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 ةماقتسالا ةبتكم
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 بنارا
 ةمردمم

  

 داشرإلاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعم يف اهسّردأ لا داوملا نيب نم

 هذه سيردت .«ةوعدلا يف ةيضابإلا جهنم» اهناونع ةدام نامع ةنطلسب

 اخيرات ةيضابإلا لوح بتك امم ريثكلا ىلع عالطالا ىلإ يب عفد ةداملا

 ييفقوتست ام اريثك عجارملا هذهل يتاءارق ءانث أ تنكو .اتيدحو اميدق ؤ ركفو

 :اهزربأ علو ةريحم ةلئسأ

 يفرحلا لقنلاو راركتلا عباط عجارملا كلت ىلع بففغي اذامل 1

 نيب ةنراقم وأ صيحمت نود قباسلا نع لقنيل قحاللا نإ ىتح تامولعملل

 كلت يف ام ةأكو .مهسفنأ ةيضابإلا اهبتك يلا عجارملا نيبو عجارملا هذه

 ؟ةقلطملا ةقيقحلاو ،يئاهنلا ملعلا وه ،اهنم ةميدقلا اميسالو عجارملا

 ةيخيراتلا عئاقولاو ثداوحلا درسب عجارملا كلت بلغأ يفتكت اذامل 2

 ضرعب هيورت ام داعبأ ىلإ ذافنلا لواحت ال يهف ،ليلعت وأ ليلحت نود
 ئراقلا اهيلإ لصي ال دق تلا جئاتنلا ىلإ لوصولا يلاتلابو {ةفلتخملا تاينيحلا

 ةيحطسلا عجارملا كلت ىلع يفضي ام وهو &‘هسفن ءاقلت نم يداعلا

 .انايحأ ةيركفلا ةجاذسلاو

 ةرداصلا ةيخيراتلا تاساردلا ضعب إ ةيعوضوم لكبو لوقأ ينأ ىلع
 ثادحألا تقمعت ةيداحألا ةرظنلا كلت تزواجت ةريخألا نينسلا هذه ىق

 ىلإ اعوجر ةيمالسإلا قرفلا رظن تاهجو نيب تنراقو ،اهنطاوب ىلإ ذافنلاب

 بيرقتب ،ةَفاه ةيمالسإ ةيراضح جئاتن ىلإ ىدأ ام وهو ءاهرداصم
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 ةيضابإلا هنع ةوعدلا يبن

 راوحلا تاقلح ىلع مهئاقتلاو ،ةيمالسإلا ةمألا ءاقرف رظن ر

 ضعب هيف تلظ ميف .تايرودلاو بتكلا تاحفص ىلع ولو رواشتلاو

 يف قحلا أ ىلع رارصإلاو ،تيقملا بصعتلا ىلع اهسفن فرعت يلا تاهجلا

 .هدحو دحاو بناج

 فراعتلاو فارتعالاو ئداهلا راوحلا راصنأ دادزي نأ ىف انم ةبغرو

 يدي نيب مويلا عضأ ينإف &رمعم يحي يلع خيشلا ريبعت دح ىلع ةفرعملاو
 5دفارلا اذه يف بصي نأ اصلخم تلواح يذلا باتكلا اذه ملسملا ئراقلا
 ك لظتسي لا ةبيطلا ةرجشلا يقستل دفاورلا هنه عمجتت نأ ىسع

 .فراولا اهلظب نيملسملا

 ةيدقعلا يتامامتها نمض لخدي باتكلا اذه ا ركذأ نأ بحأو

 ام اوريغي مل ام رتغتي نل نيملسملا عقاو نأب يتم اناميإ شةيملعلاو ةيركفلاو
 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هلل ا نإ :ىلاعت هلوقل اقادصم مهسفنأب

 اذه يف نيباتك تردصأ نأ يل قبس دقو «(11 :دعرلا :روسر :مهسفنأب

 سمح ذنم ناتقلح ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةيضابإلا ةناكم امهلوأ هاجتالا

 .تاونس ثالث ذنم رصعلاو يمالسإلا انثارت امهيناثو .تاونس

 تاباتكل دصرلاو عمجلا دمتعي 7 لوألا باتكلا يف تجهن دقو

 نم ةيمالسإلا ةمألا ةدحو مهُمهي نيذلا نيرصاعملا نيملسملا باتكلا ضعب
 بتكلا ضعب يف ام نيزواجتملا ڵ\فالخلا ذبنو رواشتلاو رواحتلا ةاعد

 هتينمت يذلا رشنلا هل بتكي مل باتكلا نأ امبو \تاعارصو ةدح نم ةيثازتلا

 عقاولا ٥أ نيم انيقي ،هتمدقم يف ءاج ام ضعب انه لقنأ نأ بحأ يتف ،هل

 رودص دنع تاونس سمح لبق هيلع ناك امع نسحتي مل مويلا يمالسإلا

 ًاعيظف ًاروهدت روهدت عقاولا نإ انئمطم لوقلا عيطتسأ لب ،باتكلا كلذ
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 عّيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 يهو ةيمالسإلا ناطوألا لك ين ًاراهنأ ليست لا ءامدلا هذه اليلد يفكيو
 يدايأ اهليست ام ردقب بيلس نطو وأ ةسدقم ضرأ نع اعافد ليست ال

 .هتسرادمو نآرقلا حفصت يعدت

 ةيمالسإلا ةوحصلا راطإ يف يمالسإلا ملاعلا تالوحت يف رظانلا نإ

 نيب نيبلا تاذ حالصإب الإ اهرامث يتؤت نل ةوحصلا أب كردي ،ةريخألا

 عورشم لكو ؛ضيرعلا يمالسإلا عمتخلا اذه نونكي نيذلا نيملسلل
 ةبحملاو دولاو حماستلا ىلع هسسأ نيي مل ام لشفلاو ةبيخلا هتياهن يراضح

 لدابتملا مارتحالاب هتاوطخو هقيرطل دّهمي مل نإ هتياغ لصي نلو ،هدارفأ نيب
 عمتجب ءانب وهو ادحاو فدهلا مادام 3هبازحأ و هفئاوط نيب لماكلا ريدقتلاو

 .ديحوتلا ةيار لظ يف روطتم يمالسإ
 كانهو انه رخآ ىلإ نيح نم هيسآم دهشن يذلا ريرملا عقاولا لعلو

 ةساسلا ىدل رظن روصقل ،جعألا بلغألا يف ةينيدو ةيسايس بابسأ ىلإ دوعي
 نوصلخملاو نوحلصملا هب لغشني نأ يغبني يذلا لاؤسلا ف .نيمعزتملاو

 ةةضيهنلاو ،مُدقتلل زئاكر نوكتل ةينيدلا ميقلا فظوت نأ نكمي فيك :وه

 هنإف ؟رقهقتلاو رجحتلاو «فلختلا سيركت ىلإ اببس حبصت نأ ال ،ررحتلاو
 نأ مهب ىلوألا ناك ،يبزح وأ يبهذم عفادب نوملسملا عراصتي نأ ضوع

 .مهيبنو مهنآرقو مهتمأو مهنيد ودع كرتشملا مهودع ىلإ مهتاوق اوهَّجوي

 الأ يغبني ‘هكردن مل مأ كلذ انكردأ ،انيبأ مأ انئش ةيقيقحلا ةكرعملا تف
 رفك نيب يراضح عارص يه امإو بازحأو بهاذم نيملسملا نيب نوكت
 ةيندمو لالهلا ةراضح نيب ةرطيسلاو ةدايسلا ىلع مومحم سفانتو ،ناعإو

 اذه اوعيطت نأ ًاحجراخو الخاد مالسإلا ءادعأ لواح نإو ىتح بيلصلا

 ةيداصتقاو ةيسايس ةيكيتكت بيلاسأ اوذختا نإو ،عباطلا اذه ريغب عارصلا
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جنم

 ال مهنإف هايافخ اونطبتسي ملو عقاولا اذه نوملسملا كردي مل نإف .ىرخأ

 نع نيلفاغتم ضعبلا مهضعب دض ةكاتفلا مهتحلسأ هيجوت يف نولازي

 ةرجفلا ماكحلا بلؤيو .مهيديأ يف حالسلا سدي يذلا يساسألا مهودع

 مهاوق اولذخيو ،ةيبدألاو ةيداملا تاورثلا عبانم يئ اومكحتيل مهيلع

 .ةيحورلاو ةيداصتتالا

 اوهجويل «قفانم قلمتو بذاك 7 يف نيملسملل نومستي مهنإ

 نع انهوجو اوفرصيلو {ءارمحلا ةحاسلاو «ضيبألا تيبلا لبق انهوجو
 ىلا ةرماؤملا هنه نم لدأ سيلو ،نيتلبقلا ىلوأو ،ءارضخلا ةبقلاو {ةبعكلا

 نوقلطي اميف ،ةيبرعلا ةريزجلا ءامس يف ةرجالا سمش حوضو ةحضاو تلجت

 يقيقحلا انودع ىلإ نطفتن نأ هفاخن ام فوحأ نإو ،(جيلخلا ةمزأ) مويلا هيلع

 ف ،«ضيبألا روذنلا لكأ موي تلكأ امكإ» : ةمادنو ةرسح ىف ددرن نحنو

 .ةريرحلا لامر يف وأ «ىصقألا دجسملا ةحاس يف تومت ةدحاو ةملسم اسفن
 نيملسملل ىمظع ةراسخ يمه لينلا ةفض ىلع وأ }ةيادرغ تاحاو يف وأ

 ةناكم» :باتك فيلأت ىلإ عفد يذلا عقاولا نف انه نمو 8‘لهعيمج

 فيلأت ىلإ يب عفد يذلا هسفن عفادلا وه تاونس سمخ لبق «ةّيضابإلا

 .مويلا «ةّيضايإلا دنع ةوعدلا جهنم» :باتك

 لئاسو داجيإو فالخلا ةقش بيرقت ىلإ يعاسلا روظنملا اذهل اقيقحتو

 :نيريبك نيمسق ىلإ باتكلا ميسقت تيأر ،نيملسملا نيب مهافتلاو راوحلا

 أأ بسحأو 3يراضحلا بناجلاب متهي مسقو ،ئيخيراتلا بناجلاب متهي مسق
 ريغ ىلع ىفخي دق ام ضعب نايبت ىلإ فدهي يذلا وه ريخألا مسقلا

 تازيمم ضعب نع فشكلل ةلواحم هنأل ،يضابإلا بهذملاب نيبهذمتلا

 .٥1-وص .ةيمالسإلا ةراضحلا يل ةيضابإلا ةناكم - ا
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا رش

 فوقولاف .فقاوملل اليلحتو صوصنلا ىلإ اعوجر 0 اكولسو اركف :7

 .ردقأ اميف ىخيراتلا بناجلاب ءافتكالا نم 7 بناخلا اذه دنع

 هيلع باتكلا تايوتع ضرعب ،ميركلا ئراقلا ىلع لقثأ نأ نودو

 ،بتك. نع هتءارقو باتكلا حفصت نم هكردي ،هل كلذ كرتأ نأ لضفأ ينإف

 ىلع ىفطصملا ةنسو نآرقلا ةيار تحت نيملسملا لمش عمجي نأ هلل ا ايعاد

 ههجول ةصلاخ مهلامعأ لعجيو كرشلا ىوق لض مهفوفص .7 ريخلا

 .قيفوتلا ىلو هلل او 3ميوقلا هنيدل ةعفر مهتاقلطنمو ميركلا

 معان حلاصرمح

  





 ميم

 ديهم

 ؟ ةوعدلا امو حهنملاام7

 .ةيضانإلاةأشن۔2

.حرماوخملاو ةيضابإلانيرزييمتلا-5





  

 نمم قحلا لبقن اندجت مث نمف إمالسإلا الإ بهذم انل سيل»
 نإو هب ءاج نم ىلع لطابلا درنو .ًاضيغب ناك نإو ،هب ءاج
 .هقفاو نم اندنع ريبكلاف .قحلاب لاجرلا فرعنو ،ًابيبح ناك

 امنإو ابهذم ضايإ نبا انل عرشي ملو ،هفلاخ نم ريغصلاو

 .قيرط ىلإ قيرف لك بهذ نيح .زييمتلا ةرورضل هيلإ انبسن
 "_) هنل دمحلاو ريغتي مل اندنع وهف نيدلا امأو

 ىلاسلا زيشلا

 خيشلا هيلإ اههجو ةلاسر ىلع يملاسلا خيشلا در يف تدرو ةدلاخلا تاملكلا هذه تإ - !

