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يتبيللاسسالاميركلاءىراقلافرعدقونآلا

اهجهتنييتلاتاهاجتأالاويضابإلابهذملااهيلع

ازيحهلررقينأعيطتسيهبريسييذلاكولسلاو
هسفننعدعبينأو.ةيمالسإلابهاذملانيبًاقيض

نوامعتيتلاةسرشلاةعشبلاةمئاقلاةروصلاكلت

بصعتلاوةسايسلانمةفلتخمفورظاهعضوىلع

.مهفلاءوسو   





ةيضابالاةناكم

نيب
(1)ةيمالسالابهاذملا

رمعميحييلعخيشلا:ملقب

باستكونيخرؤملاءاطخأببسب سانلانمريثكناهذأىلاقبس

-اهئارآواهدئاقعيف امنأوجراوخلانمةقرفةيضابإلانأ تالاقلا

.ةنسلالهأىلإسايقلابةفرطتموجراوخلاىلإسايقلابةلدتعم
نماوسيلةيضابإلافيفتفينأببجيوءىطاخموهفماذهو

اوسيلوجراوخلاةمباجلجراوخلاادغامدنعاوأشنامنإوجراوخلا

دئاقعلايفالوةسايسلايفالةنسلالهأىلإةبسنلابنيفرطتم

.هلادتعاعيضاوميفبهذملكعمنوقفتيامنإوهقفلايفالو

:يالالاقملاارقافليصفتلانماديزمتئشنإو
بهاذملانمهريغىلإةبسنلابةمدقتمةرتفيفىضابإلابهذااشن

اليهفاباشنقلاةقيرطلاامأ‹خيراتلاثيحنماذه.ةيمالسإلا
نيماملانممامإ«بهاذملاةيقبةأشنقنماهريغنعفلتخت

بالطنمددعهيلععتجي(نيعباتلارابكدحأوهةيضابإلاىلإةبسنلابو)

ةيخيراتلاتافلؤملابحاص(1980 ت)ىيل)رمعمیحیىلعخيشلا()

.ةميقلا



‹دالبلايفليصحتلادعبنوقرفتيمثهنعنوذخأيوهسلجمنومزتلي.معلا
كولسلايفهبولسأسفنذختي«هذاتسأفقوممهنمنوقفتملافقيف

عمةيلمعلالقتنتمث.هيأروهتياورهبالطلهنعلقنيوسيردتلاو

.ءارألاراثآننمهظفحامقياسلاليلانعلنيليجلكولايجألا

.مايألارةروصلاهدهدادزتو

نإوبهاذملاعيمجاهنعتأشنيلاةيبيرقتلاةروصلايهةروصلاهذه
نممهنمونيعباتلانملوألاليعرلانمناكنممهنمفةئألاةنمزأتفلتخا

.باهولادبعنبدمحکوةيهتنباكريثكبكلذنمدعبأ

نمددعديزنبرباجسلجمرضحيناكدقفةيضابإلاىلإةبسنلابو
نباو6بويأوةداتقك6هربعنعوهعذخأينممهم۶ءايكذألابالطلا

هنعذخأينممهنموءصيوحنبمغرذنللايلو4جرعألانایحو‹رانید

‹ملمةديبعييأكهلجمبصتخيداكيوأهريغنعذخأيامرثكأ

نموضابإنبهللادبعو٠بيبحنبعيبرلاوناهدلاحونينأو«مابضو

نوؤشلابليصحتلادعبوليصحتلاءانثألغتشيناكنمبالطلاءالؤح
ةلودلاماكحعمامتاحراطموةيسايسلالئاسمابلغتشانممهنموةماعل'

مهنمونبهللادبعكفيسلالاعتسانودةماكلاناديميفةيومالا

ابأيفجرخهللادبعنأنوبسحيتالاقلاباحصأونيخرؤملانمريثك(1)
ابانبهللادبعنأليفيراتًاطخوهوةلابثةكرمميفلتقهنأدمعننبناورم
لايفرباجنمرہکاوهوكلمادبعمايرخاوأيفيفوتةيضابإلاهيلإبسنتيد

ناديمايف!روهظرثكأناكهنألهيلإبهذملابسنو..يأرلاوبهذملايفهلعباتو

.اهنمةيمتلاوةيومالاةنودلادنعيسا

ب



ناهدلاحلاصحونيبأوةديبعيبأكمامإلاناكم,ذخأوسيردتللسلجنم
ءانبناوفنعيفةكرحلاهذهتناكالوهيفصصختورودلاسفنبماقو
مهنمافوخءاماعلاوةمألاعيمجىلعةطلسماهفويستناكوةيومألاةلودلا

رباجناكوءاهنعجورخلاىلإسانلااوعديوأ«اهيلعراكنإلاباورهجينأ
راكنممديعسونسحلاهئالمزكهسلاجميفديزنبا
ءدقنلابهنولوانتياماريثكوعضولانعنيضارريغنيعباتلا

رذحوةظقييفمهنيمالتومثمهبقارتاهرودبتاطلسلاتناكف

حمستالنأةليسولكبلواحتو‹قانخلامهيلعقيضتو.ةدشو
رمألاةيادبنمكلذلتطاتحادقوسانلاىلإبرستينأمهدقنل
ةمېتتناكو4جراوجلانمضمهترتعاوفرطتلاىلإمهتبسنف

ةيلمع ةنايخلابوأةلاعلابمويلاىمسيامهبشت ةيجراخلا

واهنمصلختلادارينملكىلإةلوهسبهجوتطباوضاملسيل
مافكلذلو.موزللادنعلغتستوهطاشنفاقيإوأهنمماقتنالا

نبكلاممامإلااهنمماسيمل؟ديزنبرباجمامإلااهنمماسي

مهنأبمراعشإوهةمهتلاهذهةعاشإنمضرفلاناكو()سنأ

:ىليام159ةحفصيناثلاءزجلادربملاسابعلايبأللماكلايفءاج(2)

ملميبانبديزيناكوجراوخلايأرىريناكدوراجلانبرذنلانأیوری»
قارعلاناويدبحاصنمحرلادبعنبحلاصناكوهاريفسوينبجاجحلاىلوم
ناکو.سابعنباىلومةمركعمهنم٠هيلإنوبسنيءاهقفلانمددعناکو.هاري

:لوقيفريبزلاوةحلطوايلعوناثعركذيناك٠ينيدملاسنأنبكلاميفكلذلاقي
ركنيناكهنابفيرصبلانسحلاديعسوبأامف.رفعألاديرثلاىلعالإاولتتقاامهللاو

.«معأریریالوةموكحلا
:يليام76ةحفصسماخلاءزجلاديدحلايبانبالةغالبلاجهنحرشيفءاجو

س۷



نممهعمذنختيفنعفقوميأريربتنأوةبقارملاتحت
ديكأتىلإالإجاتحيالوسانلاناهذأيفدوجوموه

.محلاةزهجأنميلمع

يركفلابناجلاىلإانهجتاوثحبلانعاجراخبناجلااذهانكرتاذإف
هريغاشنااشنايمالسإابهذميضابإلابهذملادجنفوساننإفيكوللاو

ىلإضعبنعاهضعبذخأيتاقبط«هئاماعوهتُئأبةيمالسإلابهاذملانم
نألبقهراتخأيذلاهاجتالابةفاقثلاةمدخيفةيملعلاهدوهجأدبدقومويلا

نألبقهقفلاوثيدحلايفتافلؤمهلتنودوىرخألابهاذلارثكأًادبت

جهنملاىلعةساردلايفاحيسفاناكمامفتدجوىلابهاذاضعبًادبت

طوطخلانمةلمجعضأنأعيطتسأةيتآلاطاقنلايفو.هيلعتراسيذلا
اهنمققحتلاواهتسارددعبميركلاءىراقلاددحينأنكييتلاةضيرعلا

.ةيمالسإلابهاذملانيبةيضابإلاعضوم
هدئاقعيفيمالسإلانيدلليساسألاردصللانأةيضابإلاىري1

:هنمائيشركنأنمنأوميركلانآرقلاوهاغنإهقالخأوهتالماعموهتادابعو
.دترموأكرشموهفافرحوأةيآوأةروس

هيلعنينمؤملاريمألوققدصمهبمتنيذلاجراوخلايأربنيروهشملانمو»
ءسابعنباىلومةمركع«ءاسنلاتارارقولاجرلابالصأيففطقنإ:ماللا

.«رفعألاديرثلاىلعالإاولتتقاامهللاولوقيفريبزلاوةحلطو

:يليامرطسأدعبردصملاسفنيفلوقيو

رانيدنبورمتو«ديزينبرباجفلسلانمىأرلااذهىلإبسنينمو»
باليناغألاباتکوهبردبعنبالديرفلادقعلاباتکتئشنإعجار«دهاجمو

.اهريغوجرفلا

 



ةحيحصلاةنسلاوهامنإىمالسالانيدلليناثلاردصملانأىريو2

لمعلابجويومعلاديفيةلالدلايعطقرتاوتمااهنمتاجرد.ىلعيهو

نمفعضأوهضيفتسملاوأةنسلانمروهشلاونآرقللركنملاكهركنمو.
ةيعطقهتجحلهاوفلتخاولمعلابجويوهويداحألانمىوقأورتاوتملا٠

لمعلابجويةلالدلاينظةنسلانميداحآلاو.نيلوقىلعةينظمأ

ناكاذِإلمعلابجويهنأالإيداحألانمفعضأناكنإولسرللو
.يعباتوأيباحصل

ةفورعملاطورشلاىفوتسااذإعامجإلاوهثلاثلاردصملانأنوريو3

عامجإعقوهنأنوريوةيعطقهتيجحوقسفهنمجورخلاونييلوصألاهنع

ىلإلقنيورصعلكيفعقينأنكمملانمهنأوينوكسلاويوقلاهيمقب
.ةربتعملاطورثلابسانلا

بتكيفةفورعلاسسالاىلعسايقلاوهعبارلاردصلانأنوريو4

.لوصألا

نوتوةفلتخلاهعاونأبلالدتسالاوهسماخلاردصملانأنوريو5

رابتعاىلإةبسنلاب-ةيضابإلانوكيابرواصاخاماتهاةلسرملاحلاصملاب
.ةيكلاملادعبةيناثلاةجردلايف ةلسرملاحلاصللا

:دئاقعلاب

ثالثلالملابرقأاذإالإامامنوكيالنأسنإلانأةيضابالاىريو

امنأوهلوسروهدبعادممنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشف

.تاليصفتلانمثالثلالجلاهذههيلعلدتاموهللادنعنمقحهبءاج

الفقلطملاهيزنتلاوهىلاعتوكرابتقلاخلايفمهتديقعساسأو1
ميركلانآرقلايفءاجاموقلخلانمءيشههبشيالوقلخلانمائيشهبشي

الوىنعملاديفيابلوؤيهنإفهيبشتلاموياممةرهطملاةيوبنلاةنلايفوا

س۹



هيبشتلاموياجبىلاعتهفصونعدعبلالكنودعتبيوهيبشتلاىلإيدؤي
.هسفنلاهتبثأاكايلعلاتافصلاوىنسحلاءامسألاهلنوتبثيو

:ردقلا_2

نمهنأهرشوهريخردقلابماسملانمؤيىتحمتيالناميإلانإنولوقي

نمباستكاوىلاعتهللانمقلخناسنإلالاعفأنأوىلاعتوكراتهلا

نأبلوقينميارنعنودعتبياكةربجملايرنعنودعتبيونانإلا

.هلاعفأقلخينانإلا

:ةريبكلابكترم3

امهريغوديزنبرباجويرصبلانسحلايأرةريبكلابكترميفنوري

الوقفانموهنولوقيانإوجراوخلانعلاقياكرشلابهيلعنوكخيال

اذإةنجلالخدينأاهيلعهرارصإوهتيصعملاحيفةريبكلابكترملنكي
اذهيفجراوخلاوةيضابإلانيبتماقانإتاموصخلافنعألعلوبتيم
.خيراتلارداصمهلوقتابسحقرزألانبعفاناهراثأذنمعوضوللا

:هقفلاج

لهأنيبعقتيتلاةحيرشلايفناكامبيربابلااذهيفةيضابإلاناكم
بهذانأغروىرخأةهجنمةيفنحلاوةهجنمةلبانحلاورهاظلا
هغفلبيذلابهذملاىلإيزارلاعمبهذيملهنأالإقارعلايفاشنيضابإلا
نأميركلاءىراقلافرعينأةطقنلاهذهحاضيإليفكيوةلزتعلاوةيفنحلا

ىلعةنسلالاجيفميركلانارقلادعبةلدالاثيحنمدعييضابإلاهقفلا
ةباحصلالسرمىلعويداحألاىلعوضيفتسملاوأروهشلاورتاوتملا

ناكولوثيدحلابناجحجرسايقلاوثيدحلاضراعتاذإو‹نيعباتلاو

همداصاذإالإيداحألاثيدحلادريالوةقباسلاةقبطللالسرموأايداحأ

ىلعةلسرملاةحلصملاوباحصتسالاوسايقلابنولوقيو٠يعطقليلد

ا



.هقفلالوصأبتكيفةفورعملاةليوطلاتاشقانملاوليصافتلا

:كوللاد

‹مالسإلااهبرمأيتلاقالخألاوكولسلاعاونأعيمجبةيضابإلاكسي

:كلذرهاظمنمو

ىلادودحلايفبجاوركنملانعىهنلاوفورعملابرمألانأنوري1

۱.فيرثلاثيدحلااهنيب
ةاصعلاضغبومهتعاطلجأنمهللايفنيملسملاةبحمنأنوري2

ةبحملاهذهنأو«ململكىلعبجاومهتيصغملجأنمهللايفنيرفاكلاو

ىلعنكامالاوةنمزألاعيمجيفهللاءايلوأعيمجىلإهجوتتنأبجي
نممةفصلابوأمسالابهللمهتيالوتتبثنمىلإدصقينأو‹لاجإلا
بجيا‹ساسألااذهىلعمهفرعينممنيرضاحلاعملماعتينأو«ىضم
لامجإلاىلعاذكهةنكمألاوةنمزألاعيمجيفةاصعلاونيرفاكلانماربينأ

نيرضاحلاعملماعتينأوةفصلابوأمسالابفرعنمهتءارببدصقينأو
مملاوحأفرعيملوهنامز.يفمهفرعنمامأءساسألااذهىلعمهفرعينمم

مهنمًأربيالوالمهيففقينأهيلعبجيفةيصعملاوةعاطلانم
نيقيلابالإمزلتالةيضابإلادنعةءاربلاوةيالولانالنيقيبمهفرعيىتح
.نيقيبالإلطبتالونيلدعلاةداهشوأةيصخشلاةفرعملاك

ادعامتابجاولاوقوقحلايفنوواستينيمأسملاعيمجنأنوري3

٠يلوتمالصاخقحهنإلفهبقلعتياموةنجلاريخبءاعدلاوهوادحاوائيش
ريخبءاعدلاامأهتعاطببسبةيالولاقحتسييذلاهنيدبيَفَوملامالليإ

كلوقكةرخألالهأىلإايندلالهأنمناسنإلالوحيابكلذكو«ايندلا

وأ‹احوصنةبوتهللاكقزرةماقتسإلانعفرحنمهنأفرعتناسنإل

اذهنإفةفيظولابتارميفكاقروأةيفاعلاوةحصلاكقزروأهللاكاده

س١۱



.ةاصعوةاقتنيماسملانمدحألكلزئاجقحهلك

ةعيرذشلاماكحأبريغةرئاجةكاجحلاةزهجألانوكتامدنع4

هنإفاهكحتحتاوقباذإواهنعجورخلاواهكحتحتءاقبلانيملسمللزوجي
ىضتقمىلعاهماكحأذفنتتناكاذإوهللاةيصعمريغيفةعاطلامهيلعبجت

قوقحنماهيلعبترتيابمهيلعةذفاناهماكحأنإف«ملفلاخمبهذم
لاشمبرقأو.يمالسإبهذمةقباطمماكحألاكلتتمادام«تابجاوو
نوريفمالابناجىلعةناضحلايفبألابناجنوبلغيةيضابإلانأكلذل

ىرتىرخألابهاذملارثكأوماللةدجلانمةناضحلابىلوأبأللةدجلانأ

ىلعنإفمالابناجحجريبهذمقفوكحةلودلاتناكنإفسكمعلا
اجبكحلااذهاوذفنينأةلودلاكلتلنيعضاخلايضابإلابهذلاعابتأ

ةوخإلاعنيدجلانأةيضابإلاىريكلذكومهيلعجرحالوهيلعبترتي
ةلودلاتناكنافهعماومستقينأىرتىرخألابهاذملاضعبوثاريملانم

نأوكحلااذهباولبقينأةيضابإلاىلعنإفريخألايأرلابهذمىلعكحت
..مهيلعجرحالوهوذفني

نيبةيضابإلاناكمةفرعملةيفاكةضيرعلاطوطخلاهذهنأبسحأ

ةلدألاعوضوميففرطتيمللاحلكىلعوهف‹ةيمالسإلابهاذلا
دريفرخالابناجلاىلإفرطتيملوةجحفعضاهمرثألكربتعيفةيعرشلا
.سايقلابةنلا

دودحيفقيضلاقافتالاربتعيفعامجإلاعوضوميففرطتيموهو
ملوةجح۔ةنيدلاوأنيمرحلاوأنيعمنطوك ناكملادودحوأبهذا

وأهتابثإوأهناكمإوأعاججإلاةيجحيفنيفيناثلابناجلاىلإفرطتي
عمةباحصلادهعيفينوكسلاويلوقلاهيمقالكبهعوفوبمسوهعوفو

يفدودحملاعامجإلانأىأرو.ةعالامایقىلإرصعلكيفهعوقولاتحا
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عامجإلاةوقهلسيلونيعمجملاىلعةينظةجحوهدلبوأبهذمقاطن
.عامجإلامساالقافتامسالمحينأيفبنيو

یفوتسااذِإايعرشاليلدهرابتعاعنيفسايقلاعوضوميفقرطتيملوهو
.صنلاهبدريفيناثلابناجلاىلإفرطتيملوهطورش

يففرطتيملو٠ةلسرملاحلاصملاوباحصتسالابلالدتسالالبقو

يفعقيفيناثلابناجلاىلإالوهيبشتلايفعقيفبناجىلإةديقعلاعوضوم
.فمهلوسرهلهتبثأوأهسفنلىلاعتوكرابتهللاتبثأاميفن

نألوقيىتحةيبلسلابناجىلإلييفردقلاعوضوميففرطتيمو
بناجىلإليموإلساغلايدينيبتيملاكوهوهلامعأىلعربحنانإلا
بكترمعوضوميففرطتيملوهلاعفأقلخيناسنإلانأمعزيتحباجيإلا
نيذلاةئجرملافقومفقيملوكرشلابهيلعكحينمقفاويفةريبكلا
ال»ادبمىلعهحتافممنوكلميقدانفاهناكةاصعللةنجلاباوبأنوحتفي

.«ةيصعمنايإلاعمرضت
يضابإلابهذمااهيلعينبيلاسسألامركلاءيراقلافرعدقونألا

هلررقينأعيطتسيهبريسييذلاكولسلاواهجهتنييتلاتاهاجتالاو
ةمتاقلاةروصلاكلتهسفننعدعبينأو.ةيمالسإلابهاذملانيباقيضازيح

ةسايسلانمةفلتخمفورظاهعضوىلعنواعتيتلاةسرشلاةعشبلا

.مهفلاءوسوبصعتلاو

يفتختنأبجيميهافم
نوبصعتملاهاعداوهراثأامببسب سانلاناهذأىلإقبس

يرذجفالخةيمالسإلابهاذملانيبفالخلانأ بهذملكنم
نيبفالخلانألءىطاخموهفموهوءهيفءاقللانكميال

ريسيبهيفءاقللانكييظفليحطسفالخةيمالسإلابهاذملا
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.تامازلالابنتوفالخلاةراثإنوممعتلملاكرتولدهجلانم

دئاقعلالوصأيفسيلو()مزاوللايفلدجلا

نعجرخالةيمالسإلابهاذملاعيمجنيبفالخلانألوقننأعيطتسن

:ةيتألاىربكلاثالثلارئاودلا
.هلاعفأوهتافصوهناحبسقلاخلابةقلعتملادئاقعلا1

.ةلودلاسيئرطورشوحلاماظن2

.اعورفوالوصأةيهقفلالئاسمابةقلعتملاماكحألا_
امومعرئاودلاهذهلوصأىلعامومعنوماسملاقفتادقلو

ناانعطتساولنحنف‹تاعيرفتلاوتاليصفتلايفاوفلتخانإو

نوثدحيولدجلانوربثينيذلانيماسملاددعنيبةنراقميرجن
بهذمنودبهذموأةقرفنودةقرفعبتتىلإنوعديوفالخلا

عابتابرفكلابوألالضلابكاذوأاذهىلعنومكحيو
كلتعبتينمددعنيبو هريغنودهبكاسمتسالاوأبهذم

الو‹قمعتمدععمقلعتيلابكسمتسيوةطاسبيفبهاذملا

ادجةليضةبسننااندجول‹نيهاربوججحةماقإلةعاطتسا
لكاشملاكلتضعبمهفتيتلايه‹فلألايفدحاولالصتالدق

نيماسملالتكتنألواحتوءبغشلاوفالخلاةراثإمعزتتيتلايهو
يفاهضعبوأطقفةبسنلاهذهنأو‹ةنيعمبهاذميفلتكىلإ

لكاهبسنييتلاتاروذجلاىلعةلالدلللصفلااذهيفمزاوللاةملكتلمعتسا(3)

يرعشألالوقکاذككمزلياذكتلفاذإموقنمرخالاىلانيلداجتلانمدحأ'و

يزتعملالوقوليطعتلاكمزليةيتاذامنأتلقاذإتافصلاعوضوميفينزتعملل
.ددعتلاكمزليهريغاهناتلقاذإيرعشالل
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عابتأيابامألدجلاوفالخلاغيضاومفرعتيلايه«ةقيقحلا

ةُملانممامإمماءاروىربكتاعومجمبيفنوقاسينيذلابهاذملا

ءددشتوصرحيفهبهذمبنوكسمتيوةيبصعيفهلنوسمحتيف

لكاشملاكلتنمايشنومهفيالونوفرعيالبلاغلايفمهف
.ةسايسلادعاوقوأهقفلالوصأوأمالكلاماعنمةدقعملا

اندرأولوأتادابعلايفةيماعلاةيهقفلالئاسملاضعبنوفرعياغإو

نيبهذملاعابتأنيبةيبيللاةيبرعلاةيروهجلايفكلذلاجذونضرعننأ
نمةبلاغلاةيبلغألادنعديزيالفالخلارهظمنأاندجوليكلاملاويضابإلا
ءريبكتلادنعيديألاعفروأءةحتافلايفةلمبلانعناكلا

اههبشأاموناضمريفةبانجلابحابصإلاو.دهشتلادنعةبابسلاكيرحتو
النيبهذملاعابتأنمماوعلانيبعقتيتلاتاموصخلاوتامداصملاعيمجنأو
.لئاسملاهذهیوتسمنعجرخ

نيهقفتملاوأاينيدنيفقثلاىوتسمىلإماوعلاىوتسمنمتلقتتااذإف
ثاريمىوتسمىلعروديامبيرشاقنلاتدجوفاليلفلئاسملاىوتسمعفترا

لماعتلالئاسمضعبوبراقألاةقفنوةناضحلاقحودجلاعمةوخإلا

اذهيفاموناضمرءاضقيفعباتتلابوجوورفسلايفةالصلاماكحأو
.يلمعلاهقفلانمىوتسللا

‹يمالسإلاكحلاءانبسسأوعيرشتلادعاوقومالكلاملعلئاسمامأ
اهنعنوفرعيالفةقيقحلايفبهاذملانّوكتروحمتناكيلارئاودلاهذه
ماوعلاف.نيقلتلاقيرطباهوفقلتةيحطسءايشأاهنعنوفرعيوأائيش
عيمسديرمريدقيحىلاعتوكرابتهللانأبنونمؤياعيمجماوعلاهابشأو
‹هسقتاهبفصويتلاتافصلارخآىلإروصمقلاخماكتمريصبملع

وأ٠لعفةفصوأةيتاذةفصيهلهءامةفصنعمهتلأسولكنكلو
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كنماومهفام؟ةيريغمأةينيعىلاعتوكرابتهللاتافصلهملتلق

ةرهجنأاذهىنعمومبءيزهتستكنأاونظابرو٠كنعاوضرعألو

نيتريخألانيترئادلايفكلذكودئاقعلايف ايعقاو نوقفتمنيملسلا

ممأاحضاوانلودبيلمأتلانمليلقبو«مهصاوخىلإرظنلاىقبيو
ليصافتلادنعنوفلتخيانإورئاودلاكلتعيمجلوصأيفاضيأمهنوقفتم

بهاذملانأينعأهشاقتىلعهبتريورخآللمهنمدحاولكهمزليامببب

وأمزاوللايفمهضعبنمعقوفالخلانأولوصألايفةقفتماعيمجةيمالسإلا
:يليايفكلذنايبو‹طقفمزاوللاببسب

نوكتلرواحملامأيهتناكلمالكلاماعلئاسمىلإانئجاذإ

ةلماكبناوجقيسفتوليلضتوعمتجملالمشقيزمتوبهاذملا
ةنيمتاتاقوأءالجأءاماعاهيفعاضأيتلاوةيمالسإلاةمألانم

اهبهاذمبةيمالسإلاةمألادجن‹همزلتستامونيهارملادادعإي
ءالجألاءاماعلاكئلوأنأودئاقعلالوصأىلعةقفتمةفلتخلا

عيمجىلعنوقفتمنورخألامثتامازلإلاونيهاربلابنيبراضتلملا
همزليامفمهفالتخاامناونوفلتخممهناسانلانظنإولوصألا
باوجلاولاؤسلادادعإدنعوأشاقنلاءانثانيرخاللمهضعب

هيلعبترتيواروذحممزلتسيرخآلامالكنأمهدحأمعزينيح
ةلثمأميركلاءىراقلاىلإوبولسألاسفنبيناثلابيجيولطاب
:كلذنم

ىلاعتوكرابتهللانأنوقفتممهبهاذمفالتخاباعيجنوملسملا7.

ائيشهبشيالصقنلاتافصعيمجنعهزنملاكلاتافصعيمجبفصتم

.هقلخنمءيشههبشيالوهقلخنم

اذإفمهماوعومهصاوخنيماسملاعيمجاهيلعقفتيةماعةديقعهذه

اا



اممصخلامازلإوداحلالدجلاوةفينعلاتالواصملاتأدبليصافتلاىلإاوءاج
٠.هلاعفاوهتافصوىاعتهللاءابسأنعنوثدحتينيحهمزليالاموهمزلي

ىلاعتوكرابتهللانأنوقفتممهبهاذمفالتخاباعيمجنوملسملا2
ليصافتلاىلإاوءاجاذإفائيشسانلاماظيالوروجيالهكلميفلداع

ةفينعلاتالواصملاتأدبءازجلاولمعلاوباقعلاوباوثلاعوضوماوشقانو
مزلتستيناثلافرطلانيهاربلعجينأفرطلكةلواحموداحلالدجلاو
.اروذحم

دعأىلاعتوكرابتهللاننوقفتممهبهاذمفالتخابمهلكنوماسملا3

فالخلادتشاليصافتلاىلإاوءاجاذإفهاصعنملرانلادعاوهعاطأنملةنجلا

.لطابىلإيدؤيواروذحممزلتسيهصخمالكنأدحاولكىعداو
نموتايعرفىلإهيلعقفتملالصألاكرتيوفالخلابابحتفنياذكهو

`لصألاىلعتايئزجلاكلتىغطتىتحتايعرفللتايئزجىلإتايعرفلا
ىلإبنيايفىتحوألادجلاةبلحنمدجتالتحبصأوةديقعللمالا
رخآلافرطلاىلإفرطلكاهبسنييتلامزاوللاكلتالإبهاذا
.كلذىلإاموةهبشمةلطعم

ةسائرطورشوكحلاماظنيهيلاةيناثلاةرئادلاىلإانلقتنااذإف

لوصألاىلعنوقفتماضيأةفلتخلامهبهاذمباعيمجنيماسملانأدجنةلودلا
بجييتلاطورشلانع٠ناكبهذميأنمماعيأتلأسولفاهيف

اممبراقتتوأقفتتطورشبكباجألنيماسملاكحىلوتينيفاهرفاوت
نأبجيلاكلاتالاحيفوهفءرخآبهذمنمملاعيأكلهلوقي

نيماسملاةحلصمىلعاصيرحالداعايزناعاجشايكذادهتجاملاع(*)نوكي

=فيضيوةفيبلامهضعباهيلإفيضيوىروشلاةلادملاىلعمهضعبرصتقي(4)
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ةروصلاهذه.هقفلابتكيفةددحملاةفورعملاطورشلارخآىلإاعروايت

نيماسملاعيمجهيلعقفتياماهنمبراقياموأنيملسملاىلعكحلاىلوتينم
دنعاهدجتوجراوخلادنعاهدجتوةعيشلادنعاهدجتبهاذملاعيجنم
ةيديرتاملادنعاهدجتوةيضابإلادنعاهدجتوةرعاشألادنعاهدجتوةلزتعلا

اوقرافبهاذملاضعبنماذاوشادارفأالإمريغوةيرهاظلادنعاهدجتو
ىلعقافتالااذهدعبنيماسملاعيمجنيبكرتشملاردقلاوهاذهو.مهبهاذم
تاهاجتالاتءاجامدنعكلذوليصفتلادنعفالتخالايتأيلصألااذه

اهولغتسيلسانلاضعبابكمتةيبناجطقنةدعتراثأفةيسايلا
¢تيبلالآعورفنمعرفوأ«تيبلالآطارتشاةيضق:اهنممهتلفتساف
لضافلاةيضقاهنمو‹ةبورعلاطارتشااهنمو‹ةيشرقلاطارتشااهنمو

‹هزاوجمدعوراجاذإهيلعجورخلازاوجاهنمو«ملعألاوملاعلاولضفألاو
بجتلهالداعنکيماذإاهنمو«موصعمريغوأاموصعمهنوكاهنمو
يفكحلااهنموهبيصنتوهرايتخاةقيرطاهنمو¢بجيبالواهتعأاط

ةديلواهلكثاجبألاهذهوكلذريغىلإرئاجلاراتخناولداعلابثاولا

جراوخمثةيناثعوةعيشمهنمناكفنيملسملاىلعترثأةيسايستاهاجتا
.خلاةرعاشاوةيضايإمثةلزتعمو

عطتسيملهديريوأىرياللكبصعتةدشعموفالخلااذهتحتو

يفهراتخييذلااحلايفطورشلاققحينأبهاذملاهذهنمبهذميأ

ىلإلوصولانمنكمتبهاذملاهذهنمبهذملكنأعميلمعقيبطت
جراوخلاقرفضعبتعيابدقف٠يبهذمساسأىلعةلودنيوكتوكح

نالةيصولابمهضعبيفتكيوةيشرقلامهضعباهيلإفيضيوةعاطلاميضعباهي=
.موصعمهنالطورشلاعيمجهيفمتتنادباليمول
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هيلعاوكحىتحضعبلاكلذدبتسافمهنمةمأ-ةيرفصلاوةقرازألاك
ىعداتحنيدلانعاوجرخفةئةعيشلاعيابو.هولتقوهولزعورفكلاب

ةلودلامتدرجفيومالاكحلاتحتنويناشعلاىوضناو.ةيهولألامهضعب

ىتحماكحلاضعبرساجتونيماسملاباقراببرضتافويسةيومألا

لصوو«ةرونملاةنيدملاةمرحمهضعبحابتساىتحو«ةفرشملاةبعكلااوبرض

ةيسابعلاةلودلاكولمضعبودمحمنبناورمةيالويفكحلاىلإةلزتعملا

نعنامعيفةيضابإلاطخسو«ةلزتعملافلاخينمبيذعتلةلآكاحلاناكف
عيمجنأعوضوملايفمهملاو‹مولزعفموبختنانيذلاةُمألاضعب

اهيسسۇمىلإتحوأيتلاوةديشرلاةفالخلادعبتماقيتلالودلا

اهيلعقفتملاةيساسألاطورشلانعةدئازطورشباهعابتأوأ
ديدجلعفدردلويديدجطرشلكنأكلذ‹ةبكنللاببستناك
دادعإةلحرمهدعبينأتو.شاقنلاولدجلاكلذىلعبترتيو
ىلعنولواطتيةساسلاناكفريذاحلافذاقتمثمزاوللاونيهاربلا

ةيقبامأ‹نيدلاةفلاغخلمهتلانوفذاقتيءاماعلاناكوبصانملا

امأو‹كاح.طاقسإوأكاحةرصنلشويجيفامإنوجزيفسانلا

ضعبةايحلاتفلادقنالاو‹مامإنعلوأمامإعابتالبهاذميف

نأاعيمجسانللحضتاوعوضوملاىلعةسايسلااهتلخدأيتلاتارابتعالاكلت

ةبورعلاوأةيشرقلاوأةيشاجلاوأةيصولاطارتشاببسبعقويذلاعارصلا

هذهلكافرحنمناكولوهطاقسإزوجيالوأاموصعممامإلارابتعاوأ
ىلععارصهنأمويلاتبثةمألاقرفنيباهببسبفالخلاناكيتلابناوجلا

بلغأنأةبرجتلاتتبثأو..عوضوملالصأيفلخدتالتاليصفت
ةيبناجلاةرظنلاىلعدعابناوجلانمبناجيأنمكحلاىلإاولصونيذلا
 ةمألاعيمجاهيلعقفتتيتلالوصألانعىلختو«هدادتماوهكحتابثإيف
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:نيمسقنمنوكتتاهنأساسأىلعةماسملاةمألاىلإرظنيوهفكلذلو
ةايحلانيدايمحتفيرابتعالااذهبوهوهلموصخوهكحيفهلراصنأ

قييصتلاهنكمااماهقيضيوُاهقلغيوهراصنألاهعيراصمىلعاهفوقحو

.هموصخىلع
ماكحالاةرئاديهوةثلاثلاةرئادلاىلإةرئادلاهذهنمانلقتنااذإف

مهبهاذمباعيمجنيماسملانأدجناعورفوالوصأةيهقفلالئاسلابةقلعتلا
رداصمنعبهذميأنمملاعيأ.تلأسولفلوصاألاىلعنوقفتمةفلتخلا

ليصافتلاىلإتئجاذإف.ةنسلاوباتكلا:يهةعربكباجألعيرشتلا
يغبنييذلاو.مزاوللاقاصلإوتاماهتالاهيجوتوبخصلاولدجلاريثت
ىلعةيمالسإلابهاذملاعيمجربتعننألمجلاضرعلااذهدعبهيلإيهتنننأ
دعبننأوءلوصألاىلعانيأراكاوقفتانأدعبةلماعملايفدحاوىوتسم
نأىلعنيرخآلالمحتنأكقحنمسيلفماكحألارادصإيفكحتلا
ممربتعاالإواهنمرظنتيتلاةيوازلانمامةلأسمعورفىلإاورظني
مثسانلاىلعكمهفضرفتنأكقحنمسيلوءاوهأباحصأوأةعدتبم
وأهقسفبتكحكفلاخنموكيلإهتمعضكقفاونفمهماهفإيفكحتت

مهتيدوبعيفنوواستيعيجلاوعيمجللهلإوهىلاعتوكرابتهللانإ«هرفك
ىلعصرحلاورماوألالاثتماوةعاطلاديربعهيلإبرقتلايفنوسفانتيوهل
امنإوبهاذملاىلعةينبمىلاعتهنمبرقلاتاجردسيلو.حلاصلالمعلا

ىلعو-بهاذملابمهطابترانود-دارفألانمحلاصلالمعلاىلعةينبميه
.ةديقعلاةحص

دعبءاجامامأ«ةديقعلالوصأىلعنوقفتمنيملسمانأانيأردقو
ماكحألاجارختساوةنسلاوباتكلانمصوصنلامهفيففالخلانمكلذ
ةمألاهذيةمحركلذدارأيذلاوهىلاعتوكرابتهللانإفاهنمةيلمعلا

د



وأليوأتلالتحتالصوصنيفءيشلکددحلءاشولواهيلعةعسوتو
.فالجلا

ةفصنملاةرظنلاىلعءانبةرصاعملاةماسملاةمألاءاماعلعلو
وأينيدلاراكتحاللاعفدونيماسملاعيمجنيبقوقحلايفةيوستو

كلتمباحنمنوطقسيمهف‹ةدودحمتاعوممنيبيماعلا

نمتاعومبىلعردصتتناكيتلاةرئاجلاةبصعتملاماكحألا

ةعدتبموأءاوهاباحصامهتابءالجالاءاماعلاضعبوا‹سانلا

لجرلالمعىلإاورظنينأوءرفكلابمهيلعمكحيوأةقسفوأ
هكولسويدرفلاهلمعيفةلتكلاوأةقرفلاوأبهاذملانمادرجي

نأاهمسيلفاهيلإيمتنييتلاةهجلانعرظنلاعطقب‹يصخشلا
امنإوءايجراخوأايضابإوااينسوأايعيشوأايلزتعمنوكي
يفاهبلمعييتلاسسألابسححلاصلالمعلابموقينأمهملا
نوكتتيتلاقرفلاعيمجربتعتنأبجيواهيلإيمتنييتلاةقرفلا
ةمألاو.رابتعالانمدحاوىوتسمىلعةيمالسإلاةمألااهنم

عيمجو‹اهيلإبسنيوأةعيشلاىلإبستنينمعيمجنمنوكتتةيمالسإلا

وأةلزتعملاىلإبستنينمعيمجو«اهيلإبسنيوأجراوخلاىلإبستنينم
عيمجواهيلإبسنيوأةنسلالهأىلإبسنينمعيمجو.اهيلإبسني
لخأنمالإاهنمجرخيالو‹اهيلإبسنيوأةيضابإلاىلإبستنينم
الحيرصتلاةقيرطبةرورضلابهنمامولعمركنأفمالسإلالوصأنملصأب
المهمريغماكحألاهذهيفيضاملاىلإتافتلإلالعلو.مازلإلاةقيرطب

ةلزتعملاوةيرهاظلاكاهعابتأضرقنايلابهاذملاكلتىلإةبنلابايس

ديدشرمأةدوجوملاةيمالسإلابهاذملاىلإةبسنلابهنكلوجراوخلاو
ىلإتافتلالايفبنيالفلوصألاىلعنيقفتممهلكاوماداف.ةيمألا

ہہ٢۲



مازلتسالاومزاوللاةركفاوغلينزأمهيلعقحيو«ليصافتلايفممافالتخا
همهفوهلقعلمعتسينأرخألاقحنمنأمهنمقيرفلكمعينأو
ةوخألاو‹هداهتجاوهدهجىلعءانبهلحضتاامعبتينأو«هءاكذو

نأيفبنيفةيضابإلاوةنسلالهأوةعيشلانيبةطبارمويلاةيمالسإلا
اولماعتينأو.ىلاعتوكرابتهللااهعرشىلاةطبارلاهذهباعيمجاوكستسي
ةعيرشلاوةسايسلاودئاقعلالوصأيفمهكارتشاساسأساسألااذهىلع
اومادامليصافتلايففالخلابةربعالوليصافتلامهنيبتفلتخانإو

مزلياليضامايفهريغقيرفلكهبمزلبناكامولوصألاىلعنيقفتم
.عيجملاقالتيىلاعتوكرابتهللادنعو.رمألاسفنوعقاولايفادحأ

س٢۲۲



   

 

 

  
ديىلعاهدعاوقزكرتوةقرفلاهذهءوشندعب...»

