما دمحا / روتكدلا ملقب

 سيوباق ناطلسلا ةعماج _ بادآلا ةيلك

 لئاس ةنيدمب ١٩٢٢ ةنس دلو & سبع ةليبق ىلا يمتني ‘ يليلخلا يلع نب هللادبع وه

 ناكو ةقيرع ةرسأ يف أشنو 0 ةينيدلاو ةيبرعلا مولعلا سردو ميركلا نآرقلا ظفحو 3 نامعب

 . هموق ف اعاطم هوبأ

 يف ناويدلا اذه مقيو . ١٩٧٨ ةنس ( ةيرقبعلا يحو ) لوألا هناويد ردصأ دقو

 ىوكشلاو حيدملا يفو فوصتلاو كولسلا يف ةديدع تالاجم مضيو { ابيرقت ةحفص ةئايسمخ

 ىتح ىله ال ١ رصعل ا ذنم ن اع نع ثدحتت ةيخمرات ةمحلم بتكو . تاينطول او ةمكحل او

 الزغ مضو تايناوخإو تالمات ناويدلا مض ايك ، سوباق ناطلسلا لظ يف رضاحلا انرصع

 . هنع ثدحتن ي ذلا انل احم وه ايصصق ارعش مضو . ع اٹرو تاحشومو

 زهت ثيح اضيأ ةحضاو ةيبرعلا حورلا رهظت ايك { ناويدلا ىلع ةينيدلا حورلا رطيستو

 . هبرغمو هقرشم يبرعلا ملاعلا نادلبب عقت يتلا ثادحألا رعاشلا

 ناويدلا يوحيو ، يليلخلا ناويد يف ةحفص نيسمخ نم رثكأ يصصقلا رعشلا لغشيو

 نيرشعو ةعست يف عقتو ( نومأملا يتيب ىلع) ناونعب ةصق اهرصقأ ةيرعش ةصق ةرشع سمخ

 مظعمو . اتيب نيسمخو ةسمخو ةئام يف عقتو ( ضورلا ةصوصقأ ) ناونعب ةصق اهلوطأو . اتيب
 ةفاقث وذ وهو ، ةظفاحلا يرث سفنلا ليوط رعاشلاف . اتيب نيتسو نيسمخ نيب ام صصقلا
 . ةعونتم تامولعم نم ةيرعشلا صصقلا هذه مضت امو ودبي ايك ةعساو

 يذلا يميركتلا لفحلا يف ثحبلا اذه كراش دقو ، ١٩٧٨ يموقلا ثارتلا ةرازو _ يليلخلا ىلع نب هقلادبع ۔ ةيرقبعلا ىحو )١(

 ةنس رياربف ٢٠ و ١٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ

 . ةيبهذلا يبدالا ىدتنملا عرد هتداعس ديلقتو ىليلخلا ىلع نب هللادبع خيشلا ةداعس نايع رعاشب ءافتحا . م ٠

 ۔ _ ٩٧



 نم دعت ةصق ةرشع ىدحإ كانهف & صصقلا هذه ىلع يخيراتلا عباطلا بلغيو

 ثادحألا نم دمتستف يبرعلا خيراتلا نم اهعيمج صصقلا هذه دمتستو . ةيخيراتلا صصقلا

 رودتو . يسابعلا رصعلاو يومألا رصعلاو مالسالا ردص رصع نمو ۔ يلهاجلا رصعلا يف

 لوح تكيح دقو . نومأملا لوح ىرخأ ثالثو ديشرلا لوح صصقلا هذه نم ناتصق

 . ةغلابملا هتلخد لقألا ىلع وأ عرتخم اهنم اضعب نأ بسحن ةديدع صيصاقأ نيتفيلخلا نيذه

 ناو اهنيب قرافلا حملن ةثالث اهاسقأ ةيخيراتلا صصقلا هذه مسقن نأ عيطتسنو

 صصقلا هذه نم تس ىلع قلطن نأ عيطتسنو . ةيخيراتلا ةصقلا تحت اهعيمج تجردنا

 قلطنو ( ةيخيراتلا ثداوحلا صصق ر اهنم عبرأ ىلع قلطنو ( ةيخيراتلا تايصخشلا صصق )
 . ( ةيخيراتلا بقانملا ةصق ) اهنم ةدحاو ىلع

 ةيخيراتلا تايصخشلا

 ةيخيراتلا تايصخشلا صصق نإ : لوقن ةثالثلا عاونالا هذه نيب قرفلا حيضوتلو

 زاربا وأ ةيصخشلا هذه ملاعم حيضوت اهنم فدهلا نوكيو ةزراب ةيخيرات تايصخش لوح رودت

 ريوصتلا امأ ، لاطبألا ءالؤهل ةيسفنلا بناوجلا ىلع انه ءاوضألا طلستو 5 اهبناوج نم بناج
 ايك لاجملا اذه يف ةمقلا غلبت اهلعجيو ةلطبلا لامج ريوصتب الا انه رعاشلا متهي الف يدسجلا

 : يه صصق ةتس ناونعلا اذه تحت جردنيو . مومعلا هجو ىلع صصقلا يف داتعملا وه

 ١ . ديشرلاو نارزيخلا :

 ديشرلا مأ تسيلو . اهب اقلعتم ةفيلخلا ناك ديشرلا يراوج نم ةيراج انه نازريخلاو
 ديشرلا ناك دقف } ديشرلا ةيصخش حمالم ضعب ةصقلا حضوتو ، نهذلا ىلا ردابتي دق ايك

 ساون يأ ءاكذ نع اضيأ ةصقلا فشكتو 3 ةعتملا ىلا الايم ۔ تاياكحلا هتروص ايك ۔

 محتست تناكو نارزيخلا ىلا للست ديشرلا نأ ةصقلا يكحتو & ثداوحلل هفافشتساو

 © هسفنب ام ريوصت مهلأسو ءارعشلا ديشرلا بلطو { هاطغف اهدسج ىلع اهرعش تلبساف
 . اهآر هنأك ةثداحلا اهيف روصي اتايبأ ساون وبأ لاقف

 امزتلم ساون يبأ تايبأ ىلع هتديصق ينبي انرعاش نأ ظحلنو { ةيزمه ساون يبأ تايبأو
 . ناويدلا اذه صصق نم ريثك ف ةرهاظلا هذه ىرنو . يورلاو نزولا

 ۔ ٩٨ ۔-



 ٢ . ديشرلا حلم نم :

 نأ يكعحتو { ةعتملا ىلا ديشرلا ليم راهظإ وهو قباسلا فدهلا ىلا ةصقلا فدهتو

 حابصلا يف هيفاوت نأب هتدعوو . اهل هنارجه ىلع هتبتاعف هيراوج ىدحإ ىلا للست ديشرلا

 ةصقلا لاونم ىلعو ٢ راهنلا هوحمي ليللا مالك ١ : تلاقف اهبتاعف اهدعو تفلحخأ اهنكلو

 اهمتخي اتايبأ ساون وبأ لوقيف & هسفن يف ايع ربعي نأ ديشرلا هلأسيو ساون وبأ لخدي ةقباسلا

 : هلوقب

 (راهنلا هوحمي ليللا مالك : تلاقف ؤ،ك يتديس دعولا : تلقف

 . هسفن يورلا ىلعو ساون يبأ تايبأ نزو ىلع هتديصق اضيأ انه رعاشلا ينبيو

 ٢ . نومأملا يتيب ىلع :

 : هلوق نومأملا نع يور دقو { نومأملا دنع اضيأ وهللا بناج زاربإ ىلإ ةصقلا فدهتو
 عي ذم ى رسل مومن يعم دو مكر ارس ال موتك ي د اؤف

 (٢) عومد ل نكت ل ىوهه ا الولو ىوه ا تمتك يعومد الولف

 نيذه هيتيب ينغي نأ هنم تبلط يتلا هتيراجب نومأملا قلعت نع رعاشلا ثدحتيو

 . يورلا اذهو نزولا اذه ىلع هتديصق رعاشلا ينبيو ٦ ىنغف

 : نومأملا فنارط نم ٤.

 { هينغيل ةليل تاذ ىلصوملا قاحسإ ةينغم هئاعدتساو نومأملا قوش نع ثيدحلاب أدبيو

 هتيراج ىلإ ىضمف ةصرفلا قاحسإ زهتناو . هلهأ ىلع فوطي ىتح هينغم نومأملا ناذئتسا مث

 3 نهنيب اتقو قاحسإ ىضقو & برطو عومشو ناسح راوج هب الزنم قيرطلا ىلع ىأر هنكلو
 نب نسحلل لزنملا اذه ناكو ٠ نومأملاو وه داعو ٠ ميركلا هقيدص عم ةدوعلاب نهدعوو

 هتليل اهم لخدي ل نومأملا نكلو ] نسحل ا تنب ن اروب نومأملا جوزتو ٠ نومأملا ريزو لهس

 . ةبسانملا هذه يف نيتيب نومأملا لاقو ك يعرش عنام

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٢ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧ .
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 ٥ . ةيراجلاو نومأملا :

 ٥ هل بح لوأ اذه ناك ايبرو { لوألا هبابش نع يكحت نومأملا نع ىرخأ ةصقو

 اموأ ديشرلا يدي ىلع ءاملا بصت ةيراجلا تناك امنيبو ، رصقلاب ةيراج نومأملا بحأ دقف
 اهلأسو 3 ءاملا بص نع ترخأتف اهبجاح ترسكو هيلا ترظنف هنيعب اهل زمغو نومأملا اهيلإ

 هيلع فطعف نومأملا ىلع يمغاف نومأملا هنبا ديشرلا فنعف . ةقيقحلاب هتباجأف ديشرلا

 . كلذ يف اتايبأ نومأملا لاقو { هل ةيراجلا بهوو ديشرلا

 ٦ . ضورلا ةصوصقأ :

 ثيدحلاب رعاشلا أدبيو ، يلع نب نيسحلا دنع ةيحيرالاو لبنلا بناج زاربا ىلإ فدهتو
 كسمتلاب هل احصان اهجوز بطاخي مث 3 اتيب نيرشعو ةسمخ يف قاحسإ تنب بنيز لامج نع

 مث ، لالجلا رهاظم نم نايفس يأ نب ةيواعم تنب ةلمرب طيحي ايب رارتغالا مدعو هتجوزب
 هيبأ ىلا بحلا اذه اكش ىتح قاحسإ تنب بنيزب قلعت فيكو ةيواعم نب ديزي نع ثدحتي

 مدقيل بنيز جوز مالس نب هللادبع ىلا لسرأو اريطخ ارمأ ةيواعم تيبف ، نيملسملا ةفيلخ

 لسرأو © اهقحتسي نم مركأ هنأل ةلمر هتنبا هجوزي نأ ةيواعم هيلع ضرعو 3 قارعلا نم هيلع

 ال نوكيو هتجوز قلطي نأ طرشب تقفاوف .3 اهيأر ةلمر نالأسي ةريره ابأو ءادردلا ابأ ةيواعم

 . اهيأر نع تعجر اهنأ تنلعأو ةلمر تفوس مث 7 انئاب اقالط هتجوز قلطف {. اهدحو

 نب ديزي ةبطخو اهل اهجوز قالطب اهغلبي بنيز ىلا الوسر ءادردلا ابأ ةيواعم لسرأو

 يأ نم نيسحلا بلطف ] ثدح ام فرعو يلع نب نيسحلا هلباق قيرطلا يفو { اهل ةيواعم

 . ال اجوز نيسحلا بنيز تراتخاف { لعفف {} بنيز دنع هركذي نأ ءادردلا

 3 بنيز دنع اهعدوأ دق ناك ةعيدو درتسيل نذالا بلطي نيسحلا ىلا مالس نبا داع مث

 {. هتعيدو بنيز هيلا تدرو . ايكب الباقت امدنعو & بنيز دنع لوخدلاب نيسحلا هل حمسو

 { اهبلق لك نم هتبحأ يذلا لوألا اهجوز ىلا دوعتل اهقلطو بنيز نع نيسحلا لزانت ذئدنعو

 . لشفلاب ةيواعم نب ديزي ءابو

 ىلحت يتلا ةميركلا قالخألا زاربا ىلا فدهت ةصقلا نأ حوضوب ودبيو

 . يلع نب نيسحلا اهب

 ۔ _ ١٠٠



 ةيخيراتلا ثداوحلا

 ةيمهألا نم بناج ىلع ةيخيرات ةثداح زاربا ىلا فدهتف ةيخيراتلا ثداوحلا صصق امأ

 صخشلا سيل انه لوألا فدهلا نكلو صاخشأب قلعتت نأ دبال ةثداحلا هذهو { ةفارطلا وأ

 تح اهجردن نأ عيطتسن صصق عبرأ يليلخلا ناويد يفو . اهتلال.دل وأ اهتفارطل ةثداحلا انإو

 - : يهو ناونعلا اذه

 ١ . ىلصوملا دنع :

 . ةعرتخم ةصق اهنإ : لوقن انلعجي امم اهلاطبأ نم الطب ناطيشلا لخدي ةصقلا هذه يفو

 يلصوملا ريغ اينغم تبلطو يلايللا ىدحإ يف هتراز ةاتف بحأ يلصوملا قاحسإ ن أ ةصقلا يكعتو

 ىلإ تمدق امنيح اهتدشنأ دق ةاتفلا تناك اتايبأ امهانغ ىمعأ نغم ىلع ىلصوملا رثعف 3 ايهينغي

 : اهنم اهبيبح

 فقاو بابلا ىلع بوبحم لخدي

 نودب اتايبأ دشني هب اذاو ، هنع اوثحبو ايناث رهظي مل هنكلو ةحارتسالل ينغملا نذأتساو

 . ةرم وبأ هنأ مهفرعيو ةصخش اوري نأ

 : ءافولاو مزجلا . آ٢

 بتكو دنه نب ورمع اهيلع مقن فيكو ٠ سملتم او دبعل ١ نب ةفرط نع ةصقل ١ يكعتو

 | رمأ هنأ دنه نب ورمع امهموأو ئ 7 نأ ) ةرثوح نب عيبرلا ( نيرحبلا ىلع هلماع ىلا

 ىلإ باتكلا عفدو رمألا يف كش هنإف سملتملا امأ { هلتقف عيبرلا ىلا ةفرط ىضمو . ةزئاجب

 رهنلا يف ةفيحصلا ذبنف ، كلتقب رمأ دقف ءاجنلا : مالغلا هل لاقف . ةأرقيل ةريحلاب مالغ

 () : ماشلا ىلا برهو

 فيضيو { ميدقلا يبرعلا بدألا يف ةروهشملا ةثداحلا هذه ةيرعشلا ةصقلا زربتو

 ثدحتي وهف { ءىراقلل ابذجو ةراثإ وأ اديقعت اهديزيو ةيمهأ ةصقلا ديزي ام اهيلإ رعاشلا

 . فراعملا راد . ةفرط ٨٥ ص سملتملا ٧٩ ص ١ ح ةبيتق نبال ) ءارعشلاو رعشلا ( يف ةياكحلا ليصفت ))

 ۔- _ ١٠١



 تضفرو هاوه تظفح فيكو . اهنع ابهجوز بايغ لاط نيح سملتملا ةجوز قوش نع

 هريعت هل ةبيرق ىلا اهفافز ةليل سملتملا دوعيو & كلذ ىلع تربجأ اهنكلو هريغب نارتقالا

 ةميمأ نم ديدجلا جوزلا اند اينيحو .{ هب ءيبتخيو ءابخلا لخديو . اهيف ىفختيل اهسبالم

 (؟ سملتم اي تنأ ناكم ياب ةمح ثداوحلاو يرعش تيل الأ

 اوسرع بكرلا اذإ اقاتشم تلزامو يملعاف ةميمأ اي ناكم ىندأب

 . ةئينلا ةايحلا :1 ناجوزلا دوعيو . ناكملا ديدحلا جوزلا ىلحيو

 . يورلاو نزولا يف رعاشلا ايهعبتا دقو { ناميدق ناتيبلاو

 : ماركلا ظفح . ٢

 يكعتو . ةصقلا ىزغمب ناونعلا يحويو ‘ يمالسالا خيراتلا ةصقلا هذه يحوتستو

 باغو { هللا ين ايخأت ناباش كانه ناك ثيح باطخلا نب رمع ةفالخ مايأ ترج ةثداح نع

 اندف ائيضم جارسلا ىأرف لاوحألا دقفتي ميقملا قيدصلا رمو { داهجلا يف نيقيدصلا دحأ

 درجو قيدصلا ةريغ تدقوتو ، بئاغلا هقيدص ةجوز عم ايدوهي ىأرف رمألا ةقيقح نيبتيل

 ربخلا هربخأو ىتفلا ماقف لتاقلا نع باطخلا نب رمع لأسو . نئاخلا يدوهيلا لتقو هماسح

 . رمع هبقاعي ملف ا

 صصق نم ةصقلا هذهو {} يدوهيلا اهلاق تايبأب يورلاو نزولا يف رعاشلا مزتليو

 نب رمع ةلادعو مه دوهيلا ديكو مهتريغو نيملسملا ةوخأ نع يكحت يتلا ةيخيراتلا ثداوحلا

 . رومألا ف هفرصت نسحو باطخلا

 : ثادحالاو ةميذج .:د

 ةريثم ثادحأ ةصقلا يفو 0 مالسالا لبق ام خيرات نم رعاشلا اهدمتسا دقو

 كلذلو © ةفطاعلا ¡ زهتو لايخلا بهلت تاجافم اهيفو { ربدت نسحو ءاكذ ىلع منت تاروطتو

 . ةيخيراتلا ثداوحلا صصق نيب اهعضن

 . ٤٧٥ ص ةيرقبعلا يحو )(\١ا)

 ۔ - ١٠١



 ةمدقمب أدبتو & ادهشم نيرشع ىلع لمشتو . اتيب نيثالثو ةثالثو ةئام يف ةصقلا عقت

 بحلا لعف اع املأسيو اهتناكمو اهلاجب ديشيو شاقر نع رعاشل ١ ثدحتي مث ٠ بحلا نع

 ةميذج ىلع موللاب يقليو ، يدع هميدن نم هرذحيو ةميذج ىلا ثيدحلاب هجوتي مث ؤ اه

 نيح ةميذج نم اهبطخي ناب يدعل شاقر يحوتو & يدعو شاقر نيب بحلا ومنيو
 نونج نجو . ش اقر لمعتو ٠ ش اقر يدع جوزتيو ٠ ةطخلا حجنتو ٠ ةرمخل ١ هيلع يلوتست

 : املأسيف ةميذج

 ؟ « نيجهب مأ تينز رحبأ { ينيبذكت ال شاقر ينيربخ د»
 آ ١) )نودل ءفك تنأف ؟ نودب مأ دبعل ءفك تنأف ؟ دبعب مأ «

 : ةلئاق هيلع ةمئاللاب يحنتو شاقر هبيجتو
 نييزتلل ءاسنلا ىنتتأ ذإ يردأ تنك امو ينتجوز تنأ

 نوجملاو ابصل ا __ي مكيدامتو رص ةم كبرش نم كاذ : ا ١ : امت اف ةمادملا لد ,رش . كا

 & اع احش اهش يدع نب ورمع .7 ٦ يدع نب ورمع ش اقر دلتو ٦ يدع برهيو

 (" . هلاخو همأ ىلا ديعأ مث ورمع فطتخاو ٦ هل نباك هبحأو ةميذج هلاخ هب بجعأو

 صرحلاو ةميذج قورع عطقب اهيراوج ءابزلا رمأتو { اهجوزتيو ءابزلا ةميذج بحيو
 . هلاخ دعب كلملاب ورمع موقيو &= تسلطلا جراخ همد نم ةرطق ليست الأ ىلع

 هب عدختو ٠ ةياحلاو نمألا اهدنع بلطي ءابزلا ىلإ أجليو هفنأ عدجيو ريصق ربدي مث

 ذ لبالا اهلمحت قيدانص يف دونجلا ء يجع ىلع ورمع عم قفتي مث {©أ اهدنع ميقيو ءابزلا

 ورمع دجتف 7 هيف ء ىبتختل برسل ١ ل ا ءاب زل ١ برهتف رمأل ا ةقيقح س ارحل ا دحأ فشتكيو

 يديب ( : لوقتو اهمتاخ نم مسلا ءابزلا علتبتف ٠ هيلا هاده لدذق ريصق ناكو هباب ىلع

 . (( و رمع فيسب ال

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٢ . ناييدق ناتيبلاو .
 )٢( بعك نب حراف انبا ليقعو كلام ةداعا .

 ۔ _ ١٠٣



 ةيخيراتلا بقانملا

 رازن ) ناونعب يهف ( ةيخيراتلا بقانملا ةصق ) ناونع تخت اهعضن ىتلا ةصقلا امأ

 تافصلاب رخفلا ىلا اساسأ ةصقلا فدهتو . اتيب نيرشعو ةعستو ةئام يف عقتو ( هونبو
 : لوقي ثيح فدهلا اذه ىلا رعاشلا راشأ دقو ،[ةسارفلاك ةيبرعلا

 قالغأ انبولق : تلاقو ىرخألا ممألا انلهجب تلاق نيح

 ()قابطإ ىهنلاو لوقلا ىوس برعلل سيل هناب تلاق مث
 قابسلاو انثرإ ملعلاو قطنملاو لقعلاف ءاعدالا بذك

 © راينأو دايإو ةعيبرو رضم : ةعبرألا هدالوأو برعلا دج رازن نع ةصقلا ىكحو

 ثرإ ماستقا يف مهنيب مكحيل يمهرجلا ىعفألا كلملا ىلا هدالوأ دصق رازن تام امنيحو
 نماف 3 دورش رتبأ روزأ روعأ هنأب هل هوفصوف ةلمج دشني ايبارعأ اوأر قيرطلا يفو 3 مهيبأ
 راثآ اوأر اينيح تافصلا هذه اوجتنتسا اينإو لمجلا اذه اوري مل مهنأ عم 0 مهلوق ىلع لجرلا

 ماعطلا مهل مدقو { يمرجلا ىعفألا اعيمج اودصقو 0 هيف ىعر يذلا ناكملاو لمجلا

 ، ربق ىلع تبن رصع يذلا بنعلا نأو {. ةبلك نبلب تيذغ تحبذ ىلا ةاشلا نأ اوجتنتساف

 مهئاكذب داشأو مهب كلملا بجعأو . مهنظ قدص حضتاو ١ هيبأ ربغل كلملا نأو

 . مهنيب يضقو
 رعاشلا أدبيو { ةيبرعلا بقانملا نع فشكلا ىلا اساسأ فدهت ةصقلا نأ حضاوو

 تايبأب ةيرعشلا ةصقلا متحي مث 8 برعلاب اهيف ديشي اتيب نيرشعو نينثا مضت ةمدقمب ةصقلا
 . هلثايي نم كانه نوكي نأ ىدحتيو يرعلا ءاكذب اهيف ديشي

 ةيعامتجا صصق

 . مهول او يودبلاو . ىسال ا ثعبم : امه نيتيعايتجا نيتصق يليلخل ا ناويد مضيو

 تحت ةيناثلاو ، ( ةيظعولا ةيعايتجالا ةصقلا ) ناونع تحت ىلوألا ةصقلا عضن نأ عيطتسنو

 . ( ةيسفنلا ةيعايتجالا ةصقلا ) ناونع

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٨ .

 ۔ + ١٠٤



 نههبشيو 3 زئاجع ثالث وأ اهار حابشأ ةثالث نع ثدحتي ( ىسألا ثعبم ) ةصق يف

 نددمي نأ الإ ىبأيو . دادحلا نسبلي فاعض نهنأب نهفصيو . ميدق هيبشت وهو } يلاعسلاب

 5 ارشح برحلا يف ةعاجشلا رشحيو هلايو هسفنب رخفي انهو 0 ةجاحلاو لذلا راهظال نهيديأ

 . يناسنالا عباطلا ةصقلا ىلع بلغيو 3 لاملا نم عاطتسا ايب نهيلع دوجيو

 مالحأ وأ طرفملا لايخلا اهيف روصي ةيسفن ةيعايتجا ةصقف ( مهولاو يودبلا ) ةصق امأ
 { ةثرلا هسبالم يف يدابلا هرقف عم هسفنب بجعم يودب نع اهيف ثدحتيو ث ةظقيلا
 هرجأ ذخأيو نمسلا عيبيس هنأب لايخلا هبعادي انهو { انمس اهل عيبي نأ ةداغ هيلع ضرعتو

 ، هلام رثكي ىتح اذكهو . ازنعأ دلتو ازنع يرتشي مث ، اخارفأ جتنيو هيبري اخرف يرتشيو

 برضي هب اذإ هتليخأ يف حبسي وه امنيبو { هبناجب اهليختيو .3 دلبلا لهاع ةنبا بطخي مث
 احصان رعاشلا هبطاخي 7 همالحأ ددبتو نمسلا ليسيو 3 هرسكيف هلجرب نمسلا ءانإ

 . ينمتلا يف داصتقالاب

 ةيفطاع صصق

 ثدحتتو ( مارغلا ناطلس ) ناونعب ايهنم ىلوألا : ناتيفطاع ناتصق ناويدلا يفو

 هب تبجعأو اهب بجعأف ةيار ىمست ةاتف ىأر كلم نع يكعتو ©١ بحلا نايتك نع اساسأ

 نم عمس ام هسفنب ىريل ريزولا هعبتتو { هريزو ربخأو رسلا ظفحي مل كلملا نكلو { هتدعاوو

 : لوقت تايبأب تنغتو اهبيبح تقرافو تبرهف ريزولا تأر ةيار نكلو كلملا

 هباذنعب هميعن َنلدبأل هبرقو لإ هتجاح ةايحو

 ()هبارشب هعومد نجزمالو ىركلا بيط هنوفج نصنمالو
 بحلا صصق يفو يبرعلا بدألا يف ةعئاش ةرهاظ بحلا نايتك ىلع صرحلا اذهو

 . ىليلو سيق نع انفرع ايك ميدقلا يبرعلا

 ثيدح درح اهنأ ةقيقحلاو ( ىضاملا صصق نم ) اهناونعف ةيناثلا ةيفطاعلا ةصقلا امأ

 اهيف سيلف © ةصقلل موهفملا ىنعملاب ةصق تسيلو نبيبحلا نيب ةاجانمو بابحألاو بحلا نع
 . ةراثإ الو ةدقع اهيف سيلو .3 ةيمان ةروطتم ثادحأ

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٩ .



 ثدحتي مث ] ةبوبحملا لاح نع ثدحتيو آ ءاقللاو بحلا نع ثيدحلاب رعاشلا أدبي

 ١ ذهو ٠ بحل ١ نع ثيدح ايهخيب روديو ٠ امه رس نوصي ليلل او اهسرقب هعتمتو امل هترايز نع

 . تايبألا هيوحت ام لك

 ةيرعشلا ةصقلا موهفم

 يليلخلا دنع

 مزتليو . انلق اك خيراتلا نم دمتست يليلخلا ناويد اهمضي يتلا صصقلا مظعمو

 لكو . هلايخ نم اهيلإ فيضي الو اريثك اهيف ريغي ال صصقلا يف ةدراولا ثداوحلاب رعاشلا
 درجم يهف . ركملا وأ ءاكذلا وأ لاجلاب ةيصخشلا فصو يف غلابي نأ هفيضي نأ نكمي ام

 . ثادحأو عئاقو ىلا كلذ زواجتت ال تافص

 رعاشلا كرتي نأ هانعم دايحلا نكلو {| بولطم ةصقلا يف رعاشلا دايح نا : لاقي دقو

 نطومل وأ سنجل بصعتلا عفادب ةنيعم ةهجو اههجوي ال ايعيبط اروطت روطتت ثادحألا
 قلخت وأ مامتهالا ريثت وأ عارصلا ديزت يتلا فقاوملا راكتبا عم ضراعتي ال دايحلا اذهو { نيعم

 . انانتفاو ىنغ اهديزيو ءارث ةصقلا ديزي اذهف & تاجافملا

 اهزواجتي امنإو ةيخيراتلا صصقلا ىلع تدرو ايك ثادحألاب مازتلالا اذه رصتقي الو

 يفو ، بتكلا يف ارثن اهانارق ايك اهدروي الثم مهولاو يودبلا ةصقف ك صصقلا رئاس ىلا

 هنلأسب زئاجع ثالث رعاشلا ليختي ۔ ةيعايتجا ةصق يهو ۔ ( ىسالا ثعبم ) ةصق
 ءارعشلا نم ريثك ثدحت دقو ]. اقيمع الايخ اهيف ىرن ال انكلو ةعرتخم ةصق يهو {. نهيطعيف

 نوكي داكي بيرق لايخ انهو { اهل ةدعاسملا ميدقت نعو نوعلا ىلا جاتحت يتلا ةسئابلا نع

 . اسوملم اعقاو

 وجلا ءافضإب ىنعي هنإف ءامدقلا نع تدرو ايك ثادحألا دروي انرعاش ناك اذإو

 : لوقيف ديشرلا رصق روصي ( ديشرلاو نارزيخلا ) ةصق يفف ، رصعلل مئالملا يخيراتلا

 ءابخلا تحت اهرايقأ نعو اياوزلا نع ديشرلا رصق الس

 (١»افصلا ةقورأ تحت راوج اهيكلام انهلاب راوج

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٥ .

 ۔ - _ ١٠٦



 : لوقيف ةبوبحملا روصي ( مارغلا ناطلس ) ةصق يفو

 0)هباقن تحت ردبلا يجزي ليللاك اهعرف رئافض يف هيلإ وفهت
 : لوقيف اهئابخ نع ثدحتي مث

 هباب ةمدصو هتداع ريغت هعارف ءابخلا نم بيبحلا اندو

 : لوقيف ديشرلا دهع يف باقعلا وج روصي ( ديشرلا حلم نم ) ةصق يفو

 (آ)رابي ال كرس لجاف الاو عطنو فيس هنإف مله

 ةجوز جيوزتب اومه دقو هتجوزو سملتمل ١ نع ثدحتي ) ع افول او مزحل ١ ( ةصق يفو

 لوقي . ءارحصلا يف هئات سملتملاو ، رخ ال سملتملا

 سبلت كريغل تسيل اهجلامد ىرت دع مث اشت ام دعباف هللا كل

 ("سرضملا ميلسلا تاب ايك تيبت افعلا سشرتفت ءاربغلا ىلع تنأو

 : لوقيف لاجرلا اهيفو قيدانصلا لمحت تناك يتلا لاهجلا دهشم روصي (ةميذج ) ةصق يفو

 نوطشم دح او رثإ ادح او ل اوت ل امحل ١ انصح تلخد

 )٤) نوضفغلا تالفقم قيدانص يف نكل رظنت باوبل ١ نويعو

 انرعاش ىرن انهو { رعاشلا ناسل ىلع ةصقلا يقأتف درسلا ىلع اساسأ صصقلا دمتعتو

 ةصقلا لاطبأ ضعب ىلا هثيدح رعاشلا هجوي دقو “ ثادحألا انل درسيو صصقلا ضرعي

 : لوقيف ديشرلا بطاخي ( ديشرلاو نارزيخلا ) ةصق يفف . اهجومو احصان
 ءالع نع ددحت فرش نىلع طونم فرت ىف نومأملا ابأ

 (٨؟ ءاوتلالا فك نارجهلا ىلع اهاوط دقو نارزيخلا ولستأ

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٩ .
 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٢ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٤ .
 )٤( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٦ .

 )٥( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٦ .

 ۔ _ ١٠٧



 : لوقيف ديشرلا ةيراج نارزيخلا بطاخي مث

 ءاسنلاب ردجأ وهف يلدو ىلوأ وهف كبرد سأيلل يذخ

 ءاد لك مهرم ربصلا نإف رهجو رس يف ربصلا يدانو

 : لوقيف ةصقلا لطب كلملا بطاخي ( مارغلا ناطلس ) ةصق يفو

 هبارع يف لاثمتلاك ءايصع ةردب ترفظ دق رفظملا نبا اي

 ‘أههبابذك لب ماصمصلاك تا تفللا ةيتوراه تايسبلا ةيرد

 ائنهم وأ احصان وأ ايئال ةصقلا لاطبأ دحأ ىلا اههجوي تايبأب ةصقلا متخي ام اريثكو

 : ةصقلا لطب احصان ) مهولاو يودبلا ( ةصق ف هلوق ف اك . اديشم وأ

 دصتقمك هدصقاو لقعلا رانم ىلع نمف

 )٢) دغرل ا ةشع : ايحتو لم أ نم تمر ام لنت

 : سابعلا ينبب اديشم ةصقلا متخي ( نوماملا فئارط نم ) ةصق ينفو

 مدق نم خيراتلا ةزع مكركذ سابعلا ينب اي

 ("”ممهلاو سنألا لاجم يف هتنيز رهدلل متنأ

 : لوقيف باطخلا نب رمع ابطاخم ةصقلا متخي ( ماركلا ظفح ) ةصق ينو
 مانألل عار ريخ كنإف اربخ تلن ةيادهلا رمع ايأ
 (٤ماح ءاحمسلل تنأف تمقو ميوق ساطسق تناف تمكح

 اذه نإ يأ {، ثادحألا روطت نع اديعب تايصخشلا ضعبل رعاشلا باطخ يتأي دقو

 ازورب ثادحألا روطت نم زربت يتلا ةدقعلا زاربإ يفو ةصقلا ومن يف مهسي ال باطخلا

 نإو ثادحألا درس نم ءزج وهف ثادحألا روطت يف ايهسم باطخلا اذه يتأي دقو ، ايعيبط

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٨ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحر ٤٦٧ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٨٧ .

 )٤( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٠ .

 ۔ _ ١٠٨



 ثادحألا روطت نع ديعبلا لوألا نوللا نمو . بطاخملا ريمض ىلا بئاغلا ريمض نم لوحت

 : مهب هباجعإ ارهظم رازن ءانبأ بطاخي ثيح ( هونبو رازن ) ةصق علطم يف هارن ام

 ؟ قاحم اهيرتعي ال رودب مأ ؟ فقارط متنأ مأ ةازغأ

 (١٧؟ قاقح يهو لوقعلا ةاعر مأ ؟ اياربلا نومكحي نيزاوم مأ

 ةميذج ) ةديصق يف هلوق ثادحألا روطت يف مهسي يذلا يناثلا نوللا نمو

 : ةميذج بطاخي ( ثادحألاو
 نيبم ريغ ةايحلا رسل وهللاو ةميذج اي وهللا يف تنأ
 (٢")نيبتسم يتلقمب يدع اهاعريو ىعرت ءانسحلا شاقرو

 ةرمو يدع ىلا ةرمو ةميذج ىلا اروطو شاقر ىلا اروط باطخلا هيجوت يف رمتسيو
 : لوقيف اريصقو ارمع بطاخي

 نيرعلا مامإ اي كلملا مئاق ضبقاف ورمع اي كيلملا دوعي نل

 نيعطلا كيلملل راثلا ةليح ربدو ريصق اي فنألا عدجاو

 بطاخي نيح « ضورلا ةصوصقا » ثادحألا ريوطت يف مهسي يذلا راوجلا اذه ىرنو

 : لوقيف ةيواعم نب ديزي

 اهيولت يف نكل داولا ةيحك اهب تبف اظاحلا بنيز كتمصا
 (”اهيمارم ىطخت ال بحلا مهساف ةلفاغ يهو بح مهسأ كتمر

 هذه نم فدهلا نع فشكت وأ ةصقلا وجب يحوت ةمدقمب ةصق لكل رعاشلا مدقيو

 نأ رعاشلا ناكمإب ناكو ، ةصقلا نم ايوضع اءزج دعت ال لاح يأ ىلع اهنكلو © ةصقلا

 ليختلاو حبسلا ةصرف ءىراقلل كرتي ىتح ميتاوخلا نعو تامدقملا هذه نع ىلختي

 نوكت نأ نسحيو & كلذ لثام ام وأ تافصلاب رخفلا وأ رشابملا ظعولا نم الدب جاتنتسالاو

 دقو & لحلا يتأي مث ةدقعلا ىلا لصت ىتح ايوضع اومن ومنت ةلماكتم ةدحو ةيرعشلا ةصقلا

 . هدحو هليختي نأ ءىراقلل كرتيو لح الب اهكرتي

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧ .
 )٢) ص ةيرقبعلا يحو ٤٩١ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٥٠١ .

 ۔ _ ١٠٩



 أدبي ثيح ( هونبو رازن ( ةصق ف ءاج ام ةصقلا وجب يحوت يتل ا تامدقملا نمو

 : مهايإ ابطاخم لوقيف رازن ءانبأب اهيف ديشي ةمدقمب

 (؟ قاحم اهيرتعي ال رودب مأ ؟ قارط متنا مأ ةازغأ

 ةمدقملا نيب كرتي دقو ، ةصقلا ميمص ىلا ةمدقملا نم لاقتنالا رعاشلا نسحي انايحأو

 ةصق نوكت داكتو © ةصقل او ةم دقملا نب طب ارتل ١ مدعب سحنل اننإ ىتح ةحاو ةوجف ةصقل او

 : هلوقب اهأدب دقف { ةمدقمب رعاشلا اهل مدقي مل يتلا ةديحولا ةصقلا يه ( مهولاو يودبلا )

 ("أدساألأاك ىحلا فوطي دغ تاذ يودبلا ادغ

 . ةصقلا ميمص نم اذهو } تيب لوأ نم يودبلا نع يكحي أدبف

 ) ديشرلا حلم نم ( ةصق ةمدقملا نبو اهنيب طبرلا رعاشلا لواح ل يتلا صصقلا نمو

 نلعأ مث ، ديشرلا شرعو دادغب نع ثيدحلاب ىنث مث { هرثأو لامجلا نع ثيدحلاب أدب دقف
 : لاق ثيح عامسألا ىلع اهولتي ةعئار ةصق نع

 ‘"”راطإ ارطالاو بارطالا نم اهيلع ةبجحم اهكنودف

 . ةصقلاو ةمدقملا نيب الصاف قلخي اذهو . ةعئار ةصق مدقيس هنا نع نالعإ انهو

 مدقي رعاشلا نكلو . ةعئار ةصق يهو ( هونبو رازن ) ةصق يف اضيأ ةرهاظلا هذه ىرنو

 : لوقي مث { اتيب نيرشعو نينثا قرغتست ةمدقمب اهف

 (_)قاسملا هيلع امل اليلد ولح صصق ىف نايبلا كيلإف

 ىتح { ةصقلا عوضوم ىلإ ةمدقملا نم لاقتنالا نسحي ىرخأ فقاوم يف رعاشلا نكلو
 ةصق يفف © ةصقلا ميمص نم .اءزج اهدعن داكن ىتحو ةمدقملا هذه ىلا نطفن داكن ال

 تالؤاستلا هذهب لصيو 3 هرورشو رهدلا نع تالؤاستلاب رعاشلا أدبي ( ىسألا ثعبم )

 : لوقيف حابشألا هذه انل رسفيو . حابشالا هذه نع هلؤاست

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٦٥ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٠١ .

 )٤( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٩ .



 ؟ حرست كبانسلا تحت يل ليخي اعشخ ودلا يف حابشألا هذه امو

 (١حنحنتي اكراف اهيف توملا ىرت ازئاجع يىلاعسلا لاثمأك اثالث

 رعاشلا نسحأ اذكهو . ةقباسلا تالؤاستلاب اطبترم ريخألا لؤاستلا اذه ءاج اذكهو

 . ةصقلاو ةمدقملا نيب طبرلا

 أدبي ثيح ( ثادحألاو ةميذج ) ةصق يف اضيأ ةصقلاو ةمدقملا نيب طبرلا اذه ىرنو

 : لوقيف اهب قوشلا لعف ايع ةليمجلا شاقر لأسي مث 5 هرثأو بحلا نع ثيدحلاب رعاشلا
 نويعلا زمغ دنع بحلا لعف امع هللاب سشاقر انيربخ

 : لوقيف ةميذج لأسيو

 (")نيکم شرع قوف كلملا دي نم ىوقأ ةميذج اي بحلا سجاه

 . ةصقلا ميمصب ةلوصوم ةمدقملا يتأت اذكهو

 ةدقعلا

 ةصقلا رصانع مهأ نم ةدقعلاو . ةدقعلا ىلا لصن ىتح ومنتو ثادحألا روطتتو

 ىلع ةرظن انيقلأ اذإو { ةيرثن مأ ةيرعش ةصق تناك ءاوسو { ةريصق مأ ةليوط تناك ءاوس

 ةدقعلا نم ةيلاخ صصقلا ضعب اندجو يليلخلا ناويد اهمضي يتلا ةيرعشلا صصقلا

 اصصق اندجوو {،“ فورعم عقوتم لحلا نال انمايتها ريثت ال ةطيسب ادقع يوحت اصصق اندجوو

 . لايخلاو قوذلل ايضرم افيرط لحلا يتأي مث انعلطتو انمايتها ريثت ةفيرط ادقع يوحت

 ىرن الف ةصقلا ةءارق ىلع لبقنو ( يضاملا صصق نم ) ناونع ناويدلا يف انعلاطيو
 . ايهنيب راد يذلا ثيدحلل ليجستو هبيبحل هترايز نع ثيدح نم رثكأ

 ىرن ال انكلو ةقئاش ةراثإ ىرن ( نومأملا فئارط نم ) ناونعب هدئاصق ىدحإ يفو
 نومأملا بهذيو { هينغيل يلصوملا قاحسا ىعدتسي ادهسم تيبي نومأملاف ، الح رظتنت ةدقع

 يراوجلاو لامجلاب رخاز لزنمب رميف هتيراج ىريل قاحسإ بهذيو . هلهأ ىلع فوطيل

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٦٢ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٠١ .

 ۔ -_ ١١١



 هيريل قاحسا هبحصيف نومأملا دوعيو ؟ ثدحي اذامو ؟ اذه ام 0 انلوضف ريثي انهو . عومشلاو

 تنب ناروب نومأملا جوزتيو & لهس نب نسحلل لزنملا اذه نأ حضتيو ، لايجلا اذه

 . الح ىعدتست ةدقع مضت ال اهنكلو ةريثم ةليمج فقاوم انهو ، لهس نب نسحلا

 ةفارط لحلا يف دجن الف اهلح ءيراقلا عقوتي ةطيسب ةدقع يوحت يتلا صصقلا امأ

 ةاتفلا هلدابتو ، ةيار ىعدت ةليمج ةاتف كلملا بحي ثيح ( مارغلا ناطلس ) ةديصق اهاثمف

 بضغتف ةيار هحملتو ، هسفنب ىريل ريزولا هبحصيو 3 هريزول رسلاب كلملا حوبيو { بحلا

 ءازج كلملا قوذيو ] ىفتخت اهنأ لحلاو ؟ اهفقوم نوكي اذام . ةطيسب ةدقع انهو . برهتو

 ةصقلا يهتنتو ةأجافم هيف سيل عقوتم لح اذهو 0 بحلا رسب حاب ثيح هادي تمدق ام
 . ةنيزح ةياهن

 يليلخلا صصق ق لمحلا

 هبلطتي ام بسحب ةديعسلاو ةنيزحلا تاياهنلا نيب حوارتت يليلخلا صصق يف لولحلاو
 . لاعتفاو فلكت اهيف سيل فقاوملا نم ةدلوتم ةيعيبط لولحلا أت ثيح ثادحألا ريس

 ` ( ةيراجلاو نومأملا ) ةصق ين هارن ام ةديعس ةياهن ىهتنت ىتلا ةريثملا ةطيسبلا دقعلا نمو

 اهيلا رظنيو {. ديشرلل ءاملا بصت ةيراجلا فقتو ‘ رصقلاب ةيراجب نومأملا قلعتي ثيح

 ىلع ىمغيو . هربختف اهلاسيو ، ديشرلا بضغيف ءاملا بص رخاتيف هيلا رظنتو نومأملا
 ةيراجلا ديشرلا بهي ثيح اديعس لحلا نوكيو ؟ ثدحيس اذام . ةدقعلا انهو . نومأملا

 . ةديعسلا ةياهنلا نوكتو . ءابخلا لخديو اهديب ذخأيو . هنبال

 ةياهنلا قأت دقو ، ءيراقلا نهذ ىلا اهلح ردابتي ال ةريثم ادقع صصقلا ضعب يوحتو

 مزحلا ) ناونعبف امهالوأ امأ ، ناويدلا يف نيتصق يف اذه لثمتيو . ةنيزح يتأت دقو ةديعس

 ىلا اهملسي ةلاسر دنه نب ورمع هل بتك يذلا سملتملا رعاشلا نع ثدحتتو . ( ءافولاو

 يف ةلاسرلا يقليف هلتقب ارمأ يوحت ةلاسرلا نأ هل حضتي مث 0 هئفاكيل نيرحبلا ىلع هلماع

 الجر سملتملا ةجوز جوزت نأ ةليبقلا تلواح فيك ةيرعشلا ةصقلا يكحتو { برهيو رهنلا

 ىفختيو سملتملا دوعي سرعلا موي يفو.. لوبقلا ىلع اهوربجأ مث ، تضفر اهنكلو 3 رخآ
 ةجوزلا ىنغتتو . ديدجلا جوزلا لخديو .ث هيف يفتخيو ءابخلا لخديو . ةأرما بايث يف

۔ _ ١١١



 عمجب ةصقلا يهتنتو 0 ناكملا ديدجلا جوزلا كرتيو { اهبيجيف سملتملا اهيف يدانت تايبأب
 ابسانم لحلا يتأيو ، اهلح نهذلا ىلا ردابتي ال ةريثم فقاوم يوحت ةصق يهو ،} لمشلا

 . قوذلاو لايخلا هلبقتي

 امهدحأ رفاسيو ناقيدص ىخاتي ثيح ( ماركلا ظفح ) ةصق ةصقلا هذهب هيبشو

 { هقيدص ةجوز عم ايدوهي دبي يلايللا ىدحإ يفو ، هقيدص تيب قيدصلا ىعريو داهجلل
 يهتنتو ، نئاخلا لتقيو هفيس قيدصلا درجي ثيح ايساح لحلا يتأيو . ةريثم ةدقع انهو

 . ةاسأملا هذهب ةصقلا

 ملاع ىلا جرخي ملو { هيف شيعن يذلا انملاع نم اعبان يتأي صصقلا عيمج يف لحلاو
 الطب ةرم وبأ رهظي ثيح ( يلصوملا دنع ) ناونعب ةدحاو ةصق يف الإ نجلا ملاع وأةروطسالا

 هنع نوثحبيو ، يفتخي مث نيبيبحلل ينغي ىمعأ نغم ةروص يف رهظيو ةصقلا لاطبأ نم
 . ( ةرم وبأ انأ ) رادلا ةوك نم هتوص قلطنيف

 انمايتها ريثتو ةدقعلا زربت ةرم لك يفو . ةددعتم ادقع يوحت صصق ثالث كانهو

 ثادحألا نم اعبان ايكذ لحلا يأيو { هرظتنن انكلو انلوقع ىلا ةيحطس يف لحلا ردابتي الو

 . فقوملا اذه بحاص لطبلا ةيصخشل ايئالمو ةصقلا دوسي يذلا يسفنلا وجلل امئالم

 رخفلا ىلا فدهت ةصقلا نأ انفلسأ دقو 3 ناتيلاوتم ناتدقع ( ةونبو رازن ) ةصق يف

 بحاص رهظي ازيح ىلوألا ةدقعلا رهظتو } ةديصقلا ةمدقم يف ودبي ايك ةيبرعلا تافصلاب
 { هريعب فاصوأ هل نوركذيف ريعبلا نع محهلأسيف رازن ءانبأ ىقليو ، لاضلا هريعب دشني ريعبلا

 رخأتيو ؟ هوري ملو ريعبلا فاصوأ اوفرع فيك . لقعلا ريحتي انهو 0 هوري ل مهأ نوعدي مث

 ماعطلا مهل مدقيو يمرجلا ىعفألا ىلا اولصي نأ دعب ةصقلا ةياهن برق الإ فرعي الف لحلا

 عبتت قيرط نع ةسارفلاب ريعبلا فاصوأ اوفرع مهنأ كردن انهو 5، مهشقاني مث ؤ،ك بارشلاو

 . مهب ةطيحملا رهاوظلا

 محللا مهل مدقيو يمرجلا ىعفألا ىلا رازن ءانبأ لصي نأ دعب ةيناثلا ةدقعلا رهظتو

 تيذغ ةاشلا نإ : نولوقي مهعمسيو ث نولوقي ام عمسي نأب امداخ رمأيو { زبخلاو رمخلاو

 3 ضئاح زبخلا تعنص يتلا ةأرملا نإو ، ربق ىلع تبن رصع يذلا بنعلا نإو 3 ةبلك نبلب
 مث ؟ رارسألا هذه رازن ءانبأ فرع فيك . انيلع ةشهدلا يلوتستو . هيبأل سيل كلملا نإو

۔ _ ١١٣



 ةرمخلاو { بالكلا محل معط هبشي محللا معطف ، اضيأ ةشارفلل اهنا فرعنف لحلا يتأي

 قالخأ فلاخت كلملا قالخأو . هيف تقيرأ نييارشلا نأك زبخلاو ، رورسلا ال نزحلا ثعبت

 . ثادحاأللو ةئيبلل ةبسانم لولحلا أت اذكهو . هيبأ

 رثإ ةدحاو ىلاوتت دقعلا نم ةعومجم ىرن انهو ( ثادحألاو ةميذج ) ةصق اهلثمو

 نالعفي اذام &، يدعو شاقر يبلق نيب بحلا طبري امدنع ىلوألا ةدقعلا أدبتو & ىرخألا

 لقع ىلع ىلوتسي يذلا رايخلا ةصرف يدع زهتني انيح لحلا يتأيو ؟ فقوملا بقري ةميذجو

 امل كردم ريف ةميذجو جاوزلا متيو ةميذج قفاويو & شاقر هجوزي نأ هنم بلطيو ةميذج
 ةميذج روثيو ، شاقر ىلع لمحلا ضارعأ رهظت امنيح ةيناثلا ةدقعلا رهظت مث ك ثدح

 : اهلأسيو

 ؟ نيجهب مأ تينز رحبا ينيبذكت ال شاقر ينيربخ
 نودل ءفك تنأف ؟ نودب مأ دبعل ءفك تنأف 2! دبعب مأ

 : ةقيقحلاب ةميذج شاقر حراصتو

 نييزتلل ءاسنلا ينتتأ ذإ يردأ تنك امو ينتجوز تنأ

 (١»نوجملاو ابصلا يف كيدامتو افرص ةمادملا كبرش نم كاذ

 نكلو {، يدع نب ورمع يفتخي اينيح ةثلاثلا ةدقعلا رهظت مث ث رومألا جرفنت انهو

 بجعي اينيح ىربكلا ةدقعلا رهظت مث . ةميذج هلاخ ىلا هوفطاخ هديعي اينيح اعيرس يتأي لحلا

 . راثلا ىلع يدع نب ورمع ممصيو . هلتقب اهيراوج رمأت اهنكلو . اهجوزتيو ءابزلا ةميذج
 ىلا بهذي مث { هفنأ عدجيف رومألا ريبدتب ريصق أدبي ، ةددعتم لحارم ىلع لحلا أدبي انهو

 يدع نب ورمعب لصتيو اهرارسأ فرعيو هب ءابزلا قثتو 3 اهب ايمتحم اهيلا ائجال ءابزلا
 سحت امدنعو { ةعاضب اهنأ ىلع لبالا اهلمحت يتلا قيدانصلا يف لاجرلا ءابتخا ةركف ناربديو

 يذلا مسلا برشتف ابخملا باب ىلع يدع نب ورمع دجتف اهئبحم ىلإ عرست رطخلاب ءابزلا
 . ورمع فيسب ال يديب : لوقتو اهمتاخ يف هتأبخ

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٠١ .

 ۔ ١١٤ ۔-



 ىلوألا ةدقعلا أدبتو ) ضورلا ةصوصقأ ( ةيلاوتم ادقع يوحت يتلا صصقل أ رخأو

 ٠ هيبأل بحلا اذه ديزي نلعيو ] مالس نب هللا دبع ةجوز بنيزب ةيواعم نب ديزي قلعتي انيح

 مالس نبال ةيواعم لسريو ٠ قيمعلا ريبدتلا أدبيو . ؟ ةدقعلا هذه لحت فيك : لءاستن انهو

 { هللادبع قفاويو { ةيواعم تنب ةلمر هجوزي ن أ ةيواعم هيلع ضرعيو . ةوع دلا ىبليف

 نبا لعفي اذام ىرخأ ةدقع انهو ، بنيز هتجوز مالس نبا قلطي نأ طرشب ةلمر قفاوتو

 . هتجوز قلطو ةلمر راتخا هنا لحلاو ؟ ةفيلخلا ةنباو هتجوز مامأ مالس

 ينفو { اه ديزي ةبطخ اهيلع ضرعيو ربخلا بنيز غلبي ءا دردلا ابأ ةيواعم لسرأو

 فقتو . اهدنع نيسحلا ركذي نأ ءادردلا يبأ نم بلطيو يلع نب نيسحلا هلباقي قيرطلا

 بنيزف ، ىربكلا ةدقعلا لح يتأي اريخأو {. نيسحلا راتخت مث نيسحلاو ديزي نيب ةرئاح بنيز

 نع نيسحلا لزانتيو & بنيز هتجوز ىلع فهلتم مالس نباو 0 لوألا اهجوز ىلع ةفهلتم

 يهتنتو 3 هقالخأ مركو نيسحلا لبن مسج لح اذهو . اهبيبحو اهجوز ىلا دوعتل بنيز
 . ةديعس ةياهخ ةصقلا

 ىلخادلا راوجلاو عارصلا

 ارم هب رمي انإو يلخا ذلا عارصل ا ريوصتو يسفنل ا ليلحتلاب اريثك رعاشلا متهي الو

 يف ايك قورطم فصو هنكلو سفنلا يف بحلا رثأ فصي طقف بحلا فقاوم يفو 0 اعيرس

 : رعاشلا لوقي انهو . هترجه مث ةاتفب قلعت يذلا كلملا نع هثيدح

 (اهبابضب اعفلم . هيتي ىضمف هكلم لقاعم :نم ةيار هتذخأ

 35 يسفنل ١ قزمتل او رايهن الا ل ١ يدؤي ساق يسفن فقوم ) هونبو رازن ) ةصق يفو

 هيبأ ريغل هنأب مألا تفرتعاو . يقيقحلا هيبأ نع همأ يمهرجلا ىعفألا لأس امدنع كلذو

 : اهنبال تلاق مث اهفقومل تللعو

 (}»قارحإ هراركت ثيدح نم . ينعدو ينب اي تئش ام ضقاف
 اذه يف مألا هسحت يذلا عيظفلا يسفنلا ساسحالا نع فشكي قارحإ ظفلو

 . فقومل

 . ٤٦٠ ص ةيرقبعلا يحو 65]

 . ٤٨١ ص ةيرقبعلا يحو )٢(

 ۔ _ ١١٥



 ليلحتلا يف اهلغتسي نأ رعاشلل نكمي ناك فقاوم ةديدعلا صصقلا يف تحنس دقو

 هقيدص لزنمب قيدصل ١ رم انيح كلذ نمو ٤ افط اح ارورم اهس رمو زجوأ هنكلو يسفنل ١

 : جارسلا يجاني ارئاح قيدصلا فقوو ، عيضم جارسلا نأ هعارو داهجلا يف بئاغلا

 ؟ مائو نم كءارو ام رصبأو نيقي ىلع كارأ يك وندأأ

 (١ماوظض سافنأ تحت عفادت اعايج اسافنأ كانه لعل

 لوقتف & يدع نب ورمع فطتخي ( ثادحألاو ةميذج ) ةديصق يفو . طقف اذكه

 : شاقر همأ

 نوبغملا ةقفصب يدوع ثل اثلاو نيباصم هب ىقلأ انأ

 )؟ ينويع كارت ىتم يرمعل اي اعمد فرذت نزحلاب تلوتف

 فيكو ؟ هدلاو باهذ دعب هيلع اهتنب يتلا لامآلا نيأو ؟ اهديحو عايضل مألا ةعول نيأ

 ؟ ءاجرلاو سأيلا نيب اهقلعت نيأو ؟ ةريصق ةظحل يف لامآلا هذه تمدهت

 فشكلل رعاشلا اهلغتسي نأ نكمي ناك ةريثم فقاوم اضيأ ( ضورلا ةصوصقأ ) ينو
 نيتيب وأ تيبب يفتكي ناك رعاشلا نكلو 0 ةيصخشلا هيناعت يذلا يسفنلا عارصلا نع

 . هريغ ىلا فقوملا زواجتيو

 ءادردلا وبأ اهيلا بهذو . ةلمر هجوزي نأ مالس نبا ىلع ةيواعم ضرع نيحف
 : تلاق . رمألا اهيلع ناضرعي ةريره وبأو

 اهيلاوي ال يلثم نإ بنيز نع ةنئاب لصولا لبح ذج : هل الوق
 ("اهينادأ ىندأ نم تنك ولو يريغ ةدحاوب الوصوم لبحلا لبقأ ال

 انهو {. ةلمر تلاق ايب مالس نبا ربخأو . انئاب اقالط بنيز قلطي نأ تطرتشا اهنإ يأ

 : رعاشلا لوقي

 اهيضري سانلا يف نم رخ هنأو تحرتقا امو تلاق ايب هاربخأف

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٨٨ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩١٤ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٩ .

 ۔ ١١٦ ۔



 اهيلايل ىلحأ ام ةلمر لاقو اطبتغم هللادبع رمألل شهنف

 خسارلا بحلا اذه نيب يسفنلا عارصلا ن نيأو ؟ هتجوزل هبح نيأو ، ةلوهس لكب اذكه

 ؟ ةفيلخلل ارهص هلعجيو هردق نم عفري يذل ١ جاوزل ااذهو

 ةيواعم نب ديزي نأو {} اهقلط اهجوز نأب اهربخي بنيز ىلإ ءادردلا وبأ بهذ امنيحو

 : دحاو تيب يف اهباوج ناك اهيف نابغري يلع نب نيسحلاو

 اهيف الع نم مصقاف لدعلا كمكحو هل درم ال ير كؤاضق : تلاق

 اهتعضو ىتلا اهتقث نعو ةراهنملا اهلامآ نعو اهنازحأ نع بنيز ربعت نأ نكمملا نم ناكو

 . فقوملا اذه هبلطتي ام رخا ىلإ . اهل هعطق يذلا دهعلا هنايسن نعو هللادبع يف

 ©& هسفن رعاشلا يجاني ثيح يفنلا راوحلا ىلا ةليلق نايحأ يف رعاشلا أجليو

 رعاشلا هيف زربأ فقوم زربأو ] ةسيبحلا مالآلا وأ ةنيفدلا لامآلا نع راوحلا اذه فشكيو

 يف ربعي رعاشلا حار ذإ ] بحلا يفو ءارثلا يف يودبلا لامآ نع رع نح يلخادلا راوحلا اذه

 اهن ارثب عتمتيو , دلبل ا لهاع ةميرك ةطخل مدقتي ا مث ث البإ م ازنع مث اخرف يرتشي نأ

 : هلوق نمو . اهلامجو

 دلبلا لهاع يديأ أ نيب ةماركلاب لثمأف

 يدمتعم يايند نم لانأو يتيغب كردأو

 (١درخلا نم هتميرك يديل يتبطخ مدقأ

 تايصخشلا

 يف انيعم افصو مزلت ةحطسم تايصخش يليلخلا صصق مظعم يف تايصخشلاو
 بحم امهالك نومأملاو ديشرلاف 3 ةرياغتم عاضوأ يف رهظت الو روطتت الو ومنت ال ةصقلا

 يف الإ ةروطتم ةيمان تايصخش ىرن الو . اذكهو {، قشاع نغم يلصوملا قاحسإو { ىفكو

 . ضورلا ةصوصقأو ك ثادحالاو ةميذجو . هونبو رازن : يه صصق ثالث

 . ٤٦٦ ص ةيرقبعلا يحو . )١(

 ۔ _ ١١٧



 & مهنيب مكحيل يمرجلا ىعفألا ىلا نوهجتي رازن دالوأ ىرن ( هونيو رازن ) ةديصق يف

 نولباقي امدنعو { اوفلتخا نإ مهوبأ مهاصوأ ايك يضاقتلل نوبهذي نوفلتخم ةوخإ مهف

 ردصتو جتنتستو لمأتتو رظنت ةميكح تايصخش ىلا نولوحتي لاضلا ريعبلا بحاص

 اذه يف نورهظي مهنأ ايك ، ديدج بوث يف اورهظو فلتخم عضو ىلا اولوحت دق مهف 3 اماكحأ

 زبخلاو محللاب قلعتت اماكحأ نوردصي ثيح يمرجلا ىعفألا رصق يف اضيأ عضولا

 . اضيأ كلملا ةيصخشبو هتبحاصو

 3 اضيأ ةميذج روطتيو ، شاقر ةيصخش روطتت ( ثادحالاو ةميذج ) ةصق يفو

 هيلع ىلوتست امنيح ةميذج نم اهبطخي نأ هيلإ زعوتو يدعب قلعتت ةبحم ةاتف رهظت شاقرف

 مث {} اهسفن نع عفادت ةمهتملا فقوم فقتو اهئاشحأ يف انينج لمحتو جوزتت مث 3 ةرمخلا
 . هتدوعب رستو هفاطتخال نزحتو اهلفطب حرفت امأ حبصت

 طخاس ىلا لوحتي مث { ةرمخلا يف اكمهنم اكلم ةصقلا لوأ يف ةميذج رهظي كلذكو

 هنضتحي هتخأ نبا ىلع قفشم لاخ ىلا لوحتي مث { اهيلع لمحلا رهاظم ىأر اينيح هتخأ ىلع

 . بحلا اذه ببسب هتايح دقفيو اهجوزتيو ءابزلا بطخي بحم ىلا لوحتي اريخأو 5 هاعريو

 اجوز ةصقلا لوأ يف رهظي ثيح مالس نبا ةيصخش روطتت ( ضورلا ةصوصقأ ) ينو
 ىلا مالس نبا لوحتيف هكارش لوح ةيواعم بصنيو . ةلجبم ةيماس ةيصخش اذ ايفو

 عباصأ ضعي ةراهنم ةيصخش ىلا لوحتي مث { ةجوزلل ءافولا دهعل ةنئاخ ةعماط ةيصخش

 عم ةداعسلا ناضحأ ىلا دوعي اريخأو { اهدنع اهكرت ةعيدو بلطي هتجوز ىلا دوعيو { مدنلا

 . هتجوز

 ثادحألا تابلطتم عم ىشمتي ايعيبط افرصت صصقلا هذه يف تايصخشلا فرصتتو

 لتقي يبرعلا ىرن ( ماركلا ظفح ) ةصق يفو ، رصعلا ديلاقتو لاطبألا رعاشم قفاويو

 رويغ ملسم يبرع نم عقوتملا فرصتلا وه اذهو } هقيدص ةجوز دنع هطبض يذلا يدوهيلا
 . نيملسملاو مالسالا نوداعي نيذلا دوهيلل ضغبم 3 هقيدصل يفو ضرعلا ىلع

 فرع دقو ©} ةصقلا يكحت ايك قيمعلا ريبدتلا ىرن ( ضورلا ةصوصقأ ) يفو
 ىلع ةيواعم دزي مل بنيزل هبح ديزي هيلإ اكش امدنعو 0 ءاهدلاو ريبدتلاب نايفس يبأ نب ةيواعم

 : لاق نأ

۔ -_ ١١٨



 (ا)اهيوسي اموي اضقلا لعل متكاو اه ديزياي ربصأف كبسح : لاق وأ

 نيبحملا ءاسؤرلاو ءافلخلا ىرن انك اذإو ٠ ديري ام هنبال ققح يذلا ريبدتلا أدب مث

 . دحأ اهيف يرامي ال بجحلا ةرطيسو ٠ ةفورعم ةرهاظ هذهف بجحلا مامأ نوفعضي

 ي ذلا ريصق وه صخشل ! ا ذهو © دوهعم ريغ اركام افرصت فرصتي رخآ صخشو

 ذئدنعو 385 اهدنع ائجال هلبقتو هب قثت ىتح هنو دهطضي هموق ن أ ءاب زل ١ مهويل هفنأ عدج

 لقعلاب ريصق فرع دقو 3 اهنم يدع نب ورمع ماقتنال ريبدتلاو اهرارسأ ةفرعم نم نكمتي

 . لثملا هب برض ىتح ريبدتلاو حجارلا

 . رمأ ہصقل عاطي ال : راكنتسالا فقاوم ف ليقف

 يف هلوق كلذ نمو { ةيسفن ةلاح نع فشكي تايصخشلل ايسح اريوصت انايحأ ىرنو

 : محتست يهو ديشرل ١ تأر انيح ن ارزيخل ا

 (" ءار تازمغ نع نسحلا نوصت تاكلاح رئافضلا تلسلرأق

 روعشل او ء ارغ ال او لال دل ١ نع فشكت ةيسح ةكرح اهمسج ىلع رئافضل ا ل اسرإف

 . اهلايجب

 : ةديصقلا علطم يف لوقي ( مهولاو يودبلا ) ةديصق يفو

 دسألاك ىحلا فوطي دغ تاذ يودبلا ادغ

 () دشرلاك ىغلا سيلو ابجع هءادر رجم

 نهذلا ءعىهيو هسفنب هباجعا نع فشكي ءادرلا رجو ، طاشنلاب يحوي فاوطلاف

 ةميرك ةبطخل امدقتم هسفن ليختي ىتح ومنتو هيلع ىلوتست ىتلا ةقرغملا ةليخألل

 . دلبلا لهاع

 ي اهارن ةددعتم جذاين روصتو ةيناسنالا ةايحلا تالاجم صصقلا هذه قرطت اذكهو
 ةميذج ) ةصق يف ريصق دنع هارن اميف الإ ةردان جذاين روصت ال اهنكلو 3 ةيداعلا انتايح

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٥٠١ .
 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٦ .
 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٦٥ .

 ۔ _ ١١4٩



 اهيلا أجلي هنأو ث هوذا هموق نأ ءابزلا مهويل هفنأ ريصق عدبي ثيح ( ثادحألاو

 . اهب يمتحيو

 نامزلا

 رمي نامزلاف ،۔ صصقلا ضعب يف تايصخشلا روطت يف نامزلا رصنع رثأ رهظيو

 ةجوزف ( ءافولاو مزحلا ) ةصق يف رثألا اذه رهظيو . ةايحلا ةنس يه ايك رثأتت تايصخشلاو

 عاضوالا ىلع رئؤي نامزلا رورم نكلو . هب هريغ لدبتست نأ ىبأت اهجوزل ةيفو سملتملا

 . سملتملا ةجوز عضختو

 ةجوزلا راهنتو ( ماركلا ظفح ) ةصق يف دهاجملا ةجوز ىلع اضيأ نامزلا رصنع رثؤيو
 . اهلزنم يف قيدصلا هطبضي يذلا يدوهيلل ملستستو اهجوز بايغ ةرتف لوطل

 ةصوصقأو & ثادحألاو ةميذج نيتليوطلا نيتصقلا يف اضيأ نامزلا رصنع رثأ رهظيو

 ومنيو 3 مأ ىلا مث ةجوز ىلا ةبحم نم شاقر روطتتف نامزلا رمي ةميذج ةصق يفف ، ضورلا
 . ةصقلا تايصخش روطتت اذكهو . ءابزلا نم هلاخل مقتني مث اكلم مث اباش ريصيو ورمع

 نع ىلختيف مالس نبا فطاوع يف نامزلا رثؤي ( ضورلا ةصوصقأ ) يف اضيأو
 . نامزلا رورم عم ثادحألا روطت رمتسيو { مدنلا هيلع ىلوتسيو نامزلا رمي مث { هتجوز

 ةداعسلا وأ لايخلا فصو ىلا ةصقلا لالخ أجليف ءيراقلا ةعتم ىلع رعاشلا صرحيو

 : هلوق ةداعسلل هفصو نمو ،“ بحلا ةعول وأ

  

 هباهش لثمب هتليل رينتو مرغم ةلبقب هبحصت دوخ
 هبابلج يف فطعلاف اند اذإو اهنيعب هتعر اهنع ىان اذإو
 (١)هباوبأ ىدل اقوش همضتو اهئابخ نود تايسبلا يف هاقلت

 هباقن تحت ردبلا يجزي ليللاك اهعرف رئافض يف هيلإ وفت

 : اهايإ هرجه وكشت ديشرلل ةيراجلا لوق بحلا ةعول فصو نمو

 راو أ يبلق ف م اي اللف الهم هللا نيم أ اي تلاقف

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٩ .

 ۔ _ ١٢١٠



 راغي الو ريغي ال يلثمأ يريرس بنذ ام نودب ترجه

 (ا)رارق هل رقي ال يلثمأ الهأ يحورلا كبحل تسلأ

 ةريره وبأو ءادردلا وبأ لبقأ اينيح ةيواعم تنب ةلمرل ةفصو ةبوبحملا لايل هفصو نمو

 : اهيأر اهنالأسي

 اهيئار لقع اهيدل شيطي رضخ للح يف سمشلا لثم يهو البتاف
 اهيهاضي ظحل يف دنهملا الو اهلثايي تلام اذإ يرهمسلا ال

 اهيبعم يف اهنم فيطلا ةسمهك ارحس اهريس يف ابصلا فيفح الو
 (”اهيف يف رمخلا نأك هافشلا ارمح يف قربي علطلاك عصان نع رتفت

 ىقتاوقلاو نازوألا
 اهيف أجل ةدحاو ةديصق ادع ام ةيفاقلاو نزولا ةدحوب هصصق يف يليلخلا رعاشلا مزتليو

 ةيفاق ىلع تايبأ ةتس لك تءاجف تاعوطقملا ماظن ىلا أجل هنا لق وأ 3 ةيفاقلا عيونت ىلا

 . ( يلصوملا دنع ) ةديصق يه هذهو . ةدحاو

 يفاوقلا ضعب يف اقلق ثدحأ يورلا ةدحو وأ ةيفاقلا ةدحوب رعاشلا مازتلا نأ ةقيقحلاو

 ىلا اهعم ءىراقلا جاتحي ةضماغ تايلكب يتأي وأ ةيفاقلل ةبولجم تايلكب انايحأ يتأي ناكف

 لسلست عطقيو ةيفطاعلا ةعباتملا ةعتم ءىراقلا ىلع عطقي اذهو { مجاعملا ىلا عوجرلا

 عيونتلا كلذ هل نمضي ىتح ةيفاقلا عيونت نم رعاشلا رثكأ ول اذبحو { ءىراقلا دنع راكفألا

 يتلا ةحضاولا ظافلألا وأ ةمئالملا ظافلألا لايعتسال عسوأ الاجم همامأ حتفيو ريبعتلا ةيرح

 . ناذآلا اهيلا حيرتستو قاوذألا اهلبقتت

 لماكلاو رفاولا روحب لمعتسا دقف روحبلا نم ديدع يف هراكفأ رعاشلا بصيو

 كوهنم ىلاو ، ةدحاو ةرم ةرفاولا ءوزجم ىلا ألو ، طيسبلاو ديدملاو فيفخلاو ليوطلاو براقتملاو

 رصق ىلا يدؤي امم تاليعفتلا ىدحإ ايهيف فذحت كوهنملاو ءوزجملاو ا ةدحاو ةرم حرسنملا
 . ىقيسوملا ةفخو نزولا

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧١ .

 )٢) ص ةيرقبعلا يحو ٥٠٢ .

 ۔ _ ١٢١



 ظافلألا

 8©= بخاصلا عقولاو يتوصلا نينرلا تاذ ةلزجلا ظافلألا ىلا ليمي يليلخلا رعاشلاو

 ىلا اهعم ءىراقلا رطضي ةضماغ ةيمجعم ظافلأب انايحأ يتأي هنأ ريغ 5 اذه يف بيع الو

 نأ نسحيو ةفطاعلا بطاخي رعشلاو . اهيناعم نع فشكلل مجعملا ىلا عوجرلاو فقوتلا

 اهنكلو لاذتبالا نع ةديعب رعاشلا ظافلأو ، لاذتبا نودب يناعملا ةحضاو رعشلا ظافلأ نوكت

 ةيمجعم ظافلأ انتعلاط ةيصصقلا دئاصقلا هذه انأرق اذإو ] ضومغلا نع ةديعب تسيل

 : هلوق كلذ ةلثمأ نمو . ةديدع

 ()حرمي كدس هطوش يف ليصألا داوجلاك طشان يو

 : لوقيو { لمعلا ف نيديلا ةفخ كدسلاو

 حنحنتي اكراف اهنم توملا ىرت ازئاجع قيلاعسلا لاثمأك اثالث

 : اهسفن ة ديصقل ١ ف لوقيو ٠ فوج ١ ف توصل ١ ددرت حنحنتل او ٠ ضيغبل ١ كرافل او

 حفكي هللاو رونلاو اوهلا ىرجمو الكلاو شيعلاو ءاملا انع بضنأو

 : اهسفن ة ديصقل ١ ف لوقيو ٦ ءالبل ا درو ع اطغلا فشك حفكل او

 حطحطم رسع نيرسيلا بلغي نلو مغلأ هوفقت سؤبلاف معن : تلقف

 : رازن ةديصق ف لوقيو . قرفو رسك حطحط

 (")قاعبلا ثيح ىمهرجلا ىلإف يتوم دعب متفلتخا ام اذإف

 : اهسفن ةديصقلا يف لوقيو . ريزغلا رطملا قاعبلاو

 قافصل او همسح تام ن إو مكنم دح او ولو هل نم تمي ل

 ىنغي ةيفاقلل ةبولجم ةملك ىهو . رعشلا هيلع يذلا لفسألا دلجلا قافصلاو

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٦٢ .
 )٧١) ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧٩ .

 ۔ _ ١٢٢



 مكحلاو سابتقالاو نيمضتلاو ءاشنالا

 نع ثيدحلا انفلسأ دقو . ءامدق ءارعشل رعشلا نم اتايبأ هصصق رعاشلا نمضيو

 اهانب ( ديشرلاو نارزيخلا ) ناونعب ىلوألا هتديصقو { ةميدق تايبأ ىلع هصصق رعاشلا ءانب

 : اهعلطم ساون يبأل ةفورعم تايبأ ىلع

 ١) )ءايحلا طرف اهدح دروف ءام بسل صيمقلا اهنع تضن

 ىلع هيبنتلل نيسوق نب اهفصيو ةميدقل ا تايبأل ا هذه هتصق لالخ ف رع اشل ا درويو

 . هئاشنإ نم تسيل اهنأ

 : لوقي ذإ ( ىسألا ثعبم ) هتديصق يف ايك فيرشلا ثيدحلا نم رعاشلا سبتقاو

 ("حطحطم رسع نيرسيلا بلغي نلو

 . ( نيرسي رسع بلغي نل ) فيرشلا ثيدحلا نمضتت يهو

 : ( ضورلا ةصوصقأ ) يف هلوق يف ايك دئاصقلا هذه ايانث يف يكح ۔ ةلق ىلع دجنو

 ‘")اهيضقي قلخلا نيب هقلا كرابت ةيضقأو ريداقم رومألا نإ

 : ةيلاوتم تايبأ ةعبرأ يف هلوق رماوألا نمو . تاماهفتسالاو رماوألا نم رعاشلا رثكيو

 ءاسملا ةنميه لبق اهالس

 . .٠. . . .. .... ءادص هل مالظلاو اهالس

 . . . . . . . . . ىوهت ناريح ىجدلاو اهالس

 ٤) ........ شارف ىلع بيبحلاو اهالس

 : ةيلاوتم تايبأ يف ( هونبو رازن ) ةديصق يف هلوق تاماهفتسالا يلاوت نمو

 . . . . . . . . . . . . ؟ قارط متنأ مأ ةازغأ

 . . . . . . . . . ؟ ايارملا نومكحت نيزاوم مأ

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٧ .
 )٢( ص ة:رقبعلا يحو ٤٦٤ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٥٠٤ .

 )٤( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٥ .

 ۔ -_ ١٢٣



 .... ...... ؟ ءانف دوجولاو نيطاسأ مأ

 . ...... ؟ اهنع بيغلا فشكت ايالخ مأ

 ١) ؟ نكلو قاقش الو موصخ مأ

 3 ةيفخ ناعمب يحوت ىتلا ةمئالملا ظافلألا راتخي نايحألا نم ريثك يف رعاشلا نأ ىلع

 : لوقي ديشرلاو نارزيخلا نع هثيدح يفو

 ءابخلا تحت اهرايقأ نعو اياوزلا نع ديشرلا رصق الس

 ("ءافخلا تحت همالحأ نعو هيف قوشلا ليل مالا نعو

 مث {“} صصقلا يكحت ايك ديشرلا تاولخ بسانتو راتتسالاو ءافخلاب يحوت اياوزلاف

 ميدقلا يف ةعئاشلا تاحلطصملا نم ءابخلاو { اياوزلا هذه تانكاس لايجب يحوتو رايقألا

 © ليللا يف ةدحولا عم بهتلي قوشلاو اليل رثكت مالآلاو & قوشلا مالا مث { اياوزلا بسانتو
 . ةمئالتم اهلك ظافلألاف . اليل نوكت مالحألا كلذكو

 : ( مارغلا ناطلس ) ةصق يف رعاشلا لوقيو

 'هباوصل دقاف ةميزعلا يواخ هنأ الإ تانكلا ا .

 وهو ىتح كرحتم وهف ، بثوتلاو قلقلا ىدمب يحوي ( تانكسلا كرحتم ) :
 دقاف ةميزعلا يواخ ) : رعاشلا فيضي مث ، رقتسم ريغ قلق بثوتم زفحتم وهف } ذ © نكاس
 ىلع مزعلا دقعي الو عيش ىلع رقتسي ال هنأل ةميزعلا يواخ قلقلا بحملا اذهف ( هباوصل

 نسحي الف هلقع ىلع تلوتسا ةريحلا نأل هباوصل دقاف وه مث ، بلقتلاو ددرتلا وه اينإو © ءيش
 . ريبدتلاو ريكفتلا

 ريوصتلا

 ريوصتب ىنعي رعاشلا ىرنف يليلخلا انرعاش دنع ريوصتلا ىلع ةرظن يقلنو
 رازن ءانبأل هريوصت يفو . هزاربا ىلا يمري يذلا بناجلا نع فشكي اريوصت تايصخشلا

 : مهلأسي اشوهدم مهمامأ فقي هارن

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧ .

 )٢) ص ةيرقبعلا يحو ٤٥ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٨ .

 ۔ _ ١٢٤



 ؟ ىقاحم اهيرتعي ال رودب مأ ؟ فقارط متنأ مأ ةازغأ

 ؟ ىقاقح يهو لوقعلا ةاعر ما ؟ اياربلا نومكحي نيزاوم مأ

 ؟ قاقز مانألاو نيدايم مأ ؟ ءانف دوجولاو نيطاسأ مأ

 )؟ قالتخا اهيندي ال ير لج اهنع بيغلا فشكت ايالخ مأ

 . مهيلع لاكلا تافص ءافضإ ىلا اهئارو نم رعاشلا يمري تاهيبشن هذه لكو

 ةمئالم ىدم نيبتنو رعاشلا همدختسي يذلا ردصملا نيبتنل ىرخأ ةرظن يقلنو

 ةعبشم رعاشلا ةليخم نإ : لوقن نأ عيطتسنو 5 رعاشلا هيلا فدهي يذلا فدهلل ريوصتلا

 ىلهاجلا رعشلا يف ةروصم اهآر ىتلا ةيلهاجلا ةايحلا روص اهيلع مسترت ميدقلا لايخلاب

 نم عبنت روصلا ضعب نأب لوقلا انعنمي ال اذه نكلو ، يسابعلاو يومألاو يمالسالاو

 . فرخزتلاو فرتلا روصت ةرصاعملا ةايحلا

 ٠ بكرملاو درفملا لايخلا نيبو ؤ ةيانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا نيب يليلخلا روص عونتتو

 . ةصقلا لاطبأل ىسفنلا ساسحالا نع فشكتو فدهلا بيصت نايحألا نم ريثك يف اهارنو

 : ديشرلا ةيراج نارزيخلا نع اثدحتم لوقي ( ديشرلاو نارزيخلا ) ةصق يفف

 ءارع ضرأ يف تانألا هب ىوهت ناريح ىجدلاو اهالس

 (آ)ءانغلا كوش هءاطو نأك شارف ىلع بيبحلاو اهالس

 وجلا اذه يف ثعبنت تانألاو اميخم مالظلا اندجو ةيلك ةرظن ةروصلا ىلا انرظن اذإو

 3 ملأو قلقو نينأو مالظ ةروصلا هازجأف ، كوشلا هنأك شارف ىلع بلقتي بيبحلاو { متاقلا

 خراصلا توصلاو متاقلا نوللا هيفو ، بحملا هشيعي يذلا ملألاو نامرحلا وج مئالي وج اذهو

 هنكلو صيخشت ناريخلا ىجدلا نإ : لوقنف ةيئزج تارظن يقلن اننا مث { ةقلقلا ةكرحلاو

 دهع ذنم ءارعشلا هددر كوشلاب شارفلا هيبشت كلذكو ث ءارعشلا نم ريثك هددر قورطم

 : لوقي ثيح نىايبذلا ةغبانلا

 بشقيو يشارف ىلعي هب اساره يل نشرف تادئاعلا نأك تيف

 )١) ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٧ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٥ .

 ۔ _ ١٢٥



 رظنمل ا روصيو ضرغل ١ يدؤي وهف هيبشتلا اذه بيعن ال نحنو . كوشل ١ س ارم او

 لجسن نأ ديرنو . ةميدقلا روصلاب عبشم رعاشلا لايخ نإ : لوقن اينإو . ةيسفنلا ةلاحلاو

 : رعاشلا لوقب اباجعإ

 ءارع ضرأ يف تانألا هب ىوهت

 هب ىوهت ظفلو 3 ةرفنملا ةبدجملا ةايحلاو شحوملا يسفنلا غارفلا روصت ءارعلا ضرألاف

 . ملألاب روطتملا روعشلاو ةيسفنلا ةلاحلا هذه يف طوقسلا روصي

 : لوقي ثيح ءاقللا ةداعس فصو يف ةعراب ةسمل ىرن اهسفن ةديصقلا يفو

 ءاقللا تايلخ نم دهشب ينمتلا اهرماخ ءانسح نعو

 هنأ انه ةعاربلا نكلو ،“ فورعم هيبشت لحنلا لسع وأ دهشلاب ءاقللا ةداعس هيبشتو

 دهشلا جرخي ايك ءاقللا نم دلوتت ةداعسلاف . ءاقللا تايلخ نم دهشلا لعجو تايلخلاب ىتأ

 ايالخلا نيب هارن ايك ةداعسلاو ءاقللا نيب جزملا اذهب ىتأ هنأ ليمجو ، لحنلا ايالخ نم

 . دهشلاو

 احمر اهماوق لعجيف نويلهاجلا لعفي ناك ايك اهءاضعأ فصي ةأرملل هلاصوأ يفو

 : افيس اهظحلو

 (ا)اهيهاضي ظحل يف دنهملا الو اهلثايي تلام اذإ يرهمسلا ال

 تايئزج : يوحت ةروص نمضتي يذلا يليثمتلا هيبشتلا ىرن يليلخلا روص ينو

 : ةبوبحملا فصي هلوق يف ايك اهنيب ضقانت ال ةقسانتم

 (٢)هباقن تحت ردبلا ىجزي ليللاك اهعرف رئافض يف هيلإ وفهت

 ءازجأو ليللا يف ردبلاب ةمحافلا اهرئافض هب تطاحأ دقو قرشملا اههجو هبشي وهف

 ١ عق او يف اهسملن ةقسانتم انه ةروصل ١ ةايحل .

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٥٠٢ .

 )٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٩ .

 ۔ -- ١٢٦



 : هلوق يف ايك } ةليمجلا ةيرضحلا ةعيبطلا نم رعاشلا دمتسي دقو

 )رانو ناحيرو رون هب وهزي رضخلا جورملاك دخو

 ىلا ةيولعلا ةعيبطلا مضتو ديدجلاو ميدقلا نيب عمجت ةدتمم ةحول رعاشلا مسري دقو

 حتفتت نيمسايلا روغثو ىجدلا يف ردبلا قارشإو دهشلا ةذل ىرنف ةيضرألا ةعيبطلا بناج

 : لوقي ثيح ةديعس ةليل هفصو يف كلذو ٠ ةديعسل ١ نويعل ا ت ارظنو

 نوضوم رف ذأ نم اها در نكل ير الا ةذل يف ل ايلب

 نيمسايلاو ءانهلا روغث نع نكلو اهاجد يف ردبلا قرشي

 ٢( نويع رثإ باسنت انويع اه اياوز نيبب حابصلا لظيو

 ةبوبحملا هبشيف & ضقانتلا نامهوت نيتروص نيب نييلاوتم نيتيب يف رعاشلا عمبي دقو

 اتناك نإو نيتفلتحم نيتلاح يف ثيللاب مث لازغلاب اههبشي رعاشلا نكلو 0 ثيللابو لازغلاب

 : لوقي وهف 0 نيتيلاتتم

 هبالطو هلتخب مهي احبش ىأر دقو لازغلاك ةيار نكل

 (")هباغب باغ ثيللاك تعنمتف هتاياغ تكردأف ريزولا تأر

 ريزولا تحمل امدنعو ، احبش ىرت امدنع اهعزفو اهتفخو اهتقاشر يف لازغلاك ةيارف
 . هب اغ يف معنتممل ا ثيلل اك تمتخاو تعنعع اهرس فشكل اهبيبح فلح ريسي

 { ةيعيدبلا تانسحملا نوفلكتي نمم يليلخلا هللادبع رعاشلا نإ : لوقن نأ عيطتسن ال

 لادتعا يف نكلو سانجلاو ةلباقملاو قابطلاك ةيعيدبلا تانسحملا اندجو هدئاصق انأرق اذإو

 ادصق تانسحملا هذه ىلا دصقي رعاشلا نأ نايحألا ضعب يف حملن دقو { فلكت نودبو

 ز ارب ال تانسحملا هذه فقومل ١ بلطتي لقو . قوذل ااهجمي الو سفنل ١ ىلع لقثت ال اهنكلو

 . دادضألا نيب قرفلا نايبلو يناعملا

 )١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٠ .

 )٢) ص ةيرقبعلا يحو ٤٩٢ .

 )٣( ص ةيرقبعلا يحو ٤٥٩ .

 ۔ ١٢٧ ۔-

  



 : هلوق هيف فلكت ال ايعيبط ءاج يذلا قابطلا نمو

 حتفي ال وهو هحتفأ ىوهلا هامر افرط بلق أ

 ١0حربأ ال ةقيقحلا نيع لايخلا بوث تحت نم سلاو

 تيبلا يو . حتفي ال وهو هحتفأ : هلوق ف بلسلاو باجالاب قابط لوألا تيبلا ف

 اضيأ لوقيو . عقاولا ىدعتي ال هليختي ام نأ دكؤي قابط وهو . ةقيقحلاو لايخلا يتأي يناثلا

 حرمن اهب ىرخأ سنألا نم تميخ ةعاس تذضوق اذإ

 : لوقيف فلكت نودب سانجلاو قابطلا نيب عمجيو

 ؟ حزمت لهف ل زهو دجو رودت ىبتعو ر ادت اسأكأ

 نيب سلاجملا نوكت اذكهو ، لزهو دج نيب قابطلاو {. رودتو رادت يف سانجلاف

 ءاقشلاو ةداعسلا رهاظم نب عمجتو تاضقانتملا عمجت ةبحألا

 ىرن ايك فلكتلا نع دعبو قدص ين ةيلاتتم تايبأ يف ةيعيدبلا تانسحملا ىلاوتت دقو

 : هلوق يف

 عينصلا نسحو لاعفلا ءوسو افولاو افجلا هيف بحلا وه
 عيفشلا ىوهمو بحملا لذو بيبحلا زازتعا هيف بحلا وه

 ("عيضولا هيلع انيح زتعيو يوقلا كيلملا هيلع لذي

 . سانجلاو ةلباقملاو قابطلا نم نينسح وأ انسحم مضي تايبألا هذه نم تيب لكو

 . يليلخلا ىلع هللادبع رعاشلا دنع ةيرعشلا ةصقلا ىلع اءوض يقلت ةيدقن ةحمل هذه

 ايباجيإ اريثأت رثؤي يبدألا دقنلا ةكرح راهدزا نأ يف كشالو . ذخامو ايازم يبدأ لمع لك يفو

 نايع تدهش دقو .{ ةيرصعلا ةيبدألا ديلاقتلا ةرياسم وحن هعفديو هرثنو هرعش بدألا ف

 هرايث يتؤي نأ لمأن يحاونلا رئاس يف اراهدزا تدهش ايك يبدألا دقنلا ةكرح يف اراهدزا

 . قيفوتلا هللابو . ةوجرملا

_ 

 ]١( ص ةيرقبعلا يحو ٤٦٢ .
 )٦٢( ص ةيرقبعلا يحو ٤٧٦ .