 ديحوت ناكمإلا يف لهو "نيملسملا قارتفا بابسأ نع هلأسي اشاب ينررابلا ناميلس

 دمحم قيقحت يثيغلا رصان نب ديعسل ديحوتلا رونب ديحوتلا حاضيإ نع ًالقن ؟مهبهاذم

 ةنطلس يعرشلا ءاضقلا دهعم رشن ،يفيرش دًّمحم نب ىفطصمو ،يمعاباب ىسوم
 .1وهص/1ج .م1996/ه1417 :1ط نامع

 _ مو -

  





 يضابإلا رثع ةوعرلا رن

 ميحرل \ نمحر اهللا مس

 ديهمت
 حضون نأ ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ليصافت يف لوخدلا لبق انب ردجي

 فوقولا انب ردجي امك ،ةوعدو جهنم ةملك لثم ،ةيرورضلا ميهافملا ضعي

 اهرابتعاب اهلظ يف ةيضابإلا تأشن يلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا دنع
 .ةليصألا ةيمالسإلا بهاذملا نم ًابحذم

 :جامقنملاو حمخنملا فيرعت

 قيرط» :برعلا ناسل يف روظنم نبا لوقي ،قيرطلا :ةغل جهنملا 1

 اهحضو قيرطلا جهنمو جهنم ليبسو ‘ةجهن قرطو حضاو نيب جهن

 مكنم انلعج لكل ل : ميركلا نآرقلا يف ءاجو ،©«جهنملاك جاهنملاو
 . (48 :ةدئاملا ةروس) :4اجاهنمو ةعرش

 هساسأ ءام عيش دادعإل طيطختلا وأ ةطخلا وه :احالطصا جهنملا 2

 ملع هنإ : لوقلا عيطتسن اذل .ايونعم مأ ايدام ءيشلا اذه ناكأ ،ريكفتلا

 ام وهو باتك وأ ثحبل طيطخت ةمننف .ةفرعملا بسك ةقيرط وأ ريكفتلا

 .ثحبلا ةطحخ هيلع قلطي

 نآرقلا هتدمع دحاو ينابر جهنم اهساسأ ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 بناج لإ .ريرقتو العفو ،الرق ةت :ع ميركلا لوسرلا ةتسو ،ميركلا

 لأ ةيادبلا ذنم حضون نأ دبالو ةمألا ءاملع داهتجاو ،عامجالاو سايقلا

 .جين :ةدام برعلا ناسل عجاري _ 1



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جرم
 ديحوتلا ةملك نأل {ةّسألا ءاملع ءارآ تفلتخا امهم دحاو يمالسإلا جهنمل

 نآرقلا يف ظحلن اذل ،مهقيرط دح نآرقلا عيرشتو ؛مماطخ تدحو

 اهلك لدت اهنكلو {طارصلاو ،ليبسلا لثم ىرخأ ةيوغل تادرفم ميركل

 ةًمحَم لابق لوسرلا اهنع ربع ييلا يهر ،قيرطلا وه دحاو ىنعم ىلع

 .«اهراهنك اهليل ءاضيبلا ةجحلا ىلع متكرت» :لوقي ثيح

 انأ ةريصب ىلع هلل ا ىلإ وعدأ يليبس هذه لقإل : ميركلا نآرقلا ين

 . 1٥8( :فسوي ةروس) ههينعبتا نمو
 وه - عيرشتلا رداصم هيلع لدت امك - حالطصالا يف اذإ جاهناف

 .نيملاعلا بر هلل ا ىضر ىلإ لصوملا لولذلا قيرطلا

 :ةغل ةوعدملا هبرقت

 ردصملاو اعد لعفلاو ،هلل ا ىلإ ةبغرلا اهنمف :ناعم ةدع اهب داري ةوعدلا

 ةوعدلا يناعم نمو .ةراعدلاو ةوعدلا مسالاو «‘ىوعدلاو ءاعدلا :وه

 متنك نإ هلل ا نود نم متعطتسا نم اوعداو :ىلاعت لاق ،ةثاغتسالا

 .(ة8 :سنوي ةروس) ؛همنيقداص

 ىلع مهثحو ،سانلا عيمجل ءادنلا وهو ،ءاعدلا نم ةذوخأم ةغل ةوعدلاو

 راد ىلإ وعدي هلل اول :الجو رع هلوق نم حضتي امك هل لمعلا
 ( .(25 :سنوي ةروسر مالسل ١

 .هريغ وعديل عرضلا يف كرتي ام نبللا ةيعادو .ةوعد ردصللو ،هب حاص هاعدو

 ةيلوقلا تالواحملا ايوغل ديفت ةوعد ةملك نإف انيأر نأ قبس املثمو

 اهلقث اهل لاوقألا أ مولعملا نمو لمع وأ فده قيقحت لجأ نم ةيلعفلاو

 .لمعلاو دهجلا اهيفو ،حاحلإلاو ،بلطلاو ةادانملا اهيف أل اهتبوعصو

 



 عيضايإلا رتع ةوعرلا عرشم

 ىلع قلطن {«ةوعدلا» مسا ةروكذملا تالواحملا ىلع قلطن اننأ امك

 نم «ةوعدلا» ةملك تأ ركذن انلعجي ام اذهو هسفن مسالا يمالسإلا نيدلا

 كسانلا نيب هرشن ةيلمع ىلعو ،مالسإلا ىلع قلطت ىلا ةكرتشملا ظافلألا

 اذه نم ةوعدلا تحبصأ دقو "دارملا ىنعملا ددحي يذلا وه اهداريإ قايسو

 ىمسي ميركلا لوسرلا حبصأو ،ةيمالسإلا ةلاسرلا نعي احلطصم موهفملا

 نيد هلل ا نيد ربتعا اذهل للا ديحوت ىلإ ةوعدلا بحاص يأ هلل ا ىعاد

 ئدابملا قانتعال ةيناسنإلا يعادلا هلل ا نيد هَتأ يأ ،ةوعدلا نيد وأ ةلاسرل

 .يركلا هيبن ةنسو نآرقلا اهب يداني تلا

 ناكف هللا باتك يف تءاج لا يناعملا هذه داعبأ ةيضابإلا كردأ دقو

 :مهرداصم يف تعاش دقو مهبهذم لهأ ىلع اهوقلطأ يلا تايمستلا نم

 ملسم لك بجاو هلل ا ىلإ ةوعدلا أب مهنم اناميإ )ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ

 ،نامزو ناكم لك يف ةيدمحملا ةلاسرلا غيلبت ةيلوؤسم رعشتسيو هلل اب نمؤي
 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا هيلإ اعد ام ىلإ الإ نوعدي ال مهتإو

 روهظلا لحارم يف حلاصلا فلسلا ةريس يف ايلمع موهفملا اذه دسحت دقو
 ةيسايس فقاوم مهخيرات يفو ،راجتلاو ءاملعلا دنع ءاوسلا ىلع نامتكلاو

 مهناطوأ نع ةديعب قافآ ىلإ ةيدمحملا ةلاسرلا اوغلبي نأ اهلالخ نم اوعاطتسا

 مالسإلا رشن يف نيينامعلا دوهج انه ركذن نأ يفكي ،مهتاعمجت ةنكمأو

 ةبراغملا دوهجو ءةديعبلا دالبلا هذه رواج امو نيصلاو دنهلاو ايقيرفإ قرشب

 .٥1ص 01987:ط ©يرصلملا باتكلا راد ؛ةيمالسإلا ةوعدلا :شولغ دمحأ/د -1

 يمالسإلا بتكلا ةيمالسإلا ةوعدلا :ساطيغ ميهاربا دمحم يسح رظنا عسوتلل -2

 .18 017 رص ©1985 توريب

 . ةيضابإلا حلطصمل مهمادختسا نم رثكآ حلطصملا اذه اومدختسا دقف -3



 ةيضابإلا نع ةوعدلا عرشم

 لاغدأو لماحب ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا نيلماح رافقلاو يراحصلا اوعطق نيذلا

 .ثحبلا اذه نم هناكم يف ليصفتلاب كلذ حضونس امك ،ءادوسلا ايقيرفإ

 بلطو ةحيصو ءادن اهنأ ،يوغللا اهلولدم نم ةوعدلا موهفمو

 ددحي يذلا وه حالطصالاو ،هيف كارتشالا وأ ءيش لك ىلع عامتجالل

 اماع ىنعملا ىقبي دوصقملا نايب ريغبو ‘بلطلا وأ ءادنلا نم دارملا ىنعملا نيعيو

 .الماش

 ناميإلاو ،هلل ا ىلإ ةوعدلا ىهف احالطصا ةوعدلا امأ :احالطصا ةوعدلا

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمب ناميإلاو ،هل كيرش ال ادحاو امهلإ هب

 ةحلصمو ةحيحص ةديقع ىلإ مهلوقعو سانلا فرصو ،هرشو هريخ ردقلاو
 ةدابعو ةديقع نم هميلاعتو مالسإلا ةلاسرل عماج مسا ةوعدلاو .ةعفان

 لمح لئاسو رئاسل عماج مسا اضيأ يهو !ماكحأو عئارشو تالماعمو
 هلوسرو هلل ا نع غيلبتلا بيلاسأ رئاسو !ةيدمحملا ةلاسرلا هذه ىلع سانلا

 ةدع ىف نآرقلا يف ةوعدلا ةملك تدرو نئلو .اهلحارم فالتخا ىلع

 :اهنم ةريثك تايآ يف مالسإلا يف ةوعدلا دارم ددح دقف ؛عضارم

 فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو :ىلاعت هلوق
 .(1هه :نارمع لآ ةروس) ركنملا نع نوهنيو

 (:2ع :لحنلار هبةنسحا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عداط :هلوقو

 ىلَعَت كنإ كبر ليبس ىلإ عداولا :ميركلا هلوسر ابطاخم هلوقو

 . (ه7 :جحلا ةروس) ميقتسم ىده
 قيرطلاو ةمالسلا جهنم يم مالسإلا ىلإ ةوعدلا نأ نيبتي انه نمو

 لوسرلا لوق يف كلذ ءاج امك نينمؤملا هدابعل هلل ا هجهتنا يذلا ميقتسملا
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا جرم

 ةلاسرب عدا» :لوقي ثيح هتلاسر يف مورلا كلم «لقره» ابطاخم ميركلا
 .«...ملست ملسأ مالسإلا

 ةوعدلا موهفمو ءادحاو جاهنملا ناك اذإ لوقلا عيطتسن انه نمو
 دنع ةوعدلا جهنم :مسا باتكلا اذه ىلع قلطأ ملف ادحاو ايمالسإ

 جهنملا كلذ ريغ مهب صاخ ىوعد جهنم ةيضابإلل ناكأ .ةيضابإلا

 ؟ديحولا يمالسإلا

 بناوخلا ضعب حضوي هنأل ،هنع ةباجإلا يغبني هيجو لؤاست اذهو

 .هتاهجوت مهفل قلطنملا حضوي لب ،انعوضومع. ةقلعتملا
 وه مادام جهنملا يف فلتخت ةحيحصلا ةيمالسإلا بهاذملا أ دقتعن ال

 .ميركلا لوسرلا هملاعم حضوأو ،ميظعلا نآرقلا هطخ يذلا ينابرلا جهنملا

 سانلاو ‘يرشب ريكفت جهنم نع اشنت ةيمالسإلا بهاذملا أ امب نكلو

 امك لكاشملا روصت يف اوفلتخي نأ دب ال ناك ،ريكفتلا ةقيرط ىف نوفلتخي

 :روسر«ممهقلخ كلذلو كُبر محر نم الإ نيفلتخم نولزي الول :ىلاعت لاق
 فالتخالا حبصي نأ ىلإ يدؤي ريكفتلا ةقيرط يف فالتخالاو . (118 :دوه

 ،نادجولاو لقعلا يف ةمكحتسم ةخسار ةديقع ىلإ لوحتي مث ةيبصع

 نيح ينف .عادل داقنت الو ‘كرحمل ع زعزتت ال ناهربلاو ةجحلا ىلع ةيصعتسم

 نيذلاك اونوكت الوإل فالتخالاو قرفتلا مدع ىلع انيصوي نآرقلا تأ

 نايفإط «(:هت :نارمع لآ ةروس) ؛يئتانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت

 مويلاو هلل اب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هلل ا ىلإ هورف ءيش يف متعزانت
 .(59 :ءاسنلا :روس)ههماليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 اقلعتم ناك ام ىليلخلا دمحأ خيشلا لوقي امك اررض قارفلا مظعأو

 .ع ورفلا نم قاقشلاو زبانتلل ىعدأ نوكي هنأل نيدلا لوصأب
 _ مو



 737 جرم

 هنم لهنت يذلا ردصملا ةدحو عم نيدلا لوصأ يف عازنلا اذه سيلو

 ةميل دنع تاروصتلا فالتخاو كرادملا نيابتل ةجيتن الإ ةعزانتملا لوقعلا

 ةفئاط لك لعجت ثيحب مهتميأ لاوقأل ريهامجلا بصعت هلّصؤي مث "قرفلا
 تاليوأتلا نم هعرتخت ام لكب هل ةفلاخملا ةلدألا هل عوطت الصأ اهمامإ لوق