ملعلايفاوزربةمئأاهنمرهظ..لوألااهبحاص
مهبزحلاونسف.داهتجالاةجرداوغلبىتحنيدالاو

ًالوصاوافهقفهلاوعرشو٩ةصاخدعاوقوءىیدابم
هقرفدرحمنمهبتلوحتتادقتعملاوتادابعلايف

اوظفاحهعابتانلكلذو.ينسبهذمىلإةينيد
.مهبهذملوصأيفةيدمحملاةلاسرلاءافصىلع

هيلعناكيذلاميوقلاجهنلانعاوفرحتيملو
يفةرربلاهتباحصو«مّلسوهيلعهللاىلصلوسرلا

مهتالوفرقاالو|مهشاممروسماومهکولس

نوليأالو.ًاملظمهتدايقيفاوسرامالو.امثإ
الولانمليلقلااهتماربيمليتلافسعلاناولأنم

.0..مهاوس  

 

 

 

 

  





(2)()ناديملاىفةيضابألا

(يىنوت)بوذجملازيزعلادبع:ملقب

ىلابسنت.فورعموهاكجراوخلاقرفىدحإةيضابإلا
اهفخأو.الادتعاقرفللاهذهرثكأيهو.ضابإنبهللادبعاهبحاص

یةيقاباهارثنأةبارغالف.ءىدابماَهْلَاهيفلاخمىلعاماكحأ

ينرعلاماعلانمبرغلاوقرثملايفاهوديرمواهعابتأالومويلا
ملنإثیح.تدابدقجراوخلاقرفنماهاوسیرنو.يمالسإلا
.ءاقبلابابسأاهسفنلنمضت

ءاداب٠نيدلابديدشلامهكستنويضابإلاهبفصتيامزربآو

باحصالطرغملامهصغبو6ولغلادحیاهیهاونبنحو6هضورف

مهفنأالاوققحينأاوعاطتسانيتفّصلانيتاهلضفبو.دافلاوملظلا
فثكلالواحنسو.خيراتلااهركذدلخ.ايسايسادجواينيدازع

يفةقرفلاهذههتبعليذلاروّدلاىلعثيدحلانيرصاقكلذنع

صخأهجوىلعةيقيرفإيوامومعبرغلملادالب

هيلکيجيرخنميعماجذاتسأ(يسنوت)بوذجملازيزعلادبعذاتسالا(1)

.سوبنيالالوصأوةعيرشلا

.1075.نوتط.ايقيرفأابوهلاءارحلا:باتكنعالتن(2)
بدےہدک

س٢۲



فوالااهبحاصديعهدعاوقزکرتوهذهودعب

٤ةصاخ دعاوقوءیداہمممزحلاوس6داهتجإلاهجرذداوغلب

بزحنمهبتلّوحتتادقتعملاوتادابعلايفالوصأواهقفهَلاوُعَرَْو

هعابتأنالڭكلذو.ينسبهذممةينيدةقرفدرجنمويسايس

فرتقاالو‹مهشاعمرومأو1فررهتباحصو-مَلسو
ناولانمنوليأالواماظمهِتدايقيفاوسرامالو٠اإمهَنَألَو

ماوسةالولانملنقلااینماربميتلافس

سارمأبمئاقلاو.اولجرومدعنيّدلاF۳نا

يتلا.كحلايفمالسإلاةدعافيهكلتو.هفنمامإلاوهمييف

.اوحفاناہنودو6اوظفاحاهيلعو6نودشارلاءافلخللاراس

ىلعلبقُبنأوءهنأشاذهبهذمرثتنينأيعيبطلانف

وةماركلاونملفانكأيقاودجبرغملاددالببسناهعابتا

ايبو9

دبعنبماشهدهعيفيناثلانرقلالئاوأةيقيرفاإيمروهظنك
ةدشلاةسايسهمازتلابنيِلَوألاهفالسأوهيبأدهعددجيذلااكللا

.743-724/125-105:كللادبعنبماشهةفالخةدم(2)

رب



.ةدابإلاوليتقتلابمهتقحالموةعيشلاوجراوخلاةدراطميف
هيقحالُمةضبقنماَراَفةالبلاهذهْمدَفىضابإةيعادوألعلو

بامشلاأو«دالبلابٌلقنتيفيكفرعيذلاءدعسنبٌةَمَلسوه
هتلاسرلوقيفوتلاهلَمَعلنمضيونيالاملظنمأيىحكلي
ةلحاقلاءارحصلانعةديعبلاةّلَبْجلاقرطلاراتخافءراشتنالا

لابجيو.ةالولاةطلُسلةعضاخلاةيلحاَسلاقطانملانعو«اجلاوهأو

اهلكو.لابجلاوتاعفترملانماهالاواموةوازفنورّمَدوةسوفن

رقتسينأهلنكمأ...ةريثك‹ناكسلابةلهآٌوطاَنَم

ةروُصلاناهذأللاحضوم«ةوعدلابربربلافوفصيفموقيو
نمَفّنلاَف‹تقولاكلذيفمهعابتأوداقتعالايفمالسإللةحيحّصلا

.رخآىلإناكمنملَقَنََيحارَو.هتوعدلنيبيجّتُمسانلاهلوح
رورمعماورثاكت...اعابتأهيففْلَخالإعضومنملحتراانو
اَهَلاَرقُيةوقاوحضأو‹أشمهلراصىتَحماوعألاوماّيألا

.باتحفل

ءيدابماايقلتنأدعب نايضابإناباشقلطناةّيقيرفإنمو
قارعلاىلإاقلطنادعسنبةملسديىلعبهذماوىلوألا
بلطيفنينسايضقف.امهاوسنييضابإلانماددعمضتةثعبنص

يبانبملمةديبعيباتقولاكلذيفبهذملامامإديىلعمعلا
٠تسرنبنامحّرلادبعوهوناوريقلانملوألابلاطلاف.ةرك
اهدنعءبلطلاتأالو.بونجلانمدوادوبآوهفيناثلااأ

طرحناىلاةقربنمدشتيتلاسلطالالابجافصاو185:هتلحريفيناجيتلالوقي(3)

راثلانمةفيرطلكهبوربربلاينكسبصوصخمءاهتنمىلاهئدبنموهو»:يلطألا
...ةفورعمعضاومفهنمعبنيءاملاوراجشالابئارغو

س۲۷



نيدئاعاَمْهَحَرَتمغ‹اريخاَمُهاَصْوأاهمامإاهتهابتل«ملعلا

غرقتذا.حالصاإلاماعفأشدوادبالناکف.اهنطومىلإ

تاهجنماهاوسوةوازفَنةهجبًاشنأف«يملعلاوينيدلاداهجلل
الةحلاَصلاةرذبلاناك«هنيدوهقلُخيفالضافايمالسإاليجبونجلا

عدبلاتمواقوةليضفلاوةنسلابتكستلايجأنمهتعبت

.ةليذرلاو
ةجردداهتجإلاوملعلايفعيندققمتسرنبنامهرلادبعاُم

لاموهنمعمايبىوتفلاهَلَززاجأىتحةدْيبُعابأترہب

.اظفاَحَواثيروبهذاةمامإل7دقناکكلذبو.عمي

نامحَّرلادبع.ْمَمْجَينأةيساّيسلاثادحألاورادقألاتءاشنكل

.ةسايسلاوكحلاءابغأبعالطضالاةّمهُمكلذبناجىلإمتسرنبا

نمرجاهملايبأنبادعبةيقيرفإيدتشادقةالولاملُظنأكلذ

بلّسلانممهلاجر.زيزملادبعنبرحةفيلخلالبق
يفةّيربربلالئابقلاتراثىتح«اوحابتساو٠بهنلاو
ةيرفصلانمجراوخلاحوزنباهدعاسدشا.ةديدعتاروثمههوجو

اهضاخ.ةنحاطةّبقيقحبورحىلاتبلقناف«مهيلإ

نودهطسوأوبرغلایصقأبجراوخجلادضاهشويجاوداقو«٤مهسقنا

.اولحانيأواوُمَجَهاميحمهقحالتمئازملاتناكذإ٠ىودج
لماعلااَهناَريندقوُمو٠نتفلاهذهنعلوألالوؤملاناكدقو

لوقي.كلادبعنبماشهلبقنمىلولاباحبحلانبهللا

(يِرغدّلا)ةرسيممايقوربربلاةروثيفببسلاناكو»:يراذعنبا

ناکو.انرکذاکهتریسباحبحلانبالماعىلعتركتأاهنأ
لماعىلااهيفنوُتَعْبيو٠برَلافئارطقرشلابءافلجلا

۸٢۲



ىلإرمألاىضفأاافءتاينسلاتايربرَبلامهل«ةيقيرفإ
ناکامرثكأهوُفْكوأمهلفلكتو«ريثكلابباحبحلانبا
اماذهىلإانفضأاذإو.ا...ةريسلاءوسوفعلاىلإٌرَّطضاف

مهنأاعازءربربللهسمخَتنمةجنطبهّلماعهبماق

يرفصلاهُمُدَقَيُربرَبلاراثهلجأنميذلاَبَبْسلاانفّرَع‹نيماتملل
.ةرسيم

ءةديدشةفينعناوريقلاةأالووربربلانيببورحلاتعباتتو

اهيفتكهتناونيماسملانمفالألاتامٌحاورأاهيفتقهزأ

موقلانأكىحنيلباقتلانيفرطلانمءاسنلاتحيبّساو«تامر
٠حصاكاوءاخإلاءىدابمتقرطالو.مالسإلااوفرعام

.ةّيداملاهيبنةنسوهللاباتكيفحماستلاورْضانَتلابرمألاو

RR

ىلعموقتلةيومألاةلودلاراَهْنَنَف749/132ةنلايتأتو

ةسايلاوكحلاعاضوأترّيغتنئلو٠سالاينبةلوداهضاقتأ

نأدعبقارعلانمةيقيرفإىلإنودفُيةالولاحبصاف«ناوريقلاب
تيقبةيساّيسلاضارغألاماشلابةطلسلالبقنمنونيَعُياوناك

رّيغتيملاملاحىلعتتاببرغملايماموحناياونلاوهيلعيهامىلع
تعباتتو٠ةيربربلاةمواقلاتلصاوتكلذلةجيتنو.ءيشاهنم

ابورُخدقو٠فّقوتتنأ.الناكامو.ةوارضدشأتاروتلا

.1:52برملانايبلا.ىراذعنبا(4)

.ةحفصلاسفنوردصلاسهن)5(

.740/122:ةنسهتروتتناك(6)
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سنجلايمريةّيرصنعابورحلبىفكوطلاملظلادضل

كحىلعو«يبرعلاسنجلاىلعءاضقلاىلإاهئارونميربربلا
.اصوصخنييشيرقلا

ثادحالاباهطبرتل755/138ةنسىلإاعيرسثادحألابلقتننو
ةنسلاهذهيفتفحز.انعوضوملصأبةقالعامياوانينعتي

ىلعاولوتساو‹اهيلعاوبّلغتف«ةّيقيرفإىلعةيرفَصلالئابقلاضعب

نملكدجسللايفمهاوداوطبرو»«ناوريقلاةنيدم
ناوريقلالهألةموجفروتءاَسأواهلهأوعوشرفنمناک
°«...باذعلاءُ

ىلإاوثعبنيذلامهسفنأناوريقلالهأنأرمألايفبيرفلاو
نبنامحرلادبعنببيبحيلاولاىلعودمتيةيموجفرولا
نوبلسيهدنجوهناوعأديقلطأو«ىغطيذلايرهفلابيبح

ديىلعمفلصحالو.باذملاءوسسانلانوموسيونوبهنيو

جيبنومدنيمهلعجامةيموجفرولا بسحروصنملارفعج

سلبارطبةيضابإلامامإيرفامُلاباطخلاييأبو٠تاياورلاضعب
.یرخاةياورىلإادانتسا

تمرخناومدشرمهتععاضُدَفَوناوريقلالهأنأرهاظلاو
ىلإمهُهجويفمهنمًصخشابموقيةّيبعشةدايقلمدققمهفوفص
دوعتىتلاةشئاطلاتافرصتلاولاحترالامهُبنجيو٠لبسلاموقأ

نبنامرلادبعصخشيفاودجَودقمهنأرهاظلالابولابمهيلع

!اذهظحالي.شیرفنمناکنملکاولتقو(7)

.1:71برملانايبلا٠.ىرادعنبأ()
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.متايحنمريطخلافرظلااذهيفاريصبايعزواديشرًادئاقمتسر
رصبتلاولعلىلعابكْنُمةساّيسلانعادعابتمنامحرلادبعناك

تلحيللاةبكللاهتزهو4ثادحألاهذههتكرحف.«نيدلاب

ثإنمضرألاريهطتوملظلاقحَملضهنفافينعازهناوريقلاب
تاقلحيفهلليمزبدجنتسيردابف...نيدسفلاثبعونيكاحلا
‹سلبارطبساّبعلاينبنمةالولاملظمواق«اقباسةرصبلابسورلا

وهاذه.هتماقتساوهلدعلاهيلعامامإهتراتخاو«دالبلاهلتنادف
بجاولاءادألبهف.يرقاعملاحملانبىلعألادبعباّطخلاوبأ

ءىدابملامأنمًادبَمهمتحُيويوخألافطاعتلاهيلعهّضرفييذلا

اذإمهئامدةحابتساوفيسلابرمألايلوأةمواقموهوالأ«هبهذ

ملظلاوداسفلاقحمولدعلاةماقإلعوطتمظعشيجيفباطلا

.رصنلاهلناكف...هعابتاو(يموجفرولامصاعهفرتقايذلا

ىلعىومهَضارعأومهقازرأاظفاحسالانشأنأدعبم
ةيالوتمادو.سلبارطىلإعجرومتسرنبنامحرلادبعناوريقلا

ةّيقيرفإيوناوريقلابنوماسملاقاذنيتنسمتسرنبا
ابيرقتةّرملولاوكردأولدعلاىنعماوفرعونمألامَعْطاهلك
ضقملنكل.فيظنلايمالسإلاكحلالظيفميركلاشيعلامُعط

نمهتجرخأومتسرنباعتبلَغَتمثسلبارطبةليوطةَدم
لحتراو.تناكاكساّبعلاينبةطلسلةّيقيرفإتداعتساو٠نواريقلا

-نايرفغصلاءْناوريقلايون“مهلحنص"نا317::1برغلان7بلابحاصرکذی)9(

»نيرهشوةدحاوةنادمتناكودعجلانف,كلمادعويجوفرولامصاع

.ةحفحلاوردصملايشت(10)

—٢۳ا



ةَدصلادَعأوبابسألاايهثيحطسوألابرغلاىلإمتسرنب

تذخأ‹(1)ترهاتبةيضابإةلودًاشنأنأمنعامو.ةلودةماقإل

‹ةخساردعاوقىلعسانلاسوفتيفنيدلازيكرتاهقتاعىلع

بابرأوةيرفصلانمعدبلاباحصأقيرطنعهبقلعامهريهطتو
.نييزاهتنالالاًّمعلاوةالولانمكحلا

(12)سلبارطنمةيضابإلاةمامإلاضرقثنَتنأثادحألاتءاّشَو

يفةّيقيرفإدالبةّيبلغأتناك»و:.ةمامإلازكرمترهاتتحبصأف
ةيتسرلاةلوَدلالاجناكو.ةمامإلاهذحلةعباتطسولاوبونجلا

دقو...ةيقسرلاةلّودلانعةبايندالبلاكلتيفهللاماكحأنوهقي

اهيلعتبلغتنأىلاةّيتسرلاةلّودلاكحتحتتاهجلاهذهترقسا

.ءاهنطلسكلانهنمتضرقناوءترهاتةّيعيشلاةلودلا

قطانللاناكسنمةّيقيرفإلهأنماريثكنأمهفناذَهنم

امأ‹ءترهاتبةيضابإلاةطللاىلإءالولابنونيدياوناكةروكذلا
ناوريقلاىلعيموجفرولافحلاذنم«ايبهذمءالووأ«ايسايسءالو

ةّيبهذملاهتفصبمؤالورتسامث...ةّيمطافلاةلودلاتماقنأىل

ةلودمحلمقتملنإوةّيقيرفإنمبونجلاناكسنأذا٠هنيا

اوناككلذل‹ةيضابإلانمةبازعلاوماعلاخئاشمذوفنتحناوناکدقف

٠ينيدلاويرادإلااهمظنتالواهتدايساملةلودنولثييمهنأك

.761/144ةنكلذنك(ا)

فحزدقو.772/155ةنسبلهملانبةصيبقنبمتاحنبديزيديىلعكلذنك(12)

لزتفناسارخوقارعلاوماشلاشويجنمشيجيفروصنللارفعجيألبقنمةيقيرف'ى
هلوصوناكو.ىضابألامتاحيبأىلعهبلفتدعبدادشنبديعساهيلعلمعتساولبارطصب

772/155.۱:ةنسللةيناثلايدامج0نينثألامويناوريقلاىنا
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.اهدعباموليلقباهلبقاموةّيبلغألالاوطيتاذلااهالقتساو

بهذمالناكهنانممهضعبهيلإراشاامكلذىلعاليلديفكيو
عساَلانرقلانميالافصنلايفناوريقلايفنانثاناَيِتْفُمىضابإلا
.(يرجمحلاثلاثلانرقلافصتنم)يداليلا

نإوءاهيفةداوهالةبراحمموبراحوبلغألاونبمهمواقدقو
ةيمتسرلاةلودلاوةّيبلغألاةلودلانيبرادامركذانينعيالناك

نيالاةامهنأةيضابإلاهيفىرييهذمادوهنإاهنيبترهاتپ
‹عدبباحصأنيعطنتمجراوخبلغألاينبءارمأماريو.ةنسلاو

٠يخيراّشلااهدوجوضرفنمتنكتدقةةيضابإلانأعقاولاو
نيذلاهعابتأيفمويلاىلإهراثآتیقبلاباذاینیداعتققحف
‹ةليذرلاوعدبلاةمواقمونيدلاةمدخاومزتلا«اننيبنوشيعي

ادجبيتققحاك«ركنملانعمهينوفورعلابمهرمأيفنيمزاح
.يبرعلابرغلابمالسإلاخيراتيفهنأشهلناكايسايس

رودىلعفقينأديرينملةبسنلابهيههلرمأىلإهبننو
فخيراتلبتكنأكلذ«اهنمسانلافقوموةّيقيرفايةيضابإلا

عابتأنيبوةيقيرفإبرمألاةالونيبتدجيتلاثادحأللاهدرس

لبةعاطلانعنيجراخنيرئاثءالؤهربتعتىضابإلابهذلا

ةملكهبتعنياجبنوعي«نيدلا كلتباصمصأناكو.د

نونحسمالتالفدوجونيتفللانيدملناکامبير:لوقا.37:صهفنردصلا)13(

دجلانمىصقادقنونحسمامألانأل.كلذحميالهئاضقةدميفاما.ءاضقلاديلأقم

ىلعو.848/234:ءاضقلانونحسٰیوتدقو.هباونکنيذلاقرفلال5خئاشمعماجلا

طباوأ).م9نرقلاىفا۱.خيراتلااذهلبقناوريقلابدوجوةيضاباللنوکياذه

.ةيرلاقاطنيفوءافخلايفكلذناكاذ'الامهللامدوجونكممريفف(ه3
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ةقرفةّيضابإلانودعي-ابلاغنويكلامنوينسمو بتكلا
اوقَرفينأمهينعيالوءدقتعملايفةيلاغملاجراوخلاقرفنماهاوك

فرصتنماهعابتانمواهنمادبامىلإادانتسااهريغنيبواهنيب

.ةعدتبملاقرفلانيبواهنيبعاب
1

اهيفدرتملنإوةيقيرفإءاملعمجارتفتقلايلابتكلاامأ
ضّرعتتملاهتإف«يضابإلابهذملانّنستىلإةفيفطولوةراشإ

نعهيفءاجاملإ...ممأشنمضفلاوأهعابتأمشىلإكلذك
كلذسكعىلعو.قراباحصأةفاكنمنونحسمامإلافقوم

انالفنأبتكلاهذهءاماعلاضعبمجارتيفدجنانف«ةيرفصلا

.نعدخلوهمعاتسلانعللابالطشرمأق.ةيرتصلاا

نورتعياوناكةّيقيرفايءاملعلانبلوقلاىلإعفدياماذهيفسي

ابرناكنواعّتلاومائولانماوجَنأو٠مهلثمنييسةّيضابإلاءاملع
نأاصوصخاتباثارمأكلذَنظأ.ضعببمهضعبتاقالعدوسي

ءةّنسلالهأاهمؤيىلادجاسملاسفننومؤياوناكةّيضابإلا
نمريثكيفةيكلالابناجىلإةيّرحلالماكبمهيلاعتنوُلُمْيَو

.ةيقيرفإيتاهجلا

س٢٤۲
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؟جراوخةيضابالاله
MG

ar5 2

  تمرتل

  
ىقابضفرياذامل:وهانهلاؤسلاو...

:لاشمأقرفلاججحىلإءافصالانيملسملا

ىلع...خلاةيديزلا.ةيرفعجلا.ةيضابألا

ليقارعةنسلاءاملععضينأنودبينسلاروهمجلا

نيملعتملافاصنإو‹ماوملامهفنودلوحت

.؟ىرخالاقرفلاةقيقح   





)جراوخةيضابالاله

ابرمعروتکد:ملقب

معزضابيأنبهللادبعنأبتعهأيمالسإلاخيراتللرداصملالك

ريغ نيخرؤملانإفاذلو.مهنعقشناوجراوخلانمناك‹ءيضابألابهذلا
ةقرفدرجيممنوربتعيوجراوخاب«نييضابألا»هعابتأنوطبري-نييضابألا

.جراوخلانم

:ةيضابألانعةيمالسإلافراعملاةرئادتلاق

جراوخلانمةقرفىلعةيقيرفإلاشيف(ةيضابألا)مسالااذهقلطي»
.«ةيواعمعممكحتلالبقامدنعيلعنعاولصفنانيذلا

فراعلاةرئادلوقتةفيلخلاوةفالخلالوحةيضابألاةفسلفيفو

:ةيمالسإلا

مامإلانوكينأيرورضلانمسيلءةمامإلايفةيضابألاىأر»
نآرقلارماوألاقبطحينأو«اعروالضافنوكينأيفكيلبايشرق
.هعلخبجو«اهنعدعتبااذإف‹ةنسلاو

رکفلابمتهم6“يعماجذاتسأ(يلاغنس)ابحلاصجاحلانبرمعروتكدلا(1)
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هثشيدحضرعميفةيضابألانع«مالسإلاىحض»يفنيمأدمحألاقو
هقفالو.فلفمبهذمجراوخلانعانلدريملاذهلجأنمجراوخلانع

نبهللادبععابتأءةيضابألانمناكامالإ«كلذوحنالومظنمعساو

هذهنإف«ناورمنبكلمادبعدهعيفتاميذلا‹«ىجراخلاضابأ

٠تومرضحيفو«ناميفو«ةيقيرفإيلامشيفترشتنإوتشاعةقرغلا
ٍٍ.رابجنزو

لوصاملنوكينأيعيبطلانمناكف.اذهانمويىلإترتساو

هتفالخيفحافسلارقتساان»لوقينأىلإ»..خلاةيهقفملاعتوةيداقتعا

نمهباحصأووهناكو‹يدنلجلامهسأریلعو«نامعجراوخ.كرحتىتح
داوقلادحأهسأرىلعًاشيجحافلامهيلإلسرأف«ةيضابألا

ناملحاسىلعىسرأتحرحبلايفراف.ةميزخنبمزاخ«ماظعلا
(امفوحاموسنوت)برغلايفًاضيأجراوخلاراثو»اضيألوقيو«..خلا

ةصيبقدلونمصفحنبرمعروصنلامهيلإلسرأف«ةيضابأوةيرفصنم
نمريثكمضناو«اليوطمهنيبكراعملاتمادف«بلهلاىخاةرفصيأنب
.®«خلايضابألامتاحوبأجراوخلاسأرىلعناكوجراوخلاىلإربربلا

تركذوتظحالدقفشاكليعامساةديس/ةروتكدلاةذاتسالاو

:تلاقفباتكلامالقأوخيراتلابتكيفةيضابألاوجراوخلاىمسامزالت
ءامدقلالحتلاودئاقعلاوقرفلاباتكونيخرؤملالجنأظحالناننكل»

قرفىدحإةيضابألانوربتعي«باتكلارئاسنعالضف«نيثيدحلاو
دبعو.يعفاشلايطلاملاويرعشألاتاباتكيفالثمحضاواذهو«جراوخلا

يبرعلاباتكلارادط336337338:ص2ج«مالسإلاىحض(2)
.تورعب
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‹يناتسرهشلاو«يسلدنألامزحنباو‹يزارلابيطخلاو«يدادغبلارهاقلا

لهجنعضعبلامهلخدأو»:ةلئاقفيضتو.«نيقرشتسملاريغو«مهنم

لوصأنعاوجرخومهنيدباولغنيذلاةالفلاقرفنعضبصعتوأ
.«مالسإلا

.اهتهقاملةمهمىرخأةظحالمعضتامناعرساهنأىوس

ةيضابألاىلعجراوخلاةفصقالطإنأانداقتعايفولوقتف
.خلا(ة)يضابألاهقفلاوةيضابألارداصملابلهجلاىلإعجري

مثةيضابألا»ةرهزوبأدمحأدمحمريبكلاذاتسألامهنعلاقو

مهبرقأوالادتعاجراوخلارثكأمهو«ضابأنباهللادبععابتأ

ءولغلاوططشلانعمهدعبأمهف«‹ًاريكفتةيمالسإلاةعامجلاىلإ

ميقيو‹نوزاتمبءاماعمهيفوءديجهقفمحلواوقبكلذلو
رخألاضعبلاوةيبرغلاءارحصلاتاحاوضعبيفمهنمفئاوط

نيناوملاتسبتقادقو‹ةيهقفءارآملوءرابجنزلادالبف

..(*)خلامهئارآضعبثيراوملايفةيرصلملا

نينلعماهوزهتنينأنودبةحناسةصرفاوعديملةيضابألانأريغ
ةيلاغملااجادقتعمواهراكفاوجراوخلاءيدابممهضفروجراوخلانممهتءارب

يضابألابهذلًااربتىدبأوالإبتكيضابأملاعنماف.ًايدئاقعةفرطتللا

ةيضابألانأقحلاو.مويلاىلإبهذملاةأشنخيراتذنمهدعبأوجراوخلانم

.44-43-12:صمالسإلارجفيفنامع)3(

:ص«ةيمالسإلابهاذملا(4)
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قرفلاىدحإالةيمالسإلابهاذادحأاهتفصبنيملسملاىلإاهسفنتمدق

.ةيلاغماةفرطتلا

يفىمظعلاةيبلافلامو نيينسلانيملسمانأحضاولانمهنأريغ
ىلعناوخإكقرفلافارتعانعةظفحتموأةرفانتلظ-ةيمالسإلاةعاجلا
ةربتعم«اضعباهضعببةينسلاةمبرألابهاذملافرتعتاك,ةاواسلامدق

اهتديقعنأو‹ةديقعلارهوجسمتال«عورفلايفتافالخامأب«اهنافالخ
٠(ةديقعلاحور)ةيسيئرلاةيساسألارومألايفةدحاو

ىلإءاغصإلانيماسملايثابضفرياذامل:وهءانهلاؤلاو

حورب..خلاةيديزلا‹ةيرفعجلا‹ةيضابألا:لاثمأقرفلاةجح
روهمجلاىلعاهئارآضرعيفالاماهنوحتفيالاذالو؟يضاير
مهفنودلوحتليقارعةّسلاءاماععضينأنودبىلا

ملو؟ىرخألاقرفلاةقيقحنيماعتملافاصنأوماولا
ةينسلاةقالعلادوسييذلاوجلايفشيوشتلانوعنطصي

‹امودةرتوتمةقالعلاكلتءاقبإيفةحلصملايهامو؟ةّيقرفلا

عضوعم دقتعأينأديب؟رتوتتنأاهتعيبطنمةقالعلانأكو

عوضوميهةيضابألانأل‹ًابناجةيضابألاريغىرخألاقرفلا
ةيضابألابلاصتالاظحلاملحاتأنيذلانيماسملالكنأ انتسارد

يقابکنوماسممہنإلب‹حيحصريغمهنعلاقيامنأنودجي
اهرثكأيفنوبيصيو«انيحمجتاداهتجايفنوئطخيدق‹نيماسلا
هلوسرةّنسوهللاباتكوهوءدحاوردصملانأل«امامتمهربغك
يفنييتسلانيماسملانأريغ«كاذوأبهذملااذهنيبزييمتىندأالب
ًاطخف:لوألاامأو.نيأطخيفنولبقتياولازامةقيقحلا
.يجهنمًاطخ:يناثلاوينخيرات

ت



طلخيفرارمتسالا«انيأريفوه‹خيراتلاىلإعجارلاًاطخلاو

دعبايفضعبنماهضعبمصفنامثامويتلخادتيتلارومألا
دصقأ.ةدحاوةناخيفاهنوعضياوقبنيخرؤملانأالإ«ايلمع

معزلاصفنامغر‹جراوخلاوةيضابألانيبزييمتلامدعاذهنم

خيراتلاةداهشمغرو«مهاّيِإهتبراحموجراوخلانعةيضابألا
جراوخلاتبراحيتلاةيمالسإلاشويجلاةداقربكأدحأنأب

يبانببلهموهوايناٌغاًيضابأناک‹ةيراضةلصاوتمابورح
ةريغلاوديدشةيضابألانأبنيماسملايابفارتعامغرو.ةرفص٠

مدعوءهلصالخإلابينافمتلاوءهبكسملاومالسإالاىلع
نورخألانوماسملافاذهلكعمو‹ءيهذملابصعتلابفاصتالا

يفةموسرملامهتروصلالخنم ةيضابألاىلإنورظنياوّلظ
لعجاموهو.جراوخلانمةقرفدرحممهنأىلع خيراتلابتك
مهنعليقامراطإيفجراوخلاىلإاهترظنمهيلإرظنتسانلا
مأمهيلعتلزنأيتلاماكحألايفنيمولظماوناكأءاوس«اًيخيرات

اهنميقتسنواهأرقنيتلاخيراتلابتكمهتفصو؟اقحاون

.مهنعانتامولعم

مهالطقفسيلةيمالسإلاةعاملانمنيضوفرماوناكجراوخلانأقحلاو
٠ممراحوهنعاولصفناو«هيلعاودرمتمث«يلعمامإلاعابتأنيبنماوناك
ولف.ايعرشةفئاستناكهتتمامإنأبنيمالملاةفاكقافتامغر«هوبراحو

يفجراوخلارظنةهجونأل.نامل«مامإلاةفلاخمىلعافقوتمرمألاناك

نمنأالإءاهججحاملرظنةهجو.مكحتلاهلوبقيفمامإلامهتئطخت
نأبكرديمكحتللمامإلالوبقىلإتدأيتلاتاسبالملايفرظنلاققد

عدتملثيحبةروطخلاوةيساسحلاوةقّدلانمفورظوعضويفناكمامإلا

٤ا



حبربةماودلاكلتنمجرخيلايسايسةروانمللالاجبوأفرصتللةيرحهل

.لقأةراسخوربكأ

يفمامإلالايتغاناكىتحلحفتسإوىدامت«ءالؤهجراوخلارمأنكلو
ءدنهنبةيواعم»ةعاجلايأرلقئاعلادرتملاهصخدييفالمدحأدي

مهمزاليةمعونولمحياوحبصأجراوخلاديىلعمامإلالايتغامتامدنعف

نولَّمحيوأءاومدندقمدجنالاننإفبطخلاةحادفعمو«رهدلادبأاهراع

ةرزاورزتالثيح«ةّيكزلاسفنلاكلتقاهز!رزو»‹هدحولعافلا

‹ءامنشلاهذهمهليمزةلعفبنيرورمىرابحمارناننإلب«ىرخأرزو

لوقيو«هماركذنمرثبلامءاشتييذلااذه«مجلمنبنمحرلادبع»
:لايتغالاةثداحباديشممهلئاق

اناوضرشرعلايذغلبيالإاهبدارأام(ٌيقت)نمةبرضاي
انازيمهللادنعةّيربلاىفوأهبسحافًامويهركذأليئإ

مءامدمشالحتساونيماسملايقابريفكتيفمهرارتسانعكيهان
.مهقحليامهقحليمبطبترياملكف«اذإ«يمالسإنيكوهنممهلعجام

وأةلصبمهبةيضابألاطبرت-بسنلاةقيرطبنإو خيراتلابتكنأابو

«ةيجراوخلا»نمءيثبةيضابألاىلإنورظنيسانلالظاذل«ىرخأب
ملقبتماف«اوضرقتادقل»»لوقيهعمت‹جراوخلانعثدحتنملكف

.فافختسالانمءيثبهلوقي«نامعلابجيفاليلقالإةيقاب

مهرارصإوهف«نوينسلانوماسملاهيلععقويذلايجهنملاًاطخلاامأو

عجارملاورداصملايه«قرفلا»نعاهوبتكيتلابتكلارابتعاىلع

اهدوجوو4اهخيراتو‹قرفلابقلعتمءيشلكلةحيحصلا

.اهئدابمو6اهدناقعو
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«جراوخ»منإلئاقلاعزلايفنةيضابألارارتساضرعميفانهو

بيتكلهلةمدقميفيباّيسلادوعسنبدمحألوقي٠كلذىلعرارصالاو

نيبقرفلا»همساو«شيفطأممهاربإقاحسإوبأ»هفلؤمل(5)حلاريغص

ةيضابألاطبرتةقالعةمتسيلهنأىلع»لوقي«جراوخلاوةيضابألا

ىهاغمناو٠جراوخلاقرفنماهريغوةيدجنلاوةيرفصلاوةقرازألاجراوخلاب

ةيعرشمدعبنودانينيذلانمسانلاريفنتلةيومالاةلودلااهتلغتساةياعد

فلسمثنيذلا«ناورهنلالهأ»ةكحلالعجنأاكيوسألاکلا

نموهءجراوخلانمةيدجتلاوةيرفصلاوةقرازاللافلساوسيلو‹ةيضابألا
جراوخلانأعم.ةضرغللامالقألابابرأعنصنمو«نيعضاولاعضو

ءيدابملالالخنمكلذحضتي.ةيضابالاعمسكاعمطخيفنورس

نمديدعلاةيضابأللوءنيقيرفلانملكبهذماهيلعموقييلاسس

.جراوخلادض0

مهفينصتنأنوريفجراوخلانماونوكينأنوضفريةيضابألافاذإ
.ةيومألاةلودلاةعانصنموهجراوخلاةلمجنم

نيلوقعمجمقتسملانمسيلهنأىرأمهفقومليمهفتعميأالإ
.هانعمةيضابألافلسمةكحلانأنوفرتعيةيضابالانوكف.نيضقانتم

ا«ناورهنلا»لهأف«جراوخلاساسأسأبمهفنأنوطبرياًيخيراتممأ
جراوخلانمنوؤربتيفيكلعلانو.اهتاونوجراوخلاروذب.مولعموه

ةقرازألاتناكاذإو.جراوخلالوصألصأىلإمهسفنأنوبسنيمهأنيحيف

نيأىلإف٠لوصأكةكحملاىلإيمنتال«عورفك»ةيدجنلاوةيرفصلاو
مامإلافصنمةكحملاجورخلبقجراوخكانهناكلهف؟نوبستني

.جراوخلاوةيضابألانيبقرفلاىلعفوقولاديرينملةءارقلابريدجهنكلو(5)
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يفجراوخباوسيلمهأاوفنينأةيضابألاىلعبعصلانلهنأقحلاو؟لع
موقنممهفيداكيءرلاف«ةيضابألالصأمةكحلانأنوتبثيهنأنيح
‹مهسفنأةيرفصلاو.ةيدجنلاو.ةقرازألانمةيجراخرثكأأ«كاذ

جراوخاوناكامةكحملانأوهمدصقنأوهمهعفاشناكاذإالإميلا
لوبقمدصقوهو‹دعبايفةالغلاجراوخلاهبفرعيذلافرطتملاموهفلاب

.دوصقملاوهناكنإ
مهنعنوفنيةيضابألانأابديدجنملوقأوعجرايناريغ

مهنارارصإلاىلإوعديعادكانهسيلهنإفولغلاوبصعتلا
انثدحتوايعيشتلباقدقل«اذكو«اذكنولوقيممنأوجراوج

باتكلابكسلاوديدشممنابمهفصوف«ةيضابالانعنيدرفنم
ايعفاشكلذدعبتلباقو.نيبصعتمباوسيلممنأو‹ةنسلاو

 ةيصخشلايبرابجتعم يدنعتبثيامم.مالكلاسفنينثدحف

ءهللاهجولاهيلدأةداهشيهو‹ولغلاوبصعتلانعنوديعبمهن
داقتعاوأقانتعايفناسنإعانقإرريياهجودجأالينأقحلاو