 ۔ -_ ١٢٨



 () يكم دمحأ رهاطلا : روتكدلا ذاتسالا ملقب

 : ةماقملا : الوأ

 دي ىلع . ةماقملا عدتبا دلب مدقأ نايع نم تلعج يتلا يه اهدحو فدصلا نظأ ال

 اميف نامزلا عيدب هاذتحا يذلاو . ه ٣٢١ ماع ىفوتملا ينايعلا يدزألا ديرد نبا ركب يأ

 . اضيأ ينايع بيدأل تاماقملا يف عادبإ ثدحأ نوكي نأ نيبو & بتك

 زواجتت ماوعأ نم يناثلاو لوألا نيب ام دعب ىلع يقالتلا اذه ءارو نأ هارأ يذلاو

 هباشتو ، هرود يدؤي يذلا يفاقثلا ثوروملاو ، اهلمع لمعت ىتلا ناكملا ةيرقبع وه فلألا

 . جاتنو جاتن نيب ، دعابي وأ & براقي يذلا جازملا

 3 هب نوبجعملاو هذيمالت اهلقن اهنم تارذش امنإو ، ديرد نبا تاماقم انلصت ملو

 3، هقيرط ىلع اوراس نم تاماقم لكو 3 نامزلا عيدب تاماقم نم هب سأب ال بناج انلصوو

 . ليلقلا يف اهٹج وأ

 هيقباسو يليلخلا نيب ةنراقم
 ثيح نم ةدحاو ةروصلا نأل { اقرف دجن ال هيقباسو يليلخلا تاماقم نيب نراقن نيحو

 3 همومهو رصعلا ةفاقث يف وه قرفلا اينإو & صقلا ةقيرطو . ةجوازملاو جاودزالاو عجسلا
 ءاش ام اهع دوي ٠ هن امز تالضعمو 1 هموق مومهو ٩ هرصع تالكشم روص مهنم لح او لكف

 تاداعلا ضعب رخ ىلع أي وأ ٦ ةينادجو ةرطخ وأ ئ ةيفسلف وأ 6 ةيبدأ ةركف نم

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ثحبلا يقلا )١)

 ديلقتو ٠ يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا نايع رعاش ةداعسب ءاقتحا ٠ م ٠ ٩ ٩ ١ رياربف ٢٠ و ٩ ١ ىموي بابشلاو ميلعتلاو

 . ةيبهذلا ىدتنملا عرد هتداعس

 ۔ _ ١٢4٩



 لسري وأ . ملاظملاو داقحألاو تاموصخلا ناولأ نم سانلا نيب عقي ام فصي وأ .3 ديلاقتلاو

 . ةهاكفلا قمني وأ فصولا قوسي وأ . ةظعلا

 { ةياغلل ةليلق هتاماقم يف درت ةهاكفلا نأ ولو ، ىليلخلا تاماقم يف هدجن كلذ لكو

 يفف اوكحض نإو . اليلق نوكحضي انس نيمدقتملاو . اينيد نيفقثملا نأل ابر

 . داصتقاو نازتا

 : يهو . هتأرقو اهنم ينلصو ام اذه وأ & تاماقم تس يليلخلا خيشلا انل مدق

 . ةيدمسلاو . ةيلئايسلاو . ةينالعحجلاو { ةيوغللاو . ةيلؤاستلاو { ةيوزنلا ةماقملا

 ةماقملا اهلوط ف . تاعوضومو ةغلو ابولس و ٠ ارصقو الوط اهنيب ايف فلتخت يهو

 . يعيبط ءىش اذهو . ةيوغللا ةغل اهبعصأو 3 ةيوزنلا اهرصقأو . ةيلؤاستلا

 احرص لطبل اب يقتلن اهضعب يفف { ءانبلا يفو ٨©أ تاعوضوم نم لوانتت اييف فلتختو

 { انايحأ تاحفص وأ ةحفص دعب رخآلا ضعبلا ين عيبيو . ةمدقملا نم ةليلق روطس دعب

 بيرق وأ ةماقملا ةياهن يف الإ احيرص همسا ءىجي الو & فاصوأ ءارو ايراوتم انايحأ هب ىقتلنو

 . اهتياهن نم

 نب ىسيع لدعي وهو . ناطحق نب يراشلا تلصلا وبأ وه يليلخلا تاماقم يوارو

 ىليلخلا تاماقم لطبو ٠ يريرحلا تاماقم ف مامه نب ثراحلاو ٠ عيدبلا تاماقم يف ماشه

 ٥ عيدبلا تاماقم يف يردنكسالا حتفلا يبأ ةيصخش لدعي وهو . دوه نب ديهارف وه

 تاماقم يف لطبلاو يوارلا نأ ظحلنو & يريرحلا تاماقم يف يجورسلا ديز يبأ ةيصخشو

 ىليلخلا تاماقم ىق لطبلا

 عيدبلا دنع نالطبلا ناذه ناك اذإف { هيقباس يلطب نع فلتخي يليلخلا لطبو

 هيلع خيش » : يليلخلا لطبف & ىصحت داكت ال ةريثك فانصأ مهو ، نيدكملا نم يريرحلاو

 هديب كسمأ اين أكو ٠ نيماعل ا بر هلل راسكن ال او عوشخلا هولعي 6 نيحلاصلا ةمسو راقولا ةمس

 يف ۔ هللاب ذايعلاو ۔ هدي تنفد امنأكو { ةنجلاو سانلا ىشغي ارون ههجو للهتف 0 ةنجلا ةيصان

 ۔ -_ ١٣٠



 مهعمجو 7 هيلإ سانلاب بيهي وهو { راوبلا راد نم افوخ هلوح نم ىكبأو ىكبف 7 رانلا ةرؤب

 عمجت ةقلحلاو & فراجلا ليسلاك هيلا سانلاو أ قلصهص توصو 3 قلذ ناسل يف . هيدل

 . « فراعلاو لهاجلا

 يفو . « رابكالا هيلع ادبو . راقولا هللج دق » خيش هنأب ةيناثلا ةماقملا يف هفصيو

 يف هنا نيح ىلع . نيينميلاو نييبرعيلاو & ةبراعلا برعلاب هيف رخفي ارعش دشني هنأب ةثلاثلا
 نإو . ميعنلا ةرشبو فرشلا حمالم هيلع ودبت . ميدالا يناص هجولا نسح » : ةعبارلا

 داح ، رسنملا ديدش لازيال هنكلو ، ربكلاب رهدلا باينأ هتضعو 3 رفسلا ءاثعو هنم تريغ

 ةنازرلا ةمسو 0 ناميالا ةمس هيلع 3 نارقألا ىلع رهاظ .ء رفظالاو بينالاو ناسللا

 . «وهللا نع ديعب ‘ وغللا ليلق 0 ةيشاغلا ديدش 53 ةيشاحلا قيقر 0 نازتالاو

 . «روصه ثيل هنأك ، روقو خيش » : ةريخألا ةماقملا يف وهو

 ةيوزنلا : ىلوألا ةماقملا

 عقاولا ريوصت لوح رودتو . ةمدقملاك وأ ةمدقم . ةيوزنلا يهو ىلوألا ةماقملا يبحت

 مهزعأ فيكو ةيلهاجلا برع نع بيطخلا اهيف ثدحتي ةبطخ لالخ نم اثيدحو اميدق يبرعلا
 لاحلا مهب ىهتنا فيكو .{ ابرغو اقرش هولمحو 3 هليبس يف توملا هؤانبأ بحأ فيكو . مالسالا

 بجعي دحاو لك . مهئا دعأب اوذالو . ابوعش اون اهو . اقالخأ اوفعضو . اقرف اوعزوتف

 ريثك مهريغو . زيزعلادبع نب رمعو قورافلاو قيدصلا : انمالعأ رايخ اوسنو 3 مهنم ميعزب
 . لمعلاو ملعلا لهأ نم

 هنا فرعيو . هيلا فرعتي نأ لواحيو & بيطخلاب يراشلا تلصلا وبأ بجعيو

 ءاعد انل درويل ةبسانملا بتاكلا ديحو . هلطب انل مدقي ةقيرطلا هذهو {& دوه نب ديهارف

 . اصلاخ ايمالسا

 ةيلؤاستلا ىهو : ةيناثلا ةماقملاو

 ابحو اجوز . ةأرملاب لصتي اهبلغأ . الاؤس رشع دحأ نمضتتو ، تاماقملا لوطأ

 ٦ يد انلا ةريم أو ذ ) ي داول ا ةديس » هعم يو ارل ١ بحص ا ذهلو ٠ اقالطو اقوقحو ٠ الزغو

 خيشلا ىلا اهتلئساب هجوتت اهكرتو {. تبرعأ تربع نإو ، تبرعأ تلاق نإ يتلا

 . دوه نب ديهارف

 ۔ _ ١٣١



 { قوشعملا ىلع رطيستو ، قوشملا جيهت » & رعاشلا اهدشني لزغلا تايبأ نع هلأست

 هتاجانمو } ميسنلا نم قرأ هلزغو ، لوقعلا يبسي هرعش » نعو « قوشمملا دقلاب بعلتو

 ةوادبلا نأو ، ةرطفلا نيد هنأو © مالسالا يأر الصفم اهيلع دريف ٦ « ميعنلا درب نم ذلأ

 : رعاشلا لوق نع هلأستو . ةرشبلل ىفصأو 3 بولقلل ىقنأ

 ءايض اهنم نيقفاخلا يف معش سمش بجحت فيكو ٠ اهوبجح

 ٨ هتلاسرو رعشلاو { ةايحلا يف مهرودو ءارعشلا نع هدر نوكيل ةيتاوم ةصرفلا دجيف

 ، ةصلاخ ةيدقن اياضقل ضرعي مث } هضفري امو مالسالا هيضتري امو 0 دري امو هنم لبقي ام

 نبا ةصقب هيأر معديو ديدج نم لزغلا رعشل ضرعيو . زاجعالاو ةغالبلاو زاجملاو لايخلاك

 سانلاو رعاشلا ىلع لبقأف 3 ةعيبر يأ نب رمع هيلع لخد نيح 7 ايهنع هتلا يضر سابع

 كيتأيو ، لاؤسلل لبالا دابكأ كيلإ برضن : لاقو © قرزألا نبا بضغف ، هنورظتني
 . انع ضرعتو . هنم عمستو ؤ هيلع لبقتف شيرق ثادحأ نم ثدح

 نيب ةقالعلاك 5 ةيعامتجا اياضقب لصتت ةلئسأ ىلا نولوقي امو ءارعشلاو رعشلا عديو

 دهشتسيو ، ةمشحلاب مستي هنكلو ءيرج ثيدح يف { هيلع نوكت نأ بجي امو نيجوزلا
 ' © اهراوج ىلا فقيف ، اهجوز وكشت 3 هنع هللا يضر يلع مامالا ىلا تأجل يتلا ةأرملا ةصقب

 . ةرصاعم ةينايع ىرخأ تاياكحبو

 ججح دروي . تالفحل او لمعل ١ ف نيجوزل ١ نب طالتخالا ةيضقل ضرعي امدنعو

 يف نيشمي نك ةباحصلا ءاسن نأ ركذتف { ليمأ لادتعالا بناج ىلا يهو . ةلئاسلا ةأرملا

 ندمضيو . دازلاو ءاملا نلمحي }، برحلا يف نجرخيو ؤ لاجرلاب نطلتخيو ، تاقرطلا

 نثغيو . فيضلا نيرقيو ء لوقحل ١ يف نلمعيو ٠٥ دجاسملا ل ١ نبه ذيو . حارجلل ١

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا ءاسن ىلع الإ لزني ملف باجحلا امأ ، فوهلملا

 نميهو 0 ناميالا هبلق يف رقو عمتجم ىلا كلذ دري ايناو 3 هركني الو اهي أر خيشلا رقي الو

 ىلع هتدوعو . ةفنألاو ةريغلا ىلع هتأشنو ٠ ةنوشخلا ف ةوادبلا هتبرو . نآرقلا هتدارا ىلع

 . قالخألا مراكم ىلع بشف ٠ عينصلا نسحو . راوحلا ةياعر

۔ ١٣٢ ۔



 هنكلو . اهقوقحو ةأرملا همارتحاو & يبرعلا عمتجملاب مالسالا هعنص ايع ثدحتيو
 يزغ دقو ، نيرشعلا نرقلا ةيلهاج نع ثدحتيف . ررحتلا يف فرطتلا اضيأ رقي ال

 . لالحناو طالتخاو روفس نم كلذ هيلا ىدأ امو 3 هراد رقع يف مالسالا

 مالسالا ملاعم ىلا فرعتتل يمالسالا ملاعلا تراز ةيبرغ ةأرماب دهشتسي مث

 اهميلاعت ىلا دوعت نأ ةيبرعلا ةأرملاب بيهت مث أ تعمس وأ تأرق امم ائيش دبحت ملف 3 هتراضحو

 ىضقو ، ةعمجلا ةبطخ يف دجسم ماما هلوقي ظعو يأ نع فلتخي ال ظعو يف . ةيمالسالا

 تباذو © لالضلا يف تعكست فيكو . ةيبرغلا ةأرملا نع اهثدحتف اهتيصو وأ {. اهظعو يف
 . تايتفلاب هبشتي الا هحصنتو ، اضيأ بابشلا ىلا هجوتتو ، لالحنالا يف

 . ديدش ظفحت هيلع ىل ثيدح وهو

 اهيف ضاخ املاطو { مالكلا ملعو ةديقعلاب لصتت ةيضق ىلا ةيعايتجالا اياضقلا عدتو

 دانسالا نم لاخ نايب يف ، لقعلل عرشلا ةقباطم يهو . ديحوتلا ءايلعو ، ةفسالفلا

 نع ثيدحب دوه نب ديهارف خيشلا همعدي ، ليوط ثيدح يف ةباجالا ءيبجتو . لقنلاو
 . هب ةلصتملا ةينارقلا تايآلابو ليلخلا ميهاربا ةصقب دهشتسيو 3 لفون نب ةقرو

 ناك اذإو © لقعلاب هقلعت ىدم امو لقنلا نع لاؤسلا ىلا لقعلل عرشلا ةقباطم نمو
 ؟ قح ماقيو نيد هيلع ىنبي فيكف قدصلاو بذكلا لمتحي لقنلا

 . روطس ةرشع زواجتي ال ازجوم لاؤسلا اذه نع باوجلا ءيجيو
 جحلاو مايصلاو ةالصلا نع عساتلا لاؤسلا نوكيف 0 تادابعلا ىلا ةديقعلا نمو

 افصو اهل مدقيو ، لقعلا مدختسي مالسالا ناكرأ نعو 5 ةلئسألا نع هباوج يفو . ةاكزلاو

 . ايفاش
 اريسفت خيشلا مدقيف ، هتيحالص ىدمو 5 تاجوزلا ددعت نع هلأستف ةديسلا دوعتو

 ةصق درويو . ركبملا جاوزلا نع ريخألاو رشع يداحلا لاؤسلا نوكيو 3 ةرهاظلا هذهل اريربتو

 يف تجوزت ةاتف نع ىرخأو 7 ةنماثلا يف ةاتف نم جوزت لجر نع 3 هذه انمايأ نم اهب ربخأ

 لصتت اتايبأ دشنيو {} نيتلماك نيتحفص ايهنع ثيدحلا لغشيو 3 اهرمع نم ةرشع ةيداحلا

 . ةيضقلاب
 تعمس ايب تعنتقا دقو { اهلاحل ةديسلا يضمتو . هلاحل يوارلا تلصلا وبأ يضمي مث

 . ءارا نم

۔ ١٣٣ ۔



 ةيوغللا : ةثلاثلا ةماقملا

 نأ بتاكلا رطضا كلذلو 3 ةبعصلا ءايسألاب ةلفاح ةيوغللا ةماقملا ةمدقم ءىجحت

 ةبراعلا برعلاب هيف رخفي ارعش هدشنيو 3 هرواحب خيشب يقتلي مث ،“ شماهلا يف اهحضوي

 انخيش دارأ ايكو ، ديرد نب ركب يبأ حور اهيفو . ةليوط ةديصقلاو نيينميلاو نييبرعيلاو
 عنص كلذكف .0 ةيبرعلا تادرفم نم ائيش انملعي نأ وأ { ةيوغللا هتعارب رهظي نأ ميدقلا

 قفتت ، ةرم نيعبسو اعبرأ زوجعلا ةملك ىلوألا ةديصقلا يف تدرو كلذلو . يليلخلا انبيدأ

 اهيلت ةديصق يفو { اهل دحاو ىنعم رركتي نأ نود . ىنعملا يف فلتختو مسرلا يف اهعيمج اهيف

 ةثلاث يفو © فلتخم ىنعملاو دحاو اهيف مسرلا . ةرم نيسمخو ىدحإ « نيعلا ه ةملك تدرو

 هتياغ غلبي نيحو . فلتحم ىنعم اهنم ظفل لكل . ةرم نيثالثو ايناث « لاخلا ه ةملكب يقتلن

 قلطأو . هداوج بكر مهعم ىلص نأ دعب هنأب اهيهني { ةيوغللا ةعاربلا هذه نم

 . هقاس حيرلل

 ةينالعجلا : ةعبارلا ةماقملا

 سانلا لطبلا اعد دقف {} نايعو رصم نيب ةينالعجلا ةعبارلا ةماقملا ثادحأ ترجو

 3 ةرهاقلا ءايحأ دحأ وهو 3 اربش عراوش يف هل تثدح ءايشأ نع مهثدحي أدبو . ةالصلل

 اهصقف ناع رابخأ عمسي نأ كلملا هنم بلطو . كلملا ىأر ىتح هبحص باشب ىقتلا ثيح

 ةياكحب ادهشتسم 3 ةيعرلا تابجاوو كلملا تابجاو نع ثدحتيل ةحناس اهنم ذختاو 3 هل
 . اهب دهشتسا يبرعلا انثارت نكلو & ىرسك روباس يأل تثدح ةيسراف

 . اعداوم رصمو { اعجار هقيرط دخأ همالك ىجنأ املو

 ةيلنامسلا : ةسماخلا ةماقملا

 ©٥ بتاكلا اهروصيو اهروصتي ايك 3 ءاسنلا ريخ نع اثيدح نمضتت ةيلئايسلا ةماقملا

 & يونعملا بناجلا اضيأ لوانتي اينإو 0 نيلوألا ءارعشلا ةقيرط ىلع طقف يسحلا بناجلا يف ال
 لغشي يسحلا فصولا ناك نإو ة ةمايحلا قوط ين هتبحاص فصي وهو مزح نبا ةقيرط ىلع
 . ربكأ ةحاسم

 ۔ ١٣٤ ۔-



 نمو ‘ ءاسنلا رارش نع ثدحت & ظحاجلا ةقيرط ىلع {} احوضو ةروصلا ديزي يكلو
 { ةعيبطلا فصو هلمجأو اهيف ام زربأ نأ ىلع & حامرلاو فويسلاو ناصحلا فصو ىلا ءاسن

 : ةماقملل ةمدقم ءاجو

 رايطأو 3 نانفأو نينافأو ، ناحيرو حور يذ ث ناوب بعشك داوب ةرم يشمأ تنك »
 هرجش . رداص نمو دراو نمو .3 رئاط نمو عقاو نمو 3 رفان نمو فولأ نمف 0 نالزغو
 نيعك لوادج هل } ليلعلا يفشي هبذعو {} ليلع هميسنو ، فيطل هحورو ، فيثك

 دقعلاك اهيلع ءاملاو & ضيبألا نيجللا هؤابصح امنأكو & ىراذعلا تاماقك روحو . ىراذع

 ضورلا ىرتو . هتايك دي يف جوعألا فيسلاك . هتاينحنم يف ىولتي ءاملا ىرتو أ ضضفلملا
 دوملت 3 هرازه ميجرتو هلبلب حادص امنأكو . هتانجو فلخ يفسويلا راذعلاك { هتابنج يف

 كيجشي اذإ يجشلا ملق 0 هريرخو ءاملا ةسوسو امنأكو . هرامزمو هسوقان ىلع بهارلا

 . « هريرص

 دزأ » نع ريصق ثيدح اهبقعي ، نيتلماك نيتحفص ديجلا فصولا اذه لغشيو

 . « اوبعوأ اولاص نإو 3 اوبرعأ اولاق نإ نيذلا © نارقالا ءافكأو ،ك ناعطلا دسأ ، نايع

 ةيدمسللا : ةسداسلا ةماقملا

 يف ئ ةيدمسلا ةماقملا يف بتاكلا انب مدقي ئ ةمسابلا ةعيبطلا هذه ةلباقم ةروصكو

 جاومألاب تب رطضاف ؤ“] بضغلا بان نع ترشك دق ضرألاف » رئاثلا بخاصلا اهبناج

 . ةمهم حايرللو ، ةمغمغ ءاضفلل عمستف 3 اهراطق أ رشلا نع جرفنت تداكو . اهراحب

 . « ريرطمق سقطلاو ، ريطم قفألاو ء الجلجم اتوص دعرللو ، الهذم افطخ قربللو

 ىلا ىهتني مث ‘ ةمكحلاو لزغلا نب توافتت رعشلا نم تايبأب فاصوألا هذه عبتيو

 اهيط دجو اهنم يوارلا برتقا ىتح .ء رجشلا ميشه نم شرف اهتحت } رجحلا نم ةموك

 . ناسنالا انأ : هل تلق ؟ تنأ نم ينلأسف { !« روصه ثيل هنأك روقو خيش ,

 . دوه نب ديهارف الإ كلاخأ ام : لاق

 دعبو 3 اراعشأ يندشنأو لع لام مث ناطحق نب يراشلا الإ كنظأ امو : تلق

 . تاماقملا ةمتاخ ىه . ةلثمألا نم اددع هيلع صقي ذخأ ةرواحم

 ۔ _ ١٣٥
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 ةيليلخلا تاماقملا ءانب

 { ةيبرعلا روصع ريخ تاماقم نع اهئانب يف فلتخت الو 3 ةيليلخلا تاماقملا ىه كلت

 ريغ وأ ، مدعلا نم ائيش عدبملا قلخي نأ نفلا يف راكتبالا سيلف . اهتلاصأ سمي ال كلذو

 نم وه ركتبملا عدبملا ينإو © غارف نم أدبي نم كانه سيلو { ةداع ىتأتي ال كلذ ، قوبسم
 نم اهؤلميو . هتاذ اهيلإ فيضي هنكلو . هبلاوقو هرطأ قاطن يف كرحتيو 0 نفلا دعاوق ىعري
 تااكشم نم وأ 3 هموق مومه وأ 3 هرصع اياضق لوح اهريديو } هسيساحأو هرعاشم ضيف

 . هلخاد اهب رومي

 جاتحي الو & قدص يف هتاذ مومهو اهبتاك تامايتها سكعت اهل ضرعأ يتلا تاماقملاو

 مالسالا : امه نييسيئر نيروحم نيب كرحتي اهبتاك نأ كردي يكل دهج ىلا اهعم ءىراقلا

 برعلا عقاو نأو { مايتهالا نم ديزمب نيبرقألا هموق صخي ةبورعلا يف هناو ، ةبورعلاو
 قلطنيو . امئاد نيتلباقتم & تهابلا رضاحلاو رهازلا سمألا يف اهتروصو . هلغشي نيملسملاو

 . ضومنلل اقيرطو اجالع هاري اييف ظعو ىلا اذه نم
/ 

 { ةيوبنلا ثيداحألاو { ةينآرقلا تايآلاب داهشتسالا نم هتاماقم نم ةماقم ولخت الو

 بسحأو . ةلوطملا ةديصقلاو ةديصقلاو دحاولا تيبلا نيب حوارتت راعش أ اهللختتو . ةلثمألاو

 . هسفن بتاكلا داشنإ نم ٠ دراوش تايبأ ادع ٠ اهتلمح ف راعشألا نأ

 نم . اهلثم يف فولأملا ريغ ىلع .3 هتاماقم تلخ هنيدتو بتاكلا ةفاقث نم ريثأتبو

 . زاغلال نم تلخو © ةهاكفلا تلقو ٦ ءاجمل او نوجملا

 الامجإ ةيوغللا اهتايلكو & تاماقملا لك يف لاحلا وه ايك & عوجسم تاماقملا بولسأو

 فصي هلوق يف ايك ةعقوم ةريصق لمجلا ءيجتو ث ةيوغللا ةماقملا ءانثتساب { ةبوعصلا ةليلق

 لوطت دقو . «ريسلا نم لكت الو ، ريطلا قبست ، ربخملا ةنيتم ، رهظملا ةقينأ » : هتبوكر
 {. داوجلا ديسلاف ، لاطبألا ةوفصو 3 لاجرلا ريخ امأ » : لمج ةعست يف ءيجتف } ةعجسلا

 ريثكلا ز دامرلا ميظعلا { دايعلا عيفرلا ى داتوألا يسارلا ى دادجألا دجاملا . دادنألا ليلقلا

 . « دراولا رداصلا 3 داوذلا لسابلا ، داسحلا

 ۔ ١٣٧ ۔-



 © قارطالا دنع بذعيو { ةقرلا ماقم يف نيلي . ةبسانملا هظافلأ عضوم لكل راتخي وهو

 اهيفو { ةيوغللا ةماقملا يف ايك 0 كلذ ماقملا بلطت اذإ 3 ةياغلا غلبي ىتح برغيو بعصيو

 ةايح يف اهلالخ رظانملا دراوتتو ث ةيوقلا ةكرحلاو { غباسلا فصولا تايآ نم دعت تارقف

 . فصولا ريغ اهب دصقي مل يليلخلا نأك ائيش دجت ال اهتءارق نم يهتنت امدنعو 3 ماجسناو

 : يليلخلا بدأ ق ةصقلا : ايناث

 & اعست غلبت صصقلا نم ةعومجمب يليلخلا انخيش مهسأ ةريصقلا ةصقلا لاجم يف

 نأ بجي اهئوض يفو 7 اهل انريدقت اذهو { ةيثارتلا ةيبرعلا ةياكحلا روصع ىهزأ ىلإ يمتنتو

 . سر لذت

 هصصق رودتو { ةيادلا نبال ةأفاكملا باتك نم ثلاثلا مسقلا حور مسنتن اهعم نحنف

 هيلإ درف هسفن نادقف وأ هلام عايضل ةضرع ناك وأ } اهنم صلخ مث ةدش يف عقو نم لوح

 . ناك امم اريخ وأ ناك ايك & هسفن هل تبهوو . هلام

 } اصاصق الإ خيراتلا هركذي ال ضاق وهو ، يخونتلا صصقب هبشلا ةديدش يهو

 دقف 3 همايأ ىلع صصقلا بتك لك فشكو . « ةدشلا دعب جرفلا » هتعومجم يف ةصاخبو

 اليدعت هملق اهيلع ىرجو . ةدنسم اهب ءاجو 3 اهلك اهفلؤي مل ايبر . اهنم ريبك ردق ىلع هاوط

 العف ثدح ام نيب ، عقاولاو لايخلا نيب ةلصاف دودح اهيف دجوت الو { ةغايصو ابيوصتو

 شيعيو . ةاناعملاب ضيفت روص يف عئاقولا انل ضرعتو & بتاكلا عادبإ نم وه ام نيبو
 . ةديعس اهلك اهتاياهنو 3 رتوت يف اهلاطبأ

 ةصقلا ىق يليلخلا لاطبأ

 ٨ نوحفاكيو نوناعي مهلك هلاطبأف . يليلخلا صصق يف اهب يقتلن دهاشملا هذه لكو

 8 نورصتني ةياهنلا يف مهنكلو { ةمزأ ىلا ةمزأ نم نوجرخيو 3 امهل دح ال بعاصم نوهجاويو
 نع رشكي يذلا رشلا ةروص رخآ نمو ، قحالي يذلا ريخلل ازمر لطبلا نم ذختي دقو
 نم ريخلا جرخيو ، ريصملا ءوس يقالي ةياهنلا يف هنكلو } رصتنملا رهظم يف ودبيو { هباينأ
 . سأرلا عوفرم ، ارصتنم ةكرعملا

 ۔ _ ١٣٨



 نع نوزجعي ‘ نيريثك ءا دعأ هجاوي ©&©&= همسا لمحت يتل ا ةصقلا ف برعي خيشلاف

 © برطلاو ءاسنلاو رمخلا : داسفالا نم ةيفخلا بيلاسألا هعم نومدختسيف . هتهجاوم

 . عدصتلا يف ذخأتو ، اهباوبأ ةرابجلا ةعلقلا حتفت ذئنيحو

 بسحأ { مهئادعأو برعلا نيبو & هموصخو مالسالا نيب عارصلا ىلا اهب زمري هارتأ

 ©١{ ىركلا ةلتكلا ةدقاحلا ةلتكلا وزغتو ،} اذه نم ءيشب يشت برعي لطبلا ةيمستو 3 اذه

 نطولا اياوز نم جرخي احلاص الجر نكلو ، دست قرف أدبمب المع . ةرثانتم التك اهعزوتو
 وعدي ، خماش لبج تحت . ةيئان ةيرق يف ، ريغص دجسم تابتعب ذولي 0 ريبكلا يبرعلا
 { مهيلع رصتنيف ءادعألا مهب هجاوي { هموق نم ددع هعبتيو & حيحصلا مالسالا ىلإ سانلا

 ذاقنال هيلا عرسيف ث ريبك نجس اهيفو ، ةقطنملا ليسلا حاتبي هحافك يفو { سانلا ررحيو

 . ةداهشلاو رصنلا ، نيينسحلا اتلك لانيو 3 اقرغ توميف { نينوجسملا

 يليلخلا دنع يصصقلا ءانبلا

 يف ايك " اينف الكش ذخأتل { اهثادحأ بيترت داعأ & ةصلاخ ةيخيرات ةصقلا نوكت دقو

 نب ثراحلا ةنبا نم يناسفلا ثراحلا جاوز ةياكح نم ذختت يهف « لداعتملا لاهجلا » ةصق

 موقت او © اعم حورلاو دسجلا هردصم لامجلا نأ هلالخ نم حضوي ٠ اراطإ يئاطلا سيوأ

 يف ىتح . اهتمأ مدخت نأ اهئاكذو اهلقعب عيطتست ةحلاصلا ةجوزلا نأو { ةيجوزلا ةايحلا

 نأ لبق . اهجوز عفدت نأ يف اهلامجو اهبهاوم ةجوزلا تمدختسا دقف . اهتالكشم صوعأ

 يف ةيبرعلا ةريزجلا اهتفرع ةواسق اهدشأو برح ىتعأ ءاهنإ ىلع لمعي نأ يف اهسفن هكلمت
 , . نايبذو سبع يتليبق نيب تناك يتلا يهو . ةيلهاجلا

 رطخلا » ةصق نأ يدنع حجري ذإ } ينارقلا صصقلا نم ةاحوتسم ةصقلا نوكت دقو

 © ن ايقتست نت اتف دجوو نيدم ءام درو نمح . نآرقل ١ يف ىسوم ةصق اهس هل تحوأ » قدحملا

 نأ ررقو { ةربغص ةرات نم شيعيو عماجل ١ يف هتقو لج يضقي يليلخل ا ةصق لطب دحأف

 هدشر ىلإ داعف . هترهغف اهتبحاص ديب كسمأو ٠ نتليح نينيعب ذخأ جحلا يفو ٠ اباش جحي

 . ابهذ رانيد فلأ هيف اسيك دجو هبرقبو 0 ءام ىلا لام ةدوعلا قيرط يف وهو . هللا رفغتساو

 ٦ نابكرلا ىقسي ءاملا ىلع ىمعبو ٠ فرعيل مداقلا ماعلا نم جحلا ىلا دوعي نأ هسفن مزلاف

 ۔ _ ١٣٩



 هيلا مدقتيو © اهدجو يتلا ةطيقللا نع نلعيو ديدج نم ةكم ىلا بهذيو ٠ ماعلا روديو

 . ءاملا ىلع هتماقإ لالخ اهفرص دق ناك . ارانيد نيرشع ةصقان هيلا اهمدقيف . اهبحاص

 هدلب ل ١ هبحصي ن أ هنم بلطو ٠ اضرق هربتعي وأ غلبملا نع وفعي نأ سيكل ا بحاص ضفرو

 . هعم باهذلا نم ادب دمحأ دح ملو ١ |اےےواسي ايب هدنع لمعيل

 ةاتفلا نهنيبو . هتابيرقو هتانبو & هجوز : لجرلا تيب يف تاريثك ءاسنب دمحأ يقتليو

 اهل هلك لاملا نأو رتقمو حيحش لجرلا نأو . لجرلا ةجوز اهنا فرعيو © جحلا يف اهيقل ىتلا

 هرظنم نأب ةوسقب اهيلع درف إ باشلا ةلماعم يف هتوسق اهجوز ىلع تبتع دقو . اهيبأ نم
 . ةنايخ هذهو 3 اهبجعأ

 تقلطأو ، صقانلا غلبملا لباقم © ةمدخلا نم باشلا تفعأ . اهلام لاملا نألو

 نا اثالث قلاط اهنأ : اهب حاصو { اهجوز بضغف {} تيبلا تكرتو . هتلا هجول هحارس

 . تيبلا ةبتع تزواج

 مث © دجسملا مامإ ، ثدح ام ىلع تدهشأو 3 اقلاط تحبصأف }“ تجرخ اهنكلو

 دمحأ مدقتي مث إ اهتءارب رظتنتو ، قالطلا ةداهش لمحت { ميقي ثيح دمحأ ىلا بهذت

 . ناجوزتيو اهيلو قفاويو ، اهبطخيف

 نكلو . ةثيدحلا ةصقلا اهابأت 5 ةرربم ريغ تافداصمب محدزت ىرن ايك ةصقلاو

 اهل انبسحو 0 اهب قيضت ال ةيملاعلا بادآلاو يبرعلا بدألا يف & ةطيسولاو ةميدقلا تاياكحلا

 . تاياكحلا هذه لثم نم ةليلو ةليل فلأ هب رخزي ام الثم

 ةصق يف ايك . قيقر طيخ اهطبري ، تاياكح ةدع ةدحاولا ةياكحلا نمضتت دقو

 ديري هنأل © هسفن نع مهعفدي وهو ، ىتف ىلع ضبقلا لواحت ةطرشلا ثيح . « ةرماغملا ه

 باشلا بهذي نأ طباضلا ىلع حرتقيو © ةصقلا لطب لخدتيو . هدلاول هعم ءاود مدقي نأ

 . ةبرعلا يف لطبلا مهبحصو 3 هسفن مدقيو دوعي مث ءاودلا لصويل نايطرش هعمو

 . هيلع ضبقلا نولواحي مهلعج يذلا ببسلا نع ىتفلا ةصقلا لطب لأس قيرطلا يف

 هراوجبو { اليتق دجو طباض ةياكح ركذو . هب نييطرشلا دحأ عوطتف { ائيش فرعي هنأ ىفنف
 يف ناسفانتي اناك رخآ ىتفو طباضلا اذه نأ {. اهادؤم تاليصفت يف “ قمر نم ةيقب اهيف ةاتف

نا امو { هيلع صاصرلا قلطي نأ ريغ هميرغ نم اهب صلختي ةليسو ىتفلا دجي ملو { اهبح



 هاور ةياكح مهيلع صقيل راوحلا يف ىتفلا لخدتي ىتح . ةصقلا هذه نم يطرشلا يهتني
 ءارو ةدحاو { دئاكملاو سئاسدلا هترصاح . راسيلاو ةمعنلا لهأ نم لجر ةصق : هدلاو

 ترداصف ةروثلن ربدي هنأب اريخأ لجرلا مهتا نأ ىلإ © اليصفت اهيلع أي وهو 0 ىرخأ
 افعف إ هنبا ءاجو {} هلاظ تام مث { اماوعأ نجسلا يف لجرلا ىقبو . هتيب اهيف ايب هكالمأ

 . مهدلب يف اهلهأ دنع هجوزب قحليل هدلب نم جرخو {} هحارس كفو 3 هنع

 ىلا قاتساو & يحلا نم جرخ ءاشعلا دعبو 3 هوفاضتساف موقب لزن قيرطلا يفو
 ةهج نم لبقي اباشو ، بناج نم لبقت ةاتف ىأر ، هسفن عم همالحأ يف وهو { ءارحصلا

 عرسيو 0 نيليتق ايهيدريف رانلا ايهيلع قلطيو & يحلا ةيحان نم لبقي رخآ ىتفب اذإو ، ىرخأ
 هنوذخأيف يقلتسملا بيرغلا اذه نودجيف صاصرلا توص ىلع سانلا ءيجيو 3 ابراه

 ذيفنتلا لبقو © مادعالاب هيلع يضقتو ةمكحملا ىلا قاسيو . ةلدألا هيلع نوميقيو ةميرجلاب

 3 هترسأ نع راعلا حسميل اهقيشعو هتخأ لتق يذلا هنأب فرتعيو ك باش مدقتي ليلقب

 . التاق هناكم مرجملا ذخأيو ، ايلظ مهتا يذلا لجرلا حارس قلطيف

 . هيبأل ءاودلا مدقف { مهتيب ىلا تلصو دق ةرايسلا تناك ةصقلا باشلا لمكأ نيحو
 . هسفن ملسيو دوعي نأ هرمأو { هلجأ مك بألا ىلصو

 . هيبأو دلولا ةصقب هربخأو { ةمكحملا سيئر ىلع نذأتسا هل طسوت يذلا لطبلا نكلو

 3 هنع جرفاف ، العف هيلع ضبقلا ىقلأ دقو & ىتفلا كلذ ريغ مرجملا دجو فلملا بلط املف

 ةبقاع » لثملا يفو & لمعلا سنج نم ءازجلا اذكهو . امهديحو ناكو ٦ هيدلاو ىلإ داعف

 . ( جرفلا ربصلا

 فيظوت نم ٠ اهنم ديزملا ركذب ليطأ نأ ديرأ الو ك تركذ ىتلا ةلثمألا قاطن يف

 يف صصقلا ةيقب ءيجت ١ ضعب نم اهضعب تاياكحلا ديلوتو ، تاروثأمو اخيرات ا ثارتلا
 . ةنيعم ةينف تاينقت بلطت هاجتا وهو . ةعيبطلاب اهتاعوضومو اهتدام تفلتخا نإو 7 اهئانب
 . ةيبناج تاليصفت ىلا درطتست دقو & ىوري وأ ىكحي وأ ، تنك وأ { ناكب أدبت صصقلاف
 رطخلا ه ةصق يف اليصفت جحلا كسانم فصوك ، يسيئرلا عوضوملاب ةلصلا ةيهاو
 ثادحألا تعقو نيأ فرعت الف .3 امامت ىفتخي اهيف ناكملاو نامزلا رصنعو .0 « ءعىبتخملا

ادهاشم ايح اخيرات ةياكحلا نم لعجت اهنأل إ يباجيا بناج اهل ةيبلس يهو 3 نمز يأ يف الو



 نود رصع اهب صتخي ال تالكشمو اياضقل ضرعت اهنأ ةصاخبو . ناكمو نامز يأ يف

 . ةيبرعلا انتمأ يف بعش نود بعش الو 3 رخآ

 ين مهؤابآ وأ ، مه نولمعي . نوحلاص لاطبألاف } الامجإ ينيد تاياكحلا وجو
 مهو . ةدابعلا ىلع اهيف نوفكاع وأ . ةليلق تالاح يف امدخ وأ { ءابطخ وأ ةمئأ { دجاسملا

 { ءاسنلا مأ لاجرلا نم اوناك ءاوس {. تالاحلا رثكأ يف مهءايسأ بتاكلا ركذي {، الصأ برع

 3 ةيمالسإ وأ ةثيدح ةيبرع ءايسألا ةيقبف ، همسا لمحت يتلا ةصقلا يف برعي انينثتسا اذإو

 . ءانهو ىنمو ةمطافو { حلاصو يدشرو يريخو ردبو دمحأو دمحم : كانهف

 ١ حمالملاو تافصلا يف تاهباشتم 3 ةعيبر يبأ نب رمع ءاسنك صصقلا ءاسنو

 . فقاوملا تعونت وأ &©ك ةصقلا عوضوم فلتخا ايهم & ىرخأ نع نهنم ةدحاو قرتفت الو

 © ةرصاعملا انتايح يف اننيب يرجي امم اهتاعوضوم نكل . ءانبلا ةيثارت صصقلا نأ ممو

 {. دئاكملاو داقحألاو سفانتلاف ©} ديعب دادتما تاذ تاعوضوملا هذه نوكت نأ سأب الو

 . ةطيسبلا رهظ ىلع ناسنإ لوأ دوجو ذنم تدجو . ةأرملا لوح عارصلاو ، تانايخلاو

 ةغللا نوثدحملا داقنلا هيمسي ام مدختسي بتاكلا نإ لوقلا نكمي ال هنأ عمو

 ةيداعلا ةايحلا يف عقو اثدح روصت اهنأل ، ةصقلا نف اهبلطتي يتلاو { ىطسولا وأ 0 ةثلاثلا

 يعاري وهف ]. ةبعص ةغل اهنأ لاقي نأ نكمي ال نكل 3 ةطيسب ةغل سانلا ثدحتي ثيح

 مئادلا داهشتسالا نم يولسألا هجهن قاطن ين لظ نإو ،© بارغا الو مجس الف . ةلوهسلا

 هسفن تقولا يف هنأ ريغ { ةبسانملا بلطتت نيح لاثمألاو رعشلا تايبأبو ، ميركلا نآرقلاب

 ىلع فلأ فلأ ريبعت رثؤي هنأ ىتح ، ليخدلا نم هتفل ءاقن ىلع صرحلا دشأ اصيرح ناك

 اهلك صصقلا نمضتت ال كلذك ، ةصلاخ ةيبرع كلتو ةليخد هذه نأل 0 نويلم ةملك

 . ةيبنجأ وأ 5} ةيلحم وأ { ةيماع ةملك

۔ _ ١٤٦٢



 يليلخلا رعش ىف ةيملعلا نيماضلا

١ 
 يئاسيعلا ناميلس نب ديعس : د ادعإ ر١)

 : اهنم ركذن تالاجم ةدع ىلإ هناويد مسق دق رعاشلا نأ دبي يليلخلا ناويدل عبتتملا نإ

 تايناوخالاو تايلمأتلاو تاينطولاو ةمكحلاو يوبنلا حيدملاو فوصتلاو كولسلا

 . لزغلاو ءاثرلاو

 سيلو ملعلاب ةصاخلا تايبألا وأ دئاصقلا جارختسا متعطتسا فيك لئاس لوقي دقو

 ؟ هناويد رعاشلا اهيلا مسق يتلا تالاجملا يف ءاملعلاب وأ ملعلاب صاخ لاجم كانه

 نم ةديصق هنم ولخت داكت ال « ةيرقبعلا يحو » ناويد ف ملعلا رعش ن أ ةقيقحلاو

 ربعت اهانرتخا ىتلا دئاصقلا نوكت نأ ىلع انصرح اننأ الإ نيتيب وأ تيبب ولو ناويدلا دئاصق

 يلاتلاب ثحابلا عاطتساو رعاشلا اهدارأ ىتلا ةيملعلا نيماضملا نع احضاو اريبعت

 لافغإ ينعي ال ءاملعلاو ملعلل لاجم صيصخت مدع ن أ دكؤيل دئاصقلا هذه نم اهصالختسا

 . اقباس انركذ ايك دئاصقلا نم ريثك اهب معط اهتيمهأل امناو رعاشلا لبق نم بناجلا اذه

 لالخ نم يملعلا رعشلا يف يليلخلا فرصت ىلع ةقرولا هذه يف دكؤأ تنك اذإو

 هلهؤت ةفاقث يأف ةيسمألا هذهل شاقنلاو ثيدحلا عضوم نوكتس يتلا تاعطقملاو دئاصقلا

 بناوج نع ةيهانتم ةقرب ريبعتلا نم هنكمت ةسارد يأو ؟ دقعملا بناجلا اذه رايغ ضوخل

 ؟ قيمعلا ىليلخلا بولسأب اهنع ريبعتلا صصختملا ىلع بعصي امبر ةيملع

 يف ترثأ ىتلا لماوعلاو بابسألا نم ةعومجم درون نأ انيلع لاؤسلا اذه ىلع ةباجاللو

 : يهو انرعاش ةفاقث

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ثحبلا يقلا )١(

 ىدتنملا عرد يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعس ديلقت هيف متو . م ١٩٠ رياربف ٠٢و١ا٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو

 . يبهذلا

 ۔ _ ١٤٣



 ىوقتلاو نيدلاو ملعلاب اهلهأ رهتشا ةقيرع ةرسأ يف ةيملع ةأشن رعاشلا أشن : الوأ

 همولع ىقلت » رعاشلا نأب ىليلخلا ىلع نب دوعس يوري اذهلو . ةمكحلاو لدعلا بناج ىلا

 يبحرلا دوعسم نب رهاز قذاحلا هئرقم ىدل ميركلا نآرقلاب ائدتبم نيزاتمم نييئاصخا دي ىلع
 8 يفسويلا ملاس نب سيمخ نب نادمح ريبكلا يوحنلا لضافلا ةيبرعلا ذاتسا ىلا لقتنا مث

 ةيهاد بقل لمح يذلا يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلا ىلع أرق مث نمو

 )١© . « ءاضقلا ةبتر نالغشي نيذللا يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس خيشلاو ءايلعلا

 ةفاقثل ةيركفلا دفاورلا دحأ لثمت ، كاذنا ةرفوتم تناك يتلا مالعالا لئاسو : ايناث

 عباتملا نكمت ةروص يف تافشتكملاو تاعرتخملا زاربا يف ريبك رود نم اهلامو ةيملعلا انرعاش

 . هتليخم يف اهلثمتو اهمهف نم عبتتملاو

 نم هتنكم انرعاش اهب ماق يتلا ةفلتخملا ملاعلا نادلبل تارايزلاو رافسألا : اثلاث

 بثك نع علطا ايك & براجتلا نم ةعومجم اهرودب هتبسكأ ىرخأ ملاوعو تاعمتجم ةدهاشم

 . ةمدقتمو ةروطتم تاعانص نم لودلا هب رخزت امو ةيرصعلا ايجولونكتلا ضعب ىلع

 نم اريبك ابناج تلكشف تافلؤملاو عجارملاو بتكلا ىلع . عالطالاو ةءارقلا : اعبار

 تارييغتو تاروطت نم هلوح يرجي امب ةفرعملاو ماملالا نم اهرودب هتنكمو رعاشلا خيشلا ةفاقث
 . ةيملعلا بناوجلا يف اصوصخو

 اييف مهعم انرعاش رواحتو ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا نم راوزلا ضعبب ءاقتلالا : اسماخ

 ةماعلا هتفاقث هجوأ ضعب تلكش ةعساو ةفاقثب هدفر مهلود هب صتخت امو مهنادلب هب زيمتت

 : ةصاخلا ةيملعلا هتفاقثو

 : ةرضاحملا هذه ق عبتملا جهنملا

 : ىلب اهيف اهلمجن تاوطخ ةدعب ةقرولا هذهل هدادعإ ف ثحابلا ماق

 دئاصق عبرأ يهو يملعلا بناجلا نع تثدحت يتلا دئاصقلا نم ةعومجم رايتخا ۔ ١

 : يلاتل ١ وحنل ا ىلع اهركذنو ةسيمختو

 . ٢٢۔ ١٨ ناويدلا : ةيظيرقت ةملك : يليلخلا يلع نب دوعس (١ر

 ۔ ١٤٤ ۔-



 . ملعلا بكوم يف (أ )
 . ةفسلفلا (ب)

 . ةراضحلا بكر ) >)

 . ةسيمخت ( د )

 . خوراصلا ( ھ)

 يف ةيصوصخ نم ال امل دئاصقلا هذه نم تاعطقملاو تايبألا نم ةعومجم رايتخا _ ٢

 ةديصقلا تايبأ نم اهريغ نع هب زيمتت املو هيلع زيكرتلاو ىملعلا بناجلا نع ثيدحلا

 . ةيسمألا هذه يف ثيدحلا لاجم ىه ىتلا ةيملعلا نيماضملا نم ديدعلا ىلع اهئاوتحال

 نيماضملا عمو ةاقتنملا تايبألا عم بسانتت ثيحب رعاشلا اهيلع بيجي ةلئسأ دادعا _ ٣

 . . اهنم صلختست فوس ىلا ةيملعلا
 هيأر ةفرعمل رعاشلا خيشلا ةرواحمو ةاقتنملا تايبألا نم ةيملعلا نيماضملا صالختسا ۔ ٤

 يف ماع هجوب هيأر مث نمو نيماضملا ىلغ ةميقلا هتاقيلعتب داشرتسالل اهيلع هقيلعتو
 . اهرايتخا مت يتلا تايبألا وأ تاعطقملا

 ىلوألا ةديصقلا

 ملعلا بكوم ق

 لك لثمي اهنم نيتيب رايتخا مت دقو ةايحلاو قالخألاو ملعلا نع ةديصقلا هذه ثدحتت

 . هضرغو هانعم يف القتسمو رخآلا نع افلتخم انومضم ايهنم

 () : لوقي يذلا تيبلا نم هطبنتسنو ةيرصعلا ةايحلا دوقي ملعلا لوألا نومضملا

 باقعألا يف ةايحلا بكرو كيداني بيرق نم ملعلا بكوم

 يقرو مدقت يف موي ذعب اموي مام الا وحن ربسي ملعل او رمتسم روطت ي ةايحلا نأ يأ

 مدن هتاف نمو فقوتلا فرعي ال ملعلا راطق نأل بكرلا اذهب قاحللا بجيف ةراضحو

 . مدنلا دشأ

 ۔ ١٩٧٧١ ۔ نايع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ ةيرقبعلا يحو ۔ يليلخلا ناويد : يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا )١(

 . ١٧٢ ص

 ۔ _ ١٤٥



 : لوقيف لوألا نومضملا ىلع خيشلا قلعيو

 قالخألا عبنم ملعلاو 3 راهدزالاو يقرلا ىلا هبحاصب مدقتي يذلا بكوملا وه ملعلا

 رحب ملعلا نكل . اهلك ةيماسلا قالخألا عبنم وهو } فرشلا عبنم وهو { ةايحلا عبنم وهو
 يقتني نم جهنمف ٠ هيف ماع نم ىلا دوعي رحبلا اذه نم ءاقتنالاو ز هيف ام لكب لفاح

 () . ملعلا كلذكف . ةهزنلل هيف بكري نم جهنمو & كمسلا يقتني نم جهنمو { ؤلؤللا

 . ةدحاو ةلمعل ناهجو قالخألاو ملعلا : ىناثلا نومضملا امأ

 :)٢( تيبلا اذه يف رعاشلا لوق نم هطبنتسنو

 باح ريغ لايجألا يذه قالخألاو ةماركلاو ملعلاب نباو

 ءانب عيطتسيل قالخألاو ةماركلا ملعلا عم عمجي نأ هيلع بجي ملعتملا ناسنالا نأ يأ

 . ةلضافلا قالخألاب ملعلا اذه نرتقا اذإ هنطوو هبعشو هتمأ هنم ديفي ملعب حلستم ليج

 : لوقيف نومضملا اذه ىلع خيشل ا رعاشلا قلعيو

 اتلكل يدهي يذلا وهو ةيماسلا قالخألا وهف هللا هجو هب داري ملعلا ناك اذإ امأ »

 . « ىلوألاو ةرخآلا ،“ نيينسحلا

 نأ بابشلا نم ىجري يذلاف 7 ةيلاعلا قالخألاو ةيماسلا قالخألا طانم يه هذهو

 ٨ هللا ىلا ىضفي يذلا ليبسلا يف ملعلا ليبسب اوضمي نأو { هللا هجو مهميلاعت ي اوبقاري

 تاذ ىلإ ةهجوم نوكتام لضفأ ةيلاعلا ةجردلا هذهو . ةيلاع ةجرد ملعلا نأل

 . مويقلا يجلا

 نارقلاب كبسحو { يتأتس ىتلا ةايحلاو { ةيضاملا ةايحلاو ، ةيرصعلا ةايحلا هيف ملعلا

 () . هيلإ ريشأو هانمتأ يذلا اذه © مكدعب نم ملعو مكلبق نم ملع هب

 ةعبرأ ىلع يوتحت « ملعلا بكوم يف » ةديصق نم اهرايتخا مت ةعطقم كلانهو

 )١( خيراتب ىلوالا ةسلجلا : رعاشلا عم ةلجسم ةلباقم ١٩ /١٩٨٩/٧ .
 )٢( ص : ناويدلا ١٧٣ .

 )٣( خيراتب ىلوالا ةسلجلا : ةلجسم ةلباقم ١٩٨٩/٧/١٩ .

 ۔ ١٤٦ _۔-



 حبصيل غارفل ١ تقوو ملعل ا :. وه رخآ ايملع انومضم ثح ابل ١ اهنم طبنتس ١ دقو ٦ تايب 1

 . ةديصقلا هذه يف ثلاثلا نومضملا كلذب

 )١) : تايبألا هذه لوقت

 بالطتلاو دحلاب الا وهو ملعب الا ءايلعلا لانت ال

 باعلألا ةضاير يف اوحرم ام هيف دحلا متمئس ام اذام

 باصع الل طاشنلا اوديعتو يعوب مولعل ا ل ١ اودوعتل

 بآدتلا دعاوس نم مكدجم اونبتف ءانبلا ىلع اووقتلو

 اذل & ليصحتلاو سردلا رارمتساو ميلعتلا لصاوت نم لمت لوقعلاو ماسجألا نأ يأ

 لاقي ام باعيتسا نم نكمتتو . دعب اميف اهيلع ىقلي امل دعتستل اهنع حيورتلا نم دبال ناك

 . بتكي امو

 ةيناثلا ةديصقلا

 ةف لدفلا

 ةثالث نم ةنوكم ةعطقم صالختسا مت تايبألا نم ةعومجم ىلع ةديصقلا هذه يوتحت

 يف درو .دق ايهنم لك نيرخآ نينومضم ثحابلا صلختساو ايملع انومضم لثمت تايبأ

 : يلي اييف اهدرونس ةيملع نيماضم ةثالث نم ةنوكم ةديصقلا هذه نوكت اذهيو

 : ريكفتلا يف يملعلا بولسألا عابتا : لوألا نومضملا

 (٢) ةيلاتلا تايبألا نم هطبنتسنو

 المألا غلبت ىتح ركفلا لمعتساو المخ نم يأر كرتاو ملعلا ىلع مقأ

 المتشا اهب لقع اهلح القو ةلكشم رهدلا اذه نإ هل لقو

 )١( ص : ناويدلا ١٧٤ .

 )٢( ص : ناويدلا ٩٣ .

 ۔ _ ١٤٧

 



 الدتعم هاوس نم لج انيابت دبت دوجولا ف ركفو يعوب مقو

 نحن يذلا نومضملا ةعمتجم لكشت ىربك ناعم ةثالث ةثالثلا تايبألا هذه ىفف

 ' . : ىهو هنع ثيدحلا ددصب

 ١ ركفلا ۔ .

 ٢ لقعلا ۔ .

 ٣ ةلكشملاب يعولا ۔ .

 3 ايعو مهف ناو ، كرادم سانلل نإ ه : لوقيف لوألا نومضملا ىلع خيشلا قلعيو

 & اهب هيلع نمو اهب هيلع هللا معنأ يتلا معنلا هذه فرصي نأ يعاولاو ركفملاو لقاعلل يغبنيف

 ىلا هتهجو . عارتخالل هتهجو . هجتا هتهجو امنيأ لقعلا نأل & هحلصي اميف اهفرصي نا
 . « هجتا هتهجو امنيأ هتهجو 9 ملعلا

 عفنلاب دوعي اميف ركفلا هاجتا نوكي نأ يغبني & يركفلا هيجوتلا اذه نم دصقأ انأف

 لب ةلكشم همامأ ناسنالا نأل ، نوكلا ةلكشم يف ريكفتلا امإو عارتخا امإو ملع اما

 نع ناسنالا فرحنا اذاف {& لقعلا ةداج نع فارحنالا ىه ىركلا ةلكشملاو | لكاشم

 . لكك باوصلا ةداج نع تفرحنا يعولا ةداج

 حلصيو هحلصي اميف لقعلاو ركفلاو يعولا لمعتسي نأو فرحني الأ ناسنالل يغبنيف
 ٦ عمتجملل قلخ هنكل ادرف قلخ ناك ناو ناسنالاو . هعمتجمو هل ريخلاب دوعيو عمتجملا

 . ةيدرف هلايعأ تناك ولو

 اهيف لامعألا لك نأل هسفنل هسفنب ناسنالا اهب درفني لايعأ دجوت ال لاح لك ىلعو

 ٨ كدلو نيبو كنيبو 0 كيبأ نيبو كنيبو ، كيخأ نيبو كنيبو & كراج نيبو كنيب طبارت

 . كمداخ نيبو كنيبو & كناطلس نيبو كنيبو {، كتجوز نيبو كنيبو

 رومألا تمادايف ، هوجولا نم هجوب اهنع جورخلا نكمي ال { ةينوك ةطبارتم ءايشأ هذه

 هريغي نأ ناسنالل نكمي ال & لجو زع هللا لبق نم ءاج طبارتلا اذهو © طبارتلا اذه ةطبارتم

 . هوجولا نم ام هجوب

۔ _ ١٤٨



 . عمتجملاو درفلاو ةمألا حلصي يذلا كلسملا هيف اكلاس لقاعلا نوكي نأ يغبنيف

 ،©} ضرألا مولع نم ايلع وأ ، ءايسلا مولع نم ايلع وأ ارثن وأ ارعش ناك ءاوس ملعلاو
 . ةايحلا تاموقم ربكأ نم وه

 . ءاملعلاب كلابامف ةلهجلا ىوتسم ىلع اذه . هعمتجمو درفلا نيب ينوك طبارت كانه

 رمألا اذهو ، يريغلو يل ىنعمب « هيف ىلإ هدي ناج لكو هيغ هرايخو ةيانج اذه » ىشزربالا

 . عمتجملا مدخت ىلا ةقبطلا نم

 () . عمتجملا يف قح هل نم لكو ، ناسنا لك هملعب مدخي نأ ناسنالل يغبنيو

 . ةيمويلا تالكشملا ةهجاوم ةيفيك : ىناثلا نومضملا

 ("} : يلاتلا تيبلا نم هطبنتسنو

 الثتم تلق ايهم كل ىيوعريف هبقاعت اناسنا رهدلا بسحت ال

 ةقاط ال هنأل كلذ 9 رهدلا عم مؤالتلاو فيكتلا ىلا رعاشلا وعدي تيبلا اذه يفف

 . هتمواقمو هتبلاغم ىلع ناسنالل

 اوبست ال ( هتي اور تحص ا ذإ ثيدح يف ( هلوقب نومضمل ا اذه ىلع خيشل أ قلعيو

 ىفانتي ال اذهف {} ناسنالا الا رهدلا سيل هنا اهتلق تايبأ يفو ( هللا وه رهدلا نإف رهدلا

 فيكتلاف {© هيف ثادحألا عراصت امنإو ، هسفن رهدلا عراصت ال كنكل 3 رهدلا ةعراصم

 عيطتست قفرلاف &©. فنعلاو قفرلا نيب ناقيرط سانلا . ثادحألا ةعراصمو يه رهدلا عم

 . « كب رصني نايحألا بلاغو كعواطي انايحأ فنعلاو . ديرت ام ىلا ءايشألا هب دوقت نأ

 عر اصت كنكل ةملكل ١ ىنعمب هتعراصم عيطتست ال هتعراصم تلو اح ول رهدل او

 ملستسي ال هعبطب ناسنالا نأل ٠ هيف ثداوحلا عراصتو رهدلا عم فيكتتو 6 ثداوحلا

 . ةوق نم يتوأ ايب اهجلاعي ، ثداوحلل

 )١( خيراتب ىلوألا ةسلجلا : ةلجسم ةلباقم ١٩ /١٩٨٩/٧ .

 )٢( ص : ناويدلا ٩٥ .

 ۔ _ ١٤4٩



 . ةبلاغملا يف رمتسي نأ امإو هيلع بلغت نأ امإو اهيلع بلغي نأ امإ

 عمتجملا يف شيعي نأ هانعم رهدلل فيكتلاو & ثداوحلل ملستسي ال ناسنالا عبطبف

 نمل نوعل نوكيو ْ حصنل ا قحتسي نمل حئاصنل ١ ىقليو 1 تاهيجوتل ١ ىقلي هنم دح اوك

 () . نايغطلاو لالضلل ةبراضلا ديلا كناكما يف ناك اذإ ةبراضلا ديلاو © نوعلا قحتسي

 . ردقلا هب يتأي امل مقوتلاو ملعلا نيب عمجلا : ثلاثلا نومضملا

 ؤبنتلا نم هنكمت يتلا تامولعملاو قئاقحلا نم ديدعلاب ناسنالا دوزي ملعلا نأ ىنعمب

 ردقلا عم ضراعتي ال اب ةقيقد تاءاصحاو تاباسحو ماقرأل اقفو ةيلبقتسملا رومألا ضعبب

 . هماكحأو هموهفمو

 ءاضقلاب نمؤي نمؤملا نإ لاح لك ىلع » : الئاق نومضملا اذه ىلع خيشلا قلعيو

 ٠ هرشو هربخ ردقلاب نمؤن ىتح ناميال ١ ةقيقح غلبن نلو نمؤن نل ٢ ثيدحل ا يفو ردقلاو

 . هرشو هريخ ردقلاب نمؤأ نأ يل فيكف هللا لوسراي : لاقف
 نإف © كبيصيل نكي مل كاطخأ امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت نأ : لاق

 . رانلا تلخد اذه ريغ ىلع تم

 ئ ءاضقلا تهرك وأ ءاضقلاب تيضر ولف ‘ ريدقلا هللا لبق نم أي ءىش ءاضقلا

 . بجع ي ذلا انه فيك نكلو {&© ناك ردقملاو ١ عجري ال ردقل او عجري ال ءاضقلاف

 يف كدهج ىراصق لذبتو . مايألا ةمواقمو ردقلاو ءاضقلا ىلع ربصلا بجي
 . حجنت ال تلواح ول ردقلاو ءاضقلا امأ } اهتحفاكم

 ربصلا ىلع قفوي يذلاو { قفوملا نأش نم ربصلاو 3 هللا لبق نم ردقلاو ءاضقلاف
 نلاحلا ىلع هنأل ٠ اضرلاب ردقلاو ءاضقلا لبقتسا . هميقب دح ال زنكل قفو ردقلاو ءاضقلل

 . هللا هدارأ ام يرجي وه تطخس نإو تيضر نإ

 ةعاجشلا نكل ، هتضبق يفو لجو زع هللا يعبصا نيب وه ةايحلا هذه يف ناسنالا نال
 . ردقلاو ءاضقلا ىلع ربصلا يه ةريبكلا

 . ٧٩ /١٩٨٩ خيراتب ىلوالا ةسلحلا : ةلجم ةلباقم ))



 نكلو ٠ لاجرلل وأ لئاذرلل م الستس الا هانعم سيل ردقلاو ءاضقلل َ مالستس الاف

 )) . قيفوتو ةزع هلل مالستسالاف ٨ لجو زع هلل مالستسالا

 ةثلاثلا ةدبصقلا

 ةراضحلا بكر

 3 تايبأ ةثالث نم ىلوألا ةعطقملا نوكتت . نيتعطقم ىلع ةديصقلا هذه يوتحت
 : نيتيب نم ىرخالاو

 : وه نومضمل ا ا ذهو نتعطقمل ا نيتاه نم دح او نومضم صالختس ا نكميو

 . دئاقلا لامأ قيقحت يف بعشلا ماهسإ

 ©" : رعاشلا اهيف لوقي يتلا ىلوألا ةعطقملا نم كلذ حضتيو

 ريطم بانجلا رهدزم قيعولاو ريسي ةايحلا يف ةراضحلا بكر
 ريكفتلا هتبن حقليو ناير اجحلا راهنأب هدفري ملعلاو
 ريست حومطلا ةيولأب هيف اهلبن بكاوم ىلع بوعشلا ىرتو

 ©"}: لوقت يتلا ةيناثلا ةعطقملاو
 رورم ةايحلاو ةقيقحلا ولب رونلا ثيح بعش اي مق هللاب

 رون ملاعملاو ىراوت ىتح اهب رسف ةايحلا ةبكرم ملعلا
 رونو لمعلاو حومطلاو ريكفتلاو ملعلاو اجحلاو يعولا يناعم نمضتت تايبألا هذهف

 . اهتقيقحو ةراضحلا

 : هلوقب نيتعطقملا نيتاه نومضم ىلع خيشلا قلعيو

 ٠ راكفألا نوحوي الإ مه ام . بيطخلاو ثدحلملاو بتاكلاو رعاشلا لاح لك ىلع (

 .)٤( « مهتوق كلتو مهلوح كلذف الإو اهب معنأف تلبق نإف

 . ١٩ /١٩٨٩/٧ خيراتب ىلوالا ةسلجلا : ةلجسم ةلباقم ()"

 )٢( ص : ناويدلا ١٨٤ .

 )٣( ص : ناويدلا ١٨٥ .

 )٤( خيراتب ةيناثلا ةلجلا : ةلجسم ةلباقم ١٩٨٩/٨/٣ .

 ۔ ١٥١ ۔-

 



 )١) ءاملعلاو ملعلا ق ةسيمخت

 صلختسن ن ا نكميو ٠ راطش ا ةسخ نم وأ ٠ رطشو نعتيب نم ةسيمختل ا هذه نوكتت

 . ءاملعلاو ملعلا ةمارك ىلع ةظفاحملا وه ادحاو انومضم اهنم

 لالجالا نم مهلو ٠ سانلا اهفرعي نأ بجع يتلا مهتلزنمو مهردق مهل ءاملعلا نأ يأ

 . نورخآلاو نولوألا هيلع عمجأ ام ردقلاو

 اوملع نم لك ال نيدلا ءالع بطاخملا انه » هلوقب نومضملا اذه ىلع خيشلا قلعيو

 . « كلفلا ءايلعو ، داصرألا ءايلع هتحت لخدي 3 ملعلاب اوملا وأ

 . هل تسمخ يذلا رعاشلا تيب ىلع ءانب سيمختلا اذه تلق انأو

 © مهب يرزي ايندلا ىلا مهرظن نأل ءيش لك يف .ةمق اونوكي نأ بجي ملعلا لاجر نإ
 دمي نأ هل يغبني ال ملاعلا نأ ىلع لدي اذهف . . ةمق اونوكي نأ بجيف مهنهتمي اهب مهقلعتو
 ©" . ملعلل ةنايص { يديألا هيلا دمت نم ىلا ىتح ديلا

 ةسماخلا ةديصقلا

 خوراصلا

 ةثالث نم ىلوألا ةعوطقملا نوكتت ‘ تاعطقم ثالث ىلع ةديصقلا هذه يوتحت

 صالختسا نكميو . . نيتيب نم ةثلاثلا ةعوطقملاو تايبأ ةثالث نم ةيناثلا ةعطقملاو & تايبأ

 . ةثالثلا نيماضملا نم انومضم ةدحاولا لثمت ةديصقلا هذه نم ةيملع نيماضم ةثالث

 . ملعلاو لقعلا ريدقت : وه لوألا نومضملاو

 (٣) , رعاشلا لوق نم كلذ حضتيو

 )١( ص : ناويدلا ٥١٥ .

 )٢( خيراتب ةيناثلا ةلحلا : ةلحم ةلباقم ١٩٨٩/٨/٣ .

 )٣( ص : ناويدلا ١٩٣ .

 ۔ _ ١٥٢



 رارسألا ةرسأ تحت ملعلاب ارماقم دوجولا عرتقي لقعلاو

 راطخألا مجنمو غوبنلا نيب ارماغم ةايحلا عرتقي ملعلاو

 راظنملا كلذ ةجح ملعلاو هرادم بطق لقعلا هنم نوكلاف

 اهلك ةايحلا رادم بطق وه لقعلا نأ ةقيقحلا » هلوقب نومضملا اذه ىلع خيشلا قلعيو

 . لقعلا ىلا جاتحم ملعلا نأ ايك ، ملعلا ىلا جاتحم لقعلا نكلو . هريغو ملعلا اهيلع رودي
 . « يرورض لقعلاو ملعلا نيب طبارتلاف

 ملعلا جازتما ةقيرطب فدهلا ىلا ناسنالا لوصوو . ينابلا ءانبو © عرتخملا عارتخاف

 . موهفملاو لوقعملاب فرعي ءيش اذهف لاح لك ىلعو { لقعلاب

 () . رخآلل لمكم اهنم دحاو لك نامأوت لقعلاو ملعلا نإ

 . عتمم لهس بولسأب ةيملعلا يناعملا نع ريبعتلا : يناثلا نومضملا

 (" : ةيلاتلا تايبألا يف رعاشلا لوق نم كلذ حضتيو

 رادصالا كلذ ردصم وجلاو ةيكلسال هنع ةراشالا ىقلي

 رايطلاب باهاأف هباجعا هزهف مارملا غلب دق هارتأ

 رارقتس ١ الب ىعسي ىدمل ١ ىتأف عورم وهو هامح لوح ماح مأ

 سردي نأ ةيضق لواحي ناسنا لك ىلع بجي » هلوقب نومضملا اذه ىلع خيشلا قلعيو

 يتلا يه ةايحلا ميهافم نأل 5 هلبقتسم نم امإو {} هرضاح نم امإو هيضام نم امإ اهميهافم

 . « اهيف زربيو اهزربي نأ ناسنالا عيطتسي

 ىلع لوقف ) : لوقت نأ تئش اذإ ناسنال لوقأ نأ ميطتسا ال انأ لاح لك ىلعف
 امإو ايلقع امإ هتاموقم ىلا رظنيو ، هديري يذلا فدهلا هسفنب راتخي يذلا وه اناو ، ( اذك

 ، هموق ناسل رعاشلا اولاقو = تاعابطنا ناسنالا ىطعت نأ نم اه دبال ةايحلا نأل . ايملع

 . . ةنامز ناسل اولاقو

 )١( خيراتب ةثلاثلا ةسلجلا : ةلجسم ةلباقم ٢٤ /١٩٨٩/٩ .

 )٢( ص : ناويدلا ١٩٣ .

 ۔ _ ١٥٢٣



 ملع نع رعاشلا تلأس ولف نينسلا تارشعب مهفلا قبسي امالك رعاشلا لوقي دقو

 . يحولاك هللا دنع نم بهو رعشلا نأل ٠ عطتسي ل هر لاق ام

 . يردي ال ثيح نمو يردي ثيح نم ءىشلا هيلا عفدني عافدنا ةبهوملاو

 يأ دعب اهيف ثدحت دقو . هداعيمل قبست ءايشأ نع كثدحم بوهوملا رعاشلاف كلذلو

 . تاونس دعب

 . هللا لبق نم هيتأت يتلا ةبهوملاب اذهو 3 اهثودح لبق ءايشأب أبنتيو

 رعشلا نوكي . ةايحلا مظن ىلعو & يملع ساسأ ىلع هرعش ينبني يذلا رعاشلا امأ

 . ةبهوم ىلع نبي ل هنأل افلكتم نوكي هنكل ملع هيف ناك ول ىتح افلكتم

 نم تاجاحلا ناسنالا ىقلتي ايك هاقلتي رعاشلا دجب ردقلا نايلغك نايلغ ةبهوملا امأ

 )) . . باسح نودبو باسحب نيرخآلا دي

 .}٢( ءيش لكب طيحم هنلا نأ زاربإ : ثلاثلا نومضملا

 راهقلا فرصت تحت لكلاو سلاو ةطيسبلا هنم ملاع يف
 راع لالض نم كيده ينقف اظفاح ريخ تنأو بر كيبل

 يبلق يف كتربخأ ايكو ةديصقلا هذه تلق انأ » هلوقب نومضملا اذه ىلع خيشلا قلعي

 عمسا تنك نإو . خوراصلاب ملع ل قبسي ملو © اوفع اهاقلتأ . ردقلا نايلغك نايلغ

 . _ ءايشألا هذه لوح نوجضي سانلاو

 ال ١ عيطتس أ ال داك أ ٠ هتلق ام ريبعت نع ينتل اس ولف ٠ ةبهوم ١ لبق نم هتيقلت يننكلو

 (”} . هللا لبق نم ءىش كلذو 3 ةبهوملاب

 )١) خيراتب ةثلاثلا ةلحلا : ةلجم ةلباقم ٦٤1٤ /١٩٨٩/٩ .

 )]٢( ص : ناويدلا ١٩٤ ۔ ١٩٥ .

 )٣( خيراتب ةثلاثلا ةسلجلا : ةلجم ةلباقم ٦٤ /١٩٨٩/٩ .

 ۔ -_ ١٥٤
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 بابشلا ءارعش : عم

 سوباق ناطلسلا ةعماجب

 يديعسلا مصاع

 ةيسنامورلا ةيؤرلاو ةيثارتلا ةضراعملا

 سييعد دعس .د : دادعا

 سيوباق ناطلسلا ةعماج - بادآلا ةيلك

 ناطلسلا ةعماج بالط ىدل يبدألا عادبالا ةكرحل ىلوألا تايادبلا نع ثدعتأ نبح

 ذنم ةفاقثلاو ةيملعلا اهتربسم تأدب دق ةعماجلا نأ ذإ { الهس رمألا ودبي دقف ، سوباق

 اهروذجب ةبراض ةيبدأو ةيفاقث تارايت دلومب ثيدحلا طبتري نيح فلتخي رمألا نكلو 3 ماوعأ

 ءالؤه نم ريثكف . اهلبقتسمب ةرشبمو ، اهرضاح يف ةرثؤمو 5 اهثارتو اهخيراتو ةمألا ريمض يف

 موي مهعم بهاوملا هذه تدلو اينإو { ةعماجلا ةيادب عم مهبهاوم دلوت مل ، نيعدبملا بابشلا

 اذإو ، ةيوناثلاو ةيدادعالا مهتسارد لحارم يف نيحلاو نيحلا نيب اهسفن نع تنلعأو ٦ اودلو

 . ةعماجلا يف يفاقثلاو يملعلا خانملا ىلإ عجري لضفلا كلذف مهيلع لضف نم ةعماجلل ناك

 ۔ ٧٥١أ٠۔



 . ركفلل جهنم لوألا ماقملا يفو ۔ اضيأ يه 3.5 تاررقمو تارضاحم نوكت نأ لبق ةعماجلاف

 لعافتو { راكفألاو جهانملا نيب مئاد راوحو 3 عمتجملاو ةايحلاو نوكلاو دوجولل ةديدج ةيؤرو

 نيعدبملل أيهت اذإ بجع الف . . مث نمو . ةيفاقثلا تاهاجتالاو ةيركفلا تارايتلا نيب قالخ

 لالخ نم . اهلقصيو { ةديدجلا بهاوملاب بحري خانم 3 امهريغو ةصقلاو رعشلا : يلاجم يف

 {© ةيصصقلاو ةيرعشلا تايسمألاو {& تاودنلاو { ةيفاقثلا تاعاجلل ةيميظنتلا تاعايتجالا

 . اهريغو .، ةينيدلا تابسانملاو ةيموقلا دايعألا تالفحو

 ةعامج عم تدلو . . ةيعماجلا ةايحلا ةقارشإ عم ، ةيبدألا تاعامجلا ىلوأ تأدب دقل

 فرش ىل ناكو & بالطلا نوئش ةدايع نم مامتهالا ةيانعلاب ةلومشم « دمحأ نب ليلخلا »

 ريثك بهاوم تزرب تايلكلا فلتخم نم نوديدع بالط اهيلا مضناو . اهل ةيحورلا ةوبألا

 ةسارد فقوم بهاوملا هذه نم فقن نأ انل ناو © ةيصصقلاو ةيرعشلا تايسمألا يف مهنم

 ادبأ نا ترثآ دقو ةعماجلا بالط ىدل يدألا عادبالا كلذ ةريسمل ةعجارم فقوم . . دقنو

 ةيلكب بلاطلا (يديعسلا مصاع) : رعاشلا بلاطلاب تاساردلا نم ةعومجملا هذه

 : ةسدنهلا

 ١ يبدألاو ينفلا عادبالل ىلوألا تاصاهرالا ةلحرم يه . ةلوفطلا ةلحرم تناك اذإ

 هقامعأ يف ترجف يتلا لماوعلا ربكأ نم {} يديعسلا مصاعل ةبسنلاب ةلحرملا هذه تناك دقف

۔ _ ١٥٨



 . اهئاوطناو اهقلقب _ اهيمسأ نأ رثوأ ايك۔()) (ةيبورهلا) وأ ةيكيتنامورلا نازحاأل لوالا عبنلا

 ةءاربلا ملاع ىلا ۔ اهرظن يف - فئازلا عقاولا ملاع نم اهبورهو { ناكملاو نامزلا يف اهبارتغاو

 ! . . ةيلاثملا ةلضافلا ندملا ملاع . . رهطلاو ءاقنلاو . . ملحلاو

 ةيرق يف . . ةرحاسلا ةعيبطلا رظانمب ةينغ ةئيب يف ، ١٩٦٨ ماع رعاشلا كلذ دلو دقف

 يهو 3 يبرغلا رجحلا لابج نم ةلسلس بلق يف (ديعس ينب ةحلق) ىمست . ةريغص ةينامع

 رعاشلل مدقتل ، ليخنلاو جالفألاب لابجلا اهب يقتلت & ليخنو جالفأ اهب لاهجلا ةعئار ةيرق

 ! . . ءايسلا ءافصب يقتلي نيح ضرألا ءافصو . ةيقنلا ةرطفلا ةءاربل ةعئار ةحول

 نانحو مألا نانحب ةضايفلا ةئيبلا هذهب هتلوفط يف دعسي ال . . ملاحلا لفطلا نكلو

 نم ةسماخلا يف وهو .7 هيبأ عم لحري نيح & عايضلا مالآو ةبرغلا عرجتي لب . . ةعيبطلا

 (" . اهسرادم ىدحإب قحتليل ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود ىلا هرمع

 أشن ثيح . . هرمع نم ةسماخلا ذنم رعاشلا كلذ ةايح يف ةبرغلا ةلحر تأدب اذكهو

 نم ريثكلا دقتفاو . . ةملاحلا ةريغصلا هتيرق يف بيبحلا هابص دهمو مألا نانح نع اديعب

 . ايهيلا ةجاحلا سمأ يف ناك اهنيب . . بحلاو ةياعرلا

 رايتلا كلذ عقاو مم قفتي ال &\ ثيدحلا يرعلا رعشلا تارايت نم رايت ىلع قلطأ يذلا « ةيكيتنامورلا ه حلطصم نأ ىرأ )١(

 تارايتل ةجيتن . يبروألا عمتجملا داس ، اماع ارايت لثمت تناك ةيكيتنامورلا نال . . « ةيبورملا ه حلطصم : هنم لضفالاو

 نع دعبلاو ةعيبطلا ناضحأ ىلإ ةدوعلاو ، اهديجمتو { ةفطاعلا ميكحتب يدانتو ، لقعلا ةرطيس ميطحت ىلا وعدت . ةيفسلف

 لكشلاب نونفلا ناولا ةيقب يف ريبك دادتماو & مظنم يفسلف رايت مهدناسي ملف برعلا نويبورمهلا امأ . ةفئازلا ندملا ملاع

 نع ربعملا يبدألا هجولا تناك ذإ . ةيروث ةأشن ابروأ يف ةيكيتنامورلا تأشن دقف كلذ نع الضفو . . ابروأ يف رهظ يذلا

 دقو . . توملاو ةبرغلاو سايلاو تايئاكبلاب ةرصاحم اهتياهنل اهتيادب نم ةيبرعلا ةيبورلا تناك امنيب {. ةيسنرفلا ةروثلا
 يبرعلا رعشلا يف لزغلا ) : امه © يبتك نم نيباتك يف ةيدقنلا تاحلطصملا ةمزأ تشقان نيح ةيضقلا هذه تشقان

 . اهدعب امو ٥٨ ص ( رصاعملا رعشلا اياضق عم راوح )و . اهدعب امو ٦٦٩ ص ( ثيدحلا

 )٢( يديعسلا مصاع : رعاشلا بلاطلل ةطوطخم تاركذم نم .

 ۔ _ ١٥٩



 ةيبرعلا تارامالا ةلود يف سرادملا ىدحإب يلخادلا مسقلا يف هدلاو هعضو دقل

 يضقي ناك مث نمو . . هب ناميقي اناك يذلا دلبلا يف ةرسألل لزنم دوجو مدعل 3 ةدحتملا

 . ةنيزحلا ةلزعلا ىلا برقا ةماقا يلخادلا مسقلاب هتماقاو { ةساردلا لوصف نيب هلك ماعلا

 . هلهأ نم دحأ ةيؤروأ © نونحلا همأ ةيؤرب ماعلا لاوط هانيع لحتكت ال ثيح

 دفاورلا مهأ تناك تارامالا ةلودب لفط وهو .{ هبارتغا نازحأ نأ كلذ دعب ىرنسو

 هتاءارقو { ةقلقلا ةيئاوطنالا هتعيبط ىلإ ةفاضالاب . . هرعش يف ةبرغلا ةبرجت يف ترثأ يتلا

 لوقي ايك _ اديدش ارثأت رثأت دقف ؤ يورهلا عباطلا يذ يكيتنامورلا رعشلا عئاور يف ةديدعلا

 كلت : صخألا ىلعو ، يكيرمالا رجهملا ءارعشب ، يرعشلا هعادبا يف حضتي ايكو ۔

 ءارعشب رثأت ايك ى يضام يبأ ايلياو ناربجل © لمأتلاو نزحلاو قلقلاب ضيفت يتلا دئاصقلا

 . . هط دومحم يلعو ، يجان ميهاربا روتكدلاو يباشلا مساقلا يبأك نيرخا نييكيتنامور

 ارثأ نيرصاعم نيرعاش مهأ لعلو . . ثيدحلا يبرعلا يكيتنامورلا رعشلا مالعأ نم مهلكو

 نرقلا رعاش) هيمسي يذلا ۔ ينابق رازنو ، ةشيروبأ رمع : امه إ اديدش اريثأت هيف

 . (نيرشعلا

 هل تحيتأ دقف باشلا رعاشلا كلذ ةيصخشب درفنت مل ةيسنامورلا تارثؤملا هذه نكلو

 يف اهريثأت اضيأ امل ناك يتلا ةيثارتلا تاءارقلا ضعب ةيوناثلاو ةيدادعالا : نيتلحرملا يف

 ةرتنع ناويد ناك { هكلتما دق رعش ناويد لوأ نأب هتاركذم يف فرتعي وهو & يرعشلا هعادبا

 هدئاصق مظعم ظفحو .5 يدادعالا يناثلا فصلا يف وهو ةديدع تارم هأرق دقو { دادش نبا

 هريبعت بسح _ يبنتمل ١ رعش قشعو . تاقلعملا تايب أ نم ريثكل ا ظفح اك ٠ بلق رهظ نع

۔ -_ ١٦٠



 ةرهاظ نأ اندجو اذإ نذإ بجع الو . ةيرعشلا همكح نم تائملا ظفحو 3 اديدش اقشع ۔

 . (يديعسلا مصاع) رعش يف ةينفلا رهاوظلا زربأ نم ةيثارتلا تاضراعملا

 يقتليو { ةيبدألا بهاذملا نيب دودحلا هيف ىغلت 3 زيمم يرعش هاجتا مامأ _ نذإ ۔ نحن

 نم نوللا اذه زجون نأ نكميو . هاجتاو رايت نم رثكأو . عبنمو دفار نم رثكأ هرهن يف

 رعش يف اضيأ انفداصي يذلاو & ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف انايحأ انفداصي يذلا ةيرعاشلا

 تاضراعملا يقتلت ثيح ةيسنامورلاو ةيثارتلا نم لماكتم جيزم هنأب (يديعسلا مصاع)

 أدبنلو . . ةايحلاو دوجولاو نوكلل ةيبورلا ةيسنامورلا ةيؤرلاب & ثارتلا عئاورب ة :أتملا ةيثارتلا

 ۔ : (ةيثارتلا تاضراعملا) ةرهاظب

 ةيثارتلا تاضراعملا ةرهاظ ( أ )

 ةئيبلا يفو ، هسفن قايعأ يف ثحبي نأ 9 ةيرعشلا هتريسم أدبي رعاشل يعيبطلا نم

 يرعشلا جذومنلا نع . ةثيدحو ةميدق رعشلا يف ةرمتسملا هتاءارق ربعو 3 هلوح نم ةيفاقثلا

 نم برتقي نيح هنادجوو هبل رسأي يذلا ىلعالا يرعشلا لثملا نع لقنل وأ . هيدل لضفملا

 ذملتتو {. هرعشب ماه يحور بأ هل ناكو الا رضاحلا وأ يضاملا يف رعاش نم امو { هملاع

 : ةفارخ اوقدصت الو . . هعادبا لحارم نم ام ةلحرم يف هب رثأت _ لقألا ىلع ۔ وأ 3 هيلع

 8 طقف ىمادقلا ءارعشلا ىلع كلذ قدصي ال (ةذتاسأ الب . . ليج) و (ءابآ الب . . ليج)

 دحأ روبصلادبع حالص رعاشلا اذ وه اهو نيرصاعملا ةثادحلا ءارعش ىلع اضيأ قدصي لب.

 () : الئاق كلذب فرتعي ۔ رصاعملا ديدجتلا داور

 سأب ال ردق يدنعو . اهتببحأ يتلا جذامنلل ةاكاحم هتلواح ام لوأ رعشلا تيكاح دقو

 تيكاح رخآ ردق مث 5 ءالعلا ابأ هيف تيكاح هب ساب ال رخآ ردقو { يبنتملا هيف تيكاح هب

 يباجعا مغر ينكلو 3 ليعايسا نسح دومحو يجان ميهارباك ن ني رصاعملا ءارعشلا ضعب هيف

 تدجو دقو ؟ رعشلا ام & ىسفن لأسأل ، نمزلا نم ةرتف تفقوت ، ةعبزألا ءارعشلا ءالؤهب

 تارق دقف جذامنلا ضعب ةءارق رثا يفقوت ناكو ، يلاؤس نم بناج ىلع باجأ دق مهنم الك
 يواكم رافغلادبع قيدصلاو & بيدلا ردب قيدصلا ينداقو 3 ةيزيلجنا ةمجرت يف (ةكلير)

 . (اكفاك» صصقو )تويلإ) رعش ىلا

    

 )١( سرام ددع ( ةيتوريبلا ) بادآلا ةلحم ١٩٦٦ . ص ٨ .

 ۔ -_ ١٦١



 ملاع يف رخآ الاجم اهل ذختت (روبصلادبع حالص) تاضراعم نا فيرطلا نمو
 كلذ نمو ، نييبروأ ءارعشل دئاصق ضعب ضراعي ۔ انايحأ هارن ثيح {ك“ تاضراعملا

 يتلا (كل كلملا) ةديصق يهو (يدالب يف سانلا) هناويد دئاصق ىدحإب (تويلإل) هتضراعم

 كلذ ناك نإو (؟٥ع هااه ءم) (فوجلا لاجرلا) اهناونع ىتلا (تويلإ) ةديصق اهب ضراعي

 ثارتلا يف ةبصخلا بناوجلل هتاضراعم نم هعنمي مل يبروألا رعشلل تاضراعملا نم نوللا

 © . (يفاحلا رشب يفوصلا تاركذم) هتديصق يف ىلجتي ايك يبرعلا
 نيفلاخم - تاضراعملا رعش يف ةبصخلا بناوجلا زاربال لاجملا اذه يف ريشن نأ انبسحو

 مهتيهارك ىوعدب - تاضراعملا نومجاهي نيذلا نيرصاعملاو داقنلا نم ةيبلاغلا كلذ يف

 ينغلادبع نب يلع نسحلا يبأ) رعش نم همدقن دحاو لثم ىلإ ريشن نأ انبسح ۔ ديلقتلل
 دقل (؟ . . هدغ ىتم . . بصلا ليلاي) ةديصق بحاصو ناوريقلا ءارعش دحأ ۔ (يرصحلا

 دمحم ذاتسألا { نيزرابلا سنوت باتك دحأ اضيأ وهو ، نييسنوتلا ءاقدصألا دحأ ىل لسرأ

 نيذلا ءارعشلا ددع نأ اهيف تبثأ دقو © ةديصقلا هذه نع هل ةسارد & فيطللادبع قداصلا

 مالعأ نم مه نيضراعملا ءالؤه مظعمو . ةئاملا غلب دق اثيدحو اميدق ةديصقلا هذه اوضراع

 نبا) : مهنم ةساردلا بحاص ركذيو 3 قافآلا مهؤايسأ تقبط نمم & برعلا ءارعشلا

 سمشو { يناميلا يديبزلا ليعايساو لاوكشب نبال ۔ « ةلصلا ةلمكت ه بحاص رابالا
 . يباشلا مساقلا وبأو . فيرخ ىفطصمو © يقشمدلا يرصحلاب ريهشلا ينيسحلا سيئرلا
 ةراشبو ، ميظن يزمر دومحمو & يربص ليعايساو © يقوش دمحأو { يسنوتلا مريب دومحو

 . يلكرزلا نيدلا ريخو .فولعملا يزوفو (ريغصلا لطخالا) يروخلا
 )٢( . خلا . . يواهزلاو

 اجذومن دجنس « يديعسلا مصاع » رعش يف ةيثارتلا تاضراعملا ةرهاظ لمأتن نيحو

 هديعت كلذ دعب . . اهنكلو . هلامج رارسأ قمعتتو & لصألا مهلتست يتلا تاضراعملل اديج

 هنم جرختل . ةيئيبلاو ةيفاقثلاو ةينادجولاو ةيسفنلا اهتانوكم يف هبيذتو ، صاخلا اهملاع ىلإ
 . ةصاخلا اهمومهو & صاخلا اهقاذم اهل { ةزيمتم ةيصوصخ نع مني اينف اعادبإ كلذ دعب

 )١( ميدقلا سرافلا مالحأ ) هناويد يف ةديصقلا هذه رظنا (

 )٢) ةيسنوتلا حابصلا ةديرجب ۔ فيطللادبع قداصلا دمحم ذاتسالل ةسارد رظنأ ٨ ربوتكأ نم ١٩٨٧م .

 ۔ - ١٦٢



 ةرهاظ لاجم يف ( يديعسلا مصاع ) حاجنل ادحاو اجذومن انه مدقأسو 3 درفتملا اهلاعو

 . فزانلا مالسالا حرج سدقلا نع هتديصق يف ودبيف لوألا جذومنلا امأ & تاضراعملا

 ©) : اهعلطمو ( سدقلا ةنيدم ىلا ) اهناونعو

 ! .يناضحأ نيب اموي . . دقرتس . . اقح ياقلتس اموي . . ينطو ايأ .. اقح

 : اهعلطم يل ةديصق 3 ةديصقلا هذهب ضراع دقو

 يناقلت نيح اموي .. مدنت فوس يناقلتس اموي . . ينفرعتس .. اموي

 تافارتعا ) يناثلا يناويد دئاصق ىدحإ يهو ( . . عاض يذلا هجولا ) اهناونعو

 رحب نم امهالكف .{ ةيفاقلاو نزولا يف ناقفتت ايهنأ دجن } نيتديصقلا لمأتن نيحو ( ناسنا

 يواسأملا عباطلا يف ناقفتت ايك ( خلا . . نلعف نلعفتسم نلعاف نلعفتسم ) طيسبلا

 . نيزحلا يفطاعلا قفدتلاو

 يتديصقف ، ةصاخلا ةيليكشتلا هتاودأو ۔ صاخلا هملاع كلذ دعب ايهنم لكل . . نكلو

 تاقد ءارو قنتخملا اهنذام ءاكب عمست داكت يتلا سلدنألا عايض ةاسام لوح رودت الثم

 مصاع ) ةديصق امأ 3 دوقفملا سودرفلا كلذ ةدوع ىلا نينحلاو } اهسئانك سارجأ

 اعومدو . . امد فزانلا مهحرجو . . نيرصاعملا برعلا ةاسأم لوح رودتف ( يديعسلا

 رايعتسالا : وهو { دقاح يرصنع راعتسا رذقأب ةلتحملا نيطسلف حرج . . وهو . . الا

 تاحوللا نم ةعومجم لالخ نم . ةاسأملا هذه مدقي نأ رعاشلا عاطتسا دقو ينويهصلا

 ىلع ادمتعم . اهئاقنو ةلوفطلا ةءارب ىلا برقأ © ةذاخأ ةيريبعت ةطاسب يف ةعباتتملا ةيريوصتلا

 & ةعباتتملا ةموسرملا ثادحألا ضعب لالخ نم 0 ةاسأملل رعاشلا ةيؤر مدقي © يمارد ءانب

 ىلا ةفاضالاب ، مألاو دجلاو رعاشلا : يه © تايصخشلا نم ةعومجم ىلع اضيأ ادمتعمو

 . عيذملا ةيصخشو ةيرقلا لافطأ تايصخش يه . . ىرخأ تايصخش

 . ةديصقلا هذه يف يواسأملا ديقعتلا ةورذ غولب ىتح ثادحألا عباتت لماتنلو

 : هلوق ين

 يف اقلتس اموي . . ينفرعتس اموي هنذام يكبت انطو ايأ . . اقح

 )١( ربمسيد نم ثلاثلا يف رداصلا ددعلا ۔ نايع ةديرجب يفاقثلا قحلملا يف ةديصقلا هذه رظنأ ١٩٨٧م .

 ۔ -_ ١٦٣



 ينطواي كايقل . . ملح هنأ مأ

 يندوارت يمالحأو . . الفط تنك ذم

 تعجر دق سدقلا نأب تعمس مكو

 تعجر انسدق . . يمأ ربخأ . . ترسو

 هرشبأ يك . . يدج رخأ . . ترسو

 انتيرق تربخأ .. انناريج تربخأ

 انبئاقح انددعأ .. رجفلا عم انمق

 ناطوأ نود . . اديرط ىقبأ فوسو

 !. ينالخو يبابحا عم يقتلأ نأ

 ! . يناحلأ ءاوضألل دشنأ تحرف

 ! . ينازحأو يران يئفطتلف . . مأ اي

 ! . يناحلا هردص نم قنىنلبقي ىكل

 ! . يناريجو يلهأاي . . نيطسلف تداع

 ! . يناحلاو يرعش يف . . صقرت سمشلاو

% ٦ 

 ! . ن اطيش فك يف ومكس دقف ٠ . اومان انظقيأ . . عايذمل ١ نم ..