 ."بازحأو اعيش ةمألا >

 دنع ريكفتلا جهنم ىلإ دوعي فالتخالا يف ببسلا تأ انل نيبتي انه نمو

 يلا بيلاسألاو لئاسولا ىلإ دوعي قدأو حضوأ ةرابعب وهو هرشبلا

 وه - انيأر امك - جهنملا ناك اذإف .ةياغلا ىلإ لوصولل اهنومدختسي
 ءةوعدلا بيلاسأ الثم انلق اذإف 3 ةقيرطلا وأ ُرفلا وه بولسألا ًتإف شةطخلا

 ةوقلاو ،ةودقلاو ةظعوملاو ةمكحلا :الثم يه لا اهنونف اهب عن اننإف

 ...كلذ ىلإ امو «بيهزنلاو \بيغزتلاو

 ةيعاد ةمثف ،مويلا ربعن امك ليصوتلا تاونق اهب داري لئاسولا نأ امك

 مدختسي رخآو ،عايذملا مدختسي رخآ ةمثو ليصوت ةادأ ربنملا مدختسي

 تاونق أ ىف كش نم امو .اذكهو ،ةفيحصلا مدختسي رخآو ،طيرشلا

 وأ ليصوتلا تاونق ةإف رخآ ىلإ نمز نم فلتخت اهددعت عم ليصرتلا
 ةوعدلا أإف اذإ .مويلا اهريغ يه ماركلا ةباحصلاو لوسرلا نمز يف اهتاودأ

 بيلاسألا هلجأ نم مدختسي يذلا جهنملا ناك اهلجأ نم فده
 عضخت امنإ ةمدختسملا لئاسولاو بيلاسألا تأ لوقلا نم دب الو .لئاسولاو

 وأ ةيسايس تاهاحتا ةديلو نوكت ام ةداعو ةيناكملاو ةينامزلا فورظلل

 بهذملا ةةشنل ضرعتلا دنع ىرنسو ةيداصتقا وأ ةيعامتجا وأ ةيدقع

 .7ص ءةماقتسالا ةبتكم ؛غمادلا قحلا :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا 1
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 عيضابإلا رتع ةوعدلا بش

 - ةيوعدلا هبيلاسأو هلئاسو تعضخ فيك - ثحبلا عوضوم - 7

 بيترتلابو ،©فورظلا هذه ىلإ - ىرخألا بهاذملا نأش كلذ يف هنأش

 ىلإ لوصولل تاودأ درجب اهنأل ةدعاقلا يف لئاسولا فقت يدعاصتلا

 ةةظعوم ءادألا هب متي يذلا لكشلا يهو بيلاسألا اهدعب يتأتو ،ام فده

 خلا...ءاحيإو ،الدجو

 لاصفنا الو ماصفنا ال اكباشت كباشتت بيلاسألاو لئاسولا هذهو

 ةلحرم ريغ ،رشنلاو غيلبتلا ةلحرمف .ةوعدلا اهب رمت يلا ةلحرملل اعبت ،اهيف
 حلاصلا بولساألاف .ذيفنتلاو ةهجاوملا ةلحرم ريغ امهو نيوكتلاو ةيبزتلا

 ةليسولاو .ةثلاثلل حلصي ال وهو ةيناثلا ةلحرملل حلصي ال دق ىلوألا ةلحرملل

 مهفن انه نمو ىرخأ ةلحرمل اقالطإ حلصت ال دق ةلحرملا هذهل حلصت تلا
 اهداهجو اهتوعد قرط يف بازحألاو بهاذملاو قرفلا نيب لصاحلا فالخلا

 .اهئاقب لجأ نم

 مويلا فرعي ام وأ ةيمالسإلا ةوعدلا عقاو ىلإ رظنلا نيح نحنو
 دودح نيبو هرايد يف يمالسإلا ملاعلا اهدهشي لا ةيمالسإلا ةوحصلاب

 امهريغو اكيرمأو ابروأ يف برغملاو قرشملا يف هتبرغ رايد يفو ،هلود
 لئاسولا يف فالتخا وه فالتخالا دإ يأ ،هسفن لوقلا لوقن نأ عيطتسن

 .بيلاسألاو

 رهظ دقل» :ةيمالسإلا ةكرحلا داور نم وهو يواطنطلا يلع لوقي

 ىلإ ةاعدلا نم ريثكو ،مالسإلا دالب نم ريثك يف نيددجملا ءالؤه نم ريثك
 اهتدجوف ) مهتاوعد ىلع تفقوو ‘ اعيمج مهريس ىلع تعلطا دقلو هلل ا

 در اهتياغو ،ةئسلاو باتكلا نم ًاعيمج اهؤدبم «ةياغلاو ادبملا ق اهلك يقتلت

 .م1991 ،ةدح جرانملا راد ؛مالساإلا ىلإ ةوعدلا قرط :يراطنطلا يلع _1



 عيضابإلا نع ةوعرلا جنم

 اقيرط هتوعدل راتخي عاد لك ،تافلتخم اهقرط نكلو !اهنيد لإ ةلا هذه
 .«اهتياغب اهأدبم لصي

 ىلع عمتجب اهتدجوف نهذ يف قرطلا هله تضرع دقر» :لوقي

 لبسو (ةداج عمج) داوج اهنع عرفتت ىربك ةتس عراوش يق اهفالتخا

 : يه ةتسلا عراوشلا هذهو

 لعف امك) مكاحلا وأ كلملا حالصإب هلل ا ىلإ ةوعدلا قيرط -:

 ()مدنهلا يف يذنهرسلا

 دمحم) هناطلسب اهديؤيو مكاحلا اهيمحي يلا ةيبعشلا ةوعدلا قيرط -2
 .(دحب يف باهولا دبع

 نافرع نب دمحأ) ةحلسملا ةروثلا اهيمحت لا ةيبعشلا ةوعدلا قيرط 3

 .(نيطسلف يف ماسقلا نيدلا زعو «رئازحلا يف رداقلا دبع ريمألا ،دنهلا يف
 يف سانلا دارفأ ىلع قئاقحلا رشنو راكفألا ثبب ةوعدلا قيرط -4

 لوخد نود بسانملا بولسألابو ،ناكم لك يفو قرطلاو عماحملاو سلاجلا

 كتملك لق :هراعشو يناغفألا نيدلا لامج) فلاخم عم كابتشا وأ لدج ين

 نيل بولسأب ةحيحصلا بتكلا مدقي ناك فيك يرئازجلا رهاط «ضماو

 ،هيف ام ردأ مل و يبتكم يف باتكلا اذه تدجو ينإ :لوقي وأ بتكي ثيح

 بتكلا نم وه مأ هأرقأف يل عفان وه له ينربخت مث هيف رظنت نأ بحأ انأو

 .(ةَراضلا

 اذه يف لخديو ،فيلأتلاو ءارقإلاو ميلعتلا قيرط نع هلل ا ىلإ ةوعدلا 5
 ًاعزن اوعزن نيذلا اميسالو نيرشعلا نرقلا يف ةاعدلا نم ريفغ ددع راطإلا

 .ه103م يفوت .يناثلا فلألا ددجمب فورعملا يدنهرسلا دحألا دبع نب دمحأ -1

  



 ةيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 نيدلا رون ،يبكاوكلا سيداب نبا ءاضر ،هدبع ،يولهدلا) ًايحالصإ
 .مهريغو ضويب خيشلا ،ةميألا بطق شيفطا ،يملاسلا

 تالاقملا ڵتالحلا ڵفحصلا) بوتكملا مالعإلا قيرط نع ةوعدلا 6

 وبأ «(رصم ىف ةيمالسإلا ةكرحلا وبأ) بيطخلا نيدلا بحم :ثحابلل

 (رجمهلملا يف لوألا مالسإلا بتاك) نالسرأ بيكش ،ناظقيلا وبأ قاحسإ
 .ينامعلا ينالهبلا ملسم وبأ

 لف ،داوج وأ عراوش قرطلا هذه يواطنطلا يلع ذاتسألا ىمس اذإو

 نإو ةدحاو ةياغل لصوت اهنأل ادحاو اهجهنم أ يه اهنم همهفن يذلا

 .بيلاسألاو لئاسولا تفلتخا

 دقف ،ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم موهفم عضن نأ يغبني راطإلا اذه يفو

 عضو ىلإ نيقابس ةزيمتم ةيسايس فورظ يف تأشن ةقرف مهرابتعاب اوناك
 ماكحلاو مكحلا نم مهفقاومو مهتيرظن صخلت {ةصاخ لئاسوو بيلاسأ
 ءاوس ،مهيفلاخم وأ مهبهذم عابتأ نم مهريغ عم لماعتلل ةتباثلا دعاوقلا اوعضوو

 ةيعرشلا ةسايسلا هنه تفرع دقو نيدهطضم نيموكحم وأ نيرهاظ نيمكاح اوناك

 .")نامتكلاو عافدلاو عارشلاو ©روهظلا :يهو ،نيدلا كلاسم مهدنع

 بيلاسأو لئاسو اهنأ ليصفتلاب اهنع ثدحتلا نيح ىرن فوسو
 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا وهو ديحولا دحاولا جهنملا نم ةاقتسم

 ةريس نم اهودمتسا وأ ميركلا نآرقلا تاهيجوت اهيف اولمعتسا ،ةفيرشلا

 .نايغطلاو رفكلا دض ليوطلا هداهج ي هم لوسرلا

 خيشلا .مالسإلا دعاوق يلاطيجلا :لثم .ةيضايإلا دنع ةديقعلاو ديحوتلا بتك عجارت -ا

 ...ديحوتلا ةديقع ح رش :شيفطا
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا جنم

 :ةيضابالا ةأشن

 :اهمهأ تالؤاست ةدع حرطي ريبك لدج رودي ةيضابإلا ةأشن لوح

 ؟فيكو ةيضابإلا أشن ىتم

 ؟جراوخلا قرف نم ةقرف نوربتعي له

 ؟ةينيد مأ ةيسايس ةيضابإلا ةأشن ىلع تدعاس نلا بابسألا دعتأ

 ةقيقح ىلإ لوصولا يف اريبك اتنع دجي يعوضوملا سرادلا ت عقاول
 حيحصلا ربخلا وه اذه ةياهنلا يف لوقيل ،نانئمطالا لك اهيلإ نئمطي ةيخيرات

 عوضوملا اذهل انتجلاعم يف اننأ وهو طيسب ببسل ‘بئاصلا ليوأتلا وه وأ
 ،ةيضابإ ريغ رداصم ةمثو ةيضابإ رداصم ةمثف ةيعجرملا ةلكشم انهجاوت

 انايحأ لصي ام مكحلاو مييقتلاو ليلعتلا ف فالتخالا نم كلتو هذه نيبو

 يف نودمتعي ام ةداع نيخرؤملا نأ ىلإ اساسأ اذه دوعي دقو داضتلا دح ىلإ

 ذختت تناك رداصملا كلت بلغأو ةيضابإ ريغ رداصم ىلإ مهرابخأ ةيعجرم

 قرف نم ةقرف اهنأ رداصملا كلت نم امعز ةيضابإلا نم اقبسم افقوم

 دمتعا - ةفورعم ةيسايس بابسأل - ةيضابإلا رداصملا بايغ يفف جراوخلا

 اهنأ ىلع رداصملا هذه يف ام ىلع بيرق دهع ىلإ باتكلاو نوخرؤملا
 ضعب ر اديج نوفرعي مهنأ نم مغرلا ىلع ةحيحص قئاثرو تاملسم

 ةيواز نم ثادحألا ىلإ رظنتو ،مكاحلا ىول بيجتست تناك رداصملا هذه
 رداصملا كلت بلغأ نأ صاصتخالا لهأ نع يفاخ دعي مل و .ةزاحنم ةيبصعت
 ريثك يف لب مهدحو ةيضابإلا عوضوم يف سيل ةيعوضوملا دقتفت ةميدقلا

 رداصملاف ةيبهذملا وأ ةيلبقلا ةيساسحلا تاذ ةيخيراتلا تاعوضوملا نم

 نييومألا ماكحلا ىوه ةيبلت ىلإ ىعست تناك يومألا دهعلا يف ةرداصلا
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 ةيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 الف نييسابعلا ىلإ زاحنت تناك ةيسابعلا رداصملاو مهموصخ كلذب ملظنتف
 ةفاضإ اذه ‘كيلاود اذكهو هيف ملظملا بناجلا الإ يومألا دهعلا نم نيبت

