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 ے سنن تن نف »>+بو+بب

 رهه م
 ؟جرأوخلا

 فيلأت

 رمعم ىيحي يلع خيشلا

 ميدقتو بيترت

يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا



 لبج ے دلو دقو .رمعم ىيحي يلع ةمذلعلا خيشلا وه فلؤملا
 لقتنا مث !ايبيل هنطو 2 سردف ؛م٩١٩١ -ه ١٣٣٧ ةنس ايبيلب ةسوفن

 دعبو .ةنوتيزلا عماج و ةبرج ةريزج خ اهيق ةساردلل سنوت ىلإ
 ةرارقلا ةنيدمب ةايحتا دهعمب اقحتلم رئازجلا ىلإ هلاقتنا ناك كلذ

 ةيوعد تاطاشت هل تتاك ايبيل ىلا هتدوع دعيو ؛ةيادرحت ةيالوب

 .ةريبك ةيفاقثو

 .خيراتلا بكوم خ ةيضابإلا :باتك اهمهأ ،تافلؤملا نم ددع هلو
 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :باتكو
 .م٠٨٩١ -ه ١٤٠٠ ةتس هللا همحر وت دقو

 ؟ مهتقيقح يه امو ؟ جراوخلا مه نم حضويل ثحبلا اذه يتأيو
 لغش يذلا ريبكلا لاؤسلا انه ىلع بيجيل يقطتم يخيرات لسلستب
 لصأ نع راتسلا فلؤملا حازأ دقو ،ىربكلا ةنتفلا رصع ذنم ةمألا

 ۔مهتأشنو جراوخلا

 مكيف جرخي ه ةقلطم تدرو جراوخلا تاياور نإ :لوقأ يتأ ىلع
 اذإو «.... نامزلا رخآ جرخي ه نامزلا رخآب ةديقم تدروو ......

 ديقملا ىلع قلطملا لمحب ةلئاقلا ةيلوصالا ةدعاقلا انقبط ام

 ةدوصقملا يه نامزلا رخآ خ جرختو تجرخ يتلا فئاوطلا نإف
 .تاياورلاب

 .ةعساو ةمحر فلؤملا هللا محر

 يبايسل ادوعس نب دمحأ

 نامع ةنطلس - طقسم

٤٨ ها / ٢٠١٧م
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 : ديهمت

 ؟حجراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا له
 ةملك ىنعم ددحي نأ بجي لاؤسلا اذه نع ثحاب يأ بيجي نأ لبق

 .هيلع لدت امو جراوخلا

 اولزتعا نيذلا سانلا كئلوأ ىلع .جراوخلا ةملك نيخرؤملا ضعب قلطي
 مهنأل ؛هب يضرو ميكحتلا لبق امدنع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 .ةعورشم ةمامإ نع اوجرخو .مهقانعأ خ ةعيب اوضقن ءالؤه رظن
 نودصقي مهو .تانايدلاو دئاقعلا لوصأ خ نيملكتملا نم قيرف اهقلطيو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىلإ ادانتسا .نيدلا نم جورخلا اهب

 .ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي يتمأ نم اسان نإ ء:ملسو
 .)ةفلتخم ظافلأو ةددعتم تاياورب ثيدحلا درو دقو

 .هللا ليبس ة داهجلا اهب دصقيو اهقلطيف .ثلاثلا قيرفلا امأ

 هلوُسَرَو ه هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي ر نَمَو» ىلاعت هلوق ىلإ ادانتسا
 . ررم < ٤ .۔۔ 2 , }ح 7 .هر ح َ
 ._( ٠١-٠:ء استل 1 ( 4 هلل ١ ىلَع هرج أ عقو َدَمَق تول ١ هكر دي مث

 وبا :اذكه ١٢٤٩ ةيناثلا ةعبطلا ١٢ ةحفص لوألا ءزجلا .بيبح نب عيبرلا دنسم يف درو ١-

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع

 عم مكلامعاو .مهمايص عم مكمايصو .مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف جرخي :لوقي
 .ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي .مهرجانح زواجي الو نآرقلا نوأرقي مهلامعأ

 .قوفلا يف ىرامتتو انيش ىرت الف شيرلا رظنت مث .ائيش ىرت الف حدقلا يف رظنت
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 ةملك - ةملكلا هذه اوقلطي نأ مهسفنأل نيخرؤملا ضعب حابأ اذإو

 اهنأ ىلع نيرصملا .يلع ةيالوب نيكسمتملا كئلوأ عيمج ىلع _ جراوخلا

 هسفن يلع ىتح قح نم سيل هنأو .ددرتلا هيف زوجي ال يعرش قح
 لبقي وأ .اهيف لهاستي نأ الو .ةمألا اهيلع تعمجأ ةمامإ خ كشي َنأ