دمحمةمأكاناغتبمنأبروصتأانأف.هبدقتعيالوهقنتعيالام

ىلإىعسلاانعسواماضعبانضعبيفنظلاناسحإوه(ص)
نيذلاكئلوأتالزنعفرطلاضغوانفوفصديحوتةيغبكلذ
وأمهفقاومنماوريغدقاملاطءائيشانرمأيفنيثدحممربتعن

تاداقتعالايفنكتقحلاريياعمو‹اهرييغتلادادعتسااودبا

اهضعبةعزانتملافارطألاميتيفسيلو‹لمعلاوكوللاو

يور.ةماقتسالاةعبطم4:ص«جراوخلاوةيضابألانيبقرفلا(6)
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داسفنايبيفاوقفواملاكمهنانونظيباتكلاوظاعولاضعبنأريغ
لدابتنماريثکدلواع4هللادنعاولان‹ىرخألابهاذملاةديقع

«ةريغوسفانت»ةلأسمتحبصأوتدغةلأسملاامنأك.ةداضملامهتلاومهتلا

نيذلااميأاي¥اهديلايفلئاضفلاعمجو«لزانمراكتحاو

تسلكيلإىقلأنملاولوقتالو«اونيبتفهللاليبسيفمتبرضاذإاونم
نممتنككلذكةريثكمناغمهللادنعف«ايندلاةايحلاضرعنوغتبت«انمؤم

هللاقدص.«اريبخنولمعتابناكهللانا«اونيبتفكيلعهللانفلبق

.94:ةيآءاسنلا. مظعلا

تسلكنإململلوقتالأ:يهواإ٠ةحضاوانيلإنآرقلاتاملعتف

هديرنابداقتعألاهسفننعيفنيهنأنيحيفاذكدقتعتكنإوءالم

.هنملينلاوهيلعقيلعتلاةصرفدجنلطقفدقتعينا
هديدنتيفشيفطأمهاربإقاحساوبأبطقلاخيشلارتسي

امو»لوقيف‹جراوخلاىلإمهبسنعاجرإلةيضابألاىلإنوئيسياولظيذلا

نمادسحباوصلاوقحلالامسسمطلالإجراوخلاوةيضابألانيباوطلخ

باوصلاوقحلابفرتعينأءةيطمبيغشتلاذختانل٠مهسفنأدنع
.هتريصبتیمعدقو

ةمهتلةيضابألانمفينعلاضفرلابافصتمابولسأسماناننأكشالو

سفنيف٠هنعانثدحتيذلا٠شيفطأ٠مهلاعلوقيو.جراوخلاىلإمهبىن

راتف.جراوخلاوةيضابألانيباوطلخف.باوصلالوقيفاولشف»قايسلا
ا‹ةيضابألاىلإجراوخلانوبنيةراتوجراوخلاىلإةيضابألانوبي

ىلإةلزتعملالاوقأةفاضإيفعورفلاوْلوصألايفنينّودملانمريثكلالعفي

.36:ص.ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا(7)
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نوفلؤلابهذيف‹شيوشتلاوطيلختلابجوأامم‹سكعلاوةيضابألا

مهلرذعالو‹جيرهتلابهبشأوهامىلإ«لقنلا»ىلعنودتعينيذلا

كتحينمنعال٠هعوبنينمهبلطيقحلارشنييذلانألاقلطميدنع
.هاوهبسح

ءراهفرجافشىلعنيخرؤلانإ»هتاقبطيفلوقيفيكبسلاامأو

الهجوأابّصعتسانلايفاوعضوابرو٠سانلاضارعأىلعنوطلستيأل

..«هبقثويالنملقنىلعاداتعاوأ
يتلابتكلاكلتيّصقتىلعرمعميحيىلعيضابألاخيشلابأددقل

‹نييمهوالاجرنوعنصيباتكلانأبركذف«قرفلاةساردبينعتوودصت

لاجرلاءالؤهىلإاهنوسنيوةحيحصريغوةفئازالاوقأنوقلتخبو
:لوقيفةيضابألاىلإكلتةفئازلامهلاوقأبمهنوبسنييلاتلابو«نيعانصلا

نمقرفلءاسؤرءامإنسحلاوبأمربتعانيذلاصاخشألاعيجنإ»

.«ةيضابالادنعملدوجوالمهيماكتمومهيفلؤمنموأ٠ةيضابألا

.مهقرفنعولاجرلاءالؤهنعائيشنوفرعيالةيضابألا
عمءاقلهلناكنييمالسإلاباتكلانمىمادقلالاوقأشقاننأدعبف

لوحةباتكلايفىمادقلاجهناونبتنيذلانيرصاعملانييمالسإلاباتكلا

ةباتكنعثدحتف.لاباذائيشعوضومايفاوديزينأنودبقرفلا

ةنيدملايفةيمالسإلاةعماجلايفسردملادجلاةبيشرداقلادبعذاتسألا

ء‹ةيضابألاىلع«رداقلادبعذاتسألا»لماحتاركنتسملاقف:ةرونملا

رضاحيدجلاةبيشذاتسألارتسياذكهو»هبولسأادقتنموهءارآادنفمو

ةفسلف ةرونملاةنيدلابةيمالسإلاةعماجلايفادلبنيعبسنمنيملمماءانبأل

.36:ص«ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا(8)
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٠قرفلاكلتدنعةفسلفلاكلتلدوجوالةيمالسإلاقرفلاىلإبت

دقلب.ائيشمهنعفرعتوقرفلاكلتمهفرعتالءاماعوةمأاهذختيو

.ااهلوقينموتالاقملاكلتنمارت

هللالوسرةنيدميفةرماعلاةعماجلاةرادإحمستفيكف»:فيضيو

ىلعنيملسملاقرفنمةقرفنعليطابأسّردتنأملسوهيلعهللاىلص
ديلقتلاناكاذإ»فيضيو.ماعلاعاقبفلتخمنمادلبنيعبسبالط

ءوسقحوأ‹بيقنتلاوثحبلابةيانعلامدعوأ«ةحارلابحوأىمعألا

فيكفءفقاوملاكلتىلع«دلاةبيش»تلمحيتلابابسألايه.ةينلا

ناكرأنمنكرممأيفاهيفيرجيامةبقارمنعلففتنأةرماعلاةعماجلل
ةملكعمللمعلانعةلوئسملاقحلاةماكىلعةماوقلايهو.اهتلاسر
ةمألاءانبألهمدقتامعيمجيفقدصلاوتبثتلاوقيقحتلابةبلاطملا.ةمألا

.ةيعرثلامولعلالاجيف
ايفقيقحتلاىلعةيمالسإلاةعماجلالمعتنألمنانك:الئاقفدريو

‹مهئاماعومهبتكنمممتالاقمومءارآذخأتنأونيماسملاقرفنعلاقي
دّحوتو.لمثلاعمجتوقحلاةماكنلعتناةعماجللنكيكلذبو

اهنألاهبهاذمعيمجبةمألاهذمجلةديحولاةدايقلازكرمنؤكتو٠فصلا

دنعامفرعيمهنمدحاولكتلعجوملعلارونىلعمهنيبءاقللاتدّهم
.هأ.رخألا

يفةطخلاهذهاونبتلنييدوعسلاىدلةحلاصلاةينلاترفوتول:تلق

قرفلابنوفرعينملهأف‹كلتمهتعماجيفةيساردلاجهانملامسر
‹مغةراجنايف«نايعيفةيضابألاف«ملنورواجبةيمالسإلاال

.98:صقبالاردصملاسفن(9)
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يفةيديزلاو«ملةراجقارعلاف‹قارعلايفنويرشعانثالاةعيشلاو

بهاذملاهذهلكلعابتأدجوينأدعبتسيالفلب.مهلةراجنيلافنهلا

ءاماعنمثحبلاةمهممهيلعلّهسيامنينطاوكاهسفنةيدوعسلادالبلايف
نعاديعبايقناداجايلساسيردتبهاذملاهذهسيردتلنيلهؤم

يفنوكيف٠بهاذملاكلتجراخءاملعىلإكلذةطانإنعالدب.لماحتلا

.ءاطخألافتاضارتفالاوأ.داهتجالانمءىشرمألا

ةعماجلاىلإهتاينقوهئارآضرعرمعميحييلعخييشلالصاويو
نأبكلذو«كلذنمرثكأيفةعماجلا.يفعمطناننإلب»لوقيفءةيمالسإلا
ءمهبهاذمفلتخمنمةمألاءاماعاهيفكرتشيفيلأتللاناجلنوكت

ةلتشم اهيفسردتلةعماجلايفةررقملاجهانملابسحابتكنوردصيو

ىلعيضقتكلذبوالعفةرصاعملابهاذماوقرفللةيقيقحلاتالاقملاىلع
ريثأتلانودلوحتو.ةتيقملاةيبصعلافحزفقوتو:ةقيضلاتارظنلا

.نيملسملابالطلاهيجوتيفيدرفلا

نيعمبهذمبغبطصتالأبجيةرونملاةنيدملايفةيمالسإلاةعماجلانإ
ةيفاصلااهعبانمنمةيمالسإلاةفاقثلامملمدقت«اعيجنيملسملليهف
.هللالوسرةنسوهللاباتك-

ةيفب‹ءانبحارتقاانيأريفوهو«ةعماجلاىلإحارتقابمدقتيهارنو
يهو-ةيدوعسلاةلودلاهتذفنولحارتقاوهو.اضعبمهضعبنسماماغت

وللمعهنألنيالاةفاكنمءانثلاوركشلاتقحتسال-ةرداقكلذىلع
لاقو.«ةمألايفيخآتلاحوررذبومافتلاءوسعفرهنأشنمناكلذقن
ناكءاوسةيمالسإلابهاذملاعيمجءاملعلايونسارومدقعتنأاناكمإيفو»

ءارألاحضوتوةماحلااياضقلااهيفحرطتءاهريغيفوأجحلامايأكلذ
ءبهذملكلةدعملاعجارملابةعماجلادوزتو.اهنيهاربواهججحبدئاقعلاو
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ضرعرومرومااذهنوكينأىلع.اهبلومعللالاوقألاحاضيإو
ىلعاونهربينأبهذمباحصألكهيفديريلادجرقؤمال‹حاضياو
.«....خلاهريغنالطبومهبهذمةحص

ةعورلاةياغيفوهلب.اهكحواعئارامالكمالكلااذهربتعأانأف

ولو.باقلألابزبانتلايلختومافتلانيماسمللديرأاذإ.باوصلاوةكحلاو
اسانلاتادقتعمحيحصتواهئارأحرط«ايددع»ةريغصلاتائفللرّدق

ريدجليأرلااذهنأقحلاو.اهنعنورخآلاهبتكيامةهافتترهظل

.ماټهالاب
بحاصاهروصتيقلاةلوهسلابسيلهذيفنتنأبدقتعأينأريغ

تافالخلاهذهءاقبنولضفي«ماكحلاوءاملعلانم»سانلاضعبف«حارتقالا
ةداماودجيل(سانلافالتخا)«ءوسلاءاماع»ةحلصمنمنأل«مافتلاءوسو

ةفسلفو.ءاضيبلاةجحلانععافدلاةجحبريغلاىلعءارتفاللرربكةبصخ

امأو«ارتوتعاضوألاواءوسرومألاديزيوحنىلعاهليوأتوءرومألا

تاقبطنيبمافتلاءوسروطتاماكهنأيهدبلامولعملانمفماكحلا

هنأشنماذهو.ماكحلابعلةبقارموةسايسلانعءماغشنادادزا‹ءبوعشلا

نيفرصنماضعبمهضعبتاقالعبقلعتترومأبامودنيلوغشمسانلالعجينأ
.اذكهو.ماكحلالامعأةبقارمنعايئاهنافارصنا

.«اهرابحأوءوسءاماعو كولملاالإنيدلادسفألهو»

اهتمهسفنأنعنوفنيموةيضابألاىلإتاصنإلاانلطأاننأكشالو

مهلةصرفلاةحاتإيهاهانيخوتيلاةديحولاةيافلاف.مهيلإتبسن

سيلو‹مهفننأاننوديرياكمهمهفنو«ملولحيكانيلإمهفنأاومّدقيل
.(مهيلعاضرف)اونوكينأمهديرناكمهمهفننأ

بجيلحتلاوقرفلافالتخاوبهاذملاددعتنمهانثروامنأقحلاو

س۹



ءانتعالاالةبراحلاقحتستةيبلسةرهاظهربتعننأانيلغلب.هبزتالأ

تحبصأقرفلاهذهنأهيفكشالامو...معن.انفوفصدحوانلعءاهب

مالسإلا)نأريغ.اهتفأشنماهلاصتتساةبوعصلانموةيخيراتةلاصأتاذ

هذهبىنتعأول«هذهمذرثتلاةرهاظىلعءاضقلابمعز(بهاذمالب

ملقرفءامسأللب.قرغلالكاشمذيمالتلاسيردتيفرارتسالاملف«ةركفلا

ىلإمهتعفداهبتاكيحونمبتكلاراعسأيفالإاسوينکتملو«دجوت

ءاماهنأكو«لاوقألاكلتبكسلا.مويلانحنانينعتالعفاوداهداجيإ
|.ساموأبهذ

يهلامنإهللاوف؟ملسملابابشلالوقعلريجحتبيلاسأهذهتسيلأ

.اهليصافتبةيعجرلا
مشلب‹جراوخباوسیل۔مدقتامءوضىلع۔ةيضابألاف

نيبكرتشممساقكانهناكناوءرخآيمالسإبهذميأبهذم

دحاوتقويفدوجولازيحىلإامهروهظوهفجراوخلاوةيضابألا

مساقو‹ةدحاوةيضقنماقاثبنارونلاىلإامهروهظو«ابيرقت

مكحلاةيعرشرارقإمدعو««ميكحتلاضفر»وهوالأ.كرتشم
بختنملايعرشلامامإلاىلعةيواعمدرتنعضخمملايومالا

اھئارافالتخابنافلتخمااريغ(يلعمامإلايا)اصنیروشلاب

اضعبمهضعببراحدقللب.اهئدابمو
ءةيكارتشالانيبةقالعلاكجراوخلابةيضابألاةقالعنأقحلاو

ءىراقلااهركنيسلاتحالاةديعبةنراقماهدقتعاالو4الثم.ةيعويشلاو

ناتعوضومةيعويشلاوةيكارتشالانأيلامسأرلاموهفملايفىرنانيبف«يلع
هباشتةجيتن‹جماربلاوءيدابملاهباشتل دحاوروباطف

ريغةيعويشلانأفرتعنوملعناننإف.ءيدابملاهذهةدالولةدهمملافورظلا

— ۰



ديحولاكرتشملامساقلاو-ايبسن-اهنيبةعزنلاهباشتانرغيالو‹ةيكارتشالا

.ةيراكتحالاةعزتلايذيلامسارلاركفلاضفروهاهنيب

دحأالهنأريغ الثم رصانلادبعلامجةيكارتشاركنيانمدحأالف

جمانربلاءىوانمدضافينعءانيأردقل.ةيعويشلابهمهتيهسفنتقولايف
رصميفنييعويشلاىلعابرح اضيأ ءانيأردقلو«هدالبيفيكارتشالا
ةلماعميكارتشالاركسعملالماعو.اهبهايغمهعدوأونوجسلايفمهجزو

«ةيزراسيلا»وهواهنيبكرتشممساقلءحافكلابرديفليمزوقيدص

يفضقانتلابهمهتنملو٠«ةيلايربمإلاروذجلايذيلامسارلاركفلاضفرو
هفقوممهفتلانيفيفاقثويسفندادعتسالةتحبلاةيعويشلاوأ.كوللا

سفنانيدلنوكيال‹اذإ‹ملفةيعويشلاوةيكارتشالانيبقرفلامهفتو
مث؟ايخيراتقرفلافلتخلفقاوملاعفاودمهفتليسفنلاويفاقثلادادعتسالا
؟ةيجولويديألاتاداقتعالايفاهئارآفالتخاببسمهفت

ءهاصقأىلإءاصقأنميمالسإلاملاعلاىلعةرظنانيقلأولاننأقحلاو

هاجتالاةيكارتشااهمظعمانيفلألءاهيفةكاحلاةمظنألاانضرعتساو

الو‹صالخإوقدصبايراحتلب.ةيعويشلاضفرتاأنيحيف«ةعزنلاو
ةيعويشلانيبقرفلاسانلاكاردإل«ةيعويشةمظنأ»اهتيمستىلعرصيدحأ
خيراتلايف ذئمايأ ةقالعلاسقفاذكهو.احضاواكاردإةيكارتشالاو

ءالولا)«ةينايفسلا»و«عيشتلا»و«ةيضابالا»و«جراوخلا»قرفلانيبقيحلا
سانلافالتخاوهوءدحاوبأنمتدلوقرفلاهذهلكنأل(ةيمأينبل

ايأسانلاةعيابممث«نافعنبناثعنينمؤملاريمأنيرونلايذلتقمدعب
نماهبكاواموةيواعمديزييبأدروبلاطيبأنبيلعنيطبسلا
..خلانتفوبورحوثادحأ

مامإلافصيفةميشلاوجراوخلاوةيضابألانملكناكرمألاءىدابف

س0اےک



تحجنامدنعو.«ايهعمنموورمعوةيواعم»ةيغابلاةئفلابراحت.يلع

ركسعمعزعزت‹يلعل««عادخك»ةيواعلورحتاهجسنيتلاةيسايسلاليحلا

مسقنافهذهمكحتلاةركفءاروورمدصقوهكلذناكويلعمامإلا

هرابتعابمكحتللةلباق‹هلةضفارومكحتللةلباق:نيمسقىلإهعابتأ

ملةقرفلاهذهنأرهاظلاف«مركلانآرقلا»ةاضقلايضاقىلإاماكتحا٠

زارحإدصقةيسايسةروانملحمنآرقلاذاختاىلعؤرجيادحأنأيفروصتت

ىرخالاةقرفلانأالإءةتحبةيسايسبساكموصلاخيويندرصن

امةكاألاءارونأتكردأف«ةكبحلاهذهاهيلعلطتتلءةضفارلا

دصقيملةليحدرجنآرقلاىلإماكتحالاىلإةوعدلانأتنقيتساو«اهءارو

هيلعقفتاايفلوخدلالبق ةيواعمضفرف«هللاكحلناعذإلااهب

اذإ-يعادالف‹نارقلاكلحضاوورفاسضفريلعةعيابم نولللا

.ماكتحالاىلإ

يأرىلإليميناكايلعمامإلانأءةيخيراتلاصوصنلايفرهاظلاو
ديرأقحةملك»هنإهنعلوقيناكهنأل مكحتللةضفارلا ةيناثلاةقرفلا

.نآرقلاىلإمكحتلاةلأسمىلإريشيوهو«لطاباب
ةركفلوبقيضفاردشأنماوناك«جراوخلاوةيضابألانأكشالو

مكحتلاةركفلوبقىلعيلعمامإلاتربجأافورظنأديب«مكحتلا
هدنهنبا»حاجنومامإلابوسربمكحتلاجئاتنترهظاريخأو,اريخأ

ىحضأف‹دعبايفهكداعضعضتعضعضتيمامإلافصعرشو.قوفتلاب
.ادامر

رومألاىلعةرطيسلامامزهيدينمتلفناو«هعابتأهيلعمقنأو
دييفةعيطرومألاتناكا‹هلولحيكوهتحلصمقبطاههيجوتو

رصنلارئاشبةيواعمنياعذإ«انههتنتميلالوصفنأريغهصخ

۲٥



كلذو4اليدبمساحلاراصتنالانعىضريالحبصأو«قفألايفهلحولت

بودنمراكفاةلبلبيفورم هبودنمةمهمهبتللكيذلاقيفوتلاب
ثادحإومامإلاعابتأراكفأةلبلبيلاتلابو يرعشألاىسوميأمامإلا

نعةكحملايفمزهنادقيلعمامإلاناكاڏوهراصنأفوفصيفعساوخرش

مهيفاب هباحصأنم ةريبكةعومبتاروءفيعضلاهبودنمقيرط

ايمسرامامإدعيملمامإلانأ«ذئمويةدحاوةفئاطاوناك»جراوخلاوةيضابألا
نمفرظيأتحت مكحتلاادبهلوبقدرجنألكلذ‹نيماسللايعرشو

‹نيماسمال(يعرشلامامإلا)هسفنبفرتعيملهنأبيحوي-فورظلا

-انوناقوابدأمغرمهنإف‹ايسرمكحتلالبقدقهنأابيهو«ىرخأو
.هيلعبترتتومكحتلاكلذنعرفستفوسيلاجئاتنلالوبقىلع

ةماعزلاوأ«ةفالخلا»بصنمناف ةمألاةدايق ةدايقلاىوتسمىلعو

لاتتقالانافرطلافقوأثيحماكتحالامايأةدمارغاشيقبةيمالسالا

.ةضوافمال(رانلاقالطافقو)

بصنممدحأديلقتىلإ‹هدسبمكحتللةضفارلاةعومجملاتماقانهو

جئاتناورظتنينأنودبيسارلابهونبهللادبعوهو«ةفالخلا»

ىلعهتماعزو.ةيواعمةفالخلنوضفار-ايئدبممال«مكحتلا

نيحلثيرتلاىلإوعدتةرورض«مهيلإةبسنلاب‹كانهنكيماف.نيملسلا

نعلزانتدقيعرشلامامإلانأةكحملاموهفميفتبثو‹رصتنملاةفرعم

دعتمافهيلعو ةقبسمطورشنودب ديدجباختناءارجالبقهقح

ِمهقتاوعىعهتعيب
همازېناومكحتلاهلوبقرثامامإلانعاولختدقنيرخآاموقنأودبيو

.ةيضابالاوجراوخلانعالضفماكتحالاةجيتنيف
ارسهنورصانيو«ةئاملايفةئاممامإلاعمنوفطاعتياوناكاموقنأريغ
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الءهنعنيعفادم«هعمنیفقاواولظدقمهفةقلطمةرصانم«ةرهجو

ال.ةلماكوةقداصةيعمهعممهف‹ءىراطيجراخرثؤمىأبنورثأتي

ةكحبالإائيشلبقيال مرظنيف هنأل«ضفريوألبقيايفهنوعجاري

نيصلخماعابتاوةعيشهلاوقبنيذلامءالؤهف.ببسلالإرخآضفريالو

ممولقيفايحامامإملازامو«ةعيشهلاولازاموهدعبنمهتيرذلوهل

ثداوحترسأدقللب«فقوتتملهنعقاقشنالاةثداحنأريغ

-هيلعنييجراخلاوأ,هلنيلاوملاءاوس-ىمادقلاعابتأنيبقاقثنالا

مهنعقشنأجراوخلاف.هبمالتباهللانکو«مهيفةفولأمةرهاظتحبصأف

.يجراخلاركفلانعةديعب«مةصاخةقرفنولكشياوحبصأفةيضابألا

اقرفاوغلبنأىلإضعبنعمهضعبقشنياوضممهفنأةالغلاجراوخلاو
نوعاطنمتماسدقاهسفنةيضابألانأدقتعأالو«ةلتاقتموةئوانتم

عقاولايفوقرفاملحبصأف.«ةداحريغةروصبناكناو‹اذهقاقشنالا

-"9مهنيبيرهوجفالخدوجومدعلنويضابألااهركنيالةيضابأقرف
ىلإاومقتافاذهماسقنالاءابونماوماسيملمهسفنألعمامإلاةميشو
ايحهلءالولاومامإللعيشتلانأىلع..خلاةيرشعانثاوةيليعاساوةيديز

.ةعيشكمهنيبكرتشملامساقلاوهاتيمو

٠ءنيرمألانيباطسواكولستكلسامنإفرهظيامىلعةيضابالااما
بقانموايازمنمهلامليلعهنأدرجبهتعياشوايلعترصاناميهف

هنأاهداقتعالهعمتناك ةيضابألايأيهلب.مالسإلايفمظعزكرمو

.هيلعوأهلنوکتنأنودبهتکرتاهیأرریغتالو.قحلالثييو٠تحىلع

.253:ص.ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا(10)
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مهفقومنعافنعلقيالافقومهنماوفقوممنإفجراوخلانمةالغلاامو
لب‹ءافصلاوةقادصلامايا«ةيواعم»كرتشملامهصخدض-هعممهو

لجالهنوعبتياوناكامممنأىلعلديامم«نيرخألانيماسملارئاسىلعو

ريغتامف‹قحلاهيأرلالثهبهنودقتعياوناكاملجاللب«هصخش
.فقاوملارييغتىلإيدؤيفورظلاريغتنأل‹اوريغت





  

 

ةضيراتلالوصألا

ةيضابالاةقرفلل

 

 

 

 

  
رشنيفةروكشمدوهجبنويضابألاماقا...

يفريبلضفمهلناكو.ةريثكنكامأيفمالسالا

ءاذوسلاةيقيرفأوةيقيرفإنملكيفنأشلااذه

ىصقألاقرشلاقطانمضعبو‹ءارحصلابونج

دجيةيضابإلاةيهقفلارداصملايفققدملانإ...

نيملسملارثكأنميضابالابهذملاباحصأنأ

هقصلتامامإ‹اهبءادتقالاوةفيرشلاةنسللًاعابتا
دحأنعجتانوهامنإفمهتنمرداصملاضبمهب

 .بصعتلاوألهجلا:نيرمأ





ةيخيراتلالوصألا

(1)ةضابالاةقرفلل

تافيلخدمخضوعروتكدلا:ملقب

ةيندرألاةعماجلا

ندرألا-نامع

نيماملانيبفالخلااهيفدتشاةلأسملوأةفالخلاةلكشمتناك
صنميركلانآرقلايفدريملهنأةصاخوعلوسرلاةافودعب

مالسلاهيلعلوسرلانأاک.ةلودلاسيئررايتخاهبجومبميحیرص

دقفاذكهو.هدعبنيملسملاةماعزىلوتيسيذلاصخشلانيعيمل
الأةريطخةلكشممامأةيمالسالاةمألارليلوسرلاةافوتعضو

اهنوؤشىلعفارشالاوةمالاةدايقوٍِْلَعلوسرلاةفالخةلكشميهو
تليكادقفةينيدلاةيحانلاامأ.ةيويندلاوةينيدلانيتيحانلانم

:ىلاعتهللالوقكلذدكأدقو.اهروذجتخسرواهدعاوق

تيضرو«يتمعنمكيلعتممتاومكنيدمكلتلمكأمويلا

دمحمضوعروتكدلا(يندرأ)١٠تافيلخدمحمضوعروتكدلا(1)
وهو.قيمعلاليلحتلابزيمتتةيضابألانعةيميداكأتاساردبحاصتافيلخ

.اقباس٠بابشللريزوو.خيراتلامسقسيئرو.ةعماجبزرابذاتسأ

س۹٥



هيمحينمهلدبالنيدلااذهنأالا.¢ًانيدمالسالاكل

نمةوعدلااهيلإلصتملةديدجقطانميفهراشتنإىلعلمعيو

ىلعًاروصقمسيليلاعنيديمالسالانيدلانأةصاخو«لبق
ةيويندلاةيحانلانمو.ةيبرعلاةريزجلابًادودحمالومدحوبرعلا

اهتزرحايتلاتابستكملاىلعظفاحيمعزودئاقنمةماللدبال
-ةفينعتالداجانايحأو-تاشقانمدعبو.مالسالالظيفةمألا
يبأباختناىلعمهتماكتعمجاوعازتلاوةقرفلارشةمألاهللاقو

قىيفرلاىلإلقتنينألبقو.نيملسللةفيلخلوأقيدصلاركب
-ةنيدملايفنيدوجوملاةباحصلارابكةراشتسإدعب-دهعىلعألا
٠توملاعراصيباطخلانبرمعناكانيبو.باطخلانبرمىلا

يفركف٠ةمومللايسرافلاةؤلؤليبأرجنختانعطىقلتنأدب
٠یروشةفالخلارمألعجينأىلعهياررقتسأوهدعبنمةمألارمأ
نبناثعءبلاطيبأنبيلعمةباحصلانمةتسيفاهددحدقو

نبنمحرلادبع.ماوعلانبريبزلا«هللاديبعنبةحلط.نافع

ءالؤهرايتخابابسأرمعنيبدقو.صاقويأنبدعسو«فوع
كتدجوفترظنينإ»مايإًابطاخملاقانيحةباحصلانمرفنلا
ضبقدقو٠كيفالإرمألااذهنوكيالومتداقوسانلاءاسؤر

سانلافالتخافاخأالينإ...ضاركنعوهوجهللالوسر
.«سانلافلتخيفكفالتخاكيلعفاخأينكلومتمقتسانإكيلع
يفةفالخلابناثععيوبمايأةثالثتمادتاراشتساوتاشقانمدعبو
ةيمالسالاةمألاتهجاوهدهعيفو.ه23ماعنمةجحلايذ

خيراتلايففرعاموهو.ةدرلابورحدعبابترمةنحمرطخا

.هنتفلاماب

ن



دایدزايفدعاسًاريطخًاثدحناةفيلخلادهعيفةنتفلاتناك

تدأدقو.ةفالخلابصنملوحنيملمانيبفالخلاةقغ

يبأنبيلعنيبعازنلاةصاخوءدخبايفتثدحيقلاتتاروظطتلا

جاواوأةكحلاةقرفزوربىلإ«نايفسيأنبةيواعموبلاط

.مهسفنأاوساكةارشلاوأةيرورحلاواهؤادعأاها§

ذافتإىلعرصأامدنعبلاطيبأنبيلعىلعةعامجلاهذهتتقشناا

نودىروشلاقيرطنعنيماسمللةفيلخباختنابتدانو«مكحتلا

ىدحتنملوأةكحملاناكو.يقرعلالصالاوأيلبقلابسنللرابتعإ

مامامايىسارلابهونبهّللادبعاوبختناامدنعًايلمعشيرقةطلس

لازتعاو«ناورهنلاةكرعمدعبو.مييلإماضناللنيماسملاةيقباودانو
نوعدياوذخأثيحةرصبلابوصاوهجوتمماحصأمهنمدارفأ'

اذهميزتدقو.نييومألاةالولاشطبنمًافوخارسمهبهذل

ةعاجلاهذهتنوكو.يهقلاةيدأنبسادرملالبوبأقيرفلا

نومياوناكاكةوعدلالهأوأةيضابألاةقرفلاتجتنأيلاةرذبلا

.مهسفنأ

يلعنيفصةكرعم.نلعماةعاجلاهذهمعز.لالبوبأدهش -
همناورهنلاةكرعميفكرتشاو.مكحتلاركناو.بلاطيبأنبا
:ثدحالاحاترمنکيملهنآودبيو.بلاطيينبيلعدضةكحما

م

نمهنارقأوهبراقأبلحایعصو٠.نيماملانيبةنتفوفالخنم

عابتأنيبلابقلانأىأرو.نيدلايفمناوخإديىلعديرشتولتق
.حصيالرمأةسرثلاةقيرطلاهذةحملاةيمالسالا

ناکو.كاذناةرعحبلاناکسنماماهارجنولكشياوناکنيدلا
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يمقلاسیفنفنحألاةليبقلاهدهمزي

تايصخشلازربأنمرفاوددعاييلإيمنيو)م686/ه7ت)

.ةيركفلاوةيسايسلا

نمهباحصأولالبوبأاهيقلنيذللاباحرتلاوةياجلالظيفو
قىيرطًارثؤمهراکفأوهءارآرشنيسادرمذخأ.هتليبقوفنحألا

نيفلاخلالتقركنأو.فنعلاوبرحلاىلعةفقاللاوعاتقالا

النابهعابتأاعدو.جراوخلايفرطتمةقيرطىلعسانلاضارعتسأو

ىلعاوربجاوناودعللاوضرعتاذإالإًادحأاولتاقيالوًاحالساودرجي

تاعاجلاوقرفلانمًاددعنأهتريسنسحنمغلبو.لاتقلا

هتربتعاواهيلاهتبسنتعدا«ةلزتعملاوةعيشلاك.دعبايفةيمالبالا
هتوعدرشنلةرصبلايفسادرمطشندقو.اهعابتأزربآنمًادحاو

منافهئارآبساتلاعاتقالتارظانماوسلاجملادقعيناكو.هراكفأو

ىتحمظاعتيودادزيهراصنأددعذخأوسانلانمريبكددعهيلا

تقالهتؤعدنأودبيو.ةرعبلايفًاصاخًادجمماونتباہن

:لوقي.قارعلايلاو.دايزنبهللاديبعتلعجةريبكةباجتسا

ىلإرانلانمبولقلاىلإعرسأ(هعابتأوسادرم)ءالؤهمالكل»

ديزنبرباجفورعلملاهيقفلاةعومجملاهذهیامذناو.«عاربلا

ىقيقحلاسسؤملاوةعاجلاسيئرحبصأنأثبليليذلایدزالا

نكلوهسفنلالبوبأمهيفابهترماتحتعيجلاىوضناوةكرحلل
التحةكرحلابهتقالعاونلعيالوهمساباوحيبيالنأاورثآهتعامج

.ةالولاهبشطبي

قارعلايلاوعبتاةدعقلاةكحملاهزرحأيذلاحاجنلااذهةجيتن

۳ءوجللممرطضااممميهاجتةيساقةسايس.دايزنبهللاديبع
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ةوعدللارسمماعاتجإنودصقياوناكو.متوعدرشنيفةيرلا
نكلو.مهفادهأقيقحتىلعدعاسيومهينعيايفرظنلاومهبهذمل

ناكوةديدشةبقارلمهعضخأو.مهنعفرطلاضغيهيملهللاديبع

يفمهجزومهيلعضبقلاومهبقعتلسيساوجلاونويعلاثبي

ىقلتومهعجأاضمصمتةديدشلاتاءارجالاهدهتناكو.نوجلا

نيركنتممهسلاجمنوتأياوناكدقفكلذلو٠ميولقيفبعرلا
نكامأىلإمهقيرطيفمهومهنعةبيرلاعفدلءاسنلابنيهبشتم

نيلوجتماةعابلاوراجتلاةفصنولحتنيًانايحأاوناكو٠مجتاعاتجا

مهبلیکنتلاومتدراطبدايزنبافتکیملو.مدصقماولصيىتح
ايفةقثلاةعزعزوفالخلاعرزىلإيمريرخآبولسأىلإأجللب

.عازنلاوماقالاةجيتنلخادلانممهيلعءاضقلايفالمآ.

لتقفنمو4ضعبميضعبلتقبمرمأيمثمهنمةعامجلاسبحين6

نأةلئامماسأبلواحو.نجلانمهجرخأوهلعافعهلًاليمز

بةوعدنةصاخوةدعقلانميلاوملاوبرعلانيبةنتفلاعرزي

ةرصبلانونطقياوناكنيذلايلاوملانمًاددعتوهتسادقلالب

.هئدابماوقنتعاوهوعبتف

لالبوبأرثآةرصبلايفةدعقلاهلضرعتيذلادايطضاللةجيتن
رشنمأينأفالمآرخ۹1ناکمیاالحترمةنيدملاكرتوءارثلأا

ايلالصتلقطانمفو.رثكأةيرحبهبهذموءءارآرشنيودايز

اقانجرنيعبرأوحنهعمراسف.لبقنمهتوعد

اودرجيوأًادحأاوفيخمنلهباحصأوهنأبسادرمنلعأدقو«كأ

دقفكلذنمغرلاىلعو.ناودعلابمأدبنمالااولتاقيالوًافيس

هدابأوشويجلاهيلابدنفهتوعدراثشتناوهطاشندايزنبايشخ

۳٦



.ه61ماعيفهباحصأو
ماسقنإثدح(ه64)ماوعأةثالثبلالبيبأداهشتسادمبو

رخآقيرفذبحايبفرطتلاىلإمهنمقيرفلافةكحلانيبيئن

ةعامجهرثأىلعزربيديأقاقشناىلافالخلااذهىهتناولادتعالا

مدعيفلالبيبأجهنىلعريسلاوءودمجلاترثأيلاةلدتعملاةدعقلا

ريخألاعبرلاةيادبيفو.ناودعلاعفدالإمهتمجاهموسانلاضرعتسا

ةسيرفصلا:نيتقرفىلإةدصعقلامقنإيرجملالوألانرقلانم

.ةيضابالاو

ضابأنبهللادبعىلإةبسنممالااذهبةيضابألاتيمم

بهذلملاسسؤمةيضابالاريغرداصلملاهرتعتيذلا

نبهللادبعىلإنوبسنيفنويضابألاءاماعلاامأ.يضابألا

ىدزألاديزنبرباجعمةنراقملابًايوناثًارودضابأ
مههقفسسؤموةوعدلالهأمامإهنوربتعييذلا

نأىلعنويضابألانوركفملاونوخرؤملاعمجيو.مهبهذمو

رياجنعهلاعفأوهلاوقألكيفردصيناكضابأنبهللادبع
نبا

هيقفويحورلامامالان5ًارياجنأيلودبيو

رولبيذلاصخشلاوهلعفلابناكومهيتفموةيضابالا
‹بهاذملانمهريغنعًازيقمحبصأثيحبيضابألاركفلا

ىتشيفةاعدلاوةوعدلانعلوؤسملاضايأنباناكامنيب
ةرصبلايفةدعقلاسيئررداصملاهتمسكلذلوراطقالا

كارتشاىلاريشيةيضابالاةوعدلاخيراتو.راصمالانماهريغو

مامالابناجىلإةيلوؤسملايفنيدهتجماونيزرابلانتاخشالاضعب
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يبأنبملمةديبعيأنمزكلذلثمثدحدقو.مملربكألا

ريسىلعفارشالاوةيركسعلاوةيلاملاماهلاطانأيذلايملاةعرك

وبأناكالو.ىئاطلابجاحدودوميبأىلإةرصبلاجراخةوعدلا

يفاهيعزوةيضابألاخيشهنأبسانلاىدلًافورعمكاذنآةديبع
عمتلعفاكيئاطلابجاحنيبوهنيبطلختملرداصملانإفةرصبلا

هدقتعمىفخأدقناكارباجنألكلذو«ضابأنباورباج

ةيضابألامعزهنادحألابىلعرطخيمافةينيدلاةيقتلالمعتساو
الإنييرصبلاىدلًافورعمنكيلهنأةصاخو.اهبهذمسسؤمو

ةرصبلاءاهقفرهشأنموتاقثلانيثدحملانيعباتلادحأهنوكب

ةكحجلاةكرحبةقيثوةقالعاذناكًارباجنأعقاولاو.