 ةيبصعتلا مهتاعرن ريثأت تحت نوبتكي اوناك نيخرؤملا بلغأ نأ ىلإ
 .ةيبهذملا مهتاءامتناو

 لفغأ مهضعب ءأتنعتم افقوم ةيضقلا هذه نم نوخرؤملا فقو انه نمو
 ةماه ةيخيرات تاحفص كلذب اومتكف امات الافغإ مهخيرات نع ثيدحلا

 اذه ىلإو ةيادبلا ذنم مهَتض ةزاحنم ةقيرطب نكلو مهنع بتك مهضعبو
 باتكلا ىمادق انل هكرت ام نأ ةقيقحلاو» :هلوقب نيثدحملا باتكلا ضعب راشأ

 ءاملع نع ثيدحلا لالخ ةرباع تاراشإ درجب لاحلا اذه ىف نيخرؤملاو

 ©> «نادلبلا هذه يف بهذملا

 ةصاخب ةيضابإلا و ةماعب جراوخلا.لوح بتك اميف لمأتملا أ قحلاو

 ةكرحلا نع نوبتكي امدنع باتكلا بلغأ أ وه ماع عابطناب جرخي

 وهو {(يديلقت فقوم)و (قبسم مكح) نع نوبتكي اَمَّتِإ مويلا ةيجراخلا
 اداقتعا ضفارلا عرناشلا فقوم اهنم نوفقي مهف مث نمو ،ةكرحلا هذه ةنادإ

 ىندأ نود ،نيدلا نم قورمو .ةنادإ ليلدو راع ةمصو ةيجراخلا ثأ مهنم

 ام ضرع وأ ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلل مهفتلا وأ ليلحتلا مهنم ةلواحم

 مهدعبي يذلا وه فرطتملا فقوملا اذهو .ةيباجيإ بناوج نم ةكرحلا هذه يق

 يأ - مهف مث نمو ،ركفلا اذه باحصأ رداصم ىلإ عوجرلا نع ةداع

 ءيشب نوتأي الو ىمادقلا باتكلا نع نوفلتخي ال - نوثدحملا باتكلا

 وأ شاقن نود ةقثوم اهنوربتعيو اهنع نولقني لا ةميدقلا رداصملا أل ديدج

 يف ةيضابإلا :ميلحلا دبع دمحم بحر .د :رظني رصم يف ةيضابإلا نع انه ثيدحلا قلعتي -]

 .ه ص .برغملاو رصم

2 _ 



 يضابإلا رثع ةوعرلا جنم

 ةيساسألا رداصملا ىلإ ةدوع ةباتكلا ىلع مدقت املق صيحمت وأ دقن
 ىلإ نيثدحلا نييميداكألا باتكلا ضعب نطفت دقر شةكرحلا هذه باحصأل

 ماكحأل ةرياغم مهماكحأ تءاج كلذ لجأ نمو «اهردافتف ةرهاظلا هذه

 .ةيعوضوملاو فاصنإلا نم ريثك اهيف ،نيقباسلا باتكلا ضعب

 ةدوعلا بجي ةيضابإلا نع بتكن يكلر» :رمع قوراف روتكدلا لوقي

 لثم ةماعلا بتكلا امأو ،بادآلاو رعشلا بتكو !ةيمالسإلا هقفلا بتك ىلإ

 كلذل اهيف ةماه ةيربخ ةدامل دوجو الف يدوعسملاو ريثألا نباو يربطلا

 ،يلحملا يلوحلا خيراتلا بتك :يهو رداصملا نم رخآ عون ىلإ ةدوعلا يغبني

 .")”«مهسفنأ ةيضابإلا هبتك يذلا يضابإلا خيراتلا بتك

 ةارشلا لنع ةوعدلا تامس مهأ نم ادبملا عم تابنلاو ةديقعلل صالخإلاو

 تلخحتو لطابلا دض مهداهج لحارم يف ةزراب تامسلا هذه ترهظ دقو

 هذهب نورهبنم تايبدألا كلت نع اوبتك نيذلا لك ًإف مهتايبدأ يف قمعب

 ةينس ىوقألا قرفلا نم دحأ اهيف مهسفاني ال مهبدأل ةزيم تدغ قلا ةمسلا

 باتكلا ضعب مهفقاومو مهبدأل ةزيملا هذهب باجعإلا عفد دقو

 .مهيلإ زايحنالاب اومهاف

 ردصملا دعي بدألاو ةغللا ىف لماكلا بحاص دربملا نأ فورعملا نمف
 وأ زيحت نود "مهنع هفرعي ام ةنامأب لقنو مهب متها ،ةارشلا رابخأل لوألا

 دنع كلذ دحن امك .مهيلإ زايحنالاب مهتاف كلذ مغر ملسي م هنكلو ةالام

 نأ ىلإ ديدحلا ىبأ نبا بهذ دقف {ةغالبلا جهنل هحرش يف ديدحلا يبأ نبا

 . مهيلع مكحلا ق هلادتعاو مهتريس ى هبانطإل جراوخلا يأر ىري دربملا

 .50ص (19و4) 3 ع ،ةنيطنسق ةعماج ،نايبلا ةلجم :رمع قوراف .د -1

  

 



 عّيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ليم نأ قحلاو» :هلوقب ءاعدالا اذه يكم دمحأ رهاط روتكدلا در دقو

 ناولأ نم جراوخللف ايسايس هنم رثكأ ايبدأو ايناسنإ ناك مهيلإ دربملا

 مهرصع ين اعيمج سانلا زهي ام ةديقعلاو ةنمؤملا ةمواقملاو ،ةقراخلا ةلوطبلا

 دربملا باجعإ ريثي ام لامجلاو ةوقلاو قدصلا نم مهبدأ يفو مهرصع دعبو

 .نيلماعلا الكل ًاببيحتسم مهنع هنيدح يف (ساَّبعلا وبأ) ناكو ،دربملا ريغو

 نم لّجسو هتباتكل عجرم حصأ (لماكلا) نم لعجي ام مهخيرات نم دروف
 ©) «...ريثكلا ءيشلا مهصوصن

 امك (جراوخلا يأر مهنع اوبتك نيذلا بلغأ أ نم مغرلا ىلعو

 نكي م كلذ تأ ألإ إ مهقالخأ ةماقتساو مهنيدت ىلع نوقفتم مهنومسي

 لشم ًاينالقع ابتاك أ ىتح !مهتاكرح نم ايعوضوم افقوم اوققيل ايفاك

 مهنيب قرفي مل ةرصبلا يف مهتكرحو جراوخلا نع ثدحت امنيح ظحاجلا

 صوصللا ىلإ مهنرق دقو مهينعي ظحاجلا داكيو ،نيحافتسلاو صوصللا نيبو
 لاتق لحتسي ال ةعامجلا لهأ نم اهيقف فرعت ال كَتنأل» :هلوق ىف
 « ...صوصللا لاتق لحتسي ال مهدحأ فرعن ال انأ امك ،جراوخلا

 نيب زييمتلا ءانع مهسفنأ اوفلكي مل نيخرؤملا أ رمألا يف بيجعلاو

 نمو ،©فيسلاب سانلا ضارعتسا َلحتسا نم نيب ،ةيلاغلاو ةلدتعملا مهقرف

 وأ ةقرافم ىلإ وعدي الو ادحأ لتاقي ال هسفنل هتديقعو هيأرب ظفتحا

 .ةيضابإلا ةارشلا لثم جورخ

 ثيح [{ ةارشلا نوملظي ريثكلا لعج يذلا وه قيرفتلا مدع لعلو

 .163ص فراعملا راد ،:ومم ط ؛بدألا رداصم يف ةسارد :يكم دمحأ رهاط /د -1!

 رصعلا يف ةيمالسإلا قرفلا :يضاقلا نامعن/د رظناو .ة7ص 2ج نييبتلاو نايبلا -2

 .16هص رصم فراعملا راد ،يومألا
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا جرم

 مهتلماعم سادرم لالب وبأ مهسأر ىلعو ةدعقلا نيلدتعملا نولماعي اوحار

 ناركتلا ىلإ ضرعت يضابإلا دوجولا نإ لب {ةيرفصلار تادجنلار ةقرازأال

 لفغأ دقف ادمع مهركذ لمهأف {ةيمالسإلا راصمألا ضعب يف دوحجلاو
 نامع ةيضابإب مهتقالع نعو رصم يف ةيضابإلا نع ثيدحلا خيراتلا

 اهيف مهل ناكو ريبك طاشن رصم يف ةيضابإلل ناك هنأ مغر ،ةرصبلاو

 ،يوق دوجر مهل ناكر ايتفلا ةجرد ىلإ اولصو نيذلا نوزرابلا ءاملعلا

 6»«...اهنم ةيسايسلا ثادحألا ىرحب يف اولخدت مهنأ ىتح

 أشن ىتم :لألا لاؤسلا ىلإ دوعن يرورضلا ديهمتلا اذه دعبو
 ؟فيكو ةيضابإلا

 فورظلا نع ةيضابإلا ةشن لصفي نأ يعوضوملا سرادلل نكميال

 لوح نوعزانتي مهو ،نيموكحمو اماكح نوملسملا اهفرع يلا ةيسايسلا

 ،ه36 ةنس يف نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا لتقم دعب اميسالو ،ةطلسلا

 نكت مل نيملسملا فوفص ينف ةريطخ تاماسقنا فورظلا كلت تزرفأ دقف

 ءةريخلا ةدحاولا ةيمالسإلا ةمألا موهفم نع اهب تفرحنا ،لبق نم ةفورعم

 ةريشعلل بصعتت ب ازحأو فئاوطو اقرف حبصتل سانلل تجرخأ قلا

 يف ةروهشم ةفورعم رومأ كلتو ،اهتاوهشو ايندلا ىلإ نكرتو ،ةليبقلاو

 هب دهمن ام ردقب الإ اهيف لوقلا طسب يف بغرن الو بحن ال خيراتلا بتك

 ةأشنلا أأ يف نيثحابلا نيب فالخ الو ةيضابإلا ةأشن وهو انثحب عوضومل

 امو اهقحتسي نمو نيملسملا ةمامإ لوح عارنلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعت

 ةدايسلاو مكحلا ىلإ ةعلطتملا ةيبزحلا فئاوطلا ةأشن لظ يفو ،اهطورش يه
 .انايحأ فيسلابو .انايحأ لادجلاب اهفقومو اهيأر رربت ةفئاط ك تحار

 .ةرص ؛برغملاو رصم يف ةيضابإلا :ميلحلا دبع دمح بجحر/د -1
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 مقافت اذكهو لطاب ىلع اهريغ أو اهبناج ىلإ قحلا ٥أ ىرت ةفئاط لكو

 ) ةهج نم هراصن و ىلع نب لمجلا ةكرعم لنم ةيومد كر اعم نيملسملا

 نيب نيقص ةكرعم اهتلت ۔ه36 ةنس ىرخأ ةهج نم ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو

 ةهج نم امهعم نمو صاعلا نب ورمعو ةيواعمو ،ةهج نم هراصناو يلع
 لإ اوقب نيذلا هراصن أو ىلع نبب )1 )ناورهنلا ةكرعم من 1.7 ةنس ىرخأ

 دعب سمألا راصنأ نم هنع اوقشنا نيذلا نيبو نيفص يف ميكحتلا دعبب هبناج

 ةمامإو ةفالخلا نع اخالسنا هوأرو ميكحتلا هلوبق يف هعم اوفلتخا نأ

 «ءارورح» ىعدي ناكم آ اوزاحناف ل ةيغابلا هتئفو ةيواعم حلاصل نيملسملا

 بهو نبا هللا دبع ىعدي ةباحصلا نم مهل امامإ اوبختناو ،ةرصبلا برق

 نم ةمكحلا وأ نييرورحلاو ةهج نم يلع نيب تاضوافملا تمادو“ليبسارلا

 ةروهدتم ةروصب ثداوحلا تعب اتتو عيرذلا لشفلا لإ تماب اروهش ةهج

 . ه38 ةنس نم رفص يف ناورهنلا ةكرعمب فرعت ةعورم ةاسأم ىلإ يهتنتل

 ءناورهنلا ةكرعم اهنع تضخمت ىلا جئاتنلا ىلإ ارظن لوقلا اننكميو
 ةمكحلا نم ةكرعملا هذه ق لتق لقف 0( ةعاظفو ةيومد كراعملا مهأ نم اهنإ