 عوجرلا مهيلع بجي .ةيغاب ةئف هعابتأو ةيواعم نأو .ةمواسملا اهيلع

 اذإف .باتكلا صنب اهرك امإو اعوط امإ .ةمألاو ةمامإلا ةريظح ىلإ

 نع لزانتو .كشلا عضوم ينيقيلا قحلا عضوو .ةاغبلا بلطل يلع خضر

 لحتت ةعيبلا هذه نإف .ةعيبلا هب هتمزلأو .ةمألا هب هتطانأ يذلا بجاولا

 .رايخلاب دعب مهو .مهقانعأ نم

 .جراوخلا ةملك اوقلطي نأ .مهسفنأل نيخرؤملا ضعب حابأ اذإ :تلق

 انل نيبتسي ىتح تّبثتنو ثێيرتن نأ انل قحي هنإف .ةفئاطلا هذه ىلع

 .قحلا جهنم حضتيو باوصلا قيرط

 بقل نيخرؤملا ضعب مهيلع قلطأ نيذلا . موقل ا ءالؤه فصنن يكلو

 .ةقداصلاو ةبذاكلا ةياعدلاب نوملسملا مهتوخإ مهبراحو .جراوخلا

 ١مهودراطو .نيحلا كلذ خ مهءادعأ ىتح اولتاقي مل امك ١مهولتاقو

 .داحلإلاو ةقدنزلا ىتح اودراطي مل امك

 كلذ خ هنوري امك مهفقوم حضون يكلو . موقل ا ءالؤه ملظن ال يكل

 .مهيلع هلماحت وأ :ضرفغملا خيراتلا أطخ هيلإ برستي نأ نود ٠نمحلا

 ال ابلق .خيراتلا قئاقح بلقت يتلا .ةبذاكلا ةياعدلاب متهن نأ نودو

۔ع>
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 ا ى

 ىلع نواعت يتلا ةياعدلا كلت .ميوقلا قطنملاو .ميلسلا ريكفتلا هاضري

 ةيلاغلا ةعيشلاو .ةطلستملا ةبصعتملا ةيومألا نم لك .اهتعاشاإو اهثب

 ةكرح ضرعتسن نأ بجي .موقلا ءالؤه فقوم حضون يكل .ةفرطتملا
 .انيديأ نيب ةحضاولا هتروص عضنو مالسإلا رجف ذنم "تاروثلا

 .ةقدلا ىلإ ىندأو .قحلا ىلإ برقأ جاتنتسالا نوكيو .ةنراقملا حصتل

 يخي ل انل ا ق ايسل ا

 ةينثولا دض رمتسم حافك خ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر شاع

 يتلا ةلتكتملا ىوقلا دض لصاوتم داهجو .ملاعلا ىلع رطيست يتلا
 ءاج املف .هللا ريغ ةدابع نم ناسنإلا ريرحتل ةوعدلا ةقالطنا ضراعت

 ىلع هتمعن هللا متأو .اجاوفأ هللا نيد سانلا لخدو .حتفلاو هللا رصن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر خوت .انيد مالسإلا مهل يضرو .دمحم ةمأ
 .ةنامألا غلبو .ةلاسرلا ىدأ امدعب .ملسو

 تعقو .ةرشابم ةعيابملا هذه دعب نكلو .هل ةفيلخ ركي ايأ سانلا عيابو
 نأو هلا الإ هلإ ال نأ نودهشي اوناك سانأ نم "مالسإلا خ ةروت لوأ

 اهب موقي يتلا ةكرحلا اهب دصقأ اناو .باتكلا اذه تاقلح يف ةروثلا ةملك تلمعتسا دقل ٢-

 هذه ثعاوب تناك امهم ايداصتقا وأ ايعامتجا وأ ايسايس وأ اينيد مهيضري ال عضو رييغتل سان

 هرعشت دق ام .تاقلحلا هذه يق ةروث ةملك لامعتساب دصقأ ملو .عضولا اذه ناك ايأو .ةكرحلا

 (فلؤملا) .اهتديقعو ةمأ ةايح يف يرذجلا رييغتلا هب دصقي يذلا قيمعلا ىنعملا نم ةملكلا هذه

 جرح



 : ! .ر بهم( رمبوجس

 .هيبقع ىلع دترا نم نيرئاثلا ءالؤه نم ناكو .هللا لوسر ادمحم
 ءادأ نع عنتماف .هلاومأ هيلع تزع نم مهنمو .هب فرتعا ام ركنأو

 .. ةاكزلا

 مغر .هللا لوسر ةفيلخ مهنم هفقو يذلا مزاحلا فقوملا ي ناكف

 .بلصلا مزاحلا فقوملا اذه 2 ناك .هل ةباحصلا ضعب ةضراعم

 ءاضقو .هللا نيدل ارصنو .مالسإلا مدقل اتيبثتو .هللا مكحل ارارقإ

 .نمألا بتتساق .اهب نيمئاقلاو .ةنتفلا وأ ةروثلا هذه لوصأ ىلع امربم

 اهيلإ اعد يتلا ةلاسرلا ءادأ ةي نوملسملا رمتساو رومألا ترقتساو

 ديجملا دهعلا كلذ .رمع ةفالخ ةليطو .ركب يبأ ةفالخ ةليط .دمحم

 .ةوبنلا رصعل ادادتما قحب ربتعي يذلا

 اهتريس ةلماك تاونس تس رومألا تراسف .ةفالخلا نامثع ىلوتو

 لكاشم ترهظو .ريغتت لاوحألا تأدب مث .نيقباسلا نيتفيلخلا نمز
 نم لينلاو ةفيلخلا لامعأ دقن حبصأ دقف ةفالخلا ريس رثعتو .ةديدج

 .تاعمتجملا نم ريثك خ يرجيو .ةنسلألا نم ريثك ىلع ىشفتي هكولس
 تبهذ يتلا ةحماجلا ةروثلا تناك ىتح ىرخأ تاونس تس متت ملو

 تناكو .ةباحصلا نم ريثك رصبو عمس نيب نامثع ةايحب تبهذ اميق
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةافو دعب ةيناثلا ةروثلا هذه

 نم لوأ ناكو .نينمؤملل اريمأ بلاط يبأ نب يلع نوملسملا عيابو

۔جر>



 متت نأ تداك ام نكلو .ماوعلا نب ريبزلاو هللادبع نب ةحلط :عياب

 رابك نم ةعامج عم ةروثلا ءاول نالمحي ريبزلاو ةحلط ناك ىتح ةعيبلا
 .ةشئاع نينمؤملا مأب اورهظتسا دقو .ةباحصلا

 ةروثلا هذه 2 لتقو .ابلص امزاح افقوم نيرئاثلا عم ةفيلخلا فقوو
 ةحلط اهيف بهذ نميف بهذ .نيملسملا نم ليلق ريغ ددع ةنحاطلا

 ةمامإلا ةريظح ىلإ نيرئاثلا ةيقب عجرو .نينمؤملا مأ تياتو .ريبزلاو
 .مالسإلا ةثلاثلا ةروثلا يه هذه تناكو .ةمألاو