ةيادبذنمنيزرابلاارکفمدحأحبصصأوركبمتقوذنمةيضابألا

ماعسادرم'لالبيبآلتقملبقويرجملالوألانرقلليناثلافصلا
يٿنوردصيالاوناكفهندوهماعلهنارقأةقثبستكادقو.ه61

ملومييفلاخمىلعيفخدقكلذنكلو.هتروشمدعبالاءيش

وهوضابأنباىلاةقرفلااوبناذلو.رودلااذههلاوفرعي

نکو..انلعمهمسابملكتيومءادعأرظانيلهومدقيذلاصخشلا

هعمقفت!نمىلعهمسأبلغفسانلاةماعىدلفورعملاوهكلذب

ناورمنبكلمادبعيومألاةفيلخلاعمهتالسارمنأا.ىأرلايف

.اپسىۋموةيضابألاماماوههنأبهبرصاعمنمارٹکتعنقأدع

نبارباج.يقيق0مقيملاذامللأينأعماللاقحنمو

ينکيباوجلاو؟ضابأنبانمالدبةفيلخلاعمةلسارلاب.ديز

یقبينأوناكمالاردقبةيزس2یقبتنابةقرلاعابتأممحت

ءادعأالاهبشطبيالىتحاروماتوعدمظنمواهسؤممسا

س١1



نبںسادرملالبابأنأاغلي..۱يثيفرلالوقيكلذبو.ةالولاو

يفمهمامإرمأبالإنوجرخياونوكيملنيملسملاةعَأنمهريغوريدح

٤ءبرحلانعهرتسنوبحيو«هللاهجريفاعلاديزنبرباجمهند

ديعسنبلوقيوملاءدرنوکیلو٠موعدتومتالكل
ليبسيفًانلعلضانلا«ًانلعدهاجملا(ضابأنيا)ناك»:يخابثلا

تالاقملالهأهثدحأايف«لوقعلااياضقحيحصتو.قئاقحلاقيقحت

هللايفًاديدشناكو«انبرةعيرشيفءارتفالاوروزلانمعدبلاو

ةجحلاناك.فسلفتلاو.سطلتلالهأعمتارظانمهلو.ىلاعت

نبكلمادبععممالكهلوراثرثلكاهمامأسنخييلاةفمادلا

‹هباحصا.نيماسملاىلعبلغت«رابجرئاحلكسفنمصناورم

اذهىلعهمساببهذملاىمتو٠ةيضابالاةلوقبنولوقينيذلا
بهذملاسأ.دشارلاةليسولاو.دئاقلامامالاناكانإو.علل

رباجناكامنا.هينابمدييشتوهنيودتيفلضفلاعجرم.هيماحو

يلعدممرصاعملايذابألاخرؤلملاامأ.ءهنعهللايضرديزنبا

دبعىلإةبسن.مسالااذهمهيلعاوقلطأنيذلامنييومألانأىريف

رظاتلاوممناعجشوميئاماعنمناكريخألانألضابأنبهلل

ىتحرباجىلإةقرفلاهذهةبسننوديريالنييومألانأا.مهمساب
ليقف.ةقرثملارباجةلاهيفنوديالوراظنالامهيلإاوبذجنال

نمةلزنملقأوهو٠.ضابأنبهللادبعىلإو.سوفنلا

.«حالصلاوعرولاوىوقتلايفهنعلقيالناكنإوملعلايف
نأ.ةيضابألاوخرؤماهدروييتلالاوقألاهذهةحصىلعلايدلاو

ةقرفلاعابت .ةلحرملاكلتيففمسالااذهميقتأىلعاوقلطيمةق

لهأوأنيماسملاةعامجوأنيماملا»ميسقنأنوفصياونأكو
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دجيالهنإفىلوألاةيضابألارداصملاثحابلاصحفتاذإو.«ةوعدلا
نيماسملاةعامجظفلدجيامًابلاغلب.ةيضابألايأمسالااذهاهيف

هذهىلإانعجراذإو.ةقرفلاعابتاىلعليلدتللةوعدلالهأوأ
.يفاسارخلامناغيبأةنودملثمةيضابألاخياشماهبتكيتلاتافلؤلا

رباجلإةةبوسنلاةيقابلاىرخألاراثآلاوةديبعيبألةاكزلاباتكو

عممأودبينكلو.ةيضابأةماكىلعاھیفرٹعنالاننإفدیزنبا

هباولبقدقمسالااذهبمهتيمتىلعمييفلاخمرارصإونمزلارورم
رهظدقو.ميتعمسىلإءيسيوأمهيذؤيامهيفاودجيملمهنأةصاخو

نرقلانمريخألاعبرلايفةيبرغملاةيضابألاتافلؤملايفةرملوأل
يرجمحلاثلاثلا

ةيضابألامدقاذال:وهنآلانهذلاىلإردابتييذلالاؤلاو

ضعبنعفشکيومهيئوانمرظانيوًانلعمهابلداجيلضابأنيا

ووااأدال

أرةلحرملاكلتيفةيضابألانأودبي؟ةماتلاةيرلاوأ

امةصاخومهتادقتعمومهئاراضعبنعحاصفالانممهدبالهنأ

اوضرعتيالتحجراوخلايفرطتموحنمرظنةهجوباهنمقلعتي
لثم٠نيفرطتلاجراوخلااوربتعانيذلانيماسملاةيقبنمطخلل

دبالناك.اذلو.مهيلعءاضقلاومهتبراحمبجتنيقرام4ةقرازألا

كلتمهيلإهجوتالىتحمهيأرنعحصفينممةيضابألاةدعقلل

لهۇلاوهضابأنباناکو.جراوخلاوفرطتماهبمسويلا

ةرظانملايفهتردقىلإةفاضالاب.هنالةيئاعدلاةمهللاهذمايقلل

نموكاذنأةرصبلالئابقمآیدحا.متةليبقىلإيني.ةلداجماو

.هتليبقباضغإنمًافوخىذأبهلاوضرعتينأةالولاىلعبعصلا
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ءىدابملاةفلاخموداسفلاوملظلابةيمأىنبءافلخفصوانهن

دبعبطاخبلو.ناورمنبكلمادبععمهقالسارميفةيمالسالا

همسابهبطاخلبنيماسماةفيلخوأنينمؤماريمأبقلبهفتنكللا
ةيأهقحبذختيملكلمادبعنإفكلذغرو.بقليأنمادرج
ىلعليدادھونيفرطلانيبرتوتنعرداصملاانربختالو.تاءا7

ةياحبعتقيدكاذنأناكمغةليبقىلإىتنييذلاضابأنب

ملوفيسلالمحيملهنأةصاخوًابعصارمأهداهطضالعجامكيت
.-نييومألاماكحلادضحاللادرجي

ناورمنبكلمادبععمهتالسارمدعبضابأنباطاشنعامأ
دبيو.اهيلإنانئمطالانكميةقوثومتامولعمرداصملاركذتالف

ناكنإوةرفاوتملارداصملاهددحتالتقويفكلذدعبهفتحقالهنأ

.ه100ماعلبقيفوتهنأدكؤملانم
لدجلاوةينلعلاةشقانملانعةيضابالاعلقأضابأنباءافتخإدعب

مظنتيفةقلطملاةيرسلاىلإاوأجلومهيفلاخمومهيئوانمعميمالكلا

يففرعتيتلاةلحرملاهذهيفريبکيظنترودرباناکومهتوعد

وهامو؟ديزنبرباجوهنُ.ناټكلاروطبيضابألاخيراتلا

نبرباجءاشعشلاوبأوه؟ةيضابالاةوعدلاةأشنيفيقيقحلاهرود

دقو.نامعيفةيدزألادمحيلاةليبقنميرصبلايفوجلاىدزألاديز

عمرقتساثيحةرصبلايففوجلابردىلإةبسنيفوجلابفرع
.دعبایفهترسا

.نايغيفیوزنةنيدمنمبرقلابقرفةدلبيفرباجدلو
يطعتو.ديدحتلاهجوىلعفرعتالفاهيفدلويتلاةنلاامأ

م22و18يماعنيبةروصحماہکانآ1ةفلتخمخيراوترداصُم

س1۸



ودبيو.ةرصبلاىلإهمودقلًاخيراتًاضيأةرفاوتملارداصملاركذتالو
ةرصبلاتناكثيحملعللًابلطهتايحنمركبمتقويفءاجهنأ

نمهبراقأنيبرقتساو.يمالسالاماعلايفيركفزكرممكاذنآ

.ةرصبلاءايحأدحأاونکسيذلادزألا

قلعتيامةصاخوةفرعملاوملعلابدوزتيرباجذخأةرصبلايفو
يديأىلعرباجذماتتدقو.ابلصتياموثيدحلاونآرقلامولعب
ولعوريسفتلاوثيدحلامهنعذخأونيعباتلاوةباحصلانمريثك

نعتکردآ»:لوقناکهنآرباجنعیوریو.بدالاوهغللا

نأىلعسابعنبهللادبعيأهرحبلاالإمدنعامتيوحفًايردب

دقًارباجنا|ىلعةلالدلوقلايفو.رديلهأنمنكيملريخألا
هنعاولقنوتتهللالوسراوقفارنيذلاةباحصلانمةعوممنعذخأ
هع:رباجمينعذأنيذلامنمو.ةفيرثلاهتنسوهملع

نبسنودوعسمنبهللادبعورمح.نبهللادبعوسابعنبهللا

هريغنمسابعنبهللادبعلةمزالمرثكأناكهنأالإ.مريغوكلام

ول:هعلوقيسابعبهللادعناکو.هدیمالتبغنمناکو

يفافلعمهعبوالديزنبرباجلوقدنعاولزنةرصبلالهأنأ

رباجهذيماتىل!هيلئاسلیحیناكهنأیرخآةياوريفو.«هللابانك
برغملاوقرثملالهأهلأسولف.ديزنبرباجاولاسا»:لوقيو

مشردابيناكةرصبلالهأنمسانأهلأسيناكامدنعو.هماعمهعسول

.(ءاشعشلا-وبآوأ)ديزنبرباجكيقويننولأستفيك»:هلوقب

ةرصبلالهانمهنأبباطلانبرمنبهللادعهفصودقو

العهنأبيسودللاةماعدنبةداتقهلعلاقايب.نيزرابلا

ضرألالهاملعأو
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ناكلبةرصبلايفمهبىقتلانمملعبديزنبرباجفتك۾

دوزتيةصرفكرتيالومعلانمديزملًابلطىرخأنكامأىلالعتري

مآةشئاعبيقتليوزاججلاىلعددرتيناکواهنتغاولاعلاباهيف

ةنسنعاملي.ماعلااهنعذخايو.اهنعهللايضر.نينمؤللا
ةايحجبقلعتيامملئاسملانمريثكيفاهشقانيويميركلالوسرلا
هباحصالةودقةريسلاكلتنملعجينأيفهنمالمأةصاخالوسرلا

ميظعلايتلاةريسنمةلثمأبهيآرىلعًاللدمدهاوتفبلطنلو

اعساواماعبستکادقدیزنبرباجناحوضوبانلنيبتيرمام

ملعيفلئاوألانيعباتلازربأ.نم9هنأوةرصبلايفهتماقإدعب

هعابلوطىلعلدبامو.ةرصبللايفتفمزربأحبصينألةتيمعلا
دىنوهو٠اورمنأداهتجالاوىوتفل۱نادمي

نا.ثيدحلاةاواورنمنباتادحوةرصبلايفنماللا

رباجنمايتفلابلعًادحأتيأرام»:لوتیوديزنباراجرکذي

رعةنيلخلاديعيفةرصبلاىضٴاق.ةيواعمنبساياامهديزنبا

رباجمهيتفموةرصبلالهأتكردأ-:لوقيناكف.زيزعلادبعنبا
هماعورباجىلعىنثيفىرصبلانحلاامأ.«نامعلهأنمديزنبا

.ملاعلاهيقفلابهفصيوريزفلا

لب.هيرصاعموهتذتاسأنعةيوغشلاةیاورلابرباجتكن

هذيمالتلحساهخويشن:مايعميتلاثيداحالالُجبناک

فهيواتنوهءاراهتاحفصقعدواهورتلثيداحألا
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ثيحبةماخضلانمناكهناويدنألاقيو.ةديقعلارومأنمريثك

هخسنتناکو.ةريبكءازجأةرشعيفعقيو٠٠ريعبلاهلمحنعزجعي

ةفيلخلادهعيفىربكلادادفبتابتكمىدحإيفةدوجومهنم
نأ.ينايسولا‹يضابألافلؤملاركذيو.ديشرلانوراهيسابلا

يبأهتفيلخةزوحيفرباجتومدعب.تيقبدقناويدلانماةخن
ةرصبلايفةيضابألاةمأمثييقلاةيركيبأنبملمةديبع

ةشالارخآدلو.ليحرلانببوبحمنبدمحمىلاتهتناتح

.ةكميفةطوطخنلاتخنتساهدهعيفو.ةرصبلايفةيضابالا

مافابرو.اهختنمفدملاالوخسانلامناركذيملفلؤملانكلو
كانهنأةصاخوةيقيرفالامشةيضابأنمةعمجلمعلااذ

يفةيقيرفالاشيفناويدلانمةخندوجوىإريشتتامولعم

يفةسوفنلبجنمةيضاباألاءاملعدحأنأىوريو.ركبمتقو
ةيثافنلاةقرفلاسسؤموهو-رفتنبجرفثافنلاىعديوايبيل

نبرباجناویدنمةلمالةخنىلعلصحينأعاطتسا-ةيضابألا

يتسرناماماللاودعثافنناكو.ةسوفنلبجىلاهبأودير

التحةطوطخلارمددقفهسوفنللبجيفهلماعلوترهاتيف

وأأايلعلوصملاهووانمعيطتسي

مةرصبلايفاصاخابوناعبتادقدیزنبرباجنأودبيو

هرصعيفمونعلابةطاحالاوفراعملاباتكاىلعهدعاب

نعفرصتناوفشقتودحزةايحشاعدقف..ةينيدلامولعلا0

ثالثنعيبرتلأس:لوتيناكو.يفرتوايندلاومل
Weافافكقزروةلاص.ةنمؤمةجوزنعتلأس.

غلجرکنمنیل:نرقیوهباحصا]بطاخناکو.مويماموي

۷۱



نانیريسنياريود»نيدىلعسیلومردیدنعسیل.یم

ًاعروناكهنأيأ.مردلاورانيدلادنعالمناكرباجءاثعشلاابإ

ةينلارداصلانأعقاولاو.اهزانتكاوداملاعمجبمبالايقت

سردلاىلإهفارصناورباجدهزنعثيدحلايفبهستةيضابألو

ايتفلارومأيفلئاسلكلًامجرمهلاعبأحبصأقحليصحتلو

ةرصبلاجراخنونكسينممسانلاضعبناكو.هقنلاو

.اهيلعمهبيجيفةيهقفلكاشمولئاسمنعنيرفتسمهيلإنوبتكي
.«نيدلاجارسومعلارحب»..هنأبهورصاعمهفصودقفكلذلًاعبتو

ًاماعبستكادقدقارباجنأحوضوبانلرهظي‹مدقتام

ءاهقفلانمحبصأو.ةرصبلاىلإهترجهدعبًاريزغ
ركفلاوةديقعللةليلجتامدخاودسانيذلانيزرابلا
ةمدخيفهبهاوموهماعفظوهنأكشالو.نييمالسالا

يفهرودمهفنيلو.اهتحصبعنتقاوابنمآيتلاهثدابم
ىلعفرّعغتلانمانلدبالاهروطتوةيضابالاةقرغلا

ليبسيفةلصاوتملاهدوهج7ةدعقلاةعهتقالعءدب

.اهجعزواهسيئرحبصأنأدعبةيضابألاةوعدلاحاجنإ
ديزنبرباجةقالعتأدبيتمديدحتلاهجوىلعفرعنانسل

ةيضابألارداصلااهدروتيتلاتامولعملانأنمغرلاىلعةدعقلاب

يفةكرحلاىلإدقًارباجنأىلإوةقالعلاهذهمدقىلإريثت

.رکبمتقو
نبباجنأنمنيثدحلاةيضابألايخرؤمضعبءدروياماأ

.ةرشأبميسارلابهونبهلادبعةافودعبةكرملامعزناكديز

حوارتبًاربغصباشلازيالناکكاذنأارباجنال‹هيدصنبمىتبف

س۷۲



نألتحملاريغنمو.طقفةنسنيرثعلاوةرشعةسداسلانيبهرمع

ةيرورضلاةربخلاومزاللاملعلابستكادقنلااذهيفنوكي
يأكلغالاننأكلذىلإفضأ.ملًادشرموًايعزهباحصأهمدقيل

نبهللادبععمةرشابمةقالعاذناكديزنبرباجنأىلعليلد

اهيفدهشتسايتلاناورهنلاةكرعميفكرتشاهنأوأيبسارلابهو
دقةيضابالابديزنبريإلطاشنيأىلارداصملاريشتالو.يبسارلا

هباحصأوييقلاةيدانبسادرمءوجلدعبوناورهتلادعبادب

جتنتسيو.ىرجملالوألانرقلانمثلاشلادقعلارخاوأيفةرصبلل
ديزنبرباجنأةرفاوتملاةيضابألارداصملايفةدراولاتامولعملانم
قارعللدايزنبهللاديبعةيالوناّبإةدعقلاىلإدق

.نرقلانميناثلافصنلاةيادبيفيأ.(ه56-64)

تاقالعىلإريشتةيضابألاتاياورلانإفقبسامىلإةفاضالاب
٠.يملاةيدأنبسادرملالبيبأوديزنبرباجنیبةيدووةنيتم

نالجرلاناكو.ناورهنلاةكرعمدعبةرعبلايفةدعقلاخيش

.نينمؤلاماةشئاعوسابعنبابنايقتليوًايوسةكمىلإناجرخي

لالبابأودیزنبرباجنا.ليحرلانببوبحمنايفسوبأركذيو

ناکامىلعاهابتاعفاهنعهللايضرةشئاعىلعةرمالخدسادرم

دقتناكاممتباتویاعتهللاترفغتساف:لاق.لاجلاموياهنم

قثوتتودادزتتناكنيبتاقالعلانأودبيو.هيفتلخد

درتيناكفهئاکذورباجماعیدمكرديسادرمذخأو.ةعرب

هماعوةعساولاهتفرعمنمفرعيلراينلافارطأوليللاءانأهيلع

أنبملمةديبعينأنععرثلانايبباتكفلؤمركذو.ريزفلا
فوجيفيكبيهللاهجرلالبوبأناكدقل:لاقهنأيبتلاةعرك

م

(
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هنأهناوخإىلإهقوشتنمناكدقلو.موقينأقيطيامتحليللا

لبقهيتايمث«ةقعلادعبديزنبرباجءاثعشلايبأدنعنمجرخ

ذنمةدعقلاىلإمّضنادقناكديزنبرباجنأانلنّيبتيرمام

ةنسررقينأعيطتسيالثحابلانكلودايزنبهللاديبعمايأ
رباجمجنأتاياورلانمودبيو.ماضتالاكلذخيراتلاهنيعب
يذلاماعلاوهوه61ماعلبقةكرحلاكلتءاييفقلأتيذخأ

تاياورلاضعبنأىتح«يهقلاةيدأنبسادرملالب.وبأهيفلتق

ديزنبرباجنمةروشمدعبالإهلمعبمقيمللالبابأنأىلعمزجت
ىلعاوقفتادقةدعقلانإفتاياورلاهذهتحصاذإو.هنملوبقو

ىلوألالحارملاذنممتوعدمظنتومرمأديزنبرباجىلوتينأ
هعالطاىلعمهنماداتعاوهئاكذبمهنماناعإةرصبلايفةرودلاروطتل

ريسفتلابقلعتيامةصاخوةينيدلامولعلايفقيمعلاهليصحتوعساولا
هللالبيبأفارتعايفببسلاناككلذلعلو.ثيدحلالعو

رباجرمأبالإهلمعيفردصيملهنأىتحهتافولبقةماعزلاب

ةكرحلامظنتيفريبكرودديزنبرباجلناكو.هتروشمو

ىلعةيضابألاةقرفللهتماعزنابإهتسايستزكترادقواهروطتو

:يلياباملاجإنكيةيساسأدعو
يذلايمالسالاعتجملانماشيملرباجنأ1

نعمهسفنأاولزعيممافاذلو.هتكرحعابتأةيقبعمهيفشيعي

نممريغوةقرازألالعف؟ةرجحلاوجورخللاوعديملوسل
سانلانيبهراكفأثبيوءءارآرشنيرباجناکو.جراوخلايفرضتم

نعنيرنفتسملاىلعهتبوجأوهيواتفوةينيدلاهثیداحالالخنم

س٢٤۷



صحفتيناكو.اهجراخوةرصبلالخادنمةينيدلارومألاضعب

ىلإهاعدهئدابملًاسامحوهئارألًايوقًادادعتساهيفدجونهنهذيمالت

لوصولاليبسيفًالمعتسمةماتةيربثدحيكلذنكلو.هبهذم

رمأيناكدقفهتوعدرمأناتكيفًاناعمإو.ةينيدلاةيقتلاهفدهىلإ

نإفمهئاتسأبحوبيوأةعاجلارارسأفشكينملكلتقبهعابتأ
نأنودهئدابمنعىلختوهبهذمةقرفلاعابتأدحأكرتنأثدح

نوأربتيةيضابألاناکفمرارسأيشفيوأىمادقلاهباحصأيفنعطي

نيفلاخلانمًادحاوهنيربيتعمیذُبهلاوضرعتينأنودنکلوهنم

اذإنكلو.ناودعلاباذإالإمؤامدلحتالنيذلانيدحولا

يفنعطومهيلعباعودحأ(ةيضابألا)نيماملابهذمنمجرخ

تربتعادقو.همدلحاوهلتفبجودقفمرارسایشفاومدقتعم

اوربتعاو‹ةمتالانمءاجنملةودقنأشلااذهيفرباجةسايس

ملظلابءامدلااولحأو»مهطاشنتاماعددحأمهيلإءيسينمللايتغإلا
.هبءادتيالاو

هنعرثؤيملو.طلاعدامككتحايأباجبنيت-د

نمرىلعقارعلايفةطلسللجاجحلايلوتلبقىذألضّرعتهنأ
ايأذمةالولادييلعاريبكًاتنعىتءادقهباحصأضعبنأ

زنبرباجنيبةقالعلانأىلإةيضابألارداصملاريشتو.دايز
ددرتیوجاجحلاروزيرباجناكو.ةيدوةيادبلايفتناكجاجحلاو

ديزيلناكو.طسأوةنيدمىلإهرقمجاجحلالننادعبىتحهيلع

ناكهنألةقالعلاهذهيفسوملمرود.جاجحلابتاك.ملميبأنبا

.رباجلايمًاقيدص

هتردقممدعبًاعَرذَتمضفرفءاضقلاهيلوينأجاجحلادارأدقو
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لاقءكلذنمفعضأينا»:لاقوبصنلملااذهءابعألحلع

افرشاهمداخوةأرملانيبعقي:لاق؟كفعضغلبامو(جباجحلار
ةياورلاهذهيفو.«فعضلاوملاذهنالاق.حلصأنأنسحأ

يلاوللهفعضءادباوهتردقمءافخاديريناكًارباجنأيلعةلالد

غلبالجرنأيلاولالاببرطخيالىتحو«هنعتاهبشلادعبيىتح

ةيرسةكرحسيسأتبموقينأهنكميفعضلانمةجردلاهذه
.كحللةئوانم

هَّجودقف«دزألاةليبقىلإيمنيديزنبرباجناكال-3

ىلإماضتاللةليبقلاهذهدارفأضعبعانقإوحنهدوهجنمًاريبكايق
نمریبکددعهمبتونأشلااذهيفديعبدحىلإحجتدقو.هتكرح

-قارعلادزآةيعز-ةيبلهلاةرسألادارفأنعبمهسارىلعودزال

كلذرصتقيملو.نيزرابلااهتامحوةقرفلاةاعدنممهضعبحبصأو

ةيضابألارداصلملادروتو.ءاسنلاىلإًاضيأهادعتلبلاجرلايلع

نيماسملاةعامجىلإنمضنايتاللاتايبلهلاةاسنلانمًاددع

نهاومأنمءاخسبنيطعاواهترصنليبسيفًادوهجنلذبو(ةيضابالا)
بسحفاذهسيل.اهعابتأنمنيجاتحلاةدعاسموةوعدلالامتيبل

دزألانطوم.نامعنمةريبكدادعأىلإريشترداصلملانألب

ةكرحلادعتملو.ةيضابألاىلإتمضنإنيلاوتومرضحو٠يلصالا
دعبثدحاكييقلاٍلبقلارصنعلاىلعاهدارفأمظعميفةروصقم

ةيضابألااهسأهمامالوادجننأبجعالو.ناورهتلاةكرعم

نامونيلاوتومرضحيفتناك

هجوبذزألانمهبراقأنيبراجالذبيتلادوهجمللةجيتنو
نمرصانعمحنتةكرجلاتحصادفةماعبونجلابرعوصاخ

ب۱٦۷



رياجتیملو.يلاوملانمريثكاهيلإمضنااكةفلتخمةيبرعلئابق
ةيمالساةكرحنعةرابعةيضابالاةوعدلاتدغدقوالإديزنبا

تذخأو.ةددعتمسانجأولئابقنمةفلتخمرصانعتبذتجاةلماش
تاءالولالحملحتةوعدلاعابتأنمريثكىدلةيبهذملاتاعانقلا

يفًادوجومناكنمىلعرباجةوعدرصتقتملو.ةيقرعلاوةيلبقلا
ثعبيناكثيحىرخألاةيمالسالاراصمألاىلإاهدعتلبةرصبلا

هفلخدهعيفمتاملًاصاهرإاذههلمعناكوقطانملافلتخةاعدلاب
ىلإماعلاةلمحمساباوفرعنيذلاةاعدللبيردتنمةديبعيي

تايالولايفهتوعدعابتاعمةقيثوةلصىلعرباجناكو.راصمالا

ىلإرداصللاريشتو.ةبلاهملاودزألانمسانأمهنيبنموةفلتحلا
.ناسارخيفبلهملانبكلمادبعنيبوهنيبةلدابتمتالسارم

نأهلأسيوةوعدلارمأيفهلبتكينأهنمبلطيرباجناكو
نأعقاولاو.نيقوثومصاخشأعمةماتةيرسيفهتاباطخلسري

عمهتالسارمعيمجيفةيرسلابوجويفبلطلارركيناكرباج

الىتحاهقرحومهيلإهلئاسرقيزمتًانايحأبلطيو.هعابتأوهناوعأ
ضاهجإومهيظنتفشكىلإيلاتلابيدؤتفمهئادعأىديأىلإلصت
ليكتتبنجتينأةسايلاهذهرباجعاطتسادقو:مهتكرح

ًاددعبسكينأًاضيأعاطتساوةليوطةرتفلهباحصابوهبةالولا

لعنودعبطلاب)ةيلوؤسملازكرمدعبايفاولوتنممعابتألانم

ريتيفرباجمهمامإءارأبنونيعتسياوناكو(مهدقتعبتاطللا
ءالؤهنيبنمو.مذوغتلةعضاخلاقطانملايفلامعالاوةرادالا

ةيفيكنعلأسيرباجىلإلسرأيذلاةملمنبنايعنلاصاخشألا
ناكنيأةرفاوتملارداصلملاركذتالو.هتقطنميفةيزجلاعمج
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هنيبةلدابتملالئاسرلايفناقهدةملكدورونكلو(الماعوأ)ًايلاو

ابروةيقرشلاقطانملايفًايلاوناكهنأىلعلدترباجمامالانيبو

ةقيثوةلصىلعتناكيتلاىرخألاتايصخشلانمو.ناسارخيف

نيديونامعنطقيناكيذلاراسينبديزيءديزنبرباجب

لسرأفنامقطانمىدحإيفًالماعنيعدقوءيضابالابهذلاب
.هتاداشرإوهحئاصنبلطيوكلذيفهريشتسيرباجىلإ

تاقالعىلعاوناكةرصبلاجراخنوريثكدجودقفكلذلًاعبتو

ًانويعاوناکو«هرمنعنوردصيوهبهذمبنونيديرباجعمهيج

مظنتلايفةقدللًارظنو.اهنونكسييتلاقطانملايفنيلثموهل

ةاعدلاءالؤهىلعضبقلاةالولاعيطتسيملفديدشلارذحلاو

ًاحضاواليلدةيلوؤسملازكرميفمهضعبدوجوناكو.صاخشألاو
ملارباجناىلعالیلداضیاناكو.مجادقتعمبةالولاةفرعممدعىلع.

يفةيمسرلاماهملاوزكارملانماددعهعابتاضعبماتسينايفعناي

نأىريناكثيح-ةياهنلايفاهدضلمعييتلا-ةلودلازاهج

راصمألاكلتيفهتوعدرشنلبسانمخانمريفوتيفنومهسيءالؤه
ةعساولاتاقالعلاهذهنأودبيو.اةماعدنولكشيوتايالولأو

تلصودقاهجراخوةرصبلايفةكرحلاعابتأعمةمئادلاتالاصتالاو

تحتهلعجوديزنبرباجنمباتریذخأفجاجحلاعاسأىئ
دوجومدعو‹جاجحلابتاكعمرباجتاقالعنکلوةبفارم

تاءارجإذاختامدعىلإىدأرباجطاشنبجاجحلاىدلةحضاوةعانق
يلاةيسايسلاتاروطتلانكلو.ةيادبلايفرباجماماإلادضةديدش

دقيرجمجلالوألانرقلانمنماثلادقعلايفقرشملادالبيفتثدح

.:ىناتدا
ديزنبرباجنمجاجحلافقوميئيردجرييغتی.تد
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نبدابعدالوأناملبوديعسةماعزبنامدزأراثدقف«هعابتأو

اهعيمجتءابوةروثلاعمقلةدعتالمحجاجحلالسرأوىدنلجلا

ماعثعشألانباةروثتماقءانثألاكلتيفو.لشفلاب

لاتقلغرفتيلنامعيففقوملاةجلاعمجاجحلالجافم700/ه1

جاجحلاهجوثعشألانباةروثىلعءاضقلادعبو.ثعشألانبا

ةدايقبدزالانكلوينزملامساقلاةدايقبنامىلإاريبكاشيج

لتقوةلجلاهذهرحدنماونكمت‹«ناهلسوديعس«نيوخألا
اريثكبضغجاجحلاىلإةلجلالشفءابنأتلصوامدنعو.اهدئاق

.اضيأقارعلايفلببسحفناجعيفسيلدزالانمماقتنالاررقو
تحت«ديزنبرباجمهنيبنموقارعلايفدزألاءامعزعضوف
٠.نامعيفمناوخإعملاصتايأنممرذحو.ةديدشةبقارم

دزاىلعهقييضتبهربخيماشلايفناورمنبكلمادبعىلابتكو

ةرصنلانعةرصبلايفاوناكنيذلادزألاهوجودعقأهناوقارعلا

مساقلايخأ,ينزملاةعاجبةدايقبًاشيجثعبمث.دابعنبنايل
كلسدقو.دزألاةروثدامخالنييرازنلانمافلانيعبر!سارىلع

قيرطرخألافصتلاكلساغيبرحبلاقيرطشيجلااذهفصن
يذلاىربلاشيجلاةيزهنمىدنلجلانبنابلسنكدقو.ربلا

كرتشتلةيرحبلاةوقلالوصورظتنيملوًاركبملصوهنأودبي
ةيركسعةطخًاقبطودحاونأيفراوثلاةمجاهميفناتقرفلا
ءهسفنةعاجمهسآرىلعوىرحبلاشيجلالصوكلذءانثأو.ةدحاو

نمريغصءزجيفىقبيذلايدنلجلانبديعسةميزهنمنكتو

قفاريىدزألاينايعلاشيجلامظعمناكاغيبلحاوسلابقاريدزألا
طضا.جاجحلاهلسرأيذلاىربلاشيجلامزهيذلانايلسهاخأ ظ
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املو«لابجلاىلإءاجتلالاولخادلاىلإباحتاللىدنلجلانبديعس
ةعاجمةيراحموهنعراصحلاكفًالواحمهيلإراسناملسهوخألع

يتلانفسلاقرحأعمكبتشينألبقو.دنجلانمهعمنمو
دتراوهتمیزهنمنکمتوةعاجبىلإراسمث.قارعلانممهبتءاج

هللسرافهدتسيجاجحلاىلإبتكو«رافلجىلإًاجتلاوًابراهةعاج
.نايلسنبنمحرلادبعةدايقبماشلالهأنمىدنجفآلاةخ

ديعسنيوخألاةميزهنمةيماشلاةوقلاةدعامبةعاجمنكتو
عقوأو.دزألابلكنوةعاجبلخدو.دزألانمايهعمنمونايلسو

ءقارعلادزأفقوميفرثألادعبأهلناكام«ناوملاولذلامهيف

ةطلسلاوجاجحلاهاجت«يدزألارباجمهمعزتينيذلاةيضابألاءافلح
جاجحلااوربتعاونامعيفمهتليبقءانبابلحالاوبضغف.ةيومألا'

تقولايفو.هكحلاوزاونوهيلعاوطخفثدحامًالوؤم
نيبتاقالعلارتوتىلإتدأيتلاثداوحلاهذههيفىرجتتناكيذلا

لآلركنتفمشحلايفراتلالاعشابريخألاماقجاجحلاودزألا

يلاهتجوزجاجحلاقلطو‹ناسارخوقارعلادزاءامعزبلها
هلدکيذخأو.كاذنآناسارخيلاوبلهلانبديزيلًاتخاتنك

ديزيلزعبهعانقإيفحجنو‹هدضناورمنبكلمادبعضرحيو
جاجحلاجزف.هبيذعتوهتبقاعميفهلحامسلابوناسارخةيالونم
باضغإيفدازامممهيلإءاسأونجلايفهترسادارفأضعبوديزيب

ةوعدلاىلعهرثأاذهجاجحلافقوملناكو.ةرصبلاوقارعلادزآ

دقفيرصبلايدزاديزنبرباجمامالااهمزتييتلاةيضابالا

نمريثكعانقالجاجحلاودزألانيبةيهاركلاةصرفرباجٌلغتسا
یلعومهنمریبكمقهعبتلعفلابو.ةوعدلالهآىلإمايضنالابدز
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تنبةكتاعمهنم«ءاسنوالاجر٠بلهملالآنمدارفأمهسأر

ملوبهذمللاسامحسانلادشأنمتناكيتلا«ديزيتخأ٠بلهلا

هذملناكو.اتوعدلهأنمنيجاتحلاةدعاسملاملالخبت

دقو.هعابتأورباجنمجاجحلافقوميفريبكلااهرتتاروطتلا

يبوبئاسلانبماضلثمنيزرابلاهباحصأصعبعمارباسبح

ثبليملو.مهريغوىدبعلاراحصويملارکيآنبممةديبع

ةوعدلاخياشمنملجرعمهافنورباجحارسقلطأنأجاجحلا

يضابألاخرؤملاليحرلانببوبحمنايفسيأدجوهوةريبهىعدي

رباجنعجارفالانإلحنانمو.ةرصبلايفنييضابألاةمئألارخآو
.جاجحلابتاكءملميبأنبديزي4محلاهقیدصنمةعافشبناك

مرحهنأىلوألا:نيتجيتناذناكنامعىلإرباجيفننأكشالو

ةعدلاىلإاودلخفمهيعزومهمامإنمةرصبلايفةكرحلاعابتأ

تامتحجاجحلانجسيفمهخياشمومميقبايب.ءودحلاو

رباجموقينالةيتاؤمتناكةصرفلاناةيناثلاو.ه95ماعريخالا

هلهأنيبهبيأ.ناجع4يلصألاهنطوميفهبهذمىلاةوعدلاب

لماعتلاةيفيكومديلاقتوممتاداعفرعينيذلانيبرقألاهتريشعو
مهبلحاملهيلعمدقحوجاجحللمههرككلذيفًالفتسم«مهعم
يفكشاندواريالو.جاجحلااهدمخأيتلاىدنلجلادالوأةروثلالخ

ةيضابألاةوعدلادافأدقناجعيڦهقافرضعبعمرباجدوجونا

ةمدقمهدوهجتناكو.رطقلااذهيفاهراشتناةعرسىلعدعاسو

ملسمةديبعوبأهتفيلخ«دعبايف٠مبثعبنيذلامعلاةلحطاشنل
يفنلددحمخيراتىلاتاياورلاريشالو.يملاهيرکينبا
اهنكلو.هافنميفاهاضقيتلاةدملاركذتالابأاکنامعىلارباج
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لوحرداصملافلتختو.اهيفتاموةرصبلاىلإداعهنأىلععمجت

يذلاعوبسألاسفنيفوتهنأةاورلاضعبركذيذإ«هتافوخيرات
.م711/ه93ماعيفريخألايفوتدقو.كلامنبسنأهيفيفوت
نبمثيدلاامأ.م721/ه103ماعيفوتهنأرخآلاضعبلاىريو

يخامثلاهعضيايب.م722/ه104ماعهتافوخيراتعضيفىدع

ىلعءاجهنالحصالاوهلوألاىأرلانأودبيو.م714/ه96ماع

ثدحملكةايحبريبكدحىلإنوينيذلاثيدحلاةلورةن
كلذىلإفضأ.نيثدحجلاءالؤهدحأرباجناكو.هتافوخيراتو

وهوهيلإيرصبلانسحلاىعدتساارباجنأىلإريشترداصللانف
ماعتاميذلاجاجحلانمًايفختسمكاذنآناكوتوماشارفىلع
ناحجرالاو.خيراتلااذهلبقيفوتارباجنااذهىنعمو.ه53

يفهفلخو.ليلقلبقانرشأاکم7/ه93ماعهتافوخيرأت

٠.يمقلاةميركيلانبملمةديبعوباةوعدلاةماعز

ه95ماعجاجحلاتومدعبةوعدلالاهاةماعزةديبعوبااوبت

نبناملسةفيلخلاكحةيادبعمكلذقفتاو‹ءنجلانمهجورخو

ىلعةفيلخلاناكو.(م717/ه99-م715/ه96)كللدبع

ةكرحلاىلإاوضنانيذلا‹دزألاءامعز.ةبلاهملاعمةقيثوةقالع
نمو.ىدزألاديزنبرباجةمامإناّبإةريفودادعأبةيضابالإ
كلمادبعنبنايلسةرتفلالخًاتنعاوقاليملةيضابألانألتحن