 بهو نب هلل ا دبع مهسأر ىلع نآرقلا ءارقو ةباحصلا لضافأ نم ريثك قلخ

 ىرجب ىمسي ةلجد دنع عرفتت ةانق دنع دادغب يلامش قارعلا يف ءارماس دنع عضوم -1

 لاقيف ،ىلتقلا ددع ىف رداصملا فلتختو {ةكرعملا هيف تعقو يذلا ناكملا وهو ناورهنلا

 نأ ىلع ةقفتم رداصملا نكلو نافلأ لاقيو فالآ ةعبرأ لاقيو ©فالآ ةرشع مهنإ

 .ادج ليلق ددع ىوس رداصملا كلت بسح جني مل ذإ ةركنم تناك ةمكحملا ةميزه

 دقو ،هتدابع ةرثكل تانفثلا وذ هيلع قلطي ،ليلج يباحص :يبسارلا بهو نب هللا دبع 2

 .ميكحتلا ةلزهم لبق نأ دعب يلع مامإلل ةفيلخ عامجإلاب ءارورح يف هباحصأ هبختنا
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 - ةيضابإلا نع ةوعرلا جنم
 )( ي ! ِ

 ا ريثك مهريعو ؛نصح نب ديزو \ يدعسلا ريهز نب صوقرحو يبس :رل ١

 -2 . ١-(2) _. .إا ٠ . : - , ۔ ٍ ٨لا . ٠م۔ ه . .
 لتق فثيح'“ةليخنلا ف مهنم ريثكلا لتقم ةمكحملا ترنات ىتح هرتف ض ل ر

 عمجي يذلا دئاقلا ميعزلا ةمكحملا دقفي نأ ىلا ىسآملا هذه تدأ امك كلذ

 .مهفرفص دحويو مهتملك

 داهطضالاو ةقحالملا 7 قارعلا ىلع ةطلسلا هيبأ نب دايز ٢7

 ناعمقي هلل ا ديبع هدعب نم من دايز ناكف .ةيومألا تاطلسلا ىئوانم لكل

 هيف نظي نم للك نوجسلا يف ناجزيو نييومألا دض فقت ةكرح لك

 :نيمسق ىلإ ةمكحملا مسقني نأ ىلإ ةيلاتتملا عئاقولا هذه تدأ اذكهو

 مادختسا يف ريكفتلاو ملسلا ىلإ عوجرلاو سفنلا ةعجارم لضف مسق ٥

 مهنم نيذلا لدتعملا هاحتالا ةرذب تعرز ءالؤه نمو ىرخأ بيلاسأ

 .ةيضابإلا

 ةهجاوم جهنم هسفن جهنملا ىلع رارمتسالا اولضف رخآ مسقو

 افرطت اودادزا لب ،مهالتقل اماقتنا فيسلا ىلإ اومكتحاو ،فنعلاب تاطلسلا

 ،هلامو همد لحتسي كرشم وه لب ،مهل اودع مهفلاخ نم لك اوربتعا نيح
 .ةيرفصلاو ‘تادجنلاو ةقرازألا ترولبت جهنملا اذه نعو

 نم ةكرحلا لوحتو نامتكلا ىيف لمعلا اوراتخا نيذلا سأر ىلع ناكو

 يربطلا ، ينالقسعلا رحح نبا :لثم خيراتلا بتكو لاجرلا بتك ق مهمجارت رظنت -

 .ييجردلل خياشملا تاقبطو يخامشلا ريس ،ريثألا نبا لماك

 .116ص :ج (تاباوجلاو ريسلا) رظني ،ماشلا تمس ىلع ةفوكلا برق عقوم -2

 _ كم _

  

 



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا عجرنس

 ليلجلا يعباتلا !ذه يميمتلا ريدح نب سادرم لالب وبأ ةيرسلا ىلإ ةينلعلا

 وج ض داهجلاو قحلا ىف هتبالصب فرع امك هاوقتو هعروب رهتشا يذلا

 لمعلا نيرثؤم ،مهل ارقم ةرصبلا ةنيدم هتعامجو وه ذختاو مهملظو نييومألا
 امو ىنسحلاب هلل ا ىلإ ةوعدلا و راوحلا جاهتنا ىلإ نيعاد ،ةمات ةيرس يف

 اذكهو "مهيلإ ديز نب رباج مامإلا مامضناب تززعت نأ ةعامجلا هذه تنبل

 دنع اوفرعو ،ةيضابإلاب دعب اميف فرعيس ،ديدج يدقعو يركف رايت أشن
 مهروصت يف مهنأل (ةدعقلاب) فيسلاب سانلا ضارعتسا رثآ يذلا مسقلا

 .هناكم يف كلذ حضونس امك نييومألا ماكحلا دض داهجلا نع اودعق

 :ةيومألا ةلولا لظ وف ةيلبقلا ةيبصعلا ۔
 امهايافخب حضتتو ،اهاياوزو اهبناوج لكب ةروصلا لمتكت يكلو

 فوسو ،يومألا بناجلا وهو رخآلا بناجلا مدقن نأ لواحن ،اهلالظو
 ىلإ ةعوفدم هذه نوكت نأ نم ًاسارتحا ةيضابإ ريغ رداصم ىلع دمتعن

 .مهل ةيئادعلا اهتفطاع مكحب نييومألا يف حدقلا

 ًإتحا قارعلا أ (يومألا) رصعلا اذه ثادحأ يف ظحالن ام لو

 ةفالخلا زكرم تناك ماشلا أ نم مغرلاب "يومألا خيراتلا يف ةريطخ ةناكم

 ..ةيومألا ةلودلا يف يداصتقالاو يسايسلا لقنلا زكرم لثمي قارعلا أل

 ردقأ هيلإ نولسريو مهمامتها لج قارعلا نولوي نويومألا ناك مت نمو

 جاجحلاو دايز نب هلل ا ديبعو هيبأ نب دايزو {ةبعش نب ةريغملا :لثم مهتالو

 ءادشألا ةربابخحلا ةالولا نم مهريغو ،يرسقلا دلاخو يفقثلا فسوي نب

 نم ةريبك ةعامج رقتسمو ةضراعملا عمجتل ازكرم حبصأ قارعلا أ ىلإ ارظن

 .لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا رظنت -1
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 ةيضابإلا نع ةوعدلا 1

 اذه عاضخإل لئاسولا لك عادتبا نم اذإ دب ال ناكف ءارقلاو نيعباتلا

 ةيبصعلا لالغتسا نييومألا لئاسو نم ناكو .مهعماطمل ةلودلا نم بناجلا

 نم لعفي مل امك _ حوتفلا نابإ مهرايد اولقن ةيسيقلا نم رمز ًاإف ةيلبقلا
 اوحبصأ ىتح مهتكوش تيوقو ؛ماشلا ىلإ ةصاخبو لامشلا ةيحان لبق
 ةيرضملا مهو ةيلامشلا مهتيموق مهتلعجو هرطخ هل برحو ايسايس الماع
 .ةيناميلا ةيبونجلا بلك ةعامجل ءالأ اموصخ ةيرازنلا

 ىلعو ،انيح ةيبلكلا ىلع نودمتعي ةيمأ ب نم ءافلخلا ناك دقو
 نم يومألا تيبلا نيب جاوزلاو رهصلا طباورل اعبت &رخآ انيح ةيسيقلا

 .""هىرخأ ةيحان نم نيتعزانتملا نيتعامجلا نيتاه نيبو ،ةيحان

 بهذت مل لب مات ءاضق ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع درهجلا هذه ضقت مل و...

 يلا ةيملاعلا ةعزنلا اهيلع بلقنت مل و ءاهحيرب ابرغو اقرش ةرمتسلل حوتفلا
 ةيبرع تسيل ةديدج رصانع اهيف تلخد نأ دعب ةلودلا اهيلإ تهجتا

 .ربربلاو ،كرتلاو «سرفلاك

 هذه ىلإ هسفنب يقلي نأ امغرم ناك كلملا دبع نب ديزي أ كلذ

 .اهمايأ نم موي يف ةيومألا ةلودلا اهنم أربت مل يلا ةيبصعلا

 نييومألا ىلع يمالسإلا برغملا يف ربربلا ةروث بابسأ نم نإ لب
 ديبعلل دايسألا ةلماعم دالبلا لهأ ربربلا لماعت تناك يلا ءانعرلا مهتسايس

 يف مهنيهت تيلا ةلماعملا هذه لثم طق ءيش مهءوسي ال ربربلا لأ اوملع امو

 .ةيرحلا ىلإ قوتلاو {ةيسفنلا ةزعلا يهو نوكلمي ام زعأ يف مهلذتو ،مهسفنأ
 .هناكم يف كلذ ىرنس امك
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 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ىلو نيح ايلمع اقيبطت يبصعلا عوزنلا كلملا دبع نب ديزي قبط دقو
 .يدزألا بلهملا ب ةبراحم يف مهترصنل ابلط ةيسيقلا رطش ههجو

 قوف كلملا دبع مايأ تعفترا ييلا ةموكحلا تحنج نأ اذه نع جتنو
 (") .ةخراص ةيسيق ةيبزح تحبصأ ىتح بازحألا

 مل و ،هاجتا لك يف ةيناميلاو ةيسيقلا نيب ةيموقلا ةيبصعلا هذه ررش ًاتماو

 ةيمالسإلا تايالولا رئاسو ةناسرخ لمش لب ،فقارعلاو ماشلا ىلع رصتقي

 .سلدنألاو ايقيرفإ لامش يف ةصاخبو
 ألإ ههجو ىلع مهفي ال هلك ةيومألا ةلودلا خيرات ك انلق اذإ غلابن الو..

 ) .ةيموقلا وأ ةيلبقلا ةيبصعلا هذه لظ ي

 ملظلا ىلع ماق يومألا مكحلا إف ،ةطلستملا ةيبصعلا حور ىلإ ةفاضإو

 دبع نب رمع سماخلا يدشارلا ةفيلخلا لثم ماكحلا ضعب ءانثتساب روخلاو

 ناك انه نمو ،ةيبسن ةنده تفرع لا كلملا دبع نب ناميلس ةرتفو ،زيزعلا

 الإ ىري ال نم لماعت ةيعرلا عم تايوتسملا عيمج ىلع نييومألا ماكحلا لماعت

 امك ،فيسلاب دابعلا باقر عاضخإ ىلإ كلذ ىدأ ولو "ةيويندلا ةطلسلا ىلإ

 .يفقثلا فسري نب جاجحلا نمز يف عقو
 نب دايز حبصأ ذإ \ددصلا اذه يف ازراب املعم دعت ه 53 ةنس نأ قحلاو

 .ةظلغلا نم ةرصبلا لهأ هب ذخأ امباهلهأ ذخأف {ةفوكلا ىلع ايلاو هيبأ

 يف هوبصح الجر نيثالث يديأ عطقو ،ليكنتلا نجسلا لهأ يف لمعأو

 رهشأ ةتس ميقي ناكو {ةعيشلا نم هبحصو يدع نب رجحم-عقواو \دجسملا
 ىسقأ هيلع نيجراخلا لك دض مدختساف ،ةرصبلا يف رهشأ ةتسو ةفوكلا ي

 .هسقن ردصملا 1
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 _ ةيضابإلا نع ةوعرلا جن

 لالب وبأ لاحلا ةعيبطب تنعلا هنم اوقال نم دشأ نم ناكو «ليتقتلا لئاسو

 ةلحرم ىلإ لوخدلاو ءافخلا يف لمعلا ىلإ مهتكرح عفد امم !هتعامجو

 .‘ظفأو ىسقأ هلل ا ديبع نبا مكح ناكو !نامتكلا

 تناك لي وحنلا اذه ىلع هتارتف بلغأ يف يومألا مكحلا رمتسا دقو

 .ةيومألا ةلودلاب ةحاطإلل ابس ةسايسلا هذه

 ملف اهرطخ مقافتو رضاوحلاو يداوبلا يف ةيبصعلا تلعتشا دقف

 زواجت لب ،نامرحلاو داعبإلا وأ ،راثيإلاو بيرقتلا ىلع ةالولا ضعب رصتقي
 ابصعت ةينميلا لتقي نميلا يلاو ةدياز نب نعم ناكف ،ءامدلا كفس ىلإ كلذ
 نامعب اذه ىلع دري مئاس نب ةبقع ناكو رازن نم اهريغو ةعيبر نم هموقل

 ضنعمل ةيبصعو ةدياكم ةعيبر نم مهريغو سيقلا دبع لتقيف نيرحبلاو

 .)هموق نم نيينميلل ةيبصعو

 وبخي ال ةيبصعلا نارين تناكف ،كلذ لثم لعفي ةالولا نم ريثكلا لعجو

 ساسألا اذه ىلعو .لعتشي نأ ثبلي ال هنإف ابخ اذإو «عقص لك ين اهراوأ
 ىلإ كلذ ىدعتو ،نييرازنلل مسقو ،نيينميلل مسق :ةرصبلاو ةفوكلا تططخ
 .مهئاقرأو مهيلاوم

 لوأ يف مه اريخ اهوبسح يلا - ءانعرلا ةسايسلا هذهب نويرمألاو

 :ةيلاثلا رداصملا يف رابخألا هذه ةعجارم نكمي -!