 عيذملا توص اوعمس نيح . ةيرقلا لافطأ تايصخش ريوصت ةعور لمأتنل . . مث

 : ( ناطيش فك يف ومكسدقف . . اومان ) رخاس بولسأب . . ةاسأملا ءابنأ نلعي

 انتحرف مالحأ اوحبذ مك .. هللا

 هقزم فيك .. يمآ هجو اي . . هللا

 ةربقم لثم .. يدج تمص ينزهو

 انتيرق لافطأ ينقزم فيكو

 نايدو نيب رهنك . . ضاف عمدلاف

 ! . ناييإ تمص يف ىكبف . . ىسألا عمد

 ! . نافكأ نود . . نيفد ديهش اهيف

 ! . يناجلا بصاغلا تنعلف . . اوكب امل

 هب نيعتسي اعذال ارخاس ابولسأ كلتمي ۔ ةقيمعلا هنازحأ نم مغرلاب ۔ رعاشلا اذهو

 : ةاسأملا داعبأ قيمعت ىلع

 ىندوارت ىمالحأو . . الفط تنك ذم

 تعجر دق سدقلا ناب اولاقو .. اولاق
 انرعاش . .سدقلا نيأ . .لاسأ . . مويلاو
 هملحت سدقلا لصوو . . الفط تنك ذم
 انتوق لك ىقبتس مالا .. يل لق

 !. ناتهب جسن نم اصصق اوفلأو
 ناطوأ نود ديرط يلثم تنأف

 !. نالعإو حيرصتب تعدخ مكو

»« » » 
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 يناصوأ توملا دنعو . . يدجو . . انأ هملحف سدقلا عوجر . . يدج دهع نم

 يناسنت كايإ . . ىتف اي ... اهدنعو يدلواي سدقلا ىقالتس . . ىل لاق دق

 ! . يناتسبو يريهازأ يف . . مهيديأ تعنص ايب يردي الو . . يدج تامو

 ! . ناسنا مالحأ تقنتخاو . .ربقلا يف تنفد ابصلا مالحأو . . يدج تام دق

 ! . ينافلا انسدق يكبتو . . يدجل يكبت هتقرفل يكبت ىمه يمأ عمدو

 يناثلا ملاعلل ىضم .. نيزح دج هكردنس اموي امهيأ . . لوقت

 ! . يناكبأ لالغألا يف سدقلا رظنمف يدلواي بحلا ضرأ . . سدقلا كردن مأ

 ه ٧ ٭

 % ٨ ٭

 يتلا هتديصق ف ودبيف ) يديعسلا مصاع ) رعش يف تاضراعملل رخآلا لاملا امأ

 : اهعلطمو ( نيطسلف ىلإ ) اهناونع
 (ا»رهقلا ينرهقيف . . ينازحأ رهقأو رهدلا يب ىضمي مايألا لهاك يلع

 عئاور ىدحإ يهو ( ينادمحلا سارف وبأ ) يسابعلا رعاشلل ةديصق اهب ضراعي وهو

 : اهعلطمو ١ سصارف يأ

 » رمأ الو كيلع يجخ ىوهلل امأ . . ربصل ١ كتميش عمدلا يصع كارأ (

 سارف يبأ ةديصق عم قتلت مل اهنأ ىرنس ( يديعسلا مصاع ) ةديصق لماتن نيحو

 ىلعو ۔ ( نيلعافم نلوعف نيليعافم نلوعف ) ليوطلا رحب نم امهالكف 3 ةيفاقلاو نزولا يف الا
 نزو ىلع ءاج هتديصق تايبأ مظعم نإف « مصاع » ةديصق يف نازوألا عونت نم مغرلا

 ` .. « ليوطلا »

 هرايتل قشي « يصاع » نأ دجنس . ةيفاقلاو نزولا يف قافتالا اذه انزواجت اذإو

 لصاوي انه وهف . يريوصتلا ءانبلاو ركفلاو عوضوملا يف {}©“ هب اصاخ ىرح . يرعشلا

 )١( دعب رشنت مل يتلا ناويدلا دئاصق ىدحا .
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 ءاكبو نيطسلف بحب مايه : ةقباسلا ةديصقلا ف اهأدب ىلا نيطسلف ةاسأم عم هتربسم

 نم لوحتي يكل ملسملا يرعلا ناسنالا ىلإ ةوعدو . اهيبصاغو اهيلتحم ىلع طخاس بضاغ

 ! . افقوم هيدل ةملكلا حبصت ثيح . ةيلعف ةرهاظ ل ١ ةيتوص ةره اظ

 نب !. فقوملا ناسنالاو © ةملكلا ناسنالا نب ةيئانثلا كلت ىغلت ثيحبو

 ! . عفدملاو . . ةالصلاو . . فيسلاو . . ةدرولا

 مصاع ) مدقي ةعذاللا ةيرخسلاو { ةيرعشلا ةقرافملا ىلع دمتعي يريوصت بولسأ يف

 تايجاودزا نيب اهيف عارصلا موقي ةاسأم يهو ، نيطسلف ةاسأم نع هتحول ( يديعسلا

 لعفلا ىلا ديدشلا قوشلا : نيب 0 ةفينعلا ةيهاركلاو ديدشلا بحلا : نيب . . ةداضتم

 : نيب ، حالسلاب ججدملا لطابلاو لزعألا قحلا : نيب { يبلسلا تماصلا زجعلاو يبابحالا

 ! . نآرقلاو قحلا رونب ةقرشملا تايلكلاو ةيمهولا ةيبارسلا تايلكلا

 : ةداضتملا تايجاودزالا هذه نم جذامن مدقنلو

 ! . رهقلا ينرهقيف ينازحأ رهقأو رهدلا ي يضمي . . مايألا لهاك ىلع ( أ )

 ربصلا يربص نم لم اربص :تلق نإو ىركلا ينحضفين . . تاها متكأو

 رعشل ا هجاردأ داع نينس دعبو ىلمأت يحوب يراعشأ لسرأو

 « د

 !. رخص انقايعأو . .اظفل هددرن دشنم ديراغأ ىسمأ اننارقو

 !.ردغ مهتميش لك. .سانا ردغل ابعلم ةبيبحلا نيطسلف ىقبتو

 & و د

 ردقلا انردق نم طح سانأ اناب يتبورع بابشاي . .يلوقب تينع (ج)
 رتسلا كتهناو ناسرفلا ترك اذإ مهلويخ ركتال سانأ انأو

 رعش انتلوجو رعش انتلوصف دهشم لك يف رعشلا لوقن نأ انل
 ! . ربقلا اهمض دق برعلا لهأ داجمأو انلهأ تاراضح تتام انلثم ىلع

 ! . ركذلا هركذ نم لم . .ناسل مالك انئازع لكو. .انيضارأ انبلس

۔ _ ١٦٦



 ! . ركبلا انتسورع تتام هلظ يفو ةميتي اياضقلا ايحت هب مالك

 ! . رحب اهب راث رعشلا روحب تيلو انئافس ريصت انيفاوق تيلف
 ! . رمسلاو ضيبلاو نارقلا انتايارو دهاش لكلاو سدقلا وحن ربعنل

 & يبرعلا لعفلاب ةيبرعلا ةملكلا نارتقا ىلا هتوعد زكري ةديصقلا هذه يف رعاشلاو

 ةفطاعلاب ةركفلا اهيف جزتمت يتلا ةمكحلا بلاق : وه ، يثارت بلاق ىلع ادمتعم ايوق ازيكرت

 يبأب ام دح ىلإ ۔ رثأتم مكحلا هذه يف وهو . ءاحيالا ةيوق © ةفطاخ ةعيرس ةريصق ةروص يف

 : هلوق يف حضتي ايك ، ينادمحلا سارف

 ربطل ا درغ الو ىمعنل ا تب اط الو ايحلا لطه الو . . ايندلا ترضخا الف

 رشلا عفني ال ريخلا ىلاهأ دنعو عفان ةنايخلا لهأ عم ريخلا الو

 ربصل ١ همطح ل ذلا يف رب اص مكل رب اصل يدجي فيسلا تحت ربصلا الو

 رضلا همطح رضلا فيس لس نمو هلجر حرج كوشلا قوف راس نمو
 رصنل ١ مدقي نلف فعض يف تنك | دإ ؤ ازع لق ريغل اب رصتني نمو

 ردغلا اهلئاصحخ اقانعأ عطقي هب ينثني نم فيسلل نكي ل نإو

 رفص مكمنغم . ديبلا لامر دعب مكشيج ناك ولو ارصن اوجترت الف

 ةيثارتلا تاضراعملا ملاع ىلا اهئامتنا نم مغرلا ىلع ء ةديصقلا هذه نأ ركذلاب ريدجو

 اهيف تددعت ثيح { ىقيسوملاب لصتي اييف ، رصاعملا ديدجتلا ملاع ىلإ اضيأ يمتنت اهنإف
 : هلوق لثم ف « ليوطلا » نزو : نازوألا

 ! . رهقلا ينرهقيف ينازحأ رهقو رهدلا يب يضمي مايألا لهاك ىلع

 : هلوق لثم يف « لماكلا » نزوو

 ركسلا اهظاحلأ يف هات نم الو ىنسولا ةداغلا تقشع ام انأ

 : هلوق لثم ف » رفاولا » نموو

 رخف الو . . ىصقألا يف رعشلا لوقت ىصقالا ىشعأ ىقباس

 جزملا ةرهاظ نإف « ليوطلا » رحب نم ةديصقلا هذه تايبأ مظعم نأ نم مغرلا ىلعو

 ىدان يتلا ةيديدجتلا رهاوظلا زربأ نم تناك . ةدحاو ةديصق يف رعشلا نم روحب ةدع نيب

۔ ١٦٧ ۔



 دمحأ ) اهدروأ ىتلا ةعبرألا تايبألاب اءدب & ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف ديدجتلا ةاعد اهب

 هتلواحم نم بناجك ( قاسلا ىلع قاسلا ) هباتك يف ( ١٨٠٤ - ١٨٨٨ ) ( قايدشلا سراف
 )١) . ةفلتحم روحب نم يفقم ريغ مظن يف رعشلا ةباتك

 ماع لعف ايك ةفلتخم روحبو لاكشأ مادختسا لواح يذلا نارطم ليلخب ارورمو

 نم نيعون مدختساو 3 ءازجأ ةسمخ ىلإ اهمسق ذإ «رهزلا ةحفن ه هتديصق يف ٥

 ءوزجمو « لمرلا » نيب اعونم 3 نيتدحوملا ةيفاقلاو نزولا مدختسا ايك .} تاعوطقملا

 ) . . لماكلا »

 نم ريثأتب رحلا رعشلا جذومن بتك يذلا يداش وبأ يكز دمحأ روتكدلا : اضيأ هعمو

 نزولا رييغتو .. ةدحاو ةديصق ف ةفلتحم روحب عيمجت أدبم ىلع مئاق وهو ا يكيرمألا رعشلا

 ( . ةيرعشلا ةبرجتلا تابلطتمل اعبت ةدحاولا ةديصقلا يف

 . لاجملا اذه يف ةثيثح ىطخب تراس ىتلا رعشلا ةكرحب ءاهتناو . . مث

 مصاع باشلا رعاشلا ىدل تاضراعملا ةرهاظ نع اعافد فيضأ نأ ىل ناك اذإو

 . اقباس هتلق ام ىلإ ةفاضالاب ، نيثدحملاو ىمادقلا نييثارتلا نم هئابا ىدلو { يديعسلا

 يذلا رعاشلا ةلاصأ ىلإ دوعي اينإ { ةينفلا ةرهاظلا هذه يف رعاشلا حاجن سايقم نأ ىرأ ينإف

 ارثأ & هضراعي يذلا لصألا ةصاخ نم عدبي نأ ىلع هتردق ىدمو . ةرهاظلا هذه مهلتسي

 .. هتايحو هسفن نم الاثمت هل لعجو . اديدج اقلخ هقلخ امنأكو ك صاخلا هقاذم هل اديدج

 وهف { هلاطبأو هراودأ لاحتنا يف لثمملا ركتبي ايك ، اهضراع يتلا ةبرجتلا يف اركتبم حبصأو

 نم نوللا اذه نيب قرفو { هعادتبا يف اصلاخ انانف ءرملا نوكي ايك 0 هعابتا يف قلاخ نانف

 راثا يف علضي يذلا فلكتملا زجاعلا ديلقتو ضراعملا ةيصخش يغلت ال يتلا ةضراعملا

 )٤( . ةاراجملاو ةضراعملا ةادأ ريغب نيرداقلا

 ةمجرت هيروم . س : فيلأت & ٢٢ ص . ٢١ ص « ثيدحلا يبرعلا رعشلا ىقيسوم يف ديدجتلا تاكرح ه باتك : رظنأ )١(
 . حولصم دعس . د : قيلعتو

 )٢( " ص قباسلا عجرملا ٧٣ .

 )٣( ص شماه : رظنا هفن عجرملا ٣٢ ص يداشوبأ يكز دمحأ /روتكدلل « يكابلا قفشلا ه : ناويد : رظنأو آ ٥٣ .

 ؛ يضاملا ليجلا يف مهتائيبو رصم ءارعش ه : رظناو ، ! سيبعد دعس /روتكدلل ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف لزغلا ه : رظنا )٤(
 . داقعلا سابعل ۔ اهدعب امو ١٣١ ص
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 : يديعسلا مصاع رعش ىق ةيكيتنامورلا ةيؤرلا (ب)

 ةيرعاش نأ ىلإ ( يديعسلا مصاع نع يتسارد نم لوألا ءزجلا يف )۔اقباس _ ترشأ
 : امهو الأ { نيتيساسأ نيتماعد ىلع موقت ز رعاشلا كلذ

 . ةيثارتلا ةضراعملا ( أ )

 . دوجولاو نوكلل (')ةيسنامورلا ةيؤرلاو (ب)

 ةماعدلا لوانتن نأ ۔ هرعش يف ةيثارتلا تاضراعملا ةرهاظ انلوانت نأ دعب ۔ نآلا انل ناو

 3 هرعش يف ودبت ايك ۔ عمتجملاو ةايحلاو نوكلاو دوجولل ةيسنامورلا ةيؤرلا : يهو . ةيناثلا
 كلذ يف ترثأ ىتلا لماوعلا ىلا ( اهنم لوألا ءزجلا يف ) ةساردلا هذهل يديهمت يف ترشأ دقو

 ةبرغلا اهيف ىناع ةنيزح ةلوفط شاع ثيح . . بابشلاو ةلوفطلا ىتلحرم نابا رعاشلا
 ! . . ةملاحلا ةليمجلا هتيرق يف بيبحلا هابص دهم نع اديعب . . مألا نانح نم نامرحلاو
 يكيتنامورلا رعشلا عئاور يف هتاءارق نم ةيوناثلاو ةيدادعالا ةساردلا يتلحرم يف رثكأ ثيحو

 & ثيدحلا يبرعلا يكيتنامورلا رعشلا عئاور يف هتاءارق نم ريثكلا ظفحو {، ثيدحلا يبرعلا

 باشلا رعاشلا كلذ عارش هجوت نأ تارثؤملا هذهل دبال ناكو !.. . هعئاور نم ريثكلا ظفحو

 نع ةثحابلا { اهعمتجم يف ةبرتغملا { ةيكابلا ةنيزحلا { ةبذعملا ةرئاحلا ةيسنامورلا تارايت ىلا

 تالمأتلاو { ةيوطنملا ةبرغلاو ، ةبحاشلا ةعيبطلا يف ودبت ايك ، ةلضافلا ندملا ( تايبوتوي )

 ! . . ةايحلا ءاروام ملاع يف ةحباسلا

 ةيصخشلا حمالم هدئاصق نم ريثك يف انل دسجي ( يديعسلا مصاع ) داكيو

 ١ : يقأي ايب مستت يتلا ةيكيتنامورلا

 ! . . ةايحلاب اضرلا مدعو ، رئاحلا قلقلا (! )

 اذهلو { اببس ناسنالا هل دجي نأ نود }© لاح لك يف سفنلا ىلع بلغي يذلا نزحلا (ب)

 مهل ىلعأ لثم نادشنو {} مهسوفن ىلع ءاوطنالاب عقاولا نم نويكيتنامورلا مصتعي
 . لاحلا وه

 اياضق عم راوح ) يباتك يف ةيكيتنامورلا حلطصمل يضفر : عجار دوجولاو نوكلل ةيبورهلا ةيؤرلا اقباس ترشا ايك۔ ينعا )١(
 . ٩٩ ص ۔۔ ٥٣ ص ةرهاقلاب يرعلا ركفلا راد رشن ( رصاعملا رعشلا

 ۔ -_ ١٦4٩



 ! . . ةيرقبعل او درفتل اب سح هن ال &١© هس اسح او هروعشب هرصع يف بيرع يكيتن امورل او ) ج)

 © ةضماغلا ةايحلا بحي هنا ، ةدرفتملا ةفهرملا مهسوفنل جالع عومدلاو ملألاف اذلو

 () . ةرقتسملا ةتباثلا ءايشألاب اعرذ قيضيو

 بيجعل ١ مالستسال ا كلذ يف ءرمل ا راحو 6 اين اكمو اين امز برتغم وهف . . انه نمو

 ةعورملا ةذللا نم عونب نوسحي مهنإ . . يكيتنامورلا بدألا يف لثاملا حربملا ىساألل

 اذ وه اه (") . . لمدنملا هحرج راثأ اذا حورجملا اهدجي يتلا ةيمادلا ةذللا كلتب هبشأ

 يف هتداعس نأ » ىريو . همالاب رختفي « نايربوتاش ه ةروصي يكيتنامور لطب
 : « هئاقش

 ) ن ' ا (

 : لطبلا كلذ لوقي

 ينزح يف يل ىدءارتيو ٠ حربملا عورملا ينزح ف ةضماغلا ةذللا نم اعون دجأ تنك (,

 . « ةذل الإ سيل ملألا نأل كلذ . ةداعسلاب يحوت ةمهبم ةضماغ ةكرح

 نأ ديرأ تنك دقل » : ةلص اهب هطبرت مل ول ادمع ةايحلا كرتي نأ ديري ىكيتنامورلاو ( د )

 ةميرج اذه نأ كردأ تنك نكلو . راهقلا دحاولا نذإ لبق ملاعلا اذه كرتأ

 . ! ةميظع

 تدغ دقل . اسئاب ايقش تحص أ ذنم تومل ١ ف ةبغر يدل لدعت . ىنن أ بيجعل ١ نمو

 )}٨( . ىقايح تاظحل ألمي يذلا لغاشلا لغشلا ينازحأ

 ىلإ برقأ ةيصخش روصت اهدجن ( يديعسلا مصاع ) دئاصق نم اريثك لمأتن نيحو

 ليلق ريغب ةمستملا ةقلقلا ةملاحلا هتئيه يف ودبي اك - مصاعف ٦ ةقباسلا ةيسنامورلا حمالملا هذه

 اديسجت حمالملا هذه دسج . هرعش ف ودبي اكو . ضماغلا نزحلاو ٠ ةريحلاو ةيئاوطنالا نم

 يفنلاو ليحرلاو ةلزعلاو ةبرغلا نازحأ اهيف ىءارتت ةديصق نم رثكأ هرعش يفف . ايوق

 ! . . نيمئادلا

 )١( ص ۔ لاله يمينغ دمحم روتكدلل ۔ ةيكيتنامورلا ٣٦ ص ۔ ٤٨ .

 )٢( ص ۔ همالس ميهاربا روتكدلل ! برغلاو قرشلا نيب ةيبدا تارايت ه باتك رظنأ ٣٠٢ .
 (٣)  1966ح : ه - .11 - م
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 يتلاو ، ( توملا ىلا ةدوع ) هتديصق يف ۔ الثم ۔ ودبت ةيساقلا ةيئاوطنالا ةبرغلا هذه
 : اهيف لوقي

 ! . . ءاسملا هافخأ . . رحبلاك . . اتماص . . ىدحو تدع

 ! . . ءايسلا فوج يف . . كسانلا بكوكلاك . . اعشاخ
 ! . . ءايضلا جاومأك . . عمدلا نم جاومأ ينيع ىلعو

 !.. ءانعو اقيض ..ربقلاك .. يتفرغ ينتوطف

 ! . . ءايربك تتامو . . تامامح تمان . . يقذفان ىلعو

 ! . . ءاثر نم ءيش ينيع ىلعو . . ديحو ... نآلا انأف

 ! . . ع اقش نم اتيب كحاضل ا ل اعل ١ ىواهتي

 ! . . ءاقبلا ىبأت ةثج اياقب ليللا ىلإ تملسأ هيف

 ! . . (١١>ءاشع رمغ نم مان . . ايتي الفط اي . . آ

 ةبرغلاب هساسحا ريوصت لصاوي ( ! . . تعاض يتلا ةصقلا ) هتديصق يفو

 : لوقيف ليحرلاو

 ؟رفاسم اديرط ىقبأس مالإ ليحرلا مالإ .. يسفن لاسأو

 يسنامورلا قلقلا كلذل ناتلصحم ام . . يدبألا يفنلا اذهو . . ةمئادلا ةبرغلا هذه

 ( عادولا ةظحل ) ةديصق يه ، ىرخأ ةديصق يف خرصي هلعجيو { رعاشلاب فصعي يذلا
 : لوقي ثيح

 ! . منأ ل . . ماع فلأ نم انأف ةعاس ينيع ضمغأ ول . . ها

 ! . دودح نود . . اهنزح . . رايدل ينلمحي يدغو .. وفغأ فيك

 ! . دوع أ نل .. ين . يك اردا مغر تماص داز ريغ نم لحار

 هتلزع ىفنم يف عجوتي وهو () نيترمال يسنرفلا رعاشلاب انركذت تايبألا هذه

 : ةديصق يهو . هدئاصق ىدحا يف اخراص . هسفنل اهراتخا ىتلا

 هناويد تاطوطخم نم ةديصقلاو ‘ ىرخأ ةرم ايسامخو . ةرم آ ايعابر لمرلا رحب ءوزحم ةديصقلا هذه ف رعاشلا مدختسا )١)

 . دعب رشني مل يذلا

 ۔ _ ١٧١



 ملاعلا اذه نيبو ىنيب سيلو . . ىفنملا ضرأ يف لظأ اذامل ىرت (ا':٥5ا٤صعا) ةلزعلا

 ))؟ . ةلص وأ ةطبار يأ

 ( يجان ) رثأت دقو { ىفطاعلاو يركفلا ىفنلاو ةبرغلا لاجم : يأ : لاجملا اذه يف { هط

 ثيح ‘٢)(اءا2ه) ةريحبلا هتديصق يف ( نيترمال ) دنع يدبألا درشتلا ةركفب اريبك ارثأت الثم ۔

 : لوقي

 اذه يف نيلومحم ءىطاش ىلإ ءعىطاش نم نيعوفدم امئاد لظن نأ هللا يضق اذكهو »

 . « ةدوع نود . . يدبألا ليللا

 ؟ نمزلا بابع يف ادحاو اموي ولو ةاسرملا يقلن نأ عيطتسن الأ

 بحلاب عاتمتس الا يف نذا .. عرسنلف

 ! . هعم نوضام نحنو . . عرسي هرايت نا

 - : ةركفلا هذه ايحوتسم ) فيرخلا ( هتديصق ف ‘ يجان ميهاربا روتكدلا لوقيو

 رفسو لح نب يباذعو رجضلا هللا لتاق . . يداؤف اي

 "رقتسي لابو . ىجرت ةحار اهدعب نم ةرطنق ىرت ام

 ٦ ةيف اقلا ةجودزم ةليمح ةيرعش ةخ ايص يف نيترمالل ) ةريحبل ا ( ةديصق برع دقو

 : اهعلطم

 !.. دبألا نم ليل انب ىمري ددح ءىطاوشل ءىطاش نم

 ("دغل هموي ىسرم تاهيه دعي ملف يضم هنم رم ام

 ! ي : '0 ل م - .18. )\(

 . ٩٣ ص يجان ناريد )٢٧()

 . ١٢٨ ص قبالا عجرملا (٣)

 ۔ -_ ١٧٢



 هساسحا يف اهريثأت دجن يتلاو . ( مصاع ) رعش يف نوكلل ةيسنامورلا ةيؤرلا هذهو

 ةرظنب ديدش رثأت اهيف ةرظن توملا ىلإ رظني اضيأ هلعبت ، نوكلا يف يفنلاو ةبرغلاب مئادلا
 ىلا اوهجتا يبرعلا ملاعلا يف ةيسنامورلا رابك نأ بيجعلا نم لعلو { نييكيتنامورلا ءارعشلا

 ىلجتيو ، عئارلا يفخلا رسلا ىلا زمروأ © ةضماغلا ةيرقبعلا نم ضيف هنأك توملا ريوصت
 ثيح .{ مهحرسمو مهصصق يف مهتايصخشل نييكيتنامورلا فصو يف احضاو روعشلا اذه
 ةأرما توم نأ بير ال » ( وب نالأ راجدا ) لوقي . مهتايح تاظحل دعسأ يف توملا نونمتي

 () . « ملاعلا يف يرعش عوضوم ريخ وه . ةليمج

 ةديصق نم رثكأ يف ودبي ( يديعسلا مصاع ) ىدل هحملن يذلا توملاب ينغتلا اذهو
 : لوقي ثيح (ربقلا نم ةدوعلا ) ةديصق : اهنم . هدئاصق نم

  

  

  

 !. . يرامدو .. يتنعلو .. يحورب .. ربقلا ةشحو نم تعجر دق .. انأه

 ! . . يراعشأ تقزمو .. ينتنفد روهش ذنم . . كادي ينتنفد

 ةليمح تايركذو .. قوش رهن يدنع ربقلا يف ناك دق .. ينيقدص

 ةليلعلا يحارج وسأي يدنع ناك . . يقوشف .. يدحو تسلو يدحو تنك
 ةليتق يدعب شيعت اضيأ يهف يلتق مثا تلمح نم يكبأ تنك

 !. . ةديحو احور شيعت اهارأ نأ يدنع نوهأ توملاو ينتلتق

 : ةخرصل ا هذه خرصي ) ليلل ا عم رهس ( ةديصق يفو

 رمق الو .. مجن الو . . قيدص الو ركتعم ليللاو . . انأه .. يتقيدص

 ؟ رضتحأ ليللا مالظ عم انأهف ادبأ يننيكبت الوأ يتقيدص

 : ارئاث . . ىرخأ ةرم خرصي ( اهيلا ةريخألا ةلاسرلا ) ةديصق يفو

 ! . . ينيرتعي ىسألاو ينيع نيب ىواهتت ةضاقنا .. منهو تنأ

 ينيبج ءام ديعي يتوم لع اديحو تومأ يكل ينيكرتاف

 يعومش تيمي نأ عمدلا ىمه نإ ىشخأ كبرو ال نيكبت فيك

 ۔ ! رعشلا نف ه : رظناو ٦٨ ١ ص ۔ ةطالب فسوي ىسيع ۔ « ثيدحلا يرعلا رعشلا يئ اهملاعمو ةيقيطنامورلا » : رظنأ )١(

 سابع ناسحا /روتكدلل ۔ ٥٨ ص

 ۔ _ ١٧٣



 يعولض نم هراوسأ ينبي ناك بح يبنج نيب تام املثم
 يعوضخو يتلذ تعدوأا هيف ابيئك اربق راصو .. ىعادت دق

 يعوجرل يتوقشل نێيدويقل الك .. خرصي ربقلاف ينيكرتا

 ملو . . اولحر دق هبابحأ نأ دبي ، يقالتلا ناكمو . . تايركذلا دهم ىلا دوعي نيحو

 ةروص انل مسري اذ وه اه . روبقلا ةساعتو & بيئكلا تمصلاو 3 ةبيهرلا ةشحولا الا مث دعي

 يجان ميهاربا روتكدلا اهمسر يتلا ةروصلا ىلإ برقأ تايركذلا دهم لالطأب فوقولل

 : لاق نيح

 !. . توبكنعلا ناجسنت هاديو نايعلا يأر هترصبأ يلبلاو

 !..() تومي ال يح هيف ءيش لك ناكم يف ودبت . . كحيو اي . . تحص
 : « يديعسلا مصاع ه لوقيو

 !. . تيتأ ام . . ينتيلاي .. يهلإ اي يقالتلا ناكم ىلا .. ىدحو تئج
 تيار ام ىرت ىك كانيع نيا ايلم ناكملا يف تلماتو

 تيمترا هارث ىلع .. توكس نم ربق وهف هضاقنا تواهت دق
 ! . . تيب هيكبي تابو . . تيب تام بح ةديصق نم ناتيب وهو

 !. . تيكبو . . يتعمش تلعشأ . . مث .. اليوط هيف تفقو امالظ اي

 8 مدعلاو توملاو عايضلاو ةبرغلا راحب يف لغوملا نيزحلا يفطاعلا قفدتلا نا

 نيماضم دوسي نيزحلا قفدتلا اذه © فينعلا قلقلاو . ةبذعملا ةطبحملا ةيفطاعلا تاقالعلاو

 قلقلا رئاحلا نزحلا مامأ . . ءاكبلاو عومدلاو باذعلا مامأ نحن . . ايثادو . . هروصو هرعش

 يف دجو اينا ىري هاندجو اذا بجع الف .. مث نمو . . دوجولاو نوكلل ةبحاشلا ةيؤرلاو

 زغل ) هتديصق يف لوقي كلذ يفو . ةليقثلا مومهلا لمحو ، باذعلل . نوكلا اذه

 : ( دوجولا

 !.. ةليقثلا مومهلا لمح انيلعو انقلخ باذعلل نحن انإ
 هليس اموي عاضأ اباذعو اعومد نوكن يكل انقلخ دق

  

  

 7 ) يديعسلا مصاع ( باشلا رعاشلا ةيرعاش عم ةيدقنلا ةلحرلا هذه ماتخ ينفو

 نوكيس ةبصخ تاعادبا نم هب رشبت ايب - سوباق ناطلسلا ةعماجب ةسدنهلا ةيلكب بلاطلا

 )١( ص۔- يجان ناويد ( ةدوعلا ) : ةديصق نم ٣٩ .

 ۔ -_ ١٧٤



 ضعب ىلا ريشن نأ ةلوحلا هذه ةياهن يف بحن : بيرقلا لبقتسملا يف اهنأش ۔ هللا ءاش نا اهل

 نم للقت ال ءاطخأ يهو } بوهوملا رعاشلا كلذ اهيف عقو يتلا ةيوحنلاو ةيوغللا ءاطخألا

 ۔ الثم _ ءاطخألا هذه نمو . رعاشلا كلذ دنع هتيصوصحخو . زيمتملا يرعشلا ءادألا ةعور

 : هلوق

 . ( نينوكت نأ ) هلوق يف انه يوحنلا اطخلاو « ىحرج نينوكت نأ ترتخا ام تنأ »

 ةسمخلا لاعفألا نم عراضم لعف ( نينوكت ) نأل ( ينوكت نأ ) لوقي نأ يغبني ناكو

 : هلوقو . نونلا فذحب بصني

 نون فذح ذا ( اوكبي مهو ) هلوق يف أطخلاو « يصصغ ىلع وكبي مهو ينورهاس مك »
 3 فذحت نأ ال { انه » نونلا تبثت نأ بجاولاو ، عوفرم هنا عم ( نوكبي ) عراضملا لعفلا

 . « نونلا توبثب عفرت يتلا ةسمخلا لاعفألا نم انه لعفلا نال

 : هلوق ةيوحنلا ءاطخألا هذه نمو

 . ¡ قلحم ءاضفلا يف ارسن تنك دقو (

 . « قلحم » ةملك بصني نأ ضورفملا نم ناكو & عفرلاب ( قلح ) هلوق يف اطخلاو
 . « ارسن » وهو تت بوصنم مسال ةفص اهنأل . . « اقلحم » : لوقيف

 « تبنذأ » حيحصلاو « تبنذ ميظع بنذ يأ . . ىرت » : ةيوغللا هئاطخأ نمو

 . « تينج » لوقي نأ نكميو

 : هلوق - هرعش يف ردان كلذو - يضورع قلق اهيف ودبي يتلا هتايبأ نمو

 ةيلابلا هلالطأ عدوي نأ يلايللا هتملع دق داؤف يل
  

 يناثلا فصنلاو « فيفخلا » رحب نم تايبأ نم هلبق امو & تيبلا نم لوألا فصنلاف

 . نزولا كلذ عم ميقتسي ال

 ةليلق تناك ناو ۔ اهيلا ريشن نأ بحن . ةيئالمالا ءاطخألا ضعب اضيأ كانهو

 : هلوق اهنم : اضيأ

 . ! تصصق » حيحصل او « ايحانج يتصصق ذا اراخف يهيتف »

۔ _ ١٧٥



 . « تعنص ١٧ حيحصل او « يتلوجرو يتمارك يتعنص نم اي » : هلوقو

 : هلوقو

 عومدلا نيهر يبلق كرتيو يبح ةصقب مجن لحريو

 عولو م اهتسم اه يد اؤف ةعمش يتجهم ف أفطيو

 قباسلا تيبلا يف مجنلا ىلا دئاع انه لعفلا يف ريمضلا نأ ذا « أافطيو » هلوق يف أطخلاو

 ء ىفطيو ] عومدلل امزالم هكرتيو . هبح ةصقب لحري مجنلا اذه نا : لوقي نأ ديري وهو

 . ;( ع ىفطيو « ايئالما ۔انه_ حيحصلاف ۔ ةعمش هبلق ف

 ين حبصي نأ ( يديعسلا مصاع ) باشلا رعاشلا كلذل عقوتأ ينإف . . اريخأو

 . نآلا هتبهوم نا . . ينايعلا عمتجملا يف بابشلا ءارعشلا موجن نم ايجن ةمداقلا تاونسلا

 . ريثكب هنس نم ربكأ
 مصاع ( باشلا رعاشلا كلذ مجن قلأت اعم بقرتنلف . . لوقأ . . ىرخأ ةرم

 ف بابشلا ءارعش نب ةديدحلا ةيسنامورلا ىلثمم زربأ نم دحاو نآلا هنا .. ) يديعسلا

 هرذحأ ؟ رعاشلا سدنهملا رمأ نم نوكي اذام ادغ . . يردي نم . . يرعلا جيلخلا ةقطنم

 اهل يتلا ةفرعملا ناولأ عيمج يف { ةداجلا ةءارقلا فقوت نمو { رورغلل مالستسالا نم . . طقف

 ! . . يرعشلا عادبالا ةيلمعب لاصتا

 نإ ةمداق ةسارد يف . . سوباق ناطلسلا ةعماجب بابشلا ءارعش نم رخآ رعاش ىلإو
 . هنلا ءاش

 . . ىفوملا هللاو

 هحج
 (<رك

۔ -_ ١٧٦



 مالسالاب مهطابتراو نوينامعلا

 يبيلصلا يلع دمحم : ملقب

 ىبدألا ىدتنملا فرشم دعاسم

 : يخيرات ديهمت

 هيف لوخدلا ىلع مهلابقاو {} مالسالاب مهطابتراو نيينايعلا نع ثدحتن نأ لبق

 نع اهيف ثدحتن ةريصق ةمدقمب ءىطون نأ انه ديفملا نم ىرن ، رطاخ بيط نعو ةيعاوط
 ةيعايتجالا ةايحلا ىلع هتاساكعناو كلذ رثأو © ميدقلا رضحتملا ملاعلا بلق يف اهعقومو نايع

 اذهل ناك امو ، ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ىقرشلا يبونجلا ءزجلا لكشي يذلا دلبلا اذه يف

 تماق دقف { ةيركسعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا يحاونلا ةفاك نم ةيراضح ةيمأ نم عقوملا

 تافاشتكالا ىلاوتتو ، ةليوطلا ةيرشبلا ةريسم يف اهضرعأو تاراضحلا مدقأ نايع ضرأ ىلع

 ىموقلا ثارتلا ةرازوب راثآلا ةرئاد فارشإ تحت ةنطلسلاب ةلماعلا ةيبيقنتلا تاثعبلل ةيرثألا

 فلالا ذنم ايقار ايراضح اعضو تدهش ميدقلا ملاعلا نم ةقطنملا هذه نأ تبثتل ةفاقثلاو

 ةلدألا مهأ نم تاب عقوم ةصاخ ةرهاظلا ةقطنمب يربع راثآ دعتو .© داليملا لبق ةعبارلا

 . كلذ ىلع
 دقف ]. نايع مساب ثيدحلاو يمالسالا خيراتلا يف فرعي مهملا ءزجلا اذه ناك اذإو

 صوصنلا يف رهظ يذلا مسالا وهو ( ناجم ) اهرهشأ ةميدقلا روصعلا يف ةديدع ءايسأ فرع

 صوصنلا يف ةديدع تارم رهظ ايك { داليملا لبق ةعبارلا فلألا يف نيدفارلا دالبل ةيرموسلا

 ملاعلا ثادحأ يف ينايعلا لعافتلاو رودلا ةيمهأ ىلع لدي امم ةيروشألاو ةيداكاألاو ةيلبابلا

 . ارثاتو اريثأت ميدقلا

 ينامعلا رودلا ةيمهأ

 ميدقلا ملاعلا ثادحأ تايرجم ىق

 يف ينايعلا رودلا ةيمهأ ىلع نودكؤي مهرودب مهناف 3 ةيلودلا ةسايسلا ءايلع امأ

 . ةريخالا ةنوآلا يف اييسال تمدق يتلا تاساردلا لالخ ميدقلا ملاعلا يف ثادحألا تايرجم

 ۔ _ ١٧٧



 يف هل ةرضاحم لالخ . ةرهاقلا ةعماجب ةيلودلا ةسايسلا ذاتسا عيبر دماح ذاتسالا ركذ دقف

 ةروصب تزكرت ميدقلا خيراتلا يف ةيلودلا تاعارصلاو ةيملاعلا ثادحألا نأب ارخؤم رطق

 ٨ يسرافلا ينانويلا عارصلا مث ، ماشلا ةقطنم يف طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح يف ةرشابم

 ايك . ةميدقلا روصعلا يف ةيلودلا تاعارصلا ةقلح متتخا يذلاو يسرافلا ينامورلا عارصلاف

 اهتدهش ىتلا ثادحألا كلت يف اماه ارود تبعل جيلخلا ةقطنم نأ ىلإ هترضاحم يف راشأ

 © طسوتملا رحبلل ايجيتارتسا اعرد نايع اهيف ايب ةقطنملا تلثم ثيح ميدقلا خيراتلا تاحفص

 رود نم رثكأ ودبت ةيبونجلا لحاوسلا ةصاخو يبرعلا جيلخلا ةقطنم ةيمهأ نأ ظحالن انك ناو

 مث نمو نانويلا نيب يقرشلا طسوتملا ضوح ىلع عارصلا ناك دقف ، طسوتملا ضوحل عردلا

 قرطلا ىلع ةرطيسلا عوضومب قلعتي ةيناث ةهج نم سرفلا نيبو © ةهج نم نامورلا
 ضوح نيب اماه ايرابت ايرحب ارمب يبرعلا جيلخلا لثمو ، لوألا ماقملا يف ةيراجتلا تارمملاو

 8 ىرخأ ةهج نم ايسآ يقرش يبونج ةراجتو يدنهلا طيحملا ملاع نيبو ةهج نم ابروأو طسوتملا
 قرطلا يف مكحتلل لهأتت اهلعج ةيبرعلا ةريزجلا نم ماهلا نكرلا كلذ نايع لالتحابو

 عقوملا اذه اهنكم ايك . اييدق برغلاو قرشلا نيب ةيراضحلا تالاصتالاو { ةيملاعلا ةيرحبلا

 تدهش ثيح ٠ اييدق يراضحلا كاكتحالاو لدابتلا تايلمع ىلع فارشالا نم زيمتملا

 لب ث رارقتسالل ةديدج عقاوم نع اهل ثحبتل ايسآ برغ يف ةكرحتملا تاعايجلا روبع اهضرأ
 دمحأ روتكدلا ةرضاحم يف ءاج امل اقبط ميدقلا ىندألا قرشلا تاراضح ءاقتلا اضيأ تدهش

 ةميدقلا ةيرموسلا ةراضحلا ءاقل نأ ىلإ راشأ ثيح قباسلا يرصملا راثآلا ذاتسا يرخف

 لبق ةثلاثلاو ةعبارلا نيفلالا يف نايع بونج يف رافظ ةقطنم يف مت دق ةينوعرفلا ةراضحلاب

 ةيراضحلا اهتلحر يف وكسنويلا راظنأ هابتا نم ةيمهأو ةيعقاو رودلا اذه ىلع لدأ الو { داليملا

 تارايزب اهئايلع مايقو & نايع لحاوس ىلا تاراضحلا نيب راوحلا يورد ةلحرب فرعت يتلاو

 اهنيب نم ناك يراضحلا نايع رود ىلع دكؤت عوضوملا اذه لوح تارضاحم ءاقلاو ةيناديم
 ىنبم يف تعقو يتلاو وكسنويلل ةمالسلا كلف يناطلسلا تخيلا ميملست ةيقافتا ىلع عيقوتلا

 بكوم تازاجنا رخا تناكو . يضاملا ماعلا نم ربمفون رهش يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ثارتلا ةرازو هتماقأ يذلا بيهملا لافتحالاو طقسم يف هلابقتسا اذه يراضحلا مالسلا

 لافتحالا اذه متتخا ثيح ديعس لآ يلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص ةياعرب يموقلا

 نم ةبخن اهيف كراشو سوباق ناطلسلا ةعماجب ةرازولا اهتماقأ يتلا ريرحلا قرط ةودنب
 . ةبسانملا هذهب ةماهلا تايلاعفلا نم ديدعلا ةرازولا تماقأ ايك 0 ءايلعلا
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 اعمطم ةميدقلا روصعلا ةليط اماه ايراضح ازكرم اهرابتعاب نايع تناك انه نم

 ببسب اهلحاوس ضعب لالتحال تالواحم ةقطنملا تدهش ثيح ةبقحلا كلت يف ةيملاعلا ىوقلل

 كلملا لبق نم نايع وزغ كلذ نم ةضفلاو ساحنلا ةصاخ 7 اهب ماخلا داوملا رفوتو اهعقوم
 ضرغلا ناكو وناد ونام) ذئنا نايع كلم هرساو (م . ق ٢٣٠٠ ماع) نس ماران يدكالا

 ضرألل الالتحا هنم رثكأ نايع نم بالسالاو مئانغلا عمج وه وزغلل هنع نلعملا يساسألا

 ذنم ينودقملا ردنكسالا لواح ايك . اهتيويحو دالبلا ةداعتساب تديعتسا ام ناعرس ىتلاو

 نكلو . ةيفاشكتسالا تالمحلا لسرأف © نايع لحاوس لالتحا داليملا لبق عبارلا نرقلا

 ركذ ايك . ميدقلا ملاعلا كلتمي جيلخلا لحاوس كلتمي نم نا ركذ هنا ىتح هلهمي مل لجألا

 ببسبو { نايعو يبرعلا جيلخلا ةرابت ىلإ لوصولاب نوملحي اوناك امور ةرطابأ نأ اضيأ

 بونج ىلإ لوصولا نم اونكمت ىتح ةقطنملا نع نيديعب اولظ سرفلا نيبو مهنيب ةسفانملا
 نم م ١٠٥ ةنس رافظ مكاح نيبو ناجارت روطاربمالا نيب ةيقافتا تدقعو .3 نامع

 . ةراجتلا لجأ

 نايع لحاوسو ةيسرافلا لحاوسلا نيب ثادحألاب تلفح خيراتلا تاحفص نأ ىلع

 ةيربلا ةيراجتلا قرطلل راكتحالا ةسايس قيبطت ةيناساسلا سرفلا ةلواحمو 0 ةيبرعلا

 ىتأت دقو ، نايع لحاوس ىلع ةرطيسلل ةرمتسم تالواحمب اوماق مهناف كلذلو { ةيرحبلاو
 يفو ، يرعلا جيلخلا يف مهزكارم مهأ نم ةرتف يف راحص تحبصأ ىتح تارتفل كلذ مهف

 نم ةعومجمو مهف نب كلام دهع ذنم نايع ىلإ تمدق يتلا ةيبرعلا لئابقلا تناك تقولا سفن
 ةيبرعلا عومجلا كلت لك تناك 0 نايع ىلإ ىرخأ ةيبرع لئابق مودق نم مهعبت امو { دزالا

 ريهطت دعبو {} اهعضاوم نم اهتلمح يتلا ةيبرعلا اهمظنو اهتاداع بسح نامع ةيلخاد يف شيعت
 ىلع ةيبرع لئابقلا هذه تلظ مهف نب كلام دي ىلع ةيناساسلا سرفلا نم ينايعلا لحاسلا

 روهظ لبق نايع يف ةيبرعلا عومجلل ماكحك ةلوعم نب سمشونب رهظ نأ ىلإ اهعاضوأ

 . نايع ضرأ ىلا ةيعاوطو اضر نع هلوجدو { مالسالا

 ةقطنملا ةيوه مسح مالسالا

 اهرارقتساو اهنمأو ةمألا حلاصل

 ىلع يدمحملا رونلا ةقارشاو ، يداليملا عباسلا نرقلا يف مالسالا روهظل ناك دقل
 برغو جيلخلا ةقطنم يف ةماعلا ةينمألا عاضوألا ىلع لعافلا هرثأ ةيبرعلا ةريزحجلا ضرأ
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 برغ ةقطنم يف ينمألا ديعصلا ىلعف © يبرعلا جيلخلاو نايع ين ةصاخلا ةينمألاو . ايسآ

 ىلع ةحمس ةيهلا ةعرش اينود رحانتتو سفانتت تناك يتلا ىوقلا لكب مالسالا حاطأ . ايسا

 كيرحت يف دئارلا رودلا اهل ناك يتلاو ةيناساسلا ةيروطاربمالا ةصاخو . اميدق ةقطنملا

 { ارمأ اه دحأ يصعي الو اهل اعبت تناك يتلا ىرخألا ىوقلا ىلع اهريثأتو اهقرطب ثادحألا

 ىلع لدي امم ، اهرارقتساو اهنمأو ةمألا حلاصل ةقطنملا هذه ةيوه مسح مالسالا نأ ىرن انهو

 قيبطت نم لدأ الو . مالسالا ردص يف امامت ةقطنملا يف ةينمألا عاضوألا رارقتسا كلذ

 هللا نمتيل هللاو » مالسلاو ةالصلا هيلع هثيدح نم ماعلا نمألا ةيرظنل مالسالاو نيملسملا

 همنغ ىلع بئذلاو هللا الا فاخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم بكارلا ريسي ىتح رمالا اذه

 مالسلاو نمألا قيبطت هتابجاو مهأ نم لعج نيح ةوسأل رمع يف انلو { « نولجعتست مكنكلو

 تاديدهت لايح اهرامذ نع بذلاو { اهدودح ىلع ظافحلاو . مالسالا ةلود يف لدعلاو

 ةقطنملا يف ةديدعلا سانجألاو تايبصعلا جمد ىلع مالسالا لمع ايك . جراخلا نم ةيبنجأ

 سجاوهلا هعزعزت ال 0 ناكرألا تباث دحاو يمالسا نطو ءانب لجأ نم ةدحاو ةقتوب يف

 نأ ةسايسلا هذه ةجيتن نم ناكو . نامألاو ةيرحلاب هيف درف لك عتمتي كوكشلاو نتفلاو

 ىلا يكازلا اهريبع مسنتن انلزام ةيقار ةيراضح ةكرحب جعت اهرسأب ةقطنملا تحبصأ

 . اذه انموي

 رثأ ادب ثيح ةقطنملل ايراضح اينغم لب ابسكم اهلهأ مالسا ناك نايع ديعص ىلعو
 : امه نارهظم اهسأر ىلع رهاظم ةدع يف كلذ

 ليبس يف مهدعاوس نع مهريمشتو { لخادلا نايع لهأ دوهج ديحوت : لوألا
 ةعرس يف كلذ ىلجتيو . اهنع ةيناساسلا سرفلا ءالجاو & مهدالب لحاوس بيرعتو ةداعتسا

 دبعو رفيج ىلإ يراصنالا ديز وبأو صاعلا نب ورمع اهب مدق يتلا ةوعدلل نيينايعلا ةباجتسا
 ددعت نم مغرلاب هناو ، مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا لوسرلا لبق نم يدنلجلا ينبا
 ةعرس نم لدأ الو ، مالسالا ةياعدب دبعو رفيج ةوعد يف ناك اهاوحف نأ الا ةلاسرلا صوصن
 ىنا ) : لوق نم رفيج نع درو ام ةبهر وأ فوخ وأ ددرت نود هللا يعاد ىلا نيينامعلا ةباجتسا
 غلبت ال وهو {. يدي يف ام الجر تكلم نا برعلا فعضا انأ اذإف ؛ هيلا ينتوعد اميف تركف

 . ( ىقال نم لاتقك سيل الاتق تفلا هليخ تفلب ناو 0 انه هليخ

  

- ١٨٠ _



 نيينايعلا لوحت نأ نايع خيرات نم ةماهلا ةرتفلا يف ةيخيراتلا ثادحألا عبتتل حضتيو

 طابترا ىلا ىدأ مالسالا نا كلذ . لماش ماجسناب ريسي ناك . ادارفأو ةموكح . مالسالل

 يدصتلاب اوأدبو ةيلخادلا مهتهبج فوفص اودحوف . رارقتسالاو ةنينأمطلاب ناعزهأ

 بسكم هنع بترت امم . هدرطو هرحد نم مالسالابو اونكمتو ، مهلحاوس ىلع ضبارلا ودعلل
 بترت ايك ، مهناوخا يقابب نايع برع طابترا ثيح نم اهتريسمو نايع خيرات يف ديدج ىنمأ

 ةعيرشلا قيبطت ىلع لمعلا لجأ نم لئابقو دارفأ نم ينايعلا فصلا ديحوت اضيأ هيلع
 ركذ ايك ۔ اذه اورمع لعج امم & صاعلا نب ورمع ديدجلا مهيلاو عم نواعتلاو { ةيمالسالا

 وه مالسالا ىلإ باجاف ) : هلوق يف نايع لهأ مالسا نسحب دهشي هتاقبط يف دعس نبا

 يل انوع اناكو { مهنيب اييف مكحلا نيبو 3 ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو يبنلا اقدصو اعيمج هوخأو

 مهنيب اييقم لزأ ملف مهئارقف يلع اهتددرف ، مهئاينغا نم ةقدصلا تذخاف ، ينفلاخ نم ىلع

 . ( ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو انغلب ىتح

 ثيح 3 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم بوص ةهجتم نايع لهأ دوفو تعباتتو
 نأ هنم اوبلطو لوسرلا اولباق & يحاطلا حريب نب دسأ ةدايقب بهذ ادفو نأ ىلا رداصملا ريشت

 هذهو ، يدزالا دابع نب ةملس ةدايقب رخا دفو مدق ايك ، مهرما ميقي الجر مهعم ثعبي

 ةديدجلا ةوعدلاب مهطابتراو ، مالسالا ىلع نايع لهأ لابقا ىدم ىلع نيقيلاب كشلا مطقت

 ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيبوضغ نب نزام ينايعلا يباحصلا ةلحر نع نيلفاغ ريغ . ةيادبلا ذنم

 . نايع لهألو هل مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا لوسرلا ءاعدو همالساو

 مالسا ىلع بترت دقف { ينايعلا عمتجملا بلق يف ةيعامتجا ميق ءانبو خيسرت : يناثلا
 ةوعدلل لوألا فدهلا وهو ( ايلست ايلسا ) مهعوبر نيب نمألاو مالسلا راشتنا ؤ نايع لهأ
 نايع يف ةيبرعلا لئابقلا ةملك تدحوتو ، نايع يحاون ديدجلا ركفلا مع ثيح ةيمالسالا
 حبصأو {. مالسالا ةيار تحت كلذل نايع تدحوتف { مالسالا ببسب اهخيرات يف ةرم لوال

 ثادحألا ةريسم يف نوينايعلا مهسا ثيح ريبكلا يمالسالا عمتجملا يف الاعف اوضع اهعمتجم

 رشنو ةيمالسالا تاحوتفلاب مهتكراشم يف ريبكلا يمالسالا ملاعلا ةحاسم ىلع ةيخيراتلا

 ةيرسل ىدنلجلا نب دبعل ركب يأ ةفيلخلا ةيلوت نم كلذ رهظيو 3 ةدرلا بورحو . مالسالا

 يف مهم رود مهل ناك ايك & تباث نب ناسح يباحصلا اهيف ناك { ةنساسغلا لاتقل تجرخ
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 لآ هب علطضا يذلا رودلا نم كلذ ىلع لدأ الو } يمالسالا قرشلا يف مالسالا رشن

 . ناع دزا نم - ملعن اك - مهو بلهملا

 تانحاشملاو تاعازنلا نع نيديعب ةكنحو ةيارد نع مهفوقو نيينايعلل بسحي امم ناكو

 ةنتفلا ثادحأ نع نيديعب نوينايعلا لظ ثيح يمالسالا ملاعلل يرقفلا دومعلا تباصأ ىتلا

 اوطبتراف ز هنع هتلا ىضر نافع نب ناهيثع لتقم رثا ةيمالسالا ةلودلا اه تضرعت ىتلا ةقرفلاو

 {. هرداصمو هثعاوبو هبابسأ تناك ايأ فرطتلا اوضفرو ، فلكت انود ىمالسالا ركفلاب

 ةالصلا هيلع ميركلا لوسرلا قلخب اوقلختو 3 هقاقحال مهتايح اورذنو © قحلاب اوكسمتف
 مهدومص عزعزي ملو ، رييغتلا حير مهزهت ملف . حلاصلا فلسلا وذح اوذحو 3 مالسلاو

 ماظن ءانب مهدهج اولواحو . رباك نع ارباك دجملا اوثروف & مهيلع مهئادعا بلاكتو بلأت

 يمالسالا ملاعلا دوست تناك ىتلا ةيسايسلا تارايتلاو عاضوألا تابلقت نم مهيمحي يمالسا

 ةيمالسالا حورلا هذهب ماودلا ىلع نيكسمتم . امئاد اهونلعأ ىتلا ةمامالا ماظن ةصاخو { ذئنآ

 ثيداحأ نم ةاورلا هنود ايع نيلفاغ ريغ .3 ةيوق ةايحلا مهيف ثعبف { ملاصوأ نيب تبد ىتلا

 رظني نأ هرس نمف ) مهمالسا لضف يف مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلا لوسرلا نع ةفيرش
 يبأ ثيدح نم ملسم نعو © ( نايع لهأ نم ءاحلصلا ىلإ رظنيلف هللا لوسر باحصأ ىلإ
 ىلإ ءاجف . هوبرضو هوبسف موق ىلإ الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب ) : لاق ةزرب

 . ( كوبرض الو كوبس ام تيتا نايع لهأ ول : لاقف ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر

 تدأ ةيمالسالا ةفالخلا بلق ترصتعا ىتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تاروطتلا نا : تلق

 اهلئابقب نايع تحبصا ثيح ، ليصألا ىمالسالا ركفلا نيعمب نيينايعلا كسمت ىلإ
 اذه سكعنا لب ، ليصألا ىمالسالا ركفلا اذهف بضني ال انيعمو اداز لثمت اهلاجرو اهنادلبو

 ةنس نايع يف ةماما لوأ تنلعا نيح . ةيادبلا ذنم نايع يف ةيعايتجالا بناوجلا ىلع رمألا

 ةلحرمل ةيادب نالعالا اذه ناكو . دوعسم نب ىدنلجلا مامالا ةدايقب م ٧٤٩ ةنس ه ٢

 عضو ليبس يف مامالا عم اونواعت ءايلعلا نأل كلذ { نايع يف ةيعايتجالا تاميظنتلا يف ةديدج

 . رباج يبأ نب ىسوم : ءالؤه نمو نايع يف ةديدجلا ةيعايتجالا تاييظنتلل ساسأ
 8 ةيطع نب بيبشو } ينارحبلا دايز نب فلخو 3 ةيطع نب لالهو ، مساقلا نب هتلادبعو

 . ينالعجلا رينلا نب رينمو © يناوزنلا رذنملا نب ريشبو
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 عمتجملا كلذل ىذتحي اجذومن ناك لب يمالسالا عباطلاب ينايعلا عمتجملا مستاف

 تازه نم هروتعا امم مغرلاب ةيرشبلا خيرات يف ةيراضحلا جذامنلاو مظنلا ىقرأ ىلع مئاقلا

 هدوست تلظ عمتجملا اذه نا الا { رزجلاو دملا نم ةبخاص تاجومو .3 ةيجراخ ةيسايس

 هتيتاذ نم أزجتي ال اءزج دعت تحضا اهنأل هيف ةليصأ اذه انموي ىلإ تلازام مظنو ءىدابم

 ريغ يف اهوعضي ملو {} اهقح ريغب ةقدصلا اوذخأي مل ) هتفحت يف ركذ يملاسلا نا ىتح

 ةلادعلاب عمتجملا اذه مظن تمستا ايك ( نارقلا مكحب اهلهأ ىلع اهومسقو { اهعضوم

 الو ) مهنع ركذ ثيح ( بسانملا ناكملا يف بسانملا لجرلا عضو ) هتيمست نكمي ايب ؤفاكتلاو
 . ( عرولاو مهفلاو ملعلا لهأو ةقثلا لهأ الا مهتيالو ىلع نوضقتسي

 ءاملعلل ايلعلا ةنيهلا
 ينامعلا عمتجملا ةدحو خيسرت ىق اهرودو

 ام ينايعلا عمتجملا فرع ايقن ىقبي ن أ ىلع اظافحو ، عمتجملا اذه ةدحول اخيسرتو

 لهأ نيب ةيلبقلا حورلا تيتفت ىلع اهدهج تلمع يتلاو ءاهلعلل ايلعلا ةئيهلاب هتيمست نكمي
 فرعو ملعلا ةلمح بناج ىلإ ناع ةرادإ يف ةمامالا اهيلع تدمتعا ةعومجملا هذهو ٠ ناع

 | ربشب نب رمعجو ،} ديعس نب ىسومو 4 دلاخ نب ديلولاو ةبقع نب نسحل ا : مهنم

 ةمامالل ةيرادالا رصانعلا هذه نا ودبيو ٠ ةريغملا نب مبحو ماس نب طولو رمع نب نيعمو

 ةيقلخلا اهتعمسو ٠ ةيملعلا اهتاناكما ىلع تدنتساو ٦ ىلبقلا عباطلا نع امامت تدعتبا

 عبتم ث مهن اوخا ف نويضرم مهنيد ف نومهتي الو ) مهنع يلاسل ا ركذ ثيح . ةينيدلاو

 ئ مامالل ةرشابم عبتت تناك يتلاو ) ملعلا ةلمح ) ةعامج نا ايك ، ( مههقف فورعم مهيأر

 اهتكرح يف يمالسالا عباطلاب ةمزتلم ٠ يلبقلا بصعتلا نع ةديعب ىرخالا يه تناك دقف

 ةرتفلا كلت يف ينايعلا عمتجملا لكش يف ثحابلل نكميو اذه . نايع لهأو قطانم نيب

 ۔ : ىلي ام ىلإ همسقي نأ ىلوألا ةيمالسالا

 ظفاحلاو هدودحو يمالسالا عرشلل قبطملاو ٠ عمتجمل . ا سأر وهو مامالا : الوأ

 مايقلل مهتيحالصو مهتهازن ىلع قفتملا ءايقتالا ءايلعلا نم بختنملا وهو ، هعئارشو هماكحأل

 . ةيلوؤسملا هذه ءبعب

  

۔ _ ١٨٣



 حافكلا فافر ةرتفلا كلت ف اهلثمي ناكو : مامالل ايلعلا ةيراشتسالا ةئيهلا : ايناث

 نب لالهو مساقلا نب هللادبع : لثم ةوعدلا ةمئأو ملعلا ةلمح نم دوعسم نب ىدنلجلا مامالل

 مكحلا يف ةماهلا ةناكملا ةمئألا ءالؤهل ناكو } ينارحبلا دايز نب فلخو ، ينايعلا ةيطع

 . مهريغ نولويو ةمئأ نولزعي دقو اياضقلا ضعب يف ءايلعلا لخدتي دقو دالبلا ىلع ةرطيسلاو

 ماعلا يسايسلا ىنعملاب ةلودلا سيئر هرابتعاب مامالا اهسأريو ةيذيفنتلا ةئيهلا : اثلاث

 . ةمكاحلا ةطلسلا نع ربعملاو

 نممو { ةرادالا يف مامالا نواعي يذلا وهو ث ربكألا ريزولا وأ ءارزولا سيئر : اعبار

 . دوعسم نب ىدنلحلا ةماما ف ةيطع نب لاله بصنملا اذه لتحا

 لك ىلع لمعتساو تايالو ىلإ هتلود مامالا مسق ٹيح . قطانملاو تايالولا : اسماخ

 . اهيلع ةاضقلا نيعو . ايلاو اهنف

 هب عمجت ثيح ةمامالا يف يداصتقالا بناجلا لثمي وهو : لاملا تيب : اسداس

 . ةمامالا بصانم مهأ نم ةابجلا بصنم حبصأو ٠ ةاكزلا لاومأو تاقدصلا

  

  

  

 ثيح ةرتفلا كلت ىف نايع ىف بستحملا ةفيظو ترهظ : ةماعلا قالخالا : اعباس

 يهنلاو فورعملاب رمالاب موقي ناكو } نايع يف ةمامالل بستحملا ةيطع نب بيبش حبصأ

 . ركنملا نع

 هبشي ام رادصاب مامالا أدب ةلودلل يمالسالا عباطلا ىلع ظافحلل انيمأتو : انماث

 ۔ : كلذ نم ۔ ميسارملا ۔ اندهع

 ىتلا يحاونلا رتسو . ناقذالا قوف رمخلا عفرو © نهبيبالج يف نيندي ناب ءاسنلا رمأ ۔ ١

 ةعالخلا رهاظم نع دعبلا لاجرلا رمأ ايك 5 نانبلاو هجولا الا ةنيزلا رئاسو 0 هللا مرح

 . سبالملاو & روعشلا ريصقتب رماف 5 ءاسنلاب هبشتلاو

 اوهبشتي نأ ةمذلا لهأ ىلع ركنأو © ةمذلا لهأ يزب هبشتلا نيملسملا ىلع مامالا ركنأ ۔ ٢
 . نيملسملاب

 ةيعرلا يف لدعلاو فورعملاب مهرمأو 3 يغبلاو ةوشرلا نم هتالوو هلايع مامالا رهط ۔ ٣

 . ركنملا نع مهاهنو

۔ -_ ١٨٤



 ىلع اظافح جاوزلا رمسيتو . روهمل ا ءالغ ةلكشم ىلع ء اضقلا ليبس يفو : اعسات

 ةرشعب ءاسنلا ىلع مهسفنأ اوسرعي نا هلاجر نم ءارقفلا مامالا رمأ دقف ؛ ملسملا عمتجملا

 . ةديدع تاهيجوتو قرطب كلذ ىلع عجش اك . مهارد

  

 هتقتوب 3ق ينامعلا عمتجملا رهصي مالسالا

 دقف .3 هتقتوب يف ينايعلا عمتجملا رهصي نأ مالسالا هيف عاطتسا يذلا تقولا يو

 اهب طبترت تلازام ةيمالسا ةغبصب ينايعلا عمتجملا غبص نم ةديدجلا تاميظنتلا هذه تنكم

 ءاشي نا ىلاو اذه انموي ىلإ هروذج قامعأ يف تلصأت دقو اهارن لب ، عمتجملا اذه بناوج

 يذلا { ينايعلا بعشلل ةيداعلا ةيمويلا ةايحلا قرافت ال اهنوك ةلاصألا هذهل اديكأتو . هللا

 تافصلا هذه رثؤت ام اريثكو 5 هتماو هموق داجمأ نع اليوط اثيدح انثدحي وهو هفداصن ام اريثك

 3 مجلا بدألاو ةديمحلا قالخالا نا ىلع اوعمجي نأ ةبارغ الو & نيرئازلا سوفن يف ةديمحلا

 لثمتت يهو 5 فلكت اينود ةيعيبط ةروصب نايع لهأ دنع قثبنت اهلك رومأ كولسلا نسحو
 . ءابآلا سلاجم يف مهو راغصلا نايبصلا ىلع رهاظلا بدألاو يئاقلتلا رسيلا كلذ يف انايحأ

 ةثالث نم رثكأ ىدم ىلعو ةصرفلا هل تحيتا يذلا روطسلا هذه بتاك هظحال ام اذهو

 يف وضعكو . الوأ يفحصك هتنهم ةعيبطب ةنطلسلا تايالو يف تالوجب موقي نأ اماع رشع
 . ةنوألا هذه يف يبدألا ىدتنملا اهب علطضي يتلاو ةنطلسلاب ةيبدألا ةينبلل يناديملا حسملا قيرف

 ماركاو ةفايضلا بح نأ روطسلا هذه بتاك تاركذم اهتنود يتلا تاظحالملا زربأ نم ناك

 ءزج يه مهل اهحاسفاو رارمتساب مهسلاجم يف مهب مهبيحرتو 0 مهلابقتسا نسحو ، نيرئازلا
 نم هنأب مركلل هبحو ةزيرغلاب ينايعلا عبط عفدي ثيح ةنطلسلاب ةماعلا بادآلا نم أزجتي ال

 لقانتيو ۔ مهلوق بسح ۔ رسيت ام هل مدقيل هتيب ىلا بيرغلا صخشلا وعدي نأ يرورضلا
 سأر ىلع لوصألاو دعاوقلا هذه اوعضو مهنا ىتح ديدش صرحب ثارتلا اذه نوينامعلا

 هذه بكاوتلو { اهيلع اوبشيل { مهرافظأ ةموعن ذنم مهدالوأ اهنوملعي تايولوألا ةمئاق

 رهظ نع نوظفحي الاجر اوحبصي نأ ىلا مهتايح ةريسم دج نع ابأ ةثراوتملا ةديمحلا تافصلا

 بوذو . ةمأ ثارت هنألو دادجالاو ءابآلا يأر هنأل ، فيضلا ماركا وحن مهيلع بجي ام بلق

 . اهريكفت ةليصحو اهرعاشم

۔ _ ١٨٥



 نم بعشل ةيعاتجالا ةلاحلا مهتسارد ىدل لوقلا ىلا اوبهذ عامتجالا ءالع ناك اذإو

 © ىرخألا هتاطاشن عاونأ ىلع رشابم ريغ وأ ارشابم اريثأت امه نا تارتفلا نم ةرتف يف بوعشلا

 & رخآلاب اهنم دحاولا طبتريو ، ضعب يف اهضعب رثؤي ةيعايتجالا رهاوظلاو مظنلا نأل كلذ
 عونتو نايع يف ةيلحملا ةعانصلا دهاشن نحنو لوقلا اذه انركذت ول انناو ، هيطعيو هنم ذخأيف

 زربي ام لكل ةيمألا ءاطعاو { اهيلع شوقنلاو لاكشألا عادباو 3 نداعملا ةغايص يف اهنونف

 دجوي ام نا ةصاخ ۔ اينف امامتها دجنس اننإف & قالخأ نم هب ىلحتي امو . بعشلا تافص

 تاودأب مامتهالا كلذكو { يموق ريدقت نم عونلا اذهل امل اعابطنا انيطعي ينايعلا رجنخلا ىلع

 رثأت ىلع هيف دكؤت يذلا تقولا يف ميماصتلا هذه نا مث { اهريغو نيجانفو ةلد نم ةفايضلا

 5 مالسالاب كسمت نم مهنع فرع ايب رثأتلا اذه مهعايصناو { ةيمالسالا نونفلاب نيينامعلا

 مهتاعانص يف ةرهم مهناو لمحتو ربص نم مهل ام زربي ايب ميقلاو ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ظافحو

 . الصأ ةيحورلا مهميق نم عبنت اهنوكل

۔ - ١٨٦



 () ملسم يبأ رعش لاع ءاوضأ

 » يصاورلا ميدع نب ملاس نب رص « ٣

 رعاشلا ملقب
 ينابلكلا ملاس نب يلع نب ملاس

 يونأ ينأ مغر يلاحلا تقولا يف ملسم يبأ رعش نع ةباتكلا ةرشابم ىلع امزاع نكأ مل
 هنع ةباتكلا عورشمل ةاون ةليلقلا روطسلا هذه تسيلو هللا نذإب الجا وأ الجاع نإ هنع ةباتكلا

 تءاج دقلو . نايع يف ةيرعشلا ةمظعلا مالعأ نم ملع خومش ىلع ءوضلا ضعب ءاقلال امنإو

 ةفيرشلا هتمهمب مايق ريخ موقي نأ هدعسي يذلا يبدألا ىدتنملا ةوعدل ةباجتسا هذه يتمهاسم

 نم راطإ يف فرشملا رهظملاب هراهظإو ةفرعملاو ملعلاو ةفاقثلا نم نايع ثارت ءايحإ يف ةلثمتملا

 ينمأو فّرسأ تنك دقل . صيحمتلاو ثحبلاو قيقدتلاو قيقحتلا دعب لالجالاو ةيانعلا

 بتكأو هلمع يغبني ام لمعأل دجلا دعاس نع رمشأسو لسكلا رابغ ضفنأس ينناب سفنلا
 اجارعم هسفنل ىنتباو رعشلل ةيداملا ميهافملا نم فولأملا دودح ىدعت رعشل ماقملاب قيلي ام
 فرعت سفن يذ لك هقشعيو ةءورم يذ لك همرتحي يذلا عادبالل ايلعلا قافآلا هب زواجت

 . هردقتو هبحتو لايجلا

 طاقتلا ةصرفب ىلع لخبت ةيشاعملا ةايحلا كرتعم يف ةيلاحلا ىلغاشم تناك نئلو

 ىدتنملا ةوعد نا ايك . لغاشملا هذه هب ىحوت امم ربكأو لجأ بدألا بجاو نإف سافنألا
 يف رظنلا ماعنإ ىلإ تدمع كلذل . هتمواقم عطتسأ مل عقو سفنلا يف اهل ناك ةميركلا يبدالا
 ىلع ءوضلا طيلستل ةلاجعلا هذه يف اهضرع الواحم لحفلا رعاشلا اذه دئاصق نم نيعم ددع

 نيينامعلا ءالمزلا ضعب « دئاصقلا يأ » اهيلع علطي مل ايبر ةيبدألا نايع رخافم نم ةرخفم

 تأرق ام لالخ نم يل حضتا نيذلا نيباحملا نم ةرمزو برعلا ءابدألا نم نيدفاولا ةوخالاو

 مهيدل رفوت ام ىلع مهدامتعاب مرو اذ نونمتي مهنأ نايع يف بدألا نع ءاراو تالاقم نم مهل

 اهبذكي ةيفازج اماكحأ مهل اوردصأف مهتاباحمب اوفغش نيدودعم صاخشأل ةيبدأ جذاين نم

 ةلهذم قئاقح مهل تفشكتل ةينايعلا ةيبدألا موختلا يف اولغوت مهنأ ولو ةنامألا اهتقمتو عقاولا

 )١( رخالاو نيحلا نيب يبدالا ىدتنملا اهميقي يتلا ةيبدألا رمسلا تاسلج ىدحا يف ثحبلا يقلأ .

 ۔ ١٨٧ ۔



 رهاجمب تارملا فالآ ةربكملا تايصخشلا اهمامأ لءاضتت ةقالمع ةيبدأ تايصخش نع

 يبأ رعش أرقت تنأو كنإ . ديعبلا قفألا يف قيدحتلا مهنيعأ ىشعي نيذلا نيفلزتملاو نيئلامملا

 ةعساشلا زوافملا ربع كلقني ةميكشلا بعص احماج ايبرع اداوج يطتمت كنأكو رعشت ملسم

 رعاش هنإ & بيهتلا وأ ءايعالا تامالع هيلع ودبت نأ نود ةقماسلا ممقلا ىلإ كب زفقيو

 . ةليضفلاو دجملا ةركاذ يف دولخلا اهيضتقي يتلا ةيعادبإلا سيياقملا لكب دلاخ

 بونحلا ىصقأ يف لزعنملاو رعاشلا نطومل يفارغجلا ا عقول فورظ الول هنا ينظ يفو
 لاثمأ نم هيرصاعم ةعمس نع لقت ال ةعمس رعاشلا اذهف تناكل يبرعلا نطولا نم ىقرشلا

 اهيدل ةشايج ةفطاع هراعشأ اهنع ملسم وبأ ردصي يتلا ةفطاعلا نا ثيح يقوشو يدورابلا
 يتلا ةضايفلا ةرعاشلا فطاوعلا ةمئاق سأر ىلع اهلعج لفكي ام جهوتلاو لاعفنالا نم

 دقل . رعاشلا اذه ردص هيوتحي يذلا عطاسلا ملعلا ءوضب يدتهت يهو ةصاخ بضنت ال

 يف بصنتو ةينيدلا ةغبصلاب غبطصت هراعشأ مظعم تلعج ةتحب ةينيد ةفاقث ملسم وبأ فقثت

 يف ةيوبنلا ةرضحلا ديجمتو ةيهلالا تاذلا سيدقتو تاعرضتلاو راكذألا يف ةلثمتم اهاج

 تاراشتسالا ضعبب ايعطم ةيفوصلا تاقارشتسالا ءاول تحت همظعم يوضني بولسأ

 تادوجوملا دابإ يف يهلالا زاجعالا ةمظع ىلع ةلالدلل رعاشلا اهمدختسي ايبر يتلا ةينالقعلا

 راحبالا بنجتن فوسو . رهابلا زاجعالا كلذل ىلعأ الثم اهيف ىري يتلا ةيحورلاو ةيداملا
 لوطأ اتقوو متأ ادادعتسا بلطتي كلذ نأل ةينابرلا هراعشا نم مسقلا اذه مضخ يف نآلا

 دئاصق اهنإف اهضارعتسا نم ةصرفلا انتنكمأ يتلا ةليلقلا دئاصقلا امأ . مويلا انل حاتم وه امم

 يتوأ ايب هريمض يف لغلغتلاو هئراق رعاشم كالتما ىلع هتردقو اهبحاص نكمت نع ءىبنت ءايصع
 . ريبعتلا ةعورو ريوصتلا ةقد نم

 عقصم بيطخ ملسم وبأ

 ةيرعاش يف كنيقي ىلإ كشلا برستي وأ كسفن يف زحي ال نا ءىراقلا يزيزع وجرأ
 ناك دقف ةينطولا هدئاصق مظعم يف يباطخلا بولسالا دمتعي هنا كل ليق اذإ ةذفلا ملسم يبأ
 عمتجملاف . فوهلملا ةثاغإو خراصلا ةباجا ىلع اورطف موق تايحيرأ كلت هدئاصقب زهي رعاشلا
 اكسمتم شاع عمتجم هنا الإ ةملكلا هذهف يفرحلا ىنعملابهيودب اعمتجم نكي ل ناو هيداني يذلا

 ثعابو اهمهلم ةيناسنالا ةرطفلا نوكت ىتلا ةحشلا ةيبرعلا تاداعلاب دودجلا دعبأ ىلاو

۔ -_ ١٨٨



 . ةماهشلا يدجتستو ةوخنلا ريثتست ةبدن تاخرص رعاشلا دئاصق تءاج كلذل . اهتاجلخ

 دبعلا كسمتو هلوسرو هللاب ناميالا يف لثمتت ةليضفلاو ةليضفلا ىلا ةيعاد هسفن ربتعي هنأ ايبو

 لعفب هللا رمأ دقو هنع ىجن ايع ءاهتنالاو هللا رمأ ايب رايتئالاو ءاحمسلا هتديقع ءىدابمب

 نم بلط دقف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اهتلمج نمو تانسحلا قابتساو تاريخلا

 يتلا ةقيرطلا ىلعو اهمهفي يتلا ةغللاب هبطاخيو هوعدي حارو ايلعف ءىدابملا هذه قيبطت هعمتجم
 ةعداص ةغالب نم يتوأ ام ىلعو عطاسلا هناهربو ةعطاقلا هتجح ىلع كلذ يف ادمتعم اهجهني

 ايبر لب هيف ىبرت يذلا عمتجملا ةرورضلاب سيل انه هينعن يذلا عمتجملاو رحاس نايبو

 . ربكألا يموقلا نطولا ىلا ريغصلا نطولا ىتح وأ ةنيدملا وأ ةيرقلا دح ىدعتي

 ىسالا لك ىسالاو يموقل اي
 اقلطم يعارملا يف مكوقياض

 مهرطبأ يذلا ام يرعش تيل
 مهقح يف ىفطصملا اياصو م

 ردقلا اذه ىلع لينلا ىرج ذنا
 رشأو صاصتخال اوبأرشاو

 رمع لدع مأ نامورلا ةطغض

 ريب مه انعسو مه انكلم ن ا

 ءارعش نم رعاش ملسم وبأف نطولل ةقيضلا دودحلاب فرتعي ال يمالسا يموق رعش هنا

 نوملسملاو برعلاو ىمحلا كهتنيو نيدلا ماضي نأ هنزحي ةيبرعلا ةدحولاو ةيمالسالا ةمالا
 . سابللاو برشلاو لكألا يف مهمه انكاس نوكرحي ال

 عماس ضرألا يف هللا يعادل له الأ

 مكباتك نا نآرقلا ينب اوقيفأ

 ىدهلا ةنس يف تبجلا دورق ثيعت

 ةنجهو اتهب هللا نيد نودعي
 ةملظ ضرألا يف مالسالا يده ناو
 ةيجمه يف مالسالا ينب ناو

 اننيد ةلابح عطقن انب مله

 ةبرت حيرلا يف هللا اياصو اورذنو
 مهريغ هللا حبق ال اوبذك امأ

 ۔ -_ ١٨4٩

 غعداص موق اي هللا رمأب ينإف
 عزانيو هماكحأ يف ضقاني
 عئانش تءاج ءاعنش اودقع اذإ

 عئارش هالالا بوص نم سيل نأو
 عطاوس يقرلل تناب لاز ولو

 عدافض وا الفلا يف يداعت شوحو
 عطاق ندمتلا رون نع نيدلا ذإ

 عفان رغفتسأ اهب سيلف
 عكاوللا هوجولا كلت تحلفأ الو

هتلا



 عئاظف لوقعلا مكح يف مراحم مهتعنم ذإ مالسالا ةلم اوفن

 عساو سفنلا ِ شت ام ىلا ليبس .هي اع قاض مالسالا اودلق ولو

 عئابطلا هتضتقا ايهم مهتلاذن اعتر ةلاذرلا يف مهتقلطأا الو

 صنلا لوط نكلو ةديصقلا يف تايبألا هذه هيلع تناك يتلا بيترتلا تزواجت دقل

 مهلوقب مالسالا ءادعأ اهيرتفي يتلا ليطابالا غمدي هصن يف رعاشلاو زواجتلا اذه ىلإ ينزوعأ

 ةقبر نم مهررحتب الا نوملسملا حلفي نل هناو يراضحلا مدقتلا قيرط يف ةبقع نيدلا نا

 مهيأر بسح طاطحنالا رؤبو فلختلا مالظ ف شيعلا مهيلع ضرفي يذلا يجمهلا مهنيد

 دحأ يف انب رم دقو هردص ايانح ألمي يذلا ناميالا رونب هلطاب مالظ احمو رعاشلا هدنف يذلا

 ( هللا رفغتسا ) هلوق وهو رعشلا نف يف عادبالا ةرورض هيضتقت تناك عئار تافتلا تايبألا

 تافتلالا اذهو . عفان اهب سيل هنأ نومعزي ىتلا هللا اياصو يأ ( اهب سيلف ) لاق نا دعب

 نيملسملا ممه ذحشي اذه دعب ذخأ رعاشلا نا مث ةيضاملا روصعلا يف برعلا داقنلا ةلاض ناك

 سوفن يف نابدي نيذللا ءادعلاو ةقرفتلا نأ مهعماسم ىلع انلعم نسحأ يه يتلاب مهظعيو

 اهيناعي نيذللا لاكنلاو ءاقشلا ببس امهو مالسالا ةمظع عجارت ببس امه مهنم ءافعضلا

 . ةمألا هذه ءانبأ

 عزانم نيطسقملل مهبلغأو مهرأجو نيملسملا خارص مهيفف
 عراش ةلالضلا يف قيرط لكو قئارط قاقشلا بيلاسأ يف مهل

 عناش هللا ىمح يف يدحتلا فيسب ءىنناش ةماقتسالل مهبلغأو

 : هلوق ىلإ

 عساو هامحرب مويق كيعادف هلضفب هيلا وعدي ام وحن مقف

 سيفنلا عئابط رييغت ىلإ احماط هراعشأ مظعم يف ملسم وبأ نتسي قسنلا اذه ىلعو

 هذه هقتاع ىلع الماح ةليضفلاو ةءورملاو نيدلا تاموقمب اهميوقتو اهبيذهت لقألا ىلع وأ

 ايندلا رومأب هتربخو هلل هتفرعم عقاو نم كلذب فلكم هنأب ةعانقو ىضر نع ةميسجلا ةيلوئسملا
 ناك ام عقو دقو مهلكاوتو مهيخارت يف اورمتسا املاط نيملسملا لاوحأ هيلا لوؤتس امل هكاردإو

 ول ريذحتلا رثكأ امو هنم رذح يذلا ريرملا عقاولا ةقشم دباكت ةيمالسالا ةمألا يه اهو هاشخي

 . ةيغاص انذأ ىقلي ناك

۔ _ ١٩٠



 اندلا ىضرن اننيد يف ىتم ىلإ مكنأش ام هللا لاجر نيأ

 ادعلا ميضلا انموسي ىتم لىا انقوقح نع زجعن ىتم ىلإ
 افصلا حدقنو لذلا انئافص يف حدقي ال ميضلا ةابأ انك

 ىرذلا لين يف حماطلا انتورذ يف حمطي ال فنألا ةامح انك

 ثيح اهاوس ام لك هتوعد مامأ ىسني يذلا ةيعادلا ملسم يبأ بولسأ وه اذه

 سحتف هؤرقت ةبهتلم العش هرعش ريصي ىتح خراصلا هلاعفناو ةشايخلا هفطاوع ءارو فرجني
 هتيضقل سمحتم هنإ . كيف امهءاكذا رعاشلا دصق نيتللا ةفنألاو ةيمحلا به كيبنج نيب

 رعاشلا اهرصاني ىتلا تاوعدلا وأ ةيلخادلا اياضقلا ةشقانم ددصب انسلو دودحلا دعبأ ىلإ

 ال يذلا نانرلا رعشلا اذه انيديأ نيب نوكي نأ انبسحو هب اهكسمتو قحلل اهتباصا ىدمو

 بستكا نئلو . ةميركلا قالخألا بحيو ةماهشلاب ضبني بلق هل ناك نم هلهاجتي نا نكمي

 نم راحبلاو يعارلاو عرازملا هفرعو بعشلا نم ةماعلا ىدل مويلا ةعئاذلا هترهش ملسموبأ

 هدئاصق نم عدبألا وأ عورألا تسيل ةديصقلا هذه نأ عيمجلا ملعيلف ةريهشلا هتينون لالخ

 قفو ام كلذو هتائف فلتخمب عمتجملا بولق فاغش تسمال اهنوك نم اهترهش تدمتسا امنإو

 يف لئابقلا هذه ةوخن اريثتسم اهنادلبو اهئايسأب ةيبرعلا لئابقلا بدني راص امدنع رعاشلا هيلا

 . ينايعلا نطولا قافآ هل تود يباطخ رعش

 اشهدنم لقعلا فقي ىرخأ دئاصق هل نإف رعاشلا دئاصق نيب ةلضافملا اندرأ اذإ امأ

 تدرأ ولف يارلا اذه ةحص ىلع ءيشب ميركلا ءىراقلل دهشتسأ نلو ةيعادبالا اهتمظع مامأ

 لاؤس ءىراقل نع اذإ امأ . اهنيب مكحلا بعصي دئاصق ةدع ينهذ ين تمحدزال داهشتسالا

 باجعالا نأ وه باوجلاف ملسم يبأ ىدل يلايخلا حينجتلا قفأ ىدم يف ييأر نع يلإ ههجوي

 نق هلايخ يف وهف رعاشلا اهكلتمي يتلا ةينايبلا ةوقلا يف نمكي اينإو بابلا اذه نم يتأي ال هب
 :نايب ةحنجأ ىلع كب قلحي هنإف كلذ عم نكلو ةلوادتملا عيضاوملا نم فولأملا دودح زواجتي
 كلذ ىلا بئرشت ءارعشلا قانعأ ىرتل اهئايلع نم لطت كلعجي ةيماس قافا ىلا

 . خماشلا ومسلا

 . رول ١ ا ذه نرم ةوفصل ا ةوفص مم نوكلا ذئاعلا رايخلا نيأ

 ىتتل ذئاقو هللا نئانض هدابع ف هللا اياقب نيأ

 ىرضو انيف بلعثلا دسأ دق املاتغا اذام ليغلا دوسأ نيأ

۔ _ ١٩١



 اهلحر تدش موقلا دعب تاهيه
 دهعمف دجسم نم اهدشنأ

 عضوم يفن يتدوشنم دجأ ملف
 اهرارحأ ىلع تحان ةلمرأ

 مهدعب انئزر هاوأ هاوأ

 قتمو عفاد نم ىمحلا يف ام

 اهنوص دعب ةمرحلا نع تعاض دق

 وج بائذ يحلا قرطو
 مهروبق يف يجلا ةاعر وعدأ

 نم تسيأ ذإ تاومألا اهل وعدأ

 ىقب ايف هبتنا يعارلا اهيأ اي
 اعمسمو اعمسم يقوص خصي

 ةدراب ةثج يموق حبصأ
 مهابلأ ىلع حصنلا رثأ ام

 مهبولق يف ظعولا خوسر امو

 ىستنم تراصو نيدلا ةيمح

 ىدتنمف عمجمف جبنمف

 ىرثلا نهر اهنلا تسدح مث

 ىوث نميف ةفسا توث مث
 ىضم نمع فلخ يف انتيلو

 ىقتي نم الو يزخلا بقعي ام
 ىمحلا رقع يف ةراغلا تنشو

 ىعترملا ساخو برزلا رثعدو
 ىعد نم ءاعد تيللا عمس نا

 ىعو نم مهيف لعل مهئايحأ
 ىغر امو ىغث ام يعارملا لوح
 ادنلا اذه هجعزي نم ناك ول

 ىقرلا تيعو بطلا هب يع
 ىصحلا ىلع ايحلا راثآك الا

 ىدصلا رخصلا يف خسري ايك الا

 . رعاشلا عمتجم هشيعي يذلا عقاولا ايهتقباطمل ناتعئار ناتروص نيريخالا نيتيبلا يفو

 نيملسملاو مالسالا ةمارك نع عافدلا هسفن مزلأ ملسم ابأ نأ لبق اميف انفلسأ دقل

 دادرتساو ىمحلا نوص بجاوب مايقلل مهتبدن يف ادهج لأي مل نيذلا هلاطبأ ممه ىلع الوعم

 همامأ ىقبي الو هل ىرخألا ممألا ةرصنب هناييا عزعزتي داكي نايحألا ضعب يف هنكلو قوقحلا

 ةبولسملا هتمظع ةداعتساو مالسالا تامزأ كف يف هيلع ليوعتلاو مألا نطولاب دادتعالا ىوس

 هيلا اجلي ايلق يذلا خيبوتلا ىتحو رملا باتعلاب ةجوزمم ممألا كلتل هراعشأ ضعب هجوي هارتف

 ناع يف ةرايزلاب لضفت

 دحمو لضف نم تئش ام دبت

 انأش مالسالا ةبيه نم دبت

 لاجرلا رارحأ لاعفأ دبت

 لاغملا تازيزع باسحأو

 لالضلا بزح يف هللا لويخ
لاذقلا ضيبم رفكلا هيلع



 لاغ لك صخرت نيدلا رأثب تايمصم لاجرلا مه دجت

 لامكلا ديدانص نف دبع مون متغ قرشلا نيطق

 لاجحلا تابر نيب :ائينه اومانف الوأ اندنع اوموقف

 لايشلابو نيميلاب ادايذ مكنع دوذنو مكقح ذخأنس

 : هلوق ىلإ

 يلاعاألاو لفاسألا رضختس يضاوملا ءارييغلا فايسأب

 اهلسرأ دق ناك ايبر ءابدألا نم هيرصاعم ضعب ىلع ةديصقلا هذهب دري ناك هنأ ودبيو

 : لوقيل ملسم وبأ ىربناف لاجملا اذه يف ةوعد

 لاجرلا رارحأ تعمسأ دقل يلاعلا ىعاد اي كيبل الا

 ةلص دكؤي انيديأ نيب يرعش صن يأ دوجو مدع مغرو اذه دكؤي ايب حرصي مل هنا الا
 ةيار ءالعإ ىلع هصرحو ةيبرعلا ةدحولا ىلإ هنينح نأ الإ ةيبرعلا راطقألا ءابداب رعاشلا
 ىلع تيبرتلا وأ ةدحولا هذه معد هنأش نم ام لك ىلا هقوتو هعوزن ايهيف ىلجتي مالسالا

 ةلواحم ىرخأ اعطقو ( افصلا ناوخإ ) ةيرعشلا هتعوطقم ربتعن نأ انل زوجيو . ليلعلا اهدسج

 هذهب ثعب دق نوكي ايبرو ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا يف بادآلا بكاومب ماحتلالل هنم

 . هرصع يف ةيبدألا تاكرحلا ضعب لثمت ىلا ةيملعلا تاسسؤملاو تاعايجلا ىلا تاعوطقملا

 . ةليضفلاو ملعلا ىلا اهيف وعدي اتيب ١٦ اهتايبأ ددع ةعوطقم نم تايبأ هذهو

 افولاو ةليضفلا رارحأ فاتكأ اومحازو ماركلا ممه اودلقتف

 افوسم ل اكل ا اور ذت الو اوكزت هب ايب سوفنل ١ ريس اوحلصتس او

 افصلا ناوخإ سانلا لك سانلا الئاق مكيف دجملا موقي ىتح

 : اهيلا نيبستنملا وأ ةفاحصلا ىلع نيمئاقلا ضعب اهيف بتاعي هنأ ودبي ىرخأ ةعطقو

 دويقب ةقوثوم اهنكلو اللعت مكنم 9 ام ال اب تكسمت

 دوهع ضقنب ايكح متمربأو اننيب وفصلا متمرح متنك اذإ
 ديدج لكل لايم ينإف مكعبط قفاوي اعبط انل اوتاهف
 ديرج ناسل نم رح ةطقنو ةقاطب نم ةعطق مكيلع زغت

۔ _ ١٩٣



 يف اشاب ضاير دي ىلع سسؤملا يمالسالا رمتؤملا يف اهمظن يتلا ةعئارلا هتديصق امأ

 يتلا ةمهلا ةمظع دكؤت ايك اهحارتأو ةمألا هذه حارفا يف ةكراشملا ىلع هصرح دكؤت اهنإف رصم

 . ةميظعلا سوفنلا الا اهب ضوهنلا ىلع ىوقت ءابعأب ضوهنلا تاعبت اهيلع يقلتو هسفن المت
 حماطم نع ريبعت ريخ اهيف ربعو ةنيفدلا هتانونكم نع ةديصقلا هذه يف فشك دقف

 . بيصعلا تقولا كلذ يف ملسملا ناسنالا

 رخأ راودأب رودلا يضقني رشبلا راودأ ملاعلا تزه

 رمقلا داتراو ملاعلا قياض هل رهدلا صقر رود لك

 رحسلا هولتي ليللا فصن نإ ادلج اهعس ملاعلا اهيأ

 رذنيو ابنم عضري انلك لفاح مأ لينلا اذه ذنا

 رقسب ءىيش هبشأ ةيح اهعضرت انلفاح تدفف

 ربوو شاشمب انطبتغاو امد مث انبل اهتعضر

 رجحلا معلب اهعنقي الو ال يمترت ام اهعنقي ال يهو

 رشبلا حاورأ فقلت يذ نأ ىلع ىسوم اصعب انتركذ
 رفحلا يف ىمارتن انيقبو ابهذ يرجي برغلا يف انلين

 : هلوق ىلإ

 رردلا ىضرأ ال مجنالا مظنأ لزأ مل ارصن رعشلا نوكي ول

 رثع ماق نإ رصنلا يف ملق ىلإ عجرن مل فيسلا انكلم ول
 ردق فيك هتلم ىخال هرصن يدبي رجحلا رويغلاو

 روسلا يآ مكتضمن تحدم امدعب ءانث يرعش اوذخف

 ةقيضلا ةيزكرملاب نمؤي ال هنأ ثيح لاجملا اذه يف هعافدنا ةوق دكؤت ةريثك ةلدأ كانهو

 . ءامتنا مالسالا نود ايب ىضري الو نطولل

 مهيف هريثأتو ءارعشلاب هرثأت

 . كلذ نع هسفنب عفرتي املثم ءارعشلا ىلع ةلاع نوكي نأ هرعشب ملسم وبأ عفرتي
 اهل ةلقتسم ةيرعش ةدحو لكشي هنأ ثيح ديلقتلا وأ ةيعبتلاب هيلع مكحلا زئاجلا نم سيلو

۔ _ ١٩٤



 عم قفتت يتل ا يناعملا ضعب هرعش يف دروأ هنأ تيأر نئلو زيمملا اهبولسأو صاخل ١ اهجهن

 تنأ كعالطالو يناعملا هذهب زازتعالا ليبس ىلع الا كلذ ايف ءارعشلا لحاطف تاركتبم

 نكميو ةداجتسالاو ردنتلا ليبق نم يتأت ام ابلاغ اهنا ثيح يناعملا كلتب هباجعا ىلع ءىراقلا

 ملو مهب بجعأ نيذلا رابكلا ءارعشلا ةمدقم يف تباث نب ناسحو بيطلا يبأو ةرتنع رابتعا

 ىتلا ةيضقلاو ناسح اهيلا وعدي يتلا ةوعدلاف . مهجهن ىلع ريسلا نم صالخلل اليبس دجي

 ةيماس يناعم ءايشألا هذه لك يبنتملا ةمه كرحي يذلا حماجلا حومطلاو ةرتنع اهنع عفادي

 ءاوجالا سفن يف قيلحتلا نم هل دبالف اذه ىلعو اهنم ءيش يف طيرفتلا ملسم يأل نكمي ال

 كانهو . طرفملا ريغ ردقتلابو اردان الا مهامح كهتني ال هنأ ىلع ةثالثلا اهيلا قلح يتلا

 دجتل كنا ىتح اهعباطب عبطناو اهراكفأ ىنبتو ملسم وبأ اهب بجعأ ىربك ةيمالسا ةيصخش

 يذلا فوع نب راتخملا يراشلا ةزمح يبأ ةيصخش اهغا هراعشأ يف ةحضاو ةيصخشلا هذه ءارآ

 حارو فصولا اذهب ملسم وبأ قلعت دقو . راهنلاب ناسرف ليللاب نابهر مهنأب هباحصأ فصو

 نكمي ال ثيحب سانلا نب اماع حبصأ عئار فصو هنأ قحلاو هراعشأ نم ريثك يف هددري

 . نيملكتملا لكل عاشم وهف دلقم وأ قراس هنأب هلمعتسم ةيمست

 ةليضف ىلع رضعت تناك ميدقلا يبرعلا رعشلا نم ةديصقب ملسم وبأ بجعأ ابرو

 داشنال ىربناف هيأرب هديؤي نأو هءابعأ ةديصقلا بحاص رطاشي نأ دارأف ةليذر نع ىهنت وأ

 ةيمال ةايسملا هتديصق ملطم يف ثدح ام اذهو ةميدقلا اهتقيقش تايس مظعم لمحت ةديصق

 هذه رعاشلا ادب ثيح نيتربهشلا نيتيماللاب ةرثأتم اهنأب لوقلا انسفنأل حيبن يتلاو مكحلا

 : اهيف لاق ةيديلقت ةيادب ةيماللا

 لذج الو نزح امل رمتسي ال لود اهنا يلايللاب ثرتكت ال
 لقتنت ثير الا لكشلا رهظت ال اهنولت ءابرح ةلح نأك

 هئاخرتسا نم اهدعب قافأ اتيب رشع ةسمخ ىدم الا لاونملا اذه ىلع ثبلي مل هنكل

 : الئاق هعمتجمو هئراق بطاخي هب اذإف يفطاعلا

 لبج هصخش مزعب رومال ا ينقلاو دلج همسا بطخب بوطخل ١ كص

 لجرل ( هئاقلت نم كرسي ايب اقلم الو اسكن ال س انلا عناصو

۔ _ ١٩٥



 قفتي يذلا يبألا هعبط نع اهردصيو هتحيرق نم اهمهلتسي ةديصقلا رئاس يف ىضمو

 ءادعألا ةعراقم هسفن مزلا يذلا يمرضحلا سيق نب ميهاربا مامالا وه رخآ رعاش عبط هعم

 نب سابعلا لاق نئلو . ةيودم ةنانر هدئاصقو نايع يف ةروهشم هتريسو ملقلاو فيسلاب

 . ( يسابعلا رصعلا نم ) فنحألا

 بتكلاو لئاسرلا تاوالح نياف ىضر الو طخس بحلا يف نكي مل اذإ

 لب اوهر نفسلا يرجتو ءاخر حيرلا بهت نأ هقوري ال بحلا ريغ لاجم يفو ملسم وباف
 . هيغتبي يذلا دجملا كاردال تابكنلا ةعراقمو لاوهألا بوكر ذلتسي هنا

 ليغلاو رهدلا تابكن هنود نم ينعراقت ال دجم كرد ينرس ام

 هل اهنم فنأن ةفص هذهف ءارعشلا نم هريغل عبتم وأ دلقم ملسم ابأ نأ معزن الو اذه

 . اهركذ وه فنأي ايك

 نيذلا كئلوأ عم ةصاخ هحاضيا بعصلا نم سيلف هل مهديلقتو هب ءارعشلا رثأت امأ

 رثكأ اذهو ةيمالسالا ةدحولا ىرع قيثوت ىلع ضحلاو هللا ىلا ةوعدلا لاجم يف هراكفأب نودتقي

 ةيبرعلا راطقالا ءارعش امأ . ملسم يبأ رصع نم ادمأ برقألا نيينايعلا ءارعشلا ىدل احوضو

 ايراد تسلو ملسم يأ يناعم ضعب رخآلاو نيحلا نيب مهراعشأ يف يل حولت اهنإف ىرخالا

 ىنعمف . نكمب وهتو رطاوخلا دراوت ليبق نم كلذ نأ مأ هب اورثأتف هناويد ىلع اوعلطا مهنأ له

 : ةيبرعلا ةمألا ابطاخم هيف لوقي يذلا ةشير يبأ رمع

 مرصنملا كسمأ نم الجخ قرطم يفرطو كاقلتأ

 ءاج ديلقتلا ىلا بسني نأ هؤوسي يذلا ينابق رازنو . ملسم يبأ رعش يف نئارق ةدع هل

 : هدئاصق ضعب يف

 رانلاو ةنحلا نيب ام ىطسو ةقطنم دجوت ال

 : لوقي يذلا ملسم يأ ىنعمو ىنعملا اذه نب بسن دجوي هنأ ىرأو

 ىنجلا رم نكأ اولح نكأ مل نا ةثالث الو ناهجو ىلام

۔ -_ ١٩٦



 حال . ملسم يأ راعشأ ضعب صئاصخ لمح نم ولخت ال يقوش دمحأ راعشأ ىتحو

 هتديصق يقوش هب أدب يذلا عئارلا علطملا احوضو اهرثكأ لعل عضاوم ةدع يف كلذ يل

 : وهو ملسو هيلع هللا ىلص ميركل ١ لوسرل ١ حدم يف ءامصعلا

 ءانثو مسبت نامزلا مفو ءايض تانئاكلاف ىدهلا دلو

 : هلوق وه ١ ذهل اهس اشم ىنعم ملسم يب ال ن أ ملعن نحنو

 ناحلأو ديراغأ تانئاكلاف هرئايض ىرشب نع نوكلا برعأو

 اهيأ نظأو نيرعاشلا نيب ةيدسجلا نكت مل نإ ةيحورلا ةلصلا انل دكؤي اذه لمعلو

 ( ريثأتلاو رثأتلا ) ميلا اذه يف ةحابسلا لغون نأ ىلع اصيرح تسل كنأ ميركلا ءىراقلا

 دعب نع منت ىتلا ةيتاذلا تايبألا ضعب ىلع ءوضلا ءاقلال تقو نم انيدل ام لغتسنلف كلذل

 مالكلا كلذ ةرثك ىلع نكلو عوضوملا اذه يف ملكت ام رثكأ امو هدلج ةوقو لجرلا اذه ةمه

 يذلا مئارلا ريثكلا نم ليلق اذهو كريمض ىلا اذفنم الو كنذا ىلا اليبس هنم للملا دجي ال

 . ةشايحلا هرعاشم هتفذق

 : رهدلا ايناع لاق

 ىبتجملا يدالتو يحالس وهف زجاع لايتحا رهدلا عسو نإ

 اكز يقافناو مزعلا قفنأو هفو رص يتناها يف قفني

 ىنج ام لايتحا ىلع يردقو همؤل نع يفنج هيلا يبنذ
 ىجشلا نم مهقولح يف اكنا همال ىلع فتحلا يننأو
 ىلتبم رجحل رصنلا دهجأو اهقحب يتيرح نع دونأ
 العلا نم هزجنأ نأ ميطسأ ال دحلا فرعأ ال يننأو

 ىرثلا قابطأ نيب ينوكس دح ىلل دهجلا لطبا ال يننأو
 ةروص ءاطعاو هتاذ صيخشتل ةروصقملا هذه نم هصصخ يذلا عطقملا نم مسق اذه

 هتبغر عبشأ مل اذإ ريصقتلاب ءيراقلا ينمهتي ال نأ دوأف ةروصقملا يف انمدامو . هئدابمل ةيفصو

 طب رغتلاو طارفالا نيب دصتقأس يننكلو كلذ ىلا ةبغرلا يب عزنت دقو اهتايبأ نمم ديزملا درسب
 غ تايبأ هذهو ةروصقملا ةءارق ديعتسأ انأو يرعاشم تسمال ىلا تايبألا ضعب ىلا اريشم

 : يأرلا ةيرح دييقت ىلع ةلالد هيف لوألا تيبلاو اهيف ءاج ايك ةلسلسم

۔ _ ١٩٧١



 ىسألا اهيكذيو فوخلا اهئفطي هريمض يف نمؤملا ةريغو

 ضتني ال هبارق يف فيسلاو اهنمكم يف ةريغلا عفنت ام
 ىغولا يف تافصاعلا يوه ىوهت اطقاس افسك ليخلا ركت ىتح

 ىضغلا ناديسك اسمش اسباوع ابزش ةايكلاب ازمج زمجت

 ىحضلا دأر ىجدلا ضرألا للج هناكرأ ةكلاح قليف يف

 ىرثلا ىلا لصي مل ىوضر هيلع ىوه ول اجاجع وجلا يف لقت

 ةعور روصتي نأ ءىراقللو ىرخأ ىلا ةدمحم بدن نم لقتني لاونملا اذه ىلعو اذكه

 ىوه ول هنأب هفصو يف رعاشلا عدبأ يذلا فيثكلا رابغلا اذه هيف ليخلا ريثت يذلا فقوملا

 : لوقلا ىلا صلخي مث . ضرألا ىلع طوقسلا نيبو هنيب لاحل ىوضر لبج هيلع

 ىضقنا مث هل ناك ام ناكو هفيس لس حلاصلا فلسلاو

 ىنب نمو ثر احو سر افغل ةح اص ةنيط ت افرل ١ كلت

 ىسع يف وأ جرف لعل يف وأ. ةزع نع اهنيب نوثحبت
 ىمعو لهجو لقعلا ةعيضو ةفلخم ةينمأ اذي مكلت

 ابشلا ىلع ابشلا ميطحتب نكل ةثارو نع كلمي ال دجملاو

 يف دادجألا رخافم اهيف ركذي اتيب نيرشع )٢٠( ةبارق اذكه ةديصقلا يف لسرتسيو

 . هل احايترا زتهت مهماظع نأ لوقأ داكأ رعش

 ىدتجمو الئانو الناطو ىدهو امولح نوكلا اوعسو مه

 ىرولا عابلا اولوطو اودقفأو اودجوأو اودجنأو اودجمأ مه

 ىمتحملاو اهدشو اهدجو اهذدح سيمخلا تابكل مه

 ىدرلل اومارت عورلا قزأم يف اهرحب نحجرا ليخلا اذإ مه
 ىرتفي ال مهدعب ثيدح الا مهدجمسم نم انل امو انفالسأ

 لبق انك دقلو ىرخألا هدئاصق يف جذامنلا رثكأ امو هتروصقم نم ةفطتقم جذامن هذه

 ىلا دعنلف رعاشلا اذه رهوج ةلاصأ نع ءىبنت يتلا راعشألا نع ثدحتن جذامنلا هذه دورو

 . اهنع ثيدحلا ةلمكت

۔ _ ١٩٨



 نإف كارعلا اهلسرأ رهدلل لوقأ

 السع ناو اباص نا كساك تاهو
 لبهاو ليولاف اهتطخل عزجا
 لسعلاو باصلا يدل ىواست دقف

 : هتايح لحارمو هتلوفط جرادم اركاذ رخآ عوضوم يف لوقيو

 يعبترمو يتاحورو اهيف تأشن

 ينرهبيف لخ ىلا اهيف حاترأ

 مهنيبو ينيب ىونلا مكح لاحف
 رشب ىلع يقبت ال رهد اي ماتح
 دما اهل مأ يبرح كيار لكا
 ىتعس ىلا نىنقلطأو لاقعلا لح

 مهقح رارحألا سحخاب اي رهد اي

 ناحيرو دنر ال ةليضفلا حور

 نافرعو فورعمو دصقو قدص

 ناوخ رهدلا نأ تدكأت انه

 ناسحإ رحلا ميض ماتحو رح

 ناولأ تالاحللو يدهع ينإف

 ناسرف ناديملل كنوجس ىفف

 نايد هللا نا ةلادعلا طعأ

 سبج هنا لب لذاختي مل هحومطو نبجت مل هتمه نكلو اماع نيتسلا رمعلا هب زواجتيو
 . هرهزل اببس مدقتملا هرمع نم

 للك رلك

۔ __ ١٩٩
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 كولسلا دئاصق

 ) ملسم يب ا رعش ق

 يدنكلا ناميلس نب دمحأ : ملقب

 نم مهقزرو رحبلاو ربلا يف مدا ينب مرك يذلا هل دمحلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ولع هتلزنم ولعت نم مهيف لعجو ، تاقولخملا رئاس ىلع ليضفت لجأ مهلضفو . تابيطلا
 ءارو ايعس ،} تانئاكلا . .. ءعىشنمل الالجإو اميظعت ءانثلاو دمحلا ءاول نيلماح ] تاومسلا

 . تامركملا لضفأو تاجردلا ىمسأ لينل هتاضرمو هوفع

 ءايبنألا متاخ ىلع ملسأو ىلصأو ، هلضف ءعىفاكيو { هتمظعو هلالجب قيلي ادمح هدمحأ

 . دعبو نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحم نيلسرملاو

 تاظحللا هذه يف . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا . . ميركلا عمجلا اهيأ

 نب ملاس نب رصان خيشلا لوح رودي يذلا ثحبلا اذه ةءارقب فرشتأ ةيسمألا هذهل ةكرابملا

 ينالهبلا ملسم ابأ بحأ يننأ نم مغرلاب انعوضوم ىلاف . . رعاشلا هيقفلا يحاورلا ميدع
 اهلثمب نامزلا دوجي املق ةديرف ةيصخشك هل ديدشلا يباجعا نم مغرلابو هتلا يف اصلاخ ابح

 هنع ةباتكلا نم بعصأ ارمأ دجأ مل يننأ الإ هأرقي نم ىلإ يعايسو هرعشل يتءارق ةرثك عمو

 . اهل اؤفك تسل ةقئاف ةراهم بلطتي هراوغأ ربس نأل كلذ

 )١( ماع ىدتنملا اهايحأ يتلا ةيبدالا رمسلا تاسلج ىدحا يف تشقون ١٩٩٠م .