 ءودهلا دالبلا ىلإ دوعيو .ةنحاطلا برحلا هذه يهتنت دكت مل

 ةيالو نع لوزعم هنأو .تلشف ةروثلا نأ ةيواعم فرعيو .رارقتسالاو

 لامع نم لماع ذئنيح وهو .ماشلاب ةروثلا نلعأ ىتح .ةلاحم ال ماشلا

 نينمؤملا ريمأ دعتسا دقو .نامثع مدب بلاطي هنأ رهظأو .ةفيلخلا
 .يوقلا هشيج زهجو .اهتقيس يتلا ةروثلا أفطأ امك .ةروثلا هذه ءافطإل

 فورعملا عضوملا رئاثلا دنجلاب ىقتلا ثيح .ماشلا وحن هب راسو
 عئالط ترهظ ىتح لاتقلا رمتسا مث .ةكرعملا تأدبو (نيفص)
 قبي ملو .ةكرعملا مامز كالتما ىلع ةفيلخلا شيج فرشأو .رصنلا

 رتشألا اهنع ربع .تاظحل الإ ةحماجلا ةروثلا هذه ىلع ءاضقلل

 اوأجلو ةعدخلاو ةليحلا ىلإ نورئاثلا أجتلا (ةقانلا قاوفب) يعخنلا

 قارعلا لهأ ايد نوحيصي مهو فحاصملا اوعفرف .ةديكملاو ركملا ىلإ
.«هللا باتك مكنيبو اننيب



 ييهو 3. س

 ميكحت ىلا هشيجو يعرشل ا ةفيلخلا اوعدو .ةنده نورتاثلا بلط

 .ةعدخلا هذه ىلإ هشيج نم ضعبو نينمؤملا ريمأ نطف دقو .نيمكح

 هفقوم فقي نأ نم الدب هنكلو .ةندهلا هذه نم دصقلا اوفرعو

 دقو ۔-رصنلا ققحتي ىتح :نيرتئاثل ا دض هبرح لصاويو ٠ مزاحل ١

 ةمألا فص ىلإ اودوعيو .مهتحلسأب ةاغبلا يقليو - هرئاشب تققحت

 ٠كلذ مزاحلا هفقوم فقي نأ نم الدب .هيلع اوغبو .هنع اوقشنا يذلا

 مهرثكأو .ةعدلا بالط ةحيصنب تخأو .ةميزهلا ةاعدل باجتسا

 لبقو ميكحتلاب يضرو .'"”صاعلا نب ورمع نم وأ ةيواعم نم دوعوم

 .لاحلا لاتقلا فاقيإب رمأو .ةندهلا

 لعج يذلا .عئاملا فقوملا اذه ىلإ ةعبارلا ةروثلا هذه تهتنا اذكهو

 ةاغبلا بيصن لعجو .ةيواعم قح عم ىواستي ةفالخلا 2 يلع قح

 نع عفادي يذلا ةمألا شيج بيصن يواسي باوصلا نم نيرئاثلا
 .ةعييلاب تدقعناو .ىروشلاب تمت ةيعرش ةفالخ

 هورذحو يلع باحصآ نم ةندهلا ةعدخ ىلإ اونطق نيذلا ىعادتو

 .اهنع لزانتلاو هتفالخ خ كشلا ينعي اهلوبق نأ هوربخأو .اهلوبق نم

 .(مهينمم ةيواعم ناكو) ٤٨ ص ريسلا ف يخامشلا سابعلا وبأ لاق ٢-

 ۔جوح



 , هبهو( .ن ")هيوسم

 الو .كشلا هيلإ قرطتي ال قح ةيعرشلا ةفالخلا نأ نيرصم اوناكو
 )٨'. ةمواسملا اهيف لبقت الو .عوجرلا اهيف زوجي

 نيركاملاو .هشيج نم ةميزهلا ةاعدل بيجتسي نأ يلعل رطخ ذإو
 فرشلا نع لزانتيو .هديب يذلا قحلاو .هسفن خ كشي نأو .هودع نم

 ذخأ ةيضق ذ .هلامع دحأ نيبو هنيب يواسيو .نوملسملا هالوأ يذلا

 ىلاإ خضرو .ادهعو اقثوم اهيف هنم تذخأو .ةمألا نم ادهع اهيف

 .هللا مكح هيف لزن اميف لاجر ميكحت
 .ميكحتلا اوضتري مل نيذلا كئلوأ ىعادت .كلذ يلع لعف نيح

 ةعيب نأو .هل قح ال غاب ةيواعم نأ نوري مهو .هلوبق نم ايلع اورذحو

 قبت ملف .ميكحتلاب ًهئاضرو ةندهلا ىلع هتقفاومب تخسفنا دق يلع

 .قاثيم مهيلع دحأل سيلو .ةعيب مهقانعأ ي دحأل
 ءارورح ىمسي عقوم ىلإ اونكرو .يلع شيج اولزتعي نأ ىلإ اوعادت

 ةيضق خ ةمألا هاجتاو .ثداوحلا ددجت نورظتني .هيف اولزعناف

 ةروثلاب :يلع شيج نع لازعنالا اذه ىمسي نأ نكميو .ةفالخلا
 فقومو .ةيبلس ةروث تناك نيحلا اذه ىلإ ةروثلا هذه نأ ولو .ةسماخلا

 “نيمكحلا ميكحت لبق ةنجلا ىلإ حئار نم له ":ىدان يذلا رساي نب رامعو مهنم ٤-
 نب رامعو .اعيمج اودهشتسا ىتح ةيواعم شيج اولتاقو نيلتاقملا نم فيفل هيلإ مضناف
 ةتفلا هلتقت رامع حيو ":ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيف لاق يذلا يباحصلا وه رساي