 7ج ريثألا نبال لماكلا ٭ 243ص .2ج نييبتلاو نايبلا" 11ه-1:08ص هج ،يربطلا“
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 عيضايإلا هنع ةوعرلا ىبت

 يلقإ يف رصتخت مل ةيبصعلا لف ،اريشك ارش مهسفنأ ىلع اوُرحج 7

 يرضح نابزح دلب لك يفف ءاهلك ةلودلا يف اهررش رشتنا لب دحاو
 ةحامسو بصعتو نيلو ةدش نم ةالولا ناك امبسح ذوفنلا نالوادتي معيو

 ©تاروثو نتف هنع تمجنو ،عمتجما يف اضرم ةيبصعلا تراص اذهبو
 ماشلاو قارعلاو سرافو ،ناسرخب ةيمالسالا راصمألا لك يف تاعزانمو

 ."}»رسلدنألاو {ةيقيرفإو رصمو

 يف هتبطخ يف يومألا مكحلا يراشلا ةزمح وبأ مامإلا صخل دقو
 نوموقي ال ءالهج ةاغط ًاموقو ،ةعئاض ةرمإ اوباصأ» :لوقي ثيح ةنيدملا

 مهل بابرأ ةيمأ ێب نأ نوريو ،ىدهلاو ةلالضلا نيب نوقرفي الو ،دهعب هلل

 نوكلمي ةربابخلا شطب مهشطب ،ةيبوبر طأست هيف اوطلستو ،رمألا اوكلمف

 دودحلا نولطعيو «ًنظلاب نوذخأيو ©بضغلا ىلع نولتقيو ،ىوهلاب
 يف ةقدصلا نوذخأيو ،ةنامألا يوذ نوصقيو ،ةنوخلا نونّمؤيو تاعافشلاب

 ةقرفلا كلتف !اهعضوم ريغ يف اهنوعضيو ،اهضرف ريغ ىلع اهتقو ريغ

 «...هلل ا لزنأ ام ريغب ةمكاحلا

 :دميز دب رباج مامالاو ضاي دب هلل ا بع مامالاب ةيضابالا ةنالع

 نوقتليو ،جراوخلا روهظب مهروهظ نمازت دق ةيضابإلا تأ امب عقاولا

 بعصلا نم هَئإف مكحلا يف ةيشرقلا ادبم ضفرو ،هلل مكحلا ادبم يف مهعم
 نأل ،مهروهظل ةنيعم ةعقاو وأ نيعم خيرات ديدحتب ةيضقلا هذه يف تبلا

 ائيش اهلوح سانلا فافتلاب نمزلا رورم عم نوكتت بازحألاو تاعامجلا

 يف مويلا بازحألا نوكتت املثم رصعلا كلذ يف اهنوكت ليختن الو ائيشف
 .15؛ص :4ج يناغألا نع القن اهدعبامو 462 ص ؛قباس عجرم ،ينوحلا دمحل /د عحاري 1
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 ةيضابإلا نع ةوعدلا بش

 .نيعم خيرات اهل ةيسيسأت :7

 ىلع نورهظي اوذخأ ةيضابإلا أ دكؤملا نم هنإف كلذ عم نكلو

 نيضراعم جراوخلا نع اولصفنا امدنع ةزيمتملا مهئدابم ثادحألا حرسم

 .ةيادبلا ذنم مسالا اذهب اومستي ل نإو ،نيملسملا لاتق ىف فينعلا مهجهن

 مامإلا ىلإ ةقرفلا هذه بسنت ةيضابإلا ريغ رداصملا بلغأ لعج ام وهو

 ه64 ةنس ةيسايسلا ةحاسلا يف رهظ يذلا يميمتلا ىرمل ضايإ نب هلل ا دبع

 نم ةبعكلا نع عافدلل ةكم نيدصاق ةرصبلا يئ ةمكحملا عمجت امدنع 0

 دعب ةدايقلا ىلوت يذلا ينوكسلا ريصن نب نيسح يومألا دئاقلا راصح

 عقاولاو .ريبزلا نب هلل ا دبع بناج ىلإ فوقولاو ه63 ةنس ةبقع نب ملسم

 اننوفعسي ال ضابإ نب هللا دبع مامإلا ةيصخش نع اوبتك نيذلا بلغأ نإ

 ميظعلا هرودب ةنراقم ةيصخشلا هذه لوح رابخألا نم عنقملا مكلاب

 مكاحلا ناورم نب كلملا دبع نيبو هنيب ةهجاوملا نالعإ يف هب ماق يذلا

 دبع ىلإ اهب هحوت يرلا "هتلاسر ىلإ دوعي امدنع سرادلا نإف "يرسألا
 انلعجي ءاديدش هللاب اعروو ،اديعب ءادو اعساو املع ظحلي كلللا

 :ىرخأ ةرم لءاستن

 لافغإ ىلإ اذه دوعيأ ؟مجحلا اذهب ةيصخش ةمجرت خيراتلا لفغي فيك

 ةمهملا هذهب ةيضابإلا رداصملا مقت ل ملف احيحص اذه ناك اذإو ؟ دمعتم

 ؟ىرخألا رداصملا اهتلفغأ نيح

 حمالم نم كانهو انه نم هانعمج امب يفتكنس ةيلاكشإلا هذه مامأ

 ةيصخشلا هذهل ةيبيرقتلا ةروصلا فارطأ عمجن نأ اهلالخ نم لواحن

 .ةميظعلا ةيخيراتلا

 .صوصنلا قحلم عجاري -ا
 - و -

 



 عيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 ثيح ةمدقلا رداصملا ضعب هيف تعقو يذلا فالخلا نع "7

 هبرش هلوح راص امب يفتكنس اننإف ،هتافو خيراتو همسا يف اريبك اطلخ تطلخ

 .نيضابإلا ريغو نييضابإلا نيخرؤملا نم عامجإ

 سعاقم نب ثراحلا نب ميرص ب نم ضابإ نب هلل ا دبع مامإلا لصأ

 خيشلا ىريو ‘رضم نع ةعرفتملا ةيسيئرلا لئابقلا ىدحإ يهو ،ميمت يب نم

 نطوم نم رجاه ضابإ نبا نأ يرئازجلا يضابإلا شيفطا فسوي نب دمحم

 ناك هنأب ديفت تاياور كلانه نأ اضيأ ركذيو:ءةرصبلا ىلإ دحن ىف هتليبق
 ةيضابإلا رداصملا بلغأ دجن نيح يف هتايح نم ةريصق ةزنفل ايباحص
 نم يناثلا فصنلا يف شاع ىعبات ضابإ نبا ًثأ ىلع ةقفتم أابرغمو اقرشم
 ةمكحملا عمجت نيح ةرصبلا ي ةرم لوأل رهظو ،لوألا يرجهلا نرقلا

 هللا دبع عم ءاقل مهل ناكو اقباس انركذ امك ةبعكلا نع عافدلل نيهجوتم

 ىلإ ريبزلا نبا ةلامتسا اولواح مهتأ ودبيو .نييومألل دودللا مصخلا ريبزلا نب

 ،نافع نب نامثع دهع يف ةقباسلا ةنتفلا نم مهرظن ةهجوب عانتقالاو مهفص

 هوكرتف مهئارآ ىلع مهتقفاوم ضفر هلل ا دبع نكل }بلاط يبأ نب يلعو

 كئلوأ نيب نم ضابإ نب هلل ا دبع ناكو ،ةرصبلا ىلإ مهضعب عجرو ،هنأشو
 ث). رفنلا

 نييومألل رمألا بابتتساو ثادحألل ةعيرسلا تاروطتلا نوضغ يقو

 ةدايقلا نادقف - نيطلستملا نييومألل دودللا مصخلا يهو - ةمكحملا تهجاو

 نب عفان دشار وبأ ىأر امدنع ةروطخ دادزاو رمألا مقافتو ،ةدشارلا ةدحوملا

 يأرلا يف هل نيفلاخملا نيملسملا ضارعتساو فنعلا قيرط كولس قرزألا
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 ةيضابإلا هنع ةوعرلا جن

 مكحلا اذه ،نوكرشم مهنأ وهو .ايساق امكح مهيف اردصُم ،فيسلاب

 .مهئامدو مهضارعأو نيملسملا لاومأ لالحتسا هيلع ىنتبا يذلا

 كنحم ادئاق ضابإ نب هللا دبع زرب ريطخلا يخيراتلا فطعنملا اذه ين

 نم هعم نمو قرزألا نب عفان هانبت يذلا لاتقلاو برحلا راعش اضفار

 مهججاخيو مهلداجي ضايإ نبا حارو ،ةقرازألاب كلذ دعب اوفرع راصنأ

 وه ضابإ نب هلل ا دبع هذختا يذلا فقوملا اذه راصو ؛مهنم ةءاربلا نلعيو
 يف كلذ حضونس امك ةيضابإلا دنع ةيعرشلا ةسايسلا ين حضاولا.فقوملا

 .هناكم

 فقوملا كلذ نأ ىرت ةيضابإلا ريغ رداصملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو

 عجري كلذ يف لضفلا أو شةيضابإلا بهذم روهظ ةيادب ةقيقح دسج دق

 هنأب اهيلإ راشملا ةيخيراتلا رداصملا مظعم هربتعت يذلا ضابإ نب هلل ا دبعل

 .بهذملا اذه سيسأتب ماق يذلا يدايقلا زمرلا

 اميدق ةيضابإلا ريغ رداصملا بلغأ يف هدحن يذلا بلاغلا يأرلا اذه
 ©يأرلا كلذل ةرياغم ىرخأ رظن ةهجو اهلف ةيضابإلا رداصملا امأ .اثيدحو

 رباج مامإلا وه ةيضابإلا بهذم يقيقحلا سسؤمل نأ ىلإ اهلك بهذت ثيح
 اهنأ ىلع ،ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ضابإ نب هلل ا دبع رهظي نأ لبق ديز نب
 ةرولب يف ضابإ نب هللا دبع هب ماق يذلا يسايسلا رودلا كلذب فزعت

 نم جراوخلا نمو ةهج نم نييومألا نم مهفقوم ديدحتو يضابإلا ركفلا
 هب ماق يذلا ىسايسلا طاشنلا أ ركذت رداصملا هذه تإ لب \ىرخأ ةهج

 هل قبس يذلا .ديز نب رباج مامإلا نم هيجوتب ناك اَمَئِإ ضابإ نب هلل ا دبع

 سادرم لالب يبأ مامإلا لاثمأ نم لئاوألا ةارشلا عم ةرصبلا يف طشن دوجو
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 عيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 ىق لاعف طشن رود امهل ناك ناذللا نادئاقلا ناذه ،ةورع هيخأو 7

 رداصملا نكلو ،هسالا اذهب فرعت نأ لبق ةيضابإلا ةكرحلا ةرولب

 ابأ مامإلا عضت ،نيدلا بسن هيلع قلطت ام أ اهتم ركذت امدنع ةيضابإلا

 ةريسل سرادلا أ عقاولاو ،ةكرحلا ريس ين ازراب ايخيرات امّلْعَم سادرم لالب

 ناورهنلا ةعقو نيب ام ةرتف يف هب ماق يذلا يوقلا رودلا ظحلي مامإلا اذه

 امك دايز نب هللا ديبع شيج دي ىلع اديهش ه61 ةنس هتافو ةنسو 8

 .هناكم يف كلذ لصفنس

 يذلا ضايإ نب هلل ا دبع ىلإ ةقرفلا ةماعز تلقتنا لالب ييأ ةافو دعب

 ،يدقعو يجهنم فالخل كلذ ىلإ انرشأ امك ،جراوخلا نع هلاصفنا نلعأ

 تأدب اذكهو اهنم نيددشتملا جورخ دعب ةرصبلاب هباحصأ عم ثكمو

 نوكيف .نامتكلا ةلحرم لظ يف ةقرفلا هذه ةأشن خيرات نم ىلوألا ةلحرملا

 ءارآ رولبتل ايقيقح ارشؤم هعم نمو ةرصبلاب ضابإ نبا هلل ا دبع ثوكم اذإ

 . ةيضابإلا

 ؟ يجولديإلا سيسأتلا أ :وه هيلع ديكأتلا يغبني يذلا أ ريغ

 يدزألا ديز نب رباج مامإلا ريبكلا يعباتلا دي ىلع مت امنإ إ يركفلا

 نيب تناكو ،لالب يبأ ةعامج ىلإ مضناو ةرصبلاب شاع يذلا ثرنامعلا

 .كلذ نيبنس امك ةميمح ةقالع نيمامإلا

 اهراكفأ ملاعم ديدحتو ةيضابإلا ةأشن يف غلاب رثأ مامإلا مامضنال ناكف

 .اهئارآو

 .38ةقرو (خم) ،مالظلا حابصم :يشيقرلا عحاري 1

 اهلك ةيضابإلا رداصملا را عم ةقالعلا هذه ءاغلإ لواحي نم نيثدحلا باتكلا نم كلانه _2