 ۔ -_ ٢٠١٠١



 هتايكولس نع ةباتكلا نإف ملسم يأ تايكولس نع ثدحتأ نأ يل صصخ دق ناك اذإو

 هلعل لب هضارغأ فلتحم يف ازراب كولسلا دجي ملسم يأ رعش ىلع علطملاف . ةبوعص رثكأ

 قيرطلا وه كولسلا ةملك ىلإ برقألا يوغللا فيرعتلا ناك اذإو . . هرعشل ةزيمم ةمس

 نأ ىلع ملسم يبأ رارصإ نإف ةغللا مجاعم نم هريغو برعلا ناسل يف ءاج ايك ۔ ميقتسملا
 ۔ بلاغلا يف ۔ هلك هرعش نأ دجن كلذل . ىنعملا اذه نم يتأت ةماقتسالا وه هبدأ روحم لعجي

 يذلا فرصلا يكولسلا هرعش ادع اذه . . اهيلا عاد اهنع قثبنم ةماقتسالا لوح روحمتم

 لسوتي وأ & تاحلاصلا تايقابلاب وأ ىنسحلا هئايسأب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هلالخ نم عرفت

 . ةيوبنلا حئادملا قيرط نع ىلاعتو هناحبس هلللا ىلإ هلالخ نم

 لماتملا رظنيلو ميقتسملا جهنلا اذه راطإ نع جرخت ال اهلك هيثارمو هحئادمو هتاينطوف

 دئاصقل هتاسيمخت رظنيل مث ث ةينيعلاو ةيميملاو ةينونلاو ةروصقملا عبرألا ةينطولا همحالم

 ءالجألا ءايلعلا يف هيثارم كلذ دعب رظنيلو يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ددجملا بطقلا

 ىتحو مهريغو يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلاو ةمئألا بطقو يملاسلا نيدلا رون مامالاك

 . عيفر يكولس بلاقب اهغاص هرصع ماكحل اههجو يتلا هحئادم

 بابسألا نع امأ . رمألا ةقيقح ىلع فقنل ةلثمألا ضعب كلذ لك نم ذخأنلو

 ءافص نع ةقثبنملا ةيناييالا هتيفافش ىلوألا ةجردلاب يهف جهنلا اذه جهني هتلعج يتلا لماوعلاو

 ءايلوألا ةبترم ىلإ هتلصواأف ىلاعتو هناحبس قحلا ةفرعم نم اهلالخ نم نكمت يتلاو هتديقع

 يف رحبتم ملاع وهف بسحف ارعاش نكي مل انرعاش نا ثيح غارف نم تاي مل اذه نأ رهظيو

 . عورفلاو لوصألا

 نم ةسوململا ىنعملا ةلازج كلذب دهشت ايك }‘ كلذ ىلع دهشي رهوجلا راثن هتباتكو
 ملسم ابأ نأ ىلع اضيأ لدت ةيكولس ةديصق لك لبق اهدجن يتلا ةيرثنلا تاحرتقملاو . هرعش

 يداع ثيدح يه لب فلكت نود مظني وهف 35=بسحنف ارعاش هرابتعاب دئاصقلا هذه مظني ل

 . هللا عم ةولخ لاح يفو ةمات ةيئاقلتب يتأي هل

 لتبتلاو ءوضولاو ةراهطلاب هسفن ءعىيهي ۔ تامدقملا كلتل انمهف نم رهظي ايك ناكو

 هبر اهب يجاني ءاعد لكش ىلع تايبألا كلت باسنتف . ليللا ةفدس يف ةالصلاو عوشخلاو

 قفختو هبلق اهب ءعىلتميو هنادجو اهب ميهيو هتفطاع اهب شيجت ةعيفرلا ةيحورلا تاظحللا كلت يف
 . هحناوج اهب

۔ _ ٢٠٢



 ةيرعشلا ةبهوملاو ةيبرعلا ةغللاو هقفلاو نيدلا لوصأ يف ةيملعلا هتكلم نإف ترشا ايكو
 هذه لك هجوتلا قدصو لمعلا صالخاو بلقلا ةراهطو ةديقعلا ءاقنو نهذلا ءافصو ةذفلا

 . ةديصق ىلإ ةرم لك يف هؤاعد لوحتي نأ ىلع يوفع لكشب هتدعاس رومأ

 هسفن يف لعافتت يتلا ممهلا مظع ردقبو ةديصقلا لوط نوكي ةولخلا كلت لوط ردقبو
 هابص يف اهشاع يتلا ةئيبلل نأ كشالو هتحيرق اهب دوبت يتلا ةديصقلا يف ساكعنالا نوكي

 نب ديعس ققحملا ةمالعلا كردي مل ناو وهف . ههجوت يف غلابلا رثألا اهيف ىبرت ىتلا ةرسالاو
 رثألا غلاب ديعس نب دمحأ خيشلا هلجنب ةميمحلا هتقالعو هب هدهع برقل نأ الا يليلخلا نافلخ

 : هلوقب هتينون يف كلذ نع ربعي وهف هسفن ين

 ناسحإو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلل اهيف حاترأ

 . ةضبان ةيح لازت ال هراثآو هتليخم يف الثام ناك ديعس خيشلا صخش نأ ىلإ ةفاضإ

 ةيلادلا ةديصقلل هسيمخت كلذ يف ناكو اهبحاصب ءادتقالا يف دهتجاو ، ملسم وبأ اهب رثات

 . ةيميملا كلذكو « ءانثلا طومس »

 كولس يف ارثأ ةيبرتلل نأ كشالو ايضاق اهيقف ملسم يأ دلاو نوك بناج ىلإ اذه

 ناو { ةيفوصلاب ةقالع هل نأ ودبيال ملسم وبأو فوصتلا ريغ هتقيقح يف كولسلاو ناسنالا

 كولسلا نا ةقيقحلا نإف فوصتلا راثا نم رثأ كلذ نأ كشلا دجوي امم ءعىش هرعش يف سمل

 عم سملي ال ام اذهو . ةايحلا عم ماتلا لعافتلاو هللا ىلإ قداصلا هجوتلا نيب عمجي بولسا
 . ةيتايحلا رومألا يف طيرفتلاو اهيف طارفالا نم ءيشب ةدابعلل عطقنت يتلا ةيفوصلا

 عم لعافتلاب ةقفدتم ةايحلاب ةضبان ةتحبلا تايكولسلا كلذ يف ايب ملسم يبأ دئاصقو

 . ةيفوصلاب هتلص نيمزاج دعبتسن انلعجي يذلا رمألا . . اهتايطعم

 ؟ كولسل ا دئاصق مظن ملسم وب ] أدب ىتم

 ءاسأ يف ىنسالا جرعملا ) مظن هنا ركذي ثيح اركبم هتايكولس مظن يف ملسم وبأ أدب

 )١٢٩٩( هنم ريخالا ماعلا يف ديدحتلابو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن يف ( ىنسحلا هللا

 مس اب لقتسم ن اوي د ف اهعمج ىلع مزع ةيكولسل ا دئاصقلا نم ددع هيدل عمجت امدنعو

 ۔ ٢٠٣ ۔



 ىلا هحتي هنا نم عاشي ام فالخب اذهو ٦ ) ينالهبلا ملسم يا راكذأ يف ينابرلا سفنلا )

 . ةميقتسم رغ تناك ةايح يف هل ةبوتك هتايح رخآ يف الا كولسلا

 رثؤي مل هنا ظحالي امو صئاقنلا نع ةديعب دماحملاب ةلفاح تناك ۔ هللا همحر ۔ هتايحف

 هفادهأ يف طباهلا ايناو هتغايص يف كيكرلا رعشلا كلذب ىنعأ الو ءيدر طباه رعش ىأ هنع

 نآرقلا قيحرب ةعرتم ىوتسملا ةعيفر تناك هنع ترثأ ىتلا ةليلقلا هتايلزغ ىتحف هضارغأو
 . هتاقرفتمو هيجاحأو هتايناوخا نع الضف ميركلا

 وأ تاينطو وأ حئادم نم ملسم يبأ رعش تاقرفتم نم جذامنلا ضعب يلي اييف ذخأن

 يف تفلأ يتلا بتكلا نم ضعب ضيرقتك ىرخأ تابسانم يف اهلاق دئاصق وأ تايناوخا
 . تاظعلاو ربعلا نم هلمحت ال تايكولسلا ىلا نوكت ام برقأ اهنأل يثارملا كرتنو . هرصع

 لإ هنأل كلذ يثارملا عدبأو عورأ نم ىحب لدعت ملسم يأ يثارم نا الا يعيبط رمأ كلذو

 الإ يثري ال وهو . ةفطاعلا شايج رعاشملا فهرم وهف هملع ةرازغو ةينايبلا هتكلم بناج

 يف لاجرلا ءالؤهل هيثارم يتأت كلذل © مهل ابح هحناوج ءىلتمت نيذلا لاجرلا نم ذاذفالا

 ةفطاع هب شيجت امع هتن اكمو ديقفل ا لاح نع ربعت فدص أ ةربعم عيفر ىوتسم

 . ههاجت رعاشلا

 ملسم يأ كولس رهظي نكلو يثارملا نم عيش ضارعتسا ىلإ ةجاح يف انسل نحنف اذهف

 ةديعب نيريثكلا رظن يف نوكت دق تالاجم يف ميركلا نآرقلل هب رشتو ةماقتسالا لوح هروحقمتو

 . بناجلا اذه دنع

 كلف ف رودت ينيوث نب دمح ناطلسلا ىلا اههجو تلا هدئاصق ىرن حئادملا نمف ِ

 ميركلا نآرقلا روس ىلع خيشلا اهبتري دئاصقلا هذه ىدحإ دجن ثيح . ميركلا نارقلا

 : لوقي ثيح

 ىلعلا تاماقملل لصأ ملحلاو افع نم يدايأ دمحلا ةحتاف

 ىحضلا ءأر يف سمشلا ءالجنا لثم ايهبو ارهزب دجملا رهدزي

 ۔ ٢٠٤ ۔



 : لوقيو

 ىمعلاو لالضلا صحم يف قوراف لا هفيس دحو ناقرف هاده

 ىصحلا ضق نع لمنلا زجع لثم ارعشلا اهنع زجعي هتافص
 : اهرخآ يفو

 ادب يناثلا قلفلا نا تنقيأ هتسد يف هتدهاش اذا نمو

 ىدتهم يف هغلبي نمو مهنم هريظن نمف سانلا وه نمو

 تايلك نم ةملك لك لخدأ ثيحب يسركلا ةيآ تايلك ىلع اهبتر ةيئاط ىرخأ ةديصقو

 . ةديصقلا تايبأ نم تيب ف ةميركلا ةيآلا

 عافدلاو ةزعلا راعشتسا ىلا وعدتو ممهلاو مئازعلا ضهنتست اهنإف هتايموقو هتاينطو امأ

 اونب نيذلا حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو هب كسمتلاو مالسالا ىلا عوجرلا قيرط نع قحلا نع

 ثادحألا عم رعاشلا لعافت قلطم نمف . كسمتلا كلذ لضفب اهددؤسو اهزع ةمألل

 رمتؤم داقعنا ةبسانمب رصم ىلإ ةليوط ةديصق لسرأ يمالسالا يبرعلا ىوتسملا ىلع ةرصاعملا

 ةصاخو ميركلا نآرقلا نم حضاولا سابتقالا نم اهب ام بناج ىلا ةديصقلاو { اهيف يمالسا
 . ةقداصلا ةيناميالا ةعزنلاب ةئيلم ىهف رمقلا ةروس نم

 نم نأش لك يف يكولسلا هجهنب هكسمت ىلع ةلالد رثكأ يهف نامعب ةصاخلا هتاينطو امأ

 . هتاعادبإ نوؤش

 ىتح نامع يف هل ريظن ال اجاور يقل ملسم يبأ رعش نأ ىلإ ريشأ نا ةبسانملاب ينتوفي الو
 اهولقانتيف سانلا اهفقلتي ىتح هرصع يف نايع ىلا لصت نا ام دئاصق نم ةديصقلا نا

 يملاسلا نيدلا رون مامالاب هيبش اذه يف وهو . مهتصاخ نع الضنف سانلا ةماع اهظفحو

 ولخن داكي الف ينامع لك بلق ءا ديوس لتحت لازت الو هتافلؤم تناك يذلا - هيلع هللا ةمحر -

 داكي ال كلذك نايعألا ةفحتو نايبصلا نقلتو ماظنلا رهوج باتك نم ةخسن نم ينامع تيب

 ناويدلا نولقانتي سانلا دحن انك اعوبطم ناويدلا رودص لبقو ملسم يبأ ناويد نم تيب ولخي

. ديلا طخب هنم ائيش وأ



 ةروهشملا عبرألا محالملاف . صالخالا وه جاتنالا اذهب سانلا لبقتل دحوألا لماعلاو

 جرخت ملو اهجراخو نايع يف قافآلا تقبط ةروصقملاو ةينيعلاو ةيميملاو ةينونلا يهو ملسم يأل

 نحن يذلا كولسلا طخ وهو هسفنل ملسم وبأ همسر يذلا ماعلا طخلا نع دئاصقلا هذه

 : اهيف لوقي امبو قحلاو ملعلا لقعم ىوزنب ديشي ةينونلا يف هدجن ثيح هنع ثيدحلا ددصب
 نانفأو راهزأ نهيف قحلل سدق اهلك تاصرع ىلع لزنا

 نارهظو ناعيق نيدلا ةمئأ توح ثيح رونلا تابزع ىلع لزنا
 نامدا جيرعتلاو لحلا ىلع اهل مهدهاشم تلتحا ةكئالملا ثيح

 نانعم راونألا نم اهيف بصنت تكزو تكروب دق ةسدقم ضرأ

 خيرات يف ىوزن ةناكم يه ةليصأ ةدعاق ىلع زكتري كلذ يف وهو اهيف هلاق ام رخآ ىلإ

 . روهظلا كلسمل ةقرشم تارتف نم هتدهش امو مالسالا

 يف كلذ دسجيف يولع قفأ نم جرعي ىوزن ىلع اوعباتت نيذلا ةمئألا ركذي امدنعو
 : مهيف هلاق اممو ةضبان ةيح دهاشم

 مهب فينحلا نيدلا ظفح ةمئأ

 نايدأ هللا نيدل ليق موي نم

 ىرش دسأ ميضلا ةابأ ةارس ديص

 نابهر نوهاول مئازعلا سمش

 مهتداق سانلا ةاده ةاجنلا نفس

 ناطيح مالسالل رئارسلا رهط

 مهتمكح هللا مكحب نوديقم
 اوناك ىدملا ناك ام ثيح مهمو

 ممهرصبأو قح يف سانلا عمسا مه
 نايمعو ممص ومه هاوس يفو

 ءانبأ فطعتسي ام اريثكف ىحلا نادجولل ةراثاو ةنمؤملا بولقلل ةبطاخم ةديصقلا يفو

 كلذ نوكي ناب حصنلا مهيلا يدسي ام اريثكو ىدهلاو ناميالاب مهايإ هريكذت لالخ نم هتمأ
 سفن نع ثدحتتو ةينونلا جهن يف ةكلاس ةيميملاو . مهاياضق جالع يف مهل هجوملا وه ناميالا

 . لوقي اهيفو بلاقلا سفن ىلع أت ةرورضلابو اهتخا هنع ثدحتت يذلا عوضوملا

۔ ٢٠٦ ۔-



 مهراصتنا قدص قحلا لهأل ائينه

 مئان رهدلاو هللا يف مهتظقيو

 ىضرلاو طخسلا يف هللا اياصوب اوفو

 مئارك ماركلا لاعفاو امارك

 هئايب ابرش نارقلا ىلع اوبش
 مناه ناي لكلاو مهردصاأف

 مهسوفنو مبهبابلأ ةسدقم
 مئازعلاو ىحتنملاو مهاعفأو

 تباث ةماقتسالا يف مدق مهل

 مناق هلل صالخالا مهمو

 توص ذا الا ةيميملاو ةينونلا عوضوم سفن لوح رودت تناك ناو اهنإف ةينيعلا امأ
 يذلا حيحصلا يضاباألا ركفلا اهيف دسجيف ةماع ةيمالسالا ةمألا فدهتسي اهيف رعاشلا

 : لوقي اهيفف ةمألا هذه ةدحو ىلا وعدي

 ىرن يذلاو دحاو الا نيدلا امو

 عراقتت ىوهلا عابتا تالالض

 ةنايد فلأ راتخملا كرت امو

 عزانتلا اذه نآرقلا يف ءاج الو

 اوقرفتي مل نيدلا لهأ تيلايف
 عماج لكلل نيدلا ماظن تيلو

 لاح لك ىلعو ىوقتلاو ناميالا ىلع ةزكترملا مكحلا نم ريثكلا ءيشلا ةروصقملا يفو
 اهب معفأ ىتلا ةيناميالا ةيفافشلا طرف نع ةقثبنملا ةيناحورلاب ءىلم ملسم يأ رعش عيمج نإف

 . ملسم يبأ بلق

 فرصلا يكولسلا رعشلا نم جذامن

 ملسم يأ رعش نم اريبك ابناج لتحي هدجن فرصلا يكولسلا بناجلا ىلإ انئج اذإو

 ح !دم لكش ىلع ناك ام اهنمو رافغتساو لاهتباو ءاعد لكش ىلع ناك ام اهنمف هدئاصق عونتتو

 ۔ _ ٢٠٧



 اهعيح دئاصقلا هذه توافتتو ةيكولس دئاصقل سيمخت لكش ىلع ناك اهنمو تالسوتو ةيوبن

 ٠ . رصقلاو لوطلا ثيح نم.

 ةبوتلاو رافغتسالا بناج ىلإف ريبك دح ىلا ةقفتم يهف بلاغلا يف ةيعدألا نيماضم امأ

 تيبثتلاو ىوقتلاو ةماقتسالا نم ديزمب هسفنل وعدي رعاشلا دجن دئاصقلا هذه اهب رخزت ىتلا

 مالاب هروعش ىلا هتيتاذ نع جرخي ةريثك نايحأ يفو هنع هللا ءاضر بلطيو ميوقلا قيرطلا ىلع
 عمجيو نيملسملا فوفص دحوي نأ هللا وعديف روجو ملظ نم هرصع يف هدهاشي امو هتمأ

 . هللا عرش نم ا هتطلس دمتست ةملسم ةدايق لظ تحت مهلمش

 يهلالا رمألاب اماهلتسا ىنسحلا هئايسأب هتالتبتو هلسوتو هئاعد يف هتلا ىلا أجلي ام اريثكو

 . « اهب هوعداف ىنسحلا ءايسألا هللو ل ميركلا نارقلا ف

 ماسقأو ةمدقم ىلا دئاصقلا مسقي دئاصقلا هذه نم تالوطملا يف ةصاخو هدجنو

 فئاطل لكش ىلع انايحأ ةديصقلل ةيلخادلا تاييسقتلا نوكتو 9، نيتمتاخ وأ ةمتاخو ةيلخاد

 تاميسقتلا هذه نوكتو . ىنسألا جرعملا عونلا اذه نمو © نيعم عوضومب ةفيطل لك صتخت

 اددع ةليلجلا ءايسالا نم مسا لكل رعاشلا صصخي ثيحب ىنسحلا هللا ءاسأ ىلع انايحأ

 اذهو } مسالا كلذو بسانتي ءاعدب وعديو هبساني ايب ليلجلا مسالا اهيف ركذي تايبألا نم

 . ىربكلا ةينونلا يف رعاشلا همدختسا ميسقتلا

 نوكي نيعم عوضوم يف ءاعدب لقتسي لصف لك ؤ لوصف لكش ىلع نوكي ام اهنمو
 . ىرخآ ةرات يف اماعو اروط اصاخ

 ٠ حيبستلل ةلماك ةديصق صصخيف © تاحلاصلا تايقابلاب انايحأ رعاشلا لسوتي اك

 عضو دق ملسم اب أ نأ ىلإ انرشأ دقو اذه . اذكهو . ريبكتلل ةثلاثو } ديمحتلل ىرخأو

 هذه ةمهمو . ةردان ةيبدأ اعطق اهتاذ دح يف نوكت 3 ةيكولسلا هدئاصق ضعبل ةيرثن تامدقم

 . داروأل ا كلت ةوالتل ايونعمو ايسفنو ايسحو ايمسج ءىراقلا ةئيهت تامدقملا

 جرعملا ) يف لاحلا وه ايك ةديصقلل ةيرعشلا ةمدقملا يف كلذ نمضي انايحأو

 ةيقبل اهلثم طرتشي ايك طورشلا نم اددع طرتشي ( ىنسألا جرعملا ) ةوالتلف . ( ىنسألا

 ١ لضفلا لايك باب نم اهنأب دكؤي هنكل ةيمازلا طورشلا كلت ربتعي مل ناو هنا الا 0 هراكذأ

 يعادلا ةئيهتو اهتيكزتو سفنلا ةيفصت هن اش نم طورشلا كلت قيبطت نأل لوبقلا يرحتلو

۔ ٢٠٨ _۔



 لفاحملا يف اهب منرتي ةيرعش دئاصق درجم راكذالا هذه ذختت ال يكلو & ضرفلا اذهل ةمات ةئيهت

 . ةنيعم تامهمو ةنيعم ت اقوأل اهصصخ دق اهمظان نإف

 ةتس ةمدقملا يف طرتشي هدجن ملسم يبأ راكذأ لوأ وهو ىنسألا جرعملاو

 : لوقيف طورش

 الخلا يف درفتلا هيناو ىصاعم لا ىذأ نم بلقلل ريهطتلا هلوأف

 البقم همزلاف رمألا كالم . اذهو هدحو هلل صالخالا هنلاثو

 المكم ءوضولا نوك هسماخو اعدلا يف تيبلا كلابقتسا هعبارو

 المعاف ركذلل ءارهزلا رحس يفو ببحح سيمخلا موص هسداسو

 هلاؤس يف ىلوألا ةفيطللا صصخي ةمتاخو فئاطل تس ىلا ( ىنسألا جرعملا ) مسقي مث

 : لوقي اهنمو سفنلا ةيكرت

 التتم اعشاخ اعوضخ اعيطم نك ١ ىتي دوبع يل حلص أ برايو

 : اهيف لوقيف ةيملعلا راونألا دادمتسا يف ةيناثلا ةفيطللا صصخيو

 المجتم اهب ينييحت ملعلا نم ةضموب ميلع اي ينانج رؤنو

 المحم زاح دق ريخلاف اهتؤت نمف ةمكحب ميكح اي قيلاعف نيزو
 ىلعل ١ كئايسأل رارس ا حاورأب هيحأ داؤف ىتوملا ىحم ايو 1

 يف لوقيو تافاخملا قراوط نم ظفحلاو تافآلا عفدل اهب وعديف ةثلاثلا ةفيطللا اما

 : اهنم ءيش

 اللذتم اتبن يراسكنا رجل ايجار تاومسلا رابجب ذولأ

 الملا يف لدعلا اهب رهظا ةيهلإ ةردق يزجعب لدب ارداق ايف
 الضعاف يبنج سم ام ىرت بيرق اي تناو ريجتسملا ءاعد توعد

 : اهيف لوقي امو رازوألا نم رافغتسالاب سفنلا ريهطت ىلع زكري ةعبارلا ةفيطللا ينو

 .ت امع فعاف ابنذ لمحت اذئاع كءاج باوت اي كديبع

۔ _ ٢٠4٩



 الفغأ كنع املاط ءوس دبع ىلع ةمحرو ومع اي باتمب دحو

 القثم رهظلا مصقي ارزو ناك ناو اطخلاو بنذلا رفغا بنذلا رفاغ ايو

 نمو مركلا ضويف طاسبناو معنلا نئازخ حتف بلطي ةسماخلا ةفيطللا ينو

 : هلوق كلذ

 الدب ىيسؤب ءايعنل انم كيلا يتقافو ينغ اي يجايتحا بوؤي
 الوغ كيلملا ءايعنب ودغأف ةمعن كربب ىنلوخ رب ايو

 : هلوق اهنمو داسفلا يوذ ةكوش رسك يف هئاعدل ةريخألاو ةسداسلا ةفيطللا صصخيو

 البرست لالضلاب نمم كلدعب مقتناو يغبلا ةروس فرصا ثراو ايو

 الدنج يمصخو يديأ كرصنب ةياهنل ال ءايشألا رخا ايو

 يلصي مث ىنسحلا هئايسأب هلأس نأ ىلاعت هللا فطع راردتساب ةمتاخلا يف هءاعد لمجيو

 . ملسو هيلع هلل ١ ىلص هلل ١ لوسر ىلع ملسيو

 مسا لك لصفيو « هللا وه » ب اهأدبيف ىنسحلا هللا ءايسأ ىلع اهبتري ىربكلا ةيئاتلاو

 ىلاعت همسالو اتيب نيتسو ةتس « هللا وه ه ل صصخيف ةدح ىلع ىنسحلا هللا ءاسأ نم

 ىلوألا نيتمتاخب يتأي كلذ دعب اتيب رشع دحأ ءايسالا نم مسا لكل مث اتيب نيتسو ةتس « هللا »

 ىلع مالسلاو ةالصلا يف ةيناثلاو 5 اتيب نيتسو ةتس يف يهو بينملا لئاسلا دبعلا فقومل راهظا
 كلذبو اتيب نيتسو ةتس يف يف كلذك عقتو هبحصو هلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا لوسر

 . اتيب )١٤٩٥( ةديصقلا هذه تايبا عومجم نوكي

 نب ديعس خيشلل امه نيتللا ةيميملاو ةيلادلا نيتديصقلل ةسيمحت اهنمف تاسمخلملا امأ

 ناك يليلخلا ققحملا خيشلا نا لاقي « ءانثلا طومسب » ةفورعملا يهو ةيلادلاف يليلخلا نافلخ

 . هلؤس اهب هل هنلا ققح ىتح اهددريو اهب دجهتي ام اريثك

 نيتديصقلا نيتاه سيمختب ماق ققحملا يليلخلا مامالا ةسردمل دادتما وهو ملسم وبأو

 ءىراقلا رعشيو } لصألا نم أزجتي ال اءزج سيمختلا حبصأ ىتح ايهسيمخت يف عدباو

 سيمختلا هغالبل كلذو ةصقان ةديصقلا نأب سيمختلا نود ةيلصألا ةديصقلا أرقي امدنع

: هلوق ذخأن ةيلادلا نمو . اهيناعمل هلاكتساو لصألا عم هقباطتو هتلازجو



 انأ يل قبي ملف يسفن نم تدرمت
 انفلا ةحنجأب يحور ىوه تراطو

 ىنغلاو زعلاو دجملا لهأ وه نمل

 ديفم ريخ ءالآلاو لضفلا ىذل انثلاو حدملاو دمحلا لهأ وه نمل

 : لوقيو

 حرج اأعفب يقالخ تزرابو

 عرقم اياطخلاب بلقب ءوبا

 دودص لوطو ريصقتو بنذب حرصم رقم نع باتمب دجف

 هللا وعدي نيعم عوضومل لصف لك صصخ 3 لوصف ةدع يف ةعقاو ةديصقلاو

 . هلجأ نم

 يهو ةأزجم ريغ يأ دحاو قايس يف يتأتو . ةيلادلا ونص ةيميملا يهف ىرخألا ةعئارلا امأ

 ىلا ملاعلاب ومسلاو هتلا ةفرعم يف يندللا ملعلا رود زاربا نم هب ىنعت ام ردقب ءاعدلاب ىنعت ال

 : اهعلطمو ةعيفر ةريزغ ةلزج يهو هريغ اهلصي ال تاماقم

 امو نم هيف عدو هفرعاف . هللا وه

 لظم كقيرط كرتي ملف كاعد
 ىمعلا كعفدي قلخلا وحن قحلا نع

 امذقتت نأ لبق اسفن كنم هل امدقم كيلملا باب ىلا مدقت

 : لوقيو

 نهترم ظحلاف ظحلا دويت بنجت

 نه الو ابرح سفنلا دونج قراو

 نبتساف قحلاب عبطلا تايلظ يفو

 ..ق ارحب ملعلا رون بهاوم نم هلسف ميلعلا باب ىلع جرعو

۔١١٢ ۔



 ىرشلا يف طبخت لهجلا ماقم ىضرتأ
 اريحتم اهمالعأ ةسماطب

 ارمشم بلطاو ملعلا رونل علطت

 ىمعلاو ةلالضلا يف الا شاع الف ارصبم سانلا يف ملعلاب نكي مل نمف

 : لوقيف ملعلا فرش ببسب ءايلعلا ةناكم ىلا ريشيو

 بتارملا ىلعأ نافرعلا مهب ايس

 بهاوملا حتف هيف اماقم اولانو

 بناج لك نم قحلا باطخ مهفو

 ينغمو اراخف اهودعي مل مهل بقانملا عيفر ىندا نم كلذو

 : لوقيف لوصولا بابسأ ضعب ركذيو

 ةليح كلام كدنملا ةفقو فقو
 ةليلج ماقملا اذه يف كلاحف

 ةزيزع لالجلا زع يف كسفنو

 امو ام كلوقب جهلاو ةليح الو ةليسو يل ام لاحلا ناسلب لقو

 هنرقحت ال تصلخأ نا كنأشو

 ىمر دق كلذا كاندا امل كانر هنإف كانه ائيش ال كت نإف

 : نوكت ذئدنعو ةدوشنملا ةياغلا ىلا ملاعلا لصي جهنلا اذه جاهتناب هنأ ريشي مث

۔ -_ ٢١٢



 تققحت هيدل نم تاجرد مه

 تقرشأ ةقيقحلا سمش اهب مهيلع

 تقفدت هندل نم بهو فاطلاو

 تشقتراو مهفلا نع تقد دق بهاوم

 اسنت ميسن نع تقب مهولا نع

 . ىلاعت هيلا رمألا هضيوفتو هلل همالستساو هريصقتو هفارتعاب اهمتتخيو

 نم ىهتنا هنا هدي طخب دجو ثيح ملسم وبأ همظن ام رخآ نم ربتعت ةديصقلا هذهو

 لوألا مويلا يف هتلا همحر هتافو تناكو . ةرجهلل ١٣٣٩ ماع مارحلا مرحم نم ٢٨ موي اهسيمحت

 . ةديصقلا سيمخت نم نيموي وأ موي دعب يأ { ماعلا سفن نم رفص نم

 هت يكولس يف نإف الاو ملسم يبأ تايكولس نم ديزم ضارعتساب ماقملا انل حمسي الو

 ةبحمب و ناميالاب معفم بلق اهفذقي ةيناميا ةيحور تاحفن لاحلا ةعيبطب اهنأل كلذ لمي ال ام

 . هتانج حيسف هنكسأو ملسم ابأ هتلا محر - بضني ال ينابر بهو نم اهدمتسي هلا

 نيولتو

۔ _ ٢١٢٣
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 هتروص امك يرصورخحل ا حاوللا

 '» ةيخيراتلا رداصملا

 يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا : ملقب

 ماجسنالاو ةغالبلا دوقع هيف تمظتنا ام ىلغأو مالقالا لبالب هب تعجس ام ىلحأ

 انم انل لسراو - برعلا فرش يذلا انالوم دمح مالعالاو بدألا رهاوج هب تعني ام ىهشأو

 . دعبو بحص نمو هلآ ىلعو ةلي ادمح انديس ۔ بيرلا عيمج نع اهزنم ايبرع ايبن

 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاصل ةميركلا ةضهنلا تارمث نم هنإف

 نطولا اذه ةيونعم ىوتسم مفرل . بدألاو ةفاقثلاو ملعلاب هتيانع هاعرو هللا هظفح

 هذه ءاشنإب لضفتو رمأ هيوذو بدألا ريدقتو هلهأو ملعلا ماركإ دارأ اينيحو . بعشلاو
 بدأ ةسردم هدهعن ايك نوكي نأ وجرن يذلا يبدألا ىدتنملا يف ةلثمتملا ةكرابملا ةيبدألا ةحودلا

 ةبصخلا مهسوفن ةبرت يف اوعرزيلو بدألا لهانم هنيعم نم اوقتسيل نايع ءانبأ لكل ةفاقثو
 ءاقللا باوبأ لازتالو ةيبهذلا قالعألا بئاغر هفوطق نم اونجيلو ةيبدألا قالخألا مراكم

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ديسلا ومسلا بحاص لبق نم صاخلا عيجشتلل ةحوتفم

 ينايعلا رعاشلا ىلع ةيرمق ماع ةئايسمخ رورم ىركذب ءافتحالاب رودلا ءاج نأ ىلإ

 ةلعشلا هناو يصورخلا حاوللا يلع نب هللادبع نب دشار نب ناسغ نب ملاس ةزمح يبأب فورعملا

 ينب يداو يف لثمتي ةبيطلا ضرألا هذه نم ءزج يف همجن عمل ثيح نامع هنطو ةاكشم نم

 بعك نب ثراولا لداعلا مامالا نطو راجلا ىرق ىدحا يف رونلا دهش هنأ رابتعاب صورخ

 كلام نب تلصلا يضرلا مامالا ةلالس نم صورخ ةليبق ميمص نم هناو يصورخلا

 موي ءام ةيندملا ةمدخلا ةرازو ليكو يرصنلا دمح نب ةعح ةداعس ةياعر تت يداألا ىدتنملا هماقأ يذلا لفحلا ف تيقلا ) ( ١

 ثارتلا ةرازو نع ردص يذلا هناويد روهظو رعاشلا ةافو ىلع ماع )٥٠٠( رورم ةبسانمب كلذو ٢٦ /١٩٩٠/٣ نينثالا
 . يدالا ىدتنملا فرشم دعاسم ۔ يبيلصلا يلع دمحم ذاتسالا ايهقيقحتب ماقو نيأزج يف ةفاقثلاو يموقلا

٢١٥ _ 



 هلوقب ةفيرشلا ةضورلا ف نيع هللا لوسر ماما لماكلا هناونعب هسفن فصي هدجنو ىصورخلا

 : هترضحل اهاقلأ ىتلا هتديصق يف

 يبصع مهو يموق مه دزألاو ناسغ يبأو ملاس يمساو ينايعلا انأ

 يبختنمو يالومو ىبسح تن و يبسن ينتبسن ١ ذإ صورخ نمو

 هرصع ءاملع

 ةديعسلا ةايحلا هب تدتماو يرجهلا عساتلا نرقلا رخاوأ يف دلو يذلا لجرلا وه اذه

 رايخالا ءالضفلاو رابكلا ءايلعلا نم ديدعلا خيشلا اذه رصاع دقو رشاعلا نرقلا رخاوا ىلإ

 يوكزالا دمحأ نب فلخ نب دمحأ خيشلاو يبعانلا يدادملا هللادبع نب دادم نب دمحأ خيشلاك

 خيشلاو يوكزالا ناييلس دمحم مساقلا يبأ نب يلعو نالهك نب مساق نب دمحأ خيشلاو

 نب كرابم نب يلع بيبطلا خيشلاو يفوعلا فلخ نب يناث نب ريمع ينايعلا رهاملا بيبطلا
 ىلع اماكح اوناك نيذلا ةبراعيلا ةداسلا هرصع ماكح نم شياعي ناكو يمشاهلا مشاه

 ناطلس نب برعلب نب دمحو دمحم نب ناذاش نب يلع مهو ايملوح امو لخنو قاتسرلا
 ضرأ ىلعو نانس دالوأ ريمع لآ نم لئايس ىلع ناكو كلام نب برعي نب دمح نب برعيو

 هاياو مهنيب اييف تالسارم هل تناكو ةنهابنلا كولم وجلا ضرأ ىلعو روبجلا ءارمأ نايع يف رسلا
 هتماما رقم ناكو يليعايسالا ليعايسا نب دمحم نب تاكرب مامالل باتع هنم ىرج ايك حئادمو

 رعاشلا اذه ةناكم نا ايبو ةمئألا ىلع قبطنت ال اثادحا هرصع ءايلع هيلع مقن دقو الهبب

 ةديقع خوسرو ةميزع ةوقب مهيلع رهظ دقو مهرمأ عجرمو هموق ديس وهف ىفخت ال فراعلا
 هتيرعاش نم كلذ فشتسن ايك قحلا لهأل ةرصنو عافد لاح يف لازي الن

 . هحئاصنو هتابطاحعو

 ناك لب طقف ارعاش نكي مل حاوللا نأ ةركفب جرخي تالسارملا هذه ىلع علطملا ناو

 ةغيلبل ا ةعئ ارل ا هظافلا ةبوذع ف هتسامح نع هرعاشم انل ىلجتتو افراعو اهيقفو ايوغلو ارعاش

 : ةيئابلا هتديصق نم هلوق دنع ةعرابلا ةيصخشلا هذه ةياغ هنك يه ىتلا

 برضلا هل لاقي ىلثم ؤرما ينأو هبلق بذهملا برضلا لجرلا انأ
 بكرلا لعنأ اذإ ساسج ةميشو ةماسا ردقو نابحس ظفل .لف -

 ۔ ٢١٦ ۔-



 بلقلا بلقي هدنع بيسن نيبو دجمم حدم نيب فاوق برو

 برغلا اهلثم ىوح ام اهنم قرشلا ىوح بئارغ لالحلا رحس نم رداون
 بسحلا مهف مهباسحأ تركذ اذإ اومدقت سانأ نم ينأ كبسحف

 هتناكم

 التبتم ىلاعت هللا مامأ ةيضرلا هسفن ىقلي امدنع عرولا رعاشلا اذه ةناكم ىسنن الو

 : هتايكولس يف لوقيف هيدل اعضاخو هيلا

 ملك الب ارارسإ هيعاد عيمس ايو رومألا تايفخل املاع اي

 ملضلا يف لمنلا راطق بيبد هيف ىري مامتلا ليللا ىجد ام اذا نماي

 مدقلا يف نينوكلا يف هيهاضي ءيش ههباشي ال ءيش هللا وه نماب
 يمرج نمف روج الف تبضغ ناو يلمأ اذف يناجلا نع تحفص نئل

 هدجنف هانلق ام بدالاو ملعلا لاجر نم شياع هنا هناويد يف هيلع فرعتن اذكهو

 مهيفو ملاعلا مهيفف مهبدني نا هل قح نيذلا لاطبالا كئلوأ دقف ىلع هيثارم يف ىسأ بوذي

 هارن نالا وه اهف مهل هيزاعتو هيثارمب هنامز ءانبأ ىساو دقو مادقملا ميعزلا مهيفو ميركلا

 همحر لوقيف مالسلادبع نب نسحلا يبأ نب ةدجن هيقفلا يف مالسلادبع ءانبأ يزعي

 : ايزعم هللا

 انمدقت يكازلا ةدجن انبرتو لما يفو ول ىلع نحن مالإ

 نزحلاو فيسأتلا ددج ىسأ ىبلق يفو مالسلادبع اي كيزعأ نإ

 ىنضو ىسأ ولسأ ايف متولس ولف هب شيعأ مهس مكتبيصم نم يل
 انردق دافناللو ءاقبلا هل ىضر ميركلا يرابلا ردق اب ىضر

 ىضميو يريمعلا نانس نب يلع ريمألا اهب يثري .ةعئارلا ةاثرملا انمامأ حرطيو

 : اهيف الئاق

 اش اشم ءارغلا ء ىطو نم عيمج هتباهم تناك يذلا ريمألا تام

 ش طم دق اياطم اياطملا ىلع ترخف نم ريخ ىلع نيسحلاوبا

۔ _ ٢١٧١



 اهايحأ ركذلا ليمجو اهنايب همراكم تتام ايف تام ناك نا

 اهالوت امل هب دابعلا ايحأ دقو دالبلا هللا رمع رماعب

 ةتباث ةبحمو خسار ناميإب بلقلا ءاديوس نم تعبن يتلا ةيوبنلا هحئادم رود ءاج دقو

 عشتو ةغالبل ا ر ارسأب ال ألتتو دجملا ء انسب قرشتو دمحلا ةيول أ عفرت اهلكو ةددعتم دئاصق يف

 : لوقيف اهنم ائيش ضرعتسن نحن اهو ةحاصفلا ءايضب اهقافآ

 هتعافش ىجرت يذلا ىبنلا بح هتياغ دجملا ليثا نا بلق اي

 هتعاط نينوكلا يف هللا ةعاط نم رضم نم ثوعبملا ىفطصملا دمحم
 هتحار كلذ يف هبرق اصعلا ىقلي هتحار نيرادلا يف بلطي ناك نم

 هتحايس ىودحجلاب قلخلا تمعو هلئاضف تصن يذلا يبنلا اذه
 هتياغ دجملا يف تكردأ ام لضفلا يف اهلوأ ردصلا وهو لسرلا متاخو

 هتعان وهو ىسيع ليجناو هل ةدهاش ليضفتلا ىلع ىسوم ةاروت

 هتيار دجملا ءاول يف ةعوفرم ةعلاط مالسالا بهش تحبصاف

 هتياده اوهالا نم مهتذقناو هتعرش لكلا نيلقثلا غلبو

 هتلاصتا لاحفأ قشاقش هنع تسرح دق نيدلا لحفو الا تام ام

 يف ةنجلا هباتك يف ينابرلا بطقلا ةمالعلا خيشلا هب دهشتسا ام هرعش نم هل دجنو

 ذخآ اذه موي يف ربكألا ضرعلا تاضرع يف دابعلا فصي ثيح ةيريبعلا حرش ةنحلا فصو

 : هلل | همحر لوقيف قب اطم فصو يف فقوملا ريوصت عاطتس ١ ثيح ل |اےشب ىطعمو نيميب

 الآ سئارعلا فز اهكالما اهفزت نانجلا ىلل نيميلا ولوأو
 الاضفا هلضف نم اهل تقبس ةداعسو اهيو ةمحرب تلخد

 اهلامج لالا رهب اهل اقوش اهباوبأ ىلع ةفرشم روحلا

 اهلالذ تززعتو اهتارمث تللذ ندع تانج ىلإ تقيس

 اهلافقأ تطقاستف اهباوبأ اهنازخ اهناوضر ىلع اوعرف

 اهلاثمأ مهدنع نم مهيقلو ةراشبو ةيحتب مهتقلف

 الاجح باطو مكتفاحم تعشق اهنإف نينما اهولخدا لاق

 الالح ىدملا لوط مه اراد اونطوتو اقبلا جرد ىلع اوقرف

۔ _ ٢١٨



 فورظ يف برغملا ىصقأ ىلإ رعاشلا اذه ناويد برستو رهاب ريوصتو عئار فصول هنا
 ناك اذكهو هب بدألاو ةغللا ءايلع ءانتعا ىلع ليلدل راطخالاو لاوهألا هب طيحت نمزلا نم

 فراعلا رعاشلا اذهل ناك دقل ىنعمو اظفل ماقملا بساني ايب ناويدلا نم بطقلا انخيش رايتخا

 . هنأش ولعو هتناكمل ريبكلا رثألا

 اذه فصو نم ماتتخالا ماقم مئالي ايب يتأن نأ الإ لاجملا اذه ةبلح يف انل قبي ملو

 ريخلاو نيدلا لاجر اذكهو ةمألل هحئاصنو همكح نم رونلا ةعشأ لسري امدنع رعاشلا ملاعلا

 وهو ةدماسلا بولقلا اوهبنيل لاثمألاو مكحلا نم راطإ يف حئاصنلا ٹب مهنأش بدألا لاجرو

 يف ءاج ام لاجملا اذه يف نسحأ دقو ةلملا ةعزوو ةمألا ءايلع هلمحتي يذلا ىساسألا رودلا

 : هرد هللو لوقيف هيلع هللا ةمحر ةيوزنلا ةديصقلاب هلاوقأ عباط

 اهاوح اهيدان دهزلا لهأو ىوزن ءاملعلاو ملعلا رادف
 اهارت ةرهاط س ساندالا نم هاززن اهب ماركلا اهتداسو

 اهاطتماو يلايللا بلح دقو راشتسم نم احئاصن ديعأ

 اهاث بكرت ال سفنلا اوضيرا ىوزن بابرا اي برلا اوعيطا
 اهارع اورفت ال هللا ىوقتو ريكن نع اوهناو فرعلاب اورم
 اهاول ىول تحت نايع لكف تنيصأ مكاوزن لدعلاب ىتم

 اهالع ايس لاطأ لجر نمف ىوزنو ىوزن نم نايع لكف
 اهاهن يف لماكتلا ىلع لدت ءاهن يذب لاجرلا تدتقا اذإ

 اهايتلا هيتلا نم اوقلف اوبأ موق ةارس تحصن مكو تحصضن

 اهالك يرابلا كلثم رادل ىبوطو ىوزن اي هللا كالك

 اهاقس هب كاقس ايب نامع اثيغ لحملا دعب هللا كاقس

 عيباني نم لهنن هبدأ ضاير لئامخ ف نحنو بيدألا رعاشلا ملاعلا اذه عم فقن اذكهو

 . هللا هازج هبهاوم بئاحس قدودفغم

 فوس رهاوجو ررد نم هيف ءاج امو ناويدلا اذه روغ ىلع ءارقلا نم علطملا نأ كشالو

 ن اويذلا اذه بحاص ىلع رركتملا ءانثلاو ءارطالا انلواح ناو قدصب هل فرتعيو قحب هل دهشي

 ةيانع ناويدلا اذه فداص دقو دجملا تايسو دمحلا رخافم نم هيلع وه ام ةياغ غلبن نلف

۔ _ ٢١4٩



 ايك ةديجو ةقئال ةروص لضفأ ىلع هعبط يف زرب دقو ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو نم ةعئار

 اقيقحت هيف ىدبأ يذلا يبيلصلا ىلع دمح بيدألا ذاتسألا دي ىلع هفينصتو هقيقحت مت هنا

 دمحب ناويدلا ءاجف هيدي نيب تناك يتلا قئاوعلل ىدملا ةليوطلا دوهجلا نم هلذب ام عم ايفاو

 . ركشلاو ةنملا هلو سفنالا هيهتشت ايك هللا

 .و..

۔ _ ٢٢٠



 6١ يصورخلا حاوللا ناويد ىف ةءارق

 يريدردلا دمحا رهاطلا .د : رشنلل اهدعأ
 » سيبوباق ناطلسلا ةعماج «

 يناثلاو لوألا ءزجلا : نيدلجم يف باتكلا عقي

 طسوتملا مجحل ا نم ةحفص ٤٤٢ هتاحفص ددعو : لوألا دلجملا

 . تاحفص ٤ ٢٣٠ هتاحفص ددعو يناثل ١ زحل او

 . ىلاعتو هناحبس ىلوملا حئادم يف : لوألا بابلا

 . اهتيقاومو اهتاماقم عيدوتو اهعيدوتو ةفيرشلا ىليل حئادم يف : يناثلا بابلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس حئادم يف : ثلاثلا بابلا

 . تاوعدلاو ظعاوملاو حئادملا يف : عبارلا بابلا

 يناثلا ءزحلا

 . تايجانلا تاحضاولا تايآلا نم تابجاو ةيعرش لئاسم مظن يف : لوألا بابلا

 . تابتاعملاو حئاصنلا يف : يناثلا بابلا

 . ةددعتم دئاصق هيفو تاومألا نيبأت يف : ثلاثلا بابلا

 مري ءاسم ةيندملا ةمدخلا ةرازو ليكو يرصنلا دمح نب ةعمج ةداعس ةياعر تحت يبدالا ىدتنملا هماقأ يذلا لفحلا يف تيقلا )١(

 ردص يدل ا هن اويد روهظو ىصورخلا حاوللا ينايعلا رعاشلا ةافو ىلع ماع ٠ ٠ ٥) ( رورم ةبسانمب كلذو ٢٦ /٣ / ١٩٠ نينثالا

 . ىدتنملا فرشم دعاسم ىبيلصلا للع دمحم ذاتسالا هقيقحتب ماقو نيازج يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نع

 ۔ ٢٢١٧١ _۔



< 
> 

4 

 : اريخ هللا هازج يبيلصلا ىلع دمح ذاتسالا ققحملا ماق

 . ناتخسن هنم دجوتو . . ةيطخلا خسنلا ةلباقمب -۔

 قيقحتلا لضفب ةلباقملا دعب فيحصتلاو فيرحتلا نم اييلس صنلا ءاج _ ۔

 . ةيلاع ةجردب

 .. خاسنلا قيرط نع دراولا طقسلاو اطخلا حلصأ ۔

 . خاسنلا نم تردص يتلا نازوألا ضعب يف للخلا حلصأ ۔

 . ةغللا سيماوق ىلا عوجرلاب كلذو ةبيرغلا تادرفملا حرش يف هسفن ققحملا دهجأ _

 . هلك ناويدلا روحب نيب ۔
 . ةديصق لك تايبأ مقر .

 . ردقم دهج ةمدقملا يفو يناثلا ءزجلل ةمدقمو ةلقتسم لوألا ءزجلل ةمدقم عنص ۔

 . ناويدلا تايبأ لالخ نم ةحيحص جئاتن ىلإ لوصوو ةهج نم رعاشلاب فيرعتو
 ىلا حاوللا ناسغ نب ملاس ةزمح يبأ ينايعلا رعاشلا ةافو رخات ىلإ حيحص جاتنتساو

 : ناويدلا ةيمهأ اذه ربتعي . ه ٩٨١ ةنس دعب ام

 يموقلا ثارتلا ةرازو لايعأ نم اكرابم المعو ةيوبنلا حئادملا رداصم ىلإ ةديدج ةفاضإ

 ىموقلا ثارتلا ريزو ديعس لا ىلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص دوهج لضفب ةفاقثلاو

 ىلا ةكرابملا ةضهنلا تاونس لظ يف . ةميقلا تاطوطخملا هذه لاثمأ رشن يف ةفاقثلاو
 ز .. مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةدايقب ةنطلسلا اهدهشت
 سفنلا ةيبرتو كولسلاو بادآلاو قالخألا يف ةميق ةورث ناويدلا اذه ربتعي ايك

 . حورلا ءافصو

 . نيملسملاو برغلا داجمأ يف ةيبدأو ةيوغل ةورثو

 ةسدقملا رايدلا ىلا مهقوشو . يرجهلا رشاعلا نرقلا يف نيملسملا ةايح روص نم ةروصو

 . نيفيرشلا نيمرحلا ىلا نينحلاو
 انإو ةيفوصلا تاحطش نم ءيش ىلع هيف فقأ ملف لهمو ورتب هلك ناويدلا تأرق دقلو

 . ءىش لك يف لادتعالاو ةسدقملا رايدلا ىلا يرذعلا بحلاو ججاتملا قوشلا هيف تدجو

 نادلبلا يف ةيوبنلا حئادملا قاشع هديشانأ ددرل تاونس لبق عبطي نأ ناويدلا اذهل ردق ول

 . يعربلا ميحرلادبعو يريصوبلاو يقرافلا نبا دئاصق نوددري ايك ةبطاق ةيبرعلا

۔ -_ ٢٢٢



 نم اهرواج امو ناع نم ةسدقملا يضارألا ىلا لوصولا ةبوعص نع ناويدلا فشك _

 . رشاعلا نرقلا يف رحبلاو ربلا يف ىنضلاو رهسلا نم جيجحلا هدبكتي امو نادلبلا

 ةراتخم دئاصق

 هلل دمحلاو هللا رفغتسا

 ةينلا ف هنطابو نمؤملا رهاظ ءاوتسا يهو همعن ىلع هلل ركشو بونذلا نم رافغتسا يه

 . هللا ةيالول مايضنأو ىقثولا هتورعب قلعتو هللاب ماصتعا يه ايك . لمعلاو لوقلاو

 . ىوهلاو ناطيشلاو سيلبا نع دعبو ,لوتو . نينمؤملل

 . لفاونلا نأش يف نواهتلا مدعو ضئارفلا ىلإ ةعراسملا ىلع ثح ةديصقلا يف _

 ىلع جحلاو مايصلاو ةاكزلا ءادأو رمألا اذه دايع يهو ةالصلا نأشب ءانتعالا _

 . لمكألا هجولا

 هيعسو هرصبو هعمس ىلع ظفاحم نأ ملسملل ىغبني هناو كولسل ا با 5[ نم بدأ ةديصقلا _

 ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ و : ىلاعت لاق . ةايحلا نيدايم يف

 . ناسللاو مشلاو قوذلا ةفع لإ ةوعدو _

 ةيمدالا ىلع هتل دمحو لايكملا يف فيفطتلاو ابرلا كرتو {} مارحلا لكأل رجه يهو -

 بجوتست معن يهو . ىحصفلاو ةبورعلاب زازتعالاو ةيمالسالا ةمألا ىلا باستنالاو

 . ركشلا

 ناهبالا ةديصقلا هذه ف حضتيو . طيسبلا . ىلاعت هللا ىلا ابئاتو ايعادو ارفغختسم لاق

 . لئاضفمل نمؤملا فراعلا رعاشلا ىعسو . ةظحل لك يف ىلاعت هللا ةبقارمو » قيمعلا تباثلا

 طارفا ريغ نم ةيمالسالا ةعيرشلا قفو ةايحلا يف هتريسو هيعسو هجهنمو ، لئاذرلل هذبنو

 . ةنسل او ب اتكل ١ جهنل عبتمل ١ نمؤمل ١ كولسل ةروصو ةحول ةديصقل او . طيرفت الو

 : هلل دمحلاو هللا رفغتسا : ةديصقلا ناونعو

۔ _ ٢٢٣



 يلمع نمو يلوق نم هللا رفغتسا

 لزالل عوطلا فالخب يتبنو

 لل ةيالولا كرت نم هللا رفغتسا

 لسرلاو لكلا هيعئاطللو يراب
 يتيلوتو يعوط نم هللا رفغتسا

 لمفسلا ةلمج هيعباتلاو سيلبا

 نمو ضورفلا يه نم هتلا رفغتسا

 لفنلاو راتخملا ننس يواهت

 نمو ةالصلا يطغ نم هللا رفغتسا

 لجع ىلع جح نمو مايصلا ىطفع
 نمو ةاكزلا يكرت نم هللا رفغتسا

 لغدلاو روجلا ةالو نم اهتيطع
 رصب نمو يعمس نم هللا رفغتسا

 لطخ ىلع شطب نمو يعس ءثوسو
 نمو تممش مش نم هللا رفغتسا

 لهن نمو قوذ نمو تممل /ل
 نمو مائللا يحدم نم هللا رفغتسا

 لزغ نمو ومل نمو ماركلا وجه

 الب نارقلا يرجه نم هللا رفغتسا

 لهجلل ملعل ١ بالط يكرتو سرد

 نمو تف فط ليك نم هللا رفخغتس ١

 لجع ىلع عرز نمو تففخ نزو

۔ _ ٢٢٤



 لجع نمو نيط نم مدا بلص نم

 لسرلا ديس يبنب يراجو

 لتخلاو رتخلا لهأ كرشلا ةلم نم

 لمتعم حاصفأل أ حض او قطنمب

 ةوعد يه لكاوتلل ال لكوتلا ىلا ةوعد يهو هلهج مسي ال امو هلهج عسي اميف لاقو
 نيدلا لوصأ مولع ضايح نم ءاوترالاو رهطلاو فافعلا ىلا ةوعدو . ىقثولا ةورعلاب قلعتلل
 . هيبن ةنسو هللا باتك

 ةلاطبلا ليذ

 » ليوضطلا «

 ابصلاو ةلاطبلا ليذ ابحاس ايأ

 اهبجحب وهلت نيرشعل ا اخأ جوزت

 يلزيخ ةلاهجلاب يشمت كتير
 ابديه ةياوغلاب انيح رطخو

 ىنل اب كر ارتحغ ١ م اتحو م ال ا

 ةلاهج ساك برش نم قفتساف الا

 اب رشم هلهخ اف ملعل ١ س ك كنودو

۔ _ ٢٢٥



 الهاج تنك نإ نيدلا لوصأ كيلإ

 ابغ يف تنك اذا تارينم اهذخف

 هبر هللا فرعي ضرف ءثرملا ىلع

 ابه ةفطن نم هيراب هنأ مىلع

 هلام روصملا ىرابلا قلاخلا وه

 ابترت هبشو هيرابي كيرش

 ةحيحص ابتكو السر هل ناو
 ابتكو ىنثم كالمألا اهزتنت

 دمح وهو هللادبع نبا ناو

 ابدنأ عئارشلاب نيمأ لوسر
 هبر دنع هب ىفاو يذلا لكو

 ابوص لصالا تباث قحو حيحص
 هدعبو روشنلاو قح توملا اذك

 ابذكي نل قداص دعوو ديعو
 ربعم لكب تحص ةلمج يىيذف

 ابلقتت نل بلقلا يف تضرع اذإ

 انع اومتبغ اذا ايندلا انب قيضت

 انم انقاوشأ حاورألاب قهزتو

 ابح مكبرقو توم مكداعب
 انتم اسفن ولو انع اومتبغ نإو

 انسوفن تباطو انبط اذإ اناف

 انكتهت مارغلا رمخ انرماخو

 ىنغملا ىلا نج ناطوألا ركذ اذا

 هداؤفب ام ديرغتلاب حرفي

 ىنغ اذإ لوقعلا بابرأ برظطيف
 ىتف اي نيبحللا حاورأ كلذك

 ىنساألا ملاعلل قاوشألا اهزهزهت

۔ ._ ٢٢٦



 رفاولا

 . ةفيرشلا ىليل ىلا هريسم ركذيو ءاقدصألا ضعب اعدوم لاقو

 اعادو انتبحأ مكعدون

 اعاجترن مكل ةتس ىراصق

 انم ءاشحألا يفو مكعدين

 اعاذتلا عذتلي قوشلا جيجأ

 ماه تانجولا يفو مكعدون

 ىعادت اردحنم عمدلا يأ

 دعبو برق ىلع مكيعارن
 ىعاري نأب قحأ ومكلشثمو

 عار ريغ ابلق هللا عارأ

 اعارأ مئكب الو مئكظافح

 وجرنو انتبحأ مكعدون

 اعايتجا ىرن عادولا رثا ىلع
 نإ ام هللا تيب بح الولو

 اعازن مكبراقم نع انيون

 مكيلإ انعجري هللا انلأس

 اعارس هب دارملا انلن دقو
 يعاسلا يف ةكمب مكركذنس

 اعاسو اتيقاوم مكعسوتم

 اضر ومكل انبر بلطنو
 اعافشلا مكل ادمحأ بلطنو

 ايك تاوعدلا مكنم بلطنو

 اعافتنا مفتنت دصقلا يف اهب

 مكيلع انم ةيحت فلأو
 اعاض كسلملاك وأ ضورلا رثنك

۔ ٢٢٧ ۔



 ةفيرشلا ىليل ىلا ريسلا ةعرس ىق
 سانلا دوعس

 رف اولا

 ديلت ىوه قوف ديرت كارأ

 ديمع بلق ىلع ىوه فيرط

 ىليل نإ ىليلب ينركذت
 دوجسلا ايفو عوكرلا يف يراعش

 يمايق يف سانب امل تسلو

 يدوعق يف ماسب ابنع الو

 لايخ ابنم اهب ينحراطي

 دودخلا ىوه بيئكلا ةحراطم

 ىليلل اليل يب روغلا روفغي

 يدورجن احبص اهف يندجنيو
 يصاقتلا يف يداؤف اهحمالي

 يدوقر يف ينويع. اهرظنتو

 هيدل الا قشاع نم امو

 دودصلا نم دشأ افهذاوع

 ديعتسملا بحملا فغش ىوه

 ىليل لصول نحأ يني ال
 دورولا ىلا تاسماخلا نينح

 دوعس تعلط نا سانلا دوعس

 يدوعس ينعلاطت نا ىليلو

 ىرازم يدي نأ هللا تلاس

۔ _ ٢٢٨



 يشم أ تحر ن إ يمن ال اذ نمو

 يدو دخ ولو ل اهنل او ىليلل

 ىليل لصول ريطخلا بكترأس

 دوس ال ١ ت اب اغب تناك ولو

 راتخملا ةبيط

 » ةق انلا فصو «

 طيمسبل ١
 مم

 جحل يف ءاملا تانب لثم سيعلاو

 اقيقشت لآلا قشت بارسلا نم
 ةحباس سمشلا باعل يف ابنظت

 اقيرادح سوماق قوف ىحضلا دأر

 اإكف ةرات يفختو اروط نيبت

 اقيرابالا يديألا لسغت لودج يف

 اهيديأ دخولاب اهلجرأ قوست
 اقتوشلا ثحثح مىليلل ىليل قوشو

 ىوجو ىوه يىليل ىلا نينح اهف

 اقيرافم تنح الك اهنظت

 هتماق ميسرت هلتقي بئذلاو

 اقيقحت نظلا لاخيو اهفوخ نم

 اهلجرأ قوف اوتابو ابهيلع اولاق

 اقيرابس راوكاب دوربلا لثم

 اوبهتنا ايلك ىليل رعش اودشانت

 اقورفمو انوزحم رعشلا يف ناك امو

 اهقلاف حابصاألا قلف اذإ ىتح
 اميلفت ءاديبلا تقلف سيعلاو

۔ _ ٢٢4٩



 لاو ربانملاو يمليل عراوش تحال

 حرف نمو اريبكت بكرلا للهم
 اقيوشت حارفالا وخأ يكبيو تكب

 اهحطب أ نحص يف اه اهاصع تقلا

 اقيلاوحلا تاماصولا يف تمنضوأو

 ذمو مالسل ١ باب يحتتت تلبقأو

 اقيلاوم اوجض مهل تدب يىليل

۔ - _ ٢٣٠



 رصع ىق قتاقثلاو يسايسلا بناجلا

 )١) يصورخلا حاوللا

 يوالقصلا دمحم نب ديعس سدنهملا : ملقب

 نرقلا امه نينرق نيب شيعي نأ ( ه ٩٨١ ۔ ٨٦٢ ) حاوللا ينايعلا رعاشلل ردق

 ۔ : هلوق ةفداصم كي ملو رشاعلا نرقلاو ، عساتلا

 ايزو اعبط ومهنم ركنت نرقل نرق نم شاع كي نمو

 ارخاز ارصع حاوللا دهش دق . اماع ١١٩ ىدعت يذلا ليوطلا رمعلا اذه لالخو

 نامعل نييلاغتربلا لالتحإ ثدح اهمهأ ماسجلا ثادحألاو تاعارصلا نم ريثكب

 . ه ٩١٣ ماع

 تاربغتملا نم ريثكب جومت ةيبرعلا ةريزجلاو صخأ وحن ىلع جيلخلا ةقطنم تناك دقل

 لوطب ةقطنملا يف ةرشتنملا ةيسايسلا تانايكلا نيب ةيلخادلا تاعارصلاو عامطألا اهتثدحأ ىتلا

 . ةنهابنلا ةطلس سفانت ىرخألا لئابقلاو ةمامالا تناك نايع يفف ء هضرعو جيلخلا لحاس

 نم اديزم اهءارو كرتتو { ةيمادلا يساملاب نايع ميدأ غبصت اهدشأ ىلع تافالخلا تناكو

 راحصو طقسم يف هتيبثت ىلع دعاسو يلاغتربلا لالتحالا ةيلمع لهس امم قاقشلاو 3 حارجلا

 فيس نب دمحم ديب راحص تناك ثيح . ةينايعلا ندملا نم اهريغو تايرقو روصو

 ةقطنم نم تاينقمو ، ( ه ٩٧٦ ) ىفوتملا يناهبنلا ناييلس نب رفظم ديب الهبو {} يفيدهلا
 . ريمح نب ريمع ديب لئايسو ( ه ٩٨٢ ) ىفوتملا يناهبنلا نسحم نب حالف ديب ةرهاظلاب رسلا
 ديب ةيقرشلا ةقطنملا نم اهيحاونو دمسو & برعلا يبأ نب كلام ديب قاتسرلاو
 . اهريغو مضاهجلا

 يف يفيدملا فيس نب دمحمل ةنهابنلا ةدناسمك ةيبابالا فقاوملا ضعب تءاضا نإو

 اهنجتنا يتلا ةصاخلا مهتاحارجب نيينايعلا لاغشنا نأ الإ ، راحص نع يسرافلا وزغلا دص

 ءام ةبنذملا ةمدخلا ةرازو لبكو يرصنلا دمح نب ةعمج ةداعس ةياعر تحت يدالا يدتنملا هماقأ يذلا لفحلا يف ثحبلا يقلا )١(

 ىانلا هناوبد , مهلو ىصو رخا حاوللا ينايعلا رعاشلا ةافو ىلع ماع )٥٠٠( رورم ةبسانمب كلذو ٢٦ /١٩٩٠/٣ نينثألا موي

 ى۔تسا فلم دعاسم يبيلصلا يلع دمح ذاتسالا ايهقيقحتب ماقو نيأزج يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نع ردص

 ۔ ٢٣١ _۔



 يف كلذ مهاس دقو { ماعلا ينطولا مهحرجب مهلاغشنا نم ربكأ ةطلسلا ىلع تاعارصلا

 . ةينمزلا لالتحالا ةفاسم عيسوت

 يفف يجراخلا ناودعلا رحد يف ائيش جيلخلا يف ةيبرعلا تاليودلا راشتنا نغي ملو

 نيذلاو ه ٩١٣ ماع ىتح ةيرئالجلا مهو ( كنل روميت ) دافحأ ديب ةطلسلا تناك قارعلا

 مهتلود اوسسأ نيذلا نييوفصلا نيب قارعلا ىلع عارصلا دتشا ايك 3 دعب اميف نايكرتلا مهفلخ
 ىلع عارصلا ناك نيرحبلا يفو & ه ٩٢٠ ماع اورفظ نيذلا نيينايثعلا نيبو ه ٨٨٨ ماع

 نأ ثبل ام نكلو & ه ٢١ ماع مهنم ةطلسلا اوعزتنا نيذلا ناورج ينبو ربج ينب نيب هدشأ

 . ه ٩٥٢ ماع يلاغتربلا مكحلا تحت لاوأ ةريزج تعقو

 بهتلت دافحألاو نتفلا تناكو عساتلا نرقلا فصتنم يف ةيعردلا ةرامإ تناك دجن يفو

 اوناكو رومألا ديلاقم ىلع نورطيسي نوينامثعلا ناك زاجحلا يفو { معلا ءانبأو ةوخألا نيب
 ماع ءاسحالاو رطق لمشتل مهتطلس اودم دقو ، رصم ىلع مهيلاو ةطساوب اهنوريدي

 بلق تلتحإ يتلا ةديدجلا زمره ةلود تأشن دقف جيلخلا نم رخآلا بناجلا يف امأ ں ه ٣

 ين ةراتف ةفلتخم قطانم ىلإ دتمت اهبورح تناكو هيف ةعساو قطانم ىلع اهذوفن تطسبو جيلخلا

 مامأ تواهت اهنأ الإ اهتوقو اهراهدزا نم مغرلابو { ةفلتخملا جيلخلا لحاوس يف ةراتو نايع

 . اذه انموي ىلإ ةعيرص تطقسو . ةيبنجألا ىوقلاو نييلاغتربلا

 نيعشعشلملا ةرامإك 3 ةيبرع تارامإ جيلخلا لحاس نم رخآلا بناجلا يف تأشن كلذك

 تماقو ةرصبلا يف اهذوفن طسبتو يسرافلا زاريش مكاح مزهت نأ تعاطتسا يتلا ( ه ) ٨٤٥

 ىلع حئاطبلاو كفتنملاو ، مال ينب تاخيشمو & بايسارفأ ةموكحو ، بعك ةرامإ اهبناج ىلإ
 . رهنلا يتفض

 ةيريثكلا ةلودلا تناك تومرضح يفو نيينايثعلا ديب ةطلسلا تناك دقف ماشلا يف امأ

 عم ةراتو رهاط ينب مكح تحت تناك يتلا نميلا عم ةرات ةرمتسم بورح يف ( ه ٩٢٦ ) ماع

 يتلا ( نارمك ) ةريزج لالتحا نم نويلاغتربلا نكمت ثيح ه ٩٢١ ماع يتأي ىتح نييناهثعلا

 . دعب اميف نوينايثعلا مهنم اهرهط

 نعو الوأ يلخادلا نحاطتلا نع ةجتانلا ةيواسأملا تاكارتلاب دبلملا يسايسلا خانملا اذه

 . ةرطيسلا نع كلذكو ةقطنملا يف ةيمالسالا ىوقلل . ايناث يميلقالا فحزلاو طوغضلا

 نادجو ىلع ةقيمع اراثآ كرت دق . اثلاث ةليخدلا ةيبنجألا ةيجراخلا ىوقلا نم طلستلاو

۔ _ ٢٣٢



 3 اركف { ارثنو ارعش . هنم ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع نكادلا هلالظب ىقلأو جيلخلا يف عمتجملا

 . ايلعو

 قايسلا ىلإ راشأ يتلاو 0 حاوللا ، ينايعلا رعاشلا ةايح تناك ناخدلا اذه طسو يفف

 - : هلوق يف كلذو نينرق نيب هتايح هيف ترم يتلا

 ايط ناليغ مهنع ربخأ ابيرغ ومهدعب تشع رهب

 ىدم ىلع فرعتلا يف ةبغرلا وه ةيسايسلا تاطحملا هذه يف رفسلا ىلإ اندش يذلا نإ

 رعاشلا ىلع جيلخلا ةقطنم يفو صخأ وحن ىلع نايع يف عاضوألا كلت هتعبط يذلا ريثأتلا

 هنأ نم مغرلا ىلع يلاتسلا رعش يف عاضوألا كلت رهاظم ضعب انسملت نأو قبس ذإ حاولا
 يف ، يواذيكلا رعش يف ةنهابنلا عئاقو ضعب تزرب كلذكو ةنهابنلا حدم ىلع هرعش رصق

 . نايع قطانم نم اهريغو نالعجو } روص

 دمحم نب باطخلا نب رمع مامالاب ءادتبإ نايع ةمئأ نم اددع رصاع حاوللا نا ثيحو

 ناميلس نب رفظمو ( ه ٩٠٦ ) يرضاحلا ليعايسا نب دمحم مامالاب ارورمو ( ه ) ٨٨٥

 دمحم نب هللادبعو ( ه ٩٤٢ ) دمحم نب تاكرب مامالا ىللإ الوصوو ( ه ) ٩٧٣

 نسحم نب حالفو ( ه ٩٦٤ ) نسحم نب ناطلس مهنمو ةنهابنلا ةطلس لظ يفو ( ه ) ٩٦٧

 © حاوللا رعاشلا نأ ىلا انودحي داقتعالا نإف & ( ه ٩٨٣ ) رفظم نب ناييلسو ( ه ) ٩٧٦

 دبال } هعمتجمب قاصتلاو ، لوقلا يف ةعاجشلاو {© قحلاب رهجلا ىلع ةردق نم كلتما امب
 ٨ نايع يف اهراثآو ةيسايسلا عاضوألا نع تاراشإ لمحت يتلا دئاصقلا ضعب هل نوكت ناو

 يدهلا ىلا ةوعدلاو حالصالا ةلواحم ىلع هناثحي ايناث ينطولاو 3 الوأ ينيدلا هبجاو نأل كلذ

 ةيادهلا قيرط يف ميقتسم ريغ اجوعم هاري ام هجاوي نأو دبال كلذ ىلا هليبس يفو 7 داشرلاو
 ناويدلا يئزج يف { الماك حاوللا رعش انيلإ لصي مل هنأب داقتعالا ىلا انقوسي اذهو زوفلاو

 خسانلا ناسل ىلع ٢٩٥ ص ناويدلا نم يناثلا ءزجلا يف ءاج دقف ثارتلا ةرازو هتجرخأ يبسح

 حاوللا ناسغ نب ملاس رعاشلا حيصفلا خيشلا ناويد نم ىلوألا ةعطقلا تمت ) هلوق

 مالكب دهشتسا يذلا ناويدلا ققحم ةراشإ هدضعيو . انداقتعإ دكؤي ام اذه يفو ( يصورخلا

 نم فيحصتلا ةرثك نأ ايك ( حاوللا ناويد نم هانرتخا ام مت ) هلوق يف ناويدلا خاسن دحأ

 ءزجلا رظنا ) . هب داقتعالا قمعتو { قباسلا يأرلا دضعت ناويدلا خسن يف فيرحتو فذح

 . ( ٣٧ ص ناويدلا نم لوألا

۔ ٢٣٢٣ ۔_



 اهروذج نم ةيبرعلا خسفت ىلع جيلخلا ةقطنم يف روهدتملا يسايسلا عضولا عجش دقل

 ةيكرتلاو 3 ةيسرافلاو 0 ةينامكرتلاو { ةيروميتلاك ةيبرعلا ريغ لودلا ماكح كلذ ىلإ دمعو
 عمج ىلع مهتامامتها لج تزكرت ( ارثنو ارعش ) نونفلاو بادآلا ماكحلا ىعري نأ نم الدبو

 . ةيبرعلا ةغللا لامها ىلا مهضعب دمعو لب 0 ةرمتسم تاعارص يف لوخدلاو جارخلا

 نأل كلذ ةطلسلا ىلع يلخادلا عارصلا نم مغرلاب عضولا فلتخا دقف نايع يف امأ

 عمتجملا مساب ملكتملا ريمضلا يه ةيبرعلا ةغللا تناكو . . ايبرع ايبرع . . ناك عارصلا

 رعاشلا حاوللا ةرتف يف مهزربأ نم ناكو ءارعشلاو رعشلا ناهبن ونب ىعر دقف . ينايعلا

 ءايلعلا نع الضف } يواذيكلا رعاشلاو ( ه ٩٥٠ ) ماع ىفوتملا يناهبنلا ناييلس نب ناميلس
 هيقفلا خيشلاو جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللادبع يبأ نايع بطقك ةاضقلاو ءاهقفلاو

 نب مساقلا يبأ هيقفلاو دادم نب هللادبع نب تباث نب دمح هيقفلا خيشلاو ، دادم نب هللادبع

 ينايعلا حالملاو دمحم نب فلخ نب رمع خيشلاو تباث نب دمحم نب مساقلا يبأ ملاعلاو قئاش

 . ءابدألاو ءارعشلاو ءايلعلا نم مهريغو دجام نب دمحأ

 نادلب فلتحم يف ةرشتنم رعاشلا اهرصاع ىلا ةيبدألا زومرلا نم ديدعلا كانه تناكو

 يكملا يناورهنلا دمحأ نب دمحم نيدلا بطق ناك زاجحلا يفف . ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 ( ه ١٠٦٨ ر ماع يفوتملا يطخلا رحبلا ابأ رعاشلا ناك نيرحبلا يفو & ( ه ) ٩١٧- ٩٩٠

 ركب وبأو (ه )١٠٢٥ ماع ىفوتملا يريثكلا هللادبع نب دمصلادبع تومرضح يفو
 ( ه ٨٠٣ ) ماع ىفوتملا يعربلا ميحرلا دبع نميلا يفو (ه )٩١٤ ةنس ىفوتملا يسورديعلا
 ماع ىفوتملا يطخلا رفعج ءاسحالا يفو ( ه ٩١١ - ٩٦٥ ) نارهب نب ىحي نب ىسومو

 مهب هطبرت تناك نيذلا برغملا ءابدأو ءايلعو ءارعش نع الضف ريثك مهريغو ( ه ) ١٠٦١٨
 عالطالا عطتسن مل ةيبدأو ةيملع تالسارمو تالجاسم مهنيبو هنيب تناكو ةميمح تاقالع

 ناويد ) نم ناويدلا نم لوألا ءزجلا ةمدقم يف ءاج ايبسح اهدقف ببسب كلذو اهنم عيش ىلع

 . ( حاوللا رعاشلا

 بلقتت تناك يذلا يفاقثلا خانملا ىلع حيملتلا ىلا حاضيالا اذه لالخ نم انيعس دقلو
 رعاشك حاوللا عقوم ىلا ةراشالا ىلا انيعس ايك { ملاعلا نم ءزجلا اذه يف ةيبرعلا ةقطنملا هيف
 رعاشلا تاقالع نع ثحبلا نم ديزم ىلا انوعدت يتلا ةيبدألا ةبكوكلا هذه طسو يف نايع

 نكامألا ةرايزو جحلل ةديدع رافسأ نع حصفي هرعش نإو ةصاخو {، هرصع يف ةيبرعلا ءابدأ:

۔ -_ ٢٣٤



 ريشي ليحرلل رمتسملا هقوشتو هدئاصق ددعتو هرعش قايس ن أ ذإ ةنيدمل او ةكم ف ةسدقملا

 يف هتايح نع ةذبنلا يف هون يك سيلو { ةدحاو ةرم نم رثكأ كلذب مايقلا ةيناكما ىلا حوضوب

 . ٥٠١ ص ناويدلا نم لوألا ءزجلا

 : هيد ]
  

 مل يذلا رثنلاو هبدأ بلغأ لثميو رعشلا امهو نيماه نيزكترم ىلع هبدأ روحمتي داكي

 ذإ عجسلا طاقتلا يف دهتجاو ةيعيدبلا تانسحملاب هرثن يف ىنتعإ دقو { هنم اليلق الإ سملن

 جواز دقو . هب ةزيمم تناك يتلا هرصع ةمسو يرعاشلا هعبطو ةعساولا هتغل كلذ ىلع هتناعأ

 تايآلا ضعب اسبتقم يثارملا انايحأو يزاعتلاو نيباتلا دئاصق يف ةصاخ رعشلاو رثنلا نيب

 نم عونلا اذه لوبق ىلإ انوعدي اممو ةفيرشلا ثيداحألاو 3 ةرئاسلا ةلثمألاو ةميركلا ةينارقلا

 ىلع ايدارإ ال ترثأ دق اهبابسأب هلاغشناو ةيثارتلاو { ةينيدلا رعاشلا ةفاقث نأ كلذ رثنلا

 نطولا فلتحم يف ءابدألا ىلع ضرف دق ةبقحلا كلت يف عمتجملا قوذ نأ ايك ؤ يوفعلا هبولسأ

 نود ايعانص ةثراوتم بلاوق يف ةرطؤم مهتاعادبا نوكت نأو ، ليبسلا كلذ وجهني نأ يبرعلا
 نوحلاصلا بهذ ) هلوق ةيرثنلا هتايئازع نمو هتءاربو هقدصو هئاقنب رحلا عادبالا اهرثدي نأ

 هيلإ انإو هلل انإ 9 نوعجارم باتملاو بايأللو & نوعراسم تاريخلل مه نيذلا نوعداولا

 . اروهشم ملحلا ةحازرو ملعلا نونفبو ارورسم حلاصلا لمعلاب ناك نم نيأ هه نوعجار

 . ( اروطسم باتكلا يف كلذ ناك . . اروتسم ادوجوم حيرضلا يف حبصأ

 يهو ةضراع رهظت يتلا ةفلتخملا تاعوضوملاو ضارغألا نيب هراعشأ حوارتتو

 . ةيمهأ رثكأ تاعوضوم زربت امنيب اهريغو رخفلاو ، حيدملاو ؤ لزغلاك ةيديلقت تاعوضوم
 عادولاو & قوشلاو ةأرملاك ،. يفطاعلاو ، يسفنلاو & يركفلا همامتها ةرئاد يف اعقوم لجأو

 اياضقك يعامتجالاو ينطولا سجاهلا عم ىشامتت تاعوضوملا ضعبو باتعلاو ىوكشلاو
 تاعوضوملا هذه نأ الإ { اهربغو دمحم نب تاكرب مامالل همولو فينعتلاو { فافجلاو طحقلا

 بوجوب انداقتعا ززعي يذلا رمألا ةعساولا هرعش ةحاسم يف ةديعب ةفاسم نم ضموت داكت

 ىلع فرعتلا ةصرف انل حاتت يك هناويد يتفض نمضي ل يذلا هرعش نم ديزملا نع ثحبلا

 . اهريغو ايداصتقاو ايعايتجاو ايسايس ةفلتخملا هتايس يف & هرصع

۔ _ ٢٣٥



 تزكرت يتلا تابسانملا عم هدئاصق مساقتي اريبك ازيح هرعش نم ينيدلا بناجلا لثميو

 جيلخلا يف يفاقثلا طيحملا ىلإ انرظن ام اذإف كلذ يف ورغ الو نيبتلاو يزاعتلاو ، يثارملا يف

 دق ةفوصتملاو داهزلا دي ىلع رهدزا يذلا ىنيدلا رعشلا ةرهاظ نأ اندجول ةيبرعلا ةريزجلاو

 ىلا كلذ دوعي ايبرو يبرعلا رعشلا ةطراخ يف ابيط اناكم تلتحاو اعساو ىدم تغلب
 ةيلحملا تاعارصلا اهتزرفأ ىتلا ةيعادتملا ةيعايتجالا تايونعملاو ةيسايسلا تاساكعنالا

 نودب هنأب نقيتلاو لجو زع يرابلل ءاجتلالا ىلا عمتجملا هجو ثيحب ةيلودلاو ةيميلقالاو
 ٨ ةزع كانه نوكت نلف ةيعايتجالا تايوتسملا ةفاك ىلع ةينيد ةرصن ىلا يعسلاو هيلا ءاجتلالا

 تبثيو مكرصني هللا اورصنت نإ » : هلوق يف لمعلاب الإ نيملسملل صالخو راصتناو

 . ميظعلا هئلا قدص « مكمادقأ

 راشتناف ، ةيسايس ضارغأل جهنملا اذه ىلع ةقطنملا يف ماكحلا ضعب دعاس ايك

 ةيعافرلاو ةيشاطكبلاو ةيدنبشقنلاك ةيفوص قرف لكش يف ةقطنملا هذه يف يفوصلا طاشنلا

 نم رخآلا بناجلا ىلع ىرخألا قرفلا ضعبو تومرضحو 3 نميلاو قارعلا يف ةيرداقلاو
 يدوهمسلا نيدلا رون لثم & ةفوصتملاو داهزلا نم دارفأ دي ىلع هراشتنا وأ ، يبرعلا جيلخلا

 يف ( ه ٩١٤ ) ماع ىفوتملا يسورديعلا ركبوبأو 5 ةرونملا ةنيدملا يف ( ه ٩١١ ) ماع ىفوتملا
 هطويخ دم دق راشتنالا اذه لك نميلا يف ( ه ٩٥٢ ) ماع ىفوتملا همرخاب رمعو & تومرضح

 رشابملا ريغ ريثأتلاب وأ رشابملا لاصتالا ليبس ىلع امإ نايع اهنمو جيلخلا يف ةفلتخم نادلب ىلا
 ينوصلا دملا اذه نكي ملو & تايصخشلا لثمت وأ تافلؤملا ةءارق وأ جحلا تالحر الخ نم

 لاق يذلا يئاطلا ةبوضغ نب نزام مالسإ ذنم ةلصأتم هروذج تناك لب نايع ىلع ابيرغ

 . ( ةلي ) ميركلا لوسرلا ابطاخم

 يتيطم تبخ هللا لوسر كيلإ

 جرعلا ىلا نايع نم يقايفلا بوجت
 ىرثل ١ ء ىطو نم ربخاي يل عفشتل

 جلفلاب عجراف يبر يل رفغيف
 يتينو داهجلا يف يمه تحبص ف

 يجح ام هللو ىموص ام ِ هللف

۔ -_ ٢٣٦



 يبأو بيبح نب عيبرلاو ، ديز نب رباجك نيينايعلا ةمئألا تايكولسو حور يف ةقمعتمو

 اذلو 9 ريثك مهريغو رضنلا نب دمحأ ملاعلاو بعك نب ثراولا مامالا ىلإ الوصو يراشلا ةزمح
 ردقبو .0 داهزلاو ةفوصتملا نم ةبخنلا هذهب رخزي هرصع ناك ام ردقب حاوللا رعاشلا نإف

 ةايح يف ايعيبط ادادتما هيدل فوصتلاو دهزلا ناك ينيدلا طاشنلا اذهب هترتف مستت تناك ام
 . ةيركفلا هتاقاسمو ، ينايعلا عمتجملا

 تلبحت نيذلا ةفوصتملاو داهزلا نم ةبكوكلا كلت روهظ وه هيلا انبهذ ام ززعي اممو
 . هتانيباتو هيثارم لالخ نم هرعش يف مهؤامسأ

 بلطو بنذلا نع ةرشابم ثدحتي يذلا ديلقتلا ىلا يفوصلا هرعش يف حنج دقلو

 ربلا لمع يف نوكي نأ ىلوأ ناك بابش نم عاض ام ىلع مدنلاو تاسدقملاب قلعتلاو { ةرفغملا
 راركت مدعو ةصرفلا مانتغا اهنم ابلاط سفنلا ىلع جرعي مث. تاحلاصلا لمعو تاريخلاو

 رمأي يذلا سيلبإ نيب ةقيثو ةقالعلا لعجي ذإ © تاذلملاو تاوهشلا نع داعتبالاو اياطخلا

 سفنلا نم ةذاعتسالا بجو هنإف اذلو ءوسلاب اهبحاص رمأت ىتلا سفنلا نيبو ىصاعملاب سانلا

 . سيلبإ نم ةذاعتسالا بجت ايك

 : هلوق يف ةركفلا هذه تحضو دقو

 تلصح ةذل منغإ سفنل ١ ل لوقت

 اهتذاذن ىبقع يف نأ ترد امو

 ردصلا نع داح اهدرو اصلئاقن

 ةمشاغ ءايح نم هللا ينذاعأ

 رمس يف يهو الإ رعشت ءايمع

 اهدناق سيلبإ نمو اهنم هلل

 رذح او فوخل ا يف ان أ اه اوه نمو

 ينشعن أ هللا ف المأ ل نكل

 رطبل اب موسومل ١ طن قل ١ ةوه نم

۔ _ ٢٣٧



 اهترشابم يفو ةددعتملا اهروصو . ةفلتخملا اهيناعم يف ةتباثلا ميهافملا هذه رركتتو

 رشح نم هلاي ) ةديصق اهنمو ةرشابملا ريغ دئاصقلا ضعب هرعش نمضت دقف ردن ام الإ ةداحلا

 ٨ ةنئمطم قورعلا ةرشتنم لبج حفس ىلع ةرجش هسفن رعاشلا روص ثيح ( ١ ج ٣٣٦ ص

 هللا ةمعن يف عترت ثيح داقحاألاو رورشلا لزانم نعو 3 داسفلاو رفكلا نطاوم نع ةديعب

 تاملظملا رفحلا ىلا تايلاعلا روصقلا نم نولزنيف راجفلا امأو ةنمؤم ةعئاط 3 ةركاش باهولا

 - : ريعسلا ىظلو منهج ران مهرظتنت

 ةرفقم ضرأ حفسب ةرجش تنك يێىنتيل

 ةرشتنم اهقورع ايسلا ءام نم برشت
 ةرجفلا ةاصعلا يف نوكت نأ نم ةنما

 ةرصقملا تايلاعلا روصقلا نم اولزناف
 ةربقملا يهو ناديدلاو شحولا تويب ىلإ

 ةرمز يف ةرمز نورشحيف اهدعبو

 هرعوأ ام رشحم نم هلايو رشحمل
 ةرعسلملا ميحجلل نوهدهدي اهدعبو

 مهنيد نع نيهاسلا لهجلا ةيايع يف نيجلدملا هيبنتو نيلفاغلا ريكذت نع فكي الو

 اهلهجو اهرفك ةجيتن ثداوحلاو تاململا نم اهباصأ امو ةقباسلا ممألا نع راكفألا نم ديدعلا