 ."رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي ةيغابلا

 ۔جر>



 ترج دقو .رومألا ىرجم رظتني يذلا دياحملا فقوم ناك اهباحصأ

 نافرطلا هددح يذلا دعوملا غلب امف .اهل عقوتي امم عرسأب رومألا

 بودتم يرعشألا ىسوم وبأ نلعأو .سانلا عمتجا ىتح ةندهلا ءاهتنال

 نوراتخي نيملسملا نيب ىروش رمألا كرتو .ةفالخلا نع يلع لزع :يلع
 .نوؤاشي ْنَم

 نورظني مهف .عقاولاو ثداوحلا قطنم نومعبتتي نودياحملا ءالؤه ناك

 .ةليحلاو ركملاب هسفن ضرفي نأ لواحي غاب ىلإ مهترظن ةيواعم ىلإ

 ةفالخلا رمأ َلوتي مل وهف .هلزع ىوعدل نزو يأ نوميقي ال مهف كلذلو

 بصتم نم هلزمعل ىنعم الف .ىروشلاب الو هاركإلاب ال .نيحلا كلذ ىلإ

 نأل .هل صاعلا نب ورمع ةيلوتل نزو يأ نوميقي ال امك .هيف وه سيل

 نيتمؤملا ريمأ ةيلوت ذ نوملسملا هضوفي مل ارمع

 ىلع نامكحلا قفتي نأ نوعقوتي اوناك دقف يلع ىلإ مهترظن امأ
 لزاتت يتلا ةيعرشلا ةغبصلا يلع ىلإ عجرت ذئنيحو .مكحلا ة هرارقإ

 تحت مهفوفص اودحوي نأ ذئنيح نيملسملا ىلع بجيو .اهتابثإل اهنع
 .هللا باتكب مهيف ماق ام هتعاط

 نلعأ .ةملاظلا ةيضقلا هذه ة هلثميل يلع هراتخا يذلا بودنملا نكلو

 .رايتخالاو ىروشلل حبصأ رمألا نأو .نيملسملا رمأ نع ايلع لزع هنأ

 اوناك نمم رخآ ددع مهيلإ مظناو .نيدياحملا ءالؤه فقوم ديأتو

 مهنيب اميف رمألا اوثحبو .نيحلا كلذ ىتح يلع بناج ىلإ نوفقي

:ة
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 ال ملاظ غاب ةيواعم اذهف .ةفيلخ نود اوحبصأ نيملسملا نأ ساسأ ىلع
 هراتخا يذلا بودنملا هلزعي يلع اذهو .نيملسملا رمأ ىلوتي نأ نكمي

 ةفيلخو نينمؤملل اريمأ هوعيابف .يبسارلا بهو نب هللادبع اوراتخاو
 .مهرظن غ سماخلا يعرشلا ةفيلخلا وهف .بلاط يبأ نب يلع دعب نيملسملل

 ةمالا ماسقنا

 :لود ثالث ىلإ ةمسقنم ةيمالسإلا ةمألا تحبصأ ةوطخلا هذهبو

 ةلودو نيحلا كلذ ىلإ دحأ اهيلع هعيابي مل نإو - ةيواعم اهسأري ةلود

 داعو - نيمكحلا ةموكح هرظن غ تلشف نأ دعب بلاط يبأ نب يلع اهسأري
 هل يرعشألا ىسوم يبأ لزعب فرتعي نأ نود ىلوألا ةعيبلاب كسمتساف
 دعب -يبسارلا بهو نب هللادبع اهسأري ةلودو -ميكحتلا ةيضق ي هبودنم

 مث .ميكحتلا هلوبق دنع يلع نع اولصفنا نيذلا نم ريبك عمج هعياب نأ
 قرفلا هذه نم ةقرف لك عمو -ةقالخلا نع يلع لزعب مكحلا نالعإ دنع

 .'”ةنجلاب مهل دوهشملا ضعب مهيفو .ةباحصلا رابك نم ليلق ريغ عمج
 .نيملسملا نيب عقو يذلا شاقنلا اذه اولزتعا اعبار اقيرف كانه نأ ىلع

 .فحاصملا تعفر نأ دعي .يلع عم نيفص يف لتقو .هنع هللا ينر رساي نب رامع ةنجلاب مهل دوهشملا نم ٥-

 نم هلتق) : هلوقب باجاف كلذ يف ةيواعمل ليق دقو .لتق ىتح ةكرعملا ىلإ عفدناو ةندهلا ةوعدل بجتسي ملف
 هللا ىلص هللا لوسر نأ : ةشناع تثدح دقف .يدعسلا ريهز نب صوقرح ةنجلاب مهل دوهشملا نمو .(هجرخا

 يدعسلا ريهز نب صوقرح لخدف .ةنجلا لهأ نم . بابلا اذه نم لخدي نم لوا : اموي اهل لاق ملسو هيلع
 ١١ ع .ميكحتلا ركنا نم عم صوقرح لتقو .مايأ ةثالث ثيدحلا رركت دقو .ءام رطقت هتيحلو
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 نم ١ دحاو اوديؤي ملو . مهسفنأل اهوبلطي ملف .ةقالخلا ةيضق نع اودعيو

 .رمع نب هللادبعو .صاقو يبأ نب دعس :ةداسلا قيرقلا اذه نمو .اهيبلاط

 .ديز نب ةماسأو يراصنألا ةملسم نب دمحمو

 ركف .دنجلا نم هتعاط تحت يقب نمو .هشيج يلع مامإلا عمج نأ دعب

 .ديدج نم هعاضخإ ةلواحمو .هتروث دامخاو ةيواعم ىلع ةركلا ةداعإ 2

 .يبسارلا بهو نب هللادبع ةبراحمب هيلع اوراشأ "هباحصأ ضعب نكلو

 ۔ةفالخلل يعرشلا قيرطلا وهو

 ةبراحم ىلإ ةيواعم ةبراحم نع لدعق .يأرلا اذه باوصب يلع عتتقاو

 وه مهمامإ نأ نودقتعي بهو نب هللادبع عابتأ ناكو .'"بهو نب هللادبع

 لهاب ينثي مث الوأ ناورهنلا لهأ ىلع يضقي ناب يلع مامإلا ىلع رصأ يذلا .يدنكلا سيق نب ثعشألا مهنم ٦-
 نم ناك دقف .هنم ذخاي ال نا يلع مامإلاب ايرح ناكو .ادج ةبيرم -سيق نب ثعشألا_ لجرلا اذه فقاومو .ماشلا

 نم ناك ذإ ةفالخلا هيلوت رثإ هلزع يلع مامإلاو ١١٢(. ص .نادلبلا حوتف :يرذالبلا) تتح يبنلا توم دعب نيدترملا
 عم برحلا فقوب يلع مامإلا ىلع حلأ يذلا وجو ٢٢٠( ص ١ ج .فارشألا باسنأ :يرذالبلا) نافع نب نامثع ةالو