 .اهدكوت

 جو -



 ةيضابإلا نع ةوعرلا 1

 نم اهنكم ةعامجلا هذه ىلإ همامضناب ديز نب رباج مامإلا نأ قحلاو
 ةهجاوملا ىلع ةملاسملا ترثآف ،اهيلع زكترت يلا ةيدقعلاو ةينيدلا ةدعاقلا

 ةيويندلا ةطلسلا لجأ نم كفست نأ نيملسملا ءامد ظفح ىلع اهنم اصرح

 تحت اميسالو «اهيلع ءاضقلا نودوي نيذلا اهموصخل رذعلا مدقي ال ىتحو
 لوخدلا تلضف كلذلو ؛يفقثلا فسوي نب جاجحلا لثم رابج ةيغاط مكح

 .ارس هتوعد رشني مامإلا ذخأ هيلعو ،ةيرسلاو نامتكلا ةلحرم ى

 ‘هعروو هاوقتو هملعل ةعيفرلا ةناكملاب يظح نأ مامإلا ثبل اسو

 نوكي نأ يفكيو . ز هلل ا لوسر ةباحص نم مهكردأ نم ةقث بسنكاو

 نب هلل ا دبعو شةشئاع نينمؤملا مو «سابع نب هلل ا دبع ةَّمألا ربخل اذيملت
 .نيعمجأ مهنع هلل يضر مهريغو ،دوعسم

 نيديؤملاو بألطلا هلوح عمجي نأ عساولا هملعل مامإلا عاطتسا دقل

 بالط اهلوح سلجي ىوتفلاو ملعلا سلاب هل تحبصأو ،نيبجعملاو
 3ينايتخسلا بويأو {ةداتقك :هريغ نعو هنع ذخأي نم مهنم ءايكذأ

 مهنمو ؛صيوح نب ميمت رذنملا يبأو ،جرعألا نايحو رانيد نب ورمعو

 يبأك ‘هسلجمي صتخي داكي وأ هريغ نع ذخأي امم رثكأ هنع ذخأي نم

 نب عيبرلاو ،ناهدلا حلاص حون يبأو ‘بئاسلا مامضو ،ملسم ةديبع

 . ضابإ نب هلل ا دبعو ،بيبح

 ليصحتلا دعبو ليصحتلا ءانثأ متهي ناك نم بالطلا ءالؤه نمو

 ةلودلا ماكح عم اهتحراطمو ةيسايسلا لئاسملاب الاغشناو {ةماعلا نوؤشلاب

 وأ «ضابإ نبا هللا دبعك "فيسلا لامعتسا نود {ةملكلا ناديم يف ةيومألا

 حلاص حون يبأو {ةديبع يبأك ةمامإلا ناكم ذخألو مامإلا ىلإ اسولج

 لقي ال ةاعدلا دادعإ أل كلذ ىلإ ةيسايسلا فورظلا تعد اذإ ،ناهدلا

 _ /و _

 



 عيضابإلا رتع ةوعدلا بش

 .ةداقلا دادعإ 7

 هذه تنوكت ةرصبلاب رباج ةسردم يفو ،اذإ قلطنملا ناك انه نم
 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اورهتشا نيذلا ملعلا ةلمح اهيف جرختو ةسردملا

 نميلا :يف تباثلا لدتعملا مهجهنمو معءارآ اوزكرف يمالسإلا

 برغملا يفو دنسلاو ناسارخو ،نامعو زاجحلاو ڵتومرضحو

 ىلإ نامتكلا ةلحرم نم مهب تزفق ةيوق ةلود اونوك ثيح ،يمالسإلا
 .ثحبلا اذه نم هناكم يف كلذ نيبنس امك روهظلا ةلحرم

 رداصملا يف دجن ال وديي اميف رباج مهمامإب ةيضابإلا قلعت نع اريبعت و

 ريغ رداصملا ىف اهومّمع نيذلا لعلو {ةيمستلا هذهل امادختسا ةيضابإلا

 رداصملل عبتتملا نإف ضابإ نباب ةرهاظلا مهتقالعل ةيمأ ونب مه ةيضابإلا
 امنإو بهذملا نع ثيدحلا دنع ةيمستلا هذه بايغ ظحلي ةصاخب ةيقرشملا

 ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا وأ ةارشلا :حلطصم اهنع الدب مدختسي

 أأ ودبيو ©يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ لقألا ىلع اذه .ةماقتسالاو

 نم لوأ لعلو حلطصملا اذه مادختسا ىلإ قبسأ اوناك برغملا ةيضابإ

 ملاعلا وه يمانلا ورمع روتكدلا كلذ ىلإ بهذي امك ةبراغملا نم همدختسا
 ةنونيدلا هباتك يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف حتف نب سورمع خيشلا

 يرجهلا رشع عبارلا نرقلا يف يملاسلا نيدلا رون خيشلا ربع دقو .ةيفاصلا

 :هلوقب ةيلاكشإلا هذه نع

 ا ملعاف انم قحلا ءافلخلل املغ الإ نويضايإلا امف

 انلمحي ابهذم ضابإ لحن انل عرشي مل نولوألا نحنو

 عيفرلا فلسلا قيرط ىلع عورفلا يفو لصألا يف نحتو
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جن

 ...هاتأ انل ضغبم ناك ول هارن ىتم قحا ذخأنو

 هتريس نسح راهتشال هيلإ هتقيرط يف ناك نم اوبسنو...

 بتككلا ين اهمسرن ةلئسم 3 بهنلل ين هل ىقلت ال كاذ نم

 ا :يضر اننأ ريغ كاذب انومس دق نيفلاخملا نإ

 ينضامو انل ايماحم ناك ضا بأ ىتن أ هلصأو

 "هكوشلاب انناوخإ ًايماحو ةجحلاب انءادعأ اعفادم

 ةوعدلا لهأ بهنمو رباج مامإلا نيب ةديطولا ةقالعلا يه هذه

 ضب هيف دحن يذلا تقولا ىف ،ةيضابإلا رداصملا اهدكؤت امك .ةماقتسالاو

 ىللإ كلذ يف ةدصاق ةقالعلا هذه ىفن ةدهاج لواحت ةيضابإلا ريغ رداصملا

 ةنسلاو نآرقلا يه قلا ةيساسألا هرداصم نع بهذملا اذه روذج صق

 اهيوشت جراوخلاب ةيضابإلا طبرو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلاو

 ؟جراوخلاب ةقالع اقح ةيضابإلل ناك لهف كاميتعتو

 ؟جراوخ ةيضابإلا لهو

 :يلي ام حضون نأ يغبني لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل

 بطخلاو تالسارملا ي ةرم لوأل (جراوخلا) ةملك تدرو : الوأ "
 هلوبق دعب هنع اوقشنا نيذلا ةعامجلا نيبو يلع مامإلا نيب عقو امع ةثدحتملا

 ةمكحلاب اضيأ اهدعب اوفرعو ‘ه37 ةنس نيفص ةعقوم يف ميكحتلا

 رهظأ تناك (جراوخ) ةملك نأ ريغ ناورهنلا لهأو ]ةقراملاو!نييرورحلاو

 .122ص ؛ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس -1

 يلع مامإلا نع مهحررخ دعب ةمكحملا هيف عمجت يذلا ناكلل وهو ءارورح ىلإ ةبسن 2
 .يسارلا بهو نب هلل ا دبع مامإلا ليلجلا يباحصلا وهو ًامامإ مهل اوبختناو

  



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ةبضاغلا تاعامجلا جورخ هيف رثك يذلا يومألا رصعلا يف اميسالو ،ريسأو

 يف اهمادختسا نأ نم مغرلا ىلعو ،ةرئاخجلا مهتسايسو نييومألا ىلع ةرئاثلا
 نع جورخلا وأ "هيسايسلا جورخلا اهب داري ناك (37-40) ىلوألا تاونسلا

 تالاقملا باتك دنع روطت نأ ثبل ام مادختسالا اذه تاف مامإلا ةعاط

 جورخلا وهو ينيد لولدم هل حبصيل ةصاخب ةيومألا ةطلسلا يحّرؤمو ةماعب
 جراوخلا) وأ (جراوخ) ةملك تمدختسا امك ةعامجلاو ةنسلا نع

 هلل ا ليبس يف جورخلا اهب نرنعي مهو ةارشلا وأ ةيضابإلا دنع (نوملسلملا

 ج ورخلا اودارأ ولوإل :نآرقلا يف ءاج امل اقادصم ،ملظلا ىلع ةروثو اداهج
 ريدح نب سادرم لالب ابأ مامإلا دجنف « (هم :ةبوتلا ةروسرةنمةدغ هل اودعأ

 ءهتاضرم ءاغتباو هلل ا ليبس ى اداهج جرخت كنإ» :هعابتأل لوقي ةارشلا مامإ

 اهيلإ كل الو ‘ةجاح ايندلا يف كل الو ءايندلا ضارعأ نم ائيش ديرت ال

 باتكلا نم وهو - قاحسإ وبأ خيشلا هحضوأ ام وهو" «...ةعجر

 هب نطنط يذلا جراوخلا ظفل إ» : لوقي ثيح - نيرصاعملا ةيضابإلا

 ىلع قلطي ،ةجراخ ةفئاط يأ ةجراخ عمج ،نودقتنملا هكالو نوبتاكلا

 احدم نوكتف رئاجلا مامإلا نع ةجراخلاو داهجلا ىلإ ةجراخلا فئاوطلا

 . ©}) «الالضو ًامذ نوكتف طسقملا مامإلا وأ قحلا نع ةجراخلا ىلعو ؛ءانثو

 .ةنتفلا ىلإ اهترظنو اهفقومو اهيأر بسح ةملكلا هذه رّسفت ةئف لك انكهو

 مقر (خم) ةيضابإلا ريس يف بلاط يبأ نب يلع ىلع سابع نب هلل ا دبع ر :عجاري -1

 رظناو .نامع ةنطلس بيسلا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم ء2-35وص8

 .ثحبلا اذه يف صوصنلا مسق

 .240ص !ج نامع يموقلا ثازتلا ةرازو رشن فشاك ليعامسا ةديسلا :ت ،تااباوجلاو ريسلا -2

 .29 ص ،ليلجلا دقنلا -3

 - هج -



 77 عنم

 امك يسايس لولدمل دصقت (جراوخلا) ةملك تناك اذإ : ايناث .

 جراوخلا اهمدختسا امكو لب ،هسفن يلع مامإلا اهيلإ بهذ امكو ،تأشن

 تجرخ ييلا ةئفلا ىلإ مهلوصأ يف نودوعي ةيضابإلا لإ لوقن اننإف مهسفنا
 ىلع موهفملا اذهب ةملكلا قالطإو ميكحتلا لبق نأ دعب يلع مامإلا نع

 .حضونس امك شاقن لحم مهدحر جراوخلا ةعامج

 ةعامجلاو ةنسلا نع جورخلا وهو اينيد ألولدم اهب دصقي ناك اذإ امأ

 نيثدحم باتك نم مهعبت نمو تالاقملا باسك بلغأ كلذ لعفي امك

 .ةقرازألاك ىرخألا ةيجراخلا قرفلا نم مهريغ نيبو ةيضابإلا نيب نوطلخيف
 اذه ىلع درلاف {ةدحاو ةناخ يف مهنوفنصيو ةدحاو ةقرف مهنوربتعي ثيح

 :يتآلاك نوكي معزلا

 نم اوناكأ ءاوس ةرفاك ةقرف مهرابتعاب ةيضابإلا نورفكي نيذلا نإ
 ةقيقحلا ىلعو لوأ مهسفنأ ىلع ةحضاف ةيانج نونجي ،نيثدحما وأ ىمادقلا

 هاخأ مهتي يذلا ملسملا ىلع ريكتلا ددش لال لوسرلا نأل ايناث ةيخيراتلا
 دقف ،رفاك تنأ :هل لاقف ،رفاك اي :هيخأل لاق نم» :لوقي ثيح رفكلاب

 .")«ملظأ ئدابلاو رفكلاب امهدحأ ءاب

 جراوخلا نيدت ىلع نيخرؤملا عامجإ لثم موق ىلع اعامجإ رن ملو اذه
 دقو ،ةوالتو امهنو اظفح هللا باتك ىلع مهبدحو هلل اب مهنامإ ةدش و

 ربح ةداهشب دهشتسن نأ انه انيفكيو ،مهودعو مهقيدص كلذب دهش

 ©يردبلا مهنم فالآ ةرشع» :لوقي ثيح سابع نب هللا دبع ةمألا

 بحص مهرثكأو نيتلبقلا وذو نيتداهشلا وذو ،نيتعيبلا وذو "يبقعلاو

 رايخأو باتكلا ةلمحو ،سيناربلا باحصأ...هنع هقفر ، لل لوسرلا

 12 ًاليلق فلتخم ظفلب دمحأ هاورر .ه مقر 41 عيبرلا ٥هاور:ثيدحلا -1
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا بت
 ."‘٨“...راهنلا ثويل ليللا نابهرو .