 ۔ : ءاقبلا راد ةرخآلاو ءانف راد ايندلا نأب اركذم

 داقرلاو رمخلا سأك ابراش ايأ

 يداتلاب هرمع اعطاق ايو

 ءانفلا رادب دولخلا وجرتأ

 دلصلا تحت عرفلاو كلصأو

 نيرباغلا يىلألاب ربتعت ملا
 داعو دومث يحو مسطك

 ريمح ينب كولم نيو
 داده لآو دعم انباو

۔ _ ٢٣٨



 نيبرغملا كلم يذلا نياو

 دادتلاا يف نيفلأ رمعو

 نيتوزغلا دعبأ يذلا نياو

 دارملا لينل اماع نيعبس

 هدوج نم ناك يذلا نيأو

 7 حضفي نادمغب

 نيقليفلا عمج يذلا نياو

 دالبلا ضرع قاض اشيج
 نيتنجلا اورمع يذلا نيأو

 يداوبلاو اهرضح ىرولا كولم
 تحور هحرص ىيذلا نباو

 يدافت ارهشو ارهش حيرلا هب

 ىفطصملا مساقلا وبأ نياو

 يداوبلا لهأ زعلا هباحصأو

 ؤرمأ دولخلا يطعي نأ ولف
 دابعلا عيفش يبنلا يطعاأل

 ةروز نكم توملل دبالف

 داعتبالاو برقلا ىلع كيلا
 هطخ ىوح دق نم زوف ايف

 يداه هللا هب ىقلي هانميب

 اهضرع ةنج ىلإ فزي
 دالبلا ضرعو تا لا ضرعك

 ةريسم ضرتعيو ث هيقالي امم مربتلاو ىوكشلا ةرهاظ زورب وه هرعش يف هابتنالا ريثي اممو

 نكي ملو . هعم ايفو نكي مل يذلا نمزلا نم وكشي ةراتو ، هتهجو دصي نأ لواحيو 3 هتايح

 نوحيشي نيذلا عمتجملا يف ةلعاف رصانعك سانلا نم هاوكش مث { هيلع افوطع . هب افوؤر
 ناك يتلا مهتاجاح بلطل نيعرسم نوعسي انإو ةدعاسملا دي هيلإ نودمي الو هنع مههوجوب

 . اهئادأب موقيو اهيبلي ايئاد

 ۔ ٢٣٩ _۔



 سباع وهو ابناج يع روازت بحاص دنع ل تاحاحلا تعد اذإ

 سئاب لاحلا يف رملا لثم صبصبي ىتأ هل يدنع تاجاحلا تناك نإو

 سياقي ال نم ءرملا سئبو ضايب ىتأ ام ساق نم رهدلا تيأر نيحف

 هنأ ةجردل ةطرفملا ةيساسحلاب باصيو هتبرغ يف هبيصي ام ىلع رحو ةعول يكتشيو

 ىصحل ا 4 ةقرح و أ سمشل ا ةعش 5 و ة هب اد ٠ ةرشح هعسلت انيح ىتح هل ضرتعي ام لك فصي

 نع فلختي ال ٠ بستحم رب اص كلذ مغر هنكل اهريغ وأ 3 ةكوش نعطو 1 ةرجش شدخ و

 ۔ : هفاكتعاو هتدابع

 شرا الو صاصق نم اهيلع يل امو شركلاب شركلا ةعسل يب ترثأ دقل

 شهن اييا فكع ليلب نحنو ىحضلاو حبصلاو ليللاب ينشهنتو
 ىشرف الو يفاحل اهنع ينقوي ملف اهنود شرفلا نم يدنع ام تشرفف

 شع الب ىقلم نارينلا نم خيرف يننأك شوركلا عسل نم تردوغف
 شمهلا ةدش نم دلجلا زكو يقورع تخفنت يشارف يف تبد شركلا اذإ

 ىوكشلا

 © تاليو نم هيناعي ام ايكاش مربتي هنأ الإ رفسلاو ليحرلل هبح نم مغرلا ىلعو
 . هلاحرتو هرفس ةنوؤم هيفكي اييف صقن وأ { ديلا تاذ قيضب عوضوملا قلعت اذإ { ةصاخ
 اوناك نإو ءابرغلاب نولفحي ال مهتماع يف سانلاف ةضاضغ هيف سيل يعيبط رمأ اذهو

 ةدعاسمو ءابرغلا ىلا تافتلالا مهينعي مهنم ضعبلا نكلو هريغ وأ جحلا ىلا نيرفاسم

 رفسلا ءانثأ هتنوؤم فافكل هتبرغ يف وهو ضرعتي نيحف . مهسنجو مهعون ناك ايأ نيجاتحملا
 نم افوخو هسفن ىلع ةرسح بوذي . هتبرغ وكشيو هظح بدني هارن { ةدجب ارام ةكم ىلا
 ۔ : ةحلملا هتجاحو هدي قيض نم هيناعي ام ببسب كلذو ةكم ىلإ هلوصوب هانم غولب مدع

 ددج ةدج اي ىلبف ةدج يف دتو الو ال يدنع فراط ال

 دي نيملاعلا يف ادبأ هل اف هدي هلاح نم تئرب نإ ءرملاو
 دلبلا هقالخأ ىلع تقاضو الإ هتورث قيض نم ىتفلا ردص قاض ام

دبكلا ترح ام اذإ ىلبي مسجلاو هتبرغ رسأ بيرغ دبك رحاو



 دلت الو ال قيدص ال ةدجب لجر ى ركلاب انيع المي فيكو

 دحتلم هنع يلام دحللا اهنأك نطو ةدج يل تدغ بيرغلا انأ

 درسنت دخلا يف تفكو ةربعو نجش ريغ رادلا بيرغل ةليح ال

 دلجلاو ربصلاو تان ىليل هنعو دعتبم ناطوألا نع ءان لاح ام

 هنطو يف هبحاصي يذلا بارتغالا اذه نم هاوكشو نايع هنطو يف ىتح ةبرغلا هب طشت

 تاببسملا قباطتو لاوحألاو فورظلا هباشتف نايع جراخ وهو هبارتغا نم هاوكش نع لقت ال

 يف هتعامجو هباحصأو هلهأ نيب هظح بدن ىلاو هنطو يف هتبرغ سسحت ىلا هعفدي يذلا وه
 يف يظتلتو هسيساحأ يف ةنماك ىوكشلاف اهريغ وأ ةكم وأ ةدج يف لاحلا وه ايك طقسم

 نيدلا اهيلع ضمي يتلا ةليصالا ميقلا هدوست عمتجم ىلا يفطاع فهلت نع ثعبتو { هدجو
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةلماعملا قدصو بيرغلاو قيدصلاو راجلل ةاعارم نم
 ۔ : ةميركلا مالسالا قئالخ نم اهريغو

 ءاونلا اهيف ىتبحص تلمو ءاوخلا لاط طقسم ىونمب

 ءادتفإ الو يدل داف الو ربسأ اهيف ىننأك ترصف

 ءافخلا حرب هتيساق امل نكل رسلا ءافخ اهب مورأ
 ءاقدصأ وأ ىمح اهفزانل اهيف سيل راد رادلا سئبو

 اينإو ىرخألا هاوكش نم هسفن يف اريثأت ضفخت وأ © ةدح لقت نمزلا نم هاوكشو

 نأ الإ . ةدهاجملاو دلجتلاو ربصلاب هتمواقم مغر . هتايح نم اريثك هفلكو نمزلا هيلع بلاكت

 ربصتلاو ربصلا نم ديزمب الإ هعفد ىلع ىوقي داكي ال وهو ، قانخلا هيلع قيضي لظ نمزلا
 - : باتعلاو ى وكشل أ نم ديرم

 اطمحلاو نخدلا يوطت ةيادهلا يفو اططش ىنتفلك ىنمز اي كارأ

 اطسقلاو روجلا الإ كعرش ماكحأ تبأف ينتيلوأ ذم طسقلا : كتلأس

 اطغ لك ربصلا يذ نع فشكي نزحلاو نزح نم ربصلا ءاطغ نع فشكا
 اطرف تئاف يف لمأ الف هيف لمأ يل ناك دق طرف ينتاف ذم

 اطو لع ادمع ام ثيح هب ىضر لطخ اهب ام ادمع توملا ةأطوو

 اطخ سيلو ىمتحا ىدرلا مهس ثيح نم اعله الو ينم اعزج الو ىضر

۔ _ ٢٤١



 نينجلاو قوشلا

 ين نينحلاب قوشلا طابترا نكل عادولاو نينحلاو قوشلا نيب ةديطو ةمالع ةمث
 دنع ءيشلا ضعب فلتخي رمألا نأ الإ عادولاب قوشلا طابترا نم ىوقأ ةيناسنالا تايكولسلا

 نينحلا نيب وأ نينحلاو عادولا نيب اهنم ىوقأ قوشلاو عادولا نيب ةقالعلا نأ كلذ نيفوصتملا

 . ةقحال ةبترم يف يتأي نينحلا نأو قوشلا رجفي عادولا نأ يف نمكت اهتوق رسو قوشلاو

 ذإ © جيلخلا ةقطنم يف يفوصلا رعشلل جذاينلا دحأك حاوللا رعش يف كلذ حضتيو

 . ةيناث هيلا قاتشي ىتح ( تافرع ) عدوي داكي ايف اقيثو اطابترا عادولاب هدنع قوشلا طبتري

 نايع يف وهو } قوشلا هب عزنيو { اباوأ ، اركاش . ادباع تاسدقملا نيب فوقولا ىلا هنيعو
 تناك ىلا ةنيدملا يف ةسدقملا نكامألل وأ { ةمركملا ةكم وأ ةبعكلل زمر ىه ىتلاو ، ىليل ىلإ

 يف نويفوصلا همدختسي يذلا مسالا تاذ وهو ةبيط اهمساب اهبطاخ ام اريثك
 . اهيلإ مهتاراشإ

 بعصي ةيكباشت ةقالع يهف ةلصلا ةقيثو ةقالع هرعش يف عادولاو قوشلا نيب ةقالعلاف

 اهئاكذا يف اماه ارود اهيف ةظحللا بعلت ةينامز ةقالع اضيأ ىهف كلذكو . اهطويخ كيكفت

 يفو { ردك عادولا يفو ةداعس لصولا يف نال كلذ 5 اهلالتخال الاجم عدت ال ثيحب اهريوطتو
 ۔ : هلوق يف ةقالعلا هذه تحضو دقو ءاقللاب ءاجرو ءايحا قوشلا

 قارتفا ىلإ لوؤي الو مودي يقالتلا تيل ايو ىليل ايأ

 قاطملا قوف هلمح كنيبو اعادو ىليل اي قيطأ فيكو

 يقاب ءاليل اي كيف يبحو ناف ءاليل اي كنع ىيربف

 قاشنف ىليل اي هاوهي نمل ادعبو ابرق ىوهلا اخأ نإو
 قارتحاو مهو نزح يفل ينا عيدوتلا يف هللا يبسحو
 يقالتلل نذأي هللا تلاس قارفلا يبقع ىلع ىليل ايأ

 قاتم نع كنود ترصق الو يلصو ءاجر لابح تعطق الف

 ةقالعلا كلت ززعي ( ١ ج ١٤٩ ص عادولا ىليل اي قيطأ فيك ةديصق ) يف هلوقو
 ۔ : قوشلاو عادولا نيب ةيطبارتلا

۔ _ ٢٤٢



 هفنص نلمح بحلا يعادو اعادو ىليل اي قيطأ فيكف

 اينإو اهب هقلعتو ةسدقملا نكامألل هبح لع عادولاو قوشلا نيب ةقالعلا هذه رصتقت الو

 نيحف يركفلا هاحنمو ، يسفنلا هجهنم يف ةلصأتم ةتباث ةقالع يهف نايع هنطوب اضيأ طبترت

 عادولا سافنأ داكت ال هبلق اهقاتشيو اهبحي يتلا نكامألا ىلا اهجوتم هءاقدصأو هدالب عدوي

 جيجأ ) ةديصق يف ةقيثو ةديكأ ةقالع يهف ديدج نم قوشلا سافنأ بهت ىتح نكست

 ۔ : نايعلل حوضوب عطست ( ١ ح ٤٦ ١ ص قوشلا

 اعاجرا مكل ةنس ىراصق اعادو ا :تبحأ م كعدون

 اعاذتلا عذتلي قوشلا جيجأ انم ءاشحألا يفنو مكعدون

 ىعاري نأب قحأ ومكلثمو دعبو برق ىلع مكيعارن

 عايتجإ ىرن عادولا رثأ ىلع وجرنو انتبحأ مكعدون

 هرعش ق ةأرملا

 هدئاصق تامدقم يف لزغلل ثعابك رهظت ملو هرعش يف اسوملم اعضو ةأرملا تلتحا

 ريدقت ثيح نم دومحم ناكم اهل ناك هرصع ىف ةأرملا نأ ىلا ريشي لكشب تزرب لب بسحف

 35 عمتجملا ةمدخ يف ةفلتخملا اهتمهاسم ثيح نمو . ةايحلا يف كيرشك اهل همارتحاو لجرلا

 نم ءوض صيصبك ءايحتسا ىلع ترهظ اهنكل ةجوزو اتنبو اتخا وأ امأ اهنوك ثيح نمو
 اهيلا ةراشالاب ىفتكا امنإو اهمساب اهبطاخي ملو اهنع حيرصتلا أشي مل هنأل كلذ . ديعب

 ٠. كلذ هباشام وأ مأ وأ . ةجوزك

 ف رشتنت اناو اهدحو ناع يف سيل اذه انموي ىلا دتمت داكت ةثراوتم ةميدق ةداع هذهو

 ةمل رعلا تاعمتحملا نع ةيعايتجالا تاساردلا ىلا رظانلاو ئ ةيبرعلا تاعمتجملا ةفاك

 . اذه انموي ىلإ ةصخاش ةداعلا هذه ظحالي فوس ةيفيرلاو ةيوارحصلا

 اه قصلي ملو ؤ“ ىرخالا دئاصقلا يف هنم رثكأ هيزاعتو هيثارم يف ارفاو ةأرملا ظح ناك

 ۔ .ز ةنيعم اهنع ةيضرم { ةنوصم آ ةرح يهف . ليجبتل او م ارتحالاب ةريدج ةفص لك الإ

 - : هيف ةهيقف نيدلل ةيع ار 6 ةنونح ٠ ةفوطع ةبستحم ةرب اص

 ۔ _ ٢٤٣



 ىضرلاو طخسلا يف ناوعملا ةجوزلا ىه

 يتحاس ليللاب فايضألا تلح اذإ

 اهعفرو رودقلا ضفخ ىلع فوطت

 اظفاح يفينحلا نيدلا ىلع تناكو
 اهلبق رذاحت يدقف ىلع تناكو

 دن اهب يدوعو ضغ اهب ينامز

 دعسم كدجو ايندلاو نيدلا يفو

 دنزملا شارفلا نيل يف مانو

 دجه معج اضملا قوف اهتاراجو

 دنستو صنت هنم اهنأ ىلع
 دقفتو ىلستل ىقبأ نابدنو

 درم 1 يدخو لهك اهم يملحو

 ابنجتم ردن ام الإ احيرصت ال ةأرملا مساب احيملت هلوق ةأرملا لوح قباسلا انيأر معدي امو

 حرج يف ببستلاو ديلاقتلاو تاداعلا نع جورخلا ةيشخو هتقو ف عمتجملا فرع هتفلاخمل كلذ

 اهتافص اددعم رماع نب ىسوم تنبب اهيلا راشأو اهدلاو ركذب ىفتكا دقف . عمتجملا نادجو

 ۔ : تادباعلا تادهازلا ءاسنلا نم ةوفص دوجو ىلا اريشمو . ةيكزلا اهقالخأو ةديمحلا

 اهنإ هللا ةمحر ىسوم تنب ىلع
 ةعاط ىلع

 اهرمع لوط ىدم ضحم نمف

 تعفب أو تب اش نمحرل ا

 قلخأ رقلا ةملظ يف هتمحرب

 قهزت لبق هتاعاط ىلع تناكو

 قلخت يهف اهل الإ ىظللا نشت
 قرشم حبصل ا نم ةعجر الب هنأ ىلا

 قفنت هللف لاح نم ناك امو ائاص رجاوهلا ءارح عطقتو

 قفشأو ربأ يعاسلا دلاولا نم اهنإف نيملسملا ءافعض ىلع

 قطنت لوقلا حلاصلاب اهنكلو ادهشمو ابيغ ءاروعلا قطنت الو

 قفناف لاجرلا اهنع تلباق نإو اهفويض ثارغ ال موق ةميرك

 هتما اياضق عم هلعافت

 ةكراشملا ىلع هرارصإ لالخ نم ةماعلاو ةصاخلا هموق اياضق عم رعاشلا لعافت

 بجاولا نع لختي مل وهف اهيف ةكراشملاب فورظلا هل حنست ةيعايتجإ ةبسانم لك يف ةرمتسملا
 تايطعملا عم لعافتلا ةرورضب قيمع ناميإ هتاذ يف رهصني ناك اينإو 3 ايموقو ايعايتجإ ينطولا
 نم مغرلاب . ةنيزحلاو ةديعسلا تابسانملا يف صخشو الإ هارن الف ، هعمتجم يف تادجتسملا

 نم اريثك مايألا محر يف دشحت تناكو ةديعسلا ريغ تابسانملاب جضت تناك هرصع ةرتف نأ

 . نازحألاو بئاصملاب ىلبخحلا مومحلا

۔ ٢٤٤ ۔-



 الا ينيدلا رعشلا عم هرعش تمساقت ىتلا نيباتلاو يزاعتلاو ءاثرلا دئاصق راشتنا امو

 . عمتجملا هب نئي ناك ام ىلع يوق ليلد

 ةعاجملا وأ ضرملا وأ توملاك ردقلا نم لعفب ةيدارإ ال تاليولا كلت تناك ءاوسو

 نع لختي مل رعاشلا نإف اهريغو ءامدلا كفسو باصتغالاو ملظلاك لعاف لعفب وأ طحقلا وأ
 . لوقلاب هعفدي نأ هيلعف فيسلاب ملظلا عفد عطتسي مل نمف هتعاطتسا ردقب هبجاو ءادأ

 . ارذحم وأ ايئالو ابتاعمو احصان هيأر لوق يف ةيشخلا هذخأت نأ نود رعاشلا هيلا حنج ام اذهو

 . ءاخرلاو نمألاو ةمالسلا هدالبو هموق بهي نأ هللا ىلا ايعادو

 هيدي قبطي ملو هيعارذ تفكي مل هنم ريذحتلاو ركنملا عفد بوجوب رمألا قلعت امدنعو

 عوجرلل اهلهأ ايعاد ةينايعلا ندملا مهأ نم كاذ ذإ تناكو ( ىوزن ) ةنيدم ارذحم قلطنا امناو
 ىلا مهايا ايعاد ، هيلع هتريغو هنطول هبح نم .عفادب هللا ةعرش فلاخي ايع داعتبالاو قحلا ىلا

 اهلاجر لاعفو قالخأ لثمت ىلع ثحو ةينايعلا ندملا ةرادص يف يعيبطلا اهناكمل ىوزن ةداعا

 مهنأل اهيف رمألا يلوأل هباطخ صصخو اهناوهو اهلذب اوضري ملو اهامح اوناص نيذلا ماركلا
 . سانلا ةماع نم حالصلاب فرعأ

 نع ءالجب انل فشكت يتلا ةينطولا ةيعايتجالا ةدئاصق مهأ نم ةديصقلا هذه ربتعت

 لوبطلا عرقت تناك ثيح ةينمزلا ةبقحلا كلت يف ندملا مهأ نم ةنيدم يف ينايعلا عمتجملا ةلاح

 نع فشكي ءادر سبلتل ةظفاحملا ةنيدملا كلت لاح لدبتو & يهالملا ماقتو فزاعملا برضتو

 ةيبرعلا ةملسملا هتربغو ةينطولا هتفطاع اهتلعشا ةديصقلا هذهو {. اهدسج تسبلت تانه

 تانسحملا نكت ملو بيكرتلا ةدقعم ريغو ، لوقلا بيرغب ةوشحم ريغ ةطيسب ةلهس تناكف
 . بئاوش انود ( سراد ) جلف بايسناك اهتايبا تباسناو لب {} ةعنطصم اهيف ةيوغللا
 اذهو ىرخألا هدئاصق طمن ريغ ىلع سابتلاو طلخ لك نع ةديعب ةيقن ةحيرص تءاجف

 تايلكلا بيرغب ظتكا ناويد يف لئالقلا ةرمز نم اهغأ الإ قايسلا اذه يف ةديحولا اهنأ ينعي ال

 ۔ : اهضورعو اهفرصو اهوحن يف ةغلو اقاقتشاو ، الولدمو 3 امادختسا

 امه اعو نم كر وبو تب احيصن ال اجر ينم غلبم له ال ا

 اهارا مكيف يذلا لاحلا نع ىوزن لهأ اي اوعجرت مل نئل
 ه --- نمل سوفنل اب نئ اهر ء ابس ي دي ا مكلك او دفغتل

۔ _ ٢٤٥



 :اسل ِ ريذنن مكل حلاص مىناف

 اصح ىوزن اذ لبق اند َ ١ َ نع اوبوأو ينوعيطأ رط حملا ردقلا ىع
 لاجر نم اندهع اهيف 7

: 

 7 , كنلا ةالو نم اهدح يهاوملا اهيف نوضري ٢

 : يهالملاو فزاعملا اهقلق الل مكب ىوزن ىرأ ت ى
 الإ جاربألا .

 نااذأ مكيدانب نم امو اهيفو الإ ةبعش . نم جرب امف
 ناسيم مولظم ليحلا فيع 1 . يف مكفيفع تيأ ام اذا اهيف .. مف

 رادم مكدما . َ
 رو مكلاعو

 اوهاو ا باتماب © اووادو بنذ اقس !وت نمحرلا ىلا اوبوت الأ لباق امأ نوحلاصلا نياف ِ
 و اورمشتأو فرصلاب اورم

. 
 ىذه نأ مكنيد مكاأ هو دلف

 نأ متدقتعاو متمذو

 ايندلا مك ملع ىرأ
 نمو

 ىقلي هلل ومكوعدي

 اهامو هللا ةقان . ٣
 اه اهتنم مكلواو ,مكنعو
 نم لبنت ليذلا فيف اهانر ن : مكب لوؤت
 اهادع . { هللا يف ىأر اهاقت رم حمسي تايآلا الو ف ن لهصي فدلا ليجنز هش ةب رسا يف اهادر تب . نم ت ارو اهابح اهابح لذارالا نوميطت "8 مهو اوشاع اهب اها 7 ةلفغ نومري معو اجح نع انزو مشلا ف
 اهاني وأ وس وذو
 : ديسو

 نم لصاوو ايندلا ق اهالق .
 عالا مكل باتلا ريغ اف اها جما اوكلساو احوصن اهاقنلا .

 . ِ ٣ ءا ميس يذلا ركتنلا نع . -
 اهايلو 5

- 
 تايقت نم ملسيو

 اهاش هت .
 ه ٤ ب دعو ابؤ ذ 1 - ارف
 ل او ةوا دعل او ةلذلا

 نأ ىلا ليمن اننأ ال .
 لع :للا " دهملا كلذ يف ىوزن نع ةروص لمحت تايبألا هذه تاك

 نيدلا هتريغ عفادب نكلو تايبألا اهتروص ايك اهتماتق يف نكت مل 0
 2 ت مل يبر ةروصلا

۔ ٢٤٦ ۔



 ةعنملا زمر يهو ىوزن يف لاوحألا هذه لقأ نع عمسي وأ ىري نأ دكي ل هنطول هبحو هذلب

 . لعفل اب ةدوجوم تناك ا ذإ فيكف ةيفرعلا

 ىلع ماكحلاو دارفألا ىلا حصنلا هيجوتب هنطو نع ىذألا عفد يف هتامهاسم تددعتو

 نب تاكرب مامالا نم هيضري ال ام ىأر امدنع هنإف ا ذلو ٠ امامإ مكاحلا ناك ناو ىتح ءاوسلا

 . ايلج احضاو راسملا نوكي ىتح هيلإ حصنل ا هيجوتو هتبتاعم نع ناوتي مل دمحم

 هبينثارم

 ةبقحلا كلت يف ينايعلا عمتجملل نيسرادلا مايتهاب ةريدج ةرهاظ ةيثارم انيلا تلمح
 . ىرخألا ةيبرعلا تاعمتجملاو جيلخلا يف ةطيحملا تاعمتجملاب هطابتراو هرثأت ىدمو

 يزاعتلاو ىثارملا اهب تنونع ىتلا باقلألا نم ريثك روهظ يف ةرهاظلا هذه تلثمت

 خيشلاو دمألا خيشلاو 3 مظعألا ريمألاو . مظعألا ناطلسلا يف تمظتناو 0 تانيبأتلاو

 . كلذ هباش امو ملاعلاو ، دهازلاو ، هيقفلاو { هيقفلا

 يتلا ةيعايتجالا ةناكملاو تاماقملا عونت ىلا ةراشإ تاعمتجملا يف باقلألا ةرهاظ ربتعتو

 . عمتجملا دارفأ اهب عتمتي

 نمض تءاج كاذنا ينايعلا عمتجملا تداس يتلا باقلألا ةرهاظ نأب داقتعالا انقوسيو

 نم ءعىشان ىلحم فرع اهضعبو كاذنآ ةيبرعلا تاعمتجملا فلتخم يف باقلألا ةرهاظ سفن

 ىلع رطيست تناك يتلا ةيميلقالا ىوقلا ريثأتب بستكم رخآلا ضعبلاو يبرعلا نايكلا ميمص

 يتلا زمره ةلود كلذكو & نييوفصلاو نيينايثعلاو نايكرتلاو ، نييروميتلاك ، يبرعلا طيحملا

 . جيلخلا نم ةفلتحم ءازجأ ىلع اهذوفن تطسب

 قلعتي ام اهنم ، ةيركفلا نيماضملا نم اريثك حاوللا ينايعلا رعاشلا جاتنإ يف نأ ىرأ

 . يسايسلاو يعايتجالا بناجلاب قلعتت ىرخأو { نيدلاب قلعتي ام اهنمو . ينايبلاو يوغللاب

 دميخا نم ديزم لذب انيلع بجوتي هنإف نيماضملا هذه نم اريثك يلجتسن ىتح هنإو
 م تاف ام كاردتسا ىلع اندعاسي فوس يذلا هرصعو رعاشلا اذه ىلع فرعتلل تقولاو
 ت اهشر رعاشلا اهيف شاع يتلا ةماهلا ةبقحلا هذه نع هتباتك لمكتست مل يذلا ينامعلا انخيرات

 ة]سم يف انعقوم ىلإ رظنلا اهلالخ نم اننكمي . ةيلودو ةيميلقاو ةيلخاد ةريثك تاعارص

 . يملاعلا خيراتلا

۔ ٢٤٧ ۔
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 رعشلا ىيف هلحرلا ىلع هلالطا

 "ينامعلا

 يميلسلا بسح ني كرادم نب دومحم /د ادعإ

 يذ وه الإ هلإ ال يذلا هلل دمحلا { باهولا زيزعلا هلل دمحلا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هتغالبب زجعملا ميركلا هباتك لزنأ . ميظعلا يلعلا وهو هملع ءيش لكب طاحأ . دادمالاو لضفلا

 ريخو ءايلعلا هب تلاعت نم ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 هتاراجم نع برعلا ءاحصف زجعف هتحاصفو

 انديس ءاغلبلاو ءاحصفلا عيمج ميكحلا هبولسأب زجعأ يذلا ءارضخلا تلظأو ءاربغلا تلقأ نم

 . . دعبو . باطخلا لصفو ةمكحلا ىلوأ هباحصأو بادآلاو ةغالبلا رهاوج هلآ ىلعو ةَي دمحم

 بناج ىلع ءوضلا طلسأ نأ ترتخا دقف ۔ رثنلاو رعشلا ۔ نيقش اذ عوضوملا اذه ناك

 نكلو بابسألا رفوت عم دازلا ةلقل كلذو هب ةطاحالا مدعب رارقالا عم ينايعلا رعشلا يف ةلحرلا

 . كلذ انل رهظت يتلا جذامنلا ضعب لوانتأ فوسو روطسلا هتوح ام ال رودصلا هتوح ام ملعلا

 هنكلو اهنيماضمل بعوتسم ةيبدألا ضارغألا فلتخمب ءىلم هلل دمحلاو ينايعلا بدألاف

 نيينايعلا ءارعشلاو ءابدألا نأ اعيمج ملعن نحنو ءىراقلل هزرييو بدالا اذه رهظي نم ىلإ جاتحي

 رعشلا عئاورو بدألا بتك تاهمأ يفلؤم مظعم نإ : لوقن نأ يفكيو هيف اييظع اوأش اوغلب

 ةرورض عم اهيلإ اوحزن يتلا نكامألا ىلإ اضيأ اوبسني نأ بيع الو ةأشنو ةيبرتو ادلوم نوينايع
 ءالؤهف ريثك مهريغو يديهارفلا دمحأ نب ليلخلاو ديرد نباو دربملاك ىلوألا مهتيوهب ظافتحالا

 . كلذ نع انل نيبي نم باتكلاو ءابدألا نيب دجوي نأ ىسعو ضيف نم ضيغ

 )١( خيراتب ىدتنملا اهماقا يتلا ةيسمالا يف تيقلا ٩٩٠/٥٠/٢٨ام .

 ۔ _ ٢٤٩

 



 : ةلحرلا فيرعت

 نم مسا رسكلاب ةلحرلا : ديز وبأ لاقو لاحترالا نم مسا ةغل مضلاو رسكلاب ةلحرلا

 نع ثدحتن نحنو انلعلو رسكلاب انتلحر تبرق : لاقي هيلإ لحتري يذلا ءيشلا مضلابو لاحترالا
 ةلحر يهو الأ اثيدحو اميدق خيراتلا ىرجم تريغ ىتلا ةيخيراتلا ةلحرلا كلت ىسنن ال اهبدأو ةلحرلا

 ىلإ نميلا دالب نم اهب ماق يتلا ةلحرلا هذه © يدزالا مهف نب كلام ريهشلا راوغملاو ريبكلا لطبلا

 : لوقي ثيح اهنم ءزج انيلإ لصو يتلا هتديصق يف انل اهنود دقو نايع

 كواكدلاو الفلا ضرع اهنود نمو كلام لزب اهناطوأ ىلإ نحت

 كمارب اعوط لذلا رادب تسلو بلقتم مىتفلل ضرأ لك يفو

 كلاسملا تاحضاو ىحاونلا باحر براشم زاجحلا ضرأ نع كينفتس

 : اهعم افطاعتم قباسلا اهنطوم ىلإ هلبإ نينح افصاو لوقي مث
 فراقملا تارف ىوهتام نود نمو كلام لزب اهناطوأ ىلإ نحت

 فراطغ مارك داجنأ ذنايتفو مئاضل معنم هيف يأ حيسو

 فلألا كلت مويلا كنم تاهيهف يغلبو يحيرتساو ١ ديور ينحف

 ىلوملل دمحو زازتعا لكب ركذن ينايعلا خيراتلا يف اهبدأو ةلحرلا نع ثيدحلا دنع اننأ ايك

 يلئايسلا يئاطلا يدعسلا ةبوضغ نب نزام ليلجلا يباحصلا اهب ماق يتلا ةلحرلا كلت هتردق تلج

 عم ثدح ام هل ثدح نأ دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ نايع يف لئايس نم ةلي هللا لوسر ىلع مدق يذلا

 ايجار ىدهلا ابلاط اهيف جرخ يتلا ةكرابملا ةلحرلا كلت يف هتديصقب منرتي وه اهف هنابرقو همنص
 : اهعلطم يف لوقي يتلاو ةرفغملا

 جرعلا ىلا نايع نم يفايفلا بوجت يتيطم تبخ هللا لوسر كيلإ

 جلفلاب عجراف يبر يل رفغيف ىرثلا ءيطو نم ريخاي يل عفشتل
 يجرش مهجرشالو ينيد مهنيد الف مهنيد هللا يف تبناج رشعم ىلإ

 نايع لهأ نم ريثك ىلع هللا َنَم دقو كرشلا ىلع اولازال نيذلا هموق نم ةءاربلا نلعي وهف

 ركذلاب ريدجلاو { ةقفوملا ةلحرلا كلت تناكف هنع هللا يضر ةبوضغ نب نزام يدي ىلع مالسالاب
. ارخؤم هؤانب ددج يذلا نزام دجسم اهنم ليلجلا يباحصلا اذهف راثآلا ضعب كانه تلازال هنأ



 ضارغألاو فادهألا عونتب ةعونتم يهف ينايعلا بدألا يف انومضمو اضرغ ةلحرلا فلتختو

 ةلحرك ةيادهلا عابتاو ةقيقحلا نع فشكلا اهنم فدهلا هتلحر نوكت بيدأ نمف ةلحر لك يف

 نب كلام ةلحرك رقمو ىوأم نع ثحبلاو ىنكسلاو لاقتنالا وأ ليلجلا يباحصلا ةبوضغ نب نزام
 هتديصق نمض اهب ايداش انل اهلجس يتلا ةلحرلا يف ايك تاحوتفلاو داهجلا يف ةلحر وأ يدزألا مهف

 نم ةيرق « يطمإ ه نم داوسلا نيع بحاص يمراصلا دوعسم نب دمحم رعاشلا ةعئارلا ةيئاحلا

 هتديصق لاق دقو يبرعيلا فيس نب ناطلس مامالا ةلود دهع يف أشن 5 ايلاح « يكزإ » ةيالو لامعأ

 لالهتسالا نم لئاوألا برعلا ةداعك هتديصق احتتفم دنهلا يف ةتب ىلإ هريسم ءانثأ هذه

 : لوقيف لزغلاب

 حارم ١ مويل سيعل ا تمز ذإ حابصل ١ هوجول ا كلت نع نمشك

 حاف الا نولك رد نع نمسبي يننبتاعي نلتحي نئجو

 !؟ حازم اذ مأ كنم دج نلقف يتمزع يف كشلا نهرماخ

 هدلخ يف تلازال يتلا نكامألا ضعب افصاو جورخلا اذهب هرثأت اركاذ لوقي نأ ىلإ

 : لوقيف اهركذي

 حادر دوخ لك رجه لجأ نم ىسأ اذ ىشحلا بولسم ترصف

 حالو ايسب قرب ادب دق ام اذإ ىقايتشاو يب ام ديزي
 حاص قرولا ذا نينافالا قوف وأ نيعلا ىدل هتمش وأ

 حاطبلا كلتو نأشلا دمس نم تهز ارايد تركذت نإ وأ

 ىلإ مهلوصو تقو ركذي مث اهركذي لازال يتلا نكامألا كلتو دمسو نيعلاو اييس ركذي هارنف

 : لوقيف ةتب

 حارب ضرأب اهانلزن 3 مث ىحضلاب ةتب انيتأ ىتح

 : لوقيف روسلا ماحتق ا دنع هباحصأ فصيو

۔ ٢٥١ _۔



 : هلوقب اهيلإ اريشم ةكرعملا هذه ةجيتن ركذي مث

 حاضتنفالاو ىزخلاو لذلاب ةتب نم جنرفالا مزبنإف

 حابق هوجوو ءوس موق نم مهف اقحسو ادعبو مهل ادعب

 بحاص ىثراحلا دمح نب ديعس ةلاحرلا رعاشلا هيقفلا خيشلا ةليضف وه اذهو

 دنهلا ىلإ لحر دقف هدئاصق نمض هتالحر فصي هل ةمس تراص ىتلاو ةريثكلا تالحرلا

 اهايس يتلا هتديصق يذ يه اهو ابوروأ لايشو اسنرفو ايقيرفأو ماشلا دالبو اكيرمأو ايزيلامو

 : اهيف لوقي يتلاو « ةرك ضرألا نأ قيقحت يف ةرفظملا ةلحرلا »

 اليلد هل مجنلا لعجو اليبسلا دهم دق نمل ادمح
 رسحناف هيلع سمشلا تلدف رقتسا ءاش ولو لظلا ددمو

 : لوقي نأ ىلإ

 ثادحألا اهعنمت وأ دوجت ثالث ىياوه امنإو

 زربأف تحنس نا اهتصرف زهتنا ةثلاث تيغبو

 يهابتا يف عساولا هكلمو هللا توكلم فاشتكا لىإ

 ةروصحملا يتقاط يب تهتنا ثيح ةرومعملاب فوطأ نأ دصقلاو

 ةنبا ةحلاصلا ةبيدألا كلت ىسنن ال بدألا نم عونلا اذه ضرعتسن نحنو انلعلو

 ةئيب اهتفنتكا دقو لضفو ملع تيب نم دعت يتلاو يثراحلا يلع نب حلاص نب ىسيع خيشلا

 نمو هيف تعربو رعشلا مظن تداجاأف لاخو خأو بأ نيب بناج لك نم ةيبدأو ةيملع
 : لوقتف ةسدقملا نكامألاو جحلا ىلإ اهتلحر اهيف فصت يتلا ةديصقلا هذه اهدئاصق

 ايداه ءاج يذلل ةالص ريخب اللكم يلوق هللا دمحب تأدب

 ايلا يب. قيفوتلا يل كنمف يتيغبو. يرمأ. ترسي ذإ دمحلا كل.

 ايلاعملا مؤن انايحأ ربلا يفو اضفلا قرتخن وجلا قيرط انزجف

 ايداؤف رسو ينيع اهب ترقف ىدهلا عبنم ىرقلا مأ ىحض انلصو

_۔ ٢٥٢



 : يعسو ف اوط نم ةرمعل او جحل ١ كس انم يدؤت يهو اهروعش ةمص او لوقتو

 ايناسل ءاعدلاب احلم ناكو اهعمدب تداج نيعلاو هب انفطف

 ايلاهتباو هب يعارضت ناك مكف ةفلك يعسلا يف مادقألا دبت ملو
 ايليش نع ارفغتسم اذ عمسأو ةمحر هللا لأسي ينيمي نع اذف

 اهغلب نأ دعب ىلاعت هللا ةركاش ةكم يف اهوضق يتلا ةينمزلا ةرتفلا ىلإ ةريشم لوقت مث

 : لوقتف ىرخأ ةرم مرحلا ةرايزل ةدوعلا اهقزري نأ هللا ةيعاد ةرمعلاو جحلا ءادأ يف اهدصقم

 ايناوث لب تضم تاعاسك نكو ةليل نيسمخو اسمخ اهب انثكم

 ايئاعد بيجم يبنذ رفغاو اهب اندهع رخآ هلعجت ال برايف

 : لوقت ثيح ةي هللا لوسر ىلع مالسلاو ةرونملا ةنيدملا ةرايز ىلع اهركذ يف جرعت مث

 ايتأ ركذلاب ليربج اهلح مكف ةبيط ةنيدملاب انللح كاذل

 ايجار ةمايقلا موي هتعافش لئاس لكلاو هللا لوسر روزن

 ايلايل رشع ضرألا كلتب انمقو ةبيطب ماقم ابيط انل ناكو
 نيدلا رون مامالا ةمالعلا خيشلا نب دمحم ربشب وبأ خرؤملا بيدألا وه اذهو

 بدألاو ةفاقثلا دهم ىلع يرتملاو ةبيشلا بقلب رهتشا يذلاو ىلاسلا ديمح نب هللادبع

 هتديصق يف لوقي . هيلع هللا ةمحر رونلا هدلاول مزالملا ةفرعملاو ملعلا رحب ناضحأ يف ءعىشانلا

 : ةسمحع ةديصق ىهو )) ةيدنهلا رايدلا ىلإ ةيدب ةلحر ) ب ةاسملا

 راتخملا دمحم ىلع لص رافسألا ةرثكب اعلوم اي

 رافقلا زوافم هب عطقاو يراف ىرابجي ال اداوج بكراو

 يراوجلل كناطوأ لخو

 ةيناعلا مومهلا اهوكشي دعقي ةيناغلا بنجب رخ يف ريخ ال
 ةينالعلاو رسلا يف اهنزحيو ةيناضلا مومهلا اهبلق يلصيو

 راوسللو اهيطرق حيصي

 ديلا يف ام ةلقو رقف نم اهنم نوناعي نوينامعلا ناك ىتلا ةبعتملا ةلاحلا اركاذ لوقي مث

 اهب هلهأ معطيو اهعيبي يك هتدعاسم اهنم ابلاط اهدنع امو هتجوز يلحل عجري نم ىلإ اريشم

٢٥٢٣ _



 : الئاق هتجوز بطاخيو

 هلام لك دصقي انإو ةلاحلا ملع تقاض دق لوقي

 هلامج انل كنم هذهو ةلاوحلا ىلإل كيطرق تاهف
 رارملاو راوسلل تاهو

 تالغلاو رامثألا ةلقو تاقوألا بعت نيرت امأ

 تاداعلا نع بوثلا نمثو تاوقألاو رومتلا ةميقو

 رانيدلاو مهردلا مدعو

 نئي يذلا نيعلا لجرلا اذهب جرعي مث ةيراوح ةيكرح روص يف ةلاخلا كلت اروصم

 : يمكهت بولسأب نامزلا لاح يكتشيو

 ميقم وهو هنزح اهيلا وكشي ميلسلا هنأك اهلوح نئي

 ميشهو اتاف ناك هتيل اي ميعنلاو يلاعملا ىلإ ىقتري ال

 يراج اهيلع الك نكي ملو

 !؟ دئاوف نم رهدلا يف ام لوقي دئادشلا لمحت نم رجضي

 دئاسولا ىلع يل ريخ مونلاو دئاوعلا نع ايندلا تعاضو

 رافسألا بعتو دكن نم

 يبدأ بولسأ يف ةلت لوسرلا نع هيف دراولا رثألاو هدئاوفو رفسلا نع ثدحتي هارن مث

 : لوقي ، عيفر

 بلطلاب الإ دجملا لاني الو ببسلاب الا لاني ال شيعلاو
 بكر نم الا حبرلا لاني الو يعتلابأ الا ريخلا لاني الو

 يراوجلاو روبابلا يف رحبلل
 اومدنتف ةلاع اونوكت الو اومنغتل اورفاس . يبنلا لاق
 مئتلي هقش دعب حرجلاف اومأست الو اوررك وأ اودهتجاو

 راسيلاب بقعأ دق رسعلاو

 بهذلا راضنو نيجللا نم بلطملا حاجنب ترفظ نإف
 بدألا لهأ لوق تأرق دقو يبهذم تركشو يبر تدمح

۔ ٢٥٤



 يراج قزر رافسألا يفف رفاس

 مولعلا نع ثاحبأ هيفو مومهلا نم جيرفت هيفو
 مورو مجعو برع نم موقلا ةارس بادآ هيفو

 انل ركذيو يابموب يق . دنهلا هلوصوو دالبل ١ نم هجورخ تقو فصي كلذ لعب مث

 دوعي ةراجتل او جالعل او ةرايزل او ةهزنلل كانه ةميقم ١ تايصخشل ١ نم ددعب هع اقتل او اهم هماقم

 : فورحلاب هلوصو خيرات اخرؤم لوقيف نطولا ىلإ اهدعب

 ارقي يحب يخحير ات راصف ارهظ انلزن اهس طقسمو

 ارهفكم ناك ام عشسد يف ارم دق هب ءاقشالا يناث

 رافسلا ىلع ريخلا لبقأو

 نب دمحم لضفلا وبأ بيدألا رعاشلا انل زربي بدألا نم عونلا اذه علاطن نحنو انلعلو

 انل نود رافسألاو تالحرلا يف ةريثك دئاصق انل كرت يذلا يثراخحلا يلع نب حلاص نب ىسيع

 رابجنز ىلإ رفسلا دارأ امدنع هتديصق دئاصقلا هذه نمف 3 هتاظحالمو هتبرجت ةصالخ اهيف

 : لوقي ، دنهلا نم عجرو رفسلا نع همزع ابكف عنام هضرتعاف

 اداهسلاو سواسولا تفلاو اداقرلا ىنيع تمرحو تقرأ

 ادايقلا ىنكلمو ىوهأ نمل اروط راكذتلا رماسأ تيبأ

 : لوقيف هل هبح بابسأو نطولا انل ركذي مث

 اداوسلا اهيف ىرت ال ثبخو سجر لك نع تمهزن رايد
 ىداهت اماراو هرهاوج نسح لك نم توح دق رايد

 ادا دل ا ين ونض و مهبحب ينوبح اب ابح أ نمحرل ا ىعر

 اد اوسل ١ اولح دق ينيع نمو لحم مهل بولقل ١ ءا ديوس

 : لوقي نأ ىلإ

 دزز يراولا كبلقب َنخدق مومه اخأ كارأ ةلئاقو

 اد ثعلا مزتلت رحلا ايندو رح ريغ انأ لهو : ال تلقف

۔ _ ٢٥٥



 ادارطا ينغلبي نطو يلف يبارتغا يف مئازعلا تيبك ناو
 ةمحر يليلخلا هللادبع نب دمحم مامالا مايأ ةيبرغلا رايدلا ىلإ ةيلدعلا ةلحرلا اضيأ هلو

 : لوقي ٠ يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا هدلاول اقفارم هيلع هللا

 هدالب يف لدعلا رشنب انل هداشرا ىلع هلل دمحلا

 دصاقملا لمكال انلدو دشارلا لضفأل انلهأ

 لباقلا نم اولقتنا دقف اهب اورم يتلا ىرقلاو قطانملاو نكامألا كلذ دعب انل ركذي مث

 هذهب هرورم ءانثأ تايركذ نم انل هلمحي مب ايتا ءادرجلاف رضخألا مث نأشلا دمسو بريضملا مث

 : لوقي اهدعبو رسدلاف قعلا ىلا مث نكامألا

 عماجلا نابو نصحلا ادب خ عفادملا ةيحتلا تقلطأ

 بحتزتلاو ميلستلاب قطنت يبرعلا ناسللاب تداك عمصلاو

 لذج يف مهنم لكلاو اهلهأب لقتنت ارورس رادلا تداك دق

 . ماركالل

 : اهرخآ يف لوقي يتلاو نيرحبلا ةلحر نع « ةئبنملا » ةديصق هلو

 لاذقلا ةهوشم انتلحرل اطمشك تدغ رايدلاو انجرخ

 لاجملاو ةحالملا ىدل هيتت بجعو وهز يف يهو اندعو

 لاح لكو بايالا اذه ىلع اركش مث اركش نمحرللف

 ضعب انل نود يصورخلا فلخ نب ديعس يضاقلا هيقفلا خيشلا ةليضف نأ اى

 نم رهظي ايكو & ه ١٩٣٢ ماع دنهلا يف يابموب ىلإ هتلحر يه اهو هتالحر ءانثأ هتاظحالم

 . ةديصقلا تايبأ كلذب يحوت ثيح رحبلا قيرط نع هتلحر يف رفاس رعاشلا نإف ةديصقلا
 57 لوقي ثيح اهيف رداغ يتلا ةليللا يف سقطلا انل فصو ايك

 انم نيملاعلل ةمحرو انم نيفسلا ىرجأ يذلا مساب

 يرجي اكيشو رحبلا امنأك رحبلا ءام قشت ةرخام

۔ _ ٢٥٦



 رئاثلا هبش ءاملاو سرام نم رشاعلا موي طقسم ترداغ دق

 جاومألا ةدش نم ةيشخو جاعزا اييا انيف ريثي

 رهظ قرب نم قفالا ءاضو دعر رده ليللا فصتنا ام اذإ ىتح

 رهفكم وج يف اهترداغمو برعلا رحب لحاوس ىلع رذاوجب ةنيفسلا رورم انل ركذ مث
 : كلذ افصاو لوقيف ميغم

 رده دق اعيمج دعرلاو ميلاو رطمو قربو ليسو ليل

 ةلو دلا كلم ن اتسكاب ف ىشتارك انل فصيو ىحضل ا تقو ف ةنيفسلا مهب رمت مث

 : لوقيف ةيحرألا هذهب سحيف ةيمالسالا

 نانسلاو دجملاو العلا لهأ ناعجش نم ناتسكابب مركأ

 رباثم عفادم هنيدل رصان برح ثيل نم مهيف مك

 اهراجشأو اهلامجو اهتعس ثيح نم رعاشلا انل اهفصيو ةنيدملا هذه نولزني مث

 ىمسيو ءابطألا دحأ لزنم ىلإ نيهجتم ةرايس يف اهب اورم ثيح ةليمجلا ةمظنملا اهعراوشو

 : لوقيف عفار

 رايدلا ةليمح ةعساو راصمالا رخفأ نم اهب اذإ

 ةيهش ةذل تاذ لك نم ةيفنلا هكاوفلا نم اهيف

 راسي ةراتو ةنميل اراس مث رايسلا انلقأ

 ةليلح ادلب انيتأ ىتح ةليمجلا عر اوشلا مكلت ف

 الحو انسح قاف لحم ىلعأ ىلع عفار بيبطلا اهلحي

 : لوقيف رعاشلا دصقم ىه ىتلا دنهلا ىلإ ابهاذ بكرملا هجتي مث

 تبه ذي راص دنهلل اقرشم بكرمل ١ راس رصعل ١ ةالص عمو

 سئافنلا يذ ىابموب ىلا ءاج سرام نم يأ رشعلاو عبار ف

 ۔العلل اهيف بهذ ىتلا ةيدنهلا ةلحرلا اهنم ىرخأ تالحر ةدع خيشلا اذهل نأ ايك

 : اهتمدقم يف لوقي ىتلاو هئانبأ دحأ ةقفرب

٢٥٧ _



 ركشلا ءادأ نع ىيقوط زجعي المكم هركش عيطتسي نم

 : لوقي مث

 ررض نم يب ام جاه امل دنهلل رفس انل انع دقف اذ دعبو
 وربلا لضفب الا افشلا امو رهتشا اميدق دنهلا يف بطلاو

 ةيدب ىلإ ةيقنلا ةلحرلا » ناونعب ةيقرشلا ةقطنملا ىلإ ةيلخاد ةلحر خيشلا اذهلو

 رون خيشلا نب دمحم خيشلا دمحلا ةبيش اهمالعأ دحأ ةرايزل اهب ماق ةلحر يهو « ةيقرشلا

 ةئيج ةيحتلا اهل ايدبم لخن هدلب نم هذه هترايز لهتسا لقو ، ىلاعت هللا همحر يملاسلا نيدلا

 : لوقيف اباهذو

 اناوخإ ارئاز ريسلا ةبرع ىرسا ناذاش لخن نم بكرل لق

 اناطوألا امهل ايعاد اهتئج اهمو تجرخ نا نوذاش يح

 لئابقلا صعب اركاذ اهندمو اهتايالو افصاو اهم رم يتلا نكامألا ىلع انلد كلذ دعب مث

 : لوقيف بيسلاف ءاكرب ةيالوب لخن نم هجورخ ربع رميف ةيرق وأ ةيالو لك اهب رهتشت يتلا

 انيع الامج ىلح طيرش يف اكربك دالب لهو اكرب يه

 انادزملا اهرصق بيسلا ىبر يف تاربن ارظاون اوليجاو

 اناسحلا ضايرلاو هللا ةردق هتنب ام اهنانج يف اورظناو

 ةلسلسلا كلت افصاو قعلا يف رسدلا ىلا جرعيو اجنفو ليسرلا هتديصق يف ركذي مث

 اهيف متري ةيدب يف فاطملا هب يهتنيو ءادرجلا ىلا ردحني مث اهب ةدوجوم تناك يتلا ةيديدحلا

 سواشالا اهلاجرو اهلضافأ ىلإ اريشم ددؤسلاو ةعفرلاب اهبابر افصاو ديصقلا تيب يهف
 : لوقيف اهيف نأش مهل ناكو اولحر نم ضعب هتديصق انمضم ماركلا اهئابدأو

 اناكم زعأ يذ دجملا ملع عفراف ةيدب تدب ام اذإو

 اناويك احطانم اهاب رب صارع يف ىدهلاو لضفلا بنط

۔ _ ٢٥٨



 : لوقي مث

 لجن دمحلا مويلا اهيو
 دمحلا ةبيش اي كيف هللا كراب

 ىذهو اعرف تبطف الصأ تبط

 لضفلا بهو يذلل ركشلا اهنوص
 ميلستو هلالا نم ةالصو

 مه نم ةباحصلاو لسرلا متاخ

 ام وأ بكرلا قئاس سيعلا ادح ام

 ان اشو اتيص ر اط دوحل أ يف رونل ١

 دلولا يفو

 نأ بجاو هللا معن

 انامحرلا
 اناصت

 ركشاف

 انابحو ىرولا ايحأ نم ىلع

 اناوضر ومهنع هللا يضر
 اناكسلا ىطتما ةبرعلا ىقئاس

 بدألا اذهل جذامن هانركذ امو ىرخألا دئاصقلا نم ددع يصورخلا ذيعس خيشللو اذه

 . خيشلا هيف عرب يذلا

 ري رحنلا هيقفلاو بيدألا رعاشلا عم
 يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان خيشلا برعلا رعاش

 ةيلايخلا ةلحرلا كلت ىسنن ال ينامعلا رعشلا يف ةلحرلا بدأ نع ثدحتن نحنو انلعلو

 اعساو اراشتنا ترشتناو نابكرلا اهب تراس يتلا هتديصق اهنمضو برعلا رعاش اهكرت يتلا

 ةينايعلا عوبرلا ايمسج هدعب نم مغرلا ىلع رعاشلا اهيف ليخت يتلا ةينونلا ةديصقلا يهو الا
 . اهلئابق اددعم اهنكامأ اركذتم نايع عوبر طسو هب نافوطي نالازيام هلايخو هحور نأل كلذ

 ةينايعلا عوبرلا امهلالخ فوطي ةلحر أدب دق هنأكو ءىراقلا سحي هذه هتديصق لالخ نمو

 ىلإ اهنمو ىوزن ىلإ ةيدب نم ةيقرشلا ةقطنملا نمف ىرقلا كلت ىتح لب ىرخأ دعب ةنيدم

 : لوقي وه اهو يبظوبأ يف ساي ينب لئابق ىلا لصو ىتح ةرهاظلاو يكزاو لئايس

 ةيدب ايلع نم سيعلا لقان اي

 بريضملاو ازع كءارو فلخ

 اهلفسأو اهالعأ ءاربا لخو

 دمس يتحاس نع اههجوأب ذخو
٠ 

 ةبشحخا تبرغ نا كءارو عدو

 ۔ _ ٢٥٩

 ن ضق دجملا نوزئاخحلا دمحيلا ثيح

 ناشلا اه يسارلا لباقلاو زيردلاو

 ن طحق سانلا كولم نيطقلا ثيح
 نا٦هك يحلا ثيح حتفلا رسايم

ن رذس يهو اهيف ةرجملا يربحت



 نانرج حوسلا ثيح نيفلخ ءانفأ ايحتنم ءارضخلاو حودلا نم ايو

 ناطوأ لضفلا لهأ رماعل ضرأ اهلفاسأ رهظتساو فوجلا ىلإ دمعاو

 يف اهأدب يتلا هتلحر يف ىلاعت هللا همحر يملاسلا نيدلا رون مامالل اذه هباطخ يف هلعلو

 ضرأوءارضخلاو ةريدسلاو ةبشخالاو دمسو ءارباو لباقلاو زيردلاو بريضملاو زعب ارورم ةيدب

 ةيدبف اهيف ريبك نأش مهل ناك نيذلا اهناكسب انركذي نكامألا هذه ددعي امدنع وهو فوجلا

 رهشاف فوجلا ضرأ اماو ثرحلا اهيفف لباقلاو بريضملاو ءاربا امأ & دمحيلا نم اهناكس رثكأ

 ةيرق هل ترهظ فوجلا ضرأ نم جرخ املو لاطبالا ةعصعص نب رماع ونب مهبلغأ لب اهناكس
 الا اهئانبأ نم نكي مل ولو خيراتلاو نأشلا يف ةريبكلا ةحاسملا يف ةريغصلا ةيرقلا هذه قرف

 ةيخيراتلا ىوزن ةنيدم لخدم ىلع ةعقاولا ةيرقلا هذه ىفكل ءاثعشلا يأب ىنكملا ديز نب رباج

 ةمئالا تنضتحا يتلاو راحص يف اهلاقتنا دعب نايعل ةمصاعلا تناك يتلا ةميظعلا ةنيدملا كلت

 ايك يحاورلا اهايس كلذلو دالبلا عوبر يف رارقتسالاو نمألا اودطوو لدعلا اورشن نيذلا

 : لوقي « مالسالا ةضيب » هلبق تيمس

 ناونع مالسالا ةضيب ىلع قرف اهب نيبتست ىتح ديبلا اهب قرفاو
 ناضحأو فانكأ بحسلا عم اهل ةصخاش ءاروحلا تنمايت نإف

 ناكرأ دجملل اهس تف اطو ىوزن تغلب اهن ١ اهنع كلحر طحف

 : ةيخراتلا ةنيدملا هذه افصاو لوقيو

 نارهظف ناعيق نيدلا ةمئأ توح ثيح رونلا تابزع ىلع لزنا

 نانعم راونألا نم اهيف بصتنت تككزو تكروب دق ةسدقم ضرأ
 نافرعو ناقيإ ناحانج هل ابستع هلل اهرئاط راط ام
 ناوعأ دييأتلاو رصنلاو حتفلاو هدعاس هللا نيمي ماقو الا

 : اهفصو يف لوقي نأ ىلإ

 ناطلس رهدلا اهيف ةماقتسالل ةمصاع لدعلل ةصرع لزت ملو

 هب تدعبو © ىونلا هب طش نأ دعب هتريشعو هلهأو هعبرل ركذتلا ةعول هيف سحن ةراتو
 : لوقي ثيح هسفن يف نايع هنطوم ةناكم ىلإ اريشم ةقشلا

۔ - ٢٦٠



 تلقتنا اهب يدهع ام دهاعملا كلت

 اهقرافأ ال نكلو اهنع تيان

 اهحراسم يف يدوهع ىسنأ فيكو
 اهلئاضف يناولس نكمي فيك مأ

 : لوقي مث

 هب ءوبي قاثيم بلقلا ىلع اه

 هيلاغأ ال مكحب اهنع تحزن

 ناكس نآلا يريمض طسو نهو

 نايثجو حور تفرتقا مك يىلب
 نانطب دلخلا نانج نيب :نهو

 ناولس ناولسلا اذل يدل معن

 ناييا ناطوألا يف بحلاب ءاب نا

 ناسنا موتحملا ردقلا بلغي ال

 لوقيف هنم ىضر ريغ ىلع ةماقا اهنأب © نايع مألا هنطو نع اديعب هتماقا فصي ةراتو

 اهيف هتايحو هتبرغ اهبشم لوقيف هنم ىضر ريغ ىلع ةماقإ اهنأب ا نايع مألا هنطو نع اديعب
 : ميلسلاب

 ناحيرو دنرال ةليضفلا حور يعبترمو يناضورو اهيف تاشن

 ناسحاو فو رعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ل ا اهيف حاترا

 ناوخ رهدلا نأ تنقيت انه مهنيبو ىنيب ىونلا مكح لاحف

 ىلإو ريبك تقو ىلإ جاتحي خيشلا ةديصق يف درو ام ءاصقتسا يف بغري نم نأ ةقيقحلاو

 . اهرعاش نع ةنابالا ىلع ينم ردقأ مه نم ىلإ لاجملا اكرات ردقلا اذهب يفتكأ ينكلو {. دهج

 اهقفو اكولسو اخيراتو ابدأ ءيلم وهف ثحبيو هنع بقني نأب ريدج ملسم يبأ انخيش رعش ناو
 لهأ وه نم هل ضيفي نأ هللا ىسعو . اكربت الإ هيلإ قرطتي نأ ىلثل ناك امو ةسامحو اديحوتو

 . زيزعب هللا ىلع كلذ امو هدئاوفو ةنيماضم نع ةنابالل

 ةمتاخلا

 نأش كلذ يف مهنأش نيينايعلا دنع ةلحرلا رعشل جذامنلا نم اددع انضرعتسا نأ دعبو

 مه ءالؤهو {. هعبطب ةلاحر يرعلاف كلسملا اذه اوكلس نيذلا برعلا ءارعشلاو ءابدألا

 مهنيعأ بصن نيعضاو ةرومعملا ءاحنأ يف اوفوطو . زافقلاو راحبلا اوباج نيذلا نوينامعلا
 هيلا ةوعدلاب يمالسالا نيدلا رشنب نوموقي اوناك مهحلاصمو مهتراحب بناجبف ةيماس افادهأ

 ذا ىتش نكامأ ىلإ اوبهذف مهرافسأو مهتالحر تعستا دقلو . اهوراز يتلا نكامألا ربع

۔ -_ ٢٦١



 اصوصخو ايقيرفأ يف اورقتسا ايك ايسينودنأو ايزيلامو ناتسكابو دنهلاب ارورم نيصلا ىلإ اولصو
 38 مهرافسأو مهتالحر ءارو ىرخألا دصاقملا نع الضف . اهريغو لاموصلاو اينيكو رابجنز يف

 ملعملا بلطل نولحري اوناك ايك جحلا ةضيرف ءادأل ةكمب مارحلا هللا يب ىلإ نولحري اوناك دقف

 نم مهنمو ةيمالسالا ةوعدلا رشنو هللا ليبس يف داهجلا ىلإ اولحرو .{ ةقيقحلا نع ثحبلاو
 . ىرخألا نيماضملا نم كلذ ىلإ امو ركفتلاو ةهزنلاو هللا توكلم فاشتكال لحري ناك

 هلايخ هيلع هيلمي امو قئاقحلا ليجستب كلذ دعب بيدألا وأ رعاشلا موقي نأ ورغ الو

 © ةلحرلا كلت يف هتفداص يتلا عئاقولاو ثادحألا مهأ انل ازربم هتديصق يف انل هروصيل هركفو

 هرعاشم ىلإ اريشم هقيرط يف مهب رمي نيذلا موقلا تافص اركاذ . نكامألا ضعب افصاو

 . ارثن وأ ناك ارعش يبدأ بولسأ يف ةعيبطلاو عبطلا لامج ىلإ هسيساحأو

 بدأ اهنمضت يتلا نيماضملاو ضارغألا ضعب ىلإ ريشت اهدروأ يتلا جذاينلا هذهو

 لسلستلاو ميظنتلا هصقني لمتكم ريغ لاقملا اذه نأ يفارتعا عم © ينايعلا رعشلا يف ةلحرلا

 ةطاحالا نم ينكمت مدعو هقيضو تقولا اذه يف يلاغشنا اهنم بابسأ كلذلو يخيراتلا

 نم تنكمتل يدل تقولا نم عستم كانه ناك ول ايبر ذا { ةزيجولا ةرتفلا هذه يف عوضوملاب

 . عوضوملا لوح ماع روصت نيوكت

 :اليومت

۔ ٢٦٢ _۔-



 بابلا

 ثلاثلا

( ةيبدأ تاسارد )



 
 

 ىدحا
 تاسلج

 رمسلا
 ةيبدألا

 ىتلا
 اهييحي

 ىدتنملا
 يبدألا

 يف
 راطا

 هتايلاعف
هطشانمو



 ثحبلا جهانمو دقنلاو بدألا ىف اهرتأو

 () ظيفح لآ نسحم نب يلع : ملقب
 ةيوبرتلا ثوحبلا ةرئاد ريدم

 .ه .م

 : هه لحم

 عستتو . هقافا دتمت & عساش حيسف عوضوم ةليللا هيف ثدحتأ يذلا عوضوملا

 هسفن دجي هيف ثدحتملاف مث نمو ث الاح ةيناسنالا فراعملاو 3 اناكم ايندلا لمشيل ٨ هبناوج

 مضخلا طيحملا اذه طسو ناسنالا حبس امهمو . هيلا أجلي ائطاش دجي ال . عساو طيحم يف

 ىلع مضخلا اذه نم لصحي نأ حباسلا بسحو . هرارقو هقايعأ ىلإ لصي نلف . عساولا

 . ةلغلا عقنتو ٦ امظلا يورت تارطق

 نم ةمجرتلاف } قمعلاو ةعسلا نم ةفصلا هذه ىلع ةليللا عوضوم نوكي نأ بجع الو

 ثارتلاب انلصت اهنأل © ةعونتملا فراعملاو . ةفلتخملا تافاقثلا نيب لاصتالا لئاسو مهأ

 عمجل ١ حيمتس ١ مث نمو .. نمزل ١ ربع هبن اوج فلتخمو ٠ هيحاون ىتش يف يناسنال ١ يراضحل ١

 لوح ءوضلا يقلت { ةعيرس تاضموو . ةلاد تاحملب ةليللا يثيدح يف ىفتكا نأ ميركلا

 ن أ لضف ل ١ نم نوكي دقو ٠5 هعاعش ءوضل ١ نمو هضيمو حملل ١ نم انبسحو ٠ عوضوملا

 موهفم : امهو . رض احلا انرصع ي اهم ادختسا عاش نيموهفم ىلع ءوضل اءاقل اب ينيدجحل مدق ١

 . بيرعتلا موهفمو 3 ةمجرتلا

 ناونع تحت تناكو م٦/٠٩٩١/ ١١ ةليل يدالا ىدتنلا سلجمب تميقا ىلا ةيبدألا رمسلا ةسلج يف ةساردلا تشقون )١(

 ءابدأو يركفم نم ةراتخم ةلث ةسلجلا يف كراشو . ةثيدحلا ةيبرعلا ةضهنلا يف اهريثأت ىدمو ةثيدحلا ةيبوروالا ةضهنلا)

 . نايع ةنطلس

 ۔ _ ٢٦٥



 : بيرعتلا موهفمو 0 ةمجرتلا موهفم

 : هربغ مالك مجرتو {5©=“= هحضوو هنيب : مالكل ١ مجرت : لوقتف ةغللا مجاعم انثدحت

 . ةمجرتلا موهفمب ةليللا هينعن ام اذه لعلو ىرخأ ىلإ ةغل نم هلقن

 ‘ حصفأو ناب ا : هناسل هنع برع : لوقتف » برع « ىنعم نع مجاعملا انثدعتتو

 . ةيبرعلا هملع : انالف بّرعو ، هحضوأ : هبرعأو ، مالكلا برعو . برعأ : هلثمو

 موهفمب دوصقملا وه اذه لعلو . ةيبرعلا جاهنم ىلع هب قطن : هبرعأو مسالا برعو
 يبنجألا ظفللا ءارجا : بيرعتلا : مهلوقب (") نيرصاعملا ضعب هفرع اذهلو () . بيرعتلا

 ؛ ايلك » و « ةسدنه » تحبصأ اهنإف ةيسرافلاب « هذاذنأ » وحن ناكمالا ردق ةيبرع ةغيص يف

 ةينباب يمجعالا نم هنوبرعي ام اوقحلي نا برعلا ىلع بلاغلا ناكو « ميلقا ه تحبصأ اهناف

 8 مسيربا ، ميهاربا ، ناسارخ : لثم مهتينبأب قحلي مل هلاح ىلع برعملا نم ليلق يقبو
 . تايلكلا هذه مئالي ام ةيبرعلا ةغللا نازوأ يف سيل ذإ ٠ جنرطشو ٦ رجأو

 قلعتي ام ةيسرافل ا ظافل ل ١ نم نوملسملا برع ىلوأل ١ ةيبرعل ١ روصع يفو

 ةلق ىلع ةينانويلا ةرادالا ظافلأ اوبَرع ايك . اهريغو ةحلسألاو دنحجلاك ةموكحلا تاحالطصاب

 تابّرعملا نمو . سودركلاو { ةقاطبلاو . مهردلاو 3 قينجنملاو ، لوطسألا : لثم

 . قتسمدلاو .7 رانيدلاو { طالبلا : ةينيتاللا

 نم بناجاألاب طالتحالا دايدزال ارظن & بيرعتلا ةكرح تداز يسابعلا رصعلا يفو

 . ىرخأ ماو مورو سرف

 يف عسوتلا ىلا نيرطضم مهسفنأ برعلا دهجي رضاحلا رصعلا يف مدقتلاو روطتلا ءازاو

 اهب ءيلتمي ىتلا تاركتبملاو تاعرتخملا نع ريبعتلا اوعيطتسي ىتح ، بيرعتلا ةيلمع
 سمحتمو { هل سمحتم نيب . ةنيابتم فقاوم هنم نويوغللا ءايلعلا فقو ناو . مهرصع

 (} . نيقباسلا نيفقوملا نم يأ يف ةالاغملا ىلع ، ةيطسولا رثؤي ، هفقوم يف دياحمو ، هدض

 )١( ةرهاقلا ةيبرعلا ةغللا عمج . طيسولا مجعملا .

 )٢( ةثلاث ةعبط . نانبل . توريب . يروخافلا انح . يرعلا بدالا خيرات .

 ةعبطلا . بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو . نايع ةنطلس . نيملعملا دادعال ةطسوتملا تايلكلا . يبرعلا ةغللا باتك )٣(

 . ٣٤ . ٣٥ ص م٤٨٩١ . ىلوالا

 ۔ - ٢٦٦



 ناو © ةمجرتلا ةكرح نم قبسأ بيرعتلا ةكرح نأ وه ثحاب يأل ودبي يذلا نا ريغ

 اهردص تحتف يتلا . ةيبرعلا انتفاقثل ةيبنجألا دفاورلا نم ادفار امهالك ناك

 . ىرخألا تافاقثلل

 نع ثيدح يلي ايفو ٠ بيرعتلاو ةمحرتلا يموهفم نايبب تمدق ةربصقلا ةمامالا هذهس

 : ثيدحلا دودح

 ىلا ةيبنجألا تافاقثلا نم ةمجرتلا اهيف تأدب ىتلا ةينمزلا ةرتفلاب الوط ثيدحلا ددحتي

 : نيهاجتاب اضرع ددحتتو اذه انموي يلا ةيبرعلا

 . ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيبنجألا تافاقثلا نم ةمجرتلا : لوألا هابتالا ( أ )
 . ىرخألا ةيبنجألا ةفاقثلا ىلإ ةيبرعلا ةفاقثلا نم ةمجرتلا : يناثلا هابتالا (بر

 لك ةعيبط اهيضتقن تالاجم نم ايهنع عرفتي امو . نيهاجتالا نيذه ضرع يلي اميفو
 . ايهنم هاجتا

 : اميدق ةيبرعلا ىلإ ةيبنجألا تافاقثلا نم ةمجرتلا :الوأ

 تاراضحلاو تافاقثلا نيب لاصتالا لماوع ىوقأ نم ةمجرتلا نأ ىلإ ةراشالا تقبس

 ةيبرعلا ةفاقثلا نيب لاصتالا لماوع ىوقأ نم ىهف ىلاتلابو اهعاونأ فالتخا ىلع

 ةغللا ىلا ةمحرتلا ةكرحل ىلوألا ةأشنلا عبتت انلواح ولو . ىرخالا تافاقثلاو { ةيمالسالا

 يف ةيبرعلا ةراضحلا ريثأت نأ ىلإ ريشي ام كانه نا ريغ . ابعص ارمأ كلذ ناك ايبرف 0 ةيبرعلا

 . ةيبرعلا ةباتكلا فورح نأ ىلع نوعمجي نوبقنملاو نوخرؤملاف قباس ةيبروألا ةراضحلا

 ٠ نييناعنكلا ىلع اودمتعا نييبروألا نأو . دحاو ردصم ىلا عجرت ةيجنرفالا ةباتكلاو

 فورحلا ضعبل اهمسرو اهظفل يف ةهباشم يهو 3 ىلوألا مهفورح سابتقا يف نييمارالاو

 اذه يف نيثحابلا مظعم حجريو . لادلاو ميجلاو ءابلاو فلألا اييسالو ، (ةيبرعلا) ةيماسلا

 ةيرصم فورح نم تجردت ةميدقلا ةينميلاو ةيمارالا وأ ةيناعنكلا فورحلا نأ عوضوملا

 ۔ -_ ٢٦٧



 ءانيس ةريزج هبش يف نوشيعي نويمارالا ناك دقو { ةميدقلا ةيفيلغوريهلا روصلا نع ةذوخام

 () . ديزي وأ © ةنس ةئايسمخو فالآ ةثالث ذنم

 نيخرؤملا نإف { ةيبرعلا ىلا ةمجرتلا ةكرحل ىلوألا ةأشنلا ديدحت ةبوعصب فارتعالا عمو

 يف ةرم لوأل برعلا ىدل تفرع ةمجرتلا نا : اولاق نيح ةرم لوأل ةأشنلا هذه نع انوثدح دق

 ةيمارآلاو ةينانويلا تافاقثلاب اوكتحا نيذلا ةيمأ ىنب دهع يف & يرجهلا لوألا نرقلا فصتنم

 ءالعو { مورلاب لصتا دق ۔ ةيمأ ينب ملاعب بقلل ديزي نب دلاخ نا ثيح . ماشلا دالب يف

 قفناأف { ءايميكلاب هقلعت داز دقو { ءايميكلاو بطلاو كلفلا بتك ةمجرتب ينعو © ىراصنلا

 . اهبتك ضعب هل تمجرت دقو ، بهذ ىلإ نداعملا ليوحت نعو . اهنع اثحاب هتايح
 بتكلا ضعب لقنت نأ دارأ زيزعلادبع نب رمع نأ ةرم لوأل اضيأ نوخرؤملا انثدحيو

 نيعبرأ يقبو © ىلصملا يف هعضوف ، بطلا يف باتك هل مجرت دق هناو 9 ةيبرعلا ىلا ةديجلا
 . سانلل هجرخأ ىتح .3 ىلاعت هللا ريختسي اموي

 8 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رصع . ةيمأ ينب رصع لبق ام ىلا اليلق انعجر ولو

 ةرشع عبس فرعي ناك ( هنع هللا يضر ) تباث نب ديز نأ انثدحت ةيوبنلا ةريسلا بتك اندجول

 كولملا ىلإ ( دمحم ) يبنلا اهب ثعبي يتلا لئاسرلاو بتكلا بتكي ناك هناو }“ ةجهل

 دق ءاسؤرلاو كولملا ضعب نأ اقطنمو 3 ةهادب موهفملا نمو مالسالا ىلإ مهتوعدل 3 ءاسؤرلاو

 مجرتي نأ دبال درلا اذه لثمو 0 راذتعالا وأ ، ضفرلاب مالسالا ىلا هل لوسرلا ةوعد ىلع در

 لبق ةمجرتلا دوجو ىلا ريشي روصتلا اذه لثمو . هنومضم ةفرعمل ايوفش ولو 0 ةيبرعلا ىلا
 . ةيمأ ونب هيف دجو يذلا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ديشرلاو روصنملا دي ىلع ىبهذلا اهرصع ةمجرتلا تغلب ىسابعلا رصعلا ينو

 اهيف اوكراش نيذلا رهشأ نمو { ةمجرتلاو لقنلا رايت روصنملا عجش دقف 0 نومأملاو

 اهعجش ايك ، عوشيتخب نب سيج روجو {} يرازفلا ميهاربا نب دمحمو { عفقملا نب هللادبع
 ليق ىتح ، هرصع يف ةيركفلا ةضهنلاب همسا نرتقا يذلا نومأملا هنبا هدعب نمو ، ديشرلا

 دقل . سابعلا ينب ميكحو . ءافلخلا فوسليف هنأو © مالكلا ملعو هقفلاب ءافلخلا ملعأ هنا

 )١( ةرهاقلا . ةفاقثلا ةرازو . ةيفاقثلا ةبتكملا ةلسلس . داقعلا سابع . ةيبروالا ةراضحلا يف برعلا رثأ .

 ۔ ٢٦٨ ۔



 نم تاثعبلا لسرأو { ىنانويلا ثارتلا ةصاخبو 3 ةميدقلا ممألا ثارت عمجب نومأملا متها

 ىلإ اهلقنو { ةينانويلا بتكلا سئافن نع ثحبلل صربق ةريزجو 0 ةينيطنطسقلا ىلا ءاملعلا
 © بتكلا خسنل ةبتكم مضي يملع دهعم ةباثمب تيبلا اذه ناكو . دادغب يف ةمكحلا تيب

 ةفاقثلاب نومأملا فغش نم غلب دقو « ةمكحلا تيب » اهايسأ ةيبرعلا ىلا ةمجزتلل ارادو

 () . نيدلاو لقعلا نيب ضراعت دجوي ال هنا هل ادكؤم مانملا يف وطسرأ هل رهظ نأ ةيقيرغالا

 ، مورلا كولمب لصتا ثيح .3 نومأملا دهع يف ةديدج ةايح اهيف تبد ةمجرتلا نأ ركذي اممو

 بتك هيلا اولسرأو هبلط ىلا هوباجأف ، ةفسالفلا بتك نم مهيدل امب هيلا اوثعبي نأ مهنم بلطو

 دقو ةيبرعلا ىلا اهلقنب نيمجرتملا ةعامج رمأف ، سديلقاو سونيلاجو طارقبأو وطسرأو نوطالفأ
 ناك هنا ايك ، نيمجرتملا ىلع فارشالل ةمكحلا تيبل اسيئر قاحسا نب نينح نومأملا لعج

 . ةمجرتلا ىلع هل اعيجشت { ابهذ هنزو اباتك مجرتي نم يطعي

 3 ةلودلا ةسايس يف هب تلخد 3 ايمسر اعضو ىسابعلا رصعلا يف ةمجرتلا تذخأ دقو

 . ةماعلا ةنازخلا نم يخس ديصر ىلع تدمتعاو

 سرفلاو نانويلل يركفلا ثارتلا رئاخذ نومأملاو ديشرلا دهع ةمجرتلا تبعوتسا دقو
 © ثارتلا كلذ تمضه نأ ةيمالسالا ةيبرعلا ةيلقعلا تثبل ام مث © رصمو مورلاو دنهلاو

 نيح ينانويلا ركفلاب ةيردنكسالا ةسردم تلعف ام وحن ىلع ةديدج احور هتطعأف . هتلثمتو

 )٢( . اهيلا رجاه

 : ةيبرعلا ىلا ةمجرتلا زكارم

 ةيبنجألا تافاقثلا لقنب ةصاخ زكارم اهف تئشنأ نأ ةمجرتلاب ةيانعلا تضتقا

 : ىلي ام اهنم ركذأ برعلا ىلا ۔ ةينانويلا ةصاخبو

 نيريثك دي ىلع برعلا ىلا تلقتنا ىتلا ةينانويلا ةفاقثلا نطوم : ةيردنكسالا ةسردم ۔ ١

 . ةيندملا كلت يف نوحتافلا مهدجو

 . م٢٧٩١ . توريب . رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد . يدابعلا راتخم دمحأ .د . يسلدنالاو يسابعلا خيراتلا يف )١(

 ىوأ ةعبط . بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو . نايع ةنطلس . نيملعملا دادعال ةطسوتملا ةيلكلا . ةيبرعلا ةغللا باتك )٢(

 . ءىطاشلا تنب .د نع القن ٢٤١ ص م٤٨٩١

 ۔ -_ ٢٦٩



 ٢ ةثيدحلا ةينيطولفالا ةفسلف ترهدزا ثيح تارفلا ءىطاش ىلع : نيبيصن ةسردم ۔ .

 ٣ ينادلكلا لقعلاب ينانويلا لقعلا جزتما ثيح ، نايرسلا لئوم : اهرلا ةسردم ۔ .

 ادهعم اهلعجو 3 ناورش ونأ ىرسك اهسسأ ىتلا { زاوهألا يف روباسي دنج ةسردم ۔ ٤

 هذه تناك دقو { ةرطاسنلا نم اهتذتاسأ مظعمو . ةيعيبطلاو ةيفسلفلا تاساردلل

 دقو . ةيسرافلاو . ةيدنهلاو . ةينانويلا : تافاقث ثالثل ازكرم ةسردملا

 . بلطلاب ترهتشا

 تقبس يذلاو نومأملا ةفيلخلا اهأشنأ يتلا ةمكحلا راد يف ةلثمتم : دادغب ۔ ه

 . هيلا ةراشالا

 نيذلا ناكو . ينانويلا بدألل نيتسردم اتناك ناتسردملا ناتاهو : ةيكاطنأو ةزغ ۔ ٦

 . سرفلاو ١ نييرصملاو & نييمارآلاو ، نيينانويلا نم ايهيلا نوبهذي

 ةمحرتلل ازكرم نوكتل 3 ةبطرقب لخادلا نمحرلادبع اهأشنأ ىتلا : ةمكحلا راد ۔ ٧

 نيذلا ءافلخلا دي ىلع تمن دقو . نومأملل ةاكاحم مسالا اذهب اهايساو { سلدنألاب

 . اهنمو ةيبرعلا ىلا ةمجرتلا ةكرح يف تمهسأو 3 هدعب اوءاج

 ريغو ةيبرعلا ىلا تافاقثلا لقنو 0 ةمجرتلا ةكرح يف ارود اهريغو زكارملا هذه تدأ دقل

 . اهودصاقو . اهبالط دادزيو ٢ اهيلع لابقالا رثكي يكل © كلذ يف تسفانتو . ةيبرعلا

 ؟ مجرتي يذلا نم

 ثلاثلا نرقلا يف نييسابعلا دهع ىلع ةصاخبو اظوحلم اطاشن ةمجرتلا تطشن

 ةمجرتلا تناك نييسابعلا لبق ةمجرتلاب دهعلا ءدب يف هنا ريغ (يداليملا عساتلا) يرجملا

 اددع كلذ ةليصح تناكو 3 ةملك ةملك ىرخأ ىلا ةغل نم ةلمجلا لقن ودعت ال 5 ةيفرح

 نب نينح نيمجرتملا خيش ىلا رمألا ىهتنا ايلف . ةموهفم ريغو { ةئيدر ةمجرت ةمجرتملا بتكلا نم
 يف لثمت دئاز امايتها ةمجرتلا ىطعأو 5 ةقيرطلا هذه ىلع يضق نييسابعلا دهع يف قاحسا

 احيحص القن ىنعملا لقن ساسأ ىلع موقي ]. ميوق جهنمو } ةحيحص ةقيرط عابتا
 . اطوبضم اقيقد

 ۔ _ ٢٧٠



 نأو ، طاشنب يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نييسابعلا دهع ىلع ةمجرتلا ربست نأل اناضو

 ١ مجرتملل ةقيقد طورش تعضو . اعبتمو ايعرم قاحسا نب نينح هدعأ ىذلا جهنملا لظي
 : يلي ييف صخلتت

 يتلاو " اهنم مجرتي يتلا ةغللا ةداجا ثيح نم ميفر ىوتسم ىلع مجرتملا نوكي نأ ۔ ١

 ٢ فلؤملا هجلاع يذلا عوضوملاب ايلم مجرتملا نوكي نأ ۔ .

 ٣ فلؤملا بولسأ نم طحأ ةباتكلا يف مجرتملا بولسأ نوكي آلأ ۔ .
 ٤ مجرتملا لصألل ةيبرعلا بيكارتلاو ظافلألا مادختسا ىلع ارداق مجرتملا نوكي نأ ۔

 ةغللا يف اهبولسأ ةدوجو 3 اهدعاوق ةحصو . اهتمالس ىلع ةظفاحملا عم .3 هنع

 اهيلا مجرتملا .

 ةمجرتلاو لقنلا يف انيمأ مجرتملا نوكي نأ .

 هتمجرت يف باوصلا ىرحتي نأو 5 ادهج مجرتملا لذبي نأ ۔ .
 هل هتمجرت عضخي ‘ صاخ بهذمب هتمجرت يف مجزتملا رثأتي الأ ۔ .

 ةفلتخم تاعوضوم يف ةماع ةفاقث اذ مجرتملا نوكي نأ .

 هلايعأو ، ههجوت يف ةينلا نسح ث هلمع يف اصلخم مجرتملا نوكي نأ ۔ .

 بتكلا ضعب انيأر ، ةمجرتلل ىدصتي نمل ةمزاللا ريياعملاو طورشلا هذه بايغل ةجيتنو
 ةركف نيتمجرتلا نيب ريبك فالتخا دوجو عم { نيفلتخم نيدلب وأ دحاو دلب يف نانثا اهمجرتي

 وه امم ةقد رثكأ وحن ىلع ىرخأ ةرم ةمجرتملا بتكلا ضعب ةداعا هيلع بترت امم . ابولساو

 () . مهب قثوي صاخشأ وأ & تائيه دي ىلعو & سانلا يديأ نيب لوادتم

 : ةيسابعلا ةلودلا دهع ىلع نيمجرتملا ريهاشم

 نم مهرثكأ ةعامج دي ىلع لب دونهلاو سرفلاو نانويلا تافلؤمب ةرشابم برعلا لصتي مل
 ريبك بناج ىلع ز ةرطاسنو ةبقاعي نايرسلا ناك دقلف . ىراصنلا نمو ث نيبرعتملا مجاعألا
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 ؛ ةبرعلا ةغللا ه باتكو & ٥٦ ص ١٩٨٦ ةسداسلا ةعبطلا . ةرهاقلا . فراعملا راد . ىكم رهاطلا .د . بدألا رداصم )١(

 . (هركذ قبس عجرم) ٢٤٨ ص ةطسوتملا ةيلكلل

 ۔ - -_ ٢٧١

 



 ءالؤه رهشأ نمو 0 مهرايدأو مهدهاعم لضفب { ةينانويلا ةغللاب مات ماملا ىلعو . ةفاقثلا نم

 : يلي ام مهريغو نايرسلا نم نيمجرتملا

 اولانو © ةفسلفلاو بطلاب اهؤاضعأ رهتشا . ةينايرس ةرسأ مهو : عوشيتخب لا ۔ ١

 . بطلا ةمجرتب ءالؤه ىنع دقو . ءافلحلا دنع ةريبك ةوظح

 ۔ ه )٤ ١٩ قاحسا نب نينح اهدارفأ رهشأ . ةريحلا نم ةينايرس ةرسأ : نينح لآ ۔ ٢

 ذملتتو ، دادغب ىلا بهذ 0 ةلديصلا يف لمعي هدلاو ناكو . ةريحلا يف دلو )م ١٠

 دقو . ةينانويلا نقتأف ، مورلا دالب ىلا هجوت مث { هيوسام نب ىحي ىلع بطلا يف

 ةصقو { ةيطارقبالا لوصفلا : اهمجرت يتلا بتكلا نمو ، بتكلا نم ديدعلا فلأ

 & سونيلاجو طارقسو .3 نوطالفأل ىرخأ تافلؤمو .3 لاسباو . نامالس

 . مهريغو طارقبأو
 هنبال يه هيلا تبسن يتلا تامجرتلا نم اريثك نأ نيخرؤملا ضعب ىريو

 . شيبح هتخا نبالو . قاحسا

 ةيفسلفلا مولعلا ىلع علطا (م ٢٠٩۔ه )٢٨٨ نارح نم يئباص وهو : هرق نب تباث ۔ ٣

 بتك ةمجرتب لغتشا . هطالب ىيمجنم نيب دضتعملا هلعجو . ةيضايرلاو

 . نانويلا نييضايرلا
 نقتأو ، كبلعب يف دلو . لصألا يمور ناك (م ٩٢٢ ۔ ه )٣١٠ اقول نب اطسق ۔ ٤

 ينوت . ىقيسوملاو تايضايرلاو ةفسلفلاو بطلاب ملاو { ةيبرعلاو 5 ةينايرسلاو ةينانويلا

 نم ددعب ءاجو مورلا دالب ىلا رفاس . ةينانويلا بتكلا نم اريثك مجرت . ةينيمرأ يف
 ةحالفلا باتك هراثآ نم . ةيبرعلا ىلا اهلقن وأ اهلاونم ىلع جسن ،© تافنصملا

 . اهريغو { ةقرحملا ايارملاو حورلاو سفنلا نيب لصفلاو . ةيمورلا

 يسابعلا ردتقملا نامز يف ءابطألا سأر ناك (م ٩٤٣ ۔ ه )٣٣١ : تباث نب نانس ۔ ٥

 . (سمريه سيماون) مجرت
 اعيمج ءالؤهو . لهس نب نسحلاو ، تخبون لاو 0 عفقملا نباو { هيوجرسام لا ۔ ٦

 ةيشحو نباو . ةيدنهلا نع القن ناذهو . نهد نباو ةكهنمو . ةيسرافلا نع اومجرت

 () ةيطبنلا نع لقن اذهو

 )١( ص . م٥٨٩١ ةنماث ةعبط . ةيسيلوبلا ةعبطملا . توريب . يروخاف انح . يرعلا بدالا خيرات ٧٦٠ .
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 : نييسابعلا دهع ىلع ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا دفاور
 ةلودلا ىلا ةميدقلا مولعلا عيمج ترج يتلا ىربكلا ةانقلا ةمجرتلاو لقنلا ةكرح تناك

 بيطأ تتأف . ةكرابملا ةكرحلا كلت رمألا ولوأو ءافلخلا دعاس دقو . اهقيرط نع ةيسابعلا

 ىلا ةمكحلا راد تمهسأ ايك . اهريغو ةينانويلا بتكلا نم ديدعلا لقن يف تمهسأو 0 راهنلا

 . يبهذلا اهرصع ةمجرتلا غولب يف نومأملا اهأشنأ

 ملعلا تلغتسا ايك . ينانويلا بدألا لغتست مل اهنأ ةكرحلا هذه ىلع ذخؤي اممو

 مل مولع نم نانويلا نع ةيسابعلا ةلودلا رصع لقن ام ةرثك ممف . نيتينانويلا ةفسلفلاو

 اولقنف ، دونهلاو سرفلا دنع ايهب اومتها مهنأ عم 5 ةيبدألاو ةيخيراتلا مهبتك نم ءيشل ضرعتت

 . سودوريه خيرات اولقني مل مهنكلو . مهكولم رابخأو & سرفلا خيرات نم ريثكلا
 نانويلا تاياور اولقني مل مهنأ ايك ، هتسيدوأو { سوريم وه ةذايلا الو { نوبارتسا ةيفارغج الو

 بادآلا اوقوذتي مل برعلا نأ ىلإ عجري كلذ لعلو . ةيبدألا مهنونف رئاس الو . ةيليثمتلا

 . مهدئاقع اهنم رفنت يتلا ةهلآلا ركذب ةءولمم اهنألو & يبرعلا قوذلا نع مهدعبل . ةينانويلا

 اهيلا مهتجاحل موجنلاو قطنملاو بطلاو ةفسلفلا لقن ىلع نيصيرح اوناك نييسابعلا نألو

 () . كلذ ريغ وأ ، رثكأ

 ىلا لايم يدنهلا لقعلا نألف ، مهبادآو مهتفاقثو دنهلا مولع ةمجرت ىلع مهصرح امأو

 يلايخ يريوصت ركف هنا . يملع هنم رثكأ يرعش يلمأت ركف يدنهلا ركفلاو . لمأتلا

 !ذضو |{ ةيوق دونلا دنع فوصتلاو دهزلا ةفطاع نأ ايك {} ةفطاعلاب لاصتالا ديدش .3 ىليثمت

 فوصتلاو دهزلاو ةمكحلا روهظ ىيف هرثأ هل ناك امم ، دنهلا نع ذخألا ىلإ برعلا لام

 . برعلا دنع

 ىوح دق يسرافلا لقعلا نالف مهتفاقث لقنو ، سرفلا نع ةمجرتلا ىلع مهصرح اماو

 نم رثكأ ةيسارفلا ةفاقثلا يف يدنهلا رثألا ناك نإو دونهلاو نانويلاب رثأتو هلك ميدقلا ملعلا
 . برعلا يف هرثأ اعيح ءالؤه نع ) إقنلل : ناك دقو ينانويلا رثألا

 .ا :اد تو ۔۔ . نح هط .د (يناغثلا نرقلا) لوالا يسابعلا رصعلا . اثلا دلحملا ِ يرملا بدالا خيرات نم ) )١

 . ما ٩٢ نييالملل
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 : ةيسابعلا ةلودلا دهع ىف ةمجرتملا مولعلا
 مت يتلا لودلا عونتل اعبت ةيبنجألا تافاقثلا نم برعلا اهمجرت يتلا مولعلا تعونت

 : كلذ نايب يلي اميفو اهنع لقنلا

 . نانويلا نع ىقيسوملاو موجنلاو ةسدنهلاو بطلاو { ةفسلفلا برعلا لقن

 . سرفلا نع خيراتلاو بادآلاو ريسلاو موجنلا اولقنو

 . دنهلا نع ىقيسوملاو صيصاقألاو موجنلاو باسحلاو ريقاقعلاو بطلا اولقنو
 . نادلكلاو طابنألا نم مسالطلاو رحسلاو ميجنتلاو ةعارزلاو ةحالفلا اولقنو

 . نييرصملا نم حيرشتلاو ءايميكلا اولقنو
 . سايروغيطاق نوطالفأل سيماونلا باتكو { ةسايسلا باتك قاحسا نب نينح لقن دقو

 وطسراأل (تالوقملا) باتك نينح لقنو 0 نوطالفأل سواييط باتك قيرطبلا نبا لقنو
 . كلذ ريغو

 . ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف وطسرأل ةباطخلا باتك قاحسا نب نينح مجرتو

 . يرجملا عبارلا نرقلا يف وطسرأل رعشلا باتك سنوي نب ىتم مجرتو
 . يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةيسرافلا نع ةنمدو ةليلك باتك عفقملا نبا مجرتو

 يدنه لصأ باتكلا اذهلو & يرجهلا ثلاثلا يف ةيبرعلا ىلا ةليلو ةليل فلأ باتك اولقنو

 هيلع ديز مث ، ةيسرافلا نع مجرت دقو ةفارخ فلا يأ « ةناسفأ رازه » باتك وه ىسراف

 ددع غلبيو & يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ريخألا هعضو ىلع رقتسا ىتح & هفصن نم رثكأ

 . ديدحتلا ال ريثكتلا فلألا ركذب ديرأ دقو ةياكح ٢٦٤ هتاياكح

 : مهنأ اهنم {. ىرخأ امولع تلوانت لب ، دحلا اذه دنع لقنلاو ةمجرتلا فقت ملو

 باتكو « ةداحلا ضارمألا » باتك لثم بتكلا تارشع طارقبأ نع بطلا يف اولقن

 . « ناسنالا ةعيبط »

 ءافشو ضبنلا » باتكو « ةعانصلا » باتك : لثم سونيلاج بتك نم ارفاو اددع اولقنو

 . كلذ ريغو «ريبكلا حيرشتلا هو « تايايحلا ه و « ضارمألا

 ! ةفسلفلا لوصأ » باتك سديلقا نم مولعلا نم اهريغو موجنلاو تايضايرلا يف اولقنو
 . { ىقيسوملا » و « تارهاظلا ه باتكو
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 باتكو « ةن اوطسال او ةركل ا و باتك : اهنم . بتك ةرشع وحن سديمشرأ نم اولقنو _

 . « اهعيبستو ةرئادلا عيبرت »

 : اميدق ثحبلا جهانمو 0 ةفللاو } دقنلاو ‘ بدألا ىق ةمجرتلا رثأ

 : ةيلاتلا رومألا يف اهريغو دقنلاو بدألاو ةغللا يف اميدق ةمجرتلا رثأ ىلجتي ( أ )

 فرزتلاب رثأتلا ةجيتن ، مالكلا يف بانطالاو 0 ريبعتلا يف فرخزلا ىلإ ليملا - ١

 . ةباتكلا يف زاجيالا اودقتني نأ رمألا مهب غلب دقو . سرفلاب طالتخالاو

 ٢ - لايخلا ةعسل ةجيتن اهيقرو ، يناعملا قمعو ث يلايخلا ريوصتلا ىلإ ليملا ،

 يركفلا مدقتلاو .