 يأ دافيإ ىلع رصأ يذلا وهو .يلع مامإلا شيج يف لئابقلا ىلع ميكحتلا باتك أرق لب ميكحتلا ةركف لوبقو ةيواعم
 ج .ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا .١-۔٤ ص ٣ج .يربطلا خيرات :يربطلا) صاعلا ني ورمع لباقم نوكيل يرعشألا ىسوم

 ةيخيراتلا تاياورلا رهظأو .ةيواعم نع همزع ىنثو ناورهنلا لحأ دصقب يلع مامإلا ىلع حلا يذلا وجو ٢٧٢٨( ص ٧
 براق ىتح سيق نب ثعشألا ايجانم كلت هتليل مجلم نبا تاب دقف يلع مامإلا لايتغا يق اريبك ارود هل نأ تبثت

 .( ص ٢ ج .ىربكلا تاقبطلا :دعس نبا) ايلع لتقو هفيس لوانتف مايقلاب هرماف عولطلاب رجفلا
 جراوخلا اولتاقت ال ":هباحستأل لاق امدنع لعف اميف اطخا دنا حضوأو .رهنلا لحأ يف لعف ام ىلع يلع مامإلا مدن ٧-

 نم سيلف يدعب نم - نيتلؤملاو ةاورلا فرحت نم وح امنإو .ةينمزلا ةرتنلا كلت يف ارحاظ نكي م حلطمحملا اذه -
 يلع مامإلا بضغو .(ةيواعم هب دصقيو) هباصاف لطابلا دصق نمك (ناورهتلا لحأ دصقيو) هاطخاف قحلا دصق
 اممو "ليجنإلاو ةاروتلا لحأ كنلوا كحيو “:يلع مامإلا لاقف "اعنص نونسحي ال نيذلا ءالؤه ":لجر هل لاق نيح

 اذام :لاقو .انيزح امجاو هتأرق .هقمتح يذلا رصنلاب هننهت هل ةنبا هتءاج ةكرعملا نم عجر امدنع هنأ كلذ ف ىوري
 عمسأ ال يلام :ناورهنلا ةكرعم دعب لوتي ناك ايلع مامإلا نأ هخيرات يف يربطلا ركذو .انءاهقفو انءارق انلتق ؟انلعف
 ؟؟؟ لبق نم اهعمسأ تتك امك نآرقلا ةءارق

 ريبخ هنم لحنلا كاذ بوعيو مهتدتف نيح لحنلا يود تدشن

 ۔جوح
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 نارئاث ةيواعمو -لزمعلاو ميكحتلا دعب -يلع نم الك نأو قحلا مامإلا

 .ةمالاو ةمامإلا ةريظح ىلإ عوجرلا امهيلع بجي
 اهتيحض بهذو رصعلا كلذ خ تلعتشا يتلا تاروثلا ةصالخ هذه

 ردق زاجيإب اهصخلأ نأ تلواح دقو مالسإلا لاطبأ نم فالآلا تارشع

 كئلوأ اهب اهاري يتلا ةيوازلا نم ةيضقلا حاضيإب ةيانع عم .عاطتسملا

 كئلوأ .جراوخلا ةملك بدألاو خيراتلا بتك ضعب خ مهيلع قلطي نيذلا

 يعرش قيرطب دقعتت مل ةعيبلا نأو .قحلا باحصأ مهنأ نوري نيذلا موقلا
 هعياب يذلا ةفيلخلا كلذ .يبسارلا بهو نب هللادبعل الإ ميكحتلا دعب

 دوهشملا ضعب مهنيب نم .ةباحصلا رابك نم ريثك مهيف ةمألا نم روهمج
 .ةنجلاب مهل

 ؟ مه نم جراوخلا
 هنم صلختسن نأ اندرأو ،ثحبلا اذه لوأ ىلإ انعجر اذإف

 مسا اهيلع قلطنل .ةروثلاب تماق يتلا فئاوطلا نم .ةنيعم ةفئاط

 نيتيحانلا نم .الماك اقابطنا اهيلع مسالا اذه قبطنيف .جراوخلا

 نع جراوخو ةفالخلا نع جراوخ نونوكيو .ةينيدلاو ةيسايسلا
 .اقباس هاندروأ يذلا ثيدحلا مهيلع قبطنيو .نيدلا

 مسالا اذه اهيلع قلطن نأ اننكمي ةرئاثلا فئاوطلا هذه يأف

 ىلإ نونئمطم نحنو مالسإلا نع جورخلا ىنعم هيف نيظحالم

۔جر>
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 نيعم رايت ىلإ انقايسنا مدعو انلالدتسا ةيقطنمو .انماكحأ ةحص

 ؟؟؟ خيراتلا تارايت نم

 عئانص وأ ةعيشلل اعبت امإ اوناك دقو .نيخرؤملا لئاوأ رثكأ امأ
 رمألا اودجو دقف . مهيعوبتم ءاضرإ ىلع نيدهاج نولمعي .نييومألل
 كرتشملا ودعلا ىلع جراوخلا ةملك اوقلطأف .ءانع مهفلكي مل الهس

 يتلا نيملسملا نم ةفئاطلا كلت ىلع اهوقلطأ .ةعيشلاو نييومألل

 تراثو . امامإ بهو نب هللادبع تعيابو ميكحتلا دنع اًّيلع تلزتعا
 راس نمم اهدعب نمو .ةيومألا ةلودلا ذ مكحلا داسفو .ملظلا ىلع

 .نيدشارلا ءافلخلا ةريس نع بكنتتو .قيرطلا كلذ

 .لوبقملا نوللاب ةيمستلا هذه نوخرؤملا كئلوأ غبصي يكلو
 تلمع دقو .ينيدلا ىنعملاب جورخلا ةملكل يسايسلا ىنعملا اوطبر
 تيبثت ىلع .ةيومألاو ةعيشلا :نيتفئاطلا اتلك خ ةياعدلاو ةطلسلا