.ناسارخوقارعلاىلعًايلاوبلهملانبديزي.دزألامعزنيعيذل
ةفالخلانيبةيئادعتاقالعةيأهرفاوتملاةيضابألارداصملاركذتالو

ىلإدوعيكلذيفببسلالعلو.ةرتفلاهذهلالخةيضابالاعابتو
لأودزألاطبرتيتلاتاقالعلاةجيتنمفبلهانبديزيةيامح
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ةبلاهملاءامعزنمًاريثكنأانركذتاذإةصاخو.ةكرحلاهذهببلهلا

عابتأنيبنماوناككلمادبعهيخأوديزيتخأةكتاعمهنيبنمو
.ةوعدلاكلت

زيزعلادبعنبرمعىقتراوكلمادبعنبناملسيفوتامدنعو

ديزيريخألانجس«(م720/ه101-717/ه99)ةفالخلاشرع

اهيلعلصحقمئانغلاسمخملستمدعبءايإهماهتالبلهملانبا

دبعنبناملسةفيلخلانمزناتسربطوناجرجيفهتلءانثأ

ازيزعلادبعنبرمعكحةليطنجلايفديزييقبدقو.كللا

هذهنكلو.ةرصبلايفهبراقأضعبوهتوخأنجسبقارعلاياوماق
ةيضابألاةوعدلاعابتأنيبتاقالعلايفرتوتىلإدوتملةثداحلا

نألواحةفيلخلااذهنأةقيقحلاو.دبعنيرم
قرطلابةيضابالامهنيبنموةضراعملابازحأعمهلكاشملحي

ابأنأودبيوبورحلاوعازنلاىلعةشقانللاوراولالضفمةّيمللا
نبرمعنمريخنولمأياوناكةرصبلايفةيضابألاخياشموةديبع

نيبةكرتشمةدعاقلوحهعمماتىلإلصوتلااولواحوزيزعلادبع

زربأدحأكاملانبرفعجهسأرىلعًادفوهيلااولسرأف٠نيفرطلا

مهبتاجىلإهتلاتسانيلواحمكاذنآةرصبلايفةيضابألاخياشم

ةجيتنىلإمدعنمىلعو.ممدقتعمةحصبهعانقإو
هتسايسنعًايضارعجردقدفولانأالإنأشلااذهيفهعمةمساح

نأعاطتسادفولانأةيضابألارداصملعبركذتو.کولو

.يضابالابهذماقنتعاو.كلمادبعةفيلخلانباليتي

نيب‹ةيدولاانايحأو.ةيماسلاتاقالعلانمةرتفلاهذهءانثأ
نايلنیتفیلخاکحلالختدتماىتلاوةكسحلاةطلللاوةيضابالا
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خياشموةديبعوبألفتساءزيزعلادبعنبرمعوكلملادبعنبا
ىلعمهتكرحميظنتومهسافنأطاقتلالةصرفلاهذهةرصبلايفةوعدلا
ةمامإسيسأتوهوىمسألامهفدهىلإلوصولالجأنمةنيتمسس
وبماقو.ةوعدلاعابتأنيبنمنيماسمللةفيلخباختناوروهظلا

يفماقتتناكيتلااملامعأوةيرسلاسلاجملاتايظنتريوطتبةديبع

مهططخاهيفنولوادتيثيحاهعابتأوةوعدلاخياشممضتوةرصبلا
يفءاوسةلصبموعدىلإتياموممديقعءیدابماهيفنوماعتيو

ةيرلاسلاجملاهذهنأةقيقحلاو.ةيويندلاوأةينيدلاىحاونلا

ةكرحمعزتيذلايملاةيدأنباسادرمنمزذنمةدوجومتناك

.هللاديبعهنباوهيبأنبدايزمايأيفيأ.ناورهتلادعبةدعقلا

هيلعضبقدق«سادرماخأ‹ةيدأنبةورعنأتاياورلاركذتو

عمدبعتيناكثيحضرألاتحتيرسبادرسيفءيتخموهو
لدتىرخأةلثمأ‹نايفسوبأ‹يضابألاخرؤلاركذيو.هباحصأ

.ةوعدلارمعنمركبمنمزيفةيرسلاسلاجملاهذهلثمدوجوىلع
نعتکردانمرايخنموهوراسيينثدح»:هلوقياماهنم

ينبنمنيوخاتکردا:لاق.ةنسنينامتنبيهو«هتدلاو

رایخنماناکو.نانکانبانزامرخالاوحربتاهدحاللاقيبسار

ةورعهيخاولالبيبأىريظناناكو.ةوعدلاهذهلهانمىضمنم
رتفيالًايلصمًادباعناكفحربتامأف.انامزيفاناكو.هللامهمحر

.ريعبلاريدكهتهبجوهالجروهاديوهاتبكرتربدىتحةدابعلانم
.«هباحصأعمهيفهللادبعضرالافارسزختادقنکو

ىلوألامايألاذنمةيرلاسلاجملاهذهدوجونممغرلاىلعو

حيضوتيفةديبعيبأماماللدوعيلضفلانإفةدعقلاةكرحماي
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نأنكميو.امتاقبطبیترتواهفئاظوفيلصتوسلاجملاهدهملاعم

يبنمنمرهدوجومتناكةيربلاسلاجلانمعاونأهنالثنيب

.يميمتلاةديبع

ىلعةروصقمنكتميلايهوةماعلاسلاجملا:لوالاعونلا

.ةوعدلالهانمصخشيالحابماموخدنألبةنيعمةعاج

دحأتيبيفًارسدقعتىتلأسلاجملاهذهنوداتريءاضعألاناكو

ضعبفو٠.ضرفلااذلتدعأةصاخةيضرأبيدارسيفوخياشللا

فؤوزئاجملاءاسنلاتويبEلافهذهنودقعيونکنايحالا

ءاضعألا۴لب.ةدحاوةطخF0نعمانربةماعلاالاجهدم

رابكنمتاداشرإوةديقعلايفًاسوردنوقلتيوسلجملايفنوعتجي

لوحرخألاولتدحاولابطخلاءاقلابنوموقياوناكنيذلاخياشلا
نعفورعموهاممهبطخهبشتو.ةفلتخمعيضاوموُنيعمعوصوم

اهنعفلتختىرخأةهجنماهنكلودجالايفةعحجلاةالصبطخ

ىلعرصتقتملوابديقتلابجيرماوأنوقلتيدفنيعتجملانأيف

وأةعجلابطخيفلاجلاوهاةينيدلاسوردلاوةيظعولابطلا

.ةراملاوأناريجلامهعمي

ىلإةيدؤملاقرطلاوءايحألاةبقارممهنمًاصاخشأنونيعياوناكو

مهعاتجابملعيوأةلفغىلعةطرشلامهمادتالىتح.عاتجالاناكم
درمتادنعمححونکانيو.ةكرحللنيفلاخلانمدحأ

اوعتجايذلايجلاىلإيفةطرشلانأبمهربختنويعلامهتعاج
تیبيئنيمكانتاونو.اوفرفتوعاتجالااوضفف٠هيو

س٥۸ےک



رفظهنأانغلبامو»:نايفسوبألوقي.ةنسمةأرماهكلمتعضاوتم

ليخلانأبربخلاماتأةرمتاذاوناكأالإطقسلجميفمهب

يذلاتيبلابابىلعاوكرتو«نيعرسماوجرخف.مديرت

ةبحاصزوجعللاولاقف‹لاعتلاىلإاورظنفطرثلاءاجف.هيفاوناك
ىطعيفسانلالأسيانلبتاكم:تلاقف؟لاعتلاهذهام:تيبلا
عضوماذهنإفهتركذ؟كلذامهللاباولاق.اهريغولاعنلا

الف‹«تركذامزوجعلاتركذدق:مهضعبلاقف:لاق.ةبير

هللااهافاعف:لاقةقداصنوكتنأاهلعلف«ءالبللاهوضرعت

مهيظنتءافخالةليسواوكرتيملةّيضابألانإفلاحيأىلعو.«مهنم
.ةيأبرستعنلةنكمملاتاءارجالالكنوذختياوناكواهوعبتاوالإ
روضحلنوبهذياوناكاك.اهداقعنانكامأوأمهلاجمنعتامولعم

لوقي.نيلوجتملاةعابلاوأءاسنلاةئيهىلعنيركنتمسلاجملاهذه
ريغوراهتلايفءاسنلاةئيهيفسلاجمانوتأياوناك»:نايفسوبأ
ةرجهرهظىلعلمحيلمدحأناكنإو...ءانلابنوهبشتيكلذ
اذهسيل.سلجملالخديتحعابهنأكعاتمةلمحلمحيوأ«ءام

نويعلانممهعابتأنورذحياوناكةيضابألاخياشمنألببصف
.«هرمأفنوشيصخشيدرطبممہوصويوسیساوجلاو

اذا»:لوقيوهعابتأبطاخيناكهنأىئاطلابجاحدودوميبانع

دارأونيدلايفمهفالخيف(ةيضابألا)نوماملاهيلعبيعيدحأنك

اوُملغأولاحمهورضحتالوهورجهافمهنيبقتفيومهيلعبغشين

تاءارجالاولئاسولاهذةجيتنو.هرذحىلعهنماونوكيلهبسانا
۰۵.ا.7-¿ا|-1'2 يفمبرفظمہنا»مهنعرثؤيملةرصبلايفةيضابالااهعبتايلاةردح
.طفسلجم
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سلاجملاهذهىلعنوفرشينيزرابلاةيضابألاخياشمناكو
لثمهيلعفرشلاخيشلامسابسلجملكيمسدقفكلذلو.ةماعلا

رجلايباسلجيوربتقنايفسيباسلجيو٠ليوطلاكلمادبعىلج
.اهريغويئاطلابجاحدودوميبأسلجميونيصحلانبيلع

.طقفةيضابألاءامعزاهرضحيوخياشملاسلاجم:يناثلاعونلا

.اهعابتاةوعدلالهأىلعبجييتلاةسايسلاررقتسلاجملاهذهينو

ةيروثةكرحلميظنتوطيطختسلجمنعةرابعخياشملاسلجمناكو
هذهروضحخياشملارابكومامإلاريغدحالزوجيالو.ةيرس

عابتأعباهيفعنمةريثكةلثمأةيضابألارداصملادروتو.سلاجملا
نمنايفسوبأهركذياماهنمسلاجملاهذهىلإلوخدلانمةوعدلا

لواحدق.ةوعدلالهآبابشلضافأنموهوءرمعنببيعشنأ
هتخأجوزتيبيفليللايفاًدقعنمناكوخياشملاسلاحيدحألوخد

هنمبلطوهلحاملاضفرهبريخألاملعالو.يئاطلابجاح

.لايمأةثالثنمرثكأدعبيناكيذلاهتيبىلإةدوعلا
ةلمحسرادموأسلاحيمسابهيمننأنكمياموه:ثلاثلاعوتلا

لوصأومعلانوقلتيراصمألافلتخمنمةاعدلاناكثيح.معلا

ةيركيبأنبملمةديبعيبأمامإلانعةرشابماهيلاعتوةوعدلا
الإهفرعيالىضرأبادرسيفةياغلاهذهةسردمماقأيذلايملا

وبأناكو.نيقوثوملانيزرابلاةيضابألاخويش(ملعلاةلح)ةاعدلا
ناكانيبو.فافقلابيعدكلذلفافقلاعنصبرهاظتيةديبع

دنعسلجيسراحكانهناكىلعهسورديقليمامإلا

ةديدجةللبسراحلاكرحماذإفبادرلليجراڅلابابلا

هديمالتولغتشيو6هتارضاحموهسوردءانعوباففوتيف
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كَّرحرطخدوجومدعنقيأوسراحلانمأاذإو.فافقلاعنصب
.ليصحتلاوسردللهديمالتوةديبعوبدوعيفیرخأةرمةلللا

مساباوفرعنيذلاراصمالايفةيضابألاةاعدجرختةسردملاهذهنمو
.معلاةلح

يتلاتايالولالهأنيبنمةداعنوراتخيملعلاةلمحنك

مهتفرعملاهنمةبيرقلاقطانملانموأءاهيلإنولسري

مهتشيعمقرطومهديلاقتومجتاداعوسانلالاوحأب
هةهطلسللمهالوهجردويراضحلاويركفلامروطترادمقمو

رايتخاوسانلاةبطاخممهيلعلهسييلاتلابوةكاحلا
ةوعدلازكارمةماقالةبسانملانكامألاوةمماللافورظلا

صحفتاذإو.دالبلاكلتيفمهتادقتعمومهراكفأرثنو

اوناكمعلاةلمحمظعمنأدجيهنإفةرفاوتملاةيضابألارداصملاثحابلا

دوجونأىلعءاهيفنورشبييقلادالبللنييلصألاناكلانيبنم
6اذدجهدودححمةروصبنكلواذراوناکیرخأنكامأنمةاعد

باطخلاوبأقفارامدنعثدحاكءفورظلاتايضتقلاًقبطو

يفةرصبلاىلإاوؤاجيذلاةبراغملاملعلاةلمحينمييبرعوهويرفاعلا

بهذمالوصأوملعلانوذخأيتاونسسمخاوقبو«ه135:ماعوحن

نمنكياهمو.يملاةديبعيبأربكألاةيضابإلامامإنعيضابألا
ذبحيناكةديبعابأنأىلإريشتةيضابألاتاياورلانإف«رمأ

.نييلحلاناكللانمةاعدلارايتخا

ةلمحوةرصبلايفةوعدلازكرمنيبةقالعلاةديبعوبأمظندقو

راصمألانميأيفملعلاةلمحدارفأنيبفالخثدحاذإو.معلا
.هلحىلعلمعلاوهيفرظنللةرصبلاخياشملةدوعلامييلعناكف
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ملعلاوةفاصحلابنيفورعملاهباحصأدحألسريةديبعوبأناكاماًريثكو
نايحألامظعميفهلوسرناكو.ءىراوطلاهذهلثشميفرظنلل

ناكولوألاهراشتسمونيالاهدعاسناكيذلايئاطلابجاح

جراخةوعدلانوؤشوةيلاملاوةيركسعلانوؤوشلانعلوؤللا
لهأنمةوعدلاعابتأنيبثدحامكلذةلثمأنمو.ةرصبلا

دبعمهسيئرىلعقيرفضبقومهنيبفالخلاعقودقف.تومرضج

نسحهللاقيرخاالجراوعيابوديدحلايفهودشوديعسنبهللا

خياشممكحتىلعناقيرفلاقفتاو.ىرخأةفئاطمهتفلاخاغيب
مامالاىلعمهتلكشمنوضرعيةرصبلاىلإاولسرأورمألايفةرصبلا
يئاطلابجاحةديبعوبامهللسرافداشرالاوحصتنلاهنمنوبلطيو

يفبجاحةافاوبمهرمأيوكلذبمهربخيملثعبو٠جحلامسوميف
ةمراضحلاىفاوو٠ةديبعيبأمهخيشرمألعيجلاعدصو.مسول

بسانملحىلإاولصوتومرمأيفهعماورواشتوةكميفاًبجاح

.مهلتعمجيوموعدمدخت
ةياعدلاوقيقدلامظنتللةجيتنةيضابألاعاطتسا

قطانميفنيربثكاًناوعأاوبسكينأةرذحلاوةطضشنلا

نمريخألاعبرلالالخةيمالسالاةلودلانمةددعتم
نأدعبويرججلايناثلانرقلاةيادبيفو.يرجمحلالوألانرقلا

تثدح(ه105ه101)ةفالخلاشرعكلمادبعنبديزيىلتعا

نيبنمةفرطتمةعامجزوريىلإتدأىلاةيسايسلاتاروطتلاضعب

يدلابلهملانبديزيراثدقف.ةروثلابوجوبيدانتةيضابألا

زيزعلادبعنبرمتةفيلخلاةافورثإنجلانمبرهدقنك
.هنجنمهبرافاوهتوخاررحواهيلاومرهنادعبةرحبلالتحاو
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قارعلالهأنمريبكددعاهرثأىلعهيلإةعساوةياعدبماقم
ملعالو.دنسلاىتحسرافونامركوزاوهألالمثفهطاشندتماو

هيلإلسرأبلهمانبديزياهزرحأيلاتاراصتتالاهذيةفيلخلا

نبسابعلاهيخأنياوكلمادبعنبةملسمهيخأةدايقباًريبك

ةنسرقعلاةكرعميفراوثلامزينأيماشلاشيجلاعاطتساوديلولا
هبراقأةيقببرهوهسفنبلهانبديزياهيفلتقوه2
ىلعييقلازوحأنبلالهمقحلو.دنسلايفليبادنقىلإهتوخاو

دارفأمظعملتقوةركنمةيزهمهبقحلأومرصاحفةريبكةوقسار

ةلماعماولموعومهافطأومهئاسنعمنوقابلارسأاغيبةيبلهلاةرسألا
.قيقرلاكقوسلايفعيبللاوضرعتمهأىتحةئيس

دزألاةداقءةبلاهلااهيقليتلاةئيسلاةلماعماهذملناك
کاىلعمهطخسودزألابضغةراثإيفريبكلااهرثأ-

دزأىلإهادعتلبناسارخوقارعلادزأىلعكلذرصتقيملو.9
نأةصاخوةرصبلايفةيضابألاقنحىلإيلاتلابكلذىدأو.

ةبلاهملانمددعمهنمودزألاةليبقىلإينيناكمهنم7اذدع

نبرباجمايأذنمتطبردقةبلاهملاةيضقنأةقيقحلاو.
ةرسالاهذهسيرشوأريخيأناكثيحةيضاباألاةيضقلابديز
نمو.ةكاحلاةطللاباهتقالعىلعوةيضابألاةكرحلاىلعسكعني

ىلعمهعرصماوقلنيذلاةرصبلادزأوةبلاهمانماددعنأدكؤا

نبكلمادبعمهنيبنموةيضابألانماوناكممناوعأونييومألايدي
دعبيومألاكحلاىلعةرصبلايفةيضابألامقندقفكلذلو.بله

هاجتةرصبلاةالوةسايسباعرذاوقاضوبلهملانبديزيةروتعش
بوجوبمهخياشمصعبتاوصاتعفتراو.دزالانمممراصنا
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حونوبأيضابألاخيشلا:ءالؤهنيبنموةروثلانالعإوماقتنالا
‹كالملاوتوملانماوجننيذلادزألادارفاضعبوناّمدلاحلاص

ديدشلااهساجبةفورعلابلهلانبديزيتخاةكتاعمهنیبنمو

ناكةديبعابأمامإلانكلو.هتمدخيفاهينافتويضابألابهذملل

ةدشبضفروءةحلسملاةروثلانالعإلدعبنحيملتقولانأىري
نكامأيفمهتاروثبهعابتأموقينأةديبعوبأذّبحو.انيدانملاءارآ

ططخب.ءهمظنتيفناكو.ةيزكرملاةطللالوانتمنعةديعبةيئان
رطقلكلةئماللاوةبسانلاصرفلانيحتيناكهنكلولمعلااذهلل

نيدانملاهعابتاءارامواقفدقفاذلو.جورخلابهيفهعابتارمايتح

ىلعنيظفاحمكلمادبعنبديزيةرتفةليطةيضابألايقبوةروثلاب
سفناوهجاويالتحتاطلسلاريثياملكنيبنجتممهتكرحةيرس

ءالتعاوكلمادبعنبديزيتومناكدقو.ةبلاهماودزألاريصم
نييعتو(م743/ه125-م724/ه105)ةفالخلاماشههيخأ

ىلعةديبعابأتدعاسةبسانمةصرفقارعلاىلعاًيلاويرسقلادلاخ

ىرقلادلاخةيالوةرتفتمتأدقف.ربصلابيلحتلابهباحصأعانقإ

نيضراعملامظعمعملببسحفةيضابألاعمسيلحماستلاونيللاب
نأحماتلاهبغلبو.ههجويففيلااوعفريالناةطيرشكحلل

اوناكادجاملاربانمىلعنمهنوتشياوتاكةيضابالاخياشمضعب

يلانبلالبفورعملايضاقلا.ةرصبلاىلعهلماعدضسانلانوبلؤي
دحأهدضةيئاعدلاةلجلاهذهعزتدقو.رضبمهيملو«ةدرب

اخلزعامدنعو.يدهادمموبآوهونيزرابلاةيضابألاخويش
ةسايسريخألاعبتأيفقثلارجعنبفسويهنمالدبنيعويرسقلا

نيئوانملادضةدشلاوفنعلالمعتساوهفلسةسايسلةفلاخمةيساق
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٠يففيلااوعفريملولىتحةطلسلل

وبأضّرعتديدجلايلاولااهسراييذخألةسايسلاهذهلظيف

.جورخلاوكرحتلابوجويفهعابتأضعبنمديدجطغضلة

ةمواقميفرارتسالاهعسوبسيلهنأكردأدقةديبعابأنأودبيو
يفىأرهنكلولوطأتقولهتوعدخياشموهباحصأضعبتابغر

لاونمىلعوأجراوخلايفرطتمةقيرطىلعجورخلانأهسفنتقولا
ةييطةجيتنىلإيدؤتنلقارعلايفتماقيتلاىرخألاتاروشلا

مظنتبعصيوةوعدلااهدعبعيضتدقوةدشوفنعبعمقتسو
ىلإنامتكلاروطنملاقتنالايفرياررقاذل.ديدجنمامباحصأ

اذهيفةديدجةيمظنتتاوطخاذختمديدشرذحبروهظلاروط
ءروهظلاةمامإنإلعإوةوعدلاراصتتايفريبكرثأالناكنأشلا

زكرمنعةديعبلاىرخألاراصمألايفنكلو٠ةرصبلايفسيل

حاجنيأنأءلبقنم«ىريةديبعوبأناكيتلاوةيزكرملاةطلللا
هدوهجزكردقفاذلوةيئانلاراصمألاهذهيفنوكيسهتوعدل
فارطأىلعةعقاولاتايالولاكلتناكسىلعهتاعددوهجو

.ةيمالسإلاةيروطاربمالا

تاروثنمقبساملکططخنعةفلتخمةديبعيبأةطختناك

سيلهنأبهباحصأنمنيفرطتلاعانقإىلإيمرتتناكوتاكرحو
نأنمدكأتلادعبنكلوىمسألافدحلا.ىإلوصوللمهنماسامحلق

وبررقكلذلاّعبتو.يرورضلايفاكلادادعالاهلدعأدقزمال'

نيماسملاةيقبنعناكمألاردقبهباحصأوهفتلزعينأةديبع
يذلاو«قلغملاعتجملا»اًروجتهيمننأنكيامنوكيو(نيفلأ

نمهتوعدعابتأوهباحصأرذحو.نيماملاةعامجهيلعقلطأ

س۹۲



بصتنميألوبقمدعمهنمبلطوماكحلاوةالولاعملماعتلا

اًحوممناكرومألاهذهنأنممغرلاىلعو.مهنملاميألوانتو

يفيرورضلانمدجوةديبعابأنإفديزنبرباجهفلسنمزيفاہ

ةيرسىلعظفاحيىتحتاءارجالاهذهلثمذاغختإةلحرملاهذه

ليبسحفاذهسيل.ةوعدلاعابتأضعبلتاءارغالاعنوةكرحلا

عمو.نيماسملاةيقبوةوعدلاعابتأنيبجوازتلاذبحيملةديبعابأنأ

كلذلغفمامإلانأالإةيضابألاةديقعلايفعورشمرمألااذهنأ

عتمومريغعمةوعدلالهأطالتخامدعىلعةظفاحملاليبقنم

مهلماعتومهكولسولبممتاكرحتوممتاطاشننعتامولعمةيأبرست

دحارجهةديبعابآنأىلإةيضابالاةياورلاريشتو.مهنيبايف

نمدیزنبرباجحمساڼیبيضابأريغلجرلهتنباجوزهنألهعابتأ
اذهنألابلانعبيفيالنأبجيهنأىلع.كلذلثبلبق

ةيهقفةدعاقنكيملوروهظلاةمامإنالعإلبقاتقؤمناكءارجإلا
نأركذلابريدجو.فورظلالكيفاهبدخألاواهعابتابجي
ليطعتلثمرومألاضعبنوزيجينامكلاةلحرميفةيضابالا

يفاوسيل-مرظنةهجولاقبط-ألدودحلاةماقإمدعوماكحألا

.رومألاهذهذيفنتبملحميعصو.

نمةديبعوبأقلخدقفتاهظنتلاهذهىلإةفاضالاب

ةديقعلايفءاخإلاوةبحلاوةدوملاهدوستاًعتحبهعابتأ

فلآتلاىلعمهتحيناكو.ةعامجلاحورهيلعرطيستو

اونوكينأءاينغألانمبلط؟.مهنيبايفنواعتلاو

هتعامجنمريقفلارطضيالىتحمهلاًدنسوءارقفللانوع
اذهمهنمءايرثالاىلدقو.نيفلاخلانمدحأجايتحال

س۹۳



ةيضابألارداصملادروتو.ريظنلاعطقنمساحببلطلا

دسيفمهنمءاينغألاسفانتىلإاهيفريشتةربثكةلثمأ

0مهئاطعإوءارقفلاةجاح

نمخياشمضعبتعمس»:كلذىلعللدمنايفسوبألوقي
نمءارقفلاناكنأنابعشلخداذإركذتلانأ:نولوقيتكردأ

رهشلمهحلصيامورقلاوقيوسلابلامحألامهيتأتل(ةيضابألا)نيماسلا
هبفقيىتحلاجابلجرلايقأي.ابثعبنمنوملعيالوناضمر
.اومعطاواولكةقرخيفبتكيف«لدأ:لوقيفرادلابابىلع
رجأتسيناكديزينبلايدىعديةيضابألانماطصخشنأیوریو

هدنعسيلورثكأوألقأوأمردفلأب.ديدشلادربلايفةيكألا

اهقرفيمث.(ةيضابألا)نيماسملاىلعوهللاىلعلكتيامناوءيشاهنم
.مهئامركوةيضابألاءاينغأنمكلذدعبعمجيوءارقفلانيب
اّيونسهتلغهيتاتواذجاسومءرحلاوبا‹يضابالاةيعادلاناكو

يفو(ةيضابألا)نيملسملاءارقفيفاهفصنقرفيف«نيفصناهّنقيف
نوقباستياوناكةيضابألاءاينغأنألببسحفاذهسيل.مهتنواعم

وبألوقي.مياحصأنمتومينمىلعةيقبتملانويدلاعفديف
لاقف.....هولسغيلنيماسمانمنيدهيلعوبجاحتام»:نايفس

ةثالثردتباف؟لجرلااذهنيديفنولوقتام.موقاي:ةرفمحل
بدنجنبلضفلالخدو:لاق.هنيداونمضومهعبارةرقولاجر

ممللاقف.هوربخأفارومناكو(ةيضابألا)نيماسملارايخنمناكو

.هلاميلیقبيالوهنعهزجعأىتحنوديلعهنيد:لضفلا
يفمهعابتأنعةرصبلايفةيضابألاخياشموةديبعوبألفغيملو

تادعاللاىلإمئادلكشبنوجاتحينأةصاخوىرخألاراصمألا

سہ٤۹



لاعفلكشباودعتسييكلو.دومصلااوعيطتسيىتحةيونعللاةيلاا
تاعامجنإفكلذىلافضأمدّدهتيرطخيأهجويففوقولل
لكاشملاضعبهجاوثنايحألاضعبيفتناكةرصبلا.جراخهيضابألا

ةرصبلاةُمأىلإعوجرلانملكاشلملاهذهلحلدبالوةئراطلا

مظنتلانمعونداجيالةجاحلاتزربدقفانهنمو.اهنخياشمو

اهرارتساةوعدللنضيوٌرومألاهذهلكىلعفارشالاىلوتي

كلذقيقحتلو.رصنلاوحاجنلالبسيلاتلابالءيهيواهروطتو

ةيروثلاةموكحلابهيمننأنكيامةرصبلايفةديبعوبأًاشنأ

نمةينيدلانوؤشلايفايلعلاةماكلاهلواهيعزوهناكو.ةيرلا
نولسرينيذلاملعلاةلمحوةاعدلاىلعفارشالاوءاضقوىوتف

يف(ةيضايألا)نيململاةعاجبصاخلامتيباثناو.راصمالل
ةيلاملانوؤشلاىلعفارشالاةمهميئاطلابجاحللكوةرصبلا

نيبطبرلايفاًّيكذةديبعوبأناكدقو.ةوعدلانوؤشوةيركسعلاو

ءريدقدحاولجردييفاهعضووةيركعلاوةيلاملانيتيحانلا
ةاعدلاةدعاملمدختستتناكةقرفلالامتيبدراومنألكلذو

نميقأتلاملاتيبدراومناكو.ةديعبلاقطانملايفةيضابألاراوثلاو
يفهعابتأىلعمامالااهضرفةبيرضنعةرابعلوألا:نيردصم
نمنكلو.اهرادقمالوعفدتتناكيتمرداصملاركذتالو.ةرصبلا

فلَكملاءارثبسحتوافتتلبيواستلابضرفتنكتمامنأتباثلا
نعفلختدقةيضابالانماًدخأنأرداصملاركذتالو.هلخدو

راصتناىلعدعاتيقلاةينيدلانماءْزُجبتعتامنألاهعفد

يفويلوسرلانمزاذوجومناكاقحلامالسالالثمتيتلامهتوعد

نُودبيو.امهنعهللايضرباطخلانبرمعوركبيبأنيتفيلخلادهع

—٥ےہ



لاملاتيبليناثلادروملاامأ.ةجاحلادنععمجتتناكةبيرضلاهذه

.ةيضابألاءايرثأاهعفدييتلاتاعنربتلانميقأيناكف

تناكو.نيدودمللاءاينغألانماوناكةيضابألاراجتلانأودبيو

قرشلاونيصلاىلإلصتواهرواجاموةرصبلازواجتتممراجت
لبةيضابألانمءاينغألاىلعتاعربتلاهذهرصتقتو.ىمقألا

انربختو-ءاسنوًالاجر«ةوعدلالهأنمسانلاةيقبىلإمجدعت

هنمبلطورهاطوبایمسیوهباحصادحااعداًبجاحنأتاياورلا
بتكينأديريالهنألسانلاطاسوأوءاسنلانمتاقدصلاعمجينأ

ءنيماسملانمهعمقلطنانيفرهاطوبأ.ةبيرضمهيلع

ناکو.هولأسايفاممهودجوالإالجرالوةأرمادموياوتيملف
ةنالثمهيلإعفدفلامبحاصهنأیرینكيمنيململانملجر

.«مردفالاةرشعرهاطوبأعمجىحةليللاضعلف.مردفالا

حورنماقالطناو‹ةيكذلاةقيقدلاتايظنتلاهذمحلةجيتن

عابتأعيمجىلعترطيسيقلانوامتلاوةدوملاوحماستلاوةوخألا
دقفنيسمحتلاملعلاةلمحطاشنلاجيوتتو«لوألاهروطيفبهذللا

حاجنزارحإنماهعابتأنكتورصتنتنأةيضابالاةوعدلاتعاطتسا
دقعلايفو.ةيمالسالاةلودلاعاقصأنمةفلتخمنكامأيفرهاب

ةرصبلايفةيضابالاخياشملغتسايرجمجلايناثلانرقلانمثلاثلا

ةلمحوماعدىلإاوزعوأوةيومألاةلودلاابرتتناكيافرظلا

نامونهلاوتومرضحنملكيفةمامالانالعإىلإينمللا
.برغملادالبو

.ةروكذملاراطقألانملكيفةيضايإةمامإسيساوعاطتساو
ىلعنويومألاىضقدقف.اليوطرمعتمتاحاجنلاهذهنکو

س1٦۹



خيراتحبصأخيراتلاكلذذنمو.ه134ةنسىلوألانامعةمامإ

مهفنكميالثيحبيضابألابهذلاباقيثواطابترااطبترمنامع
.هروطتوىضابألابهذملاخيراتنعلزعمبرطقلااذهخيرات

ةيضابالاماقذنمةيمالسالاةفالخلادالبنميبرغلاءزجلايفامأ

ریرمحافکدعباوعاطتساو.مهتوعدراصتنالیبسيفةينضمدوهجب
نرقلانمعبالادقعلاةيادبيفةيضابالاةيقسرلاةلودلاسیسأت

ىضقونرقنمرثكأةلودلاهذهترمعدقو.يرجملايناثلا
يقبدقفكلذنممغرلاىلعو.ه297ماعوحننويمطافلااهيلع

نوكثيحبرغملادالبنمةددعتمقطانميفاافيضابألابهذلا
لوانتمنعةديعبةيئانقطانميفمبةصاختاعمتجيهعابتأ

لبجيفاذهانمويىلإةدوجوممهاياقبلازتالو.ةيداعملاتاطللا

يفبازيميداويفوسنوتيفهبرجةريزجيفوايبيليفةسوفن
.رئازجلا

ماعلاةلمحوةيضابألاخياشمدوهجنإفاذكهو

يناشلاولوألانينرقلالالخةقيقدلاةيرسلامهتامظنتو

رزجلايفةقلتسمةيضابإلودسيسأتترمثأدقنييرجملا
خيراتلايفديجبوماهرودامنناكبرغملادالبوةيبرعلا
.يمالسالا

يفةروكشمدوهجبنويضابالاماقلودلاهذهلظيفو

اذهيفريبكلضفمهلناكو«ةريثكنكامأيفمالسالارشن

ءادولاةيقيرفأوةيقرشلاةيقيرفأنملكيفنأشلا
.ىصقألاقرشلاقطانمضعبوءارحصلابونج

ةبتكملاءارثإليبسيفةريبكدوهجبنويضابالاماق۴

۷



فلتخملوانتتيتلاةعونتملاةريثكلاتافلؤملابةيمالسالا

هذهىلععلطملاثحابللنكميو.يمالسالاركفلابناوج
رومألاضعبلوحةيلاتلاتاظحالملالجسينأتافلۇملا

.نيركفملاونيثحابلانيبلدجوشاقنلحملازتاليتلا
بتكضعبمعزت؟جراوخاوسيلنييضابألانأ1

باتكلاضعبىعدي؟ولحتلاوللملاوتالاقللا
قيقدتنودتافلؤملاهذهاودلقنيذلانيثدحلا
جراوخلابمهعمجيالةيضابالانأعقاولاو.صيحمتو

.مكحتلاراکنایوس

مهئامدلالحتسإونيدحوملالتقاومرحةيضابإلانأ-2

وفرطتملعف۴سانلاضارعتسااومرحو
.ةيدجنلاوةقرازألالثمجراوخلا

ةلماكتمةدحاوةرظننيدلاىلإنورظنينييضابالانا-3

نايغطالوةيداملاوةيحورلارهاظملانيباهيفلصفال
اوركنأدقفكلذل.ىرخألاىلعامهادحال

.هوضفروفوصتلا

باحصأنأدبيةيضابالاةيهقفلارداصملايفققدملانإ-4
ةفيرشلاةنسللاًعابتإنيماسملارثكأنميضابالابهذملا
مېتنمرداصملاضعبمهبهقصلتامامأ.اهبءادتقالاو

.بصعتلاوألهجلا:نيرمأدحأنعجتانوهامنإف

دعبمكحلايفىروشلاًادبماوققبطنيذلامهدحومهنأ-5

.رمعوركبيبأنيتفيلخلا

— ۸



:ةوخالااأ

ةدحولانإ:لوقلانميلدباليتيدحماتخيف

لقعلامكحننأانمنايعدتسييمالسالانماضتلاوةيبرعلا

ةقرفلاىلاوزنإو.ادارفاوتاعامجانتاقالعيفلدعلاو

قىيقحتليرورضوماهْرمأةيمالسالابهاذملاعابتأنيب

دحاونيدلانإ.انلايجالبقمتسموانتدحووانتيرح

نإنيماسملانيبفالتخالاوةقرفللرربمالودحاوردصلملاو
هبمتکسمتنإاممكيفتکرتيبهللالوسرلوقاوکحمه

.يجركلاهلوسرةنسوهللاباتك:اولضتنل

.هتاکربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

س۹۹
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الأ۵بازيمروزييذلايرئازجلاىلع»...