 ةليلك » لثم . ةيدنهلاو ةيسرافلا نع ةيبرعلا ىلإ تلقن ىتلا صصقلاب رثأتلا - ٣

 صصقلا كلت تحبصأ دقو « دابدنسلا » ةصقو « ةليلو ةليل فلأ » و « ةنمدو

 . ةيبرع صصق نم انيديأ نيب ام ةبقاعتملا لايجألا هيلع تنب الصأ

 لقن ثيح 3 ىسابعلا رصعلا يف ترهتشاو تعاذ ىتلا « تاعيقوتلا » راشتنا - ٤

 . سرفلا كولم تاعيقوت نم ريثك يبرعلا انبدأ ىلإ
 نايبلا » باتك يف هدجن امم ، مهلاثمأو سرفلاو نانويلا مكح نم ريثكلا لقن ۔ ه٥

 . ةبيتق نبال « رايخألا نويع » باتكو { ظحاجلل « نييبتلاو
 ىلع بتك عضوب مهمايقو { ىرخألا تافاقثلا نع مجرت ايب برعلا ءابدألا رثأت - ٦

 ةليلك رارغ ىلع « ءالخبلا صصق » هباتك عفقملا نبا عضو املثم ، اهرارغ

 رمس فلأ هيف راتخا اباتك يرايشهجلا سودبع نب دمحم عضو املثمو . ةنمدو

 . ةليلو ةليل فلأ باتك رارغ ىلع ، مهريغو مورلاو مجعلاو برعلا رايسأ نم

 ٧ - ةيمورو ]{ ةيدنهو . ةينانويو { ةيسراف : ةيبرعلا ىلإ ةديدج ظافلأ لوخد .

 ةيسابعلا ةراضحلا حمالم نع ربعتل .

 ظافلألاو ةثدحتسملا يناعملا نم ريثكلا ةمحرتلا قيرط نع ةغللا ةدافتسا - ٨

 . لزنملا تاودأو 5 وهللاو {©. سبلملاو & لكأملاو { ةراضحلا ظافلأك . ةبرعملا

 . ةعانصلاو

 بناج ىلإ ، ىسابعلا رصعلا يف ةغللا يف ةدلوملا تايلكلا نم ديدعلا روهظ ۔ ٩

 ۔ _ ٢٧٥



 نيدلوملا ةغل » ةغللا هذه ظحاجلا ىمسأ دقو ةحيصفلا تايلكلا

 . « نيتالبلاو
 ٠ ةيعيدبلا تانسحملا نم راثكالا ببسب ى رثنلا ةغل ىلإ ىقيسوملا لوخد ۔ {

 لوط نيب قسانتلا ةاعارم ىلع صرحلاو & يلوقلا فدارتلاو . جاودزالاو

 ىقيسوملا عم مءالتي ايب ، لمجلا .

 نباو ظحاجلاو عفقملا نباك 0 برعلا ءابدألا ضعب هل غرفت انف ةغللا رابتعا - ١

 . مهرصع يف { ءابدألا نم مهاكاح نمو 3 ديمعلا

 : يلي اميف اييدق ثحبلا جهانم يف ةمجرتلا رثأ ىلجتيو (بر

 نبا لعف ايك { ةيرعشلا مهتاردقو مهتيافك بسحب تاقبط يف ءارعشلا ميظنت - ١
 . « ءارعشلا لوحف تاقبط » هباتك يف يسابعلا رصعلا يف يحمجلا مالس

 هيلا وعدي ام وهو .3 ةلماكتم ةدحوك اهعورف ىلا ةغللا يف فيلأتلا دنع رظنلا ۔ ٢

 « يلامألا » هباتك يف يدزألا دربملا سابعلا وبأ لعف ايك 3 مويلا ةيبرتلا ءايلع

 ةغللا عورف اياوز نم هجلاعي ناك : ايرعش اصن جلاعي ايهنم دحاولا ناك اينيحف

 . (ةغلو } اضورعو 3 افرصو 0 اوحنو { ادقنو ؤ ةغالبو . ابدأ) اهعيمج
 ارثأت ك سرادم عبرا ىلا يسابعلا رصعلا يف ةيرثنلا ةيبدألا سرادملا ميسقت - ٣

 : يهو { ةينانويلا ةفسلفلاو { ينانويلا ركفلاب

 . ةباتكلا يف هتقيرط عبتاو & هجهن جهن نمو ، عفقملا نبا ةسردم ( أ )

 . ةباتكلا يف هجهن عبتاو ، هليبس كلس نمو ؤ ظحاجلا ةسردم (ب)
 . ةباتكلا يف هبهذم دلقو . هتقيرط ىكاح نمو ، ديمعلا نبا ةسردم ( ج)

 يف هجهنب مزتلاو { هتقيرط دلق نمو ،} لضافلا يضاقلا ةسردم ( د )

 . ةباتكلا

 ينانويلا قطنملاو ةينانويلا ةفسلفلاب « رعشلا دقن » هباتك يف رفعج نب ةمادق رثأت ۔ ٤

 نم ددعب جورخلاو ٠ ىنعملاو ظفللا ثيح نم مالكلا هجوأل هتاهيسقت يف

 . تاعيرفتلاو لئادبلا

 ةرثكب « مولعلا حاتفم » هباتك يف ةيبرعلا ةغالبلا ءايلع دحأ يكاكسلا رثأت ۔ ه
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 مث ث نيينانويلا قطنملاو ةفسلفلاب تاعيرفتلاو {. تاييسقتلاو { تافيرعتلا

 . هجهنم يف ءاغلبلا نم هدعب ءاج نم هاذتحا

 ةرثك يف ةينانويلا ةفسلفلاب يبرعلا وحنلا يف ةفوكلاو ةرصبلا ءايلع رثأت ٦

 ! لماعلا ةيرظن ه يف ضوخلا يفو & تاعيرفتلاو تاييسقتلاو تافيرعتلا
 . وحنلا يف

 مجاعم روهظو . ةينانويلا ةفسلفلاب اهتقيرطو اهجهن يف ةيوغللا مجاعملا رثأت ۔ ٧
 ناو . هجهنم يف اهنم دحاولا عونلا فالتخا مم { يناعملل ىرخأو ظافلألل

 نبال « صصخملا ه باتكو دمحأ نب ليلخلل « نيعلا » باتك ىلا ةدحاو ةرظن

 3 يرشخمزلل « ساسألا » باتكو {، ديرد نبال « ةرهمجلا » باتكو ]5 هديس

 ي افالتخا انيري - طيحملا سوماقلاو & سورعلا جاتو {. برعلا ناسل باتكو
 . فيلأتلاو ثحبلا جهانم

 حوضوب كلذ ىلجت دقو { ةينانويلا ةفسلفلاب مهثحب جهانم يف مالكلا ءايلع رثأت ۔ ٨

 . مهلالدتساو ٦ مهدج يف « ةلزتعملا » جهنم يف

 : سلدنألا ىف برعلا دهع ىلع ةمجرتلا

 ةلودلا تازيمم عيمجب لخادلا نمحرلادبع دهع ذنم سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا تعتمت

 ةراضحلاو ىقرلا نم اهجوأ ةلودلا هذه تغلب دقو . ايماش ايومأ اهعباط ناكو ةمظنملا ةيوقلا

 هدهع يفف . نينمؤملا ريمأب بقلو ؤ ةفيلخ هسفن نلعأ يذلا ثلاثلا نمحرلادبع دهع يف
 يف نييومالا ةمصاع) ةبطرق اهيف تسفان ، ةضهن مولعلا تضهنو ، نفلاو بدألا رهدزا
 هولعلاب ةيانعلا تدتشا كلذل ةجيتنو ، قرشلا يف نييسابعلا ةمصاع دادغب (سلدنألا

 اهاهسأ ىتلا ةبطرق ةبتكم أشنأ لخادلا نمحرلادبع نأ ركذي اممو . ةقراشملل ةاكاحم بادآلاو

 ا ... هدعب نم هئافلخ دهع يف عستت تذخأ يتلاو © ةمكحلا راد وأ مكحلا تيب

 ةجهبلا لخدي ائيش ةبطرق ةفيلخ ىلا يدهي نأ دارأ ىطنزيبلا روطاربمالا نأ ىوري اممو

 « رصانلا » ةفيلخلا هنم بلطف .3 ةينانويلا ةغللاب ابوتكم اديدج اباتك هيلا ىدهأف © هسفن يلع

 همقيل « سالوكين » بهارلا روطاربمالا هيلا لسرأف 3 ةيبرعلا ىلا هتمجرتب موقي نمب هيفاوي نأ

 . هل باتكلا ةمحزتب
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 ةيليبشاو ، ةبطرق يف ةلثمتم سلدنألا دالب يف يرعلا يركفلا عاعشالا زكارم تناكو

 بتكلا لقنب ماق (م٠٣١١) ةمجرتلل بتكم ةريخالا هذهب عىشنا دقو 5 ةللطيلطو { ةطانرغو
 نف برعلا نييسلدنألا نم نورخأتملا ثدحتسا دقو . ةينيتاللا ىلا ةفلتخملا ةيبرعلا

 دق ۔ برعلا نوكي نأ دعبتسملا نم سيل هنأ بدألا يخرؤم ضعب ىريو « تاحشوملا »

 اهب رهتشا يتلا « رودابورتلا »و « رلكنجلا » ديشانأب اهوعدتبا يتلا « تاحشوملا » يف اورثأت

 ، رصق ىلا رصق نم اهب نوفوطي اوناكو « ةينابسا » و « ةيلاغ » يف طسولا رصعلا نم نونغم
 ةمزلم ريغو } نزولا ةمكحم ريغ . عطاقم يف ةيسورفلا صصقو . مارغلا ديشانأب نونغتي

 اذه لصأ نوبسني نيينميلا نم نيرصاعملاو نيثدحملا نيسرادلا ضعب نأب ايلع () . يفاوقلا

 . نميلا ىلإ نفلا
 ةراضحلا لقن يف اريبك ارود تبعل دق سلدنألا دالب نا ۔ ليلق دعب - ىرن فوسو

 . ابروأ دالب ىلا ةرهازلا ةيبرعلا

 : ةيبرعلا ةراضحلا ملاعل برغلا ةمجرت : ايناث

 نيدايم فلت يف تلغلغت يتلا ةيبرعلا ةراضحلا ملاعم برغلا مجرتي نأ بيجعب سيل

 تناكو . ابروأ ىلع هيف رطيسي لهجلا ناك تقو يف ةيداصتقاو ةينارمعو ةينفو ةيملع ةايحلا
 ةريزجلا يف ةراضحلا هذه ملاعم تناكو . نيخرؤملا ضعب ريبعت دح ىلع ، ةملظم اروصع زاتبت

 ابروأ ىلإ هجتت تذخأ مث . ةبطرقو . ناوريقلاو & قشمدو 3 ةرهاقلاو ، دادغبو { ةيبرعلا

 : يلي اييف اهزجوأ قرط ةدع تكلسو ث ركفلاو رونلا لعاشم اهعم ةلماح

 ترهدزا دقو . ابروأ طساوأ ةيقبف } ايلاطيا بونج مث { ةيلقص قيرط : الوأ
 يبسحو . مولعلا فلتحم يف ةيبرعلا بتكلا تارشع تعضوو . ةريزجلا يف ةيملعلا ةضبنلا
 ةمجرت نم (م٠٥٢١ _ )١٢١٥ يناثلا كيردرف روطاربمالا هب ماق ام ىلا ريشأ نأ ماقملا اذه يف

 ماع لوألا لراش كلملا فلك ايك " ةينيتاللا .زا ةيبرعلا تافلؤملا نم نكمم ددع ربكأ

 يئايميكلاو بيبطلا يزارلا ركب يبأ بتك لقنب ملاس نب حرف ىعدي & امجرتم (م٥٨٢١)
 . نيكلملا نيذه دي ىلع ةيبرعلا ةفاقثلا ترهدزا دقو . ةينيتاللا ةغللا ىلا يبرعلا

  

 . (قباس مجرم) يروخاف انح . يرعلا بدالا خيرات ) ( ١

 ۔ ٢٧٨ ۔



 نابا نييبيلصلا دي ىلع ابروأ ىلإ - ارحبو ارب ۔ نيطسلفو & ماشلا قيرط : ايناث
 3 اهوسبتقاف 0 ةيبرعلا ةراضحلا رهاظم لك مهرظن تفقوتسا ثيح . ةيبيلصلا بورحلا

 . مهترهب يتلا تاداعلا ضعبو { ةعانصلاو نونفلاو فراعملا نم اهنم اولقنو

 ربع ارحب لقتنت ةراجتلا هذه تناكو . برغلاو قرشلا نيب ةراجتلا قيرط : اثلاث

 نم مهبجعأ ام مهدالب ىلا راجتلا ءالؤه لقن دقو . ةيبروألا ندملا ىلا { طسوتملا رحبلا
 . ةيبرعلا ةراضحلا ملاعم

 قيرط ناكو . ابروأ ةيقب مث 9 اسنرف بؤنجو . ةيبرعلا سلدنألا قيرط : اعبار
 دهاعملاو تاعماجلا اوحتف دق برعلا نأل {. ةراضحلا هذه لقنل ىسيئرلا قيرطلا وه سلدنألا

 اهيلع مدقف ث ءايلعو بتك نم مهيدل ايب اهودوزو 0 ةماعلا تابتكملاو تاربتخملاو { ةيملعلا

 دقو . ةلطرلطو ث ةيليبشاو © ةطانرغو { ةبطرق يف اهعبن نم نولهني ابروأ ءايلع نم نوريثك

 فلتحم يف ، ةيبرعلا بتكلا مهأ ةمجرت ىلوتيل . ةلطيلط يف ةمجرتلل بتكم ءاشنإب برعلا رمأ
 () . ةينيتاللا ةغللا ىلا مولعلا

  

  

 : ةيبرعلا ةراضحلا ملاعم نم هتفاقت ىلا برغلا همجرت ام

 تلصوت ىتلا قرطلا برقأ ىه ةينيتاللا ةغللا ىلإ ةيملعلا ةيبرعلا زونكلا ةمجرت تناك

 يتلا بناوجلا فلتخملو { مولعلا هذهف ضرعأ نأ لبقو . مهثارتو برعلا مولع ىلا ابروأ اهب
 نم ةمجرتلا ةكرح ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلاب ءدبلا نسحي ،{ برعلا نع اهتلقنو ابروأ اهب ترثأت

 : كلذ نايب ىلي ايفو ، ةيبروألا ةراقلا يف ىدملا ةديعبلا اهراثاو 5 ةينيتاللا ىلا يبرعلا ثارتلا

 ىلع ءاليتسالا نم . ةينيتاللا ىلا يبرعلا ثارتلا ةمجرت قيرط نع ابروأ تنكمت

 اذه فصتني دكي ملف { يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ءاهتنا لبق ؤ يبرعلا ملعلا ةليصح

 ترهظ دق ۔ ةيبرعلا نع ةينيتاللا ىلا ةمجرتملا تافنصملا نم تاعومجم تناك .ىتح ث نرقلا

 . ةلديصلاو © بطلاو ،} نونفلاو 3 مولعلاو ، ةيرشبلا ةفرعملا نم اناولأ مضت . ابروأ يف

 . تايض ايرل او ل مولعلاو . ايف ارغجل او ؤ كلفلاو . حيرشتل او

 )١( يرعلا يعولا ةبتكم . ةرهاقلا . يحيصلا دمحم . ةيبروألا ةراضحلا يف برعلا رثأ ١٩٦٨م .

 ۔ _ ٢٧٩



 هتمجرت دارملا يرعلا باتكلا نم ةخسن لمحت نأ ةمجرتلا يف ةعئاشلا ةقيرطلا تناكو

 باتكلا ةءارق ىلوتي نيصصختملا دحأ ناكو . ةمجرتلل بتكم كانه ناك ثيح .ث ةلطيلط ىلإ

 . اهتباتكو { ةينيتاللا ةغللا ىلا هتمجرتب رخا موقي مث 5 ةينابسالا ةغللاب

 . اهيلع اهلك هتايح فقي مهضعب لعج ادح ةمجرتلا ىلع نييبروألا لابقا غلب دقو

 ىلا اباتك نيعبس نم رثكأ ةمجرت نم هدحو (م٧٨١١ ةنس ىفوتملا) فوأ دراريج نكمتف
 خيرات » هباتك يف ريكول روتكدلا ركذ دقو . فوأ نوطالفأ ةمجرتلا ةرفو يف هبراق ايك © ةينيتاللا
 ين اهعيمج ثحبت . ةينيتاللا ىلا مجرتم يرع باتك ةئاينالث نم رثكأ ءايسأ « يبرعلا بطلا

 . طقف بطلا
 نم اضيأ اونكمت ةينيتاللا ىلا نويبروألا اهلقن ىتلا ةيلصألا ةيبرعلا بتكلا بناج ىلاو

 فرع كلذبو { مهتغل ىلا اهومجرت دق برعلا ناك يتلا ةميدقلا قيرغالا بتك لقن

 8 سديلقاو & وطسرأو . نوطالفأو © طارق وبأو . سونيلاج بتك ةرم لوأل نويبروألا
 ابقعم يسنرفلا قرشتسملا نوبول فاتسوج لوقيو . مهريغو ، سوميلطبو ، سديمشرأو
 اننأ - نييبروألا - نحن رقن ةمأ كانه تناك اذا هنا » « برعلا ةراضح » هباتك يف كلذ ىلع

 نورقلا نابهر سيلو 3 ةيبرعلا ةمألا يهف { ميدقلا ملاعلا اذهل انتفرعمب اهل نونيدم

 مهعنص ليمجب فرتعي نأ ملاعلا ىلعف . نانويلا مسا ىتح نولهجي اوناك نيذلا & ىطسولا

 رهظي مل ول » : يربيل ويسم اضيأ كلذ يف لوقيو « ايدبأ افارتعا ةنيمثلا زونكلا كلت ذاقنا يف

 . « نورق ةدع بادآلاو مولعلا يف ابروأ ةضهن ترخأتل . خيراتلا حرسم ىلع برعلا

 : برقلا ىلا يبرعلا ثارتلا نم ةمجرتملا بتكلا نم جدامن

 ظفتحا نأ _ يراضحلا مهثارت لقنل ، برعلاب نييبروألا لاصتا ةكرح نع أشن دقل

 ةغل يأ وأ ث ةينيتاللا ىلا اهتمجرت مهيلع رذعت يتلا { ةيبرعلا تايلكلا نم ددعب نويبروألا

 . ىرخأ ةيبروأ

 © ن ارقعزو { ةوهقو 0 نوميلو ٠ ركسو ) ل اقترب ( جنرانو ْ زرأ ( تالكل ا هذه نم

 . ةفلتخم تالاجع يف اهريغو } لوحكو . ءايميكو ] ىقيسومو . نطقو } رطعو ف كسمو

 اهتمدقم يفو - اهمولع نم اولهنيل . سلدنالا تاعماج ىلع نويبروألا بالطلا دفو نيحو _

 برعلا ءابطألل اومجرتف ةينيتاللا ىلا ةيبرعلا نم بتكلا تاهمأ نومجرتي اوذخا ۔ بطلا
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 ةمدقم ف ناكو . يوارهزلا مساقلا يبأو { انيس نباو .ى يزارلا لاثمأ نم نيزرابلا

 يف عقيو ، يزارلا ركب يبأل « يوادتلا ملع يف يواحلا ه باتك تمجرت ىتلا بتكلا

 لك ] ماسقأ ةرشع همسق يذلا ٢ يروصنملا « روهشلا هباتك مجرت اك {}© ادلجم نئالث

 ل ١ مجرتت يز ارل ١ بتك تلظو . بطل ١ تاعاطق نم نيعم عاطق يف اهنم دح او

 . رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىتح . ةيبروألا تاعماجلا قيرط نع ةيزيلجنالا

 © ةيسنرفلاو . ةيزيلجنالا اهنم {. ةديدع تاغل ىلا انيس نبا بتك تمجرت دقو

 دهعملا نأ ىلا ةراشالا ردجحتو . لودلا هذه تاعماج يف سردت تراصو ٠ ةيلاطيالاو

 ىلع (م٥٨٠١ر) ةلطيلط ةنيدم يف 3 اينابسأ يف ةلاتشق كلم سنوفلا دهع يف ءعىشنأ يذلا

 . ةينيتاللا ىلا ةيبرعلا بتكلا نم اخض اددع مجرت دق « دنومير » اهتفقاسأ ريبك دي

 نا لب ابروأ ءازجأ ةيقب ىلا يبرعلا بطلا هنم لخد يذلا ديحولا قيرطلا اينابسأ نكت ملو

 اهيلع اولوتسا نأ دعب نامرونلا صرح دقف . ددصلا اذه يف يابيا رودب تمهسأ ةيلقص

 يف برعلا اهأشنأ ىتلا & بطلا ةسردمب ةيانعلا ىلع يداليملا رشع يداحلا نرقلا يف

 ىلا تبرست اهنمو { ةينيتاللا ىلإ ةلديصلاو بطلا يف ةيبرعلا بتكلا اومجرت ايك « مريلاس »
 . ابروأ ءاحنأ ةيقب

 هبحب افورعم كلملا اذه ناكو « ىلبان » يف ةعماج « يناثلا كيردرف » روطاربمالا سسأ دقو

 . اسنرف تاعماج نيب امهرشن عاطتسا دقو . ايهيلع البقم 3 ةيبرعلا ةف اقثلاو ملعلل

 . اه دومجو . ةسينكل ١ دويق ميطحت يف ل اعف رود هل ناك اك ٠ ارتلجن او ٠ ايل اطياو

 ةرم لوأل اوفرعو ٦ ىزارلا ركب يبأو ©٨{ نايح نب رباج بتك نويبروألا لقن ءايميكلا يفو

 نا لب ‘ اهربغو جازلا تيزو . رداشنلا حلمو ئ ساتوبلاو © ةضفلا ءامو ٠ بهذلا ءام

 لصوت يذلا يبرعلا يبيرجتلا جبغلا ىلع اوراس دقو . هولقن لق هسفن ءايميكلا ملع مسا

 ))ع ايميكل | بيكرت »« ن اونعب باتك ةيب رعل أ ءايميكل ا نع هو رشن باتك لوأو

 . ةينيتاللا ىلإ همجرت نأ دعب كلذو . رسشت فوأ تربورل

 نسب تع اش ىتح 4 اب روأ ف كلذ دعب ةيبرعل ا ءايميكل . ١ بتك ترشتن مث

 ٢ عيرسلا فحتملاو | نديلو . نيلربو ئ سيراب تابتكم لازتالو . ءاملعلاو تاعماجلا
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 نب رباحجل اباتك نوسمخ اهنم .3 ءايميكلا يف يرع باتك ةئايثالث نم رثكأ نآلا ىتح مضت

 تابتكم ي ةظوفحم انيس نبا يئايميكلا ملاعلا بتك لازتال هنا اك 3 هدحو نايح

 . ةيبروألا تاعماجلا

 بحاص ينوريبلا ناحيرلا وبأ مهسأر ىلعو ١ برعلا ءايلعلل اومجرتو اولقن تايعيبطلا يفو _
 هذه تمجرت دقو « ةيبذاجلا ه لوح قيرغالا ءارآ دنف يذلاو ،“ يعونلا لقثلا ةيرظن

 لوح ضرألا نارودو { موجنلاو ةئيهلا يف يدوعسملا نوناقلا نع هبتك تمجرت ايك .3 ءارآلا

 « لاشريس » هفصو يذلا مثيهلا نب نسحلا بتك تمجرت كلذكو . ةينيتاللا ىلا اهروحم

 . « تايرصبلا » نع مهفراعم يف برغلل اردصم ناك هنأو { ءايزيفلا ةجح هنأب

 ةجح (م٩٩٠١/٦٦٩١) يسيردالا دمحم هللادبع يبأ باتك مجرت كلفلاو ايفارغجلا يفو _

 . نييفارغجلا

 فيرشلاب (م٤٥١١ ۔ ٠٣١١ر) يناثلا رجور يدنامرونلا ةيلقص كلم بجعأ دقو

 ىبل دقو . ثحبلاو سردلا ىلع رفاوتيل & هرصق ىلا هاعدف 0 اديدش اباجعا ىسيردالا

 ايك ى ةيلقص نم ةبيرقلا دالبلاو ةقطنملا نع ةقيقد تامولعم هل مدقو 3 هتوعد يسيردالا
 تاعماج يف سردت تلظ .3 تامولعم نمضت « رجور باتك » هايس اباتك هيلا ىدهأ

 . بيرق تقو ىتح . ابروأ دهاعمو

 & ةيسنرفلاو . ةيزيلجنالا ىلا هتاباتك تمجرت دقف { ةلاحرلا ةطوطب نبا امأ

 . برعلا نيلاحرلا وبا هيلع قلطت جدربمك ةعماج تناكو { ةيلاطيالاو

 نم قطانم نع تامولعم برعلا رشن دقل » : نويول فاتسوج كلذ يف لوقيو
 امم . اهيلا مهلوصو مدع نع الضف .3 اهدوجو يف الصأ نوكشي نويبروألا ناك ملاعلا

 . « نانويلا مهتذتاسأ برعلا قاف نأ دعب 3 ايفارغجلا ملعل مهم مدقت هيلع بترت

 يناملألا « تراهلا ناهوج » رثأت دقف & برعلا ةفسالفلاب نويبروألا رثأت ةفسلفلا لاجم يفو

 « ىتناد » رثأت ايك ، يبرع نب نيدلا ىيحم ءاراب برغلا يف نيفوصتملا ةفسالفلا لوأ

 ردجت ةبسانملا هذهبو . يرعملا ءالعلا يبأل نارفغلا ةلاسرب ةيهلالا ةيديموك يف يلاطيالا
 هنأب ةحارص فرتعي « همانهاشلا ه بحاص يسرافلا رعاشلا يسودرفلا نأ ىلا ةراشالا

 يتلا ةيبرعلا راعشالا الا « هتمانهاش » بتك اينيح راعشألا جذاين نم هدلقي ام همامأ دبي
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 رارغ ىلع مهدئاصق اوأشنأ دق سرفلا ءارعش نأ ايك ، اهلكشو اهبولسأ يف اهيكاحي ذخأ

 { يبرعلا ضورعلا بلاوق يف مهفطاوعو مهتاساسحا اوبصو . ةيبرعلا دئاصقلا
 () . هنازوأو

 دقف ، ىقيسوملاو ، ةفرخزلاو . ةرايعلاك { ىرخأ تالاجم يف برعلاب برغلا رثأت دقو _

 سيردتل « بايرز » اهأشنأ ةيبرع ةسردمب ةيبرعلا ىقيسوملا ملعت ىلع نويبروألا لبقأ

 . اهتسارد يف بغري نمل & ىقيسوملا لوصأ

 اهلقن دقو . ةليصأو ةصلاخ ةيبرع « ماقملا عبرلا » هايسملا ةمغنلا نأ فورعملا نمو

 « ديفاد ناكليف هو « نيتشنبور » لعف كلذكو ، برغلا ىقيسوم ىلا « تراب سناه »

 . ةيبرعلا ىقيسوملاب امهريغو

 اناولأ اوفرعو ؤ} ةعانصلاو ةعارزلا يف مهتاداعو مهديلاقت برعلا نع نويبروألا ذخأ دقو _

 ةعانصك . اهب ملع مهل نكي مل تاعانصلا نم اعاونأو . مهيدل ةفورعم نكت مل تابنلا نم

 () . اهريغو قرولا

 : ثيدحلا رصعلا ىق ةمجرتلا

 ناو } يسابعلا رصعلا يف اهجوأ تغلب ذق ۔ ةيبنجألا تافاقثلا نم ةمجرتلا تناك اذإ

 ةيبرعلا ةفاقثلا نم ةمجرت ىلا ىطسولا روصعلا يف تلوحتو . ةيلاتلا روصعلا يف اليلق تتفخ

 عم ثيدحلا رصعلا يف ىرخأ ةرم اهطاشن تدواع اهنإف { اهلاح اذه ناك اذا 0 ةينيتاللا ىلا

 ةراضح برعلا فرعو رصم ىلا نويلبان ةلمح تءاج نأ دعب ، رشع عساتلا نرقلا علطم

 . ةلمحلا كلت اهنع تفشك ةديدع ةيراضح رومأ يف ةلثمتم برغلا

 يف ةثيدحلا ةضهنلا رصعب هنومسي ام وأ ثيدحلا رصعلا يف ةمجرتلا ةكرح تأدب دقو

 تأدب يتلا رصم يف ميلعتلا ةكرحب طبترت ةداجلا اهتاوطخ تذخأ مث 3 ةيدرف دوهج ةروص

 : نيقيرط نع رصمب ضهني نأ مكاحلا كلذ دارأ ثيح (م٥٠٨١ر) اهل ىلع دمحم مكحب

 . شيجلاب ضوهنلا - ١

 . ميلعتلاب ضوهنلا ۔ ٦

 )١( يراوشلا ميهاربا .د ةمجرت « رعشلا قئاقد يف رحسلا قئادح ه .

- ٢٨٢٣ _ 



 ٠ ابروأ نم نيسردم اهيلا مدقتسيو ] سرادملا ء ىشنيو ٠ نيرمألا نيذهب ىنعي أدبو

 نم ءاطسو مهبالطو نيسردملا ءالؤه نيب موقي نأ دبال ناكو . ةثيدحلا مولعلا اهتبلط اوملعيل

 كاذتقو ةمجرتلاب دهع دقو . ةيبنجألا تاغللاب هنوقلي ام ةيبرعلا ىلا مهنع نومجرتي © نيمجرتملا
 . تاغللا هذه نوفرعي اوناك نيذلا نمرألاو {. ةبراغملاو ، نييروسلا ضعب ىا

 عيوطتلو ] يبزعلا انملاعب ثيدحلا رصعلا يف ةمحرتلل ىلوألا ةاونلا ةكرحلا هذه تناكو

 هذه حيحصت ىلع نوفرشي رهزألا لاجر ناكو . اهتاحلطصمو مولعلا ظافلأل ةيبرعلا ةغللا

 . اهتمالسل اناض . تامحزتلا

 مولع لقنيو {} ةيحان نم ةمحرتلا ةبوعص ىلع رصم مكاح يلع دمحم بلغتي يكلو

 . ايلاطياو اسنرف ىلا ةيملعلا تاثعبلا لسرأ © ىرخأ ةيحان نم ةيبرعلا ةفاقثلا ىلا برغلا
 وهو 0 نيهبانلا رهزألا ءايلع دحأ اسنرف ىلا نيثوعبملا سأر ىلع ناكو . ارتلجناو 3 اسمنلاو

 . ( يواطهطلا ةعافر ,

 ىلع ةقدلاو عاستالا ةمحزتلا ةكرح تضم رصم ىلا جراخلا نم نوثوعبملا ءالؤه داع املو

 © همساب ةايسملا ةعلقلا يف ةمجرتلل ملق لوأ يلع دمح أشنأ ثيح 0 نيدئاعلا ءالؤه يديا

 ملاعلا يف ةمجرتلا ةكرحل لئاوألا داورلا نم دعي يذلا « يواطهطلا ةعافر » ىلا هتساير دنسأو

 { ةشاعالاو قافنالاب رصم ىلا نيدئاعلا نيثوعبملا ءالؤه دهعتي يلع دمحم ناكو . يبرعلا

 مزليو ٠ مهتدوع درجمب ةمحرتل ١ ملق ل ١ مه ذخأي لب ] ةفيظو ةيأ مهنم دحأل صصخم الو

 دعب ةلودل ا ةمدحخ يف المع هل نعي مث . هصصخت ل احم ف باتك ةمحرتب مهنم دحاو لك

 نونفلاو ةسدنهلاو بطلا يف بتكلا نم ديدعلا ةمجرت كلذ ىلع بترت دقو . كلذ

 . اهريغو عئانصلاو

 نم & اهيف ةروكشم دوهج ةمحرتل ا ملق سيئر يو اطهطل ١ ةعافرل ناك دقو

 : دوهجلا هذه

 ١ - ةيسايسو 5 ةيفارغجو { ةيخيراتو 9 ةيبدأو ؤ ةيملع ةددعتم ابتك مجرت هنأ .
 ٢ - مجاعملا عنصي ايك { ةيبرعلا ةغللا يف اهلباقي ام ةثدحتسملا يناعملل عضي نأ لواح هنأ

 . ايلاح ةيوغللا

 ماق يتلا ، يلع دمحم دهع يف « نسلألا ةسردم » ءاشنا ةركف بحاص ناك هنأ ۔ ٣

۔ -_ ٢٨٤



 زواجت ةمجرتلا يف بصخ جاتنا اهل ناك يتلاو . اهيلع فارشالاو . اهتراداب

 . باتك يفلأ

 ةضبنلا لبق ةيبروألا ةيبرغلا ةايحلاب برعلا ةلص نا ىلا ماقملا اذه يف ةراشالا ردبو

 3 هنوأرقي اييف لثمتت © ةقيض ذفاون لالخ نم الا اهقيرط دجت الو . ةدودحم تناك ةثيدحلا

 ايك ۔ نويلبان ةلمح نكلو . ةليلقلا مهرافسأ لالخ هنودهاشي وأ {| برغلا نع هنوعمسي وأ
 لاخدا يف يلع دمحم ركف مث نمو . برغلا ةراضح ىلع مهنويع تحتف يتلا يه ۔ ترشأ

 يف اوصصختيل . نيهبانلا بالطلا نم ابروأ ىلا ثوعبلا دافياو ، هدالب يف يندملا ميلعتلا

 ضعب نم تالحر ابروأ ىلا رصم نم ثوعبلا ةلسلس بحص دقو . ةفلتخملا ملعلا عورف

 . اهب اوماقأو { اكيرمأ ىلإ نيينانبللا نم ليلق ريغ ددع رجاه ايك & ىرخألا ةيبرعلا راطقألا
 . لوألا مهنطوب ةيوق ةلص ىلع اولظو

 نيذلا نأ برغلا راطقأ ىلا ةرجهلاو أ تالحرلاو ، ثوعبلا ةكرح راثا نم لجسي اممو

 ثوعبلا لازتامو { ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيبنع-ألا تاغللا نم ةمجرتلا دمع اوناك ۔ اهيف اوكراش

 35 اطاشن ةمجرتلا ةكرح يف داز امم } اذه انموي ىلا ديازت يف ةرمتسم يبرغلا ملاعلا ىلا تالحرلاو

 . ةريثك ىرخأ لماوع ىلا ةفاضا

 : ثيدحلا رصعلا ىق ةمجرتلا ةكرح راهذزا

 ددعتتو رهدزت ىرخألا ةيبنجألا تافاقثلا نم ةيبرعلا ىلا ةمحرتلا ةكرح تأدب

 نم نييروسلا نم ريبك ددع رصم ىلا رجاه دقف ، رشع عساتلا نرقلا طساوأ ذنم 0 اهدفاور

 نم ديدج ليج رهظ ايك 0 ةيبنجألا تاغللاب ةيوق ةلص ىلع اوناكو ، نيلثممو نييفحصو ءابدا

 نيذلا تاثعبلا بالط ىلع ةوالع . ةيبنجألا تاغللا يف اوصصخت نيذلا ةعماجلا بالط

 ةضمغ ةمجرتلاب ضهن دق كلذ لك . مهدالب ىلا اوعجرو & مهصصخت عونتو مهددع ديازت
 ددع دادزاو &© يملعلا ناديملاب ةينعم تناك نأ دعب & يبدألا ناديملا يف تقلطناف © ةسوملم

 اهمجرت يتلا « نيسار ىسام » و « رييلوم يهالم » اهنمو 5 ةمجرتملا ةيناسنالاو { ةيبدألا بتكلا

 اك ؤ“ قاحسا بيدأو { شاقن ميلس اهمجرت ىتلا ةددعتملا تايحرسملاو & لالج نايثع دمحم

 ةيبرغلا ةيبدألا بهاذملا لثمت . ةديدع راثا تلقنو 3 ةريبك ةدايز ةمجرتملا صصقلا ددع داز

 . ةيكارتشالا ةيعقاولاو ث ةيزمرلاو ث ةيبرغلا ةيعقاولاو 3 ةيسنامورلاو 3 ةيكيسالكلاك
 . اهريغو

 ۔ _ ٢٨٥



 اهرمأ لوأ يف تناك نأ دعبف احضاو اروطت ةيبدألاو ةيملعلا ةمحرتلا ةغل تروطتو

 اهلامج اهل حبصأو ©، قدت اهتركفو 0 ىقرت اهتغل تذخأ . ةيماعلا نم ةبيرق وأ . ةيماع

 طابترالا نم تداك وأ { ةمجرتلا تللححت ةرتفلا هذه يفو . عتمملا ءادألا ىلع اهتردقو ، ينفلا

 اهودحت { يبرعلا ديعصلا ىلع ةعونتمو ةعساو ةرح دوهج يف تقلطناو & ىموكحلا دهجلاب
 ءايسألا نمو } يبدألا قوفتلاو © يداملا بسكلا يف ةبغرلاو ، ةسفانملا نم © ةددعتم ثعاوب

 لداعو . ديسلا يفطلو { يناتسبلا ميلس : ةمجرتلا يف يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع تعمل يتلا

 ينيردو ، ينزاملاو { داقعلاو & نيسح هطو ، لكيه نيسح دمحمو {، قاحسا بيدأو . رتيعز

 . مهريغو ، ةبشخ

 : اثيدح يبرعلا ملاعلا ىف ةمجرتلا زكارم

 ةيبرعلا راطقألا يف دارفألاو تاسسؤملاو تائيهلا مامتها دازو © ةمجرتلا قاطن عستا

 رصحلا قيضي دقو { ةمجرتلل زكارم لثمت تحبصأ ىتلا . اهدفاورو اهرداصم تعونتو . اهب

 : يلي اميف اهضعب ركذ يبسح نكلو 9 زكارملا هذه ركذ نع ريدقتلاو
 ةعافر هسأري ناك يذلاو . ةعلقلاب رصم مكاح يلع دمحم هأشنأ يذلا ةمجرتلا ملق - ١

 . يواطهطلا

 ريدم لوأ يواطهطلا ةعافر نيع ىتلاو رصمب ىلع دمحم اهأشنأ ىتلا نسلألا ةسردم ۔

 { ةينوناقلا داوملا اهميلعت ىلا ةفاضالاب ٥ ةمجرتلل ازكرم تناك ةسردملا هذهو . اهل

 . اهريغو

 ىلإ هتسايرب دهع يذلاو &، رصم مكاح ليعايسا ويدخلا هأشنأ يذلا ةمجرتلا ناويد ٣

 . ةيبارعلا ةروثلا مايق لبق ك قاحسا بيدأ

 اع تأشنا يتلا ىرخألا تارازولا ضعبو ، ةصاخ ةفصب مالعالاو ةفاقثلا تارازو -

 . اهريغو 3 ميلعتلاو ةيبرتلاو 0 ةيجراخلا تارازوك ةمجرتلل تارادا

 © مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملاو . ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةيفاقثلا ةرادالا ه٥

 . ةيميلعتلا ةيوبرتلا بناوجلاب متهت هذهو . جيلخلا لودل يرعلا ةيبرتلا بتكمو
 مدختست اهنأ اييسالو ، ةمجرتلل زكارم هعبتي اهضعبف 0 ةيبرعلا تاعماجلا ۔ ٦

 . اهنوؤش نم ريثك يف « رتويبمكلا »
 . تيوكلا يف هريظنو & رصمب بادآلاو نونفلاو مولعلل ىلعالا سلجملا - ٧

<_ 

ح
م
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 دهعمو ، ةيرصملا مارهألا ةسسؤم : لثم { رشنلا رودو ، ةيفحصلا تاسسؤملا ضعب ٨
 مجرت يذلا رشنلاو ةمجرتلل مارهألا زكرمو 5 امل عباتلا ةيجيتارتسالا تاساردلا

 . اهريغو بابشلل ةروصملا ةعوسوملا
 ةسسؤمو 0} نيلكنارف ةسسؤم لثم ةفاقثلا وأ رشنلل ةيبنجألا تاسسؤملا ضعب ۔ ٩

 . بناوجلا فلتحم يف ةيفاقثلاو { ةيملعلا عجارملا نم ديدعلا تمجرت يقلا وكسنويلا

 يعماجلا ميلعتلا بيرعت عورشم نمض مجرت يذلا . يندرألا ةيبرعلا ةغللا زكرم - ٠

 . نوضيب سايلا ةطاسوب © اهفئاظو ملعو ةيلخلل ةيويحلا ءايميكلا
 مولعلا ه ناونعب ةلجم ايرهش ردصت يتلا 3 تيوكلاب ةيملعلا ةسسؤملا - ١

 . « ايجولونكتلاو
 ٢ - بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا نع ردصي يذلا . تيوكلاب ةفرعملا ملاع .

 ةمجرتملا بتكلا ضعب رادصإب متهي .

 لسالسلا نم تاعومجم تاينيتسلا يف ردصت تناك ۔ نانبلب رشنلا تاسسؤم ضعب - ٣

 . ةمجرتملا

 ضعب ردصت تناكو © رصمب نيمأ دمحأ اهأشنأ ىتلا رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ٤

 . . ةمجرتملا بتكلا
 ٥ - لافطألا بتك نم تائملا تمجرت ىتلا رصمب « يناليك لماك » ةسسؤم .

 ةلاسرلا ةلجم بحاص .3 تايزلا نسح دمحأ اهاشنأ ىتلا ةيزهشلا ةياورلا ةلجم - ٦

 تاياور يلع اهتدامو اهتاعوضوم رصتقتو ، ايرهش ردصت تناك ۔ ةيرصللا

 . - برغلا نع ةمجرتم
 يف تالالا » : اهنم } ةديدع ابتك تمجرت . ةيبرعلا ةلوفطلا مدقتل ةيتيوكلا ةيعمحلا ۔ ٧

 ؟ « ملعتن فيك » و « انتايح

 . هركذو هرصح بعصي امم يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع ريثك كلذ ريغو

 ٨ - ةصاخ ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا تالاجم يف ىتش دوهج قارعلاو ايروس يف .

 : ثيدحلا رصعلا ق ةيبرعلا ىلا ةمجرتملا داوملا نم جذامن
 ةملتخملا مولعلاو نونفلاو بادآلا ةيبرعلا ىلا ةيبنجألا تافاقثلا نم ةمجرتلا تلمش

 ۔ ٢٨٧ _۔



 ضعب ىلا ةراشالا درجم ىفكتو . اهتافاقثو { اهتاغل تددعت . ةديدع لودل ۔ اثيدحو اميدق ۔

 . : ةيتآلا تالاجملا يف بتكلا هذه

 : يحرسملا بدألا لاجم يف

 نمو . نارطم ليلخ دي ىلع . ةيبرعلا ىلا ةيزيلجنالا نم ريبسكش تايحرسم تمجرت _
 . ( اهريغو ةيقدنبلا رجات }© تيلوجو ويمور & ثبكام ، تلماه ) : تايحرسملا هذه

 ةسارد » ةلسلس نمض نسحملادبع ديعسو . داج ديسلا اهمجرت . ةدلاخ تاياور رشع _

 يوتسلوتويل . مالسلاو برحلا : ةياور اهنمو . رصمب فراعملا رادل « ةيبنجألا بادآلا يف

 . اهريغو
 . ةبشخ ينيرد اهمجرت . ةيقيرغالا تايحرسملا _

 اهمجرت لبق نمو . نييالملل ملعلا راد . يكبلعبلا رينم اهمجرت . وجيه روتكفل . ءاسؤبلا
 . ميهاربا ظفاح رعاشلا

 . يطولفنملا يفطل ىفطصم اهمجرت . ةليضفلاو { رعاشلاو ى نيلودجام تاياور _

 . رصمب فراعملا راد . ينسح نسح اهمجرت . رشع سماخلا نرقلا ملاع يف روغاط ةلحر _

 . يبوردلا يماس .د ةمجرت . يكسفيوتسودل . رماقملا _

 . يبوردلا يماس .د اهمجرت يكسفيوتسودل ةلماكلا لايعألا _

 يموقلا ثارتلا راد . زيزع يماس .د اهمجرت . نرفس ميت فيلأت . دابدنسلا تالحر _

 . نايع ةنطلسب

 : ةصقلا لاجم يف

 : ةيتآلا تامجرتملا ركذا ةصقلا لاجم يفو

 . دادح بيجن ةمجرت . ةثالثلا ناسرفلا _

 . ةيسنرفلا نم يناملالا هتوجل « رترف مالا » تايزلا نسح دمحأ مجرت _

 . ةيسنرفلا نم هريغو « بيدوأ كلملا ه نيسح هط مجرت _

 . ةيسنرفلا نم ثلاثلا نويلبان طوقس . هللا قزر الوقن مجرت _

 . ريثك كلذ ريغو . زنكيد زلراشل . نيتنيدم ةصق تمجرت _

 ۔ _ ٢٨٨



 : بدألاو دقنلا لاجم يفو

 : اهنم & بتك ينايث وحن رودنم دمحم .د مجرت _

 . ليم اهيدل . بدألا نع عافد _

 . ناسنالا قوقح نالعا خيرات

 . يرافوب مادم _

 . ةيقيرغالا ةنيدملا _

 . هيسوم ىلايل

 . بدالاو ةغللا يف ثحبلا جهنم

 يلنانل « هسرادمو يبدألا دقنلا » مجن فسوي دمحم .د و . سابع ناسحا .د مجرت _

 . نمياه

 . نايلكوربل . يرعلا بدألا خيرات . راجنلا ميلحلادبع .د مجرت _

 . رتراسل ؟ بدالا ام . لاله يمينغ دمحم .د مجرت

 . يكسفيوتسود ةيرعش . يتيركتلا فيصن ليمج مجرت _

 . ثويلجرمل .. يبرعلا رعشلا لوصأ . يروبجلا ىيحي .د مجرت _
 . سيسيلبود نوفيال . ةيلايرسلا . بيرغ يرنه مجرت _
 . مايخلا رمع تايعابر . يمار دمحأ رعاشلا مجرت _

 . هتوحل تسواف . دمحم ضوع دمحم .د مجرت _

 . يبرعلا باتكلا راد . ةيفوصلا دنع يرعشلا زمرلا . رصن ةدوج فطاع مجرت _

 . م٧٧٩١ رصم يبرعلا ركفلا راد . سوريموه ةسيدوأ . ةمالس نيمأ مجرت _

 . لاسنفورب يفيل . اهخيراتو سلدنألا بدأ . يداهلادبع دمحم مجرت _

 : ثحبلا جهانم لاجم يو

 . هيبامو ‘ سنامالل . بدالاو ةغللا ف ثحبلا جهانم . رودنم دمحم .د مجرت _

 ف !ر سفنلا ملعو ةيبرتلا ف ثحبلا جهانم . نورخأو لفون ليبن دمحم .د مجرت _

 . نيلاد ناف ب دلوبويد

 ۔ _ ٢٨٩



 : سفنلا ملعو ةيبرتلا لاجم يفو
 هركذ قبس) « سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم » نورخآو لفون ليبن دمحم .د مجرت _

 . (ابيرق
 . زريبس دلوراه فيلات » جهنملاو ملعملا , بايد دعس .دو سابعلا وبأ دمحأ . د مجرت _

 . دنلنورج نامرون فيلأت « ةيميلعتلا فادهألا » مظاك يريخ دمحأ .د مجرت _

 . ىيوبزتلا سفنلا ملع « نورخآو يصوقلا زيزعلادبع . د مجرت _

 : مولعلاو ةفاقثلا لاجم يفو

 عورشم ناونعب 9 داوملا فلتحم يف ةيفاقثلا بتكلا نم اددع ةيرصملا ةفاقثلا ةرازو تمجرت _

 . باتك فلألا

 . رصم ةضهن ةبتكم . هييلورج يد كيرأ فيلأت ) باتكلا خيرات , تاباص ليلخ مجرت _

 . ةرهاقلا

 تايساسأو . ءايزيفلاو { ءايميكلاو . تارشحلا يف ابتك نيلكنارف ةسسؤم تمجرت _

 . ءايزيفلا

 دمحم . د و & ناحرس شادرمدلا . د ةمجرت ايجولويبلا يف ابتك وكسنويلا ةسسؤم تمجرت _

 ٠ ميلس رباص

 تاروشنم . نيلرب ايعشأ فيلأت . ةيرحلا يف تالاقم عبرأ . ظوفحم ميركلادبع مجرت _

 . قشمدب ةفاقثلا ةرازو

 . رهيزدلوجل « مالسالا يف ةعيرشلاو ةديقعلا » رخآو ىسوم فسوي دمحم .د مجرت _

 : نفلا لاجم ينو

 . )م )١٩٥٧ رمراف يرنه » ةيبرعلا ىقيسوملا رداصم » راصن نيسح .د مجرت _

 . « هنفو كلفط , لاحلا يلع يماس مجرت _

 : ثيدحلا رصعلا ىف برغلا ىلا ةيملعلاو ةيبدألا راثآلا ةمجرت

 اهتميق اهيط يف لمحت ةفاقث يأ نأل . ةدومح ةيناسنا ةرهاظ تافاقثلا لدابت

 ةيلقعلا نوئشلا يف وهف . ةيداملا نوئشلا يف ادومحم ءاطعلاو ذخألا ناك اذإو .0 اهتناكمو

 ۔ ٢٩٠



 اييدق ةيبنجألا تافاقثلا نم اندخأ دق انك اذإو . انأش مظعأو . ادمح رثكأ ۔ ةيركفلاو

 يف ابروأل هانمدق ام قبس اميف انفرع دقو 3 انذخأ ايك اثيدحو اميدق اهل انيطعأ دقف .3 اثيدحو

 . اثيدح همدقن ام ضعب ىلا ريشن مويلاو ةطيسولا اهروصع

 هط تافلؤم تمجزتف 7 انئابدأل ةيبدألا راثآلا ضعب ثيدحلا رصعلا يف تمجرت ۔ ١

 ٨ نيدلا يقت ليلخو ،ظوفحم بيجنو ، ميكحلا قيفوتو 3 داقعلاو } نيسح
 . مهريغو ٨3 سيردا ليهس .دو

 ٢ امهريغو } ىني نب كلام تافلؤمو & يدجو ديرفل فراعملا ةرئاد كلذك تمجرتو ۔ .

 ٣ ةديدع تاغل ىلا هريغو يدودوملا ىلعالا يا دي ىلع ميركلا نارقلا يناعم تمجرتو ۔ .

 ةلجمك . ةيزيلجنالا ىلا اهتالاقم ةمجرتب ةيمالسالا ةينيدلا تالجملا ضعب موقت ۔ ٤

 . اهريغو رهزألا

 نوكيل . ةيروف ةمجرت اينآ اهلخاد رودي ام ةمجرتب ةيبرعلا تاودنلاو تارمتؤملا ىنعت ۔ ه

 . تاعوضوم نم هلوانتت امو { اهلخاد رودي ايب ملع ىلع اهيف نوكراشملا
 هجرخت ام ةمجرتب رصاعملا يبرعلا انملاع يف اهيلا ةراشالا تقبس ىتلا ةمجرتلا زكارم موقت ۔ ٦

 . ةديدع تاغل ىلا يدأو آ يركف ثارت نم اثيدح عباطملا

 ملاعلا تاغل ىلا 5 ةيبرعلا ةفاقثلا جاتن ةمجرت نأ ىلع لدي هريغو اذه لك

 . ةمئادو ةطشن رصاعملا

 : اثيدح ةيبرعلا ىلإ ةمجرتلا ةكرح راهدزا ىق نيقرشتسملا رود

 اهولقنو هتراضحو .7 هبا داو 1 قرشل ١ مولع ف اوصصخت برغل ١ نم ةعامح نوقرشتسمل ١

 . ةساردلاو ثحبلا ف مهجه انمب اهودافأو ٠ مهتاغل ىلا

 ةفاقثلا ىلعو . اهنوملعتي ةيبرعلا ىلع اولبقأف مهتراضحو برعلا ةفاقث مهتوهتسا دقو

 اوققحو . اهضعب اولقن لب ١ كلذب اوفتكي ملو ، اهعبانم نم نولهني ةيمالسالاو ةيبرعلا

 ىلع ةوالع اذه . اهئارقلو اه ةديفملا تاقيلعتلاو & ثوحبلاو ، حورشلا اومدقو 3 اهضعب
 ثيدحلا رصعلا يف ةمجرتلا راهدزا ىلع دعاس امم . مهتغل ىلا اهضعب لقنب ةيبرعلا ءانبأ مايق

 ‘ مهثوحبب 7 رعلا انثارت ءارثاب اوماق نيذلا نيقرشتسملا ءالؤه نمو .. ةيبرعلا ةغللا ىلا

 : ةيبرعلا انتغل ىلإ ةمجرتلا ضاهناو

 ۔ _ ٢٩١



 : ةيبرعلا ةمجرتلا ةكرح يف رود مهل ناك نيذلا زيلجنالا نيقرشتسملا نم ( أ )

 (ب)

 ١ رويم ميلو قرشتسملا ۔ )١٨١١ ۔ ١٩٠٥م(

 دقو . رصم يف كيلامملا ةلودو ، يمالسالا خيراتلاو ، يبنلا ةريس : هراثآ نم

 نيسح ميلسو 3 نيدباع دومحم . ةيبرعلا ىلا ريخألا هباتك مجرت .

 ٢ تنلب ديرفلبو ۔ )١٨٤٠۔١٩٤٠م(

 مجرت دقو . رصم لالتحال يرسلا خيراتلاو ، مالسالا لبقتسم : هراثا نم

 ةزمح رداقلادبع . ةيبرعلا ىلإ ريخألا .

 ٣ ثويلجرم ۔ )١٨٥٨ ۔١٩٤٠م(

 عبارلا ءزجلل ةمجرت هلو { ةيبرعلاب ةمجرتم وطسرأل ةيرعش تاراتخ : هراثآ نم

 ناديز يجروجل « يمالسالا ندمتلا ه باتك نم .
 ٤ دلو) بيج نوتلماه ريسلا ۔ ٥ه١٨٩م(

 راثآلا » و « برعلا » و ؟ مالسالا وه امو 5} ةطوطب نبا ةلحر مجرت دقو

 ةيمالسالا « .

 : نييسنرفلا نيقرشتسملا نمو

 ١ وف ياراك نورابلا ۔ )١٨٦٧ - ١٩٥٠١م(

 وركفمو . ةيربعلا يف تارضاحمو { ةفسلفلا ملعو ، تايضايرلا : هراثا نم

 يدوعسملل « بئاجعلا رصتخم » مجرت دقو . ءازجأ ةسمخ يف مالسالا {

 نبال « ةمكحلا » نم الوصفو . يسوطلل « ةركذتلا » باتك نم الوصفو

 اهريغو « عفرألا لحملا نم كيلا تطبه » انيس نبا ةديصقو ث انيس .
 ٢ ماع دلو) ريشالب ۔ ١٩٠٠م(

 بدألا خيراتو ، برعلا ةيرعاش لمجمو & ىحصفلا ةيبرعلا دعاوق هبتك نم
 قرشتسملا هيجافوس عم رشن دقو . ىحصفلا ةيبرعلا نم تاراتخمو ، يبرعلا
 نآرقلل ةديج ةمجرتب ماقو 0 ةيبرعلا صوصنلا ةمجرتو رثن دعاوق : يسنرفلا
 . ميركلا

 ۔ _ ٢٩٢

 



 ٢٣ - ىساس يد :

 ةيفلأ » و « يريرحلا تاماقم » و « ةنمدو ةليلك » باتك اهنم { ةريثك ابتك مجرت
 ةيبرعلا ةغللا ين ةريثكلا هراثآ ىلا ةفاضالاب اذه « كلام نبا .

 : نييلاطيالا نيقرشتسملا نمو ) ج)

 (م٠٩١ ٤ ماع دلو) يليب رباج وكسيشنارف
 3 نومأملا دهع يف ةعيشلاو { نارفغلا ةلاسرل ديدجلا يقرشلا ريسفتلا : هراثآ نم

 ىدل ةيبصعلاو ، دشر نباو ، انيس نبا حرشو ، وطسرأ ةيرظنب هرثأتو يبرعلا رعشلاو
 قرشتسملا اذه مجرت دقو . ةيبروألا ةفاقثلا يف ةليلو ةليل فلأ رثأو ك نودلخ نبا

 تالحرو ، يرحسلا سيونافلاو نيدلا ءالع ةصقو . ةدايز يمل « ةعشأو تاملظ »
 . نوريثك نييلاطيالا نم هريغو . ةطوطب نبا

 : ناملألا نيقرشتسملا نمو ( د )

 (م٨١٩١۔ )١٨٤٤ نزواهلف ۔ ١

 نسح .د ةيبرعلا ىلإ همجرت ةيبرعلا ةدايسلاو ، دوهيلا خيرات : هراثا نف
 عم اهبورحو ةيومألا ةلودلا خيراتو . ميهاربا يكز دمحو ،“ نسح ميهاربا

 . يودب نمحرلادبع .د ةيبرعلا ىلا هلقن دقو . ةعيشلاو جراوخلاو © مورلا

 . ةيومألا ةلودلا ةياهن ىتح مالسالا روهظ نم اهطوقسو ةيبرعلا ةلودلاو

 (م٦٥٩١ ۔ )١٨٦٨ ناملكورب لراك ۔ ٢

 رابخأ باتكو 0 ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا باتك نيب ةقالعلا : هراثأ نم

 يذلا يبرعلا بدألا خيراتو { امجرتم ديبل ناويدو & يربطلل كولملاو لسرلا

 . ةريثك ىرخأ تالاقمو . راجنلا ميلحلادبع .د ةيبرعلا ىلا همجرت

 ©)) . نوريثك ناملألا يقرشتسم نم نيذه ريغو

 )١) (قباس عجرم) يحيصلا دمح . ةيبروألا ةراضحلا يف برعلا رثأ ..

 ۔ _ ٢٩٢٣



 : نيقرشتسملا نم برعلا اهدافتسا ىرخأ راثآ

 ىلع مهتغلو مهتفاقث لاجم يف برعلل نوقرشتسملا اهادأ يتلا ةعفانلا راثآلا رصتقت ال

 : اهنيب نم © نيقرشتسملا ءالؤه نم ةماعب ةيبرعلا ةفاقثلا اهتدافتسا راثآ كانه لب ، قبس ام

١ 

٢ 

٢٣ 

ح
م
 

٥ 

٦ 
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 . ةيوغللاو ةيبدألا تاساردلا ريوطت

 . ةيمالسالا فراعملا ةرئاد جارخا

 نيل راودا قرشتسملا هفلأ يذلا مجعملا اهنمو . ةيبنجألا ۔ ةيبرعلا مجاعملا فيلأت

 ةيزيلجنالا ىلإ مجرت دقو & ةمخض تادلجم يف عقي مجعم وهو (م١!٦٨٨۔- )١٨٠١

 : برعلا ءابدألا دحأ هنع لاق ايك هنأل 3 ةيبرعلا ةساردلا ىلع الضف هل نا ايك

 . « ةيبروألا تاغللاب ادهع ثدحألا ةيبرعلا مجاعملا مظعم ءانبل ةدعاق حبصأ »

 . يبرعلا ثارتلا ءايحا

 . قيقحتلاو فيلأتلا يف ةيملعلا ةيجهنملا

 . ةيخيراتلا تاباتكلاو ، ىرثألا فشكلا يف ةدايرلا

 () . برعلا دنع مولعلا خيراتب مامتهالا يف ةدايرلا

 : ثيدحلا رصعلا ىق ثحبلا جهانمو .ةغللاو ،دقنلاو ڵبدألا ىف ةمجرتلا رثأ

 : يلي ايف ةغلل او . دقنل او ٠ بدأل ١ يف ةمحرتل ١ رثأ ىلجتي ) أ (

 ١ - ةيعيدبلا فراخزلاو ©} ةيظفللا ةعنصلا نم بولسألا ررحت .

 ٢ - ىنعملاب مايتهالاو { هتقدو ريبعتلا ةلوهس ىلإ ليملا .
 دعاست يتلا سيماوقلا عضول دوهجلا لذبو . ةيملعلا تاحلطصملا رداوب ةأشن ٢٣

 1 ةيبطلا ظافلألا ف ةيبهذلا روذشلا « سوماق روهظ كلذ نمو . ةمحرتلا ىلع

 جذامنلا يف كلذ نايب قبس دقو . يبرعلا قرشلا ىلا يرغلا بدالا عئاور لقن - ٤

 . ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا ىلا ةمجرتملا

 )١( ةلاسرلا ةعبطم . ةرهاقلا . يقوسدلا رمع . ثيدحلا بدالا يف . .

 ۔ ٢٩٤ ۔

  



 (ب)

 ٥ ةرطاخو } لاقمو ، ةيحرسمو ؤ ةصق نيب هنونفو بدألا ضارغ أ عونت۔ ©

 يعاذا ثيدحو 03 ةرضاحمو .

 لشم ،} يرعلا بدالا يف اهروهظو . ةديدجلا بدألا بهاذم عونت ۔ ٦

 ةيعقاولاو 0 ةيزمرلاو ث ةيبرغلا ةيعقاولاو © ةيسنامورلاو { ةيكيسالكلا
 . اهريغو . ةيكارتشالا

 بدألا وأ } ةايحلل بدألاو © نفلل نفلا لثم & بدألا يف ةيبدأ تاعزن روهظ - ٧

 . سماهلا بدألاو 3 مزتلملا

 ٨ - يداقتعالا دقنلاو ، يرئثأتلا دقنلاك يبرعلا يبدألا دقنلا بهاذم ددعت {

 كلذ ريغو { ىقيبطتلا دقنلاو ، ىليلحتلا دقنلاو .

 ٩ - ةيبرعلا تاباتكلا يف يعوضوملاو ، يليلحتلا ريكفتلا جهنم راثيا .
 ٠ ةليوطلا تامدقملا نم هصلختو & بولسألا ةمالس ۔ .

 يتلا بتكلا نم ددع ةمجرت يف ثيدحلا رصعلا يف ثحبلا جهانم يف ةمجزتلا رثأ ىلجتيو

 : روهظ كلذ نمو هديري يذلا ملعلا يف ثحبلا لخدم هريغو صصختملل مسرت

 ١ رودنم دمحم .د ةمجرت . هييامو سنامالل بدألاو ةغللا يف ثحبلا جهنم ۔ .

 ةمجرت . نيلاد نافد دلوبويد فيلأت . سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم ۔ ٢

 . نيرخاو لفون ليبن دمح .د
 ةغللا يف ثيدحلا يبرعلا ركفلا داصح يف . بيرعتلاو لقنلا يف برعلا جهانم ۔ ٣

 . توريب . ةيبرعلا

 ىلا مجرت دقو 3 نيل راودا قرشتسملا . ةيبنجألا ةيبرعلا مجاعملا فيلأت ۔ ٤٤

 . ةيبرعلا ىلا مث { ةيزيلجنالا

 ىلا مجرت دقو { ريشالب قرشتنملا . ةيبدألا صوصنلا ةمجرتو رشنو دعاوق ۔ ٥
 . ةيبرعلا

 ٦ ةيلاتلا ثحبلا جهانم ةمجرتلا قيرط نع نورصاعملا برعلا فرع ۔ :
 ) يخيراتلا جهنملا ( أ .

 يفصولا جهنملا (بر .
 يبيرجتلا جهنملا ( ج) .

۔ _ ٢٩٥



 فيلأت يف يملعلا جهنملا نيقرشتسملا قيرط نع نورصاعملا برعلا فرعو ۔ ٧

 نكامألاو . اهمالعأو { اهتاعوضوم ةسرهفو .{ اهليصفتو . اهبيوبتو بتكلا

 . ةيملع ةقيرطب اهتباتكو & عجارملا دصرو ث ةمولعملا قيثوتو 0 اهب ةدراولا

 برغلا نم اهوفرع يتلا ةفلتخملا ثحبلا جهانمب برعلا نوثحابلاو ءايلعلا رثأت ۔ ٨
 « جهنم » ةملكب ةرات اهنع اوربعو ةيبرعلا ةغللاب اهرارغ ىلع ابتك اوفلاف

 : « كلذ نم » لخدم وأ « جهانم » وأ

 . ريطلا ىفطصم خيشلل . نيرسفملاو ريسفتلا جهانم _
 . ةدومح باهولا دبعل . ريسفتلا جهانم _

 8 مظاك يريخ دمحأ .د سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم _

 . ديمحلادبع رباج . د و

 . لاله ىمينغ دمحم .د يبدألا دقنلا ىلا لخدملا _

 . ةراده ىفطصم دمحم .د يبرعلا وحنلا ةسارد ىلا لخدملا
 . يسرم رينم دمحم .د يوبرتلا ثحبلا _

 . ادج اريثك كلذ ريغو

 : ماتخ :

 ينو ، قبس ملعلا يف امه . ةراضح تاذ ةمأ مدقلا ذنم برعلا نأ انل حضتي قبس ام

 . اهتديقع راعش ةمأ يهف . بجع الو . دجم ةراضحلا

 « . . . . قلخ يذلا كبر مساب أرقا »

 « ملقلاب ملع يذلا مركألا كبرو أرقا »
 « تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونما نيذلا هللا عفري »

 ةقشم كلذ اهفلك ايهم & هضايح نم فرغتو { هراحب نم لهنت ملعلا ىلع تلبقأ اذه

 ينايفلا زاتجيو ، لايمألا فالآ لحري ناك نم اهئايلع نم سيل وأ . لاحترالا ءانعو { رفسلا
 اباهذ ايندلا عرذ نم اهلاجر نم سيلوأ !؟ هقثوي وأ افيرش ايوبن اثيدح عمجيل .7 رافقلاو

 . ماظعلا ىلع اوبتك نم اهئانبأ نم سيل وأ !؟ هتالوج يف راحبلا ضاخو { هتالحر يف ةئيجو
 !؟ ةباتك كانه نكت مل موي ، ىدربلا قاروأو ك لخنلا فعسو { راجحالاو

۔ -_ ٢٩٦



 ىلع نولبقي ۔ اثيدحو اميدق ةيبرعلا ءانبأ انيأر اذا ،] بجعن الو شهدن ال اذه لكل

 مث } اهنولثمتيو 0 اهنومجرتيو 0 اهنوبرعيو . اهنولقني ةرضحتملا ىرخألا ممألا تافاقث

 هللا باتك تعسو يتلا مهتغل نأب يوق ناميا كلذ ىلا مهعفدي . ايهش ءاذغ ملاعلل اهنوجرخي

 & اهنع ريبعتلا ةداجاو تافاقثلا هذهل عاستالا نع ام ةظحل يف فعضت وأ زجعت نل - ايآو اظفل

 اراع هثروتو } ارجح اهروصقو اهزجع ىعدا نم مقلت كلذبو . اهب ةراضحلا ظافلأ نعو

 { ةيبرعلا تامجرتملاو تافلؤملاب جعت ةيملاعلا بتكلا نئازخو تابتكملا يذ يه اه . ايزخو

 ةراضحلاو ةفاقثلل نودهشي ۔ مهنم نوفصنملا نوقرشتسملاو {| برغلا ءايلع الوأ مه اهو
 . مدقتلاو قبسلاو { ةقارعلاو ةلاصألاب ةيبرعلا

 & تلازامو 3 اثيدحو اميدق ةيناسنالا ةراضحلا خيرات يف يباجيالا اهرود انتغل تدأ دقل

 : ميهاربا ظفاح لينلا رعاش هلاق ام راخفو زازتعا يف ددرنلو { اسفن أنهنلو 5 انيع رقنلف

 تاظعو هب ي أ نع تقض امو ةياغو اظفل هللا باتك تعسو

 ؟ تاعرتخمل ءاسأ قيسنتو ةلآ فصو نع مويلا قيضأ فيكف
 ؟ يتافدص نع صاوغلا اولأس لهف نماك ردلا هئاشحأ يف رحبلا انأ

 عسو 3 ردلاب جومي ارحب كاندجوف ، كتافدص نع صاوغلا انلأس . رضم ةنبا اي معن

 قحب ارحب تنكف . اثيدحو اميدق { ابرغو اقرش ملاعلا تافاقث عسوو . ايآو اظفل هللا باتك

 : لينلا رعاش هيف لاق ايك

 : عجارملا

 ةلسلس . ةفاقثلا ةرازو . ةرهاقلا . داقعلا سابع . ةيبروألا ةراضحلا يف برعلا رثأ ۔ ١
 . ةيفاقثلا ةبتكملا

 ىبرعلا ىعولا ةبتكم . ةرهاقلا . يحيصلا دمحم . ةيبروألا ةراضحلا يف برعلا رثأ ۔ ٢

 . م ٦٨

 ۔ بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو . نايع ةنطلس . ةطسوتملا تايلكلل ةيبرعلا ةغللا ۔ ٣

 . م٥٩١ ىلوأ ةعبط ۔ نيملعملا دادعا ةرئاد

 ٤ ةرهاقلا . ةيبرعلا ةغللا عمجم . طيسولا مجعملا ۔ .

۔ _ ٢٩٧



 ةعبط . ةيسلوبلا ةعبطملا . نانبل - توريب . يروخافلا انح . يرعلا بدألا خيرات

 . م ٩٨٥ ١ ةنماث

 ةضهنلا راد . ةرهاقلا . يدابعلا راتخم دمحأ .د . يسلدنألاو يسابعلا خيراتلا يف

 . م٤٩١ ىلوأ ةعبط . رشنلاو ةعابطلل ةيرصملا

 . ةلاسرلا ةعبطم . ةرهاقلا . ىقوسدلا رمع . ١ ج ثيدحلا بدألا يف

 . م٦٨٩١ ةسداس ةعبط . فراعملا راد . ةرهاقلا . ىكم رهاطلا .د بدألا رداصم

 (يناثلا نرقلا) لوألا يسابعلا رصعلا . يناثلا دلجملا . يبرعلا بدألا خيرات نم

 . م ١٩٨٢ نييالملل ملعلا راد - توريب . نيسح هط . د

 لتل لل

۔ -_ ٢٩٨



 يبدألاو يعامتجالا روطتلا

 يلاعلا راطإلا ق يبرعلا دقنلا ىف

 () مالسلادبع ميكحلادبع : روتكدلا ملقب

 : يملاعلا راطالا ق يسايسلاو يركفلا ريغتلا : لوألا مسقلا

 : ابوروأب ق بهاذملا روهظ ق ةرانتسالا ةكرح رثأ

 8 « نوسلدنام » {& « جنسل » ابوروأ لود يف اهداق يتلا ةرانتسالا ةكرح تدأ

 ١ «ريتلف »و «نورديد » & «كاليدنوك » { «نتوين » & « كول » 3 ي سورايير »

 بهذملا روهظل رثاك « اه ںصحم٥ لء ا'عا ةلودلا ةفيظو » موهفم ريغت ىلإ (٢) مهريغو

 ىلإ ايهتلوليأو « اع كنا يكارتشالا بهذملا ه هضيقنو « ا'ا٥كنلدحانص يدرفلا

 ىقبأ يذلا » « اه مح نا يعامتجالا بهذملا » يف لادتعالاو ةيطسولا نم ردق

 لخدتلا قح . . . تاموكحلا لوخي ايك دقاعتلا ةيرحو ةيدرفلا ةيكلملاو نيدلاو ةرسألا ىلع

 ززعو ةيعايتجالا ةلادعلا نم اردق ققح يذلا بهذملا وهو 3 « ةددعتم طاشن هجوأ ةرشابمو

 ©" . رايهنالا نم يطارقميدلا ماظنلا ذقنأو ةينادجولا ةكراشملاو ةيموقلا حورلا

 )١( ةليل ىدتنملا اهماقأ يتلا ةيبدألا رمسلا ةسلج يف ةساردلا تشقون ١٩٩٠/٦/١١م .
 . ١ قحلملا رظنيو . ه رعا , , 14 , !.8. )!(

 (٣) ط لاحلا رداقلادبع دمحأ .د فيلات « ةيسايسلاو ةيعايتجالا مظنلا يف تاسارد ه باتك لا عوجرلاب ١ ١٩٥٦

 ص ١٠٤ ۔ ١٦٠ .

 ۔ _ ٢٩4٩



 : رصم [ ةيعامتحالا تاريقتلا : يناثلا مسقلا

 : ثارتلل ةيبرفلا بهاذملا تايباحيا ةقفاوم . ١

 ممأ اهاياحض لعج اهلوح عارص نم ابوروأ يف بهاذملا هذهب نرتقا امم مغرلا ىلعو

 ةأطو تحت ممألا هذه عوقو مغر بهاذملا هذه نم بناوج قيقحتل تعلطت يتلا يهو قرشلا

 ةمألا ثارت اهتقفاومل اهادص تدجو دق بهاذملا هذه لوصأ ضعب نإف 3 :هسفن رايعتسالا

 نرتقت تناك نا اذهل يهو { اهيلع نيثدحملاو اهئايعدأ نم اهب ىلوأ مهنأ اهؤانبأ دجو تلا

 ةمألا هذه ءانبأب عفد دق ةمألا ثارتل اهثعب نأ الإ نايحألا نم ريثك يف يرامعتسالا عمطلاب

 . يجولونكتلاو يبدألاو يفسلفلا ركفلا اهنمو اهسفن هتحلسأب رمعتسملا ةمواقم ىلإ

 : ةيبنجألا تاراكتحالا ةهجاوم ىق ةينطولا تاورثلا عيمجت . ٢

 سفنتت نأ ةيرصملا ةيلايسأرلل ه هبويع مغر ١٩٢٢ رياربف ٢٨٢ حيرصت نكم دقو

 ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا ىلع اهترطيس ىلإ تدأ يتلا لايعألا ضعبب موقت نآو ايسايس

 ةيلايسأرلا تروطتف . ةيبنجألا تاراكتحالا ةهجاوم يف انتاورث عيمجتو مكحلا يف ةكراشملاو

 ةينطولا ةروثلا رايت نع ادعب وأ ابرق تفلتخا دق تناك ناو 3 نيبرحلا نيب ةيرصملا

 . « كلذ دعب

 : ةيرصملا ةيداصتقالا ةوقلل يطارقميدلا رهظملا . ٢

 ينطو هابحتا يف سوملم روطت ىلع ةمالع ١٩٢٣ ةنس ىلوألا ةيباينلا تاباختنالا ربتعتو

 يذلا يدرفلا غوبنلاو ةروثلا لماوعل كلذكو 0 ةيداصتقالاو ةيملاعلا لماوعلا هذه رثأك رينتسم

 لوألا عبرلا ةياهن ىلإ نيرشعلا نرقلا علطم نم ءادتبإ رصم اهتشاع يتلا ةرتفلا مسر

 () . ابيرقت هنم

 )١( ةنس ةيردنكسالا نمأ ةيريدم ط « ةيسايسلا ةيعوتلا تارضاحم ه باتكب يجورسلا دمحم .د ةرضاحم ١٩٦٧ ص ٣٨ .



 ٤ . عافدلاو داصتقالا ىف اهرثأو ةطسوتملا ةقبطلا ومن :

 اهدايق سلست داصتقالاو كونبلا لاعأو ةيبرغلا ايجولونكتلا تناك دقو

 نيحالفلا ءانبأ نم ةقبط ىرقلاو ندملا يف تأشنو نيملعتملا ددع دازو () . نييرصملل

 ىلع اركح تناك يتلا ةيموقلا تاعورشملاو ةماعلا لامعألا ةيالول اهسفن حشرت نييرضجلاو
 دعب اميسالو { ةيركسعلا تايلكلاب ةقبطلا هذه ءانبأ نم قحتلا نمو ") . ةيبنجألا يديألا

 . ١٩٣٦ ةدهاعم

 ايعايتجاو ايسايس ادرطم ١٩٥٢ ةروث مايقو ١٩٥١ اهؤاغلاو { ١٩٣٦ ةدهاعم ربتعتو

 طابضلا ةكرح ومن بكاوي ايك 3 هل ازمر برح تعلط رتعي يذلا يداصتقالا يعولا بكاوي

 تاوقلا حزحزتلو شيجلا يف مهيلا جيتحا نمم ةطسوتملا ةقبطلا ءانبأ فوفص يف رارحألا

 برحلا يف بوعشلا نيكست تايضتقملو ةينطولا ةروثلا لعفب سيوسلا ةدعاق ىلإ ةيزيلجنالا

 . ةيناثلا ةيملاعلا

 : نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف دقنلاو بدألا روطت : ثلاثلا مسقلا

 نم ل وال ١ عبرللا 3ق يبدالا ريكفتلاو دقنلا روطتل ةصالخ ١.

 : نيرشعلا نرقلا

 رهاظمو تازايتمالاو شويجلا لغوتو نييبارعلا ةساكتناب تءاس يتلا عاضوألا نمف

 داورو نييرهزألاو يناغفألا ذيمالت يديأ ىلع ةضهنلا تاصاهرإ ترباكت ةيبوروألا لالحنالا

 . ايروسو رصم يف ةيد اصتقال او ةيوغلل ١ ةضهنل ١

 يطولفنم ١ ب اتكلا نمو ث نظف اح نيددجمك ن ارطمو يقوش ء ارعشل ا نم زرب دقو

 اهو درو ةفرسمل ا دي دحتل ١ يو اعد دص يف اوحجن دق كئلوأو ع الؤهو ٠ يجنزايل او ىحليولملاو

 نم لئاوألا هئايلع يديأ ىلع يقيقحلا دقنلا ميقتسيل { ناربجو يناحيرلا نيمأ دنع ةداجلا ىلإ

 . ديعس دمحمو ىصمحلا ىكاطسقو يدلاخلا ىمور لاثمأ

 )١( ط نيرشعلا نرقلا نم لوالا عبرلا ف رصم ف يبدالا ركفتلاو دقنلا روطت ١ ١٩٦٦ لوالا مسقلا اييسالو .

 (٢) ةنس ةيردنكسالا بادآب رتسجام ۔ دبعلا ميكجلا دبعل تايزلا نسح دمحأل ةيغالبلا دوهجلا ١٩٧٦ ص ۔ ٦٦

 ۔ _ ٣٠١

 



 ىلإ هيف تمهسأ ديدج جتنم روط يف دقنلا لخد ١٩٠٨ ةعماجلا ةأشن نم ءادتباو

 ةرصاعملا ةيفسلفلا ةيملعلا ةعزنلا ةيملعلا اهجهانمو ةيلهألا ةينطولا اهتعيبطب ةعماجلا بناج

 صئاصخ تاذ بهاذم روص يف دقنلا مهي۔ايأ ىلع رقتسا مالعأ زربف ةيبدألا تايدتنملاو

 هطو يفسلفل ا يملعل ١ جهغمل ١ لثمي داقعل او يف ايبل ١ جهغملا لثمي يعف ارلاف © ةحض او ةيعوضوم

 . اذكهو ). هدنع ةصاخلا هتايسب ينفلا جهنملا لثمي نيسح

 : ةعماجلا لظ ق دقنلا روطت . ٢

 رظني حبصأف قوزرم يلع يملح روتكدلا ذاتسالا ربع ايك ةعماجلا لظ يف دقنلا روطت

 بهاوم يف رظنلل اهسفن تدصر يتلا ةيناسنالا مولعلا نم هريغ ىلع موقي ايلع هرابتعاب هيلإ
 مءرع٥ها- يناسفن وه ام اهنم ةيدقن تاسارد كلذ نع تأشن دقلو . هقلخو هسفنو ناسنالا

 يتلا ةيميداكألا تاساردلا تردص كلذ لك نعو { يفسلفو يعايتجاو يخيراتو هو

 . اهئاشنإ ذنم ةعماجلا اهب تعلطضا

 و¡٫عص دعاوق هل نأ رابتعاب دقنلا ىلإ رظنت ىتلا ىه . ةيميداكألا تاساردلا هذهو

 : اهنم تاهابحتا يف تراس دقو ، ريبك دح ىلإ اهب قثوي دا

 : يخيراتلا هاجتالا ( أ )

 لوح رشع عساتلا نرقلا فصتنم ف » نبت « تاباتكل ارثا ءاج يذلا هاجتالا وهو

 فورظلاو ( سنجلا وأ ) سفنلاو ةئيبلا تايس بدألا يف رهظت يتلا ةيخيراتلا ةيمتحلا

 نيسح هط روتكدلا موحرملا ةساردب ثيدحلا يبرعلا دقنلا يف هاجتالا اذهل لثمتو ") ةيعامتجالا

 . ىلهاجلا بدألا ف ىرخألا هتساردو « ءالعلا يبأ ىركذ ديدبت (

 : يسفنلا هاجتالا (ب)

 بدألا ةسارد يف ةيسفنلا ةهجولا نم هباتك يف دمحأ هثلا فلخ دمحم ذاتسالا هلثميو

 درب نب راشبو ءىناه نب نسحلا ساون يبأ نع هتاسارد يف داقعلا ذاتسألا اذكو . . هدقنو

 )١( ص . . يبدالا ركفلاو دقنلا روطت ١٤ ۔١٦ .
 )٢( ص . . ةيغالبلا دوهجلا ٢٢ ۔ ٦٨ .