 ثيداحألا تائم تعضو ىتح .ليواقألا هذه رشنو قالطإلا اذه

 قورملا ةبسنو .مهيلع عينشتلاو .جراوخلا ىلع نعطلا ة ةبوذكملا

 .مهئامعزو مهئاسؤر نم دارقأ ىلإ وأ .اعيمج مهيلإ رفكلاو
 ايندل هنيدب ىحض ىذلا دئاقلا ةرقص يبا نب بلهملا ناك دقو

 نعطلا خ ةبوذكملا ثيداحألا هذهل نيعضاولا رثكأ نم .ةيمأ ينب

 نولوقي اوناكف .سانلا هب هفرعو كلذب رهتشا ىتح .جراوخلا ىلع

+:



 .'"}(بذكي حار):اجراخ هوأر اذإ

 اوقصلي نأ اوعاطتسا ام لكب نولواحي ةعيشلاو نويومألا ناك

 -نيدلا نم جورخلاب رسف نأ دعي- جراوخلا بقل ٠ بقللا اذه

 ءيدايملاب .ةدشو رارصإ 2 نوداني نيذلا نيرئاثلا ءالؤهب
 ةعارب نم اوتوأ امب نولواحي ةعيشلا ناكو ؛ةفالخلا 2 ةلداعلا

 .اهيف نيعماطلا نم مهريغ ناك امك .يلع تيب 2 اهورصحي نا
 ةحلصملا بسح .ةبورعلا وأ ةيشرقلا وأ ةيمشاهلا اهل طرت

 .نيحلا كلذ ة ءارآلا باحصأل ةيسايسلا

 هيلإ هجتا يذلا هاجتالا ةبراحم ىلع عمتجت تاهاجتالا هذه لكو

 نأ ىري يذلا لداعلا هاجتالا كلذ .يبسارلا بهو نب هللادبع عابتأ

 هلل ١ دنع ْمَكَمَرَكَ نإ 7 ٬تايج اولاو قوقحلا 2 نوواستم نيملسملا ١

 .(, .وقتلاب الا !يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال» (٢١:تارجحلا )4 كام

 ةرفص يبأ نبا بلهملا هب مهبراح امم ناكو):ةسداسلا ةعبطلا نيمأ دمحأ ذاتسألل مالسإلا رجف يف ءاج ٨-
 ام جراوخلا رمأ نم هب فعضيو .هموق رزأ هب دشيل ثيدحلا عضي ناك دقف :مهيلع ثيداحألا قالتخا

 هيف و ! بذكي حار :اولاق اجراخ بلهملا اوأر اذإ دزألا نم يح ناكو .ةعدخ برحلا نإ :لوقي و .دتشا
 :مهنم لجر لوقي
 ۔ لوقت ام قدصت تنك ول ىتفلا لك ىتفلا تنأ
 دقن دقو .جراوخلا مذ يف بدألاو خيراتلا بتك اهب تثلم ثيداحأ نم ىرت اميف رسلا وه هلاثمأو اذه لعلو
 تعبطو .ةيندرألا تيبلا لآ ةعماج يف ةمدقملا ريتسجاملا ةلاسر يف يعباسلا رصان خيشلا ثيداحألا هذه
 .ةيتامولعملا ةكبشلا نم اهيلع لوصحلا نكميو ."ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا" ناونعب تاعبط ةدع ةلاسرلا

 ميعن وبا و (()٥١٨٣٧١[, بعشلا )) ف يقهيبلاو ]٢٥٢٦[. دمحأ هجرخأ ٩١-

 .٠٠١ص/٢)((ةيلصلا)) ي
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 « هبهو . رموس

 تاروتلا ربطأت

 لوسر ةاقو ذنم عقو تاروثلا نم اددع نإ :ثيدحلا اذه ردص 2 تلق

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةفالخ ءاهتنا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 عم .جراوخلا بقل اهب نيمئاقلا ىلع قلطي نأ قحي تاروتلا هذه يأف

 ؟نيدلا نم قورملاو ةيعرشلا ةفالخلا نع جورخلا ةظحالم
 ىلإ تاروثلا هذه مسقأ نأ عيطتسأ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا ليهستل

 ۔-:ماسقأ ةثالث

 ٠ مالسإلا نكمت مدع ريغ بابسأ الو ليلعت اهل سيل ةروث :لوألا

 ةلاسرلا لماكتب حيحصلا ناميإلا مهناميإ مدعو .اهب نيمئاقلا بولق

 عنتماو .قيرف اهيف دترا يتلا .ىلوألا ةروثلا خ اذه ىلجتيو .ةيدمحملا

 .ةاكزلا ءادأ نع رخآ قيرف

 ةيقيقحلا اهبابسأ امأ :ةلوقعم ةرهاظ بابسأ اهل سيل :يناثلا

 لثمتيو .ةلامع وأ ةفالخ نم .ةلودلا بصانم ىلع عازنلا يهف .ةيفخلا

 ةعبارلا ةروثلا يو .ريبزلاو ةحلط اهب ماق يتلا ةثلاثلا ةروثلا خ كلذ

 .نايفس يبأ نب ةيواعم اهب ماق يتلا

 اهنأ رظانلل ىءارتي ةرهاظ بابسأ ىلإ تدنتسا ةروث :ثلاثلا مسقلا

۔جو>
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 ةو .ا':)نامثع اهيف لتق يتلا ةيناثلا ةروثلا ذ كلذ لثمتيو .ةلوقعم

 ميكحتلا دعب يلع شيج نم ةعامج اهيف لزتعا يتلا ةسماخلا ةروثلا

 .هل يرعشألا ىسوم يبأ لزعو

 ةفيلخ نع يسايسلا جورخلا وه .جراوخلا ةملك نم دوصقملا ناك ولف
 .ريبزلاو ةحلط ىلع ةملكلا هذه قالطإ ناكل .ةيعرشلا ةعيبلا هن تمت