رظاتملاذخأوريوصتلافدهبهيلإبهذي
رظانملانعًاشحبحايسلالعفيامكةيفارغوتفلا

يغبنيامنإو.ةيلحملاناولألاتاذةيديلقتلا

يفبغرييذلاثحابلاريمضبكانهىلإباهذلا

يففشتكياهقيزمتدعبهنإف.ةفلغالاقيزمت
انكلموهيذلاديدجلااذهًاديدُجًائيشبازيم

.ءاعيمج   





يبننبكلام

رصاندمحمروتكدلابيرعت
يرئازجلايمالسالاركفملاماقب

يفةيادرغىلإةعصاعلارئازجلانيبامهتذختايذلاقيرطلانإ

رفالافءثالثلاةيرئازجلاقطانملاعطقييضاملاعوبسألا

لتلانمةيجذونلارظانملاكلتةليلقتاعاسيفدهاشينأعيطتسي
اذهيفايسالوءةفلتخلاةيحايلاءارحصلانمو٠دوجنلانمو

قطانملالكيطغتءارضخةيبرزعيبرلادمينيحةنلانملصفلا
نمابكومءقيرطلاةليطرفاسمالمدقيهنأ.ةيلبجلاواهنمةيلهلا
ةقرفامنأكو.هلبقتستورفاسملايبحتيلاةفلتخلاةعئارلاروهزلا
.هیفرس

ىلإحتافرضخأنمائيشفائيشريغتلايفةيعيبطلارظانملاًادبتو

ايشراجشالانيبامدعابتلايفتافاسملاودبتونكادرضخأ

يفصصختميمالسإركفم(هللاهمحر)یننبكلامذاتسألا(1)

ةرظنلاو٠قيمعلاليلحتلابهثاحبأيفزاتمي٠ةيمالساإلاةراضحلاةسارد
ىفوت.ةينارقلاةرهاظلاارهشأنمةديدعةميفتافلؤمكرت٠ةيلومشلا

.1973ةنسىفرئازجلاب

با۰۳



ءبونجلاوحنانلغوتاملكايئاهراظنألانعىفتختوءايف

ةكسطخةاذاحمبىعرتيهولاجللىلوألالفاوقلاةأجفرهظتو
هذهنعديعبريغو(ةراسونيع)ةنيدمنعةديعبريغديدلا

لامرلانملوألابيثكلارهظي(ةفلجلا)ىلإلوصولالبقوءةقطنلا
‹ةيبهذلا

مامأةأجفمهسفنا(بازيم)ىلإنولصينيذلابناجالادجياذا
.يقلأيذلالاؤسلاوهكلذ!؟ةبالخةمئارةيرحسةكلع

نمةوافحلكبلبقتسأانأو-كلذْنموحنىلعوهوأ-يلع

٠ةيادرفببزحلازكرميفنيلوؤسملافرط
اماعاساسحاهنظأروعشلااذهنكلو؟جاهتبالاوهله

سحيلامثلانممداقلايرئازجلارفاسملاىتح«دحألكهبرعشي
‹بارتغالابساسحإلاىلإالوأدوعيروعشلااذهنأدقتعأينإ«هب

نارمعلانعداعتبالاو
ةليوطلاةفاسملاعطقيوهوءرملاهبسحييذلاساسحالااذه

.(بازيمإو(ةفلجلا)نيبامةيراعلاةيلاخلا

يففقينيحاضيأ(بازيم)نباهبسحيبارتغالابروعشلانإ
نوللابىلطملاناكملااذهةيلحلاديلاقتلاتصصخثيح(باجتسلا)

هللاايعادردافملارفاملاهيففقيلةقرزلاىلإبراضلاضييألا
.لتلابهلمعرقمىلإاهجتمهتيبوهلهأعدوينيحةماللاوظفحلاب

رداغيوهوءروعشلااذهلثمبرعشيلتلانممداقلاحئاسلانإ

لهألانعداعتبالابروعشلانإةعساشلاءارحصلاعطقيلةفلجلا
.هباشتمروعشنارمعلاو

ركشةالصيدؤيوهولوصولابهبجاهتبانعربعيدلبلانبانإ

ا٤١



سحينيحرورسلاوجاهتبالابرعشيفحئاسلاامأ.(باجتسلا)يفهل
وهوهينيعتحتةدتمملالزانملاحطسأةأجففشكيوهوةاجنلاب
بازيمىرقىلعواهيلعةلطملااملابجيلاعأنمةيادرغىلإلصي
.ةرواجيملا

محازتوراجشألاىلعدوعتلما-يبرغلاحئاسلادجياذكهو

هوجووليخنلايفلثتيرياغمرخآنطوميفةأجفهسفن-ناكلا
يفدييدجلاوأرييغتلانعثحبيالحئالانأمهسفنأنييبازيلا

صخشهنأهارييذلانمألايفثدحيرييغتيأيفالثتمناطوألا

نمءهبتكمنمبراه«هيفشيعلاوهتيؤرىلعدوعتامبراه

جاهتبانإ.ةفئاخلاةبرطضملاهتنيدمنم(ورتملا)نمءهعنصم
٠جودزملاساسحالااذههرفيةرملوألبازيملصييذلاحئالا

رعاشملاىلعنيهتيتلاةيلاحلاةعساشلاةحاسملاهذهنمانلثمرفيهنآ

.مقلاوقالخألاباسحىلع

يذلاهجولااذههنإ‹ةديدجةراضحلاهجوبازيميفدجيهنإ
خيراتلايفكشاغودةدوعلانمدبالوةصاخةفصبىه

روذجلادجنلةيتسرلاةلودلادهعرخآىلإ..ءارولاىلإيرئازجلا
ديىلعةيمتسرلاةلودلاضارقتادعبانهةدوجوملاةراضحلاهذهل

.(ترهات)يفنييمطافلا

هذهىلإثادحألاجاومأاهتلحامنإةراضحلاهذهلوصأنإ

اهتعرزوةدحاوةرذبءاجومجلاةيخيراتلافصاوعلااهتلمحةقطنلا

ذنمو‹(بازيم)ةدجيهيلا(فطعلا).ةنيدممويلاونتثيح

(بازيم)نإفمويلاو.ترثاكتوتفعاضتةرذبلانإفنيحلاكلذ

(نفزيينب)و.(ةيادرغ)و«(ةكيلم)و.(فطعلا):نمنوكتي

ا٥۰٠ے



الىتحةيخيراتلااهنأشنةيولوأبسحىرقلاهذهدروأالانهانأو
نيتللا(ةرارقلاإو(نايرب)نيتنيدملانأبددحأينأريغ«ءىطخأ

.بسنلااذهةرجشيفةقلحرخآامهنورقةثالثىلإامهرمعدوعي
ىلإدوعيالنّوكتلااذهو.اكساتماعتبنوكتىوقلاهذهنإ

لكدعقييذلاعامجإلاىلإدوعياغنإو‹ءبسحفةينيدلاصئاصلا
نييبازيلانإفمثنمو«سكعلاوةعومجملاعمدارفألاتاقالع

.رئازجلا(نومروم)مہةماكلاىنعممتأبايحوراعتجمنونوكي

مارتحادحاولكنمبلطتتانهةيقالخالاةدعاقلانا

ءعمتجملامارتحاىلعدرفلكربحتيتلاةدعاقلاهذهعومجملا

ةيرابجالاةدعاقلاهذه‹يوسلاكولسلاهيلعضرفتو

يتلاتالاحلاضعبيفدارفأللىفنلاوةءارعلادحىلإبهذت

صخشلانمةءاربلانالعإةلاحىفف‹كلذىعدتست
دعبالاديدجنمعمتجملايفجامدنالاعيطتسمريغحبصي

هنإءدجسملايفالملامامأةحارصهبنذنمةبوتلانلعينأ

ىلعةظفاحلاراثآسماناننإو(يناذلادقنلا)مويلاهّيمىنام
(بازيم)يفیرنالاننأذإانهعمتجملايفةماحلاةدعاقلاهذه

.(بازبم)ريغيفاهارن؟درشتلاوأفارعحنإللةمالعةيأ

ىلع-(ةيادرغ)ةقزأيفركشلاةريرجبذخأادحاواصخشرأم
فلتخملبقتستاهرابتعاباحتفترثكألاةنيدملاهذه-لاثملاليبس

نأك‹يعاتجالايقالخألاطاطحناللةمالعةيأرألوسانجألا

ًادحاوالوسمرألينأةقدصلابلطولاّرسلاةحريفءرملانوكي

ةوقبققحي:ييازيملاطسولانإ:لوقترخآريبعتبويتماقإةليط

عوضوملانأىرغصةراضحءانبلةيعاتجالاوةيسفنلاطورشلا

ا



بازيمءانيانإءتامولعلابةينغةلصفمةيعاتجاةساردقحتسي

اوصصخينأمهيلعيغبنييلاعلاملعتلامويلاةرثكبنولوازينيذلا
.عوضوملااذلةيعيداكالاتاحورطالاضعب

دحألاؤسنميجعتوهانههليجستديرأيذلانإ
انيح-ةيادرغبميدانىلإيتفاضتساباولضفتنيذلا-نينواعتلا
:يلاتلالاؤسلالإهجو

روظطتبحمتانهةدوجوملاةينيدلاعناوملانأنودقتعتله»

هنإف.ةماهةيخيراتلحارمقرحيلاؤسلااذهنأيلودبيعجم

الروطتللةديدجةيراضحلاكشايبنيفعتجيأركفينألبق

ىلعظفاحيو.هتيهاموهرهوجىلعةظفاحملايفالوأركفينأهيلع
ءةرفطوأبالقناهلثدحاذإف«ةيولوألاهليذلااذهءهدوجو

ريطخرمبنوكيامهبشأهيلاةبسنلابحبصيذئدنعروطتلانإف

جرحدتيةدحاومدقةرثعبهنإفزجاوحقودةقيحسةّوهقوف

‹رهعلاوءركلاولوستلاةوهيفطوقلاوهو.ةومحلايفاطقاس
.درشتلاو

'نإف«روطتلابعتجمللحمتةينيدلاعناوملالهلأسأامدنعو
زجاوحلاعتجملامطحيالاذامللوقينكذئدنعنوكيلاؤسلااذه

انأينكلواذهدصقيالدقلئالانأعبطلابملعأيننإ.رحتنيل

‹ةراضحلاوخيراتلاىلإينرظنلالخنمهتففشتساوهتمجرتيذلا

.اعبطلئاسلاةرظنتسيليهو

رصبتوةكحبظفاحدقيبازيملاعتجمانإفءرمأنمنكيمهمو
رصعلاىلاطيسولارصعلانمرورملاعييطتسيىتحزجاوحلاىلع

نمأيفثيدحلا

2



ريغروطتللتاناكمارئازجلانمءزجلااذهيفدجوتهنإعقاولاو

.رطقلايحاونيقابيفةفورعمريغوةردقم

ةيرصعةسردملوأنأنوفرعينيذلاكفلواةليلقةلقممإ

نملقاو۽نرقفصننمبرقيامذنم(ةبت)ةنيدبتأثنا
ةنامحنبسابعخيشلااهأشنااإةسردملاهذهنأفرعينمليلقلا

ديلاقتلاوةيتفلاةينطولاانهىرناننابازيمنمنيرجاتةنوعب
ظافحلايفًاماهًارودبعلت(ةينيدعناوممتئشنإاهوُمس)ةليصألا

ءاديدشاديدهتةددهمهيفتناكتقويفةيرئازجلاةيصخشلاىلع

يفترزيضاملانرقلارخاوأىلإدوعتيفاقثلاروطتلااذهةيادبنإ
خيشلاهكرتيذلامقلاثارتلاىلعيوتحتيتلاةبتكملانفزيينب
‹بازيمدودحهترهشتزواجيذلاريهشلاةمالعلااذه.شيفطا

هذوفنوهترهشنعانهثدحتأالانأويرئازجلارطقلادودحولاب

هرابتعابهسوفنلبجىلانامعنمىرخألاةيضابالاتاعبجملايف
الایامالاعهرابتعابهترهشوهریثأتنعثدحتامناو.اعيلض7

ملاعلالغشتتناكيتلاىربكلاثادخألاعملعافت«لقأالورثك
هجاوييمالسالاملاعلاناكامدنعنيرثعلانرقلاةيادبيفلا

.هخيراتيفاهبرميتلاتاظحللارطخا

ةمواقمالةيكيتاماردلاتارتفلامأسجيذلاينورابلانايلسنإ

خيشلاةذمالتنمذيمتىوسنكيمليلاطيإلالالتحالادضةيبيللا
.ةقيمعلاهتلالدهلاذهو٠شيفطأ

يفارأ-هتلئاعنموهوشيفطأخيشلاةبتكمىلعمقلاينارأ
ةروشلاةنسيهيتلا1908لبقاهيلعلصحيتلاةيملعلاةمسوالا

ىلعلصحو.«(يلاعلابابلا)ماوىلعخيشلالصحنيح.ةيكرتلا

ت7



هتردقلةيسنرفلاةيميداكألانمماسوو«رابجنزناطلسنمماسو
.ةيملعلا

نماهترایزبهيلعلضفتةريوديف1910ةنسيفخيشلاتام

عضاوتملافقسلاتحتكانهوءاهسفنةبتكملانماهيلإيدؤيباب
.هتذمالتباهيفعتجييتلاةقلحلاتناكلخنلابشخب.فقلا

ناكدقف«هتوبخيشلاهكرتيذلايفاقثلارايتلااذهعطقنيملو

ةكرحللاصاهراربتعتيتلاهتريسملصاونمهتذمالتنمهل

.رئازجلايفىلوألاةيلاعلابرحلادعبترهظيتلاةيحالصالا

شارفىلعوهوهترزيذلاناظقيلاوبأخيشلاناكو

.ةذمالتلاءالؤهعملأنم-ضرلا

تحتةايحلادهعمةرارقلاةنيدمبيمالسالادهعملاماقمويلاو
امةلحرمىلإرايتلااذهدمبضويبخيشللةمزاحلاةيكرحلاةرادالا

تاماتهالاولغاشملامأنمبيرعتلادجنثيحةروثلادعب
.ةينطولا

هذه.تاءاقلةدعيفدهعملاةذمالتبتلصتادقل

يمحتوةلاسرلاهذهلمحلصاوتيتلاةدهتجملاةبيبشلا

جلاعتامنإءرصعلالكاشملفغتنأنودةليصألاديلاقتلا
زجاوحلاةحازإلاببسنوكتنأنودنكلورصعلالكاشم
ةيداملاتاجايتحاللةبسنلابو.اهيلإراشملاةيقاولا

ءاهبموقييذلاوهعمتجملانافدهعملارييستل

عومجملالجأنمهيفدرفلكنوكينأهصئاصخنميذلا
يتلاةيرحسلاةدعاقلاامناءدرفلالجأنمعومجملالكو

.يبازيملاعمتجملايفتاقالعلاوةايحلامظنت

ا۹٠١



لعفبةيادرغىلإةيدؤملاقيرطلاتررضتنيح(فطعلا)يفف
دفامحالصابروفلاىلعتماقةبيبشلانإفليسلاتاناضايف
روفلاىلعبابشلامافديدجدجسمءانبررقتنيح(ةرارقلا)يفو

.يعاتجالالمعلادعاوقمأنمانهروطتلانا‹يعوطتلالمعلاب

امنافءرثكأليصافتلجأنملوطأةماقإنمدبالناك

.ةفدصاهلجسأتنكةصخلمرطاوخنعةرابعانههتيتك

دجسلملاماماليخنلاتحتةحاولايفنحنويلاومدق(ةرارقلا)يف

نيحالفلاسابلسبليناك«ةلخنةحالفنمهوتلكشالوداعيذلا

هاديو‹ةيساحنريماسميذظيلغمازحبقطنمتمةلدتعمةماقب
.لمعلاةرثكنمناتددخمناتيوقلا

نأناكفءاشعلاوبرغملانيبدجسللاةرايزبتق(فطعلا)يفو
ناكا(ءادرلا)ةبازعلاةأيهيفينلبقتسايذلانذؤملاىلعتماس

نيحالفلاسابلبدغحابصهبتيقتلانيحتشهدينكلو«اعقوتم

نأتفرعانهنم.هلقحنمدئاعوهوفطعلاةقزأىدحإيف

.عتجملااذهكحتيتلاةدعاقلاوهلمعلا

يرئازجلاىلع.ةماهلاةظحالملاهذهلجسأنأدبالانهو

ذخأوريوصتلافدهبهيلابهذيالنا(بازيم)روزييذلا
رظانملانعاثحبحايسلالعفي؟ةيفارغوتفلارظانملا
ىلاباهذلاىغبنيامنإو‹ةيلحلاناولألاتاذةيديلقتلا
هناف.ةفلغالاقيزتيفبغرييذلاثحابلاريمضبكانه
يذلاديدجلااذهائیشبازبميئدجياهيزمتدعب

.اعيمجانكلموه

(ب.م)

اا١
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ةضايالاةءارب

  

  
ًادبملاوهنامعرمتؤمتايصوتيفاممهأنإتلق

يلمعلاجهنملاو٠هنمتقلطنايذلايديحوتلا

قوففالخلازواجتيفهيلإتعديذلا

.هبابسأنممیقعوهام

 

 

  





يديوهيمهفذاتسألا:مقب

نأء»نامعةنطلسيفدقعنايذلاىمالسإلاهقفلارقؤمعاطتسا

ًايديحوتالمعكلذبًازجنم«ةقطنلايفبشيهذمقيرحثدحأءيفطي
٠.لالغتسالابةددهملاتاهبجلافلتخمىلعلصاوتينأهلىجري.ًاليلج

نبزيزعلادبعخيشلاىلإيدوعسلابابشلاضعبهجوتنأثدحدقف
عابتأضعبانيلعدفو:نيلئاقهولأسو ةكلمملابءاتفإلاسيئرزاب
زابنباخيشلادر-؟مءاروةالصلازوجتلهف‹يضابإلابهذا

..اهعابتاءاروةالصلازوجتالو«ةلاضةقرفةيضابإلانابىفاوءبللاب
سوؤرىلعةقعاصلاعقواجلناك.ةدودعمتاماكيفخيشلااملاق

ايقيرفإلاشلودضعبنيبنوعزوتينيذلا.اننامزيفةيضابإلاتاعمجن
هيلعافعًاطغلتراثأو.ةميدقًاحارجىوتفلاتأكنذإ.نامعةنطلسو

.قلفناهنأانبسحًافلمتحتفو.نمزلا

٠يغيراتلامهيعساوددجينأةيضابإلاىلعنيعتدقف٠كلذءازإو
ولغلاةمهتنممهتءاربتابثإنولواحيمنو٠.تحبيتلاممتاوصأاوعفريو

يلاو.ماعفلانمرثكاذنممهقحالتيلا.لالضلاةصونموريفكتلاو

.ةيمالسألاهتامامتهابريهش.يفحص.بتاكيرصم)يديوهيمهفذاتسألا(1)

.م1988ليربأرهشيفدقعرتؤملا(1)

۱۱۳

 



جيورتللدوعينمنيماسملانيبرهظ«اهوضحدمأاونظو«اهودراملك
.رفصلاةطقتىلإةلكشملابدوعييذلارمألا«ابمهتعمسحيرجتواه

ةنطلسلايتفمرفاسدقف«سيلاوكلايفددرتتىلاتاياورلابسحو
لاأودبيةمهميف«فقوملاكرادتلةيدوعسلاىلإ يليلخلادمحأخيشلا

ةلواحميفةنطلسلارازايسرًايدوعسًاثوعبمنإفلباقلابو.حجنت
‹هزومرنيبرجفتنإءيهذملافالخلانأبةلكشملاقيوطتل
نيدلبلانيبةيسايسلاتاقالعلاىلعةيبلستاريثأتهلنوكتالأىغبنيف
ةطللايأرًائادوهالوةرورضلابوهسيلبهذملالهأضعبيأرنإو
.ةكلمملايف

يفيهقفدقعىلإةوعدلاةركفتزربفورظلاكلتلظيف
لهألضفو.هبىمرتاممةيضابإلاةءاربنالعإو«ةلكشملامحلءطقم

نوكينأو.هقالطإىلعيمالسإلاهقفلاوهرمتؤملاناونعنوكينأرظنل
نلعتو‹عوضوملاةشقانمممتثيحب.ةيساسألاهرواحمدحأيضابإلاهقفلا
ًافطيف«ةرشابمريغوةيعيبطةروصب«ةمألاءاهقفبناجنمةءاربل

بولقلاوةبضافلاسوفنلاًادهتوءرابتعالادريو«ءودهيفقيرحلا
.مهتصاخوةيضابإلاةماعنيب٠ةحيرجلا

‹ةيفلخلاكلتبملعىلعاونوكيملرمتؤملايفةكراشمللاوعدنيذلارثكأ

(رافتتسالا)نمًاعونكانهنأبيحوتتناكنيوعدملاةمماقنكلو
زومرلكةمدقلمايفناكدقفهتيمأهلءيراطرمأةهجاومل.يبتفلا

‹ةيمالسإلاثوحبلاعمبنيمأوءهتعماجسيئروهليكووهخيش«رهزألا
ةذتاسأنمرفنريغ«نيقباسلافافوألاءارزونمنانثاو٠رصميتفمو

سيئرةيدوعسلانمكراشدقف«ىرخأةيحاننم.لوصألاوةعيرشلا
فلؤمهلو)بابشلاوفاقوألااريزوندرألانمو٠يمالسإلاهقفلاعمم

ا١٤١١



ماشلاءاهقفخيشو٠ةعيرشلاةيلكديمويتفملاىلإةفاضإ(ةيضابإلانع
هيروسيتفمًاضيأنيكراشملانيبناك.اقرزلاىفطصمخيشلا٠نيرصاملا

ءاهقفنمددعوءةيجيلخلاتاعماجلافلتخميفةعيرشلاتايلكولثمو
.لاحلاةعيبطبنامعيفبهذملاءاهقفريغ«رئازجلاوسنوتيفةيضابإلا

نمةسمخزواجتتمليضابإلابهذمابةرشابمةقلعتملاثوحبلانأغرو
تناكىرخألاثحبلارواحمنأالإءرقؤملاىلعتضرعًاشحب14نيب
ةمألاةدحوىلعتزكراأذِإ«ةرشابمريغةروصبعوضوملابةلصتم
ءاهقفدنعداهتجالاتالاجبو«ىمالسإلاهقفلاةنورموءةيمالسإلا
.نيملسلا

:ىهةفاكللاهغلبتنأثاحبألاهذجلديرأيتلاةلاسرلانأكو

نأوءهيفطيرفتلاىغبنيالرمأةيمالسإلاةمألاةدحونأ

نعمكيديأاوعفراف«هلوصأبلخيالداهتجالكلمحيمالسإلا
.عزانتتالوشياعتتنيماسملابهاذماوعدو‹ةيضابإلا

يلاتاراعشلانأالإيمالسإلاهقفلاوهرقؤملاعوضومنأغرو
زكرتتناكةمصاعلايفتعزويتلاتاتفاللاوتئرقيتلاتايالاوتعفر

.ةلملالهأنيبةقرفلاذبنىلإةوعدلاونيماسملاةدحو:وهدحاورمأىلع
ىلععزويذلاساركلايفءرمتؤملاومظنماهلجس«اهناذيناعملاهذهو

ىلإريشأةمدقللايففلمعلاجمانربوثوحبلانيوانعنضتوءعيجلا
قيقحتليعللاو«نيماسملاءاماعفراعت:اهنيبةتسًافادهأةودنللنأ

رئاسيمحتيتلامالسإلاةلظمتحتءاقتلالاوءةيمالسإلاةدحولا

.ةقرفلاىلإوعديامىلعءاضقلاةلوإجوعدصلابأروتاداهتجالا

ةيمويلانامةفيحصتجرخ-ليربأنمعساتلا رقؤملاحاتتفامويو
ملاسنبدومح-نييناعلاباتكلاريهاشمدحأليحاتتفالاقمبةيسيئرلا

با١۱



اعدهيفو-؟(ةمحرءاملعلافالتخايفنوكيىتم)ناونعتحت يبايل'

ضعبيتلابئاوشلانميمالسإلاهقفلاةيقنتةرورض)ىلإ
يتلاتاماهتالافلتخمةراشإلاهذهينعيهنآمهفو-(ةئطاخلاتاليوالا

٠.ةيضابإلادئاقعةمالسلوحثارتلابتكامددر

يفمهطروتءاهقفلاضعبىلعبتاكلاذخأ«لاقملانمرخآعضوميفو

ايهم‹مهيفلاخمريفكتو.مهبهذمبقانمضارعتسالسفانتلاوقباستلا»

ءالؤهنکيملو..«مههوجوىلعيلاماينيهتحلاسشتناك
ىتفاو‹تاماڄمتالامهتقحالنيذلا‹يضابإلابهذملاعابتأىوسنوريخألا

..مءاروةالصلانالطببزابنباخيثلا

دهاوشلافلتخمنإف«عوضوملاجارخإيفعبتايذلابولسألاناكّيأو
دروةيضابإلاةحاسةئربت:وههامرمورولاساسأنأىلعلدتتنأك

نيعادلالكلبقنمبولطمهغولبو.عورشمفدهوهو.مملرابتعالا

يذلااننامزيفًاصوصخ«ةرثعبملامهمذارشلشملو«نيملسملاةدحوىل

‹هلاصوأعيطقتوهتيتفتساسأىلعيمالسإلاملاعلالبقتملهيفطضخ
!ديعبانمنانبللثمامو.هلهانيبةيبهذملاتاعارصلاريجفتو

نأبرقننأانيضتقيفاصنإلانإفءزابنباخيشلاملظنالىتحو
امىلإًادنتسمهكحيفناكامنإو«هقلتخيملوهلاقامعدتبيمللجرلا

تالاقم)بتكلاكلتةمدقميفو.اوتانركذامحفللابتكهتركذ

لصفلا)و-يدادفبلل«(قرفلانيبقرفلا)و يرعشالل.(نييمالسإلا

باتكو.يناتسرهشلا(لحتلاولمزحنبال(لحنلاوللايف

هرمنأيأ.يرجمحلاعبارلانرقلانملوألاعبرلايفردصيرعشالا
‹ةيضابإلالالضىلإتاراشإلانمديدعهيفو.ماعفلأزوجتي

رثكألقنهنعو.كرثلانودرفكلابمهيفلاخلمهماهتاوجراوخلاىلإمياتناو

س٦١۱۱



تافلؤمىلعاوعلطينأملحتيملوةيضابإلانعاوبتكنممهيقحال
.«تالاقلا»كلتةحصىدمنماوققحتيلءبهذملاباحصأ

دحألباتكرصميفردص1976ةنسيف-ًاماعرشعينثاذنمو

قرفلانيبةيضابإلا)هناونع رمعميحييلعخيشلاوه«ةيضابإلاءاهقف
ىلاتاماهتالاةفاكوءفلخلاوفلسلاتالوقملكعمجهيفو-(ةيمالسإلا

دقو.اهيلعدرلاىلوتيوهوء.ًاعيجاهدنفو«هتاعدوبهذملاىلإتهجو
ءامسأواهيلإراشأيتلاةيضابإلاقرفنأًاتبثم.يرعشألاتالوقممده
ةيضابإلاخيراتيفال.قالطإلاىلعملدوجوال«نيذلاءاهقفلا

نأو‹ًائيشةيضابإلانعفرعيال»يرعشألانأىلإىهتتاو-ممتافنصموأ
.«مهلةقالعالو«هبمطةقالعالهبتكامرثكأ

وأممالغجراوخلانماوسيلةيضابإلانأىلإفلؤملابهذو
اوربتعاو٠«شيرقىلعًاركححلالظينأاوضفرمهنوكو.مهيلدتعم
مهفنصيالكلذنإف«عقينأهلناكامًاطخةيواعمويلعنيبمكحتلا

ىلإاوبستنينأنوديريال هترابعصنب ةيضابإلاف.جراوخلانمض

ببسل.ةيجراخلابنوزتعيالوءكلذكمهفنأنوبسحيالو«جراوخلا
الو‹نيكرشملاماكحأبنيملسملانممريغىلعنوكحيال:وهطيب
.(417ص)( ماكحالاكلتمهيفنوذفني

بحاص-ةعكشلاىفطصمروتكدلاهبتكاجبرمعمخيشلادهشتسا

جراوخلاةمهتباومرةيضابإلانإلاقامدنع(بهاذمالبمالسإ)باتك

نإفاضأو.نييشرقلانممامإلانوكمازتلايأ.ةيشرقلااوضفرمهال
يلعنيبمكحتللمهتئطختىلإةفاضإ٠قومااذهيفجراوخلاعممءاقتلا

رصعلاذنممهتقحاليتلاتاماتالابابمهيلعحتفيذلاوه.ةيواعمو

.ثيدحلارصعلايتحو.يومألا

۱۱۷



‹ةيشرقلاةمامإلانممهفقومببسبجراوخمنأبنويومألامهممتادقل

عئانشودئاقعةيضابإللاوعرتخافاهمناوعأءاجمث«ةمهتلاكلتبمهوقحالو
مهضعبمهفينأنودًالئاختماقوءسانلانيبترثتناف«اهنعاهوثب
كلتتغطو‹عوضوملليسيئرلاببسلاشاقنلاةحزيفىفتخاو.ضعبلا
.(159ص)خيسرتلاوتابثإلابمالقالااهتلوانتتح‹تجارو

باستنالانمةيضابإلاءيربيوهو«ًاضيأرمعمخيشلاهبدهشتساامو

يبرعلاعمجملاوضع«يخونتلانيدلازعبيدألاهبتكام«جراوخلاىلإ
نممظعألاداوسلانأءاهلهأونايبانتلاهج»لئالدنمنأ«قشمدب

ةلظفلقالطإنأعم...«جراوخلاةالغنممنونظينيماسملاوبرعلا

-شيفطقاحسإوبأوه مهئاهقفنمدحاودنعةيضابإلاىلعجراوخلا.
مث‹ًالوأيسايسلابصعتلانعتأشنيتلاةرجافلاتاياعدلاليبقنمدعي

.(133ص)جراوخلاةالغرهظال«ايناثيهذملابصعتلانع

نماوسيلوةنسلالهأنمةيضابإلانأىلعرمعمخيشلارصأدقل

ءاجتالانأالإنيثدحملاةيضابإلاءاهقفرثكأبهذياذهىلإو«جراوخلا
.جراوخلايلدتعمنممرابتعابمهفنصينيرصاعملانيثحابلانيببلاغلا

روتكدلاو‹ةيمالسإلابهاذملانعهباتكيفةرهزوبأدمحمخيشلالوقياذهب
يفيلاحلابابشلاريزووةيندرألاةعماجلابخيراتلاذاتسأتافيلخضوع

.(ةيضابإلاةكرحلاةأشن)هفلؤم
فينصتيفةيضابإلاعضينيثحابلادحأتدجويأانهفيرطلانمو

غرءةعيشلاقرفنممربتعيف‹جراوخلانعوةنسلانعًاديعب«ثلاث

نمهنابهفصويذلا‹ضابإنبهللادبعىلإنوبستنيمجنأىلإ(!)هتراشإ
كلماةعماجبذاتسألاءيرطملاديسلاروتكدلاوهثحابلاوجراوخلاءامعز

ةعماجلابيماعلاثحبلاةنجلمسالمحيذلا‹هباتكناونعو.زيزعلادبع
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ددصيفثحابلاانلاحأدقو.(يمالسإلاملاعلاناكسيفتاسارد):وه

ةيدوعسلايفردصيذلا«(ةيمالسإلانادلبلا)باتكىلإةمولعملاهذه

ةيناكسلاتاساردلابنيتهماةذتاسألارابكنمةثالثل(م1979ةنس)ًاضيأ

.يمالسإلاملاعلايف

يذلاسانبتلالانمًابناجسكعيةيضابإلافينصتيفتوافتلااذه.
‹يمالسإلاحيراتلانمتضقايتلانورقلالاوطهلهأومهبهذمبطاحأ

مامإلاىلعًالعفاوجرخمهف.مهطبختونيثحابلاضعبةريحيفًاببسناكو

عممؤاقتلاو.جراوخلانمنوؤربيمهنكل«نايفسيأنبةيواعمويلع
يفةنسلالهأعممهئاقتلاىلعرثؤيم‹يسايسلافقوملايفجراوحلا
ايبءضابإنبهللادبعىلإنوبسنيمو.يهقفلاوأيركفلافقول
نماءزجاوناکاُادمو.ديزنبرباجمامإلاوهمهبهذمليقيقحلاسسؤملا

بتكامدنعنابسحلانماوطقسأمهنكلءيمالسإلاعقاولاةيفارقج
رتملاهنإفءةيهقفلامتافنصمةماخفوةرثكىلعو.!يمالسإلاخيراتلا

ثارقللةرازونامعةنطلستأشنأامدنع«ةليلقتاونسذنمالإرونلا

.ةمهلاكلتبتضمن«يموقلا

ةضراعملافصويفاوفقوذنم«ًايبدأوًايلمعنويومألامهقحالدقل
ًاثدحتمضايإنبهللادبعزربامدنعو.قحبةعكشلاروتكدلاركذاك«مهل

‹ةيقيقحلاةيركفلاممدايقرتسهباودارأممإف«مهيفلاخنًارظانمومهمسأب
ىتحشاعوةيرجه20ةنسيلاوحدلو)ديزنبرباجمامإلايفةلثمللا

باتكبنيفراملا«نيقومرملانيعبانتلانمدعيوهو.(لوألانرقلاةياه
اهرشابيناكيتلاءىوتفلايفو«ثيدحلأةياوريفركنيالهعابو«هلا
.اهريغيفوةرصبلايف‹يرصبلانسحلاعم

ءفارطألاقطانمىلإاوهجتاةيضابإلانإف‹ةقحالملاكلتنمببسبو

۹١۱٠۱



يف۽نامعلبجءاروامىلإمهضعبحزنف.ةالولاوماكحلاشطبنم

.ةيبرعلاةريزجلانميصفنكر

.نآلاىلإةماقتلازاميتلا(ه132ةنس)مهتلوداوماقأكانهو

يفةلوداوماقأف.سلدنألاويقيرفإلالامثلاىلإمهتمنورخآقلطناو
لبجةقطنمىلإاهدعباوبحسناءرهشأةثالثترتسا(ه140ةنس)ايبيل
ترمتساةلوداوماقأءرئازجلايفاولعفكلذكو.بونجلاىصقأيفةسوفن

اورقتساو.بازيميداوىلإاوحزنمث(ه#190-160)ًاماعنيئالث
.نالاىتح.(ةبرج)ةريزجيفاوزكرتتسنوتيفو.نولازيالوكانه
ىلإاهورداغمث«(ةقرونيموةقرويم)يتريزجباوصتعاسلدنألايفو

ةعامجةيضابإلانمو.نيماسملاةلودتطقسامدعب«يقيرفإلالاثلا
ًاردصمةيرصملابتكلاراددعتو.رصمءارحصب«هويسةحاويفترقتسا
ناكءهيلإانرشأيذلاءشيفطقاحسإوبأمههيقفو.مجتاطوطخلاماه
تاطوطخلاكلتقيقحتلهدهجلكفرصنإوءرادلايفظومدحأ

.اهتساردو
نعةديعبةيضابإلاتاعمجتتدغ«ةيئانلاقطانلابءاتحالااذهب

يفةفالخلارقمبطبترايذلايركفلاويسايسلاكرتعملانعةبئاغوءراظنألا
فلتخجيورتلانعًالضفمبليهجتلايفماسامم.يبرعلاقرشلا

ىلإمهتفاضإوجراوخلاىلإمهتبسناهتمدقميفو‹مهبتقصلايتلاتاماهتالا
.نيماسملاقرفيفلضنم

الإ۾صاخشألانمنينويلمزواجتيالدقنآلاةيضابإلاددعنأغرو
رهظيمليذلا‹يمالسإلاخيرأتلايفاهروضحاملناكةيضابإلاةكرحلانأ

(ه296ىلاه160)نمتمادةيقسرلاةلودلاناحيحصلا:شمامايف£
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ًارستبموأ«ًاهوشمءاجامإاهنمرهظامو«ثارتلابتكفلتخميفهمجحي
ةذتاسأاهلجسءددصلااذهيفتامولعملاةردننمىوكشلاو.ةياغلل

ديعسروتكدلامهتمدقميفو‹ةيضابإلاةكرحلااولوانتنيذلاخيراتلا

.تافیلخضوعروتکدلاوروشاع

الإةيضابإلااهلهأونامعىلعرمتاليمالسإلاخيراتلاتاعوسوف

.قالطإلاىلعروكذمريغسلدنألايفمرودو.ًافطاخوًاعيرسًارورم
بتكلاكلترهشأو.تاقبطلابتكيفمهيلإراشيالةيضابإلاءاملعو
ضرعيفديزنبرباجمامإلاىوسركذيملدعسنبأتاقبط

باتكفلؤمررقف‹نييناعلانيثحابلاضعبرظنكلذتفلو.بضتقم

غر)ديزنبامامإلاىلإراشأدعسنبانأ«(ملكتيخيراتنام)
۱!(هفنأ

فتيملوءةيضابإلاهقفىلعزكرامدنعءطقسمرقؤملعفًانسح
ءةديقعلايفوأفقوملايفتامانممهيلابسناموأمهفينصترمأب

كلذدعبينبنياملکمسحبليفكهزئاكروهرداصموهقفلاةعيبطديدحتف

ءهئارونملئاطالخيراتلايفضوخلاذإ.تاليوأتوأتاجاتنتسانم

ةيضابإلالوقييذلاةمايقلامويىلاعتوهناحبسهللاةيؤرلوحلدجلاو

ليبقنمهيفةفلاخلانوريو‹هعوقونورخآررقيانيبهتلاحتساب
لظيلدجلااذه..لالضلاىلعهبلدتسييذلاةديقعلانأشيفداهتجالا

دقفءيلاتلاب.ديفتالورضتيتلاءبيفلاماعنأشيفةرثرثلاليبقنم

-رابتخالاوأ-رايتخالاوهيضابإلاهقفلالوصأعبانملوحراوحلاحبصأ
.حيحصلا

رصاتعلاءةمدقملاثاجبألايفانراظنأتفلتةيوازلاهذهنم

:ةيلاتلاتاراشإلاو
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نبرباجةسردملوح(رئازجلا)شوكبدمىحيروتكدلاثحبيف

.هقفلاكلذاهيفاشنيلافورظللحسميمالسإلاهقفلايفاهرثأوديز
ركفلااهيفرهظيتلا«قارعلاةئيبنأكلذ.ناكلإونامزلاثيحنم

هقفلايفطابنتسالاوداهتجالاويأرلاةسردماخراتفرعت«يضابإلا

.نيعباتلارابكنماوناكنيذلاةمألانمًاديدعتزرفأيتلاءيمالسإلا

نبةمقلعويرصبلانسحلاهعمو«ءالؤهنمةمدقلايفديزنبرباج

۱.يعخنلامهاربإو‹سيف
مولعنمرفاولامهبيصنةسردملاهذهمالعالناكدقفءهتاذتقولاىفف

مزلوءزاجحلاىلإلاحرتلاريثكناكديزنبرباجنأتبثو.ثيدحلا
ديزنبرباجربتعادقو.رخآلاباهدحأفرعىتح«سابعنبهللادبع
ىلعاوعمجأوءثيدحلاداقتعيمجهقثوىتح«ةرصبلايفةنسلادحأ
دبعيتفتسادقو.ديناسألاحصألاجرنمربتعاهنإلب.هطبضوهتلادع

انيلإنوجاتحيفيك«قارعلالهألًابجع:لاقفرمأيفةرمسابعنبهلا
.هملعمهعسولهوحناودصقول‹ديزنبرباجمدنعو

.نيعباتلارابكرصعيفًاشن بهاذملاسسؤم ديزنبانأةصالخلا

دويقلاىوسمهمزلينكيملو‹بصعتلانموديلاقتلانماوررحتنيذللا

ةقلحوهرصعلااذهناكو.عرولاوةقثلالهأنيباهيلعقفتماةيعرشلا
يلاةيهقفلابهاذملانيوكترصعو‹ةباحصلاوةوبنلارصعنيبلصولا
۱.دعبایفترهظ