 ۔ _ ٣٠٢

 



 ةفسلفلا يف هثحب يف يلوخلا نيمأ ذاتسألا اضيأ هابتالا اذه لثميو . مهريغو يمورلا نباو

 تاسارد اضيأ كلذ نمو . لوقلا نف يف هتيرظن نم بناوج ضعب يفو ، سفنلا ملعو

 فيوس ىفطصمو ينزاملاو يركش نمحرلا دبعو يهيونلا دمحمو ، حاتفم يزمرل
 . مهريغو

 : يفسلفلا هاجتالا ( >)

 مظنلاب نفلا ةقالعو 3 هلماوعو ريثأتلا بابسأ نايبو { ةبهوملا ليلحتب لفحي هاجتا وهو
 مهريغو دومحم بيجن يكز روتكدل او رهظم ناميلس هاجتال ا اذه لثميو ] ميقل او قالخأل او

 . ةتوافتم تاجردب

 ترتعا ىلا تالاقملا نم ددعف هلك ىميداكالا ىقايسلا دقنلا اذه تاءاطع مهأ امأ
 نرقلا نم يناثلا عبرلا يف دقنلل رخآلا هجولا امأ . اندنع دقنلا خيرات ملع سيسأتل تامدقم
 . ( يعابطنالا ) هجولا وهف نيرشعلا

 : يميداكالا ريغ هجولا ( د )

 هذه ضعبب مهنو رصبي اهريغو رصم يف نيفقثملاو ءابدالا روهمج ىلإ انداقن هب هجتا يذلا
 ليبق نم لاهعألا نم رثك ف هدجن ايدقن اداصح انل اوجرخأف ىميداكإ ريغ وحن ىلع اياضقلا

 ةصاخ د¡0¡٥5 ةيؤر ةرملا هذه ءالعلا يبأ مم هتلحر تلثم ثيح { نيسح هط . ءالع يبأ عم

 اذه يف لخديو 3 هتاذ يف بدألا نم ابيرق وأ ابدأ دقنلا حبصي ةساردلا هذه لثم يفو 3 هل

 . اضيأ تايزلا نسح دمحأل ةيعابطنالا تاباتكلا نوللا

 ٤ يبنتملا عم ( اضيأ ناسح هط فلأ هيفو . اضيأ يلامجلا هاجتالا هاجتالا اذه ىمسيو

 يف قرفت ام تاساردلا هذه نمو « يضرلا فيرشلا ةيرقبع » هباتك كرابم يكز روتكدلاو
 : اهنمو ضرغلا سفن يدؤت بتك يف عمج مث تالاقم

 . نيسح هطل ةثالثلا هئازجأب ءاعبرألا ثيدح

 . داقعلل بتكلا نب تاعاس _

 . لكيهل غارفلا تاقوأ يف _

 ميشهلا داصح

 ۔ _ ٣٠٣



 توبكنعلا طويخ _

 . حيرلا ضبق
 . ايندلا قودنص _

 . يعفارلل ملقلا يحو _

 . نيمأ دمحأل رطاخلا ضيف

 ينزاملل

 : يعامتجالا هاجتالا ( ه)

 اذه نمو } « يضاملا ليجلا يف مهتائيبو رصم ءارعش » داقعلا باتك ناونع هيلع لدي

 نم لك ةيبرغلا بادآلا نع لقني اميف هلثمي ايك ،“ بياشلا دمحأل ريهز ءاهبلا باتك هابحتالا

 ضوع سيول روتكدلاو «ثيدحلا يزيلجنالا بدألا يف ديدجتلا » هباتك يف ىسوم ةمالس

 داقعلا دنع يملعلا يفسلفلا عباطلا ذختا دق ناك نإ هابتا وهو . « بدألاو ةيكارتشالا » يف

 انملعتمو . مهدأ ميهاربا دنع ايدام ايلدج ادب دقف ؛ مهريغو ينيوجلا يواصلاو بياشلاو

 فسويو ضوع سيول دنع دوجولا ةدحو ةيجولويديأ ىلع الومحم وأ ، ىسوم ةمالس دنع
 . دلاخ دمحم دلاخو {“ بطق نيسح دمحأ دنع ةيمالسإ ةيدقع ىلع وأ & سيردإ

 : ىلامجلا هاجتالا (و)

 ين اهليبق نم هابتا وهو & بدألا يف ةيكيتنامورلا ةكرحلا بقعأ دقنلل عبار هجو ةمثو

 ءارآ نع هلوح ةنيابتملا تاداهتجالا ترفسأو & بدألا ةيهام نع لاؤسلا حرطب ماق دقنلا

 ةيلامج ةيؤر درجم هرابتعاب وأ « نانفلل ةيلخادلا ةرطفلا » نع اريبعت هرابتعاب بدالل رظنت

 قلخ وأ

 رهظ امم ، (ةيناسنإ ةيعايتجإ) ةيلامج ةيؤر « نفلل نفلا » ةيرظن راطإ يف هرابتعاب وأ ح

 تامدقم يف هدهشن يذلا وحنلا ىلع ينايبلا بهذملا يلثمو ظفاحو يقوش ىلع موجهلا يف هرثأ

 . نيفورعملا هيئزج يف « ناويدلا ه باتك نع الضف نيواودلا

 : رظنلا ةداعإ هاجتإ (ز)

 اهانعمب ةيكيتنمورلا نولثمي ءالؤه نييكيتنمورلاب نورثأتملا انداقن نكي مل ثيحو
 ىلإ بدألا ةيهام يف لاؤسلا روحت دقف . 7نمعوا کنع اونوكي مل مهنأ وأ © قيقدلا

 ۔ ٣٠٤ ۔-



 دقو الص "٥؛ةطاء ةفرعملل ةلباق ريغ بدألا ةيهام نأ رابتعاب & بدألا ةفيظو يف لاؤسلا

 ةعانص هرابتعاب بدألا يف رظني حبصأ ايك 3 مازتلالا يف رتراس ءارآ هاجتالا اذه نم تمعد

 رظنلا تلخادف .3 ةيعامتجا ةفيظو هل نأ رابتعابو ك صاخ آةحنع ططخم قفو تايئزج نم

 امم ؛ ةيلماكتلاو كنعو ةيملعلا ةعزنلاو هعاطو ةيقالخألا ةعزنلا ديدج نم دقنلا

 يقوش مييقت نكمأو . 8 ح لا يثعبلا هاجتالاب ديدج نم ةقثلا زيزعت ىلإ ىدأ

 لوألا هداقن ىلع تيفخ ىتلا هايازم نم ريثك زارباب هل فصتني اديدج امييقت هتسردمو

 لك يف رظنلا ةداعإ ينعي كلذ نأ كشالو { لوألا يسنمورلا مهسامح اهنع مهتمدص وأ

 مالعأ دنع اميسالو ينايبلا دقنلا يف ةقثلا ردجيو ةغالبلاو دقنلاو بدألا اياضق نم هيف ضيخ ام

 امك . مهريغو {} ديعس دمحمو . يصمحل ١ يكاطستقو يفصرمل ا نيسح لثم ةضبنلا

 يقوذلا دقنلا جهنم نم برعلا هفرعو برغلا يف دقنلا هيلإ لصو ام ثدحأ عم ىشمتي

 . برعلا نييغالبلاو داقنلا ريبعت بسحب مظنلا ةيرظن وأ 5عمو× . يوغللا

 بادالا ةياعرو لقصل ارايت اذه لصؤملا رظنلا ةداعإ هابتا لمشي نأ فيرطلا نمو

 { ةليلو ةليل فلأل تايزلا ةساردك نزو تاذ تاسارد هيف تمت دقو 3 ةيرولكلفلاو ةيبعشلا

 . ةرهاقلا ةعماجب يسرك هل سسأو

 رهس ةروتكدل او ] سنوي ديمحلا دع روتكدلا فورعم وه اك رايتلا اذه مالعأ نمو

. حلاص يدشر دمحأ ذاتسألاو يواملقلا
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 طشانمو
 ىدتنملا

يبدألا



 ضوهنلا تاناكمإو

 ( )عيرسلا زيزعلا دبع : ملقب

 بولطملا يف تلمأت . . ةودنلا هذه يف ةكراشملل ةميركلا ةوعدلا ىل تهجو امدنع

 تررم ىتلا ةريثكلا براجتلاو ةقباسلا ةربخلا ىلع ادامتعا . . لوانتملا يف هنا اعيرس تردقو

 تسلج امدنع كلذ يل نيبت دقو . . كابترالا نم ريثكلا يل ببس اطيسبت اذه ناكو . . اهب
 . . مكيلا ثدحتلاب فرشتلاو مكمامأ لوثملا دنع يل انيعم نوكت عوضوملا يف ةقرو ةباتكل

 هيف دايتعالا زوجي الو . . بعشتمو ليوط عوضوملاف . . سأيلا ينباتناو يدي يف طقسأ دقف

 . عجارملاو رداصملل ةدوعلا نم دبال لب . . ةناوخلا ةركاذلا ىلع

 مث مزعأو مزجأ نأ لبق 3 اريثك تددرت دقف 3 مكتقو نم قرسأو مكيلع ليطأ الو

 . مكهابحت ةيلوئسملاب ينم اساسحاو . . يلاغلا بلطلل اريدقت . . هتلا ىلع لكوتأ

 : ةزعالا اهيأ

 اهتطاسبب اهرمو اهولحب . . ةايحلا . . وه حرسملا نأب تلق اذإ ديدجب يتآ ال ينلعل

 كردن نأ مكرثكألو يل حيتا دقو . . اهحارتاو اهحارفأب . . اهتوسقو اهتذلب . . اهقمعو

 هتيادب © مدقلا يف الغوم سيل هنأل . . هيف مدق ام رخآ شيعنو انتقطنم يف حرسملا تايادب

 مل ةمظتنملا ةيحرسملا ضورعلاو . نرقلا اذه نم تانيسمخلاو تانيعبرالا رخاوأ ىدعتت ال

 اذإو . . جيلخلا راطقأ رئاسل تلقتنا مث الوأ نيرحبلاو تيوكلا يف تانيتسلا لبق ةقيقح أدبت

 راطقأ رئاس يف اهتاليثم عم اهرودب هباشتت يتلاو انراطقأ لك يف ةهباشتملا ىلوألا تايادبلا انكرت

 ۔ _ ٣٠٧



 انيهتنا امو اهبرق ىلع ةيادبلا نيب ةنراقملا يف وه . . حضاولاو مهملا قرفلا نإف . . ةيبرعلا انتمأ

 لضفأ تناك تانيتسلا لئاوأ يفف . . ةيصوصخلاو درفتلا عضوم وه كلذ نآلا هيلا

 رمتست دق ةيبعشلا تايديموكلاو مايأ ةرشع نم رثكأ رمتست ال تيوكلا يف تايحرىملا

 يف ةلفح ١٢٠ ىلا لصي ام مدقت ةيديموكلا لامعألا ضعب ناف نآلا امأ . . اموي نيرشعل

 . رطق يف كلذ نم برتقي امو تيوكلا

 ناك امنيبف يمقرلا هاجتالا اذه يف اريثك حرسملا روطتو . . مدقتلا عراست دقل . . معن

 يف ادحاو ايحرسم المع مدقي تانيتسلا لئاوأو تانيسمخلا رخاوأ يف تيوكلا يف حرملا

 المع نيرشعو اعست ١٩٨٨ ماع يف حرسملا اذه مدق دقف . . ريدقت رثكأ ىلع نينثا وأ ماعلا

 تاعوضوملا الو ةيعونلا نع ثدحتأ ال انه انأو . . موي ةئام اهضعب رمتسا . . ايحرسم

 . اهتالالد اهل ماقرأ طقف يه . . اينف مدق ام ىوتسم الو

 نأب دقتعأ يننأل . .. تيوكلا نم يجذاين تذخأ نا ينورذعاو ىرخأ ةنراقم دقعنلو

 يذلا جذومنلا يه فسألل اهنألو . . جيلخلا لود يف اهريغ ىلع قدصي اهيلع قدصي ام

 . اهنع حصفن نأ بجي يتلا تايبلسلا نم ريثكلا هيفو ىذتحي
 ىلعأ تناكو . . يبرعلا جيلخلا حرسم يف ةحجان ةيحرسم انمدق ١٩٦٣ ماع ين

 رشع دعب يأ ١٩٧٢ ماع ينو . . ( ارانيد نيعبرأ ٤٠ ) تالثمملا ىدحا اهتذخأ تافاكملا

 نآلا هنكلو ( يتيوك رانيد فلأ ١٠٠٠ ) نع دزي مل لثمم هيلا لصو رجأ ىلعأ ناك تاونس
 تلصح اهنكل . . ةردان تالاح اهنأ مغر يل لقن ايك افلأ نيثالث ( ٣٠٠٠٠ ) ىلإ لصي

 رومألا نم راص كلذ نإف ةينايث وأ رجأك رانيد فالا ةرشع لثمم ىضاقتي نا اما . . العف

 . . رانيد عبرو رانيد فصن ركاذتلا راعسأ تناك . . ىرخأ ةيفاضا ةنراقمو . . ةفولأملا

 ماع يف تزفق مث فصنو رانيد مث رانيد ىلا تديز نيح تانيعبسلا لئاوا ىتح تيقبو
 تددح دق ةيتيوكلا تايحرسملا ضعب نإف نهارلا عضولا يف اماو . . ريناند ةثالث ىلا ٤

 اهراعسأ تغلب ةدفاولا تايحرسملاو . . ةسمخو ربناند ةرشعو ارانيد رشع ةسمخب اهراعسأ

 ةنجللا تددحو مالعالا ةرازوب ةلثمم ةلودلا تلخدت انهو ( ةدحاولا ةركذتلل ارانيد ) ٤٠

 رابكلا تايحرسمل ريناند ةعبس نع ديزي ال ايب اهحراسم ىلع ركاذتلا راعسأ حرسملل ايلعلا

 . لافطألا تايحرسمل ةثالثو

۔ _ ٣٠٨



 عضولا نأ مكضعب روصتي دق . . ةمدقملا هذه ىنعت اذام . . ةزعألا اهيأ دعبو

 . . ةيملعو ةيجهنم ةلالد يهو . . ةلالد ماقرألاف .. ماريام ىلع ريست رومالا ناو . . بيط

 ضعبلا اذه فلاخأ فوسف . . يل اوحمسا . . نكلو . . ةسوملمو ةحضاوو ةددحم اهنأل

 ىوتحملل صح نود اهدحو اهيلع اندمتعا اذإ انللضتو انعدخت دق ماقرألا نأل هيأر يف

 ؟ ةجيتنلا يه ام اريخأو ؟ ةميقلا يه امو ؟ ىوتحملا وه ايف . . ةجيتنلاو ةميقلاو

 ادعو . . رادحناو عجارت يف فسألل ينايبلا هطخو . . ىوتحملاب نآلا أدبنلو

 دقف تعجارت دق ماع لكشب يحرسملا ضرعلا ةدام نإف . . ةزيممو ةفورعمو ةردان تاءانثتسا

 مامتها كانه دعي ملو . . نهارلا عضولا يف ضورعلل ةبلاغلا ةمسلا حبصأو لاجترالا رثك

 نع هثيدح لج صصخي فوس يذلا يليمز عم لخادتأ ال ىتحو . . بيردتلاب وأ نفلاب
 هذهل لهف . . ةميقلا لوح ثيدحلل لقتنا يننإف . . يعوضوملاو ينفلا اهبناج نم ضورعلا

 دح ىلإ لامعألا ضعب يف لصت لب © ةعضاوتم ةينفلا اهتميق نأ دقتعا . . ةميق ضورعلا

 . . ةجيتنلا يه امو . . لامعألا هذه نم ىمظعلا ةيبلاغلل ةميق الف . . يندتلا غلاب

 وه ةجيتنلاو . . ةيفاقثو ةينفو ةيعايتجا ةميقك حرسملل يدرتملا عضولا اذه وه . ةجيتنلا
 ثدحألا تائفلا نم ديدج روهمج ءيجمو . . حرسملا نع قوذتملا روهمجلا فارصنا

 ةليلق ةخوسمم جذامن نم همامأ هاريام وه حرسملا نأ روصت يذلا بابشلا تائف يأ . . ارمع

 ميدقو . . داور الب ةيلاعلا ةينفلا ةميقلا تاذ تايحرسملا كرتو اهيلا هجتاف . . ةدئافلا

 نيأ نذا . . العف لصح ام وهو . . قوسلا نم ةديجلا ةلمعلا درطت ةئيدرلا ةلمعلا . . ليق

 نم هنإف لمألا امأ . . ةلعلا انصخش دقل . . معن لوقأ . . لمأ كانه لهو . . ؟ ةلعلا

 ةكرحلا ىلع ةدوقعم ةريبك لاما كانه لب . . لمأ نودب ملحن وأ ركفن وأ شيعن نأ ليحتسملا

 . . ضوهنلا تايناكما ىلع فرعتلاو تاقوعملا زواجت نم دبال نذا . . انتقطنم يف ةيحرسملا

 تاقوعم ىلع اعم فرعتنلف . . دراو اهنيب لخادتلا نإف تايناكما لثمي تاقوعملا لاوز نألو

 . ةوسقلا ىتح ادج ءاحرص نكنلو . . ةكرحلا هذه

 : ةيعامتجا تاقوعم : الوا

 لب . . ةفلختم فسالل ةرظنلا تلازالف . . نانفلل عمتجملا ةرظن يف كلذ لثمتيو

 :نرب مهنولماعيو . . تالثمملاو نيلثمملا نوبحي مهف . . هيلع تناك ايع رمتسم عجارت يف اهنا
 رأ ةجرد يأ نم مهبراقأ وأ مهئاقدصأ وأ مهدالوأل نوذبحي ال مهنكل . . دولا نم ريثكبو

 ۔ _ ٣٠٩



 لثم ة دحاو ةقرف ن إف . . يئاسنل ١ رصنعل ا ةص اخو . . نفل ١ ف لمعلل و أ إيثمتلل - اوهجتي

 نيثالث ٣٠ ) يلاوح تانيتسلا فصتنم يف اهتيوضع يف مضت تناك يتيوكلا حرسملا ةقرف
 . . دجت الف اهتايحرسم يف لمعلاب ىضري يئاسن رصنع يأ نع نآلا ثحبت اهنيب ( ةلثم
 . قرفلا ةيقب اذكهو . . ةردان ةردن نه وأ

 تانيعبسلا لئاوأ ىتحو تانيتسلا يف هحاتتفا دنع ةيحرسملا تاساردلا دهعم يفو

 ةلاحلا هذه دقتفن نآلا اننكلو . . ةساردلا دعاقم نلع نايتفلا راوج ىلا تايتفلا تناك

 . ليثمتلا مسق يف ةدحاو ةاتف الا دجوي ال ةيلاحلا ةعفدلا يفف . . فسألل

 طسو لخاد تاهاعلا ضعب زورب نم مغرلاب هنإف أ ةصاخ ةفطاع ةيأ نع لزعمبو

 نم اءزج نولثمي ةيعايتجا ةحيرشك مهنا الا ، مهاوس نم رثكأ ءارغالل مهضرعتل نينانفلا
 ةرهشلا الولو . . مهتايبابجاو مهتايبلس يف ىرخالا هحئارش نولثمي مهنإف عمتجملا اذه

 يتلا ةكمسلا نيع ةسدع لب 3 ةربكم ةسدع تحت مهرهظت يتلا مهيلع ةطلسملا ءاوضالاو

 . ىرخألا عمتجملا حئارش امامت لداعيس ناك مهعضو نإف & يوسلا ناسنالا ةروص هوشت

 هتاهجاوم نم ريثك يف رذحلا داجلا نانفلا بحاصي . . اضيأ يعامتجالا بناجلا يو

 يف ةبوعص هجاوي ةيعايتجالا هتفيظو يف حرسملا لجر وأ جرخملا وأ بتاكلاف . عمتجملا عم

 نم دحت دويقب اديقم هدجن لب . . ديدحلا ىلع قرطلا يف ةيفاكلا ةيرحلا دجي الو لماعتلا

 حوضولاو ةحارصلل عمتجملا ضفرل ةفيظولا هذه ءادأ نع رصقم وهف يلاتلابو . . هتقالطنا

 سادقالا سدق اهنأكو ربتعت اياضقلا نم اددع نا لب 3 ةيعايتجالا اياضقلا فلتحم حرط يف

 رابك دحأ رضح دقف . . كلذ لثم نع فشكي فقوم ىنهجاو دقو . . اهنم بارتقالا زوجي ال

 فرصتب ةيتيوكلا ةجهلل اهدادعا تيلوت دق تنكو رليم رثرال نمثل ا ةيحرسم ضرع نيفظوملا

 ضرعلا ةياهن دعب هيدل لعفلا ةدر تناكو . . يطشلا داؤف ذاتسالا يليمز اهجرخأو دودحم

 حيحص ريغ اذه !؟ لكشلا اذهب ءابا انيدل دجوي له انجهتسم ىل لاق دقفأ . . ةبيرغ

 . . اياضقلا نم ريثك يف كلذ ىلع سقو !! جذامنلا هذه لثم تيوكلا يف انيدل دجوي ال

. رثكأ ليصافت يف لوخدلا ديرا الو



 : ةيدام تاقوعم : ايناث

 نا ةلوقم ىلا نوكرلا نكمي الو . . معدلا ىلا جاتحي ةيفاقث ةرهاظك حرسملا نا

 ةقيقح عم مجسنت الو ةرطخ ةلوقم كلت . . حبرتو اهفيلاكت يطغت ةحجانلا تايحرسملا

 يذلا فيفخلا نم فخالا وه لب فيفخلا حرسملا كلذ وه حبري يذلا حرىملاف . . عضولا

 بولطم رمأ وهو ) ايتقو ناسنالا كحضي لب . . اديفم اباطخ يوتحي الو ةينف ةعتم مدقي ال
 نفلا مدقت يتلا ةداجلا تايحرسملا امأ . . ( بعرلا تايحرسم ) اضيأ بعريو ( هب ساب الو

 ةقيقح كلتو حبرت ال اهنإف ةعئار ةيناسنا قافآ يف هب قلحتو هعنمتو ناسنالاب ومستو ركفلاو
 بعشلاف . هدوجو ىلع ةظفاحملاو حرسملا ناضتحا ىلا تعسف . . بوعشلا لك اهتكردأ
 نيحو . . نلبد يف يدنلريالا يموقلا حرسملا ءانب لجأ نم۔حفاكو بتتكا يذلا وه يدنلريالا

 ةريبكلا لاهعألا الا ينطولا مهحرسم مدقي ال نأ ىلع اورصا ضورعلا تأدبو .7 ءانبلا لمتكا

 . ادج ريثكلا ريثكلا حرسملا ىلع قفنت اهنإف ةيكارتشالا لودلا امأ . . ةزيمملا

 تانوعم ميدقت ةيلارديفلا ةموكحلا ىلوتت رحلا داصتقالاو ةيلايسأرلا مأ اكيرمأ يفو

 . اهتاموكحو تايالولا نم اهيلع لصحت يتلا تانوعملا فالخب يكيرمألا حرسملل ةيخس

 ةمكحلا مدقت . . الثم اسنرف يفف . . جرح الو ثدحف ارتلجناو . . اسنرف امأ

 اهعبر حرسملل تانوعم ايونس نويلملا فصنو رانيد نويلم نيعبراو ةعبس ٥ , ٤٧ ةيسنرفلا

 نم اهاوسو سيراب يف حراسملا ةيقب ىلع يقابلا عزوتو & حراسم ةسمخ يهو ةيموقلا حراسملل
 ىرخأ غلابم نوصصخي مهنا لب ةديحولا تانوعملا تسيل كلتو . . ةيسنرفلا ندملا

 لثم . . ةددعتم تاهج نم ىرخأ تانوعم حرسملا ىقلتيو . . ددجلا نيعدبملاو نيبوهوملل
 مهف . . ىربكلا تاكرشلاو لاومألا سوؤر باحصأو ةيدلبلا رودو ةيلحملا سئانكلا

 ازج رمتسيل هيلع قافنالاب اضيأ نوعتمتيو هلاجر ىلعو هيلع نوظفاحيو مهحرسمب نوعتمتي

 . مهتايح نم امهم

 . . ريبعتلا زاج نا رقفلا طخ نم لقأ هنإف اندالب يف نييحرسملاو حرسملل مدقي ام امأو

 ةنمؤم ريغ تلازال ةلوئسملا تاهجلا نأل كلذ لكو . . تانوعملا يف روطت الو . . تاشنم الف

 رارق ذختي مل امو ةحارصب اهتهجاوم بجي ةقيقح كلت . . عمتجملاب ضوهنلا يف حرسملا رودب

 سدح رقا ١٩٧٤ ماع يفف . . ادبأ ريغتي نل عقاولا اذه نإف تاطلسلا ىلعأ نمو لجاع

 ۔ _ ٣١١



 ةينطو راد ) اربوأ رادو ةطسوتم ةيحرسم ضرع رود ةعبرأ ءانب تيوكلا يف رقوملا ءارزولا

 جاتحت دقو . . دعب ذيفنتلا زيح لخدت ل . . اهلحم ف ضرعل ا رود ةيضق تلازالو ) ليثمتلل

 نيرشع نم رثكأ اهئاشنا برقب حيرصتلاو ةرم لك يف اهرارقا مغر ىرخأ ةليوط تاونس ىلا

 ةيموكحل ا ت اهجل ١ يف لب . . حرسمل ا نع ةرشابم ةلوئسملا ةهجلاب لصتي ال انه بيعل او . . ةرم

 هاجتالا اذه يف ةريبك ادوهج تلذب دق . . الثم ةيتيوكلا مالعالا ةرازو نإف . .۔ ىرخالا

 حراسم ءاشنإب ءرازولا سلجم نم ديدج رارق ردص امدنع يضاملا ماعلا يف ناك اهرخآ

 اهدوهج نا لب ةمهفتملا ةيموكحلا ةهجلا هذه دوهج ىلع فقوتي ال رمألا نكل . . تاظفاحملا

 عضت لب تايولوألا ملس يف هب قئاللا هناكم يف حرسملا عضت ال ىرخأ تاهجب -. ذه

 . ىرخألا عيراشملا نم ريثكلا دعب هبيت

 . هزرحن ريبك مدقت كانه نوكي نل تآشنم نودبو

 داز نيح ىفف . . ةليوط تاونس ذنم ومنلا نع تفقوت دقف . . ةيدقنلا تانوعملا امأو

 ومنلا نع تفقوت دق حرسملل مدقت يتلا تانوعملا نإف ةديدع تارمل فعاضتو لصبلا رعس
 ايبرو تارامالا يفو ملعأ ايك نيرحبلا يف كلذك يهو . . تيوكلا يف ١٩٦٦ ماع ذنم

 ةدايز رارقال تاونس ذنم رمتسملا اهيعسو {. ةصتخملا ةيموكحلا ةرادالا دوهج مغرو . . رطق

 . ىرخأ تاهج نم تابقعب امئاد مدطصيو نآلا ىتح متي مل كلذ نأ الا ةيلهألا حراسملل

 ةيادبلا ءبع تلمح يتلا يه ةيلهأ ةيحرسم قرف عبرأ انسسأ دق تيوكلا يف اننا لب

 ةنسل ٢٤ مقر نوناقلا بجومب ةمهملا ةيرشبلا رداوكلاو تاقاطلا نيوكتو سيسأتلاو

 ماع يبرعلا جيلخلا حرسم ةقرف يه نوناقلا اذه بجومب ترهشا ةقرف لوأو . . م٢٦

 صيخارتلا كلذ دعب تلاتتو . . ىرخألا ثالثلا ةيحرسملا قرفلا ماع دعب اهتلتو ۔ مم٣٢٦

 اهتارقم تأشنأو ضارأ ىلع تلصح اهلكو . . عون لك نم تايعمجلا نم ريبك ددعل

 ىلا بهذتل ناكم نم درطت موي لك . لحرلا ودبلا ايك تلازال . . ةيحرسملا قرفلا الا

 . رخا ناكم

 مدع نم ةعبان . . ةالابم الو .. مايته ١ مدع هنكل . . دقتعا ال !؟ دمعتم اذه له

 . عمتجملا يف حرسملا رود ةيمهأب ةعانق دوجو
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 : ةيمالعا تاقوعم : اثلاث

 مهف . . مالعالا ةزهجأ نع نيلوئسملا ىدل حرسملل ةدئاسلا ةرظنلا يف كلذ لثمتيو

 هذل تاودأ تالثمملاو نيلثمملا ناو { ةيهيفرت ةدايك حرسملل نورظني معالا بلغالا يف

 راودأ ءادأل ةزهجألا هذه يف مهمادختسا قيرط نع ءالؤه بسك وه مهملا ناو . . ةداملا

 ! يسيئرلا دروملا حرسملا عاطق ىلع كلذ ساكعنا نع رظنلا ضغب ةفلتحع

 ابو . . غارفلا تاقوأ يف نويزفلتلاو ةعاذالا عم لماعتن قباسلا يف انك . . ريبعتلا
 نوعاري نويعاذالاو نوينويزفيلتلا نوجرخملا ناكو { هتابيردتو حرسملا تاقوأ عم ضراعتي ال
 . . كلذ ىلع نوصرحي نيذلا مهو حرسملا تاقوأ عم ضراعتت ال اتاقوأ نوصصخيف كلذ

 تاهويدتسا تازوجحف . . نآلا ىتح ريبدتلا اذه ىلع تيقب تيوكلا ةعاذا نا ىتح

 . حراسملا ضورعو تابيردت ديعاوم ءاسم ةنماثلا لبق يهتنتو رهظلا دعب أدبت اماردلا

 نوفرصني نولثمملا راصو . . روجألا ةدايز دعب عضولا اذه ىلع درمت نويزفلتلا نكل

 راصو . هتاقوأو حرسملاب طئاحلا ضرع نوبرضيو ربكألا يداملا هدئاعل ينويزفلتلا لمعلل

 تاغارفلا قفو هتاقوأ بيترتو قيسنتلاب بلاطملا وه حرسملاف . . ناك ام سكع بولطملا
 نم قأي لثمملا نأل . . اقيضو اديدش اتنع كلذ ببس دقو .0 ةينويزفلتلا لامعألا نم ةحاتملا

 ءابعألا فيفختو هقلمتل حرسملا رطضيف . . لمعلا يف ةبغر ىندأ هيدل سيلو اكهنم نويزفلتلا
 ضورع ىلع ةناهتسالاو لاجترالا ىغطف . . اقباس هب حايسلا نكمي ال ايب هل حايسلاو هيلع
 . ناقتالاو ةدوجلا ردصم هديب رمد هنأل نويزفلتلا ىلع نيح دعب كلذ سكعناو . . حرسملا

 كلت . . ةيحرسملا لايعالا نم ةئيدرلا جذامنلا ىلع نويزفلتلا زيكرت وه . . ربكألا ةماطلاو

 ايديموكلا مسا هيلع نوقلطي ام وأ هيفرتلاو كاحضالا مساب فخسلاو ةجاذسلاب ةئيلملا

 ري رغلا روهمجلا نم لايجأ قلخ ىلإ ةليوط تاونس دعب ىدأ كلذ نا . . ءارب هنم ايديموكلاو

 رخا ءيش اهادعامو جذامنلا هذه يف لثمتي حرسملا نأ اذه خملا ليسغ دعب روصت يذلا

 يقيقحلا حرسملا نع ريهايجلا فارصناب ةريبكلا ةراسخلا تناكو . . هعم لماعتي الو همهفي ال

 . هوشملا ليدبلاب اهئافتحاو

 ١. ىدأ {}© ةقيرط ةيأب ثبلا تاعاس ةئبعتل اهيدل ةحلملا ةجاحلا نإف ةعاذالا امأو

 :`؛ل اضيأ ركشي وهو . . مهف بيط قزر دروم وهو { نيلثمملا نم ربكأ ادادعا اهباطقتسا
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 مكلعلو ةعاذالا نكل . . بسكلاو لمعلل ةديج اصرف نييحزسملا مامأ تحتف اهنأل

 نم لثمم نكمتي نأ ايف . . حيرملا لهسلا نع ثحبت . . ةعاذا يأ . . ىلثم نوظحالت

 تاوصالا تاذ عمست تناف . . هدنع ةعاذالا رقتست ىتح هيف سرمتيو يعاذالا لمعلا

 جماربلا يف ىتح لب ةيماردلا تالسلسملاو تايليثمتلا يف طقف سيل . . ةديدع تاونسل

 عيزوت نا . . كلذ ىوسو رشابملا ثبلا جماربو . ةيضايرلا ايبرو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةعونملا

 ةدئافلا معتو . . ددجتتو تاوصألا ددعتتف . . فارطألا لكل ديفم ربكأ ةحيرش ىلع لمعلا

 ريخلاب كلذ سكعنيو . نينانفلا نم ةددحم ةعومجم ةمحر تحت ةعاذالا حبصت الو } عيمجلا

 هفرصي ال لمع نم تباث هبش وأ اتباث ادروم دجو نا داجلا لثمملا نأل . . حرسملا عاطق ىلع

 ىلع تابثلا ىلع انيعم هيف دجيسو كش نود هب ىضريس 0 ديريو ىوهي يذلا حرسملا نع

 . ةطباهلا لايعألا يف عيرسلا بسكلا ءارغا تحت لزانتلل هرطضي الو يئدبملا هفقوم

 تناك دقف . . قباسلا يف هيلع ناك اهيع اريثك فلخت دق اهرود نإف . . ةفاحصلا امأ

 ناكو ةيعايتجالا اهتلاسر ءادأ ىلع اهل ةنيعمو ةينفلا ةكرحلل ةيعار تيوكلا يف ةفاحصلا

 & اههاجت ةريبك ةيلوٹسمب نورعشي ةيحرسملا ةكرحلا نم اءزج حرسملل نوعباتملا نويفحصلا

 3 يحرسملا ضرعلا رود يفو نيجرخملاو نيلثمملاو باتكلا عم رمتسم لكشب نودجاوتيو
 بهاوملا زورب بثك نع نوعباتيو يحرسملا طسولل يفاقثلا ىوتسملا عفر يف نومهسي
 نورعشي اوناك . . هسيلاوك فلخ رودي امو يحرسملا لمعلا رارسأ نم ريثكلا نوملعتيو

 بلاغلا يف مهتاباتك تناكو 0 لبسلا ىتشب هتاوطخ ديدست نولواحيو عاطقلا اذه ىلع ةريغلاب
 اذه يف ام لمجأ زاربا ىلع نوصرحي اوناكو . . قدصلاو ةعتملاو ةدئافلاب ةئيلم . . معألا

 اهنم ناك ام ةصاخو ءاطخألاو تاوفهلا نأش نم نيوهتلا كلذ مهعسو ام نولواحيو عاطقلا

 . يصخش عباط وذ

 ىدصت دقف ةملؤمو ةمتاق ۔ ةليلق تاءانثتسا كانهو اهمومع يف ةروصلا نإف مويلا امأ

 يف نوري ال . . ةفاقثلا يدودحم بهاوملا يميدع نم ةليلق ريغ ةعومجم يفحصلا لمعلل

 ربخم نع ةرابع هسفن يمسي ايك ينفلا دقانلا حبصأو { ريثملا هبناج الإ يفحصلا لمعلا

 يلوئسم ضعب دعسي ام كلذو .{ اهيف خفنلاو اهميخضت لواحيو طقف تاوفهلا عبتتي يصوصخ

 راصو . . يبلس لكشب حرسملا عاطق ىلع كلذ سكعنا دقو . . فسألل فحصلا

 سانلا عبتت دقو . . ةفاحصلا عم هلماعت يف طسولا اذه يف ةحضاو ةمس فافختسالا
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 ةيضقب تمهتا ةلثممل ىلوالا اهتحفص ردص ىلع ةنولم ةروص رشنت يهو ىربك ةيموي ةفيحص
 رودص ىتح . . ةغلاب ةراثإبو ايموي ةيضقلا رابخأ رشن تلصاوو . . ىفشتت اهنأكو ةيئانج

 روعشل ةاعارم نود طقف ةءاسالا وه ناك دصقلا نأكو امامت عوضوملا تلفغأف ةءاربلاب مكحلا

 . كلذ ىلع سقو . . هتاذ عمتجملا وأ يحرسملا عاطقلا

 نم سيلو . كلذ ىلع نينانفلا ضعب دعاسو نانفلا ةروص نييفحصلا ضعب هوش
 . هيبرو عمتجملا اذه ديلو وهف . . هعمتجم ةليصح نانفلا نأل . . اذه رمتسي نأ ةحلصملا

 : ةماع ت اقوعم

 يف قافخالا وأ راهدزالا بابسأ ةعيلط يف وه يداضتقالاو يسايسلا عقاولاب رثأتلا نا

 . رومألا هذه لثم هابت ساسحلا حرسملا عاطقب كلاب ايف تاعاطقلا نم عاطق يأ

 ةمح كذهف . . يلاحلا انتقو يف ءوسلا غلاب رمأ يبرعلا يداصتقالاو يسايسلا عضولاو

 ةيسايس تارايهنا اهدعب تلاتتو ١٩٦٧ وينوي ٥ يف تأدب ةيسايسلاو ةيركسعلا مئازهلا نم

 يف خانملا ةمزأ . . لورتبلا راعسأ يندت . . تانيناهيثلا فصتنم يف اهتورذ تغلب ةيداصتقاو

 ٢ ةيئانلا برحلا نع كيهان ندرألا يف نيفارصلا ةمزأو رصم يف نايرلا ةمزأو تيوكلا

 ةيواسأملاو ةملؤملا ثادحألا ىلا الوصو تالمعلا راعسأ روهدتو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا

 ي مهتلاسب هاجت ةنياهصلا نيلتحملا نم ةوسقو تنع نم هنوقلي اييف عاطقلاو ةفضلاب انلهأل

 . رشبلا لكب ةوسأ صاخلا مهنطو لخاد ةلقتسم ةلود يف مهقحو مهدوجو نع عافدلا

 راجت يف لاحلا وه ايك . ءيدرلا رهدزيف حرسملا ىلع ةدشب سكعني عقاولا اذه نا
 نيصلخملا دوهج فيلاكت بلطتي امم داجلاو زيمتملا دوجو ددهتيو . . تامزألا ىلغتسمو برحلا

 هذه قفاو دقو . . اهتعيبط ىلإ عاضوالا دوعت ىتح داجلاو زيمتملا اذه نع عافدلا يف
 نيعدبملا يف ةلقو ةفاقثلا عاطق يف رومض ٠ اهل ةجيتن يريدقت يف وه لب . عاضوألا

 يف ةرثؤملا ةيبدألا تالجملا تقلغأ دقف . . تانينايشلل ةمهم تافاضا ال هنا يا . نيزيمتملاو

 . . بادآلاو نونفلاو ةفاقثلا تالاجم يف ةماعلا تاسسؤملا رود صلقتو رشنلا رثعتو ، رصم

 نع فوزعو 3 ةديجلا بتكلا تاعيبم يف روهدتو ءارقلا دادعا يف راسحنا ىلإ كلذ ىدأو

 . ةفورعم بابسألو رخا عضوم يف اهيلا انرشأ تاءانثتسا ادع حرسملاو امنيسلا ةدهاشم
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 لابقا الف . . حرسملا لاجم يف نيصصختملا نيينفلا ةردن اضيأ ةماعلا تاقوعملا نم ناو

 ميلعت الو . . تاثعب الو . . ةيبرعلا تاءافكلا نم ديزملل مادقتسا الو دالبلا ءانبأ نم

 . ةردانلا تاصاصتخالا هذه يف مظتنم

 كانه معن . . ضوهنلل ةيناكما دجوت لهو . . ةملؤمو ةمتاق ةروص اهنا . . دعب اذامو

 لوقأو . . يجرفنت ةمزأ ىدتشا . . لاقي ايكو . . لاحملا نم لاحلا ماودف . . ىربك ةيناكما

 . . لجو نود انسفنأب ام راهظاو قدصلاو ةحارصلا ىلا امود جاتحن نحن . . قحلا مكل

 : ميركلا هللا باتك يف ىسوم موق لاق ايك نوكن نا ال . . ديلا دمن نأ كلذ دعب انيلعو

 روطتلا ةيناكمإب انمؤم تلزال يننا معن « نودعاق انهاه انا التاقف كبرو تنأ بهذا

 نيصلخملا نيلوئسملا دنع ةلوذبملا دوهجلا انمعدو اياونلا انصلخأ اذإ دراو رمأ كلذو ضوهنلاو

 ىلع دوقعم انلمأ نا . . انسوفن يف ةبيط ةناكم نولتحيو عيمجلل نوفورعمو نودوجوم مهو

 اذه ريخ لجأ نم نينواعتم ةيفاص انيدايا مهل دمن نأ انيلع بجاوو مهدهجو مهصالخا
 . تاهابحتالا لك يف هومنو جيلخلا يف انعمتجم مدقت لجأ نم يلاتلابو . . يويحلا عاطقلا

 يراضح هجوت وهو . انلود تاسايس ىلع ةبلاغلا ةمسلا وه ناسنالاب مايتهالا نا

 هراهدزاو همدقتو هروطتو ناسنالا ةيضق ةمدخ يف وه حرسملا نأب مهعنقن نأ انيلعو 7 زيم

 . ريبك دعب نمو لبق نم هللاب لمألاو . . ةلاسرلا انلصوأو ةنامألا انيدأ دق نوكن كلذبو

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةنعننعتت

۔ -_ ٣١٦



 "ثارتلاو حرسملا

 يضاقلا افولا وبا / ملقب

 نونفلاو ةرصاعملا ةيبدألا ةطشنألا تاقالعو ٦ ثارتلا لوح ةليللا انتودن رودت

 ةلاع اهمظعم وأ . ةرصاعملا ةينفلا ةطشنألا لك نأ ىرأ ةيادبلا يفو .3 هب ةيناسنالا

 . ثارتلا ىلع

 نع ذشي نلو مل ةيبدألا سانجألا نم سنجكو . ةيناسنالا نونفلا نم نفك حرسملاو

 ٦ هتيفرحو هلكش دمتسا هنم ٠ ىحرسملا ثارتلل ىعرش نبا رصاعملا حرسملاف ٠ ةدعاقلا هذه

 . هتيلع افو هدوجو ماق أ هنين اوقو هدع اوق ىلعو ©. هتيهام فرتغا هرحب نمو

 ٤٨ ٥هر |عمب حرسمل ١ 3 درفتم يب د أ لمعك حرسمل او ٠ لم اكتم فلاتم ينف لمعك حرسملاف

 دادتما وه انإ هيف عيش لكب حرسملا ، هاقيسومو هتءاضاب 3 هتاروكيدب {، ثالثلا هطئاوحب

 . هبناوج نم بناج لكو 7 هنونف نم نف لك يف يحرسملا ثارتلل يعيبط
 ةنخادتم ةفيلوتو ، نونف ةدع نم ةفلاتم ةقسانتم ةبيكرت ءدب يذ ءىداب جرسملاو

 ىبع هب اهنلا يف ضرعتل {© ةدحاو ةقتوب ف رهصنت اهلك © اهلكو . فرح ةدع نم ةمغانتم

 نع ر وطت اهلك ٦ اهلكو 1 ة دح او ةياغو ض رغ ىلإ ىعسي . دحوتم ينف لمع يف ريهامجل ا

 . ةينف لاكشأو لاغشال روطتم دادتما هلغش لك يف حرسملاف © ةقباس ةيلبق روص

 . ثارتلا نم ذوخام اضيأ وه نورصاعملا نويحرسملا هنع ذخأ يذلا ىثارتلا حرسملاو

 هتقالعو حرسملا نع ثيدحلل ىلوالا ةزيكرلاو { حرسملل ةيقيقحلا ةيادبلا يه هذهو

 حصضرتو . انمامأ قيرطلا هتباجأ رينت لاؤس حرطب أدبنلو ٠ اهنم انثيدح أدبنلف نذإ ٠ ثارتلاب

 . انثيدح راسم

 )١( خب راتب ثارتلاب اهتلصو نايع ةنطلس يف ةيبدألا نونفلا ۔ ةيبدالا رمسلا ةسلج يف ثحبلا اذه ىقلا ١٩٩٠/١٠/١ه

 ۔ _ ٣١٧



 ديسلا داليم لبق حرسملا ةركف وأ حرسملا رهظ دقل ؟ نيأو ؟ حرسملا أدب ىتم : لاؤسلاو

 . قيرغالا دالبب فرعت تناك يتلا ةينانويلا ضرألا ىلع ةديدع نورقب حيسملا

 : مساب فرع طيسب يئادب لكش يف داليملا لبق قيرغالا دالبب حرملا ةركف تأدب

 ناك دقو ، قيرغالا ءامدق دنع ءامنلاو بصخلا هلإ وه اذه سوخابو . سوخاب تايلافتحا

 نومدقي اهلإ 5 ةعيبطلا رهاظم نم رهظم لكل اهلإ اوذختا وأ اولعج دقو ، نيينثو نويقيرغالا

 دميو {} مهموركو مهعورز ىعري يذلا ءامنلاو بصخلا هلإ سوخاب ناكو ، نيبارقلا هل

 . ددجتلاو بابشلاب مهتايح دمي ايك { ءاينلاب مهعورزو ،“| بصخلاب مهضرأ

 . مسابلا ههجوب عيبرلا مهيلع لطي امدنع هب نولفتحي نويقيرغالا ناك كلذل

 ( انيثأ ) يفو ، ةرشتنملا هليثامت لوحو هدباعم يف سوخابب نولفتحي نويقيرغالا ناك
 ةيعيبر ةديصق يقليو . ( هللاب ذايعلاو مهداقتعا بسح ر هلالا لاثمت مامأ ءارعشلا ربكأ فقي

 اهيقلي يتلا ةديصقلا نم عطاقم نوددري نورشتنملا وأ سروكلا ةعامج هيلع دريو ، هحدم يف

 ةءامييالاو ةكرحلاب دشنملا رعشلا يناعم نع ربعت ةيعامج تاصقر كلذ بحصيو رعاشلا

 . ةيعاقيالا تاليكشتلاو

 اك يهو .} ماع هجوب حرسملا ةركفلو . يقيرغالا حرسملل ىلوألا ةروصلا يه هذه

 . ةينثو ةديقعب طبترت ىرن

 ثلاثلا نينرقلا يفف حرسملل ىلوألا ةرذبلا هنأل يقيرغالا حرسملا عم اليلق ضمنلو

 يف مهراصتناب تهتناو ، سرفلا عم اسورض ابرح قيرغالا دالب تضاخ رشع يناثلاو رشع
 . مهلاطبأ ةلوطبب اونغتو & مهدئاصق يف راصتنالا اذه ءارعشلا لجسو ( سيمالس ) ةكرعم

 يناسنالا رصنعلا لخد انه نمو & سوخاب ( هلالا ) تالافتحاك تالافتحا مهلاطبأل اوماقأو

 رعاش هبتك ام ناك ةيقيرغالا بورحلا نع بتك ام مظعأو عورأ نكلو . حرسملا لاج

 . يناسنالا بدألا خيرات يف نيتمحلم عورأ بتك يذلا . . ( سوريموه ) ريبكلا قيرغالا

 ابرح ، ىرخأ ةيقيرغا ابرح ناروصت ةسيدوألاو ةذايلالاو © ( ةسيدوألاو ةذايلالا ) امهو

 . ةداورط برح يه ةيلخاد

 كلذ ناكو . ةسيدوألاو ةذايلالا نيتعئارلا هيتمحلم هلاوبحت يف دشنأو سوريموه بتك

 لاطبألا نم ةفلتحم ةيرشب جذامنب ناتمحلملا تلفح دقو . داليملا لبق عساتلا نرقلا يف

۔ ٣١٨ ۔



 لكب اتلفح دقل . ةليذرلاو ةليضفلا ، رشلاو ربخلا } لاذنالاو ءافرشلا { ءانبجلاو ناعجشلا

 لويسلا هفربحت ام اهيف بصني نيتعساو نيتريحبك اتناكف 0 ةايحلا رهاظم نم دوجولا يف ام

 & هتهلا براحتتو هسان كباشتي ملاع ةمحلملاف { ايهب ةطيحملا لابجلا يلاعأ نم ةقفدتملا ةرداهلا

 يفو اهكولس يف حملن يتلا ةيرشبلا جذامنلاب ءىلتمت اهرسأب ةيناسنا 3 ةلماكتم ةيناسناو

 . انسوفن نم اروص اهفطاوع

 دعب اوشاع نيذلا قيرغالا ءارعش ناذآ يف ابذع ايرعش ايغن ةسيدوألاو ةذايلالا تناك

 نرقل ا ن اك ىتح ء احم او ع ارث نم اهيف 11 اوهبتني ل ء ارعشل ١ ع الؤه مظعم نكلو ‘ سسوربموه

 . ةيقيرغالا ةمألا ةايح يف راهدزاو رارقتسا رصع ناكو . داليملا لبق سماخلا

 8 سوليخسأ رهظ 5 حرسملا ءارعش مظعأ قيرغالا دالب يف رهظ نرقلا كلذ يف

 ةسيدوألاو ةذايلالا يف ام ىلع مهلوقعو مهناذاو مهنويع تحتفتو 3 زدييرويو ، سيلكوفوسو

 يتلا تايحرسملا كلت 5 ةدلاخلا مهتايحرسم تاعوضوم ايهنم اوذخأو 3 ايهعبن نم اولهنف

 . مويلا اهفرعن يتلا حرسملا ةروص ىلإ تالافتحالا ةروص نم حرسملاب تلقتنا

 ثارتلا نم يأ نيتريهشلا نيتمحلملا نم مهتايحرسم ةثالثلا ءارعشلا مهلتسا دقل

 يقيرغالا يرعشلا

 ريبكلا نانويلا فوسليف طبنتسا زديبرويو سيلكوفوسو سوليخسا تايحرسم نمو

 باتكلل نيناوق ةدع عضو ىلا ىهتناو { ةيحرسملا ةباتك نفل ىلثملا ةروصلا (وطسرأ )
 . هباتك يف هحضوو كلذ عضو {، حرسملل ةباتكلا يف اوركف ام اذإ اهيلع اوريسيل ءارعشلاو

 . ( رعشلا ) مساب نونعملا هباتك يف ةيحرسملا ةباتك نفل جهنملاو دعاوقلا وطسرأ عضو

 . ةيحرسملا ةباتكل يملعلا ساسألاو ةزيكرلا جهنملا كلذ لازامو & كلت تلازامو

 دعاوقلا تايادب يه هذهو 3 داجلا حرسملا 3 يبدألا حرسملا تايادب يه هذه

 هاق ىل .ألا هتايادب ذنم حرسملا نأ كردن انه نمو . ةيحرسملا ةباتك نفل ةيملعلا تايرظنلاو

 . ثارتلا ىلع ضهنو

۔ _ ٣١4٩



 : يبرعلا حرملا

 نيلاؤسلا ءاقلاب أدبنو يبرعلا انحرسم ىلإ لصنل حرسملا خيرات يف ةليوط انامزأ ربعنلو
 لجأ ؟ ثارتلا ىلع ماق لهو ؟ يبرعلا حرسملا ماق نيأو ىتم : اثلاث ايهيلا فيضنو نيقباسلا

 يحرسملا ثارتلا ىلع لب بسحف يرعلا ثارتلا ىلع سيل © ثارتلا ىلع يرعلا حرسملا ماق

 ثارت ىلعو ، يسنرفلا حرسملا ثارت ىلعو { يزيلجنالا حرسملا ثارت ىلع & هلك يناسنالا

 مهل نكي مل برعلا نأل يبرعلا حرسملا ثارت ىلع مقي مل هنكلو ،} يقيرغالا حرسملا
 . يحرسم ثارت )) ثرإ ر

 ثارت ىلع ماق هلك يناسنالا حرسملا نأل كلذ { يحرسم ثارت برعلل نكي مل اذاملو

 دئاقعلا لوحو ىلع هتايحرسم لك تراد ينثو حرسم يقيرغالا حرسملاو ، يقيرغالا حرسملا

 نيبارقلا تالماحو نوتمماجأو ةيتسروألا ةيثالث لثم سويلخسا هبتك ايف 0 ةينثولا
 يف بيدوأو اكلم بيدوأ ) : لثم سيلكوفوس هبتك ام كلذكو { مدنلا ةهلا وأ ( تاينريالا ) و

 رئاصم يف ردقلاو ءاضقلا مكحت لوح.رودت تايحرسملا هذه لك ( نوجيتنأو © نولوك

 تناكو {، رخآلا ضعبلاو مهضعب رشبلا نيب اهيف رودي عارصلا ناك اهنم لك يفو ث رشبلا

 الفاح ناك هلك ميدقلا ينانويلا بدألاو ةينانويلا ايجولويثملاو 3 عارصلا كلذ يف افرط ةلآلا

 ىلإ زاحنتو & سانلا ضعب ىيداعت ةهلآلاف ، رشبلاو ةهلآلا نيب لخادتلا نم نوللا اذهب

 ايك نوهركيو نوضغبيو 3 نوبحيو رشبلا قشعي ايك بحتو قشعت ةهلآلاو ، رخآلا ضعبلا
 . رشبلا لعفي

 يملعلا راهدزالا روصع نابا يف ىتح . ةيبرعلا ةغلل يقيرغالا حرسملا مجرتي مل اذهلو
 لب ث ينانويلا ركفلا تقولا كلذ يف برعلا لهجي ملو } ةيسابعلا ةلودلا ةمظع مايأ يفرعملاو

 رعشلا باتك اومجرتو ث نانويلا ةفسالفلا نم مهريغو طارقسو وطسرأو نوطالفال اومجرت
 مجرتت مل كلذ لك مغرو ، كلذ عمو ةيحرسملا ءانب دعاوق ددح يذلا باتكلا كلذ وطسرأل

 . ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةدحاو ةيقيرغا ةيحرسم



 . اهيلا اوتفتلي ملو اهومجرتي ملف ةيسنك ةيحرسم اصوصن اودجو اينابسا برعلا لخد املو

 صوصنلا لك نأل كلذ . ةالابماللاو لامهالا فقوم حرسملا مامأ برعلا فقوو

 . اندئاقعو اننيد فلاخت ةيثارتلا ةيحرسملا

 ؟ اوذخأ ثارت يأ نمو & حرسملا باب برعلا ءابدألا قرط فيك نذإ

 ؟ نيأو ؟ ىتم نيحورطملا انيلاؤس ىلإ دوعنو 5 هيلع بيجيس ام اذه

 يفف ، يضاملا نرقلا فصتنم ناك ىتح حرسملل مهروهظ برعلا ىطعأ دقل

 { ةيمانلاو ةرهدزملا ةيبروألا ةراضحلا ىلع مهلوقعو مهنويع برعلا حتف يضاملا نرقلا فصتنم

 دالبلا نم اهلباقي ام ىلع ضيبألا رحبلا ءىطاوش ىلع ةعقاولا ةيبرعلا دالبلا نويع تلطأف

 ةفاقثلا نع نوثحبي اوبهذ ، نوثوعبم اندالب نم بهذو 3 اسنرفو ايلاطيا ىلع ةصاخو ةيبروألا

 انزونك نع نوثحبي نورشبمو نوقرشتسمو & نورماغم مهدالب نم دفوو 3 نفلاو ركفلاو

 . اهب اننورمعتسي يتلا ةقيرطلاو انثارتو

 خيرات يف حرسم لوأ أشنأ اهكالتماب املاح رصم ضرأ نويلبان مادقأ تئطو امدنعو

 لك هارو . حرسملا نويرصملا ىأرف ةرهاقلاب ةيكبزالا ةقيدح يف هاشنأ © يبرعلا قرشلا

 يرصملا بعشلا درطو . ةرهاقلاب نوميقي اوناك نمم رضحتلاو ةفاقثلاو ملعلل نيقوشنتملا

 . نويعلا نم ريثك مامأ ةلثام & لوقعلا ضعبب ةقلاع تلظ حرسملا ىؤر نكلو . نويلبان

 ضرألا يف حرسملا تابنتسال ىلوألا تالواحملا تماق يروألاو يبرعلا ماحتلالا عمو

 يذلا ( شاقنلا نورام ) دي ىلع ١٨٤٧ ةنس توريب يف ىلوألا ةلواحملا ترج دقو . ةيبرعلا

 ىلإ داع املو {. ايهتغلب ابتاكو اقطان ناكو . اسنرفو ايلاطيا ةصاخو ةيبروألا دالبلا نيب لقنت
 بيرغلا نفلا اذه ميدقت ىلع همزع رقتساو & حرسملا ةركف هنهذ يف ترقتسا هلاوجت نم توريب

 ضرع لبقو ( ليخبلا ) اهمسا ةيحرسم اهتايحرسم ةروكاب تناك ةقرف نوكف ، برعلا ىلع
 راطقألاب يرورم دنع ىننا ىلع ) : لاقف روهمجلا ىلا شاقنلا نورام ثدحت ةيحرسملا

 . عفانملاو طياسولا نيب ييف مهدنع تنياع دق { ةيجنرفالا راصمالاب يكولسو 5 ةيوابوروالا
 اصصق اهيف نوصقيو . ةبيرغ اباعلأ اهب نوبعلي مساوم عيابطلا بيذهت اهنأش نم يتلا
 . ( حالصو ةقيقح اهنطابو حازمو زاجم اهرهاظ 3 ةبيجع

۔ -_ ٣٢١



 نورام ىقتسا دقو ؤ حرسملا ةركف نم هدصق مث هكردأ امو ۔ شاقن نورام هلاق ام اذه

 مدق دقو & صاخ هجوب يسنرفلا حرسملاو ماع هجوب يبوروألا حرسملا نم هتايحرسم مظعم
 ثارت نم اهلكو لفغملا نسحلا وبأو } طيلسلا دوسحلاو ، ليخبلا ) يه تايحرسم ثالث

 . ( يبروألا حرسملا

 بوقعي وه عدبم يحرسم دي ىلع رخا يبرع حرسم ماق ١٨٦٩ ةنس يف { ةرهاقلا يو
 مساب نييرصملا نيب افورعم ناك يذلاو . يفحصلا لمعلا ةبربت ضوخي ناك ىذلا عونص

 ةيحرسم ةقرف نيوكتب ماقو . ةيكبزألا ةقيدحب هحرسم سيسأتب بوقعي ماق ( ةراضن وبأ )
 ةقرفلا تمدقو { ليعايسا يويدخلا عيجشتب ةقرفلا تلمعو { ( يديموكلا حرسملا ) مساب

 دقنلاب ةمكاحلا ةقبطلا ةصاخو يرصملا عمتجملا تلوانت ةفداه ةيديموك ةيحرسم نينالث

 . لمعلا نع ةقرفلا فاقياب رمأي ليعايسا يويدخلا لعج يذلا رمألا . عذاللا

 نم حرسملا ملعت هناو & يبروألا حرسملا جهن ىلع راس هن ب عونص بوقعي فرتعا دقو

 ةيدج ةسارد تسرد عضاوتملا يحرسم ءاشنا ف عرشأ نأ لبق ( : لاق امدنع كلذو ابوروأ

 قلطاف كلذ ىلع بوقعي دازو ( ناديرشو رييلومو يفودلوج ) اييسال نييبروألا حرسملا ءابدأ

 . ( رصم رييلوم مسا هسفن ىلع

 ليلخ وبا وه دئارلا كلذ . حرسملا ايند ف ثلاث يرع دئار رهظ ١٨٥٤ ةنس يفو

 تاعوضوم ليلخ وبأ ذخأي ملو ةرهاقلا يف هحرسم ماقأ هنكل {، لصالا يروس وهو 3 ينابقلا

 نم اهصصق دمتساو ، يرعلا خيراتلا نم اهذخأ لب ، يبروألا حرسملا ثارت نم هتايحرسم

 هاش لجن دمحم ريمألا ) و ( ديشرلا نوراه ) و ( ةرتنع ) تايحرسم لثم يبرعلا ثارتلا بتك

 ( سوسبلا برح يف سونأملا ءاقللا ) و ( ءافولاو ةءورملا ) و حابصمو حاضو خيشلاو ( مجعلا
 ينابقلا ليلخ يبأ تايحرسم يف راوخلا ناكو ( ةعيبر ديس لهلهم )و & ( برعلا ءافو ) و
 . ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب

 عئاور بيرعت ىلع لمعف لالج نايثع دمحم وه ميظع يحرسم ءالؤه دعب ءاج مث
 ( فوترات ) يه تايحرسم عبرأ برعف ٠ رييلوم تايحرسم ةصاخو يسنرفلا حرملا
 . ءاسنلا ةسردمو ٠ جاوزألا ةسردمو 1 تالماعلا ءاسنلاو ٦ فولتم خيشلا وأ

۔ ٣٢ ٢٧۔_



 كلذو . يبرعلا حرملا داور هنم ىقتسا يذلا ضايفلا عبنلا رييلوم تايحرسم ربتعتو

 ناكو © ةفدامحلا ةءانبلا ايديموكلا ىلع دمتعب ارخاس ايدقن احرسم ناك رييلوم حرسم نأل

 . هيجوتلاو دقنلا ىلا جاتحي ءانبلا ةلحرم يف وهو تقولا كلذ يف يرصملا عمتجملا

 نرقلا اذه لئاوأ ىلإ انلصو اذإ ىتح 0 يبرعلا حرسملل ىلوألا تايادبلا تناك هذه

 © رصاعملا حرسملا يدئارب انيقتلا . ةيموقلاو ةينطولا تاكرحلاب روفي يرعلا ملاعلا ناك امدنع

 حرسملا دئار ميكحلا قيفوتبو ، يبرعلا يرعشلا حرسملا دئار يقوش دمحأ ءارعشلا ريمأب انيقتلا

 . يبرعلا يرثنلا

 ىقري يبدأ لمعك اهب قئاللا اهعضوم يف ةيبرعلا ةيرعشلا ةيحرسملا يقوش عضو دقلو
 :يبرعلا ثارتلا نع يقوش دعتبي ملو ةيبروألا دالبلا يف ةيرعشلا ةيحرسملا هيلا تقترا ام ىلا
 فلأ يرصملا ثارتلا نمو ( ةرتنعو ىليل نونجم ) عدبأ يبرعلا ثارتلا نمف {“ يرصملاو

 ىلع يقوش نيع تناك تايحرسملا هذه لك يفو ( ريبكلا كب يلعو ارتابويلك عرصمو زييمق )
 . يرعلا ثارتلا يف صوغي ناكو ، يبروألا حرسملل يثارتلا لكشلا

 ثارتلا مهلتسا دقو 0 ةيرثنلا ةيبرعلا ةيحرسملا لوصأ ىسرأ دقف ميكحلا قيفوت امأ

 3 ميركلا نآرقلا نم اهعوضوم ايهلتسم فهكلا لهأ بتكف & بتك اييف يموقلاو يمالسالا
 تايحرسملا تارشعو { اكاربو سيزياو دازرهشو ميكحلا ناييلسو ، رئاحلا ناطلسلاو

 لوقعماللا ىلا يعقاولا ىلا ينهذلا حرسملا نم ةيحرسملا لاكشألاو ناولألا لك ابرجم ىرخألا

 . ( ةياورسملا ) ىتحو

 & ريثكلا يبرعلا حرسملل اوفاضأ نوديدع باتك رهظ نيقالمعلا نيذه بناجبو

 ةظابأ زيزع رهظ يرعشلا حرسملا يفف ، يرعلا ثارتلا ىلع ادمتعم هحرسم ماق مهمظعمو

 نمحرلادبعو .ردلا ةرجشو ٤ ىنبلو سيقو . ةسابعلاو ث رونلا علطم عدبأو

 . رايرهشو رصانلا

 رسو . الح نس ا امدقف 5 ريثكاب يلع دمحأو روميت دومح رهظ يرثنل ا حرسمل ١ يفو

 .. ذقنملاو ، احج رايسمو 3 هللا رماب مكاحلا

 ترهظ . يبرعلاو يبروألا ثارتلا ىلع ةدنتسملا ةيبرعلا ةيحرسملا ةضهنلا هذه عمو

 ليلخ نيرطقلا رعاش مجرتف يبرعلا حرسملا عئاورل ) ةقيقدلاو ةلماكلا ةيبدألا تامجرتلا

- ٣٢٢٣ _



 عئ اور نورخآ مجرتو ٹثبكمو ليطعو تلمه مجرتف ريبسكش تايحرسم مه أو صعب ن ارطم

 عنيلل برعلا نوفقثملاو نوركفملا تفتلا مث { رييلومو نيسارو يف روكل يسنرفلا حرسملا
 سوليخسال ةدلاخلا تايحرسملا تمجرت { ةيقيرغالا تايحرسملا نم ديدعلا تمجرتف ليصألا

 . ( يقيرغالا حرسملا ءارعشو باتك نم مهريغو ، سينافوتسراو زدييرويو سيلكوفوسو

 ىلع دمتعا دلو ذنم حرسملا نأ ملعنو ىرن عيرسلا ضارعتسالا اذه دعبو اذكهو

 ةذايلالا يتمحلم يف لثمتملا يرعشلا ثارتلا ىلع ادمتعم ماق يقيرغالا حرسملاف ] ثارتلا

 دتشا الو ٦ يبرواألاو يسنرفلا يحرسملا ثارتلا ىلع ادمتعم ماق يبرعلا حرسملاو ز ةسيدواألاو

 . هتايحرسم ثادحأو هتاعوضوم يبرعلا ثارتلا نم مهلتسا هدوع

 يبرعلا ثارتلا نم يرعلا حرسملا باتك لهني اهيف ثدحتن يتلا ةظحللا هذه ىتحو

 حالصو يواقرشل ١ نمحرل ١ دبع ل اغمأ حرسملا ءارعشو باتك نم ريثك دنع كلذ دجنو

 . سونو هللادعسو جرف ديرفلاو روبصلادبع

 ةيركف ةيفلخ يمالسالاو يرعلا ثارتلا نم ءارعشلاو باتكلا ءالؤه ذختا دقل
 يه هذهو ز هركفو هتيؤر بسح لك ةرص اعملا انتايح ف مه اؤر اودسجيل اهيلع نودنتسي

 . دقنلاو هيجوتلاو ريهطتلا ةركف ىلع موقي يذلا داحلا حرسملا ةلاسر

 ىلعلو {. هل رضاح ال هل ىض ام ال نمو 6 انحرسمب ةلصلا قيثو دلاخلا انثارت لظيسو

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو دصقلا ءارو نم هللاو . لط أ ل

 هج
 ررك 9
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 بابلا
 عب ارلا

 يف

 ) ةريرصقل ا ةصقلا (

۔ ٣٢0٥



 ۔ ٣٢٦

 
 

 بناج
 نم

 تايلاعفلا
 طشانملاو

 ةيفاقثلا
 ىتلا

 اهميقي
 ىدتنملا

يدألا



 ٭ ةريصق ةصق ٭

 نيدقارلا ةعجه .. ليللا ةعجه

 يشولبلا يلع نب دمحم : ملقب
 نيدقارلا ةعجهو ليللاو كاوس

 بلخو وطسلا تابغر فوجلا يفو . . ليللا رئاشع كسأر ىلع . . نآلا ظقيتست

 . بابلألا

 . كقامعأ هرفاوح تئطو املاط بارس نع اثحاب ةمتعملا خيراتلا تاهدر نم جرخت

 ؟ ةدقارلا هوجولا كلت اهفرعت

 . اهلقع سحلا . . تئش ىتم اهرمطأ . . تئش ىتم اهظقوأ . . . ينفرعت

 . . . لتقت مث

 . كتياهن نوكتس اذكه

 نيدقارلا ةعجهو ليللاو كاوس

 . كتدارا . . كتدرا يطتمت . . ةنمزألا لازتخال كتارظنب رفوتت
 . . مهتاهاو نيفاغلا ريخشب لفاح ريغ يضمو

 ( عمست ) . . فرجعتت نآلا كدحو

 ةباصم ندم : كتماه لفسأ رظنت ميحجلا اهضوري عولضلا نم عيطقك نآلا كدحو

 هافش ىلع ةأفطم تانأ . . لاصوألا يف يرشتسي بدج . . ةروخنم داسجأ . . ةنمزألا ةثولب

 . اهمالحأ راثدناو اهيضام ةبيخب ةرومطم سوؤرو . . ةققشم

 .: ثيح كانه اديعب ونرت مث . . هقهقت . . ثثجلا برق فلدت

 . ( يجراخ رظنم ) . . مالظلا لفاحج اهتأقف نيعأ ةنيدملا

 . ( يلخاد رظنم ) . . دئاسولا حوطس كتهت سوؤر

۔ ٣٢٧ _۔



 : ( عمست )
 . نآلا كدحو _ ۔

 ىلع دقحلا لمح همختأ ميدس بلقلا يفو . . ةكهنملا مويغلا ثاهل نيعلا يفو ۔

 . مونلا ندم

 . نآلا كدحو ۔

 . ففاتلا ليترتب جهلي ناسلو . . راكفألا سارتها سأرلا يفو

 مث . . ةنتنلا كلايسأ نم خلسنت تافاسملا يف رورشلا نامرضت نينيعب ءالخلا قشرت

 . فاوطتلا كرسأي

 ؟ كديفت اذام . . ىلكث ةفصرأ ۔

 . ةنمزألا بضغ ضموي راوغألا يفو . . داشناو داشنا بلقلا يف . . هأ

 ؟ تنأ نم ةعباسلا ءايسلا قحب ؟ تنأ نم ۔

 .. يل عشختس .. مويلا اذه ينفرعتس ۔

 ؟ ايهنع اذام . . بضغلاو . . كديشانأو

 . . مويلا اذه ايهغرفاس ۔

 ةحرضألا يف ۔

 . نونسم أمح لك يف . . رجانحلا يف . . ةغللا يف . . ناكم لك يف

 ؟ دعب اذامو ۔

 . ةمئانلا راكوألا ىلع روثعلا ۔

 يف خرصت . . ةديعبلا دوعرلا ءادنل تصنت . . عاقصألا ركت . . ةفصرألا زاتجت

 دهي . . يتأت مث . . ةيفارخلا اهتحنجأ تاقفص ىوس ءيش ال . . مالظلا شيفافخ كهجو

 قيضأ امو نآلا ةغللا رمأ ام ) . . اهيدجتست . . كتغل ىلع ءعىفكنتف . . فاوطلا كيلجر

 ..( ةيدجبالا باب

 . كزكلي
 . . لاصوألا كنم شعترتف

 ؟ . . ىدنلاو ءوضلاو ليللا نع انثيدح كاتأ له ۔

۔ _ ٣٢٨



 . هل عاصنت . . هيدي نيب راهنت

 ؟ ندملا تارادم نم مداقلا تسلأ

 . . رحبلا ةنتف كتنحسل . . ءانفلا معط كتحئارل

 . . كضبان تاقفخ دادزتف . . ثثجلا وحن هتبابسب ريشيو

 . . للحتلا فاخت داسجألاف ايه . . مق

 وحن هتبابسب ريشيو . . ثثجلا نم برتقت . . كتاشعر مجلت د . . اعضاخ يبلت

 . . رجنخلا لتست . .

 . . ضفخنتو ولعت نوطب وحن هتبابسب ريشيو
 . . ءاشحألا عزنت . . نوطبلا قشت بيهر تمص يف

 . . كزكلي
 . . هيلا كتارظن ضفنتنتف

 اهتايوتحم غرفت . . كوحن اهبذبجت . . كيدي دمت اسجوتم . . ةينآ وحن هتبابسب ريشيو
 . . صفرقت اهنم ةبرقم ىلعو . . قوقشلا طيخت . . ءاشحالا ناكم

 . اررش كبحاص رياطتي مث

 . . أدبهہهتو

 نيدقارلا ةعجمهو ليللاو كاوس

 ٭ ٭ د ٭

 . ثدح ام ىسانتت نأ لواحت . . ىرخأ تارادم كسأر يف قيفتست ا

 . . شبغلا ةحئارو راهنلا اياقب ليلل

 . . كراكفأ لالطأ اهل ىعادتت . . ام ةبآك كحاتبحت

 يلتعي . . كخارص دتمي . . خرصت . . بضغلا دالج كفوج يف ضموي . . ةأجفو

 . اهنويع قيلاغم حتفي . . ةروخنملا هابجلا ربعي . . ةقهاشلا تاماقلا

 . هنع ثحبت ام دبت كلع ..

۔ _ ٣٢4٩



 . . ىرخأ ةرم فاوطتلا كرسأيو . . أدهت مث

 . . ( عمست ) . . عجه . . عجه _

 . . اظيغ كهجو نقتحيف . . ةدصوملا باوبألا ءاوع كعدري

 . راهنلا اياقب نم لاحوأ

 %» ٩ ٭

 نيدقارلا ةعجهو ليللاو كاوس

 . بابلألا بلخ اياكح جسنأو -

 . تيتأ ثيح نم صكنت نأ كل ىدجأ . . اهتدقرب كتأجاف بابلألا اهنكل ۔

 ؟ . . ةياوغلا رقاعت ندم نع ثحبت نأ وأ . . خيراتلا شماوه يف ءيبتخت
 . هنع كصافتا ف ىداہتيو . . ( فيصرلا كثداحم (

 . . ( ثثجلا ىدحإ لاوقأ نم ) ةظاغالا ةردق انتنيدمل

 . ٠ ةلئاقلا ةثجلا لكرت . . كسأر بضخلا ةرئاث شهنت

 : ( بجعتت ) . . اهنطب اقفت
 !! اهنم مد ليسي ال

 . . ةفلاسلا اهمايأ رابغ بقثلا ربع ةثجلا جرخت اديور مث

 . كاطخ ربو

 نأ .

 برهت مث . . ذفانملا قلغت ماهبالاو ةبابسلاب . . كماشم للختي . . رابغلا دعاصتي

 . . ايهظفلت اديعب ءىقلاو كباعلب

 . خرصتو

 نيدقارلا ةعجهو ليللاو كاوس

 » ٭ +٭

۔ _ ٣٣٠



 : لوقت

 هلجأل تيتأ ايب ىظحأ ينلع . . يذل ءاوع طرس أ . . يتفش ىلع ضعأ »

 . ددم نع اثحاب ىضقو

 : كسنفرتف . . اياوزلا سستمب

 . ( اياوزلا كدرت ) . . ةرفقم . . ةرفقم۔

 . تردكنا موجنلا . . تردكنا موجنلا ۔

 . ليللا رظنم كطبثي

 . أجتلم الو

 . رحبلا ىوس ءيش ال -

 . هرطش يتهجو مميالو
 . قرالاو كتايكارت ليزت . . هجاومأ شبرخت . . رحبلل ىرعتت

 ىودج الو
 . رحبلا هركأ ۔

 هقفأ بغرت . . رفصأ ليسيف . . رفصأ هديرت . . هتقرز ضفرت . . راكتحاب هعلاطت

 . ددم ال نكل . . كلذك قفألا نوكيف . . نيعارصملا ةكوكفم ةباوب

 نأ لواحت . . كنازتا تلفنيف . . كعماسم سيتفي اهريده . . جاومألا لسانتت

 ىوقت الف . . ةثعشملا كءاضعأ ململت

 . دعتبي ن | هرمأت . . رحبلا رهنت

۔ -_ ٣٣١



 لزت امل نيدقارلا ةعجهو ىلو ليللاو كاوس

 . . شبغلا عم

 قلف نم اوهتني نأ دعبو . . سوؤفلا مهفاتكأ ىلع لافطأ ديعبلا نم ىءارتي

 . نوراوتيو . . اهنومطح . . ةرخنلا سوؤرلا نومهادي . . ضرألا

 . سوؤفل ١ تاب رض اهنع حسمتل . . سوؤرل ١ وحصت فوس ةريهظل ا دنع ۔_

 . . ىرخأ ةرم دمخت فوس . . ىرخأ ةرم دمخت فوسو . . ها ۔

 . راظتنالا قرايب كسفن يف ولعتف . . كاغتبم قيقحت هيف لمأت شبغ اذه

 نع شفنيو . . ضفتنيف شبغل ا اهعمسي ةديعب ت اوطخ . . تاوطخ . . ت اوطخ

 . ت اوطخ . . تاوطخ . . مونل ا ءاثعو سوؤ رل ا

 عقرقي . . عماسمل ا مه ادي . . برتقي . . تاوطخلا توص . . قلحبت نويع

 . بارغتسالاو ةشهدلا ليدانق ءعىضي . . ماظعلا

 . تاوطخ . . تاوطخ

 وجنتل . . أبخم نع ثحبتف تنأ امأ . . ةغراف ادوحل مهفلخ نيكرات نوروبقملا قثبني

 . يشتنتف . . ت اوطخل ١ سرغت . . رذحب عمسل ا قرتست . . اهبقعي امو تاوطخل ١ نم

 . سوفنلا يف ةياوغلا رذب أدبتو . . هوجولا يف هقهقت ثبخبو
 : بطخو

 . . بيغلا بهايغ نم مداقلا كلذ انأ ۔ .

 نودعتريف

 . . رظتنملا انأ

 . هاوفألا اهكولت ةيلاب ذيواعت . . نويعلا صخشت

 ( ةمايقلا اهنأ اونظو )

 رمأت . . هوجولا لعتنت . . لاجرلا ىصخت . . تاراكبلاب كتهت ٠ . كلئاذر سرامت

۔ _ ٣٣٢



 . رظنلا تارادم نع نويعلا يصقت . . دباعملا ةلازاب

 مداق توص نم ال ! . . ص ارتع ١ الو . . مهتايجرت , مهقبست . . كم بأ . مهشمت

 . كنعليو . . هوجولا لك يف خرصي . . توصلا يداني . . كعيطقو فقوتت

 . عاصني ال .. هرهنت . . كنم برتقي

 . ( عيطقلا نم سأر ) !؟ رظتنملا فلاخي ۔

 . ( رخا ) ! ! ىصاعلا دباعلا كلذ ۔

 . تامحرت الب هتهبج نوطقسي روفلا ىلعو

 ( كتياوغ تسرام اذكه )
 صوغتف « عيطقلا » و كلهذت تاوطخب ابوقعم . . شبغلا ةيشغأ نم ناذألا غزبي

 . بيهر تمص ي

 . كابكنم فلخلا نم زتهي ليلق دعبو

 ؟ دئاكلا كلذ اي ىقبت اذام

 . اءوض شبغلا لعشي هجوو ناتسدقم نانيع كتغابت . . لئاقلا ىلإ تفلتت عزجب

 . ( نورنزتم مهتمصب سانلاو )
 كقرحتف . . هيدي ليبقت لواحت . . هل ينحنت . . كماظع لزلزت . . كصئارف دعترت

 : هيدجتست . . كلوح ام ريجتست . . اليلق صكنتو . . هراونأ
 ءادصأ كرونل . . ءايسلا ةعس كينيعل . . ىماشم اهب كرابتت كتحئار سدقملا اهيأ

 . . يسفن يف ءادص أو

 . ثعبلا دهاشم نم ادهشم نورظني لجو يف سانلاو

 ( نونظي اذكه )

% 3٨ ٩ 

۔ ٣٣٣ ۔



 كريغ ءىش الو كاوس

 . . ( كبلق لأست ) ؟ يفوج ديس اي ىقبت اذام ۔

 . رجفلا رئاشب دلي اهيأ قباستت سمشلا ماهسو . . سوفنلا للختت شبفلا حئاورو

 !؟ ىقبت اذام ؟ يفوج ديس اي ىقبت اذام ۔

 . . كسوبع دادزيف . . هوجولا اهنطبتست ةرخاس تاماستبا حملت

 ؟ يفوج ديس اي ىقبت اذام ۔

 . سافنألا كنم ثهلت . . كبلق رطفني . . نيتينارونلا نينيعلا ىلإ رظنت

 . دلجلا

 . ثادحألا ايارم كينيع يف مطحتت . . كيلع نيظقيتسملا تاكحض دعاصتت

 . . كحور رغرفت

 . . هيلجر لفسأ عكرت نأ لبقو

 . . قرتحت

۔ -_ ٣٣٤



 "( ءامسلاو ةمطافو راجشألاو .. )

 يشولبلا دمحم نب ميكحلا دبع / ملقب

 كلت يفو ٠ اياكحلا ف . . روصلا تفلاوت ناوحقألا ريصعب عرتملا بايسنالا اذهح (

 . « ةمطاف ةمث ناكو . . مغنم قفاوت يف دهاشملا تكرحت ةئيضولا ء اوجألا

 . . حرصلا

 . ليللاب سنأت ةمطافو ث ةيلاع ةفرشلا

 شاشر هتاحفص نع ضفنيو ارجف قيفتسي }“ رضن يلوفط نيمساي لقحل ونرت اهتذفان
 لسغي موجنلا قيحر . ىجدلا ةأده تقو ، رحسلا يف اهتذفان نم عشت ةمطاف . ىدنلا

 هل حنست نيح رفسي تارطقلا انس . اهلئادج يف هتارطق ءىلآل أبخ رطم ثيثنو ةمطاف ةرشب

 رمقل ١ اهريعي ٦ ةريثأ يهو . ليلل ١ ميسن رواحت ةمط افو . ةمطاف رعش نم ةيوفع تالصخ

 تفخي اهروضح ةظحل . ةمطاف ةفرغ يف ناتقبنز عفدلاو ماستبالا اضيأ . هئافص نم ءاخسب

 اهبح . ةمطاف ةر اهطل ا ثبت ةفرشل ا ء ايلع نم . م اهدملا اهن اتسب ف ٦ رجشل ا فيفح سمه

 . ةادنم روهزلا نألو ةمطاف اهنأل ناتسبلا

 . ةيشاح

 تبأرشإ . ناك ابعت . احيسف اقودنص اهعدوأو ةليلقلا هتاينتقم ململ ليلعلا لجرلا

 ناك . ( هنيبج ةقارشال ارطمتسم عرضت ) . هعباصأب هتهبج حسمو ءايسلا ىلإ هتحفص

 . ةدشب ائمظ ناك وهو . اييدق كيمسلا دلجلا نم هؤاذح

 فح اشوب ارث لتم . بيطل ١ بأل ا اهم 1 طق افثكم كفطع نكي ل ئ ىقيدص ا ذكهو

 نرحلا رثخت كئاحنأ لك يف . ام جيلخ يف ام براق يف كوبأ تام . نآلا ملأتت متاقلا

 ىبعشلا رعشلاو حيصفلا رعشلا تالاجم يف ١٩٩٠ ماعل ةثلاثلا يبدالا ىدتنملا ةقباسم يف ىلوألا ةزئاجلاب ةزئافلا ةصقلا )١(

 . ةصقلاو ثحبلاو

 ۔ _ ٣٣٥



 : لوقت . عمسي داكي ال & نهاو كتوص . عولضلل ايشهم ايهساجبنا بقرتو ؤ عجولاو
 بضخم كتوص . حابصلا اذه هولتق . اريغص كنبا ناك {، ملعأ معن . (ريغص وه )

 . ناك ادبأ ايستبم ، اضيأ انأ هفرعأ . ( اريثك هبحأ اليمج ناك ) : لوقت تاربعلاب

 7 ةدشان . ناتسبلاو اهدحو { كانه ةاتفلاو . لتق نآلا . روهزلا ىقسو بنارألا

 لفطلاو تنأ ©، رطملاو ةمطافو روهزلاو . نآلا ةريسلا ةقزمم تليلأ . كيفتك يطتمي ريغصلاو

 . مهؤاوع . مهدئادح . . مهلايسأ { ةخستملا دونجلاو 3 هبنارأو

 . . لفطلا

 حفس يف روهزلا صصأ صر يف كتخأ كراشت تنك . ليمجلا لفطلا اهيأ يبح كلو

 معن . روهزلا ناولأب ايتنك ناعتمتست . ناتسبلا يف ىتش اناولأ امترثعب . ىلعلا طئاحلا

 ناكو . ةمطاف كانه تناكو ءاضيب روهز كانه تناك . ام تقو يف ناك كلذ لك 5 يريغص

 تنأو حارشنالاو وفصلاب روعش ايكلمشي ةيوتشلا تاحابصلا ريكاوب يف . رقب نبل ءانإ كانه
 ةوشنب نارعشت لقحلا نيط ةدوربل ايكمادقأ ءطو ةظحلو . كتخأ ةبحصب ناتسبلا عترت

 . روبحلاو حرفلاب ايكرمغت

 3 معن . . كانه نكرلا كلذ يف ، يبيبح ينربخأ ، هه ؟ كبناراب ينتعت تنك نيا

 اهناولأ . كبنارأل رزجلا ةمزح كيدي يف الماح هلخدت . ناتسبلا يف اريغص ايفعس اخوك ناك
 كاوس اهماعطاب دحأل حمست مل . اهتفاظن ىلع صرحت تنكو ةمعان ءارف اهوسكت . ةليمج

 . يتلا كتاموسر نع اذام ، ينربخأ ريغصلا اهيأ اه . ةمطافو

 مث ءام بلط . ةءارب رطعملا لفطلا تاذ وهو . نآلا تلبذ ءارمحلاو ءاضيبلا روهزلا

 مدقتي ناك . . خسولا يدنجلا كلذ ابعرم ادب مكو . كارح الب ناكتساو هينيع ضمغأ

 هتذوخب لوبت تيترخ هنأكو ادب هتيلكب تفتلا نيحو ٠ ةيئمح تاوطخب
 . ةريدتسملا ةيركسعلا

 . ةياكحو ءاسم

 محتلت 3 اهدي يف رايثلا عمج فلطقم ةلماح ةمطاف طبهت . يرطعلا ءاسملا ناكو

 معاربلل ةيسجرن اسافنأ ذرذرت ةرجشم تارمم ةمطاف حرست . ناتسبلا رصانعب اهتنونيك

 نوكي . رمثلا ولحيو ءانجلا عنييف رجشلا فوطقل سمهت . اوهلو ةراضن شعتنتل ةريغصلا

 ۔ ٣٣٦ ۔



 كعورت ةلالطابو . شئاشحلا ىلع طقاسلا توتلا طاقتلا اريثك بحت . ةمطاف نوكت ؟ ءاسملا

 . يفعسلا فطقملا يف طقستو طقتلت درولا حمالمب ةبرشم ةينس لمانأ : طاقتلالا ةظحل

 يف ۔ ةرجش نم نصغ . طقاسلا توتلا دبت ةمطاف . تليامت ناصغألا ، ةمطاف تكرحت
 نصفلا دتري . . افطخ عزني حاشولا ، توتلل ةمطاف وثبت . . اهحاشوب كبتشي ۔ اهتوهس

 ىلع ۔ تمصب ۔ اببص ةطحنم تلاوت ةمطاف لئادج . قارقرلا حاشولا قلعي . ازازتها

 رطم ةهرب ذنم هاَرط دقو عصان ضايب وذ اههجو . اماستبا هشرت . . نصفغلل هبتنت . اهفتك
 . مغانو معان يعيبر

 ةمطاف بحت يه . ةطبغلا رطأ اهفلت تزفاقتف دهشملا تدهاش ناتسبلا بنارأ لك

 . ارفس ربعملا سيناوف تقهشف رمحأ ىصحب طلبملا بردلا ةمطاف تكلس ةدوعلا يفو . اضيأ
 ع

 . راجشألا

 بألا اذه دسج تأَّره ،} ناخدلاو ةملظلاب ةوشحمو ةرئاغ ، ةريثك بوقث . . بوقث

 . هماظع تمشهو همحل ىلإ يدلجلا هفطعم تقرتخا ةبلصلا ةيندعملا تاصاصرلا . يناحلا

 . ادج ريثك مد هنم برست . تام . اريثك اصاصر هومحاز مهنكل . ةدحاو ةصاصرب اوفتكا ول

 . بناوجلا ضعب يف مدلا ذاذر اهثول دقو { ءام اهيف سيل نآلا { ىنميلا هدي يف تناك ةبرقلا

 لبق اذكه ههجو نكي مل ، مدلاو بارتلاب رفعم هرعش نآلا . مهتاصاصر هيلع اوقلطأ مهلك

 مل . ةوسقو ةعرسب يمر . لمجي مل . هئوضوب ةبطر لزت ال هنقذو هابجاحو افيظن ناك . ةلهو
 لفطلاو برطضي نكي مل ) . هاقاس تبرطضاو هاطخ تلقث ءادتبإ ، ةرم لوأ نم طقسي
 قلطلا ميدسو ةيهانتم ةفخب رعش . هل اكلم دعت مل هئاضعأب سحأ . ( اكحاض هيفتك دعصي

 ىواهت مث اليلق تفتلا . ةرجنحلا رعق يف اهمعطي صاصرلا قارتحا ةهكن . هيتلقم فنتكي
 . ادهشتسم ىلاعتو

 . . ءاسلا

 قروب اروثنم ربعملا ناكو ، روهزلا رسج ىلع ةيخر ريسملا تاوطخ تناك ةيؤرلا يفو

 داؤف يف لدهت ةفرفرملا ةيؤرلا لالظو . ةدؤتب هحفصتي كحاضلا ءاوهلا .. درولا

 . ريغصلا لفطلا

 . اريثك هنع دعتبت ال نكلو كانهو انه زفقت . . هعم عترت ءاضيبلا هبنارأو

۔ _ ٣٣٧
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 : ةريصق ةصق +٭

 يمزخالا نب سنوي : ملقب

 : لوأ لخدم

 قوف رثعبم كلقعو قلقب ناتبصتنم كانيع ١ تتشتب طيحملا يف اقلحبم ةلتلا دعتقت
 كرعت ٠ يكبت . رعذو حلم كينيع ء لمو فيثك رابغ كلق اع 1 يف ٠ الزعنم دعقت . ةفصرأل ١

 ةبطصم ىلع دعقت يهو . توماك بيهر تمص يف لغوتو { ةل دهتملا كعومد ةثرل ١ كلايسأب

 ودغت ٠ ةطنجل اك ةلسرتسم رئافظب تن اك ةيص ةئيضم ١ كترك ١ ذ زيل اهد يف اهرصبت ٠ ةديعب

 اهيتنجو نم . ءايربكلاب ةلوسغم . جورملاو حوفسلا يف اهريبع رشنت & رجف لك يف رويطلا عم
 قسغلا عم . كيف نماوكلا ظقويو اوهز كحنمي يكئالملا اههجو . ةيناوجروأ سومش مشت

 نيحو . مالحألا يف رشتنت مث { اهشاشعأ يف ةسعانلا رويطلل ليمجلا اهتوص ؛ ندندت دوعت

 ئ ريدغل ١ يف كعم وهلت {© ةوسقب اهنضتحتنف ائفاد انانح كمامأ بوذت ٦ يدرول ١ اهرغث مثلت

 . اهتماستبا رحس كرسأيو ٠ رطعم ا اهئايب كهجو قشرت

 . . لازت الو اهقشعت تنك

 اههجو للبي ٠ يكبت . ن اب رغل ١ نولب قيحس د اول ردحنم ةلت ىلع ن ةل ١ دعقمت يهو

 نافوط قلقب بقرت آ ديعبلا يف تمصب رظنت . ةرم عومد . انزح بشوشخلل

 . تومتف اهعلتبي

 . . لازت الو اهقشعت تنك

 كنكل . ةمتعلا اهؤلم ءايس عقف لواحت { ةيرجحلا كتلت ترمست روقو بهارك
 راجش ألا هعمست . دعرل اك بخاص توصب قعزت س يل ١ كرسأي ةعاسو . عيطتست ال

 . شارحألا هتوقل سمطنتو {. ةحرضألاو

۔ ٣٣٩



 . ةدحب خرصتو يهجو يف مربتت & كنم برتقا نيحو

 . كالهلا هنا ؛ هنورسأي مهعدأ نل

 كلخدأ . غلاب ونحب كنضحأ ، كينيع وزغت ةبيخلا حملا ةعاسو . كمهفأ ال يننكل

 فصن تومي نيحو . ليقث موجوب ةفرغلا ءاضف يف قلحت اتماص ثكمت كنكل } يلزنم

 رجفلا عم . اعزفو افوخ كعم فزت 0 ءايسلا ىلا برهتو & يدي نيب نم صلمتت 0 ليللا
 ةعاسو {}© فنعب بصتنت ةرئاطلا لبقت نيحو بئوتب ءاضفلا قمرت ، كتلت ارمستم كحملا

 . دوجولا يف خرصتو رخصلا ىلع كدي ةضبقب برضت {© ىدملا فلخ يفتخت

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدأ نل ۔

 : ناث لخدم

 ىلع نيروعذم ةيرقلا مجامجو تظقيتسا . ةمتعلا تابرع ءطبب همامأ قوسي رجفلا

 مهراظنأو ةبهرب قفطصت عومجلا تحمل { اجراخ تمقتسا نيحو . ءايسلا نم مداق زيزا

 ةمث تناك ءاوجألا يفو } مهعم تنكو . ءاضفلاو ضرألا نيب لصافلا ءاضفلا يف ةقلعم

 ةقعاصلا هتباصأ نمك كناكم تثكم . موقلا عجارت نيحو . لبجلا ءارو ةيفتخم قلحت ةرئاط

 نا امو . تعنمتف صوكنلا كتدشان :. كنم تبرتقا . قفألا يف ةصخاش كتارظن . سبيتف

 ضقي كتوصو اهموي ذنم . تيضمو يهجو ف تخرص ىتح . ةوسقب كيبكنم ىلع تددش

 ةأرما يودك حفال توصب لهصت 8 اعمح حملت ةعاسو . ءاضفلا زيلاهد وزغيو عجاضملا

 . تبصع تخت

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدا نل ۔

 دوزت ز يضقو كينيع لوح موتكملا سلكل حسمت ٠ ضهنت ٦ سأيل ١ كرسأي ةظحلو

 . نكستف سوناف ةلابذ رخآ دمخت ىتح { اذكه لظت . ةداتعملا كتمينرت

 ( ) ١

 . رخسب كتاياكح نوفذاقتي ٠ دجسملا ءانف يف موقل ١ عمتجي ٠ ءاشعلا ضرف لعب

 . هلل اب ال ا ةوق الو لوح ال .. نج نادمح _

۔ _ ٣٤٠



 . ةينحلا هنكست ىل ١ رئبل ا ءام نم برش ن ادمح { ةعامح اي_

 ِ ابيط اب اش ناك . ةراسخ اي ۔

 بحتنا ثيح اديعب لوره و يلعن لمح 7 يوحن مهراظن أ هجتت نحو

 . ةدشب كلجأل

 ةثافنلا ةرئاطلا هذه رهظت نا ام & عوبسا ، طق ةحارلل ايعط هيف قذت مل ىضم عوبسأ

 عدصي . عورم لازلز كمهادي ىتح لابجلا فلخ يفتختو رجفلا رئاشب لوأ عم ءاوجألا يف

 دوعتو ءايسلا دبك يف اهدصقم سمشلا غلبت نأ امو . ءاكبلاو خارصلا يف ككلهيو كنايك

 . بلقلا بعري عاقيإ يف زئي كتوصو . اقرع لطهي كنيبج 0 لورهت ىتح اهجاردأ ةرئاطلا
 . داجلا كتوص ىنمهاد . ديدج رجف يليت ليبقو

 !؟ ةرئاطلا هذه ةياكح ام ۔

 . ةأجافملا ةاعدمب اهودشم تثكم . كبجأ مل يننكل

 . ةدحب يهجو يف تقعزو . قيفأ ايثير فنعب ينتضفن

 !؟ ةرئاطلا هذه ةياكح ام

 ىدملا مهتلا نا امو . اجراخ انلورهو يدعاس تددش ىتح . زيزألا كماد نا امو

 . فيعض ءاجرب يهجو يف اقلحبم اهيل ١ كتب ابس تعفر ىتح ةرئاطل ١

 !؟ ةرئاطلا هذه ةياكح ام ۔

 : فنعب اخراص تاحاسملا يف ضكرتو كس أر ضفنت . . اباوج ىرحأ ال نيحو

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدأ نل ۔

() ٢( 

 . كالهلا ةحئارب ءاضف يف ايئاع كليل يضمت & تارادملا همهتلت كسأر . ةلتلا دعتقت
 . ءاردزاب بصتنم ربغألا كسأر رعشو . ناتمجاو كانيع

۔ _ ٣٤١



 ةخوخيشل ١ نم بابض بحاشل ١ اههجو اهرسأي 6 كيرظان مامأ ةح او دعمَر ىهو

 . عاخنلا دح ةنيزح . راثدنالاو

 دعتبت كردص ل ااهمض لواحت نمحو . عيطتست ال كنكل . لص اف رادج عشق لواحت

 اهانيع . نفكل اك ضيب أ ادغ اهسأر رعشو 3 ةدحب سوقت اهرهظ ٠ ليم فلا فلا كنع

 . ةقرحب نارماض اهادهن © عقدم داوس امهازغ نايتكئالملا

 . لازت الو اهقشعت تنك

 تلمح . امد رطقي بيحنب اهيكبتف ةديدش ةبيخ كرسأت {. ازجاع فقت نآلا كنكل

 ل ١ كليو اوم لسرت تنك 3“ت تعمس ام ىنلاه توند نيحو . كيلا تفل دو اصيخر اماعط

 . كبناج اهتدسو ةيقدنبب ثبيعت كديو قفألا يف ناتقلعم كانيع ٦ ءايسلا

 اتيم اداوس ودغيس ىمارتملا رارضخالا اذه . نيهوتعملا ةنيدم { ةئبوألا ةنيدم ةكرابم

 . ةيلزألا كرقاعم يف نيبحتنتل ىتح

 . ميحجلا ىلا . . ميحجلا لا . . ماينلاو بارخلا ةنيدم ةكرابم -

 نال كردص يف عفادتت ةفينع تابغرب تسسحأ . ينايك لزلز ةبهر سجاه ينارتعا

 ٠ رحاس لعفب ناتفوطخم ءايسلا ىلا كانيعو © ةنخاس جاومأ هلقانتت كسأر . ائيش لوقت

 تدرا } كرهظ ىنتيدها كنم تبرتقا نيحو . عيرس شاعترا ف كدسجو نافكت ال كاتفش

 ةوقب ندندت ٠ ليحرلا ةيراس تددشو ىنتكرت كنكل كردص ىلع ىكبأ نأ

 : ةداتعملا كتمينرت

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدأ نل -

( ٣ ( 

 كنوفذقي مهنأب ملعت تنك { ثيداحألاو ةوهقلا نوفشتري ، نوعمتجي دجسملا ءانف يف

 . كمهفأ ال تنكو . . اتماص تنك . . نونجلاب

 ؟ هوتعمل اا ذهس لعفن اذام _

 . قاطي ال اجعزم راص .. . انمانم كلهي هتوص ۔

۔ _ ٣٤٢



 . يداهلا مكبر . . ةعامح اي هوعد ۔

 . انلافطأ ىلع افوخ هتيقدنب ذخأن نأ بجو -

 3 ىدملا يف يطخسب افذاق ةكلحلا يف لغوأو يتمص لمحأ ىتح . ةلإ اوتفتلي نأ امو

 كتحمل ٠ تابسل ا يف جلو أ نأ ليبقو . بيصع ء اكب ف رشحن ا ة كنع مهمالك ينقرحي نحو

 . ةقيتعلا كتيقدنب نانضحت كاديو {. ةجزللا كنافجأ مونلا لدسي ، لزنملا شوح يف احرطتم

 . تمصلا تعفلت كنكل {، ثيدحلا كترظتنا . ىمادق كلتدعقاو يراد كتلمح

 . نونجلاب كنومهتي -
 . ءىشب ءىباع ريغ امحاو تللظ

 . كتيقدنب نوشخي

 نم ةحل كعلتبت تيضمو تضهن . ليلل ا فصتنا نيحو . يشب سمهت ل كنكل

 . ءاكبو ةملظ

 : ةداتعملا كتمينرت فتهت ح داحلا كتوص ىنتغاب . شارفلا ىلإ تيوأ نيحو

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدأ نل -

( ٤ ( 

 تومت يهو اهفارطأ كردت ال كنكل 5 قافشإب اهيف قدحت . . ايكاب امجإو كتلت دعنقت
 ةنيدم رماضلا اهردص ف ٠ دارجلا هوزغي جسفنب حملت لقح اهينيع ف . اديور اديور كمامأ

 . نافوطلا اهرسأي لئاضف

 . لازت الو اهقشعت تنك

 تنأ . ليلخ انود ةديحو ا ذكه تومتل اديعب كمامأ نم برهت 0 كيدي امل دمت نحو

 نويلمب نمز ل ازتخا كيلع بجو اهكردت يكلو ٠ عساش عساش لصافلا دادتمالاو ] يهو

 { ةدئفالا بائذ ضورت ناو اهم ةصبرتملا نويعلا اقفت نا ى دوجولا اذه فصن عالتباو ٥ ةنس

 . اهلك شارحألا قرحتو

۔ _ ٣٤٣



 . مزهتو سأيت انه كنكل

 ةالصلل ابه ت فوفص يف كمامأ عمجل او . اهقشعت تن أف كلذ مغرو . مزبنتو

 . سودرفلا ىلا اهولمحي نا راظتنا يف كقوف نم فرفرت ةكئالملاو . . ضايب ضايب . . اهيلع

 نوأزهي برغلا ىصقأ يف نورخآو . . ةبرتالا نوبقني نورخآو داجمألا نوأرقي نورخآ عمجو

 نيزح ناكملا ، رخآ ارظنم لمتحت ال انه كنكلو . ةوسقب كقامعأ قحسي رظنملاو . ةدشب

 . ءايسلا وحن ةئبوألا نم رياطتت كمامأ سانلا نم ةبكوكو 3 ؤكلتب كيمدق ربت هنم تررفف

 . ةقرحب يكبتف { يلزألا اهقشعب البكم فقت اضيأ انه كنكل

 نا امو . هتليخم دقف رئاطك ةفاسملاو ةحرضألا عرزت تنأو ةاعرلا كآر { رجفلا عم

 تنأو ءاوهلا يف تارايع ةثالث تقلطاو اهيلع ةيقدنبلا تعرش ىتح ةرئاطلا تحمل

 : ةوقب خرصت

 . كالهلا هنا . . اهنورسأي مهعدأ نل -

 ىلع باوبألا اودصوأو مهتويب يف اورشحناف 3 مهعيمج موقلا رعذ . اهنيح
 . مهئاسنو مهلافطأ

) ٥ ( 

 . ةدشب رحشت تاكرحم تاوصأو ةفينع ةبلج ىلع موقلاو تلفج

 كدعاس رتبو لقثملا كناسل عطق نوغبي & لحو ىلإ لحو نم كدراطت ركاسعلا تناك
 - : ىدملا ف قعرت تنكو . شهلا

 . كالهلا هنا . . كالهلا هنا ۔

 - : مهدئاق فته كب اوكسمأ نيحو

 . اديعب هتيقدنبب اوقلا

 ىلإ ريشت كتبابسو ث غلاب فنعب كنورجي مهتحملو . اليوط تنأ تيكبو . اولعفف
 فتهت تنك . ةخيسملا مهترايس كولخدأ نيحو . ينيع ف ن اتزكترم كانيعو ةيقدنبلا

 - : عمجل ا يف

۔ -_ ٣٤٤



 . كالهلا هنا . . كالهلا هنا ۔

 . نولقوحم مهعيمج موقلاو
 . هخارص نم انوحارأ -

 . اننوفج ءلم ماننس

 كتب ابس رظنم يم امأو ةرم عومد ينيع ف ٦ اليوط يف اكم تثكم . اوفتخا نيحو

 . ةقراحلا كلتمينرت يف ذا يفو © كينيعو

 تقلط او . ءاسلل اهتعفر . كتيق دنب ل ا تضكر . ء اوجأل ا ف ةرئاطل ١ تفرفر نحو.

 : ةدشب فتها انأو رخآلا ولت رايعلا

 . كالملا هنا . . كالملا هنا

 . ةدحب بحتناو

 كجك
 كرك

۔ - ٣٤٤٥



 
 

 بناج
 نم

 ىدحا
 تاسلج

 رمسلا
 ةيبدألا

 ىتلا
 اهييحي

 ىدتنملا
 يبدألا

 يف
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هتايلاعف



 بابلا

 ۔ _ ٣٢٤٧

( ١ رعشل )



٣٤٨ 

.١ 
٢
 

3 
ح
"

 

٦
 

٩١" 
 ياج
 
 
ا
ح
د
ى
 

 تايلاعف
 ىدتنملا

 ىبدالا
 ماع

٩٩ 
 ٠

م١



 6١ بادالا ةيار

 يليلخلا يلع نب هتنادبع خيشلا : رعش

 بدألاو رعشلا نيب تاذلا نساحم

 ةكلاس رعشلا يف اهحمالم ايو

 يف ةياورلا ناسرف قباست ايو

 اه دمغا ةصقلا ف اهننفت ايو

 ىلع نايبلا رايقأ علاطم ايو

 مهركذا نح يبلق ءاديوس ايو

 ةخخاش بادآلا ةيار اعفار اي

 تعفتراف ءايلعلا ديب تعفر

 ةعفار يهو ينامألاب تلبقاو

 هبراضم يف تاودن اهميقت

 3 ث

٧ + : 

 يبجتحاف كيف داؤف لك تعمطأ

 بآأرلاو عدصلا نيب تباث نبا اطخ
 يبرتقاف تيلج دق داضلا بكاوم

 بلسلل بلسلا يورتل فق اهرايضم

 ببللاو رحسلا نيب رحسلا برضم
 بدألل كولجن يفق ميدالا اذه

 يبرأ يظفحاو قيداؤفب ىيقفرت

 ! يبدألا ىدتنملا ه ءايس يف ةقافخ

 برعلا ةمأ اهادتنم ىلا وعدت

 ببقلاو رخفلا نيب ينايعلا ماه

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ةديصقلا تيقلا )١(

 لع نب هللادبع خيشلا ةداعس ديلقت هيف متو يديهارفلا دمجا نب ليلخلا ةضور يف رياربف ٢٠ و ٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو

 هتداعس نع ةباين ةديصقلا ىقلا دقوةنطلسلاب رعشلاو بدالا ةمدخ يف هدوهجل اريدقت ةيبهذلا يبدالا ىدتنملا عرد يليلخلا

 . يليلخلا هللادبع نب دمحم خيشلا هنبا

 ۔ _ ٣٤4٩



 ةقم يذ ميركت اهرجف نع قشني

 ةيغاط بكرلا قاحل نع هقاعو

 اذإ عيطتسي ال نم ميركت فيكو

 هدشنأ هللا يف الما يل نكل

 مكلف هدمح يرعشب ترثن نإف

 مكل هرايقأ اي لفحلا مجنأ اي

 ادبأ مكوفع يف مماط هنكل

 قبع هرشن مالس ماتخلا يئو

 3 3 ٭

 دهع وبع وجج

 ۔ ٣٥٠

 بغرلاو ميركتلا ةذل نع خاش دق

 بشت ملو هتباشأ ادلا ةوزن يف

 بكرلا ىلع اوبح ول كلذ روضح

 ببس ىلع هئاحر نم اقلعم

 يبهذلا هبح نم بلقلاب تيوط

 بصن ىلع قاتشم تايحت ىنم

 بلغ ةرم وذ مكنع هقاع ذإ

 بقترم ريخ . دوت نمم وفعلاو

بطرلا لدنملا متخ كسملاب ضتفي



 نامع لىإ ةيحت

 ينات لآ فيس نب كرابم /خيشلا ةداعس رعش

 راج ناإجلا حمل نع كيبني

 راونألا هدعب فرعت ليللاو

 اهرون فرعتنل انك ام سمشلاو

 راقألا انليل يف فضت مل ول
 امؤادصأ تقباست نإيع يذه

 رابخألل اهم ءالب تتأو

 اهؤايضر اهرون انيلإ وف
 راحسألا اه تدعس مئاسنو

 ةزعأ زمر ءاملا قوف كلفلاو

 راربألاو متشلا ماركلا ومهف
 اهينايدو يف رايطألا ىلا رظنأ

 راجناألا اهب تفح اهاضمو

 اهناكرأ تهز رضحن لك نم
 راطمألا الابج روهز تلسغ

 هفايطأ رحاس نول لك نم

 رايطألإاو راهزألا هب تدعس

 هتاحفص ين خيراتلا ىلا رظنا
 راوسألا امل ضام نع كيبنت

 اهرون الألملا ربخلا طقسم اي

 راحصو ةوزبنو نائطاشلاو

 اهناكرأ ين دجملا سومش تفاط

۔ ٣٥١ _۔.