 امأ .حضوأو رهظأ نامثع ىلع نيرئاثلا ىلع وأ .هعابتأو ةيواعم ىلع وأ

 هذه قالطإ نكمي ال هنإف ينيدلا ىنعملا عم يسايسلا ىنعملا ظحول اذإ
 .يلعل نيلزتعملا ىلع اهقالطإ ريسعلا نم هنأ امك .مهيلع ةملكلا

 مسقلا نم اوناك ءاوس نيرئاثلا ءالؤه نا رسعلا اذه 2 ببسلاو

 لوصأ نم لصأل نيركنم ريغ اوراث امنإ ثلاثلا مسقلا نم وأ يناثلا

 ةفئاط لك عمو .ةرورضلاب نيدلا نم مولعمب نيبذكم الو .مالسإلا

 .ةنجلاب مهل دوهشملا ضعب مهيف .ةباحصلا رايك نم قيرف مهنم

 دمحمك مهنم ددع اهيف كراش لب .ةباحصلا نم ريبك ددع نم ةكرابمب تناك ثيح 1٠-

 لوقعملا نم سيل ذإ .عيشا املثم عاعرلا نم ددع اهب ماق ةروث تسيلو .هريغو ركب يبا نب

 ىارم مامأ رهش ةدم مهتفيلخ اورصاحيو نيملسملا لقعم لوخدب عاعرلا نم ددع موقي نأ

 !!! اميش نولعفي ال مهو ةباحصلا نم عمسمو



 قورملا تاياور

 دوصقملا نوكي ال -تحص اذإ - قورملا ثيداحأ نإف اذه ىلع ءانبو

 ةفالخ ىلع اوجرخ نيذلا كئلوأ .ىلوألا ةروثلا باحصأ الإ اهنم

 عيطتسي ءالؤه نإف .اهلوصأ نم لصأل وأ ةعيرشلل نيركنم ركب يبأ

 ةملكلا هذهب دصقي وهو .جراوخلا ةملك مهيلع قلطي نأ ثحابلا

 عمجم ةفالخ نع مهجورخل .نئمطم وهو ينيدلاو يسايسلا اهيينعم

 نكرب مهبيذكت وأ .هب اونمآ امدعب ةلمج مالسإلل مهراكنإو .اهيلع

 ةفيلخ مهبراحي نأ هب اوقحتسا اراكنإ .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تبات

 نإل «:مالسلا هيلع هلوقل اقادصم .اهيف ةداوه ال ابرح لوألا هللا لوسر

 هتفيلخ مهلتق دقو - ثيدحلا حص نإ - «دومث لتق مهنلتقأل مهتكردأ
 .مالسلا هيلع هربخل اقيقحت دومث لتق هنع هللا يضر

 .مهكردي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هعقوت نم يأرلا اذهل سنأتسيو

 .مهنم هلل مقتني نأ لمأي ناك هنأو .هنم مهنمز برق ىلع لدي اذه نإف
 اناحتمإ مهتنتف نوكت نأو .اليلق هنع اورخأتي نأ تءاش هللا ةدارإ نكلو

 .هنع هللا يضر قيدصلا دي ىلع مهتبوقع نوكت نأو .ركب يبأ ةبالصل

 ثيدحب سنأتسي كلذك .ىنعملا اذهل ثيدحلا اذهب سنأتسي امكو

 نيسلا لامعتسا نإف (قرميس وآ جرخيس ) لوقت يتلا ةياورلا ي قورملا

-ج
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ برقأ نكي ملو .جورخلا برق ىلع لدي

 برح هلهأ براحو قيدصلا هيلع ىضق يذلا جورخلا اذه نم ملسو

 .دومث

 اقرف فصت يتلا ثيداحألا هذه دنع ةليوط ةفقو فقأ يننأ ىلع

 يتلا بابسألا نآلا كلمأ ال يننأ ولو .نيدلا نم قورملاب نيملسملا نم
 .اهتحص ذ كشلا ىلع ينلمحت

 نع ثدحتت يتلا ثيداحألا هذه نأ ثداوحلا قايس نم رهظيو

 نكمأ فيكفالإو .ىلوألا تاروثلا ثودح دنع ةفورعم نكت مل .جراوخلا

 ةفالخلا نع نوجراخلا اهب فصوي ال نأو .ةنسلألا ىلع رودت ال نأ

 نمز خ نيدلا نع نوجراخلا الو .يلعو نامثعو ركب يبأ نمز
 وأ ةفالخلا راصنأ اهنم ديفتسي ال ةظوفحم ىقبت اذامل ؟قيدصلا

 نم ليلق ريغ ددع اهتيحض بهذ ةحماج تاروث عبرأ نغ اهموصخ

 ثيداحألا هذه نأ ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ .لاطبألا نيملسملا

 كلذ دعب تعضو امنإ اهنإو .تاروثلا هذه عوقو دنع ةفورعم نكت مل
 ءاضقلاو مهلاتق ىلع يلع لمحلو .ناورهنلا لهأ ىلع عينشتلل ادصق

 ركفيو .مهلاتق ا ددرتيو .مهئامد نم يلع جرحتي نأ نم افوخ .مهيلع
 .دنس مهيأرلو ٠قح ءالؤهل نوكي دق هنأ ايقطنم اريكفت

 هلامعأ خ ريكفتلا ريثك اهسفنل ةبساحملا ديدش يلع ناك دقو

 سابعلا وبأ هلاق ام اذهل لديو .ثادحأ نم هيلع مدقأ ام نزي .ةقباسلا

۔جز=
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 .موقلا زجان :'''لثعشألا لاقف):(ريسلا) ميقلا هباتك ن يخامشلا

 .يلعب نوطيحي نيذلا ةعيشلاف ''"'(انيلع مهودسقأ سانلا اوملك ناو
 .سانلاب ناورهنلا لهأ لصتي نأ نوشخي .ةلود اونبي يكل نوحفاكي مهو
 ه أطخ ميكحتلا لوبق نأ .ناهربو ةجح نم مهيدل امب مهوعنقي نأو
 ةعيبلا نأو .ةلطاب لزعلاو ميكحتلا دعب يلع ةقالخ نأو .ةسايسلا
 .يبسارلا بهو نب هللادبع وه قحلا ةفيلخلا نأو .قانعألا نع ةطقاس