رشتنايذلاءيضابإلاهقفلاتزرفأيلايهديزنبرباجةسردف

يلايهيعخنلاميهاربإةسردمو.تومرضحوبرغماوناميفًاركبم

ماعلاءاجرأىلإةفوكلانمرشتنايذلاهبهذموةفينحوبأمامإلاتجّرخ

ديىلعدعبنملصأتوروطتيذلاوهبيلاديعسركفو.يمالسإلا

م٩م



.اذكهو..فورعملاهبهذموكلاممامإلا
يلعنبتاحرفروتكدلاىسنوتلاهيقفلاهمدقيذلاثحبلايف

‹ةيمالسإلاةراضحلاوهقفلايفةيضابإلاةسردملارودلوح«يريْبعجلا
يفهيلعقفتملاكلمالوألااهمويذنمتكلسةسردملاهذهنأىلإصلخ

باتكلايفةيساسالاةعيرشلارداصمتربتعاف«داهتجالاوهقفلا

ةعدتبمةقرفةيضابإلانأنوعدينمىلعدركلذيفو.يأرلاوةنسلاو
لجسثحابلانأالإ‹ةثيدحلاتاساردلايفةرظنلاهذهتريغتامدعبو

ىلإبهاذملابرقأةيضابإلانأىلإنيرصاعملاباتكلاتاراشإىلعهضارتعا
تبثأنأدعبفينصتلااذهاذامل:ددصلااذهيفلءاستو.ةنسلالهأ

ليصأتيفًايلكًاداتعاةنسلاىلعًاداتعابهاذملاقبسأيضابإلابهذملانأ
؟ةعيرذشلا

يفلثتيو«هقفلايفحضاوةيضابإلاةديقعلارثأ:نإثحابلافاضأ
ىلعًارصمتوينملدولخلاداقتعايفو:.ناميإلانمًازجتياللمعلارابتعا

ددشتلابسانلالعجامم«يرحتلاةرثكيفاذهىلجتيو«رئابكلا

راطإلخادةقيقحلايرحتيفدهتجييذلانيبحضاوقرفلاو.ةالاغلاو

.لمحتيالامهلمحيفصنلانعجرخييذلانيبو‹صنلا

نم(رهزألاةعماج)يودبزيزعلادبعميهاربإروتكدلاثحبقلطنا
بهذملانأركذف ةيضابإلاةسردملارودلوحهثحبيفقلطنملاتاذ

.ةحيحصلادعاوقلاىلعًالصأتماشناغنإو.ًاثدحتسمسيل(ىضابإلا)

امههقفيفدجويال‹عبتتلاورظنلابف.ةتباثلاةحضاولالوصألاباعدم
اهيلعقفتايتلالوصألامومالو.ةيوبنلاةنسلاالوباتكلافلاخي

اعيمجنوماسملا
نمناكامامأ.اهيففالخالةخساروةتباثلوصألانإفاضأو
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باتكلانمصوصنلامهفىلإعجرياغنإفةيعرفلالئاسملاضعبيففالخ
ىلعرثؤيالاذهو.اهنمةيلمعلاةيعرشلاماكحألاجارختسإو«ةنسلاو
.دهتجملالعيفالوءيشيفداهتجالاةأشن

نأدجت«ةيضابإلاهقفىلإعوجرلاب:لاقهثجبنمرخآعضوميف
ةيكلاملاوأةيعفاشلاعماهيفاوقفتا‹ًالثمةيفنحلااهيفاوفلاخيتلالئاسملا
.رخألاهيفاوقفاوًابهذمهيفاوفلاخامو.ةيرهاظلاوا

ايأرامإاهيفدجت«ةنسلالهأةلمجاهيفاوفلاخيتلاةردانلالئاسملاامأ
نمبهذمعمقفتيرخآلاو«ابصاخامهدحأنييأروأ.مدنعًادحاو

يتلاثداوحلاضعبيفدرفنملامهيأرةيضابإللناكاذإو.ةنسلالهأبهاذم
يفمهسفنأةنسلالهأبهاذمنيبفالتخالادجتكنإف«اهرصحنكي

.اهرصحنكياليتلاعورفلاوثداوحلانمريثك
باحريفدقعيذلاءطقسمرقتؤمتاشقانمتعباتدقل

لوحراثلدجلالجنأهتظحالاممهأناكو.سوباقةعماج

ناكءثوحبلااهتلوانتيتلاىرخألاتاعوضوملافلتخم
هقفلاباهنمقلعتاملةيساسألارواحملالوحًاماعقافتالا

.فلتخيملو‹دحأاهيفلدابيملثيحيضابإلا
فصلاةدحوةكرعميفةمهمةلوجانبسكاننأينعياموهو

٠.یمالسالا

.هللدمحلا

مامألاىلإناتوطخ
يمالسإلاملاعلاثادحأةرادصلاهحشرأ‹ةماهنيوانعهذه

نيبكابتشالاضفىلإنامعيفهقفلارمتؤماعد:1988هنسيئ
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ديمجتبةمألاءاهقفاولثممبلاط ةيمالسإلابهاذملافلتخم

يتلانازحألاونتفلاتافلمقالغإولوألايرجمحلانرقلاتاعارص

بهاذملاءاهقفنيبءاقللاةموادمباوصوأ ةلحرملاكلتاهتدهش

لهأاوثح ةيبصعلاوةيبهذملاتاسفانملانعًاديعبةيمالسإلا

ةيناثلابهاذملاهقفيفاهيلعفلتخلالئاسملاةساردىلعملعلا

.نيعمبهذمبمازتلانودءاهنيبحيجرتلاواهتلدأقيقحتو
هقفلالوحةراثملاتاهبشلاومويغلافلتخمرمتؤملاددبامدعب

ىدحإيفررقو«مهيفلاخمريفكتةمهتنممهأربو«يضابإلا
‹ةدمتعملاةيعرشلالوصالانممههقفنودمتسيمهناتايصوتلا

ةيصوتيفبلاطو‹مهماقمنومرتحيوةباحصلالكنولجيو

امدعب...نيثحابللاهتحاتإويضابإلاهقفلازونكجارخإيىرخأ
ء‹ماعلايمالسإلاطيحمللضرعت.زاجنإلااذهرمقتؤملاققح
اهمًافطعنملكشتيتلاو‹اهبانررميتلاتايصوتلاكلتلجسو
.دجلاذخأمتذخأاذإءىمالسإلافصلاةدحوديعصىلع

ًاديدجًادهعنأبسحيل‹لؤافتلايفًاديعببهذينأءرملاعيطتسيال

ءاهقفلتالوكوتوربددصباننأوأةيمالسإلابهاذملانيبةقالعلايفأدب

تارتؤلاتايصوتباندهعف.هلاعممسرتولبقتسملاىطخددحت«نيملسللا

نمرثكأاهيفجيجضلانأوءلعفلانعلصفنماهيفلوقلانأةيبرعلا
.نحطلا

ءنامعرومتايصوتةيلعافىدميفةيفلخلاكلتتككشنألو

ةيهألاو.لاحةيأىلعةيرظنلاوةّيركفلااهتيهأنمللقتالاهنكل
وههيفاملجأنأبسحأيذلاوءرؤملاهلجسيذلافقوملاىلعةبصنم
روسجلادمو٠«بهاذملافلتخمنيبباوبألاحتفًادبميع.جهنلاوًادبلا
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ذباتتلاالمافتلاوبراقتلاقيقحتلجأنم«نيملسملانماهعابتأنيب

قالغإوءتلخيتلاةمألاتاعارصديمجحتجهنلابينعأاك.مصاختلاو

يتلاكلتءاوس«ىودجوأىنعماهئايحإلدعيمليتلاتافالخلاتافلم
ةعيبطبوأ‹ةمايقلامويهللاهجوةيؤرةيناكمإيوأكاحلاةيشرقبقلعتت
ريم.نیبمكحتلاضفريفضابإنبهللادبعوديزنبرباجنيمامإلارود

يتلاكلتىتحوأ«نايفسيبأنبةيواعموأبلاطيأنبيلعنينمؤلا
نوكتلهو‹مالسلاوةالصلاهيلعيلاةافودعبةفالخلاةيقحأبقلعتت
!؟باطخلانبمعهدعبنموركبيبألمأيلعل

دحوتلاحورهتايصوتوهتاشقانمورؤملاثوحبىلعتنميهدقل
تاباسحيفقارغتسالااللبقتسملاوحنقالطنالاوقالتلايفةبغرلاو

اهلعلو.رمالحاجتلابابسأريفوتبةليفكتناكرومأكلتو.ىضالا
بهاذملافلتخمنيبةقالعلانأشيفةماهةقيقحىلإهتاذتقولايفانهبنت
نأيهو.قيقدلاعوضوللااذلةقباستاجلاعميفاهيلإترشأ«ةيمالسإلا

اهنيبنأاك‹فالتخالاعضاومنمًاديدعةربتعملانيماسملابهاذمنيب
وأفالتخالالخدمنمةيضقلاعملماعتلاو‹قافتالاطاقننمًاديدع

ناكاذإاموءثحابللىساسألافقوملابةلصلاقيثوقافتالابابنم

مأ‹مهلحنومهللمتناكًايأاهئانبأبولقفيلأتوةمألاةدحوىلإًايعاس
ةيولوالايفمدقتييسايسوأيرصنعوأيهذمرخافدهبلوغشمهنا
.اهفصمائتلاوةمالاةدحوىلع

هيفنيكراشملانأطقسمرمتؤمةيادبذنمًاحضاوناكدقو
بابنمسيلوقافتالابابنمرمتؤملاةعاقىلإاولخد
تضرعيتلاتاسلجلايفادبامرثكأفقوملااذهادبوفالتخالا
لټحيعوضوملانأمغرء.يضابإلابهذملابةقلعتملاثاحبألااهلالخ
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 هقفلاك خيراتلافعزانيوألداجينأدارأنملاليوطًالدج

.هجوألاج

نمريبكردقبمتينيكراشملاءاهقفلافقومناكءًاقح
ءرملانكل.تركذ؟.يالتلايفةبغرلاوةيلوؤسملابساسحإلا

خانملاهبعليذلارودلانابسحلانمطقسينأعيطتسيال

رمتۇملايفتكراشيتلالودلاف.فقوملاكلذةغايصيفيمايسلا

يفةميمحتاقالعنامعةنطلسباهطبرت‹فثكمروضحب

مهمدقتيًاوضعرشعةعبرأبهتعماجورهزألاليثمتف.ساسألا
ةيضقلابةدوهعملارهزالاةيانعنعربعنإ‹ربكالامامإلا

اهبمتتيتلاةرارحلاىدمًاضيأسكعيهنأالإ«ةمألاةدحوبو

دفولاىلعًاضيأقبطنياموهو.ةنطلسلاورصمنيبتاقالعلا

ديمعويتفملاىلعةوالعءارزولانمنينثامضيذلا‹يندرألا

ةيصوصخنعاربعمهيفليثمتلامجحناكيذلاو.ةعيرشلاةيلك
.ةنطلسلاوندرألانيبةقالعلا

قيقحتليسايسلاخاتماراثتساف.لاحيأبكلذيفةضاضغالو

وهو.عورشمفدهغولبلعورشمبولسأ‹نيماسملابهاذمنيببراقتلا

ةعيشلاوةنسلانيببراقتلاةركفانذبحوانلبقاننأا‹هذبحنوهلبقنرمأ
تدلواهنإليقو‹تاينيعبرألانابإرصميفتدلويلاةيرشعينثالا
يلاةرهاصللاباقعأيفاشنيذلا«نيدلبلانيبىسايسلابراقتلالظيف

ىلعهنارقلوألادقعثيح«قباسلاكلموناريإهاشنيبتماق
دعبنرقعبريلاوحرستنأبيرقتلاةريلردقو..!يناثلاةقيقش
!ةليلفتاونسدعبةجيزلاتلشفاغيبكلذ

نيماسملاقرفنيبةيبهذملاتافالخلانأقشلااذهيفانميامو
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فالخلانأنعكيهان«ةيسايسلافورظلابًايباجيإوًابلسرثأتت
ىلإتدأيتلاىلوألاةرارشلاناك‹ةمامإلاةيضقلوحيمايلا
ةفعيشوةنسىلإلوألايرجمحلانرقلايفنيماسملاميقت
وهيهذملافالخلانأًامادًاحيحصسيلف«يلاتلاب‹جراوخو

يفءركنياليذلاهروديمايسلافالخللنأل‹يديقعنأشهك
يتلاتالواحلاكلتانعةديعبتسيلو.ًاضيأرضاحلايفوىضاملا
‹ةعيشلاوةنسلانيبيهذملاعارصلارصانعريجفتلنآلالذبت
.ةيناريإلاةيقارعلابرحلاهتزرفأيذلايلسلاخانملاةرثتسم

يذلايديحوتلاادبملاوهنامرقومتايصوتيفاممهأنإتلق
عافترالاوفالخلازواجتيفهيلإتعديذلايلمعلاجهنملاو‹هنمتقلطنا

.هبابسأنممقعوهامقوف

ءارثإلءاوسءلاقينأيفبنيامريثكلاكانهنيناونعلانملكتحتو
بناجنمءادألاةفيصحيحصتلوأءرصاعملاىمالسإلاباطخلاةفل

يديحوتلاقطنملادقتفيداكيءرملانأكلذ.يمالسإلالمعلابنيلغتشلا
نأنعًالضف.اننامزيفهتاوصأوهربانمددعتتيذلايمالسإلاباطلايف

ةركفدعببعوتسيملةريبكلاهلئاصفضعبيفالث‹يمالسإلاءادالا

قالغإوأةيقعلاتاعارصلاديمجتةيلمعيفتلثمتءاوس«(لحارملازوأجن)
.ةمدقلاتاغللا

ىلف.تاونسذنمًاعمنيرمألابمهفنأاولغشنيذلادحأينأعزأدقو

ضعبلتمدق«ةعضاوتمتاباتكوثاحبأيمالسإلافصلاةدحوةيضقيف
هترشناماهرخآناك.ةيفاقثلاتالجملانمددعيفترشنوأ«تاودنلا

رهشأةعبستاقلحيف«تيوكلايفردصتيتلا(يبرعلا)ةنحيي
هيفتجلاعدقو.(يمالسإلاريكفتلايفرخألاةيلاكشإ):ناونعتحن

ب۱۲۸



رخالابو‹مرايدلخاديفنيماسملاريغبو‹يجراخلاملاعلابنيملسملاةقالع
انينعييذلا‹يهذملارخآلابوأ‹(ةضراعملاوبازحألاماظن).يسايلا
٠.نالاهرمأ

ققحدقناكاذإءنيماملابهاذمنيبةقالعلالوحليقاف«يلاتلاب
.ىسفنيفىوهفداصًاضيأهنإف-يركفلاديعصلاىلع ةديكأةحلصم

هيلإوعدنيذلاءيمالسإلايراضحلاعورشملالخادمدحأهنإثيحنم
حرطيو‹قرعلاوبهذملاوةكرحلازواجتييذلاعورشملاوهو.هبملحنو

‹مانايدومهبهاذمفلتخمبءعيجلاللظتلبقتسمللةغيصكهسفن

ولانسلعضخيقيبطتلايفناكنإو.ةيسايسلاوةيركفلامهسرادمو
‹ةيبرعلاةمألابًارامو«ةفاكسانلابًايهتنمو‹نطولابًائدتبم«ةيعيبطلا
.ةيمالسإلاةمألامغ

ةشقانمىلإردابننأًاموهفمنوكيالدقهنإفقطنملااذهلظيف

ةفيصيفدعبرقتستملةينطولاةدحولاةيضقابيبةيمالسإلاةمألاةدحو
حرطوادهشيلاتاودنلاىدحإيفو.فارطألافلتخمنيباهيلعقفتم
نمكانهنإ:اردتمنيينانبللانيثحابلادحألاق4عوضوملااذهاهيف

هجاونتوريبيفنحنايب‹ةيمالسإلاةدحولانعثيدحلاىلإزفقي
!ةدحاولاةنيدملايفنينثانيعراشنيبةدحولاقيقحتيفةداحةلكشم

نوكينأمهلانمف‹سابتلالااذهلثمثدحيالىتحو
نأيغبنياميهرطقلكيفةينطولاةدحولاةيضقنأًاحضاو
‹يمالسإلاباطخلاتايولوأيف عزانمالبلوألاماقملالتحي

ردقلاب.حرشىلإةجاحبتسيلامنأبسحأةيهيدببابسأل
-نآلاهددصبنحنايف انثيدحنأىلإهبنناننإفءهسفن
ةيمالسإةلودنعسيلويمالسإلافصلاةدحوىلعبصتي

۱۲۹



يحالطصالااهموهفمبةدحولاةماكمدختسناننأيأ.ةدحاو
فصلاةدحولخادتتنأىغبنيالكلذ.يروتسدلاسيلو

تاءاقنالاددعتتامدنع«نطولاةدحوموهفمعميمالسإلا
لودنمديدعلايفلصاحلاوهودحاولانطولايفةيبهذملا

يفنيماسملاتاعمتجبنمديدعلاوةيبرعلاةريزجلاهبشوجيلخلا
.اهتمدقميفةيدنمجلاةراقلاهبشو«ايسآ

لثالكلذفءيمالسإلافصلاةدحوىلإانهانثيدحفرصتااذإوأ

طيلست طقف سكعيوهامنإو‹تأيولوألابيترتةداعإىلإةوعد

رۇم.يفتثحبو«ةحاسلاىلعاهفنتحرطةيضقىلعءاوضألانمديزلا
.ديدستلاوقيفوتلانمظوحلمردقبتجلوعو‹ريبكيقف

يذلاروصتلاعورشملوحراوحللةصرفيهفكلذنعًالضفو
ىلاةقيقدلاةيضقلاكلتلوح‹يركفىدتنمنمرثكاأيفةشقانمللهتضرع

ةمذرشلانمديزللاىلإًايفاضإًاليبسنوكتل«رخآلاونيحلانيباهبحولي
.تتفتلاو

:نيرمأىلإهبننعوضوملاددصيف
.ًاعادتباالوًاراكتباسيلهيلإوعدنيذلااذهنأاملوأ

ةوعدىلعاوقتلانممءنورخآاهأدبةريسميفةقلحهنكلو
ءنامزلانمنرقفصنذنم‹ااولمعو‹بهاذملانيببيرقتلا

يمالسإلالمعلامالعأنمرفنورهزألاءاماعضعبمهتمدقميو
خيشلامهتمدقميف«نآلاىلإًايحلازيالمهضعبو.رصميف
فاقوألاريزووًاقباسبيرقتلاةنجلررقم‹ىسيعزيزعلادبع
‹يلازغلادمحمخيشلاءًاضيألقحلااذهيفنيقباسلانمو.ًاقحال

ةيفاقثلاةدحولارؤوتسد)هباتكيفكاذهفقوملجسيذلا
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نوكيلةددحمطاقنعبرأنمًاعورشممدقهيفو«(ةيمالسإلا
.ةعيشلاوةنسلانيبءاخإلاوحلاصتلابهاممأامًاساسأ

جمداهبداريالءفصلاةدحوىلإةوعدلانأيناثلارمألا

امنإو.ةيبهذملاءافلإىتحالوةدحاوةقرفيفنيماسملابهاذم

نيبميركلاشياعتللليبسريفوتىلوألاةجردلابفدهتستيه
هذهعملماعتلاو‹ءبصعتوأةموصخريغيفبهاذملاعابتأ

«تايشيليم»تسيلو‹ةيركفسرادمامنابسحببهاذملا

نمماعلالهأمامأباوبألاحتفًاضيأفدهتستيهو.ةرحانتم

فراعملاحيحصتل‹راوحلاةلصاومويقالتللفارطألاةف

.تادمتعملاو

فصلاةدحوىلإىعسلانأبسحأينإفءليصافتلايفلوخدلانودو

يففلتختوداقتعالالوصأيفقفتتقرفنيبزيينأيفبنييمالساإلا

يفبيرقتلاوقيفوتلادوهجزكرننأانيلعنيعتييتلايهو«عورفلا
‹لوصألايفاهفالتخادتدقومالسإللٌءاتنايعدتىرخأقرفو.اهقاطن

لماعتلامتيانإوءريغلاحلاصلفظوتالىتحاهيفطرفيالأيغبنيهذهو

كابتشالاضفنإفتالاحلالكيفو.يراضحويسايسساسأىلعاهعم

.براقتلاوأراوحللةوعديأقبسينأيغبنيبهاذملاهذهنيب
ىلإةوعدلابجردتندقف‹عقاولاىلعةركفلاهذهليزنتانلواحاذإ

:يلاتلاوحنلاىلعفصلاةدحو

بونجلايفصخألاب:ينّسلافصلاهدنعدحويىوتسم

.ةفوصتملاىلعاهنشييتلاةرتملابرحلابقلعتملا

راوجلانسحوراوحلاوشياعتلاهلظيفققحتيىوتسم-
ءلوصألايفةنسلالهأعمفلتختالامنإانلقيتلابهاذملانيب
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وأةيرشعينثالاةعيشلامهو‹ةلبقلالهأبنومسينموأ
لامشلاونامعيفةيضابإلاو‹نهلايفةيديزلاوةيرفعجلا

نونمۇؤيانيذلا‹ناتسكاببروهالةينايداقو‹يقيرفإلا
.ينايداقلادمحأمالغةوبنب

عمفلتختو«مالسإلاىلإاهسفنبسنتيتلاتاعامجلاامأ
ىلإ.جاتحتاهعمةقالعلاةغايصفءلوصألاضعبيفةلبقلالهأ

عم«مهتادقتعمنمدسفامرقيالف.نيداجثحبوةشقانم
اموةيمالسإلاةمالاهيلعمهبساحتنأنكميامنيبةقرفتلا

نولبقيمث.نيدلامويهناحبسهللاىلإهباسحلكوينأيغبني
هذهقاطنيفلخديو.يمالسإلاعقاولايففارطأككلذدعب
‹نورخآلاةينايداقلاوةيليعاممإلاوةرهبلا:تاعاججلا

ةراقلاهبشيفزكرتتقرفوفئاوطيهو.زوردلاوةيريصنلاو

ةيقيرفإلالودلاضعبيو‹نانبلوايروسيفو‹ةيدنملا
.(ةمدقملايايقيرفإبونج)

نالتحييناشلاولوألانييوتسملانأبسحأف.تايولوألابيترتيفو
نمءةلبقلالهأةدحومثءةنلالهافصةدحوناو.ةصاخةيولوأ

عيطتسياليمالسإلاعورشملانأنعًالضف.اننامزيفةيويحرومألارثكأ
ةرشعوةعبسنيبمددعو-مالسإلاىلإنيبوسنملاكئلوأظفليوأطقسينأ
لماعتللةبسانمةفيصىلإاولصوتينأرظنلالهأىلعنيعتيانإو-نييالم
.رمألاةياهنيفمالسإلاةلظمتحتيوتحتثيحب«نييالملاكلتعم

؟طقلاةبقريفسرجلاقلعينم

لهأفصةدحوبقلعتيايف-ةيرظنلاةيحانلانم-روسيمرمألا
ًاعساوبابلاحتفتنامرقؤمتايصوتو.مارضأوةنسلالهأةلبقلا
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عنييذلااف«ةيضابإللةبسنلابرمألامسحاكو.ءهاجتالاكلذيفمدقتلل

ةوعدنأاملاطءةيرشعينثالاةعيشلاوأةيديزللةبسنلابهمسحنم
.اللاىلعتنلعأوتهجودقممافتلاوحلاصتلا

لصاويهتيلف‹ةيرودتاودنناعبهقملارمقؤمدقعاذإو

قيقحتلةرملكيفهلامعألودجيفًادنبصصخيوهتريسم
ولتةعامج«ةلبقلالهأةيقبعمنيدوشنملاءاخاإلاوةحلاصملا

ءليلجلارودلااذهبمايقللةلهؤمنامعةنطلسو.ىرخألا

وأةيديزلابقلعتيايفءاوسةموهفمةيعوضومبابسال

.ةهيرشعينثالاةعيشلاب
.لاجملااذهيفةيديلقتلاهتلاسريدؤينأعيطتسيرهزألانأدكؤلملاو

.ةكربوريخف«ةيلمعلاهذهيفهلقثبةدجبيمالسإلاهقفلاعممىقلأنإو

يمالسإلارولاتايظنمنيبنمةينعمىرخأةمظنميأاهيلإتردابنإو
.خيراتلالخدتس طقفةمهملاهذه اهنإفءرشعةتسلا

يفليصافتلاوتاقلحلافلتخملمكتسننأبنيبلاطمانسلو

ةئربتنأىلإعيمجلاهبتنينأانينعيامنإ.عورشملاويرانيس
ةدحوةيضقنإو‹اهاهتنمتسيلوةلحرلاةيادبيهةيضابإلا

ةقلعميهو.اهبضهنينم.رظتنتةيلوؤسميمالسإلافصلا
ةوطخدعياهزاجنإو.يمالسإلالقحلايفنيلماعلالكباقريف
.يمالسإلاعورشملازابنإهابتابةمهم

نيماسمالرمتؤملاةوعديفديدستلاىلبتولقعلاتوصالعدقل

لوصألامعدنمساسأىلعلبقتسملااوهجاوينألًاعيمج

امنيربتعمعورفلاىتشيفحماستوةنورمىلعو‹ةكرتشملا
حميالو‹بسحفًايخيراتًاثدحلوألايرجمجلانرقلايفعقو
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ًايلكًاديمجتدمجتلب«مهلبقتسمونيماسملارضاحىلإهدادتماب
.ةيلمعلاةيحانلانم

٠ليلقلبقاهيلإترشأيتلا‹لحارملازواجتىلإةوعدلايهكلت
صلختلاىلإةوعدطقفتسيليهف.رولانعردصاممأنماهنابسحب
نمدهجلافرصىلإةوعدًاضيأاهنكلوةييدقلانازحألاوتارارملانم

رضاحلاةغايصىلإدهجلالكبهجوتلاو‹يضاملاراسأنمقاتعنالالجأ
نعينغيومولعماهيفلاحجلاواهبرمنيتلاكفورظلظيفو.لبقتلاو

.رفتغتالةمعرجدعي‹هتاعارصءايحإويضاملابلاغشنالاناف لاؤسلك

لماعتلانعزجعللينلعراهشإو‹ةيؤرلايفروكنمللخنعريبعتوهو

.لبقتسملاورضاحلاعم

كلتًاصوصخ«هثادحأوهعئاقوتافلمقلغتلو‹خيراتلاسوردقبتل

ملعلا)قاطنيفلديامموهو.رخؤيالومدقيال«ًايقعًالدجريثتيلا
.هنمهَللابذيعتسيمالسلاوةالصلاهيلعينلاناكيذلا(عفنياليذلا

امردقب‹بهاذملالهأضعبهببيصأيضاملا.كراعمبلاغتشالاءادو

فقوتيملنيلوألانأاكفءةرصاعملاةيمالسإلاتاكرحلارهشأهبتبيصأ

مدعوءينلاةافودعبةفالخلايفيلعمامإلاةيقحألوحملدج

نلرخآلانودامهدحأقاقحتسايفلصفلانأغرءركبيأةفالخةيعرش
امقلا.ةيمالسإلاتاكرحلاكلذك.ًائيشفيضينلوءيشنمريغي

تاليصفتيفضوخلاوةيرصانلاةبقحلاعمباسحلاةيفصتبةلوغشمتلاز
.تاينيتسلاوتاينيسخلايفىرجام

اوءطقفلئاطريغيفتاقاطلاددبيالفلخلاىلإعلطتلااذه

ولاقوعيهنكلوطقفلبقتسملاورضاحللةحيحصلاةيؤرلابجحبي
!اضيا
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بهاذملالهأنيبةقالعلايضاملاتافلمتدسفأاكو
تعفدو‹داسفإلاكلذببسبريثكلاعيمجلارسخو‹ةيمالسإلا

ءةيمالسإلاةكرحلاعملاحلاكلذك.هلككلذلًاظهابًانمتانتمأ

ةمألانعثيدحلااهديدبجتويضاملاتافلمىلعاهزيكرتىدأيتلا

ءنابشلاونيفقثملانمضيرععاطقلاهتراسخىلإءتلخيلا
رثأتتملنيحيفءاهباوزتحماويموقلادملاةلحرمباوقلعتنيذلا

تقحلأ«زيكرتلااذهبيهو.ةيمالساإلامهتيضرأالومهتيوه
يركفلاعادبإلانعتلغشامنأثيحنم«رخآًاررضاهتريسب
.يضاملاتاباسحةيفصتب«لبقتسملامدخييذلا

يفاوكبتشانييمالسإلاضعبنإفءهبساورويضاملادقعنمببسبو

يفنييمالسإلاةالغضعبروصتىتح«نييموقلاعمةرربمريغكراعم

.نييلئارسإلادضمهتكرعمنممأنييموقلادضمهتكرعمنأةلتحلاضرألا
اتدهش«ةزغوتيزريبيتعماجنإلفءةضافتنالاقبسيذلاماعلايفو

!ًاريثكنييلئارسإلارودصتجلثأاهنأدبال‹نيفرطلانيبةنزحمكراعم
نمضيرععاطقلنييمالسإلاةراسخدودحدنعرمألافقيملو

ىلإبرقأنويبورعلاحبصأنأةموصخلاكلتىلعبترتامنإو«نييبورعلا
ركسعمبلقوهيعيبطلامغناکمنانيحف4يىكراملاراسيلاركسعم

.ةيمالسإلاةيطسولا
ماعيفردصيذلا«ةلودلافيستصعروتكدلاباتكعلاطينمو

روضحلاقمعومجحفشتكي«(مالسإلاوةبورعلانع)ناونعب«م6

دحأةلودلافيسروتكدلادعييذلا‹يبؤورعلارايتلابلصيفيمالسإلا

ىلعلماكلابفقي«هرخآىلإهلوأنمباتكلانأكلذ.ةزرابلاهزومر

ركعملاتاحورطأةفاكلًاريرموًاحفمًادقنهجويو.مالسإلاةيضرأ
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ىلإًايعاس«يبورعلارايتلاىلعءاليتسالالواحيكفنااميذلايناملعلا

نعنيدلالصفةلوقلجيورتلالالخنمًاصوصخ«مالسإلابهتلصنيهوت
دقو.(نوقفانم)ممأباهتاعدةلودلافيسروتكدلافصييتلا«ةلودلا

نمرثكأقرغتسا«باتكلانملوطملصفيف«اهمدهو«مهتلوقمدف
!(نوقفانملا):هناونع«ةحفص0

ًايشحوًاعارصجيلخلالودضعبيفنييمالسإلاونييبورعلانيبنإ)

‹قازرألاعطقوديرشتلاوةيونعللاةدابإلابيلاسأهيفمدختست«ًاموتكم
فرطلااذهاهيفةيلوؤسملابوانتيتلاتارازولانمددعيفهاحرنودتو

كلذريجفتيفًاهمًارودةميدقلاتارارملاوتاباسحلابعلتو.كاذوأ

لكبنزحرمأوهو«ءانثتسانودبعيجلاهمرغبيصييذلاءعارصلا
.سيياقلا

ءامتافلمقالغإوةميدقلاتاعارصلازواجتىلإةوعدلانإ

يه‹لبقتسملاورضاحلاىلإةحوتفمبولقولوقعبفارصنالاو

يهو.ماعلالمعلاخانمةحصوةيباجيإهبساقتمزالبلطم
مل‹ةحدافملاظممهضعببتقحلنيذلانييمالسإللةبسنلابمزلأ

كانهنأادبىتح.اهتافلمقالغإالواهترارمعالتبااوعيطتسي

يذلا.ىمالسإلاعورشملاقافآنع«ةكرحلا»حارجهتلغشنم

٠.ساسألاولصألاوه

يفنامألاىلإنيتوطخنالثمتنيتمهمنيتوعدددصباننإ
!(رقهقتلا)هناونعنمز

0



...حوتمم

()ةينيدلانوؤشلاريزوديسلاىلإ

.رصاندمحمروتکد:ملعب

تاظحالملاهذهيلاعلاكماقمىلإعفرأنأريزولاةدايسيلاوحمسا

الناوجرااکءابمتعنتقانااملوبقنملوؤسملاكماقمكعنميالادوأيتلا

نسحالاكلذىلعينأرجيملو.اهئادبانماطيسبانطاوميماقمينعنم
‹كتاهيجوتلانئاغصاليلدامنالتاظحاللاهذهبنوبحرتسكنأبكيفنظلا

.كحئاصتبانماتهاو

زفلتلايفحصلاكنيدحيفءاجامماتهالكبيريغلثمتعبتتدقف
هيفمتدصقاممرثكأهيجوتلاىلاكشالوهيممتدصقيذلا(89/5/12)موي
.مالعالاىلإ

:نارمارطسالاهذهةباتكىلاينعفديذلاو

ةمهمىلوتيلوؤميرئازجصخشنعرداصثيدحلانا:الوأ#
نوؤشلايهوالا4كشالوريغململكهبزتعيامصرحأولغنم

.ءابتنالااذهباهيلاتفتلنلانكامرخآصخشنعتردصولذا‹ةينيدلا

نممايألاهذهانأرقاموانعسامرثكأامو«اهيلعقلعتلانكامولب
.عقاولاوخيراتللةلهاجتملاءارالا

نمةيضقسِيهنمءزجىرحالابواثيدحلاعوضومنا:ايناث*#

ةوحصلارصعيفايسالو-نيماملابولقنملحتيلااياضقلارطخا

.اقباسيرئازجلاةينيدلانوؤزشلاريزو(1)
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الفيك.اهءاديوسمهجهمنمًاوبتتو‹اهفافشأتاذلاىلإعوجرلاو
.ةيمالسالاةيهقفلابهاذملاعوضوبقلعتتيهو

بيقعتلاوهعبتتىلإيناعفدناذللااهثدحتلاوثيدحلاةيمهأفاذإ

يبمركلالوسرلالوقبالماعيمالسالايساسحأنماقالطناهيلع

نطاوملاةيلوؤسمو.(ةمايقلامويهتيعرنعلوؤسمعارلكوعارکلک)

لقيالةيعرلانمحصتلاءادباو‹يعارلاةيلوؤسمنعارطخلقتال

ريخالهنااکءاهلقتملناانیفريخالف«يعارلانماهئادبانعابوجو
.اهولبقتملناکیف

بصعتنمهذهيتاظحالميفقلطنااليناىلعدهشيوهللاملعيو
ةينيدمأتناكةيسايسةرباع«ةينآةفطاعنعحصفأالو‹نيعمبهذ

لثمباننيدىلعيمالسالاانلاعيفةسايسلاىغطتنأاقحىنلؤيهناولو

ناةيلسةيوقسسأىلعةينطولاانتدحوحرصديشننحنوبولسألااذه

.هللاءاش
ءيجوف؟ديدشلافسأاللتئجوفينالوقأعقاولاو

.كاذمكثيدحيفءاجامضعببيلثمنينطاوملانمنوريثكلا

ارمأناكنااهاسنتناثبلتاممثسفنلاانايحأةأجافملاو

ناقامعالايفةخسارىقبتاهنكلواهزهتانايحأوارباعاهفات

ةشهدلابساسحالاوأةأجافملادرمو.اذهكريطخرمأبتقلعت

‹رخآلااهضعبنوداهضعبلةيمالسالابهاذملاىلامكتيؤروه
نعمهماعاوقلتنيذلانيدهتجملاةُمأالاضعبلحضاولامكلهاجتو
ملمشو‹امهنعهللايضرسابعنبهللادبعونينمؤملامأةشئاع
.مالعالامالسالاَةمَأنمنعاداهتجاالواعرواولقي

ضغينانجلاتالفغنموأناسللاتاتلفنمكاذنابحأالو

ب۱۳۸



هلکابوتکمايهمنوكيفقاوملاهذهلاثمأيفثيدحلاناف«اهنعفرطلا

.هبقاوعوهداعبأيفاربدتمهلادعمهضعبوأ

بهذمريغببهذملاىلعكموجهناريزولاةدايسايلوقأقحلاو
يساسحإنوكيدقيداقتعايفهلرربمالفينعموجه«كلانمامالا

روصقلانميسفنءيربأاموينممهفروصقوأةفطاعنعردصاذه

امضعبوأيريغنيريثكنيفقثمنينطاومنمهتسمليذلانكلوريصقتلاو
اذهيفيدحوتسلينايلتدكامكٹيدحىلعتابيقعتنمهتأرق
.مهفلاكاذالوساسحالا

ىلاسمحتمءاتنالاوينيدلافرطتلاةيضقنوجلاعتكنايلاليخدقف

وهونيبلاسمحتلااذهعمحماستيدقفءهلثمسمحتبنيعمبهذم

ردصيوهوهعمحماستيدقهنأبنظأالنكلو«طيسبنطاومنمرداص

.ريطخلاكماقملثميفلوؤسمصخشنع
ةنينطولاةدحولاىلعديدشلاكصرحاذهىلاكعفديذلاناردقأانأو

ديسلايلحمسيلنكلوءاهيلعاننيدةزعانسوفنىلعزعيرمأكلذف
لوسرلالوقبالماعرخآرابتعايألبقامامىساسحانعربعأنأريزولا

هلوسرلوهياتكلوهلللاقهللالوسراينلانلقةحيصنلانيدلا)مركلا
ةظحالمهذه.هيلعهللاتاولصلاقاكوأ.(مهتماعونيماسملا

.ىلوأ

ملةريطخلاةيضقلاهذهجلاعيوهوريزولاديسلانأيلاليخي:ايناث
يراضحلاويخيراتلاعقاولاوأ.رئازجلايفشيعملاعقاولانمقطتي
بهاذملادحأامامتلهاجتدقوهف«هداعبألكبىسايسلاو

بهذملوأدعييذلايضابألابهذملاوهورئازجلايفةروهشللاوةفورعللا
هللاباتكبلمعلاقحبقبطتةيرئازجةيروهججةلودلوأسسؤييمالسا

ت8



اميدقبناجأونيماسمنيخرؤملاريغونيخرۇؤملاةداهشباذهوهلوسرةنسو

ةزاتمملاةزيملاهذهبةيمتسرلاةلودلاةايسملاةلودلاهذملدهشدقو«اثيدحو
‹اهراهدزاواهنمألالظنوئيفتيو«اهئاولتحتنوشيعياوناكنيذلالك
ريغببهذيكلذباهدهشيذلاخرؤملانوكينأنمكلذىلعلدأالو

(يلام)ريغصلانباخرؤملاوهكلذريبعتلاحصنايمسرلاةلودلابهذم

.رخآلوقىلع(يعيشلا)وألوقىلع
نماءزجريزولاديسلاىسانتينأفاصنالانملهف

نمةضيرعةفسيساحألهاجتيوأ«اعيمجهبزتعنانتراضح
نأعم.ةنطاوملاقوقحلماكهل«هيلاعسييذلاروهجلا