 رافظو حرطم زعب تضهن

 يمد مفعؤ امد اموق مهب معنأ

 راوج لجو اضر ا اهب معنأ

 ووو

۔ _ ٣٥٢



 عيفرلا نصحلا رخفيلف
 ١ . . , ۔ ,

 ('ليصورخلا فلخ نب ناميلس : رعش

 هناوييك ىلع ةرخفمب اسو هنارقأ نع قاف ربكأ هلأ

 هناقتا يف نفلاب هعالقب هخومشب هنسحب لوقعلا رهب

 هناويا نم راغ ىرسك ناويا هلحم ماري ال « لخن ه ب نصح
 هنادمغ نع قاف دق لب نادمغ الو ههبشت مارهألا ام هللاو

 هنايعن نع دجملا ثيدح يوري ازراب قنروخلا رصق هناكو

 هناًسح ىدل هاز نقلج يف ىلالا ةنساسغلا رصق هنأكو

 هنايب ثيدح 2 . هفافضب ةلجدو ؤ ديشرلا رصق هنأكو
 هنامزأ نم خيراتلا ىكح اميف ةطانرغ يف ءارمحلا هنأكو

 هناينب يف ءابهشلا ىلع وهزي لب ميمصتلا يف نيربج هنأكو
 هناودع نع ديكلا درت بهش ايسلا قوف اهنأك جوربلا ىرتو
 هناطوأ نع قاتشملا اهب وهلي ةرثك ةليمجلا فرغلا نم هبو
 هنانسو هدحب هنم سأبلاك اهعنص يف هباوبأ اهناكو

 %" :ج ٨

 هنارقأ ىلع وهزي هئايلع يف نصحلا اذه نا ربكأ هللأ

 هناذاش الع نم فكبسحو دقع هنوذاش نم تنأ لخن نصح اي

 هناعط موي هللا شيج دانجأ هحوسب ليخنلا ىذه انأكو

 هنابا يف ضورلاك لب درولاك هبنجب نانجلا . كلت امنأكو

 هناديم يف نيخلا دايج يوحي ىرشلا ليغ هلبطسا امنأكو

 يلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص ةياعر تعت فورعملا يخيراتلا لخن نصح ميمرت نم ءاهتنالا ةبسانمب ةديصقلا تيقلا )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو

 ۔ _ ٣٥٢٣



 هنيمي لابجلا نيب هنأكو

 هلجسب هخيرات اينأكو

 رفيجو مامالا تلصلا نع يكحي

 ىرذلا يماسلا دمحأ ديعس ىتفو

 اهوهز نم هب لخن امنأكو
 ملاع مك هخيرات هل دلب
 هذاعم خيرصلا ثيغ ىدنلا دلب

 يف تشعو بابشلا هب تبحص الب

 نم تينجو هراهزا نم تفطقو

 ادماححو امراكم هنم تثروو

 هخويشو هئايلع نم تسبقو

 هناسل تنكو يدو هتضحمنف

 اهماهب عيفرلا نصحلا رخفيلف
 نم تنأ مراكملا رحب اي سيباق
 هنايعف ارثام ثارتلا ايحأ

 ةيحت عيفرل ١ نصحل ا نم مكلف

 هناوعأ ىدل كلم هلايشو

 هنأش نم اززعم حافكلا يوري
 هناجيت نم ناك دشرم ليلسو

 هناطوأ نع مصخلا ديك در نم

 هن اعير ف رمعل اك ١ لب 1

 هن اطلس اضرل اك موقو هنم

 هنامأ نصحو هتدجن ليفكو

 هناردغ نم تعركو هفانكأ

 هنايدو نم تلهو هرايثأ

 هنايبو ه هبادا نم تيورو

 هنالزغ نم نسحلا ىنعم تفرعو
 هنأش ةعفرو هرخفم موي يف

 هناطلس نم هيتوأ ام ميركب

 هنامحو داج رحبلاك

 هنامحر نم نقيفوتلا هل وعدت

 هنادرا نم حوفي ماتخلا كسم

 هردب

 :ننجن

۔ -_ ٣٥٤



 ءانبأ انلكو ريمألا تنأ

 () (رورس وبا) يعماجلا هللادبع نب ديمح : رعش

 ع اب د ل ١ رخفت كرعش ريبغب أ

 ءاوضألا كرعشو ءيسلا مهف

 ءااےاعنلا هلامح هجوب تلف

 اهداض سأرتل ناطحق كتيضر

 ءالو كيلا اهب ءاج رازنو

 ةدايق نايبلا ىلع بيرغلاب ام

 ءادعلا كتاف ام اهتلن دق

 ىدملا اوداق ةمئأ لبش تسل وأ

 ءازوجلا اهجرب نم مهف ترخ
 هيده يف هلاو ىبنلا اوثرو

 ءايحأ اننيب ام مهو اوتام .

 اربنم رخافملا ىقرت مهلثمبف

 ءالظلا عمشقتت مهرونبو

 اهلهأ اهيف زاف ةوبنلا الول

 ءاولغ اذب امو ءايبنأ مه

 مبهتانسم نم ضرألاو إسلا اورمع

 ءاروحلا ازجلا موي مهتيح

 نب ىيح يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا ين م٠٢/٢/٠٩٩١ موي ءاسم ةديصقلا تيقلا )١(

 دينفنو نايع رعاش يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعسب ءافتحا ! م٠٩٩١ ةنس رياربف ٢٠ و ١٩ يموي يرذنملا ظوفحم

 . ىبهذلا يبدالا ىدتنملا عرد هتداعس

 ۔ ٣0٥٥ ۔۔



: : : 
 ءابدأ اي سودرفلا ةنج نم

 ىوس دلوي مل سنالا موي نأكو

 ءاسمالا اذبح اي اسملا اذ يف

 ارقوم نايبلا ناجيت كولوأ

 ءآعزلا كنهتل هلالا دبع

 ادجام ةدايقلا يذب كيدي ددشاف

 ءانبأ انلكو ريمألا تنأ

 % ٭ ٭

۔ ٣٥٦ ۔-



 يقتري يقوش نيأ كتيدف يل لق
 ءاقل هنم بيطيل اقللا اذه

 هلاطبأ ادن يف ظفاح نيأ وأ

 ءاغلب ةبخنو يرتحبلاو

 دمحأو ليلخلاو دربملا نيأ

 ءاطعملا كمامإ نيأ سبع اي

 هجاتو غيلبلا عبت نبا نيأ

 ءإكحجحلا هب تفرش يذلا نيأ
 اودعسيل ءاقللا اورضح مهتيل اي

 ءادصأ اهل ام تيل نكل

 انهلإ نيقتملا ىعريو اوراس

 ءارق ىرولا نيب هل لك

 ٧ ٧ ٭

 انعيبرو نزامو ليلخلا دلب

 ءاصحإ مهصعحي مل انمالعأ

 ىلعلا بابرأ ارعشلا كؤانبأ

 اوءاج وأ مه اوضم نورخفي كب

 ارم الو تامركللا عورد مهن

 ءاشي ثيح دجملا لاجر مهو

 خماش ناكم هل نايبلا ذنإ

 ءارصبلا اهفخت مل ىحضلا سمش
 ٭ ٭ ٭

 ةليبق شرع ده رعش تيب مك
 ءالعأ توخ دق ىرخاب هلو

 انقلا برح تئفطأ دق هب مكلو

٣٥٧ _



 هيحو اه انب ذق سرا ذم مكلو

 ءاغلبلا اه حاجنب تجرختنف

 ءاب ألا ديش دق ام فيضنو

 هداحعأ ىلع ادحم فضي ل نرم

 ءاكب هالع ولو ديجلاب ام

 ءامؤل ىنملا لان الو ينطو

۔ _ ٣٥٨



 " ةلوطبلا

 ينابلكلا ىلع نب ملاس : رعش

 يلاعتلا امهلالج يف تلبقأ

 مل يذلا ومسلا ملاع اهقاش

 اقالطنا دوجولا عسوت تبربناف

 اهيدل ايع بويغلا فشتست
 اهتلجعأ ىدم تزواج املك
 اهيلع ةايحلا تبش ةداع

 اهنم رخفلا عناصم تدمتساو

 اهيلا دمي نأ رهدلا لواح

 ءابإو ةيمح تطاشتساف
 غوبن نم انماوك تراثتساو

 تافراج ادفاور تشاجتساو

 صقنب رقت يكل اهارت نم
 ايع رصقت يكل اهارت نم
 تاحفص توطنا اذإ اهارت نم

 اهيلإ راشي نأ هلل شاح
 ايهف يدحتلا ةمأ .اهنإ

 يردتل دانعلا ةوهص ىطتمإ

 (يف كب اندهعك اهيطتمإ
 لاجر انأ تزجع نإ يدهشاو

 لايكلا نيبج يف وهزلا مسرت

 لايخلا حومط هب شرحتي
 يلاعلا يلاعم ىلل اقابتساو

 لاحم يف بيغم لاحم نم
 يلاتلا وحن ءاقترالا ةداع

 لايجألا حماطم تبرتو

 لامجلا قالتئاو نسحلا رهوج
 لامهالاو بارخلاب هفك

 لاضنلاو اهربصب ءازتعاو
 لاوحألا هنه ابهبترخذ

 لاحوألا مكارت تايلاج

 !؟ لاضفالاو ءافولا نيع ىهو

 ! ؟ لامالا خماش نم هتديش

 !؟ لاعشلا اهئوضب تاقرشم

 لاعفلا نسحب الا تناك ثيح

 يلايللا تابئان اي يدحتلل

 لايصلا لاجم يف مهشلا انيأ
 يلاوخلا نينسلا حلاك نم رم

 لاجرلا لك رخفلاب انقبس دق

 ىمعتلا رعشلاو حيبيصملا رعشلا تالاجم يف م٠٩٩١ ماعل ةثلاثلا يبدالا ىدتنملا ةقباسم يف ىلوالا ةزئاجلاب ةزئافلا ةديصقلا )١(

 . ةصقلاو ثحبلاو

 ۔ ٣٥٨٩ ۔



 اونمتي نأ نوعماطلا ءىسخ

 موزع داهجلا ىلع انتنطو

 ءوسب انيلإ يمتري نم لذ
 اموي دم ول لابجلا روغتس

 نكل باغلا ةعيرش انعرش ام
 ىلوأ نحن اننأ هللا ملعي

 ناوفنع نم مالسلا دمتسن

 انضخ بحلاو مالسلا لجألو

 ايدن اضغ بابشلا اندعتساو

 مأ كنأ نايع اي يرخفاف

 ىلحا كنا نايع اي يئثنهأو
 ىهزا كنا نايع اي ىيهدزاو
 ايابصلا بوث نايع اي يسبلاو
 انلقل ةايحلا نع انلئس ول
 انحصل نانجلا نع انلئسوأ

 ليمج ءىش يأ نع انلئس ول
 انادهو انلقع تكلمت دق .

 مل نإ كردق قح كانردق ام

 انينحو ةبابص انيلبقاف

 يجاني اييرك احور انينضحاو

 افيرش ءافولاب كانيتا دق
 امم كرخف ناجيت انعنصو
 اديزم تدرأ اذإ قنىنمتف

 ىنسني سيل ذإ ليمجلا انيسن ام

 لاوطلا ضارعلا انتاياغ صقن

 لابجلاك سفناو ىيضاوملاك
 لاكنلا يف هحورب مار وهف

 لاتقلل ادي شئاط انوحن

 لاهجلا ةلاهج ىقوتن

 لايشلا لبق نيميلاب هقلخ
 لاصخلا تايكازب ىلحتي

 لايخلا ىرسمو انينامأ

 ()يلاغلا بيبحلا كبح يف نفن

 لالتعاو ةعول حيرابتو

 لاهتبا ىمسأب ةقوشعم كيف

 يلاوعلا دودح يف رصنلا فرش

 (”لابنلا اياجسلا رهوج نم زع
 لاؤسلا عوطو ىنملا عوط نحن
 لاذنألا ىوس مهتامأ لضف

 )١( بيبحلا بحلا اذه فعاضأ نأ يل قار نكلو يلاغلا بيبحلا لدب « زيزعلا ه لوقأ نأ احاتم ناك .

 )٢( اذهل نئارق رعشلا يف دجوت نكلو لابن ىلع عمجلا زوجي الو تاليبن انه عمجلا نأ نيعلطملا ضعب سوفن يف نوكي ايبر
 . « لبن ه ةدام برعلا ناسل ىلا عوجرلا ناكمالابو



 لاسلسلا هعبنب انيوتراو هيلع انتبن ىرث انيسن ام

 لاوجتلاب نيقفاخلا رجضأ رقص ةقالطنا هنم انقلطناو

 لالج نم لهو هنديزتست دومص نم له دومصلا نايع اي

 لالتحالا ةبيه لح هنا ارخف فرشملا كخيرأت بسح

 لاذخنالاب سارملا دعب كنع ت ءابف انيح ةاغطلا كتسرام

 لاغتربلا ىلع اهتعزو تنك توم تاساك ماجعألا كنم قاذ

 لاصن نم اجر ام وجلا نقفأ ىظلتو مهتحت ضرألا تدام

 لالظلاو مهرود يف اوحارتسال اهورد ول ةبيصم نم اهل اي

 لابو نم هب اولبقأ ام رش اوقوذيل مهؤازج الدع ناك
 لاطبألا ةدارإ ومست نيح ىغب كدني نايع اي اذكه

 لالضلا وحمل ىفطصملا اهدم فك لوطلا يف ديزتست اذكه
 لاحرتلا كلذب هانب دق ادجم نزام دجتسي اذكه

 لازنلا دوسأ هموق ىلعو اياربلا ريخ هيلع ىنثأ موي
 لابقإ يف مايألا كالعل تمادو دولخلا ةعلق اي تمد

 لاطه نمو عبان نم ضرألا ثيغو ءاإسلا ثيغ ىلاوتو

 لاجمو لفحم لك يف كلب اديشم ليمجلا رعشلا ىلاوتو
 لاصالاو ودغلا يف ةفل ىمسأب يتوص كيلع ىلاوتو

 لاقملا فيرش نم قحلا كفوأ مل اذإ نايع اي كينيع وفع

 يلاثمأ اهلاني ال ةياغ ىطاعتا نأ ًعلع ريبكف

 لاجترالاو ةانألا دودح نم اروغ قمعأو ىدم ىمسأ تنأ

 (١لالع رضاحو هيف تلط ديلت ضام نيب ام يركف راح

 لامج نم ردصم مويلا كلو لالج نم دروم سمألا كلف

 لاونلاب ةيخس لضف فك هيلع داوجلا فكسوباق دم

 لازعنالا ةشحو نم اجورخو احالصو هروهظ انمي ناك

 )١( لاق رفاولا اهبصخل اهب نيلاحلا ةريثك يأ لالحملا ةضورلا يه لالحم :

 اقفترم جاتل ١ كيلع ائينه برش ١

 ۔ _ ٣٦١

 ال الع كنم اضرأ نادمغ رصقب



 لاتغملا لئاوغ نم هناص رون دهع يف بعشلاب اقالطناو
 لاضنلا زمر ه ارت بوعش نع اريخ هللا هلضفب ٥ ازجف

 لالخلا حمسو دادولاو اصلخم ينافتلاو اقداص رصنلا هلو

۔ _ _ ٣٦٢



 »٫ دجملا ن امع »

 رومحلا هتنا فض ىلاعم : رعش )" ١

 ناونص خيراتلا يف دجملاو « نايع »

 اهنيزي ضام ىلإ ريشت ىذه
 ةقماس مايألا ىلع تماد « نايع »

 اهتعلق ربلاو اهناديم رحبلا

 اهتدوم نم يبلقبو اهتئج دق
 مكؤرقي نايع ينطوم اهتلمح
 هتبصع بادآلا ىدتنم يف حوفت

 ميق وذ خيشلا ليمجب اهنافرع

 ايلع ارعاش ىسانتي ال مهنادجو
 هدئاصق ىتش يف رعشلا نسحأ دق

 لثم ىلا للا

 هدصاقم تناك نا دلخم رعشلاو

 هتردقب معنأ انرعاش ليلد

 همركن مويلا اذه ىعسن هيلا

 هدشنت دجملا وحن ضهنت « نايع »

 ةوعدلاب نادزت

 ناولأو لاكشأ دجملا فئاحص

 نارمعو ملع اهرضاح كلتو

 نابسح نوكلا يف اهل يلاعملا وحن

 ناشلاو مزعلاف هب معنأ بعشلاو

 ن انط او ل احاف ن ازي ول ام

 ن احمرو كسم اهرطع هيحت

 نافرع ميركتلاو خيشلا مركت

 نا دحوو ت ١ ءورمو ةم اهش

 ناقتاو لاضفاو ىسني فيكو

 نامياو جاهنم دئاصقلا كلت
 ناونع قالخألا امهل ايلع

 ناتهيو فيز ال دصاقملا لبن
 ناهرب جهنلا قدصو سوفنلا لقص

 ناويدو ناويدف ماظنلا ىلع

 نادحوو تافارز نومركملاو

 ناينبو رامعاف تهجتا ثيح

 نايعو دادغبو ىرطت « ناوطت »

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىب يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا ىميركتلا لفحلا يف ةديصقلا تيقلا )١(

 عرد لبنخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعس ديلقت اهلالخ متو م ١٩٠ رياربف ٢٠ و ٩ ىموي بابشلاو ميلعتلاو

 . يبهذلا ىدتنملا

 ۔ ٣٦٣ ۔



 انرعاش برعلا دالب نم اهريغو
 همزال حجنلاف نمب نورخفي مه

 هعبنم ناسحالاب رمأي هللا

 انرعاشل ناويد رعشلا ةصالخ

 هعباط صدالخالاف هللا قتي نم

 انرعاشب معنأ

 ةبهومو ركف نم غيص هجاتو

 اهثعبت « نايع » انخيش اي كيلا

 ه الم و دبت

 ناوخا لكلاو هبهاوم ىوطت
 نايبت بعشلا اياضقل هرعش ىف

 ناسحاو نامياو روهط بلق
 ناوهم نمحرلاف هللا قتي نم
 نارسخو سعت ال هللا قتي نم
 نادزي رعشلا جاتب تركذ اميف

 ناجيت فصولا ءاهب يف هلثم ام
 نافرع دصقلا يف اهزمر ةيحت

 اا

۔ -_ ٣٦٤



 ) ةرب افلا فصلا ٣ ايل نم 7

 ياحكلا ننىش نب يلع : رعىتي

 رضاحلل ونري ايضام اي
 ىصمدأ ي ابصلا ركذ

 كمثل معيطسأ يننأ ول
 ىذشلا س ك ينتيقس أ

 رينملا رمقلا ةلفح ي
 اياكحلا تايار فولظطتو

 تفرملا رمسلا ةليل يف

 ابب تصقر ةليل يه

 يرد ليلل او

 نم نافجألا هب تلمث

 .سمو ا

 ره اس وهو ميتم ١

 ركاذ دج كوفصل يإ

 رئاس تاهآلا نم لم

 رداغأ ل كنوصغ نع

 رباثلا كلودج رغث نع

 رماس ناحرف ةفيصو

 رئ اط نهف د اؤفل او

 رئااإآإضلاو رئارسلا ىلع
 رهازألا صقب انلامآ

 رعاشملا يرذع دولاو

 ركاذت الب لوخدلا هيف
 رئافضلا يك

 رماغملا اهسراف وهو

 رضاحم ذاتسا وهو

 رحاس افرظ نم هنذخأ

 رماجملا يف رياطت دقو

 رعاس دجولا نهنيب
 رهاب هاضرو هتارطخ

 بعشلا رعشلاو حيصفلا رعشلا تالاجب يف م٠٩٩١ ماعل ةثلاثلا يبدالا ىدتنملا ةقباسم يف ةيناثلا ةزئاجلاب ةزئافلا ةديصقلا )١(

 ۔ ةصقلاو ثحبلاو

 ۔ -_ ٣٦٥



 ىلطخلاب لجعي ناهلو

 ىوملا دبك هلاججأ

 يتبحأو ىوهلاو انأ

 ثيدحلا ردص انمضيو

 نعرأ ريرغ نم مك

 مسبتل ا راتوأ قديو

 نامزلا اندسحب داكيو

 انومل انمزح اذإو
 ر اظلا ال

 ىقنلا بحلا ةحاو اي

 انن اجرأ ىإ يدوع

 قودصلا دعولل لصولل

 منمنملا بعلل رهظطلل

 ة ايج ١ نم اح أ تناك

 مكحتلا رخف نم لجأو

 هباب

 اهبيطخ ء افصل ا ن اك

 ابصخ رصوح مويل و

 ريرملا مهلا ىقشنتسن

 هتروث ردصلا يف تججأتو
 يدنلا سأكلا مطحتو

 كوحضلا ردبلا عيضأ ام

 هشع فلأي ناك نم

 تباذ رإسألا ةوالحو
 للناوألا داش امبرلو

 ۔ ٣٦٦ ۔

 رط اوخل ١ مرطضم {ليلل او

 رفاسملا حور هنأ مأ

 رئ ارح هرط اوخ عمج

 رجان ثيدح قرأ امو

 رطاش تاتفللا هكفتم

 رد اونل ١ فلتسي وهو

 رهاط بوبشملا انعمجو

 رئاشب اناهلم قوربف

 رداه ء انحشل ١ فص اع وأ

 رئاصبلا يف اهانج امن

 رعاشو قيطنم نجلاو
 رصاوألا ةطبار دشن

 رتاس ريغب ثيدحلل
 رداصملا ىلبح ةيدن

 رئاصملاو ةطيسبلا يف

 ربانم ىلولا انبولقو
 رساوكلا لاعفأ رفق يف

 رئاودلا تاداع كلتو

 رجاحملا ترجفو

 رداغ نامدإ قطي ملف

 رظان نود نم هفيصب
 رظانلا دودحم هافاج

 ركام لك ةحيلم يف
رخاوألا هعيضي ام



 ةراضحلل ةبيرضلا يذه

 تبهذأ نكلو تطعأ

 اذإف
 فلاوسلا ىلع مالسلا لقو

 تلدبت ةايحلا نا

 ۔ _ ٣٦٧

 رم اسم ١ يف ةع ارمل ١ انع

 رئاح ركفلا نإاف رذعاف

رباغ لوسر ضيرقلاو



 ۔ ٣٦٨١

 
 

 بناج
 :مم

 ةطشنألا
 ةفاقثلا

 ةسدألاو
 ةلا

 راس
 اهس

 .دتنملا
 :مض

 هتطشنأ
 ٥

هتالاعف



 (١) . . 1 ر / :م

 يل وعملا ملاس نب رصان : رعش

 اشحلا بئاذ ىوه اذ ىنضأف ىنغت

 ايناه بحلا ةوه يف هبلق 0"لىوه
 هداؤف ميلحل نبلسي سن اوا

 هرهقب اعاجش ىنضأ مك بحلا وه

 ىلآلا فقوتساو لالطاألاب(")ماه نمو
 اودغ مهنكلو اجيهلا يف دسألا مه

 ىوهلا هميت بصلا ام نا تليلخ

 ىرتفم ناك امو اودع اذا رثك

 ىمللاو مسابملا تاذ ىمدلا نسحب

 امرغم ناملو رهدلا نهب ودغيف

 امدنع فراوذلا هيقآام حست

 امدقت نميف ىسبعلا ةرتنعك

 ىمدلا نطوم يف عمدلا ىرجاو هيدل

 ايلعا ىرولا نيب قشعلا دقب ىراسأ
 اميت هاورش لبق نم ذا ورغ الف
 امدق ثيح نم ساانلا يف مهثيدح

 امرصت بيبح ىركذ نم عماسم ا فنشو ٥ اوس ام ذبن او قحل اذح

 اضرلا جهنم نبتست ونرا ثيح لفو
 بصخم لضفلا نم عبر يف كلحأ

 انسلاو زعلاو دجملا وذ ىنملا نايع

 ملو تملسا ذم دشرلاو ىدهلاب تلع

 اضرلاو بحرلاب رهطلا لوسر تقلت

 ايظ الو اعوج شخت ال هكلستن
 ايجسم ايوص ريخلا هيلع حسي

 ايس امو تامركملاو ىلعلا دهمو
 امدلا اهضرأ ىلع تبص الو فلاخت

 امركت امارتحاو ابح هتواو

 يبعشلا رعشلاو حيصفلا رعشلا تالاج يف م٠٩٩١ ماعل.ةثلاثلا يبدالا ىدتنملا ةقباسم يف ةثلاثلا ةزئاجلاب ةزئافلا ةديصقلا )١(

 . ةصقلاو ثحبلاو

 . طقس يا )٢)

 . سيقلا ؤرما ينعي (٣)

 ۔ ٣٦٩ ۔



 نيب ىوث

 نيعئاط هيدل اوراسو

 امركم ازيزع اهيلها

 ةزع أ

 السم اروكش ‘‘)ضار مهرداغو

 ايه دشرلل مزعلا فقون : نوثحي

 السو ىلص هللا هيلع لوسرلا بحاص ةيادهلا قيدص مث اوقل
 امعنأو الاون مهالوأو يبنلا ةفيلخ داشرلا وذ مهيلع ىنناف

 ىمعلا قزم يذلا يداهلا نم داشرلا يغتبي نزام راس ال لبق نمو

 (١ءإےسلا تلهنا ام رطقلا اذه لهأ ىلع امئاد رسيلاو ريخلاب ىفطصملا اعد

 اممتللا را ذخفلاهلحو بيبحلا انرطقب ءاعدلا كايذ رثأف

 ءااإےسلاو ضرألا طشكت نأ ىلإ ريطملا "هباحس ادوج لهني لزي الو

 ام ارح او جيجحل ١ ىبل امو رينمل ا ا دب ام ركشل او دمحلا لج هللف

 اهقفأب ىفخت ام يضرا هللا ىعر

 تفرشو اهيف كالمألا تعباتت

 ةحر سانلا ىلع هيدايل ضافا

 مهفيعض ريسي انما مهلبرسو
 امركت نوهتشي ام مفوخو

 ىمحلا يف رخا ءاض آالاو رينم

 ىمتنم نئادملا نيب اهتناكم

 امعنت تباطو :ايندلا هتعلطب

 اعنم نالذج لكلا ىحضأف ادوجو

 أيمص ثيح ىلا ادرف رذح الب
 ايف يفو ميعن يف اوشاعف مهيلع
 ىمه اذإ ثلملا ىصحي لهو عاري

 اهسنم فلخلا ادع نا ءيشب بولقلا ةرامع دنع ضرألا نارمع امو

 احزان ناك نم جاتلا بر فلأت

 اونثناف لئابقلا نيب ام فلاو
 افعاضم باوثلا سوباق هللا ىزج

 هئاوتسا ديع ديعلاب هل ائينه
 ةياغ يدنع ركشلل ام نيالوما

 ةمارك سوفنلا تييحاف تننم

 )٤( رعشلا يف ةصاخ نود وغللا زاجأ .

 . باحللا انه ءايسلا ))

 . ءاعدلا لإ دوعي ريمضلا )٢)

 ۔ ٣٧٠

 ىمح امو نايع نع ءانبو هاوه

 ملعتل رظناف راصنألاك ءالخا

 ايظعملا ماقملا ىرخألا

 انرت انهو يرمقلا ام شرعلا ىلع
 اجلا كايعنب نم رذعاف كايعنل
 اموهو فيعضلا حاتراف تنماو

 يف هءاقلو



 ايظلا اذ كيدايا تلب وأ ىيركشب قطان هاف ام هللا مالس كيلع

 اظنم ادقع راص دق انثلا اهيلع ابعاك ءاديغ ءارطالا نم كاهو

 ايسبت مكنم ناسحالا قراب امو ايضلا جلبنا ام مايألا ىدم مودت

 [ تمت ]

 2 ل

۔ -_ ٣٧١
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 ۔

 ذاتسالا
 دمحم

 ىدشلا
 سيئر

 ةيعمجلا
 ةيفاقثلا

 ةكلمملاب
 ةيبرعلا

ةيوعسلا



 ءابالا نامع

 () يحاورلا ناميلس نب ملاس نب رصان : خيشلا رعش

 قهاش لك ىتفلاب ومسي ملعلا وه
 هلضفب الا داس نم داس لهو

 ةريس نيدايملا ىتش يف ملعللو
 هلهأ معفرت ام الا ملعلا امف

 ةودق ريخ انل اوناك نم هللا ىعر

 ةيتف ملعلاب تيبر دقل نايع

 اوعلطت مولعلا تالاجم ىتشل
 ةريسو وحنو باداو هقفك

 بتاك رعشلا نود بيدأ نم مكف

 اهبارت قوف دجملا نايع مهتمن
 اهعوبر يف مهراثآ انل عشت

 ىلعلا ربنم يف تلزال ابالا نايع
 يضهناو دم احملا رشن ىلا قىيموقف

 هيعوو دالبلا ناطلس ةضهنب
 اهحورص ةانب اوناك ىلألا ثارت

 ارمشم ضوهنلل ادجم ماقف
 ىهنلا هداترت بادآلا ىدتنم ىنبت

 ةيتفو لوهك نم افيفل مضي

 قباس ريخ نكف لضف نم هيف ايب
 قئاقحلا لكل اكرد نىلعلا لانو

 قذاح سفن يف ملعلا اذه ناك اذإ
 قئارطلا عيمج نم اموي ءوسلا نع
 قراشملاو اهبرغ يف هليصحتل

 قئالخلا نيب ءازوجلا قفا ىلإ
 قماس تيصلا رئاط دجم خيراتو

 قطان قحلا ربنم يف عقصم مكو
 قراوطلا موجنلاك ارانم اوناكف

 قهاش قوف ىرقلا نارين لثم ىرت
 قئاقحلا ءايس يف ىوري انايب
 قئاع نود نم رهدلا دج دج دقف

 قباع تارسملاب ثارت رشنل

 قلاجخ ةاضرمل ىوقتلا سسأ ىلع

 قئالعلا كلتل الصو هئايحال

 قئادح وذ خماش حرص وه اهف

 قراف نود نم بادآلا ىوتسم ىلع

 ةيبرتلا ريزو يرذنملا ظوفحع نب ىج يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف تيقلا ةديصقلا )١(
 ىليلخلا لع نب هللادبع خيشلا ةداعس اهرعاشو نايع بيداب ءافتحا 1 ١٩٠ رياربف ٠٢و٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو

 . ةيبهذلا يدالا ىدتنملا عرد هديلقتو

 ۔ ٣٧٢٣ ۔



 قئاف ميركتل وأ ءافتحا ماقت

 قباس زازعاو بوهوم ميركتل
 قباستلا لاجم يف ىلجملا ناكف

 قئاقحلا كردل اردق ارس انايب

 قلايع تارس نم دجم مالعاو

 قباسم نم هطوش يف نكي مل اذل
 قباسو حبراف راكفألا ملاع ىلع

 قئادحلا تافراو انيلع لظت

 قفارملا ىذه نيب يبأ جومو
 قماو بلق نم هالوأ 11 ءازج

 قرابل ضمو رضأ ام هباحصأو

 هج
 ةركك

۔ -_ ٣٧٤



٠ 

 « حبلخل »

 (') يوالقصلا دمحم نب ديعس /سدنهملا

 المحشم ينايك يف كبح تجرسأ

 نادجولا هلالج رونب يوض
 ظفاح ةقيلخلا ذنم فكاع انأ

 ناصت قوقحلاو كبح تاولص
 رثام كاوه ىف ىنتميت دق

 ناسحإلاو نسحلاو ةيبرع
 ىتجهم ىف تقرشأ كدجم تايآ

 نايرشلاو قارعألا اهب ترجو

 ةكيلم عولضلا نيب ترتخبتو
 نافجألاو بادهألا اهل تشرف

 اا١)هاجم قشي امجن تقلأتو

 نايبت رحبم طيخ لك هيف

 يرطاخ يف اهعيمج روصعلا تنأ
 نامدإ ىوهلاو كقيشع انأو

 ادقرف كئانس نم يناعملا تغص

 نايبو حماطم نيعدبملل
 امرغم كنحل مايألا يف تودشو

 ناوكاألاو قافآلا هب تراط

 خراص فرح فلأ كتبتك دقلو

 م ٠/٤/٩ ١٩٩ قفاوملا ه ١٤١٠ ناضمر ١٠ نينثالا موي ءام يبدالا ىدتنملا اهماقأ ىتلا ةيرعشلا ةيسمالا يف تيقلا )١(

 ۔ _ ٣٧٥



 ناهرب ىنسلاو فيس قحلا

 هحانجب انحومط نامزلا ىطغ

 نامزألا حتفت نأ انحايطو

 مبهتامه اولبرست نوبهاولا

 نادزي مهوطخب دولخلا حبص
 رهزم مهامد 8 ةلاصألا دم

 ناقيإ مهدعوو جيلجلا حرف

 اوقناعتو مهشومر قوف هوسرغ
 ناميالاو دجلا مهروتسد

 هليهصو .. هعارش .. جيلخلا نول

 ناونع .محل لايجأ .خومشي

 مهمزع ي قراب ةراضحلا بكر

 ناكرألاو تايارلا هب ىلعت

 مهلئاطع نويع نم قفدت بصخ

 ناوشنلا اجرلا هيف للهتم

 ةنوميم امحالم نرورمحازتي

 ناطوألاو خيراتلا اهب وهزي

 مهمزح ةنعأ يولت ةدر ال

 نارق ىدملاو دمحأا جبنلاف

 اهروشن يكزلا دمحلا نم ريس
 ناعمللا اهجهو نم ءعىفطني م

 انضبن يف نذؤم ةايحلا توص

 ناذالا ممست نأ ةدابعف

 نماوك زفتست نأ افولا نمو
 ناينب ىدملا ىلع ليطتسي ىك

 انسبأ نفكيال نأ افولا نمو

 ناعير انسمأ يف هل دف

 ۔ -_ ٣٧٦



 ناتقلا هرجف نم انل دغو

 ن ايمقمعل ا هرحب نم انل دغو

 . مهراعش نوعدبملا نوبهاولا

 ناسنالاو ناشظطوألاو هللا

 ةضيرف دالبلا ىلإ ءافولا لذب
 نا دلبل ١ لمهت ن أ بل اثمو

 الئامخو الحاوس جيلخلا ينطو

 نمحرلا اهزع دق ابكاومو

 يمد يفو فاخغشلا يف كبح تبوذ

 ناقفخلا ب ذعتسي هب الز ١

 ةلخن ايالخلا نيب هتعرزو

 ةر اهط حابصل ١ قل ١ هتلمحو

 نادجولا هلالج رونب ىوضي

 ايوامول

۔ _ ٣٧٧
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 ه بزهو بح

 يسر اقلا رط اخ تنب ةدىعس /رعش

 هبح نم ىوهلا قفخ
 هرطع ضور لك يف

 لامجلا لجخ هنسح نم
 يذلا ناحبس لاق دق

 ةناكم نيب

 ىتحرفل عمو

 هليثم دوجول ا يف ام

 يف تو دغو هتبح أ

 هنانب عوط رمال ١

 ىوه او غاط رحسل او

 فكي نأ ىبلق تلأسو

 تيوه نمو تيوه دق

 ابطقم داؤفلا بضغ

(١( 

 املكتي

 امعنتي ل او اكلم

 اا سلب يسؤبل تناك

 امنرت د اؤفل ا صقر

 اهسا هيقتي نم

 امحرتم اكسنتم هبارحح

 امن دق ىبلقب ارهز

 امل يبلق اي تلقو

 )١( نينثالا موي ءاسم يدالا ىدتنملا اهماقأ يتلا ةيرعشلا ةيسمالا يف تيقلا ١٣ ناضمر نم ١٤١٠ قفاوملا ه ١٩٩٠/٤/٩م .

 ۔ _ ٣٧4٩

 



 هلاو ينأ تفرعف

 تب أر ن الم ت دعسو

 لقت ال 5 اقوشو ابح

 اف

 همسا ردبل ١ ةحفص ف

 هتابنح ف دعل او

 همامك أ يف در هل اك

 انل لهف تيبأ اذإو
 قشاع ملب ملحلاو - - 1 , او

 اراع سيلو تمزه ف ١

 ۔ _ ٣٨٠
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 ل اعم ةملك

 يرذنملا ظوفحم نب ىيحي

 () بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو

 ىلصو ٠ معن نم انيلع هغبس أ ام ىلع هل ركشل او هلل دمحل او ‘ ميحرل ١ نمحرل ١ هلل ١ مسب

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخو ذ نيمألا هلوسر {}©{[ا دمحم انديس ىلع هللا

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 . دعبو . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ، لصيف نب يلع نب لصيف ديسلا ومسل ث ريدقتلاو ركشلا غلاب نع برعأ نأ ينرسي
 . لافتحالا اذه ةياعر فرشب 5 ةصرفلا هذه يل هتحاتا ىلع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو

 نب هللادبع خيشلا ةداعس .« نايع ي بدألاو رعشلا مالعأ نم ملعل اےیركت ماقملا

 . يليلخلا يلع

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 { اهرابتعا يف تعضو ةلماشلا ةيراضحلا اهتقالطنا يف نايع نأ سفنلا نئمطي ايمل هنا

 . اهرضاحل عفدلا تاودأ نم ةادأو 3 اهلبقتسمل زفاوحلا دحأ هرابتعاو اهثارتب مايتهالا

 ءافتحا هيلاعم ةياعر تحت م٠٩٩١ رياربف ٢٠ و ١٩ يموي يدالا ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ةملكلا تيقلا )١(

 ءابدأو يركفم نم ةبخن لفحلا ءايحا يف كراش دقو ةيبهذلا ىدتنملا عرد هديلقتو . يليلخلا ىلع نب هللادبع ليلجلا خيشلاب

 . ندرألاو تيوكلاو ةيبرعلا رصم ةيررهمجو ةنطللا

 ۔ _ ٣٨٣

 



 { ةينايعلا ةلاصألاب انوفقثمو انؤابداو انباتك طبتري نأ زازتعالاو رخفلا ىلإ وعدي ايمل هناو

 ىلع { ةرصاعملا ةينفلا مهتاعادباو مهراكفأ نوزربي ثيحب ، ثيدحلا ركفلا ىلع حتفتلابو

 . انثارتو انتلاصأ عم مجسني وحن

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم اهدوقي يتلا ةكرابملا ةضهنلل ناك دقل

 لك تمع يتلا 9 ةقرشملا ةيراضحلا ةقالطنالا هذه يف رثألا ربكأ { مظعملا ديعس نب سوباق
 هؤانب ثيح نم { تالاجملا عيمج يف ينايعلا ناسنالل ةديدج اقافا تحتفو . دالبلا ءاجرأ

 نيب 3 هب اقئال اناكم هل ذخأيو ١ بكرلاب قاحللا نم نكمتيل .3 هليهأتو هميلعتو هدادعاو

 . ملاعلا يف ةمدقتملا بوعشلا

 سرا ذملا ءاشنا ‘ هللا هظفح هتلالج تاهيجوت لضفبو هللا دمحب مت قلطنملا اذه نمو

 ٥ ليج دعب اليج انئانبأ نيكمتل 0 ةيفاقثلاو ةيملعلا تاسسؤملا راشتناو تاعماجلاو دهاعملاو

 هتلالج ت امركم لضفب مت اك . ةيلوؤسمو يعوب ةينطول او ةيعايتجال ١ مهت ابجاوب م ايقل ١ نم

 مهل ءعىضي اساربينو ٠ ةفرعملاو ركفلا داورل اعجتنم نوكيل ٦ يبدألا ىدتنملا اذه ةماقا ةيماسلا

 . ناع يف ءابدألاو بدألل اماسوو عادبالا لبس

 لعاشم نم العشم ىقبي نأ ىلا علطتن اننإف & طاشن نم ىدتنملا اذهل ايب ديشن ذإو

 مايتهالاو & بهاوملا باحصأب ضوهنلا تارشؤم نم اديدج ارشؤمو . ةنطلسلاب ةفاقثلا

 ٠ نيسرمتملا ءابدألاب كاكتحالاب ٠ ةفرعملاو ةريخلا لين مه حيتيف ‘ مهبدأو بابشلا ركفب

 . مهنم ةليبنلا فادهألاو ةديجلا نيماضملا باستكال

 لخاد ةيفاقثلا تاسسؤملا عم نواعتلا نم ديزملاب ىدتنملا اذه موقي نأ لمانل اننإو

 تاهجو لدابتو ةفداهلا تاشقانملاب ةلفاح هتاسلجو هتايلاعف نوكت نأو ٠ اهجراخو ةنطلسلا

 ةيبدألا تايسمالا دقع نم ديزملا قيقحت نم نكمتي ناو . ةبحملاو دولا نم وج يف رظنلا

۔ -_ ٣٨٤



 نأش عفرل . ءانبلا ديفملا دقنلا عيجشتو © يركفلا عادبالا رشنل ، حوتفملا ربنملا ةقيرطب

 ةيمنتلا تالاحع يف نأشلا ةعفر نم ةنطلسلا عوبر هدهشت ام عم ىشمتي ايب ناع يف بدألا

 . ريبكلا روطتلاو ةلماشلا

 نأو © هجو لضفأ ىلع ةمركملا هذه رايثتسا انؤابدا نسحي نأ ىلإ 5 ةقث انلكو © علطتن ذإو

 نم هققح ام { زازتعا لكب ىدتنملا اذهل ركذنل اننإف {، مهمايتها لك حرصلا اذه اولوي

 ءانث لكب هل ركذن ايك 0 ةيبدألاو ةيركفلا ةحاسلا ءارثا يف قحب تمهاس ، طشانمو تايلاعف

 يف هتاوطخ ىلوأ أدبف . نيينامعلا ءاملعلاو ءابدألا ميركتل هتطخ يف اهيلا هبتا يتلا ةتفللا كلت

 نم سطسغا يف يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا خرؤملاو ةمالعلا ةليضف ميركتب لاجملا اذه

 يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعس ميركتب ةريخلا ةريسملا هذه مويلا عباتو ، يضاملا ماعلا

 . ةنطلسلاب بدألا ةمدخ يف اومهسأ نم ةمدقم يف ربتعي يذلا رعاشلا بيدألا

 مكحبو . ذاذفألا اهئارعش لئومو ، نايع ءاحيف لئايس يف أشنو دلو دقو 9 وهف
 مامالا موحرملا همع يدي نيب ، بدألاو هقفلا سلاجمب بابشلا علطمو رغصلا ذنم هلاصتا
 ةبهوم نم هللا هابح ايبو { نيينامعلا ءاهقفلاو ءابدألا نم نسلا رابكو يليلخلا دمحم خيشلا

 3، رعشلا يف هتحيرق تلبحت دقف ، روذجلا ةقيمع ةيفاقث ةيفلخو & عساو لايخو ةقداص ةيؤرو

 تالاعفنا نم هردص يف جلتخي ايع اربعم هضيرق باسناو ا عدباو نفلا اذه يف عربو

 . ةرياغتمو ةنيابتم تارثؤمو لماوع نم ةيتايحلا هتبرجت سمال امو & تاعابطناو سيساحأو

 . عيفر قلخ نم ايصخش هب ىلجتي ايب ةصاخ ةناكم لاجملا اذه يف انرعاش أوبت ذقو

 . هتلاصأو هتبورعو هنطوو هنيدب هزازتعاب لثمتي

 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 عيمج ثحا نأ ىرأ ، بدالا يف انمالعأ نم ريبك ملع ميركتب لفتحن نحنو اننا
 ثوحبلاو تاساردلا نم ريثكلا ءارجا ىلع . ةيفاقثلا ةيلوؤسملاو ةيبدألا مالقألا باحصأ

 انلايجأببيهل. نلو -ء. ديدجلا .يركفلا عاديالاب ةينايعلا ةحاضنلا ءارثال-. ةضيفتنسملاوةداجلا

 يف ةدوشنملا فادهألا قيقحتو 93 ةريسملا هذه ةعباتمل اهدعاوس نع رمشت نا ةدعاصلا

 . لاجملا اذه

۔ ٣٨٥ ۔



 . . ميركلا لفحلا اهيأ

 ىلع نب هللادبع خيشلا ةداعس بيدألا رعاشلا ىلا ةئنهتلا هيجوتب هذه ىتملك متتخأ

 5 ةداعسلاو ةحصلا هحنمي ناو . هرمع يف دمي نأ ريدقتلا ىلعلا هللا الئاس 3 ىليلخلا

 . هعادباو هركف نم اديدج اضيف ةيبدألا هعئاور ىلا فيضيل

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . اعيمج مكركشأ

 .و...

۔ -_ ٣٨٦



 ١) دومجلا هللا فيض ىاعم ةملك

 ءايبنألا متاخ ، دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهردقل اييظعتو اهل اييركت ةقيرعلا ةمألا هذه ةغلب ديجملا نآرقلا هيلع لزن { نيلسرملاو
 اذه رمأ { ماودلا ىلعو ، نوملسملاو برعلا اهؤانبأ يعي ىسعو لعل 0 نيملاعلا يف اهتناكمو

 هماكحأو نيبملا هثلا باتك ىلا عوجرلاب مهنوؤش اوعريو ، مهرومأ اوربدتيف ميركتلاو ريدقتلا
 ايئاد انموق ىنب ركذن © ىحصفلا ةيبرعلا انتغلب ىهلالا روتسدلا ۔ باتكلا اذه .3 ةميوقلا

 رويغلا ناسنالا كلذ وه هرعشو هبدأب { هلعفو هلوقب ال صلخيو اهناش همهي نم ناب ادباو
 يرعلا ىدتنملا اذه يفو & ضهانلا دلبلا اذه يف انه مكميركت مركي نأ يغبني يذلا ينولاو

 ليلجلا انخيش ةيصخش . . ةدجاملا ةيمالسالا ةيبرعلا ةيصخشلا هذهل رهازلا يمالسالا

 ( نايع ) يف زربي رصعلا اذه يف نيزرابلا برعلا ءارعشلا رابك دحأ { ىليلخلا ىلع نب هللادبع

 نيبيطلا اهلهأب ةليصالا ( نايع ) . . دلاخلا يمالسالا ثارتلاو ةيبرعلا ةلاصألا ملاعم ىدحإ

 ٥ مهب اراختفا ءالجالا نيينايعلا ىلا زمري { هديلتب هفراطو 3 هثيدحب هميدق لصتملا اهثارتبو

 اوزجنا امو & تاكربلاو ريخلاو نميلا ةريسم ىلع رهدزملا مهرضاحو . رهازلا مهيضامب ازازتعاو
 ةيعاو ةمادقم ةئيرج ةميكح ةدايقب راظتنا لوط دعبو طاشنو ةمهب نوزجنيو ةقئاف ةعرسب

 ناكو { حاجنلا ناكف . رابك لامآ نم اهيلع قلعي ناك ام ىلا اهاطخ ريدقلا يلعلا هللا ددس

 . اهفيلح ىلاعت هللا نذإب قيفوتلا

 نحن . اننيب لدابتملا ءاخالاو ةدوملا رعاشم اهرطعت تايحت اهرركنو اهدكؤن مث ..

 يف عمجتت تاينمتلا ىمسا ةداسلا اهيأ مكيلاو {، ندرالا يفو ( نايع ) يف يبرعلا بعشلا

 مكدلب ةرايز ىلا ةليوط نينس ذنمو قوشلا يب ادح دق املاط يننأب اهزجوم نع ربعال يحناوج
 ةنيمثلا ةبسانملا تءاج ىتح ددؤسلاو . . تاءورملاب ةخخاشلا 0 نايع ۔ يدلب ۔ رماعلا

 ريزو يرذنملا ظوفحم نب ىحي يلاعم ةياعر تحت يدالا ىدتملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف ةملكلا هذهب هيلاعم كراش )١(

 عرد هديلقتو يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعب ءافتحا كلذو م٠٩٩١ رياربف ٢٠ و ١٩ يموي بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةيمشاهلا ةيندرالا ةكلمملا يف ةيرازو بئاقح ةدع دلقت قباس يندرا ريزو دومحلا هتلا فيض ذاتسالاو . ىبهذلا ىدتنملا

 . ةيريخلا تايعمجلا نم ديدعلا ايلاح سأرتيو ةعيفر بصانم ةدعو

 ۔ ٣٨٧



 يل ناكف ليلجلا انخيش ميركت يف ةكراشملل 0 روقولا ىدتنملا اذه لبق نم تيعدو .{ ةنوميملا

 اذه اوأيه نيذلا ىلا كلذك ريدقتلاو ركشلاو مث ةيلاغلا ةينمالا هذه قيقحت { هللا دمحبو

 . ليمجلا نافرعو ءافولا تاقلطنم نم يميركتلا لفحلا

 اطبتغم مكراوجبو . مكراظنأ تحت فقأ 7 ةليبنلا مكباحر يف ۔ ةوخالا اهيأ اذنأهو

 يدابملا ىلع مث © كرابملا ءاقللا اذهب احرف ةلوؤخلاو ةمومعلا ينب { ءازعألا لهألاب يقتلا ينناب

 نولدابتي . . ءالضفلا نوينامعلا اهلدابتي يتلا ةليبنلا فادهألا ةيرارمتسا لجأ نمو ةميلسلا

 © دحاولا نطولاو © دحاولا عمتجملا يف ءاخالاو ةبحملاو ةقثلاو ، ليمجلا نافرع رعاشم

 نع ىهنتو فورعملاب رمأت ك سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اهناب تفصو ىتلا ، ةدحاولا ةمالاو
 نيلماعلل ءافولاو ليمجلاب نافرعلا هرهاظم نم يداقتعاو ييأر يف فورعملاب رمألاو . ركنملا

 هذهو اميسال ةعيفرلا ميشلاو ، ميوقلا قلخلا رهظم وهو مهيوعشو مهممال اريثك اولمع نيذلا
 & ريخ رئاشب ةضهانلا نايع يف ملسملا يبرعلا انبعش اهب فصتي ةليصألا ةليمجلا ميشلا

 يف . . ريبكلا اننطو ءاحنأ يف نورويغلا نومتنملا نورابلا اهب يداني ةقرشم لامآ عئالطو

 قوقح نوطمغيو 0 ليمجلل نوركني نممو ، نيدحاجلا نم ديدعلا اهيف كانه تاعمتجم

 انم ةبيرقلا ةيبرعلا انرايد ءانبأ نم ديدعلا نأب ةحارصو ةأرجب ال اهلوقأ يلاتلابو نيرخآلا

 حلاصل اريثك اولعفو ءاخسب اولذبو اوحض نيذلا دوهج يسانت ةبيعم نوشيعي اعم ةديعبلاو
 نودحجي نيذلا نوقاعلا كئلوأ ةصاخبو . اهنأش ةعفرو مهتما ةدايسو مهتاعمتجم اياضق

 اولازام نيذلا ءارعشلا ىلع نولواطتيو رعشلاو بدالاو خيراتلا نيدايم يف نيعدبملا تازاجنا

 زربأ نم ، يداقتعا يف وه يذلا {. رعشلا برعلا فرع ذنم هل ديرا ايك رعشلا نوضرقي

 هذه يف ظحلا يندعسي ىتلا رايدلا هذه نم تقلطناو تقثبنا ام ةمالا هذه ةراضح تامالع

 هذه نم نأب لوقلا ديكأتب ازتعم ةيبدألا اهربانم نم ربنم ىلع نم ايلكتم نوكأ نأ 3 ةعاسلا

 . اهتيدوأو اهدودسو .3 اهتعارز نونفو . اهنارمعب ةيملاعلا ةراضحلا تقلطنا عوبرلا

 ميركت يف ةكراشملا ىلا ىعدأ ذإ ينرمغت ةداعسلا نم ضيفب رعشال يننإ . . لجأ

 ىأر يبدألا ىدتنملا نم ةوعدب بيطلا دلبلا اذه تايصخش نم ةذف ةيبرع ةيمالسا ةيصخش

 ةوخألا رعاشمب ةرطعملا هئاوجا لالظ يفو & بيهملا لافتحالا اذه يف اهميركت هتابجاو نم نأ

 ارركم مهعم تيتا نوملسمو برع ةوخأ ميركتلاب ةكراشملا فرشب ىظحيو {. ةصلاخلا

 . يلايخ تبعاد املاط ةينمأ قيقحت يل ردق دق يذلا هلل دمحلا

۔- _ ٣٨٨



 مه مث ةيبرعلا ةلاصألا رئاشب مهعمو راحبلا اوباج روصعلا دعبأ ذنم ( نايع ) ءانبأو
 © فارطألا ةيمارتملا ملاعلا قافآ يف ةديعب ةنمزأ ذنم ةبورعلا تايار اوعفر فالسالا نوينامعلا

 ناك ةرفظملا ةيدمحملا ةيمالسالا ةوعدلا ريدقلا هللا نميب تماق اذإ ىتح {} نيفشتكمو اراجت

 عيضتو 0 لئاوألا مامأ قيرطلا ملاعم تءاضأ ، ىدهلاو رونلا لعاشم ةلمح نم نوينامعلا

 اوناك نيذلا رخاوالاو لبقتسملا لايجأو ، رضاحلا ليج مامأ لعاشملا كلت فاعضأ فاعضأ

 ةيناسنالاو ، ديحوتلاو ناميالا ةلاسر رشن يف نوعوطتي البقتسمو نآلا مهو { اوعوطت دق

 لئاوألا كئلوأ ةصاخبو هنع ىجن وأ هللا رمأ ايب غيلبتلاو ، ةبطاق ملاعلا ىلإ ةحمسلا اهميهافمب

 نع هللا مهازج ايقيرفا راطقأ ىلاو { ةيصاقلا ةيقرشلا راطقالا ىلا اورماغو { اورفاس نيذلا
 نم ديزملا ديزملا اهتاحفص يوتحت ةينايعلا تاروطتلا خيرات تالجسو { ءازجلا نسحأ مهتمأ

 . راربالا ةوعدلا ةلاسر ةلمحو } راربالا ءادهشلا ءايسأ

 اهتضهن هيلا تراص امو ةيمالسالاو ةيراضحلا اهتاروطت فلتخمو نايع نع ثيدحلاو

 لفحلا اذه يف سيلو © لوطيو لوطي . ةحجانلا ةيداصتقالا اهتاطاشنو ةيهازلا ةينارمعلا

 دق امو هب ىفتحملا ريبكلا انبيدا ةيرعاش انه بولطملاو & تافلؤمو بتك هلاجمف .3 هلاج

 ةينطو ةيبرت لوصأ اهنأب لوقلا حصي ةيماس ايلع لثمو . ةعيفر ميق نم هراعشأ تنمضت

 برعلاو ،} قالخالا مراكمو 0 رهطلاو ، ناميالا ىلع نيملسملاو برعلا عمجت ةيمالسا ةيبرع
 اهلابح دتشت ةداح ةيقالخأ ةمزأ نم نوناعي ةيدرفلاو ةقرفتلاب { ةحلاكلا ةيلاحلا مهفورظ يف

 يتلا مئازهلا ءارو نم يهو مهب لحتو مهب تلح يتلا مهتابكن بابسأ يه باقرلا لوح
 © وهلتو . مكحت ةيلابا الو دوست ةلوهج ةيحطسو ىغطت هيتاذ ةرثا تمادام قحلتو ؤ تقحل

 ينب نم نوريثكو . ةرثعبم ةجوعم فوفصلاو . ةرفانتم ةضيرم بولقلاو & ىتش رومألاو
 قوقعلا تامزأ ىضرم براغملا نم ديدعلاو ، قراشملا نم ديدعلا يفو تفلسأ ايكو . انموق

 © ثارتلا ةلاصاو يضاملا ميقل ضيغب ركنت ىضرم كلذكو {. ليمجلا ناركنو } دوحجلاو
 دهع ىلع تلازام ىرخأ ةيبرع راطقاو هللا اهايحأ ( نايعف ) { الماشو ، اقلطم كلذ سيلو

 ةغل ةيبرعلاب زازتعالا اهتعيلط يفو { ةديدع ةيثارت رخافمب رخفت مالسالا قاثيمو 0 ةبورعلا
 ةلاصألا ( نايع ) يهو ث ميلعلا يلعلا هللا باتك ةغل يهو ال فيكو & تاغللا ىلع ومست

 نوعب يهو ال فيكو 3 نيعدبملا ءارعشلاو نيصرلا رعشلابو 0 ءابدألاو بدألاب ىنعت داجمألاو
 ىتلا . ةدروتسملا ةليخدلا ءارآلاو ةمومسملا راكفألا تاقالزنا يواهم ىلا فرجنت نلو مل هللا

۔ _ ٣٨4٩



 ةليخدلا تايلكلا عيشتو . ةيبنجألا ةناطرلا ىشفتتل ، ميركلا نارقلا ةغل انتغل ىلا تءاسأ

 يك ةمألا ءانبأ سوفن يف سايلا ثعبو & برعلا خيراتب ةيعوتلا ىلا فداهلا رعشلاب ىردزيو

 ةايحلاو { ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولا ينامأ { رابكلا ينامألا غولب هيف ام ىلع نيدهاج اولمعي

 . ةميظعلا قالخالا ومسو تاءورملاب ةرهدزملا ىلضفلا

 هيفو ، لؤافتلا هيف & خماشلا يبدألا ىدتنملا اذه يف ءاقللا اذه هيلا فدهي ام انرسيو

 هذه يف رعشلاو © بدالا مركن { مهعمو © مهنم نحنو { انه انلهأو © ماسبلا لمالا
 يف لوجي امع اريبعت ز هرثن يف ابيداو ، هرعش يف ارعاش همركن { انسوفن ىلا ةببحملا ةيصخشلا
 . اهرمأ حالصو ةمألا هذه حلاص لجأ نم ، برعلا نيركفملا ناهذأ

 © ايكحو 3 ةحاصفو ةغالب ] توتحا امو . يليلخلا خيشلا ةداعس رعش نيواودو

 رعاش هنا يعدي ، ملسمو يبرع رعاش يأ نم دارملا يه امنا . اخيراتو & اصصقو الاثماو

 يه ليلجلا خيشلا يف ترفوت يتلا تازيملاو أ تافصلا هذهف يلاتلابو ريدقتلاو ءانثلا قحتسي

 ققحو ‘٠ هيلا اعدو { هب ركف نم هللا ىزج .ث ريبكلا لافتحالا اذه ءارو نم تناك قلا

 هقاوسأبو . ةرهازلا اهدوهع يف بدألا تايدتنمب انركذي 0 ءازجلا نسحأ انع . هتركف

 ةباطخلا يف سفانتلل اصرف ةيونسلا اهتابسانم تناك اينيح 0 قارعلاو . . زاجحلا يف ةيخيراتلا

 هرثنب بدألاو ءابطخلاو ءارعشلا نم نيزرملاب نيبجعملا باجعاو هريدقتو هتيمهأ هلو © رعشلاو

 {. ةفداهلا هتصقو .3 رابكلا اهلامآو 3 ةمألا عقاو نع ةربعملا هيناعمو ، حيصفلا هرعشو { غيلبلا

 رئايضلاو سوفنلا يف جاجوعالا ميوقت ىلا ليبسلا وه هتارظانمو هتباطخو ةحجانلا هتيحرسمو

 { ةولحلا لئايشلاب عابطلا لقصي وهو ةميلسلا ميهافملا ىلع عابطلا ضيورت ىلا ليبسلا وهو
 نيعدبملا حئارق نمو نيصلخملا مالقأبو ، نينمؤملا ةنسلا ىلع هرثنو هرعش بدالا وهو ةماهشلاو
 ريخ لجأ نمو ، ناطوألا ليبس يف ةيحضتلا ىلا سايحلا اهبوعشو ممألا يف ثعبي

 { امادقم . اييكح ادئاقو ادجام ابعش كل دجملاو ( نايع ) اي تكروبف .5 تاعمتجملا

 ، هتاهيجوت ذفنت ةديشر ةموكح هلوح نمو .3 ةديجملا هتماو ، هبعش ريخل شيعي احلصم

 . راهدزالاو مدقتلا بابسأ نم ديزملا ىلا ةفداهلا هططخو

 . دعبو

 حلطصملا يبدألا دقنلا موهفم قفو 3 ادقان ، اذه يعقوم يف ، ينديري ا دحأ لعلف

 مدقت اميف ييأر تلق دق يننا هتب اجاف © يليلخلا رعش نم هيلع يانيع تعقو دق ام ، هيلع

۔ ٣٩٠ ۔



 نحن انديعي هضعب وأ { هلك هرعشو اييسال اردقمو باجعالا غلاب {} ابجعم . انسحتسم

 عابطلا لقص يف هل ناك ام مهرعشل ناك دق نم راعشأو & تايركذو رطاوخ ىلا نيلئافتملا

 © لذبلاو ى تايحضتلا ىلا ممحلا ثعب كلذك مث . ةعيفرلا ايلعلا لثملاو { ةيماسلا ميقلاب

 ءاقب ةيرارمتساو { ةعينملا تانايكلا مايقو © ةلضافلا تاعمتجملا ءانب ليبس يف 3 ءاطعلاو

 : ( يقوش ) اهفصو ايك ةميوقلا قالخالاب ةديجم ةيوق ممألا

 اوبهذ مهقالخأ تبهذ وم نإف تيقب ام قالخألا ممألا امناو

 ظفاحك اوضق نيذلا نم هلاثمأ لوحفلا ءارعشلا ركذال انه ىقوش تركذت دقو ىنناو

 : لئاقلا ميهاربا

 ديجملا كرعاش موي اذهف يدوج تاحفنلاب رعشلا تانب

 خيشلا ، بيدألا موي وه ، م٠٩٩١ رياربف رهش مايأ نم مويلا اذه انموي نأب ينركذي

 { هنارقاو ، هئالمز عم يقتلي ةبورعلا ملاع يف رعشلا ءارما دحأ 5 يليلخلا يلع نب هللادبع

 ( ةلضافلا ندملا ) ناونع قالخالا ىلع زيكرتلا يف يقوش دمحأ قباسلا ريمالا عم ديدحتلابو

 ليلجلا انخيشل عمسي وأ © أرقي نأ ملسم يأو © يبرع يأ ىرحأ امو ةيوسلا تاعمتجملاو

 وهو 3 هرعاشم ومستو 0 هلاب نئمطيو 0 هسفن وفصتل ( ىهنلا يحو ) ةعوسوم يف هب ىفتحملا

 : ولتي نيحو ىرخأ ىلا ةعوطقم نمو ، رخآ ىلإ رعش تيب نم لقتني

 يوس اهموري ال يلاعملا يوذ
 ىوقلا لوتفم مزعلا ديدش لحف

 . . ولتيو ولتي نيح ...

 ىرثلا نيفد وهو هب مركا ةزعو فرش ديهشلا مد
 ازجلا موي يف ديهشلا لثم هبر نم ةفاخم ىتفلا عمد

 هب ىهتني نيحو ، ديزتسيو ديزتسي نأ المؤم ادب دقو { هسفن هيلا قاتشت ام رثكأ امو

 نسحملا دبع لوق لثم نيرخآلا لاوقأ نم ) هيف لسرتسي هناو دبال 0 ةوالتلا نم هظح

 ) يمظاكلا

 ادرو فسخلا اهيدل ىرأ ةايحلا ىضرأ ال هللا ات

 ادبع لنلل نكي رح نطومب زعي مل نم
 : يواهزلا لوق لثمو

۔ _ ٣٩١



 ءىرما سفن يف قالخألا مظعأ ام

 نشوشخي مل سانلا هتنشاخ نا

 هذه تناك ناو اهتابسانمو {. اهدئاصقب لاسرتسالل تقولا عستي ال ةريثك لاوقأو

 3 يليلخلا خيشلا حئاصنو مكحو ءىدابمو راكفاو ءارا ززعت نا يف ةضاضغ دمحت ال ةبسانملا

 : ىقوش دمحأ قباسلا ءارعشلا ريمأ هفلس اهغاص ةلثامم ءاراب

 . المع اومتعط سا ام اولمعت نأ كلملا

 ناقتا لاعألا ىلع نيبي ناو

 نطو ىوه يف اوقالتت نأ كلملا
 نايداو .!=سانجأ هيف تقرفت

 بدأ هتحت ناسل قوف كلملا

 نافرع هيبنج ىلع لقع لوحو ! دجامالا اهيأ معن

 { ةبحملا لدابتو { مائولاؤ 0 قافولاب بوعشلا داجمأو { ةيوقلا ممألا تانايك اهنا

 نحنو ٠ برعلا نحن انجوحأ امو ماعلا حلاصلا ليبس يفو ث ربلا ىلع نواعتلاو . ةقثلاو
 ةداعا ىلا فداهلا بدألاو {. نيصرلا رعشلا ىلا ريرملا انعقاوو © ةبعصلا انفورظ يف نيملسملا

 3 داجمألا دوهع يف اهيلع ماق دق ناك يتلا ةيوقلا مئاعدلا لثم ىلع ةمألا هذه نايك ءانب

 لك يف هتحيرق تداج دق مايهلا انخيش نأ ىلإ ترشأ دق انأ ام اذا اغلابم ينارأ الو 3 ددؤسلاو

 & فوفصلا صارت ىلا ةريخ ةميرك ةوعد راطالا اذه قاطن يف وه ايب رعشلا اهيف لاق ةبسانم

 ليبس ال " اننيعأ بصن ىلاعت هللا وهو { ايلعلا يه هللا ةملكو { ةملكلاو ، يأرلا ديحوتو

 وهو ، هيضري ام نولمعي 0 نيبئات . نيعشاخ هيلا نيملسملاو ء برعلا ةدوع ريغب حاجنل

 وحنلا ىلع انتمأ ةمدخ هيف ام ىلا اعيمج اناطخ ددسي نأ هيلا لسوتن ، ليكولا معنو انبسح

 انرئايض هنع ىضرتو { هللا يضري يذلا وحنلا ىلع انماهمب مايقلا عيطتسن نلو . لمكالا
 . ةديمحلا ايازملاو { ةلضافلا قالخألاب انيلحت نحن اذإ الإ

 ١ بقاثلا هكفو ، نيصرلا هبولسأب اهنع اربعم ىليلخلا رعش لك نوكي نأ لمجأ ام

 هدئاصق اهتروص ةنيتم 3 ةيوق مئاعد ىلع يوسلا عمتجملا ءانب ىلا ةفداهلا هراكفأ ومسو

 لبق نمو ةياهنلا يف فتهن املثم ريدقتلا تايحت هيلإ اهرركنو © ةحمسلا ةديقعلا نم ةاحوتسملا

 { ءارعشو . ةليلج ةموكحو . امادقم ابعشو . امام ادئاق 0 ةرهازلا نايعل ، ةيادبلا يف

 . ءافولاو ءاخالا ءاوجأب ةرطعملا ةبسانملا هذه يف ةفاك مهييحن . ءابدأو

 ۔ _ ٣٩٧٢



 ؛١"يرصنلا دمح نب ةعمج ةداعس ةملك
 ةيندملا ةمدخلا ةرازو ليكو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 يف لئاقلا مهللا كناحبسو . ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلا ميظعلا يلعلا هلل دمحلا

 ًابوعش مكانلعجو ىثناو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهبأني » : ميركلا كباتك مكحم

 ىلع ملساو يلصاو . ميظعلا هللا قدص 3 « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نا اوفراعتل لئابقو

 . نيدلا موي ىلإ يدهب مهعبتا نمو © نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا يبنلا دمح انديس

 . دعبو

 ةرضحل ةكرابملا ةضهنلا رجف غوزب عم ةيركفلا ةوحصلا اهتمظتنا ذنم نايع ةنطلس نإف
 & اهتابس نم اهظقوتل ۔ هللا هظفح - مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص

 ةضهن ناحلوص ىلع ضبقت نأ نم اهتنكم ىتلا ةينفلاو ةيبدألا اهتايح ديدج نم اهيف ثبتلو
 ةيراضحلا انملاعم زاربا يف ادهج رخدت ال يهو © ةدايسلاو ةماركلاو ةزعلا جيرأب ةجوزمم ةلماش

 ةيبدألا ةيسمالا هذه يتأت نأ علاطلا نمي نمل هناو } تايوتسملاو ةدعصألا ةفاك ىلع ةيخيراتلاو

 مايأ يف ةرربلا ماركلا نايع ءانبأ نم دحاو ىركذ ءايحال هباحر يف يبدألا ىدتنملا اهميقي يتلا

 نم سبق اهناكرأ عيضي روذجلا ةخسار ، لالظلا ةفراو ةضهن لظ يفو نايع رمع نم ةقرشم
 هتلالج مايتها سكعي ايب ، مظعملا ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح يالوم تاهيجوت

 نم ةصلاخ ةيقن ثارتلا اذه حمالم ىلع ظافحلاو دلاخلا ءاضولا انثارتب هللا هظفح ۔

 . ةبئاش لك

 ةداعسلا باحصأ

 ةليضفلا باحصأ

 رورمب ءافتحا ٢٦ /١٩٩٠/٣ نينثالا موي ءاسم يدالا ىدتنملا اهايحأ يتلا ةيبدالا ةيسمألا يف ةملكلا تيقلا )١(

 ةبسانمبو يصورخلا حاوللاب فورعملا دشار نب ناسغ نب ملاس ةزمح يا ريبكلا ينايعلا رعاشلا ةافو ىلع ماع )٥٠٠(

 ةيثارتلا سئافنلاو رئاخذلا عبط ىلع اهصرح راطا ي ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نع اردص نيازج يف هناويد روهظ
 فرشم دعاسم _ يبيلصلا يلع دمح ذاتسالا ناويدلا قيقحت ةمهمب ماق دقو . اهقيقحتو اهحيقنت دعب اهرشنو ةينايعلا

 . يدالا ىدتنملا

 ۔ ٣٩٢٣



 ميركلا لفحلا اهيأ

 انصرحو . انثارتب انكسمت ىدم سكعي اينا يصورخلا حاوللا ىركذب مويلا انلافتحا نا
 انريسو © مهب انئادتقاو { مهل انئافوو ، ثارتلا اذه عنص يف اومهاس نيذلا كئلوأ ميركت ىلع

 حاوللا ناو ةمظعلا يصاون كلمتو دجملا باضه منست ىلإ مهلصوأ يذلا بردلا سفن ىلع

 ايخيراتو ايملعو ايركف اديصر دلبلا اذهل اوكرت نيذلا ءايفوألا نايع ءانبأ نم دحاو يصورخلا

 ءدب ذنم ممألاو بوعشلا اهب رخفت ةورث عقاولا يف يهو نمثب ردقت ال ةميق ةورث ربتعي ايبدأو
 ةيبدألا ةورثلا ىلا قرطتن نا انيلع امازل دجن ةيركفلا ةورثلا هذه نع ثدحتن ذا انناو ةقيلخلا

 فطاوعلا ةغل وهف ناديملا اذه يف ةقومرم ةناكمب نايع عتمتت ثيح رعشلا لاجم يف ةصاخ

 3 براجت نم مهسفنأ يف لوجي ايع نايع ءارعش نم هبارضاو حاوللا ربع هب 5 ةايحلا ةمينرتو
 عم ىشمت ام رعشلا ريخ نا ةمات ةفرعم عم مهتالاعفناو مهسيساحأ ترحبأ هجاومأ ربعو

 تمتها يذلا رعشلا وه اذه . رافقلا زاتبت اعارس هيفاوق يتأتل ، ةعنصلا نع دعتباو عبطلا

 سلاجم ءارعشلا هيف ردصتو نابكرلاو لفاوقلا هتلقانتو اهخيرات هب لفحو . انتمأ هب
 ءارمالاو كولملا

 ةداعسلا باحصأ

 ةليضفلا باحصأ

 ميركلا لفحلا اهيأ

 انئابدأو انئارعش ىركذ ءايحا يف ةديجلا ةركفلا هذه يبدألا ىدتنملا ىنبتي نأ ليمجل هنا

 ةصرفلا نأل لب ءابدأ ريغ مهنأل ال ةحاسلا ىلع دجاوتلا ةصرف مه حتت مل نيذلا كئلوأ ةصاخ
 هذهب يبدألا ىدتنملا ءاجف ث ةمألا نم مظعالا داوسلا ىلا لصت نأ مهراعشأو مهبدأل حتت مل

 يف مهو اوراوت نيذلا لاجرلا كئلوأ ىلع نينسلا تائم دعبو ءوضلا طلسيل ةديمحلا ةردابلا
 { مهتمال ريفولا مهئاطعو مهتناكمو مهتمظع نم مغرلاب ءاوضألا قيرب نع نيديعب لظلا
 . دحأ اهناعملو اهقيربب عتمتسي الو . تاطيحملا ناعيق يف عبقت يتلا ءىلآللا لثم مهلثم ناكف

 هرود مالعاللف لاجملا اذه يف هلئاسو لكب مالعالا رودب ركذن نأ انيلع امازل ىرن انهو

 ىضايب فيرعتلل ةيساسالا تازكترملا مهأ نم هيف مالعالا ىحضأ رصع يف نحنو ةصاخ

۔ -_ ٣٩٤



 رخفلا ىلا وعدي ءيش ةيفاقثلاو ةيمالعالا تاسسؤملا نيب محالتلا نأ كشالو اهرضاحو ةمألا

 نايع لجأ نم تالاجملا ةفاك يف داجلا صلخملا لمعلا سكعي يذلا محالتلا كلذ زازتعالاو

 ديلتلا اهيضامل ةمألا ءافو ىدمو 3 هدئاق لوح بعشلا فافتلا ىدم دسجت ةعئار ةمحلم يف

 . ديعسلا اهرضاحو

 ةداعسلا باحصأ

 ةليضفلا باحصأ

 ميركلا لفحلا اهيأ

 رعاشلا فراعلا بيدألا يصورخلا حاوللا ناسغ نب ملاس ةزمح يبأ ىركذب انلافتحا نا.

 مهقرعب اهبارت اولبج نيذلا © ةبيطلا ضرألا هذهل نيصلخملا لك ىركذب لافتحا ةباثمب وه اينا

 ةركاذ ىلع لطت ةوكلا ةباثمب مهاركذ تناكف ، سيفنلاو سفنلاب اهيلع اولخبي ملو & مهئامدو
 ليمجلا نم اءزج مه درن نأ ناوألا نآ نيذلا لوألا ليعرلا نم رفنلا اذهب ةيهابم ةزتعم رهدلا

 . نافرعلاو ءافولا ليبس ىلع

 يتلا يبدألا ىدتنملا ةرادالو مكل ركشلاب هجوتأ نأ الإ ىنعسي ال يتملك ماتخ يفو

 ءاعدو مكيلا ثدحتلاو مكب ءاقللا فرش يل تحاتأو & ميركلا لفحلا اذه ةياعرب ينتفرش

 اهتضهن ينابو ةقيرعلا نايع ةراضح ثعاب انل ظفحي نأب ريدقلا ىلعلا هللا ىلإ قايعألا نم

 مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح يالوم اهداجمأ ددجيو ةكرابملا
 . ءاعدلا عيمس هنا { هدنع نم رصنب هديؤيو « هللا هظفح »

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسل او

۔۔ _ ٣٩٥
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 .. .س ةملك

 يرماعلا ر:۔ص نب هللادبع خيشلا

 () ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب راشتسملا

 زازتعالاو رخفلل ةاعدمل هناو . اهترقابعو اهءابدأو اهءاملع ةمألا مركت نأ ليمجل هنإف

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم مايتها ىلع دكؤيل {، ةمقلا نم ميركتلا اذه يتأي نأ

 نيدايملا فلتخ يف مهئاطعل اريدقت عمتجمل ا ي نيفقثم ا رودو ةفاقثل اب مظعملا ديعس نب سوب اق

 انتحرفو ، ربكأ ۔ كشال ۔ انزازتعا نإف © ةمسوأ انديلقتب زتعن انك اذاو عادبا لكل اعيجشتو

 انئابدأ ليعر اهمدق ىتلا ةليلحلا تامدخلا مكلتل ۔ هللا هظفح ۔ ةلالجلا بحاص ريدقتب مظعأ

 اذه ميقي نأ ىدتنملا دعسي يذلا يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا ةداعس مهتمدقم يفو

 يذلا رودلا ىلع ءانثو ٠ هدوهجل اييركت - مكروضحب هنوفرشت يذلا ۔ريبكلا يفاقثلا ناجرهملا

 . اماع نيسمخ نم رثكأ ةحاسم ىلع نايعب بدألا ةمدخ يف هب علطضا

 ميركلا لفحلا اهأ . . ةداعسلا باحصأ . . يلاعملا باحصأ . . ومسلا باحصأ

 اذه ن او ٠ انديلاقتو انتعزنو انتيوهو انركف اهنم انسبق ىل ا ةاكشملا انثارت ناك دقل

 يضاملا نب لصولا ةزمه وهو . بدألا رصانع نم ماه رصنعو . ةنيمث ةورثل ثارتلا

 قوذتي بلق لك اهلظ يف حيرتسي ةرئاد لكشو فلسلاب فلخلا بولق طبر . رضاحلاو

 نم ميدقلا لك سيلف ةظحل ةيأ يف موهفملا اذه هلاب نع بغي ل ىليلخلاو . ةليصألا ةملكلا

 ميدقلا يفف 3 اديدج هنوك درجمل اديج سيل هلك ديدحلا نا ايك ى ميدق هنأل ائيدر هرظن ةهجو

 اديدج ناك ميدقلا نا مث 0 ىجري هنم ريخ الو هيف عفن ال ديدج ديدجلا يفو ، ديج ميدق

 . هقلح يف هلل ١ ةعرش هذهو ٠ ميدق ل ١ لوؤيس ديدحلاو & هنيح يف

 )١( يلع دمحم هعم ه ارجأ ءاقل ف نايع ةديرج ١ يميلصل .

 ۔ _ ٣٩٧



 رسجلا نولثمي نيذلا رابكلا برعلا ءارعشلا نم ةبكوك نمض يليلخلا ناك دقل
 يف هتدالو ذنم ناك دقف ، نيمكحم قسانتو نزاوت ةيلمع يف ديدجلاو ميدقلا نيب لصاولا

 © الالز ابذع ءاملا هربع قرقرتي اريدغ ۔ هرمع هللا لاطأ ۔ اذه هموي ىلاو ه ١٢ ماع لئايس

 يف ةجهبلا سفنلا يف ثعبي ام لكب ايعفم اوج ةعيبطلا ىلع هرعش يفضيو ©، ىامظلا يوري
 ثعبنت ةيفوص ةعزنب جوزمم هنأب هلزغ نيفصاو داقنلا هنع ثدحت . ىرايحلاو نيبذعملا بولق

 قاشع تالسوتب انركذي انه وهو 0 هتالز رفغي نأ هللا ىلإ امود عرضتي نمؤم رعاش بلق نع
 ةينف ةدحوب عتمتت اهنأب ةيليلخلا ةيلزغلا ةديصقلا فصو يف ليق ايك مهتاءاجرو ةيفوصلا

 لزغلا تاماقم دقانلا هايسأ ام ىلا جارعم هبش يف اهبقرتو اهراكفأ يف عونتلا نم ققحتت

 . يرعشلا يليلخلا فوصتلاو
 اهقايعأو اهداعبأ فاشكتسال دوهجلا رفاضت بجوتست ةرهاظ هنأب رخآ دقان هفصو ايك

 خماشلا يرعشلا دوطلا كلذ نع اولاق ام رثكأ امو اولاقو {. ةصاخ ةيدقن تاينقت ةطساوب

 هلوح نم هرثنو رطعلاك هناسل هب خفن { هسامو هردب غئاصلا ةيانع رعشلاب هتيانع تناك يذلا

 © ةمكحلا هنطاب يف ودبت & باذملا لسعلا هنأك ةقيشر تارابعو 0 ةبذع ظافلأ يف رهزلاك

 . بحلا هيتفش نيب نم قفدتيو نادجولا هفاطعأ يف روثيو { داشرلا هفارطأ يف رهظيو

 داقعلا هفصو ايك ۔ هيدل رعشلا موهفم ناك ريبك بيدأ مامأ ۔ بير نود ۔ مويلا نحنف

 ةضايف ديشانأ ىلا اهلوحيل ةيناسنالا سفنلا قيلاغم رعاشلل حتفت © حورلا فاثفن نم ةثفن )

 { ةيلكشلا تاراعتسالاو { ةيلثملا تاهيبشتلا انبيدأل تنادف } ( رعاشملاو سيساحألا

 هيلع قبطناو رعشلا يف ةمكحلا مامز كلم . ةيرهجلا تارابعلاو ، ةيرحسلا تاراشالاو

 ةزعو ، دجملا خيراتو . قرشملا ردص ) ناكف زتعملا نبا ىلع فصولا نم قبطنا ام

 انريدقتل يليلخلا يف انيأر ديؤت يتلا ةلثمألاب نايتالا ىلع احفص برضنس اننا عمو { ( نامزلا

 هذه لالخ نم انه هقوسنس انبيدأ يف انل ايأر نإف © نيثحابلا ةذتاسألا صاصتخا نم كلذ نأ

 لاقموأ ةملك يف يليلخلاك ابيدا موقن نأ ناكمب ةفصنلا ريغ نم هنا عم ةزجوملا ةملكلا

 ثوحبلاو ةداجلا تاساردلا نم ديزملا ىلا انم جاتحي نوملعت ايك لجرلاف ةسارد وأ ثحب وأ

 ينايعلا لثملا لوقي ايك نكلو ههنك ىلع فرعتلا نم نكمتنو . هراوغأ ريسنل ةضيفتسملا
 . ( هلك كرتي ال هلج كردي ال ام )

 ميركلا لفحلا اهيأ . . ةداعسلا باحصأ . . يلاعملا باحصأ . . ومسلا باحصأ

۔ _ ٣٩٨



 ميض نم هامح ىلع رويغلا سرافلاك اضقنم ، هساوح لكب بدألا ملاع يليلخلا جلو دقل

 يأو يبنتملا بيطلا يبأ لاثمأ نم ءارعشلا رابك ىطخ ايسرتم 0 يلاعملا ىلا اباثو {. ءادعألا

 بثوتلا اذه هلغشف . رومألا مئاظع ىلا هقيدحت يفو هحومط يف يقوش دمحأو يحاورلا ملسم
 سامحلا ةمغن هتايبأ ايانث نيب تحافف { ةريبكلا هتمه عم اماجسنا ، رعشلا يف تايلكشلا نع

 نم رثكأ يف هارنو & تايسايحلاو تايموقلاو تاينطولا تالاجم يف هدئاصق قرافت ال داكت ىتلا

 { ةنسألا ةعقعقو & فويسلا ليلصو . دايجلا تاوهصو يدايبلا ركذ ىلا فطعي ةديصق

 انركذي امم ، هلجأ نم ةديصقلا تئشنا يذلا ضرغلا ىلا جرعي مث ليلاهبلا مشلا ةوخنو

 . تايسامحلا يف اوبتك نمم هريغو يضرلا فيرشلا عئاورب
 لك جرخي نأ ةقاشرو ةفخب عاطتسا ايناو ، المم اماحقا كلذ لك يف حملن ال اننا مث

 ينايبلا طخلا لثمت & هسفن ةروص نم ازجتي ال ءزج عقاولا يف يه ةذف ةروص يف كلذ

 ةنر اهبوشت { ةرماغ ةحرف وأ { ةنيزح ةيفوص ةحسمب ةجوزمم رعاشم يف ، يليلخلا ساسحال
 يف ةلوطبلا فصول هتديصق يف ينفلا دعاصتلا اذه لك رولبتيو ، مومهم بلق ةنأ وأ نزح

 مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلاو { هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا لوسرلا صخش

 . ةمالا هذه نم حلاصلا فلسلاو

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةوتفلا حور نع ربعي رخاب وأ لكشب هارن هدئاصق نم ريثكلا يفو

 اهدغرو ةيندملا نيب امو . اهئامتناب اهزازتعاو اهتنوشخو اهتوادب نيب انراقم اهقالخأ لجسيو
 ىلا يليلخلا اجلي انهو 3 اهل ءيطاخلا ضعبلا موهفم يف ۔ اهلايذا نيب هترج امو اههافرو

 اروصم برعلا مايأو ةيخيراتلا ثادحألاو مهعئاقوو نيملسملا برعلا صصق راضحتسا

 . هرعش نم ةريثك نطاوم يف ةمالل يعامجلا سحلا
 لاجملا اذه يف هدئاصقو { نيعلا يف ناسنالاو & بلقلا يف ءاديوسلا هرعش يف نامعو

 ظافحلا يف ايعس تارمغلا ضوخي } هرعاشم بوذو ، هضرأل هئايتنا نسح ىلع ءارغ دهاوش

 © مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ينابلا دئاقلا امأ & ارهاط اهبارت ىلع

 طحمو ةثيدحلا ةضهنلا ينابو 5 داجمألا ددجمو { تاحومطلا ققحمو ، ةحاسلا سراف وهف

 ظاقيا يف مهتكراشمو . ةيندملاو ةراضحلا سسأ ءاسرإ يف مهماهسا نإف { نوينايعلاو لامآلا

 . نايع ىلع ىفخي ال مالسالا رشنو ، اهتضهنو بوعشلا

۔ ٣٩٩ ۔



 تلعشأو {© هجعاول تراثأو ك هسح تبهلا دقف . ةيمالسالا ةيبرعلا هتما اياضق امأ

 . اصالخاو ابح حفطت ةلماكتم ةيلوطب دئاصقو ديشانأب انفحتيل بهف 53 ةسايحلا ةوذج هيف

 نم . هراعشأ يف رهاظمو هوجو ةدع يف لكشتيل يعامجلا يمالسالا يرعلا هساسحا ىلجتيو

 نم هب هركذت امو اهيف امو ءارحصلا انايحأ هذاختا وأ عمتجملا يف ةيبلسلا رهاظملا هدقن كلذ

 انتما ههجاوت يذلا ميلالا عقاولا نم بورهلل هليبس اذه لعلو ، قالخأو تالوطبو داجأ

 ىلع قفادلا يعايجلا ساسحالا اذه وفطي ثيح . ريبكلا يمالسالا يبرعلا نطولا ربع

 نيب هيف نزاوي يمحلم ضارعتسا يف هسفن يف نزحلاو ىسالا عباط يليلخلا يف عفديل حطسلا

 . ةمألا هذه هيف شيعت يذلا لذلاو ككفتلا لاح نيبو & قرشملا اهيضام يف ةمألا لاح

 ميهي وهف { ةليلظلا مالسالا ةحود ىلا اقيثو ادادتما دتمت اهناف هرعش يف نايع داجمأ امأ

 سفنلا يف ريثت دئارخ ىلا ةيروعشلا هبرابحت اليحم رخافم نم هتققح ايب ىنغتيو ، نايع يف ابح

 ايلج اذه لثم رهظيو . ةيمالسالا ةيبرعلا انتمأل يعايجلا سحلاب اجوزمم يموقلا سحلا
 . . ةيرعشلا هتغلو هتاذ يف احضاو .

 ءاطعلا نع قفادلا لالشلا اذه فقوتي له ىرت ، هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ( الك فلا مث الك ) يف صخلتت ديكأتلاب ةباجالاو . هلاصوأ يف بدت ةايحلا تمادام

 نيح لاؤسلا اذه لثم هيلع حرط نييفحصلا نم دحاول هتباجا 3 ةريثك كلذ ىلع دهاوشلاو

 8 ينادجول ةبطاخم هربتعا ام لزتعا فيك ) : لاقف 0 انرعاش لازتعا ءابنأ ةحاسلا تألم

 ةقاب ) ناونعب ٨٧/٨/٣٠ خيراتب يفحص ءاقل يفو ث ( مهمالاو مهلامآ يف يناوخال ةكراشمو

 ىلع ) ىفشتسملا ريرس ىلع دقري وهو : لاق ( يليلخلا يلع نب هللادبع رعاشلا بيدألل درو

 اذهب اريشم ( قيرطلا ىلع ةثلاثلاو نيتديصق _ يليلخلل مالكلاو ۔ تمظن ىفشتسملا ريرس

 .»١( ( انعمتجم يف ةلطاعلا ةلآلل لاجم ال ) هنا ىلا ددصلا

 ميركلا لفحلا اهيأ . . ةداعسلا باحصأ . . يلاعلا باحصأ . . ومسلا باحصأ

 انم قحتست ةيبدأ ةرهاظو . ينايعلا بدألل ازمر ىليلخلا ىلع نب هللادبع خيشلا ىقبيو

 ةبصخلا ةبرتلاو ٠ نادجولا ةمالس ىلع تايرقبعلا مهلم نايع ىقبتو ٠ مامتهاو ةيانع لك

 نب ىحي يلاعم ةياعر تحت ىدتنملا هماقأ يذلا يميركتلا لفحلا يف كلذو يبدالا ىدتنملا سيئر نع ةباين ةملكلا تيقلا )٦٢(

 نب هللادبع خيشلا ةداعس ديلقت هيف متو ٠ م ١٩٠ رياربف ٢٠ و ٩ ١ يموي بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يرذلا ظوفحم

 . ىبهذلا ىدتنملا عرد ىليلخلا لع



 نم نوريثكلا هنم ىوترا يذلا ضايفلا رثلا عبنلاو فراعملاو مولعلا رئاسو رعشلاو بدألل

 . ءاملعلاو نيركفملاو ةداقلا

 . . يلاعملاو ومسلا باحصأ . . لفحلا يعار يلاعم

 ةوخالا ىلا يركشب هجوتأ ايك ، روضحلاب مكعيجشتل ىدتنملا مساب مكركشا

 ذاتسالاو © قيقشلا ندرالا نم دومحلا هللا فيض ذاتسالا يلاعم 0 فويضلا ةذتاسألا

 هب تثعب يذلا اهثحب ىلع يمورلا ةيرون هروتكدلا ةذاتسالاو {۔ ىكم دمحأ رهاطلا روتكدلا

 نأ انبولق قايعأ نم هللا نيلئاس ناجرهملا اذه اهروضح نود اهلمع فورظ تلاح ثيح

 نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم لظ يف اهءاخرو اهنمأ نايع ىلع ظفحي

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسل او

 ااا

۔ ٤٠١١ ۔
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 مداقلا رادصالا ق اوبقرت

 ني دشار نب دمحم خيشلا موحرملا ةليضف مركي ىدتنملا

 . نامع ف ةيصصقلا ةبرجتلا ةودن يف اولاق اذام

 ةيبدألا تايسمالاو ثوحيلاو تاساردلا نم ربتكلاو

 3 ١ ةيرعشل .

 ۔ -_ ٤٠٣
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 رادصالا تايوتحم

 ءادهالا ٭

 ثارتلا ريزو ديعس لآ إصيف نب يلع نب لصيف ديسلا ومسلا بحاص ةملك ٭

 يبدألا ىدتنملا حاتتفا ىلع نيماع رورم ةبسانمب اهاقلا يتلا ةفاقثلاو ىموقلا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. هومس ةياعر تحت

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يبدألا ىدتنملا سيئر ةداعس ةملك ٧٧

 ددعلا اذه يف أرقن ٭

 نب هللا دبع خيشلا بدأ ىف ثوحبو تاسارد ) لوألا بابلا ©

 ............................... ( يليلخلا لع

 . . يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا رعش يف نيليجلا ةرصاعم رهاظم ©

 ...... يليلخلا ىلع نب هللا دبع خيشلا تاماقم يف ةيلوأ تاءارق ©

 يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا ناويد يف ةيرعشلا ةصقلا ©

 يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا بدأ يف ةصقلاو ةماقلا ©

 يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا رعش يف ةيملعلا نيماضملا ٥

 ( ينامعلا ركفلاو بدألا ف تاءارق ) يناثلا بابلا ©

 سوباق ناطلسلا ةعماجب بابشلا ءارعش عم ©

 مالسالاب مهطابتراو نوينايعلا ©

 ملسم يب ا رعش ىلع ء اوض أ 0

٢١ 

٢٢٣ 

٩٧ 

١٢٩ 

١٤٣ 

٥٥ ١ 

٥٧ ١ 

١٧٧ 

١٨٧ 



 ٥ ملسم يبا رعش يف كولسلا دئاصت ٢٠١

 ٥ ةيخيراتلا رداصملا هتروص ايك يصورخلا حاوللا ..... ....... ٢١٥

 © يصورخلا حاوللا ناويد يف ةءارق ٢٢١

 ٥ يصورخلا حاوللا رصع يف يفاقثلاو يسايسلا بناجلا ٢٣١

 ٥ ينايعلا رعشلا يف ةلحرلا ىلع ةلالطا ٢٤٩

 ةيبدأ تاسارد ) ثلاثلا بابلا ( ٢٦٣

 © ثحبلا جهانمو دقنلاو بدألا يف اهرثأو ةمجرتلا ةكرح ٢٦٥

 ٥ يملاعلا راطالا يف يبرعلا دقنلا يف يبدألاو يعامتجالا روطتلا ٢٩٩

 ٥ جيلخلا يف ةيحرسملا ةكرحلا تاقوعم ٣٠٧

 ٥ ثارتلاو حرسملا ٣١٧

 ةريصقلا ةصقلا ) عبارلا بابلا ( ٣٢٥

 ٥ نيدقارلا ةعجه . . ليللا ةعجه ٣٢٧

 ٥ ءاسلاو ةمطافو راجشالاو ..... ...... ..... ...... . ٣٣٥

 ٥ معاربلا ............................. 6٠٩ ٢

 رعشلا ق ( سماخلا بابلا ( ...... ............ 0 ٢١٠٧

 ٥ بادآلا ةيار ٩ ٢

 ٥ نامع ىلإ ةيحت ١

سه .. . ... . ...... ...... ..... . . عيفرلا نصحلا رخفيلف ٥



 ءانب ا انلكو ريم ألا تنأ

ح ٠
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 .............. ( تابسانمو تاملك ) سداسلا بابلا

 . ...... ...... بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يلاعم ةملك

 دومحلا هللا فيض يلاعم ةملك

 يرصنلا دمح نب ةعمج ةداعس ةملك

 يرماعلا رخص نب هلللا دبع خيشلا ةداعس ةملك
0 

0 

0 

0 

 مداقلا رادصالا يف اوبقرت ٭

 نب دشار نب دمحم خيشلا موحرملا ةليضف مركي ىدتنملا _

 يبيصخلا زيزع
 نايع يف ةيصصقلا ةبرجتلا ةودن يف اولاق اذام _

٣٥٥ 

٣٥٩ 

٣٦٣ 

٣٦٥ 

٣٦٩ 

٣٧٢٣ 

٣٧٥ 

٣٧٩ 

٣٨٧ 

٣٩٣ 

٣٩٧ 
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 ا هللا دمحي مت

 م م ش ةدودحملا اهنىتكمو نامع ةهيطم ةكرش