 نأ نوفاخي ةعيشلا ناك .نيملسملا نم ليلق ريغ روهمج هعياب يذلا
 هذه ىلع اوضقي نأ نوديري مهف كلذلو .سانلاب ناورهنلا لهأ لصتي

 .اهتحصب اوعنتقيو .عيمجلا اهمهفيو سسانلا ي رشتنت نأ لبق ءارآلا
 ولق .اهباحصأ ىلع ءاضقلاب الإ ءارآلا هذه ىلع ءاضقلا نكمي الو

 فوس ءيش لك نإف .ءامدلا ةقارإ نم زرحتو .رمألا اذه خ يلع ددرت

 هذه ذاختا ىلع قرطلاو لئاسولا ىتشب لمحي نأ بجيف كلذلو ؤعيضي
 .ةمساحلا ةمزاحلا ةوطخلا

 .ةوطخلا هذه ذختاو ،ثعشألا يأرب عنتقاف .هوعنقي نأ اوعاطتسا دقو

 نأ عطتسي مل هنكلو .ناورهنلا لهأ ىلع ىضقف .ةزجانملا ةركف ذفنو
 اهيف امب تبرست يتلا ةركفلا هذه .اهيلإ اوعد يتلا ةركفلا ىلع يضقي
 أدبم تحبصأ ىتح .لوقعلا نم ريثك ىلإ ةيعقاوو ةحارصو قدص نم
 .تابثو ةعاجشو ربصب هوقنتعم هنع لضاني

 .لجرلا اذه لاح نع مالكلا مدقت ١-

 ٥٢ ص ريسلا ١٢-

 ۔جوح
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 ةصالخلا
 عابتأ ىلع نيخرؤملا ضعب اهقلطأ .جراوخلا ةملك نأ ثحبلا ةصالخو

 فرصتت ال ثيحب .ايبدأو ايخيرات اقالطإ يبسارلا بهو نب هللادبع

 ةعومجم ىلع مسا قالطإ نإف سثحب ريبك اذه ة سيلو .مهريغ ىلإ
 امأ .ةيمست درجم قالطإلا اذه ناك اذإ ةيمهأ يذب سيل سانلا نم

 قلطن نأ لبق ثێيرتن نأ انب نسحي هنإف ينيد لولدم هيف يعور اذإ

 ضعب سوؤر ىلع ضرفغملا خيراتلا هطلسي يذلا .بيهرلا مكحلا اذه
 هيف فرتعن يذلا نيحلا ذ .ةظلغو ةواسق ه ةيمالسإلا فئاوطلا

 .اهيف ءاج اميو .اهلماكتبو (دمحم) ةلاسرب نمؤت فئاوطلا هذه نأ

 ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ اهتايرظنو اهئارآ دنتستو

 ربخ خ دروو 6ليزنتلا ءاج ام ىلع اهتججاحم خ دمتعتو ..مالسلاو

 مهنأ ولو لالض ىلع عمتجت ال يتلا .ةمألا هيلع تعمجأو .موصعملا
 .ليوأتلا ذ اوأاطخأو .مهفلا ذ اوفرحنا

 نع عافدلا ديرأ يننأ لصفلا اذه ىلع علطي نم ضعب دقتعي دقو

 .مهئاطخأ حيحصتو .مهلامعأ ريربتو .جراوخلا

 ينقاس هنأ رمألا ذ ام لكو .كلذ نم ءيش ىلإ دصقأ مل يننأ عقاولاو

 مهتايرظنو مهثاحبأ ني اهتدجو يتلا ةيقطنملا .ثيدحلا اذه ىلإ
 ثداوحلا روصأ نأ عاطتسملا دهج تلواحو .ةفالخلا ةيضق

۔جوح



  

 .تارايتلا نم رايت عم قاسنأ نأ نود رصعلا كلذ خ اهيلإ يعاودلاو

 ةيفطاعلاو ةيسايسلا تارثؤملا نم ادرجتو ةقد رثكأ يماكحأ لعجأو

 كلت دئاقعلا خ نيثحابلاو خيراتلا باتك ىلع ترثآ يتلا .ةيحلصملاو

 . .باوصلل قفوملا هللاو .قباوسلا روصعلا
 لوسر باحصأ لجأ يننأ .لصفلا اذه رخآ غ حرصأ نأ ينرسيو

 هيلع هرمأل الاثتما هباحصأ هل عدأ يننأو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لتم اندحأ قفنآ ول هنأ ملعأ يننإو . اريخ الإ مهيف لوقأ الف .م السلا

 هللا نأ افرش مهبسحو .هفيصن وأ مهدحأ دم غلبي نلف ًايهذ دحأ
 لعشم ةلمح نم ىلوألا ةعفدلا مهنأو .هللا لوسر ةبحصل مهراتخا

 ة مالسلا هيلع لاق امك .مهل رفغف مهيلع علطا هللا لعلو .مالسإلا

 .ردب لها

 الوق وأ اكلسم مهيلع بيعت ثيداحأ مهيف تدرو نيذلا كقلوأ امأ

 يننإو اهيوار ىلع اهتدهعو .ثيداحألا كلت ىتعم مهيف زواجتأ ال يننإف

 نوكي دق ام يل رفغي نأ هناحبس هيلإ عرضأو للزلا نم هللا رفغتسأ
 .ةيادهلاو قيفوتلا يلو هنإ .هنع ىضري ال امم ملقلا هيلإ قلزنا

 ۔جےح
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 : ةظحالم

 ثحبلا ديزمل اهيلإ عوجرلا نكمي ةينورتكلإ عقاوم

 :يضابإلا بهذملاب قلعتي امو عوضوملا نع تامولعملاو

.. 
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.2.0 :لصاوتلل



 يخيراتلا قايسلا

 ميكحتلا

 ةمألا ماسقنا

 ؟ مه نم جراوخلا

 تاروثلا ريطأت

 قورحملا تاياور

 ةصدالخلا

 ۔جس
 م١٣٤/٧١٠٢ :عاديإلا مقر
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