ءاهقفوةديقعىرخألاةيمالسالابهاذملانعفلتخيالمهبهذم

.المعوالوق

طقفروهشدعبءيبيفقوملااذهلثمنارمألايفبيجعلاو
اذه‹نيماسملاةدحولوحىمالسالاركفلاىقتلمداقعنانم

رجۇينأهللالأسنةهقتارضاحمىلاهيفانعتسايذلاىقتلملا
ءددبملانيماسملاثعشملىلانيقداصنوعسياوناكنيذلاامباحصأ

ديسللناكوءاراسيوانيميةبهاذلامهحيريفةوقلاءاكذاو
يذلاامف.هتدايقننىحوههيجوتوهيلعفارشالالضفريزولا

نييرئازجللزفلتملاثيدحلايفلهاجتيريزولاديسلالعج
.!؟سمالابايملاعايمالساىقتلمناكام«مويلا

مامالابهذملديدشلاهسمحتريزولاديلاىلعركتاالانا:اثلاث

يأنأنظأالوهقحنمكلذف(هيلعهللاناوضر)ةرجملارادماماكلام

وههمهليذلانكلو.كلذهيلعركنيهتيلوؤسموهدودحبعاوملم

ىلانوكرلامدعوكلاممامالابهذمبكسلاىلعحليوهو-هليعت

ت



وههنأل.كلاممامالابهذببهذملاةيقحا-ىرخألاةدفاولابهاذلا

ديسلايلحميلو-ليلعتلااذهنا.(اندادجأهقنتعايذلا)بهذلا

ثبشتلاهمزليءاميهقفبهذمملسملاقانتعأنأبيحوي-كلذبريزولا
مويام‹ىرخألاةيمالسالابهاذملانمهريغىلإرظنلانودهدحوهب

ملسملابساحيةديقعلاكحيفذئدنعحبصي«اميهقفبهذمببهذقلانأب

لوقلاةجردىلاذئدنعبهذملاقريالوأ.اطيرفتوأاطارفااهيلع
.€..نودتقممهراثآىلعاناوةمأىلعانءابآاندجوانا

يفىقتلتةيداهتجابهاذمءانثتسانوداهلكةيهقفلابهاذملاتسيلأ

ةحاسىلعحضاوليلدهسقنفالتخالااذه؟عورفلايففلتختولوصالا
ىتح؟ةمقنفالتخاالةمحرفالتخاوهوهرسيوهقفأةعسومالسالا

اهتُمأركذىلعهرظنريزولاديسلارصقيلا ةعبرالابهاذا

انايحاانلعجيامماهنيبعورفلايفحضاوفالتخادجويالا مريغنود

.؟ةعاجلاوةنلالهاةيمستاذااهدحوتركتحالءاستن

؟قرفتلاوبزحتلاوتتشتلاروصععضونمتايمتلاهذهتسيلا
شتلانمنوذختياهيفنيطالسلاناكةيخيراتلحارلاساكعناتسيلأ
وأةفينحيبأةممالاةنعتيلو.طلستورهقةليسوكاذوأبهذملااذهل

خيراتارقينلةيفاخبديزنبرباجوأيمفاشلاوأكلاموألبنحنبا
|.مالسالا

يباجيالااهروطتيفةيمالسالاةراضحلاىلععلطملانا

راشتناىلعةيسايسلالماوعلاتدعاسفيككردياعميلسلاو

يضابالابهذملاراشتناىلاتدأيتلا.لماوعلافةيهقفلابهاذملا
راشتناىلاتدأيتلااهسفنلماوعلايهةيمتسرلاةلودلالظتحت

,ىلاتدأيتلااهسفنيهونيطبارملاكحتحتيكلاملابهذا

سا١٤



.زاجحلايفيلبنحلاوأرصميفيعفاشلابهذملاراشتنا

الكاذنودبهذملااذلنيماسملاقانتعاوةيهقفلابهاذملاراشتنانا

فورظلاىلادوعيامردقبكاذنعاذهةحصوأةيلضفاىلادوعي
ناكامو.كاذنوداذهىلامزيحتومربجيوماكحلافارحناو

نأوجراو.نيعممساهلبهذمبنوبهذمتينودشارلاةباحصلاالورقعدم
اذهةيلضفاداقتعادضينكلوبهذقلادضينااذهيمالكنممهفيال

.كاذجورخواذهةينبداقتعالاوأ‹هيلعهتيولوأوأكاذىلع
وأنيفرحنممارينمفارحنابهريغلوأريزوللالدجانماساذاىتحو

اتلريخلانمسيلا-ةليوطةئاقلاو-نيبصعتموأنيفرطتموأنيجراخ
هلوقبلمعتنأانتمااهبرتيتلاةجرحلاةلحرملاهذهيفنيملسملانحن

برقاوهاولدعااولدعتالاىلعموقنانشمکنمرجيالو¥:ىلاعت

.4ىوقتلل

اعيمجانددهتيامىلادوهجلاهجوننامزعلاومزحلانمسيلا

‹اننآرقفدهتستةيقرعءانرادرقعيفنيماسمانتفصب
ءانكولسيفةيحاباواننيديفاداحلاو‹انتلاصانعابيرغتو

ًايقتننحنو-راطخالاهذهتسيلا«انناكراضّوقَتةيعويشو
.؟نادلولابيشيولقاعلالهذيامم-لالقتسالامعن

ناينبسحاالو«اقفاومواعنتقمالاريزولاديسلابنحاال
عفنتىركذلاناواركذمالإاهيفتالؤاستلاهذهتحرط

.ننمۇملا

ا١١٤
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ةيمالسإقرفمهلهو؟ةيضابإلامهنمملا

.؟ةيعيرشتلارومألايفتاداهتجابزيمتب

  





ةيضابالا

کتلئساىلعبيجانالبقريشانادوا:رصاتدمروتكدلا
اعساواهردصتحتفقلاةيتفلا«ماللا»ةديرجركشاناةماحلا

ءىدامحلاراوجلانمباوباییاهديبتدخاويرئازجلاءىراقلاماما

ركلزاياوةقبسمماكحانودرخألايأرلاىلعحتفتلا

١يرللعةيغصعت ةباموةضرافةباقرلاصقممادختساباهيغ
.

۳
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۰
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مالسالايهولإدمحمةيبرتونآرقلايدهانيفاهاغنواهاكزسس

ةينطولاةدحولاوةفرعمونيدناسلنآرقلاةغلواكولسوةديقع
يالبقيمالسالايساسحانعاذاربعاانأف.ةراضحويقرةليسو

.ایسایسواایبهذمواایفئاطرابتعالااذهنكيامهمرخآرابتعا
اذهنابلوقانأدوا؟ةيضابالامنمكلاؤسنعةباجاو

خيراتلاهيفبناوجلاددعتمفارطالاعساوهدحيفلاؤلا
لماوعلاهذهريغىلاعاتجالاوةفاقثلاو.ةديقعلاوهقفلاوةسايسلاو

خيراتلايفةليصأروذجاةقيرعةراضحلکءانبيفرفاضتتىلا

الاحمياليذلاقيضلازيحلااذههلاجيسيلاذهوىمالسالا

عموبامتسالاوعسوتلارداصمىلارظنلاتافلاوةزكرملاةياجالاب
.لاقياكةضيرعلاطوطخلاىلعراصتقالالواحأسينافكلذ

نألبقةيمالسالاةحالااهتفرعةيمالساةقرفةيضايالانا
ةنسلاوباتكلالظيفتأشنةيمالساةقرفاألمسالااذهبفرعت
يمالسالاخيراتلااهفرعيلاةيسايسلاتاروطتلاضعبروهظرث
.ههجوهللامركبلاطيبأنبيلعمامالادهعيف

ءامعزلادحأىمقلاضابانبهللادبعىلاةبنةيضابالاو

ارامدنعجراوخلانعاوقشنانيدلانيزرابلانيسي اممنمیار
يفةرملوألةيمتلاهذهترهظدقومالسالاةحابسعمىشاتيال

يذلاناورمنبكلمادبعدعيفناكاذهلعلوومالا
امأضبانباهللا.دبععمةفورعمةيخيراتتالسارمهلتنك

اناعالاهيټفمیشتلعةيضأبالااهقلطأ2

بولنويومالاناكيلاةرئاجلاةسايللةديدشلاهتضراعب

با٦٤



ثيحجراوخلادضةمزاحلاهفقاوباضيأفرعاكنيماسملاباقرىلع

كلذبدهشتاكمهلامعأنمًاربتيومهفرطتنيبيوناك
نيبةلصلكعاطقتاهيزنفصنملكلحضوياممةيخيراتلاصوصنلا

.ةيضابالاءىدابمنيبونيفرطتملاجراوخلاءىدابم

دولوملايدزألاديزنبرباجوهفةيضابالليقيقحلامامالاامأ

نوكيلاوقألاحجراىلع(ه93)ةنسيفوتلاو(ه22)ةنس
لوأةقيرطنعمهنيدومهماعنوذخأيوهيلانوبستنينيذللا

نيعباتلالضافأنميعباترباجمامإلاوءوشنةيمالسالابهاذلا

يفكيوةيهللالوسرةباحصرابكنعملعلاذخأمريهاشمو

سابعنبهللادبعواهنعهللاىضرةشئاعنينمؤملامالرشابملاهذماتت

هلللوسرةداهشباههيقفوةمالارحب

تاروصتةيضابإللا:لاؤىلانميناثلاىقشلانعو:مالللا

رومالايفتاداهتجابزيتييهقفبهذممماةديقعلايفةزيم
.؟ةيعيرشتلا

ةيمالسالاقرفلانعةيضابالافلتختال:رصاندمحمروتكدلا
متاداهتجاوةيديقعلامتاروصتلكنوقتسيمهذإىرخالاةلدتعملا
باتكلايمالسالاعيرشتلايفدعتيتلالوصالانمةيعيرشتلا
لالدتسالاتحتلخديولالدتسالاوسايقلاوعامجالاوةنلا

عامجالاىلعنوقلطيدقوةلسرملاحلاصملاوناسحتسالاوباحصتسالا

نعنوثدحتيامدنعنولوقيف(يأرلا)ةماكلالدتسالاوسايقلاو
كلذببسبواراصتخايأرلاوةنلاوپااکلاىهعيرشتلارداصم

.عامجإلانوركتينظفمهنعبتكنمضعبًاطخا
هيزتتلاوهةيضابالادنعةيمسالاةديقعلايفماعلالصألو

ا۷٤



ةينآرقلاتايألانمهيبشتلابموأاملكو٠العوالجيرابللقلطلملا

هلوقبسانيابهليوأتبجيةتباثلاةيوبنلاثيداحألاوأةيركلا
.ميلعلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيلفْىلاعت

.لمعولوقوةديقع:ناميالا(1
ةماقالوتاذلاىلعةدئازتسيلةيتاذالعولجىرابلاتافص(2

.اهيفةلاحالواہ

.هدیعووهدعويفقداصىاعتوكرابتهللا(3

.يديآرانلاوأةهنجلايفدولخلا(4

كرشثالثلاديحوتلاةملكماقأنممقيأرراكنا(5
كرشةرورضلابنيدلانممولعموهامراکنا)6
.كرشهنمءيشراكناوىلاعتهللامالكنآارقلا(7

نمابقيلياجبنالوؤيامناونييبسحاسيلطارصلاونازيملا(8

-بيهرتوأبیغرت

ًاقلاخالواربجمسيلهلمعلببستكمهرايتخايفرحناننالا(9

.هلعفل

ناتبجاويحاعلانمةءاريلاوعيطملاةيالو(0

نيتلزنملانيبةلزنمالورفاكونمؤمنامىقسالا(1

نابجاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمالا(2
فكالةمعنلارفكايبدارلافدحوملاىلعرفكلاةملكتقلطأاذإ(13
هللاالأامبکپملنمفإ#ةميركلاةيآلاىلإًادانتساكرشلا

€..نوقسافلامهكئلوألءةيايفومهكىلون

رفاكلاوأقسافلابريبعتلاف٠.نوملاظلامهكئلوأإل#ةياينو

.يظفلفالتخالاو٠دحاومكحملاظلاوأ
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اهتعجارمنکیاهرکذلحمانهسيلةماهىرخألوصأكانحو
نمةيلقعلاوةيلقنلااهتلدأاهلوصأاهلكيهوةيضابالارداصميف
ةيمالسالابهاذملاةديقعنعفلتختالاهبسحاوةنسلاونآرقلا
ةريبكلابكترمىلعالثمرومألاضعبيفالاىرخألاةلدتعلا

ةيؤرمدعبمداقتعاوأرانلايفدولخلابةيصعملاىلعارصمتيل

ديسجتلاىلاداقتعالارجينانمافوخواميزنتالعولجيرابلا
داقتعالاىلعمهصرحنأظحلنا؟كلذنعهللاىلاعتهيبشتلاو

ميكولسيفةيلحعةيباجيإراثأهلرانلايفدلخمةبوتريغبتيل
ةريبكوةريغصلكىلعهسفنابساحمارذحمامالعجيذإيمويلا

تلزاملكةداجلاىلاعوجرلاورافغتسالاوةبانالاوةبوتلاىلااعرام
كوللالالخنمةيديقعلالوصألاهذهسردنولاذبحوهمدقهب
يلقعلايفلفلاريظنتلاىلعكلذرصتقيالوتاعبتجماليراضحلا

يفىننبكلامموحرملايرئازجلاركفملاةساردبالثمبرذضندرجا

ةءاربلاوةيالولابةيضابإلاةديقعرثأهيفسرديذلامقلاةلاقم

ابماقةرايزلالخنمييازيملايضابالاعتجلاىلعكلذتاساكعناو
ةيناديملاتاساردلاهذهلثمنوکتدقةنسبازيميداویىیا

بصعننودتدجواٿيحةكحلذخأوبفاردعالالماوعنم

تايرضنداریتساوأ٩هقبسمماکحاءارو,قايناووأتمزتميأرل

ةيديتقعلالوصالامانمندتتعاو‹كلتوأةلودلاهذهنم

ةيقيبصتلامتايحيفىلجتتوهقيبطتيفنوددشتييتلاةيضابإلل

ولوقوةديقعمالالانأبمنايا هذهنيبلصفلانكيالو.لمعو
"هدةدقعنودبكولالونودبةديقعالفهنرمحاعلا

e

4مالادبمقيبطتىلعاذهموياديدشلاميصرحہيننانه
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ةقلحوأنيدلالاجرهبموقييذلاركنملانعيهنلاوفورعللاب

قيبطتىلعنورهالامهوبازيميداويفمهيلعقلطياكةبازعلا

فورعملابرمألاادبملًاديسجتةقيقحلاىفةاربلاوةيالولاادبم

نمةءاربلاوعيطمللةيالولافةعدارةيلمعقرطبركتملانعيهنلاو
موقيامدنعيضابإلايبازيملاعقجلايفدرفلاف,ةيصعمالرهاجنايصاعلا
عماجلادجسملايفالملامامأهنعنلعيةءارببجويرمأب

فارتعالاىلإهرطضياموهوهعمنولماعتيالفسانلاهفرعيىتح
ةعيرشلالظيفقحلاةداجىلإعوجرلاوبنذلانمةبوتلاوًاطخلاب

يلايهةنسلاونآرقلانمءىدابملاهذهنأدقتعاوةيمالسالا

بدارفأنيبداحتاونماضتوكسامتنمظحليامفاهيلاعجري

لجأنمعومجملاو٠«عومجملالجأنمدرفلاةدعاقىلعيضابالا
درغلا

روذجلاةخسارةسردمعيرشتلالاجيفاضيأةيضابالانوكي
ةراضحلاةبكاوميفنيثدحملاويمادقلامهئاماعتاداهتجايفلت

رباجناويدركذننأيفكيشيعملاعقاولاعماهروطتيفةيمالسالا
هتماخضوهتيهأنعةيدقلابتكلاتثدحتدقوهقفلايفديزنب
يفبيبحنبعيبرلامامإلايسابعلادعلايفعاضهنكلو

هدانسايفلوسرلانمابرقثيدحلابتكلوأدعيوهوثيدحلا

نبماغيبأةنودموبلوسرلانعةشئاعنعراجنعياللا
ريسفتويرجملايناثلانرقلاىلادوعتىهوراثالاو

0۱

ثيدحاہٹ

١٩!۰ط.
بهدمفرعلفونرقلاييئيسارروالايراوجملاحم

نبليجةمالعللةعيرذثلاسومقباثمبرضنیرخألابها
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نيعبسغلبييذلاعرشلانايبواءزجنيعستيفيدعسلاسيمخ

نبدمحاركبيبالفنصلاويدنكلاهاربانبدمةمالعللاءزج

ناديبعنبهللادبعنبدمحمراثالارهاوجويدنكلاهللادبع

نممهلكءالؤهويلالاهللادبعنيدلارونةمالعلللامآلاجراعمو

لشمیرخأةيهقفراثآبرغملاةيضابادنعترهتشااكنامعةيضابا
اهمهانموركبنباهللادبعنبدمحأتافلؤمويخامشلاحاضيإ

يلاطيجلاخيشلاتافلؤموًاطوطخملايزاميذلانيضارألا

لينلاحرشوينيقلازيزعلادبعخيشلللينلاركذننيثدحملانمو
ةعوسومباتكلااذهوشيفطأفسوينبدمحمخيشل|ةئالابطقل

نعكيهانءةيضابأإلادنعهقفللىساسالاعجرملاربتعتةماهةيهقف

نموةئاملاهدحوهقفلاناديمقىلاىرخأالاهتافلؤم
يتأيرفاومهبيهتفلاداهتجالاناديميفاوبرضمالعانيرصاعملا

فميليلخلادجأخييشلاوضويبخيشلامامالاةمالعلاميسأرىلع
يفداهتجالاباوفرعنيذلاةيضابالاءاملعلدادتمااهونامعةنطلس

دقوايموينيماسملالابلفشتىلالولاداجيإلرحمورصعلك

نيماملاءاماعلاريدقتوباجعالحمةيضابالءداعتاداهتجاتناك

لثمةرصاعملاةيقفلاتاعوسوملايفاهتناكماموىرخألابهاذملانم

فيلأتلاةكرحفقوتتملو‹ةرهاقلابةرداصلاىمالسإلاهقفلاةعوسوم

يفداهطضالاوةقحالملانمهللنوضرعتيمغرةيضابإلادنع
.14ثا.12

تن'پلمجرختساوةيضابإلااهنلا5بتكلعيمجححب

بسننيبنراقمبهاذملاةيقبيفكلذدعفمثمهددعىلإةيوئاملا

نانمغرلاىلعاده.بلاىلعنمةيضبالاةندحلهیج

ا١ا



عفواماثمقارحالاو.ةرداصملاوةدراطملاتفرعمهبتک

نوكتةريثكنايحأيفوءترهاتةنيدمىلعنييمطافلاءاليتسادنع

قاحلإلاهكرحتةزئاجلاةطلسلاةزهجأءارونيبصعتلاءاهقفلاعباصأ

.مييفلاخبيذألا
؟مهئاماعرهشاوةيضابالاهمامنم:مالسلل

قيضازيحيفامبهذمةاددعيواددحينأءرملاىلعبعصي
قفويهللالعلوةصصختملامجاعملاوتاعوسوملاهلاجماذهاغناواذهك

ناونعتحتهتدامعمجيفتعرشمفلمعزاجناىلا(ثارتلاةيعمج)

كلذبوةفورعملاةيمالسالامجاعملارارغىلعةيضابالامالغ!مجعُم

ضعبانهدروأسينافكلذعمو؛لاجملااذهيفالئاهاغارفدت

مهضعبىلاةراشألاتقبسدقورصحلااللاثملاليبسىلعمالعالا
هخيشهلدهشيذلايعباتلاوهو(ه93ت)ديزنبرباجمامالا

هتونببنينمؤملاماتزتعاوملعلابسابعنبهللادبعليلجلايباحصلا
ىلاملعلاةلمحخيشةيركيأنبملسمةديبعوبأمامإلاملعلا

عجرمودنسملابحاصبيبحنبعيبرلامامإلا«برغملاوقرشا
دبعماماللا؛لاحلاةعيبطبحاحصلابنجىلاثيدحلايفةيضابالا

قبطتةيمالساةيروهمجلوأةيمتسرلاةلودلاسسؤممتسرنبنمحرلا
دبعنبباهولادبعمامإلايلمعًاقيبطتةيمالسالاىروشلاماظن
ينالجرولاسويبوقعيوبأ«باهولادبعنبحلفأمامالا«نمحرلا

رامعوبأسلدنالاعماوججيرخوةيقلاةيفلفلاتافلؤلابحاص

يداویفلازياميذلاماظنلااذهيرجهلاسماخلایئةّملحلاماظن

ةايحيفدجسملاةلاسرليمالسإلاملاعلايفًاديرفًاجذومنبازيم

ا١



خيشلانيرصاعملانيبنمركذنوءاقيبطتوًايرظنةميويلانيملسملا
شيفطأفسوينبدمحمةمئألابطقوينيمتلاززيزعلادبع

.يمالسإلاملاعلاهترهشتقبطيذلاوةريثكلاتافلؤملابحاص

دبعنيدلارون«يسنرفلالالتحالانمةينطولاهفقاوبفورعملاهلك
فقاوملاوةيقلاتافلؤلابحاصوهونامعءاماعرهشأىملاسلاهللا

ةيرئازجلاةينطولاةفاحصلاداوردحأناظقيلاوبأخيشلا.ةفرشملا

ضويبمهارباخيشلا‹يبيلصلاوزغلادضةماكلابنيدهاجنلارهشانمو

نيرشعلانرقلايفيضابالاركفلاددجبوةيحالصالاةكرحلادئار

ةرهاقلاوسنوتيفرئازُجاتوصشيغطامهارباخيشثلا
دبعخيشلاءةيميلقالادودحلافرعتاليتلاةيمالسالاةينطولالجرو
خيشلا٠هقفلاوخيراتلايفتافلؤملابحاصيلكبنمحرلا

اعيمجاولقتناءالؤهوريبكلابرضغملاخرؤمزويديلعدمحم

انهيمويلايمالسإلامهبجاونودياولازاملاجروهللاةمحرىلإ
ىلإیعسيملسملكسامنايفومهسافنأيفهللادماكانهو

.اوناكامنيأنيملسملانيبءاخآلاوةدحولاقيقحت

نمادجةدودحمنكامايفيضابالابهذملاريتااذا

؟ىمالسالاملاعلا

يمالسالاملاعلانمةديدعنكام'يفىضابالابحذملارشتن
ءالعالداهجوةوعدلاجرةيضابالاناكدقو.فارطألايمارتملا

يقو.تومرفحيفو«زاجحلايفاوناكف.اونانياقحلاةملك

.
ن
"

ایبیلورحمبونجفاودجو5ناسارخيونامعيفو.نيلا

رخدودحیااولصوو.یصقالابرغملابونجورئازْجاوسنوتو

تفرعتدقوءادولاةراقلاىامالالالصوأنملوامورجيللا

۳١۱



ندرالايفنيينيغلابالطلاضعبلالخنمةريخالاتاونسلايف

بهذملاىلإنونينممفالالابدعتةريبكةعامجدوجوىلع
مويلاىلإاهيفدوجوموهورابجنزىلادتماواينيغيفيضابإلا
بهذملالوصوىلاتاطوطخناوةفشتكملاراثالاضعبلدتو
.ريثكباقرشكلذدعباىلاراجتلاةطساوب

ربعداهطضاوةقحالمنمةيضابالاهلتضرعتامنكلو

ماكحلافرطنمتتشتلاوةداباللمهضرعليوطلامهخيرات
مطحميالامبهذملااذهءىدابميفنورياوناكنيذلاةروجلا

ةحبذملالاثملاليبسىلعركذنفوفنلاوطلتلاوةرطيلاب
(يريرين)يعويشلاحافلانمنوماسملااهلضرعتيلاةعيظفلا

.ارخۇمرابجنزيف

ىلايمالسالاملاعلانمةديدعنكامايفمراحنادوعي

يفةبلاغلاةيسايسلاةطلسلاىلعدمتعتتناكةفانملابهاذملانا

يلانتفلااموريبكلابرغملاخيراتيفكلذعقوكاهذوفنطب

كلتلةرغصمةروصالاكانهوانهرخآىلانيحنماهنععمن

١.داهطضالاكلذوةاناعللا

:هباتكيفرمعميجييلعخيشلاهركذرخآببسكانهو

ةقارالةيضابالاةهاركىلادوعي«ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا»

مهيلعاوددشفمهيفلاخممهيلعارجاممنتفلانمميبورهوءامدلا

نماولحتسيملاممهنماولحتساو.رارتسابموقحالوموججحلا
ىلامراسحناومددعصقانتيفاببسهلككلذناکف.مریغ

ةوعدلاىلعنودبتعيةيضابالانأفورعللانهةدودحمنكامأ

.عافدلاتالاحيفالافعلالاعتساىلإنوأجليالوعانقالاو
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ابماقيتلافنعلالامعأنملميأيفاوكرتشيم"كلذلو

دض‹تعشالاو:ءريبزلانباو«نوباوتلاو«ةعيشلاو«جراوخلا
مدعويومالاكحللةديدشلامهتضراعمومهتفلاخممغرنييومالا
ضابانبهللادبعجاردتساجراوخلالواحدقوهبمهئاضر

ناذآلاعقتريموقىلعجرخيالهنأمربخاوعنتمافمهعمجورخلل

لاجملااذهيفملو.ممدجاسمنمنآرقلاو.مهعماوصنم
ةرظنلالخنمماكحلاوكحلاىلارظنتيتلاةيسايسلامفوصا

يفليثقلاوليلعتلاوليصفتلابةحورطميهواهيلانآرقلا
.اهيلاةدوعلاءاشنلةصصختللامرداصم

نماءدبةيمالسالاتاعالانماريثكىرنانناعقاولاو

كلتمهئدابمىنبتتبطقديسديهشلاونيماسملاناوخالا
امكلذيفحانجالو.ةينالعكلذباوحرصيملناواهسرادتتو
.ةنسلاونآرقلاوهوادحاوهللدمجلاوردصملاماد

؟ةعبرألبهاذملاىلاةيضابالارظنيفيك:مالسلا
اهضعبىلاةعبرألابهاذملارظنتاكاهيلانورظنيمم

ًادبمنماقالطنا.ريدقتومارتحاودووءاخاةرظن«ضعبلا
هلاموهمدمارحملسملاىلعململالكونوتمؤملاامنإل

دحاولادسجلالثكمهمحارتومهدداوتيفنيماسملالثمو٠هضرعو

ريغو.یجلاورهسلابدسجلارئاسهلیعادتوضعهنمیکتشااذا
.هللالوسرلاوقاوهللاماكحانماذه

يضابالابهذملاتامسنمتلقنأاغلابمينبسحاالو
ىلادوعنامدنعنحتف٠ةعبرالابهاذملاعمحماتلاهتازيمو
ةشقانمدنعنودرويمثدجن.اثيدحواميدقةيضابالاتافلؤم
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بصعتتوديأرلاوبهذملايفمهيفلاخملاوقا-ةيهقفلالئاسللا
اغناو٠خيراتلايفاديعبكلذىلعليلدتللبهذتنلوتمزتوا
يفةبراغملاايسالوةيضاباللديتعمممويلاربتعيامىلادوعن

ينيمتلازيزعلادبعخيشلاهنتمفلايذلا(لينلاحزش)وهوهقفلا
نبدخشيفطاخيشلاهحرشو۽لیلخرصتخمرارغىلع
يفةحماستملاةيمالسإلاحورلاىلجتتحرشلااذهيفف«فسوي

وازيحتنودنيماسملاءاملعلالاوقادرويوهف.اهروصعصنا

.احجارهارييذلاهيأردرويمثةلأسمةشقانمدنعقالفنا

خاللو.ةيهقفلاهتافلؤمبلغايفشيفطاخيشلاةقيرطهذهو

دقهناف.ةصاخوأةماعءاشةيضاباةبتكمةيألخديناملا

رداصمنمهدجيامرثكاةفلاحخلابهاذملارداصمنماهيفدجي
ةعساولاةيقفالاةرظنلاهذهسمننأاننكميو.ىضابالابهذلا

يباةفاحصنمكلذىلعلدأالوةيضابالاهبتكياملكيف
يجييلعوزوبديلعدموشيفطاهارباتافلؤمو٠ناظقيلا

هريسفتوضويبخيشلاىواتفويكلمنمحرلادبعو.رمعم

٠يفرخحلاصو‹ايركزيدفمبدايفو.ميركلانآرقلللماكلا

ةيضابالاريغتافلؤميفدجناماقفسكعلادجنالابيب.
هذهو.مهئامعزوميركفمومهئابدالاركذوامهئاماعباماتها

ايسالوسوؤرلاضعبنملوزتنايغبنيةيراضحريغةرهاظ
.هدحوملعللصالخألاوةيعوضوللااهیفضرتفيةييداكاتناكاذا

يذلايركفلاحرطلاوهام.مرظنيف:مالللا

لبقتمدعو.بهذمالبصعتلاةدحفيفختىلعلمعي
؟فلاغلاداهتجالا
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يفقالعنالاوبهذملاساساىلعىنبملاحرطلانا:باوجلا

.هبحاصىلعءاضقلابادبيحرطةيوهتلاذفاونحتفنودهزیح
ءاتناءادتعالاوءادعلاةحابادحىلابهذمللءاقنالاناوهسفن

صتلداضمهال‹قالطالاىلعيمالساريغوهلبرضحتمريغ
نيباوحلصأفةوخإنونمؤملاامنإ»:ىلاعتهلوقوهويعطق
مكمركأنأاوفراعتللئابقوأبوعشمكانلعجانا:هلوقو.مكيوخا
بحيىتحمكدحأنمؤيال»ميركلالوسرلالاقوء4مَاهللادنع

بحلارونبةعشملاةرينلاتاوعدلاهذه«هسفنلبحيامهيخال

بصعتلاوفالخلاةدحفيفختىلعدعاسياملوأيهدداوتلاو
حيبيفيكءههبشأامويفئاطلاوايقرعلاوايبزحلاوايهذللا

يفكلذنوكيانايحاواوعراصتيواولتاقتينامهفنالنومالا
يفيهةيعرفتافالخواةيويندضارغالجأنم-هللاتويب
يمالسالاركفلاىنغوءارثليلداهيلارظنلاانسحانااهلصا

.مارتحالاوةباحرلاوحماستلابفورعلا
خيراتلاابرميتلالحارملاىلاهتركاذبدوعيامدنعءرملانا

نتفلانأ-ةطيسبءارقتساةيلمعدعب-ظحلييمالسالا
لثمةيويندبابسأاموداهئارونمناكنيبةججأتللا

ههبشأامو.ةسائرلاو.ةماعزلاوطلتلاوحلالجانمعارصلا
نتفلاتاهاتميفلخداالىتحو«هتاغزنوناطيشلاتاعزننم

:اهنعليقيتلاةسايسلانالوقاةديعبلاواةبيرقلاثادحالاو

٠طقفمايندنيماسملاىلعدفتمل«هتدفأوالاائيشتلخدام»

.ةاجنلاوةصعلاهللالأن.اضيأمهنيدمييلعتدااغناو

ملعلابالاةيمالسالاريغفقاوملاهذهنمففخننلو
اس

۱۷



هانقبطينابرلاىدمجلابانصتعاولف٠نآرقلاقالخابماصتعالاو
انماعيتلاءايمعلانتفلاهذهنعانداعتبالةيمويلاانتايحيف

ممكلوتبسکاماهلتلخدقةماكلت»اهنعلوقننأنارقلا

ءاملعلارودنأبسحأو4نولمعياوناكامعنولأستالومتبسک

‹يمالسالايلاسرلالمعلانممرااذهةتيفيقأينيركفللو

نمكانهوانهنيصصختمللةيركفلاتاودنلادقعبايلمعدسجتي
ملاعلااياقبيفةيمالسالاتاعالالكلمشتلعسوتتواننطو

ةماعزلابيعالاو«ةسايسلاتاقطرهنعاديعبيمالسالا

لثميفسانلانمةماعلاوءاطسبلادشحنععفرتنلوةسايسلاو
الااهتجلاعمقرطواهرارسافرعياليتلاةساحلااياضقلاهذه

يملعلاراوحلاوةسرادملاباهلحىلانولصيموملعلايفنوخسارلا
داجماانيلاديعتفةيغاصاناذاةوعدلاهذهدجحتناىعوءىداملا

.نييرئازجلانيماسملاءاملعلاةيعمج

هبموقي‹يمالسالالمعلااذهيفماهوزرابروددجسمللو

عمجتىلااياضقلاىلعزيكرتلابنودشرملاوظاعولاوةاعدلاوةئالا
اياضقلاوأةيخيراتلانحالاةراثاىلاقرطتلانودنيمللا

يذلانألءسانلانمةماعلامهفىلعيصعتستدقيتلاةيفالخلا

ةرضاحموأةيماعةودنىلارضحييذلاوهسيلدجسملاىلارضحي
نماريثكناةريخألاةدملايفانيأردقو.ةعماجودهعمودانيف
نماوذختاظاعواهرانداقيايفنويبستملاناكتاعارصلاونتفلا

ثادحالاثملاليبسىلعركذندقاومدجاملانموزبانمربانملا

امماهريغوناساتو.ةيدملاثادحاوةفللاثادحاو٠نايرب
.اتتشتوةريحركفلاوالابلقلارصعي

ب۸



يذلاذاتسالاناف‹عماجلانعلقيالرودةعماجللو

ةيلوؤلابارعاشنوكيناىغبنياياضقلاهذهىلاقرطتي
دحويململيجءاشناةنامألهریدقتوهقتاعىلعةاقلملاةريطخلا

ىلعقلغنيالولبقتملاىلاعلطتي«مديالوينبي‹قرفيالو

هلحارملكيفيمالسالاركفلالمشتلانترظنعستتلو‹يضالا
يناعتلازتاماندنعةيساردلاجهانملانافبصعتوأفوخنود

تامماجلاودهاعملاضعبيفايسالو‹ةبصعتمةفلختمةرظننم
ائاعيمالكنوكيالىتحوةيمالسالاتاساردلايفةصصختلا

بهاذملابناجىلايضابالابهذملاسرديالاذامللوقا
؟ةنسنيئالٿةبارقلالقتسالاىلعىضمدقوىرخالاةيمالسالا

تاناحتمالايفبالطلاىلاهجوتىلاةلئسالاىقبتىتمىلا

واكاذوابهذملااذهةذتاسالاءاتناةيحضةيوفشلاواةيباتكلا
جماربيفرظنلاةداعااذهيعديالا.كاذوارايتلااذه

؟اهفادهاواهتلاسروةعماجلا

تفلسأاملكنمًارطخدشأةلاسرلاهذهيفمالعالارودو

وذحالسنويزفلتلاايسالو«ءورقملاويئرملامالعالانأل

دهعنألوقلانمدبالو٠لاعتسالابحرضيوعفنينيدح

ربعيلهيعارصمىلعةفاحصلالاححتفدقهللدمحلاوةيطارقميدلا

طغضنمفوخنودمشراکفانعراكفالاباحصا

ةيمالسالاةوحصلادهعنألوقلايفبنيامن.ةباقروا

تذضخايلاتافلۇؤملانمديدعلاروهظلحسةكرابللا

.نيملسملانيبتافالخلاةقشبيرقتىلاىعت

یاريشانانمسابالفةيضابالانعثيدحلاددصيفانمدامو

ت١



باتكفرطنماظوحلماماتهافرعيذخأيضابالابهذملانا

.قارعلاو«ايروسورصمنملكيفنييعماجمالعا

ضعبهفرعتيذلاحماستلاكلذىلعدعاسدقو«سنوتو

ركفلايحاونيفةماهلئاسرتشقوتفةيبرعلاتامماجلا

تاعماجلايفتاحورطأنمشقانيامىلاةفاضايضابالا

نمبناجلااذهىلادوعنسانلعل«ةعونتموةريثكيهوةيبرفلا

.هللاءاشنأىرخأةصرفيفعوضوللا

اذهةساردلةصصختملارداصملاضعبانهدرواةدئافللامامتاو
:اهنمركذاركفلا

.رمعميحييلعخيراتلابكوكيفةيضابالا-
.ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا-

.يندرالاتافيلخضوع/دةيضابالاةكرحلاةأشن-

.ةيضابالادنعةيوبرتلاوةيرادالامظنلا-

.(نآزج)ضويبخيشلامامالايواتف-
.يركبلايلكابنمحرلادبعخيشلليواتف
.ابرمتيلاغنيلاروتكدلليضابالاركفلايفةسارد-
.ليلخلادمحنبدماخيشللعمادلاقحلا

ىلاانهةراشالاو.شوكبيحيذاتساللرباجمامالاهقف-

ةرصاعماهلكيهوةيرئازجلاتابتكلمابةدوجوملابتكلاضعب

ثيدحلالاجانهسيلوةعونتموةريثكةيدقلارداصمانال

ريمضللاهنوهجوتةريخاةماكمكلله:مالللا

؟يمالسالا

ا١1٦



انمامتهابصنينأىلإمويلاانجوحأام:اهلوقأةريخأةملك:ج

ىلعنوعمتجيمهفمالسالاءادعاهاجتةيمالساةمأكانميامىلع

.قحلاىلعقرتفننحنولطابلا
اوكردينايمالسالاملاعلافارطالكيفىلعو

ىضمتقويأنمرثكامويلانوضرعمنيماسملاناقمعب
كلذليبسيفلكفدهتستةروعسمةيبيلص

هللاومهسيلو‹ةمرحلاوةعورشملا«ةينلعلاوةبصخلالئاسولالك
نواعتلاو٠لوسرلاةنسوميركلانآرقلابماصتعالاالاًاجلمنم

.ابهذمتاوعاضو.ابازحااوتتشتمهنافىوقتلاوربلاىلع
رعققتوفلختيفنولازياممهنإفًاماكحوًامكحاومسقناو
؛ضرعلامهنمنيهأامكضرألامهتمعيضتسو٠بالتساو

لبقنمرمألاهللو.ًايداصتقانورمعتسيامكًايسايسنوقاسيسو
.دعبنمو

س١١٦۱
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