 كللوأ نم قحاللا قايسنا ىلإ دوعتف ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلع مهتيانج امأ

 كلت يف ءاج ام تأ مهتهأنظ «صيحمت وأ دقن نود "قباسلا ىلإ باتكلا
 وأ ةنتفلا روصع يف فلأ ام بلغأ أ مهنع يفخ فيكف ،قحلا وه بتكلا

 بابسأو يعاودل عضخي اَمَتِ يسابعلاو يومألا نيرصعلا يف اميسالو اهنع

 ةيبصعلاف ىرخأ ةيفئاطو ةرات ةيبهذم ةبهتلملا فطاوعلا اهتلمأ ةيعوضوم ريغ

 بتكلا كلت ضعبر تاباتكلا كلت يف ةمكحتملا ةيعامتجالا ةرهاظلا تناك

 نأ فورظلا كلت يف لقعي لهف "كاذ وأ مكاحلا اذه ىَدهَل فلؤت تناك
 ةطلسلا أب املع .مهبهاذمو ماكحلا ىوه فلاخي ائيش نوبتاكلا بتكي

 نويعلا سدو ،ةبذاكلا ثيداحألا عضو يف عروتت نكت مل ةيومألا

 نيبلاطم مهتوربج مامأ اودمص نيذلا ءالؤه نع سانلا رفنتل سيساوخلاو
 ىوقلا مهب دحتت ال ىح كلذو مكحلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتب

 هتبطخ يف هيبأ نب دايز ربع دقو نيباوتلاو ةعيشلا :لثم ىرخألا ةطخاسلا

 ،بنذملاب ءيربلا ذخأيس هنإ :الئاق فينعلا جهنملا اذه نع ةروهشملا ءارتبلا
 فقي مل قلا هتبطخ يف ءاج ام رخآ ىلإ ،ربدملاب لبقملاو ،يصاعلاب عيطملاو

 هدعوتي دايز لعج ام وهو ،سادرم نب لالب مامإلا يراشلا ىوس اهمامأ

 ضوخن ىتح كباحصأ نمو كنم غلبن نن هلل او» :الئاق هباحصأو وه

 .“«ًاضوخ لطابلا مكيلإ

 نم صوصنلا قحلم رظناو {ةددعتم تاحفص يف 2ج .ةغللا يف لماكلا :دربملا :عجاري 1

 .ثحبلا اذه

 ثحجحبللا رظناو .6ك-62ص ،2ج .ةرهاقلا ةط نوراه ت .نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا 2

 .باتكلا اذه نم لالب يبأب صاخلا
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 ةيضابإلا رنع ةوعرلا رن

 مدختساف ؛عظفأو «ىسقأو دشأ اكلسم هلل ا ديبع هنبا هدعب كلسر

 ةحئار هنم متشي نم لك نوجسلا يل عزو ةيعامجلاو ةيدرفلا ةدابإ
 بلص لقق اذإ ناكو ،نظلاب لتقي ناكو ،ةطلسلا ىلع طخسلار جورخلا

 ."ءاسنلا ىرعر لثمو

 هل همسر يذلا جهنلا يف راسو ءاغلاب ارثأت يومألا مالعإلا رثأت اذكهو

 مكاحلا نيع نم معألا بلغألا يف نورظني باتكلا حبصأف ةربابجلا

 .هرماوأ نع نوردصير

 كانه تناك يومألا مكحلا ىلإ ةزاحنملا ةرظنلا هنه بناج ىلإو

 لب اهدحو ةيسايسلا فقاوملاب ديقتت ملف ةيفئاطلاو ةيبهذملا تاعازنلا

 ةيبدأو ةيخيرات جراوخلا راثآ تلمهأف "يركفلا بناجلا ىلإ اهتزراجت

 ©يدوعسلملاو يناهفصألا جرفلا يبأ لاثمأ نم ةعيشلا هعمج اميف اميسالو

 عم بسانتت ال ةروتبم بدألا كلذ لالخ نم ةارشلا ةيصخش تدبف

 بصتنا ام ىدم ملعنل يفكيو ءاهوبستكا لا ةيركفلاو ةيبدألا مهترهش

 رعشلا» هباتك يف مهنم دحأ ىلإ رشي مل ةبيتق نبا نأ داهطضا نم مهيلع
 ال امنيب {هريغ نع هتاقرس ددصب ،حامرطلا ركذ نم ناكام الإ ،«ءارعشلاو

 «... ديعب وأ بيرق نم مهيلإ هتاقبط يف مالس نبا ريشي

 ىبأ عابتأ نيب تقرف يلا ثادحألا تاروطت يف رظانلا نإ =اغلاث"

 هالغ نم مهعم نمو ةقرازألا نيبو ،ديز نب رباجو ريدح نب سادرم لالب
 اساسأ ةينيدلا ةديقعلاب قلعتي يرهوج رمأ قارتفالا ببس تأ دجي ،جراوخلا

 يف يومألا مكحلا ةعاظف نع ةريثك ليصافت هيفف بدألاو ةغللا يف لماكلا :دربملا عجاري ١

 .اصوصخ ةرصبلا

 .٥4؛ص يومألا رصعلا ىف ةيمالسإلا قرفلا :يضاقلا نامعنلا/د -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 كرش رفك ارفاك اهبحاص ةقرازألا ربتعي يلا ةريبكلا بكترم ريفكت وهو
 رفاك هَّنأ ىلإ ضابإ نبا مث رباجو لالب يبأ عابتأ وأ ةيضابإلا بهذ اميف

 مل مهف ةماه ماكحأ هيلع ىنبنا ةيضابإلا نم فقوملا اذهو {ةمعن رفك
 مهيرارذ يبس وأ مهلاومأ اوحابتسا الو نيملسملا مهناوخإ ءامد اولحتسي

 اوفنصي نأ باتكلل ىنست فيكف فيسلاب سانلا اوضرعتسا الو مهئاسنو

 يساسألا يدقعلا قرافلا اذه دوجو عم جراوخلا نمض ةيضابإلا

 نيب فالخلا تأ دكؤت اثيدحو ًاميدق ةيضابإلا رداصملا أ عقاولا :اعبار"

 هنأل يرهوج فالخ هوم ةنس لصاحلا قازتفالا دعب جراوخلاو ةيضابإلا
 نيب براقت نم لاقي ام لك نإف مت نمو انركذ امك يدقع فالخ

 ودغي - ةيساسألا ةيوازلا هذه نم هيلإ انرظن ام اذإ - جراوخلاو ةيضابإلا

 ابراقت ودغي هنإف ڵبراقت ىرخألا لئاسملل ضعب يف لصح اذإو .الطاب

 ©بهنملا وأ ةديقعلاب هل ةقالع الو ،ةيناكم وأ ةينامز فورظ هتلمأ ايسايس

 دض مهاواتفو مهئاملعو ةيضابإلا ةمي فقوم نم كلذ ىلع لدأ سيلو
 هتلاسر يف ضابإ نب هلل ا دبع مامإلا فقوم كلذ نم ،روصعلا ربع جراوخلا

 اننإ» :ًالئاق ةقرازألا نم هعابتأ فقوم ددح ثيح ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 نيح اوجرخ اوناك دقل ،سانلا نم هعابتأو قرزألا نبا نم هلل ا ىلإ ربن
 مهناميإ دعب اورفكو هنع اودترا مهنكلو رهظ اميف مالسإلا ىلع اوجرخ
 ."'>«مهنم هلل ا ىلإ اربنف

 هعابتأ ىلع مرح يذلا لالب يبأ فقوم ضابإ نبا مامإلا قبسو

 اعدو ،اناودعو املظ كلذ ربتعاو فيسلاب سانلا ضارعتساو جورخلا

 امهتكرحو فاحزو بيرق نم أربتو ءاسنلا جورخ مرحو ،ةيقتلا ىلإ

 .2ص ؛ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب اس 1
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 ةيضابإلا نع ةوعدلا بن

 )1( ۔ " ١۔_ 7
 .ةرصبلا ش اجرخ امدنع

 ناهربلاو ةجحلاب مهلداجي ناك يذلا رباج مامإلا فقوم اليلد يفكي

 رصاعملا (2)ناوكذ نب ل اس ةريس لإ ةدوعلابو !ةديدع تابسانم ف

 لئاسملا لالخ نم ظحلن لئاوألا ةيضابإلا مالعأ دحأو «رباج مامإلل

 مهئارآ لكل امساحو احيرص اضفر اهيف جراوخلا لداجو اهشقان قلا

 ةقرازألل نومصاخملا هبتك ام ىوقأ نم بسحن اميف هدردرر ،مهفقارمو

 .مهريغو تادجنلاو

 نب تاتحو ب لهملا نب - يبحل ا عم مهلتاق يذلا كامسلا نب رفعجو

 امهتيالو رهظأ ةديبع ابأ نكل ئ امهيف سانلا ملكتن مهبرح ف التق بتاك

 نيملسملا ءامد نم هلل مرح ام محلالحتس ال ةعاط جراوخلا داهج ربتعاو

 . )مهلاومأو

 هيلإ سانلا ثدحت نيحف بيبح نب عيبرلا مامإلا فقوم اضيأ ركذنو

 نإف ،لعفلا ىلإ لوقلا اوزواجتي ىتح مهوعد» :لاق مهتادقتعم نعو مهنع

 انمكح لعفلا ىلإ هوزواحجت نإو 3 مهيلع لومحم مهأطخف مهلوق ىلع اوقب

 عزفلا ناعيشيو فيسلاب سانلا ناضرعتي دايز مايأ يئاطلا فاحزو يدزالا بيرق ناك -ا

 اهابكر هنع هللا افع ال فاحزو ريخلا نم ةللا هبرق ال بيرق» :لالب وبأ لاقف علهلاو

 .185ص لماكلا . «ةملظم ءاوشع

 دبع نب رمع ةفيلخلا ىلإ ةيضابإلا هدفوأ يذلا دفولا نمض نم ناك :ناوكذ نب ملاس -2

 ديسلا ةبتكمب (طوطخم) ةيضابإلا ريس طوطخم نمض ناوكذ نب ملاس ةريسو شزيزعلا
 اذه نم صوصنلا قحلم رظني) ،نامع ةنطلس بيسلاب !58 مقرب دمحأ نب دمح

 .(ثحبلا

 هوص ،2ج يناسرخلا مناغ أ ةنودم رظنار 6هرص تاسارد :يمانلا رمع /د 3
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 .">«هلل ا 7

 تافلؤملا هيلع توتحا ام نأ ةيلج ةروصب انل حضتي قبس ام ىلع ءانبو

 ةيضابإلا نيب قافتا ةطقن لكل يوق يفن ةميدقلا ةيضابإلا تالاقملاو

 قافتالا ةطقنو "يدقعلا عباطلا تاذ اياضقلا يف اميسالو ،جراوخلاو

 طارتشا مدعو ،ميكحتلا لوح نيفرطلا يأر قفاوت يه نيفرطلا نيب ةديحولا
 .مامإلا يف ةيشرقلا

 هذه ديكأت ىلع نورصي ذش نم الإ ةيضابإلا نيخرؤملا ىرن يلاتلابو
 مه وأ ،ةيضابإلا ريغ نم نوخرؤملا اهنع لفغي دق لا ةماهلا ةيخيراتلا ةقيقحلا

 بتك ضعب يف دجن اننأ ىلع مامتهالاو ةساردلا نم قحتست ام اهنولوي ال
 ىلع ةيعطق ةلالد لدي ام ةيخيراتلا ثادحألاو فقاوملا نم ةميدقلا خيراتلا

 يف اهضعب عئاقوو بورح نع لب !جراوخلا نع ةيضابإلا جهنم فالتخا
 نيب مكحتسلملا ءادعلا دكؤت \طسوألا برغلل ىيف رخآلا اهضعبو نامع

 يركفم نم - قاحسإ وبأ خيشلا هصخلي ام وهو .جراوخلاو ةيضابإلا
 انباحصأ مهدرط مهتعدب ترهظ اًملف» :لوقي ثيح - نيرصاعملا ةيضابإلا

 اًملف "مهنم ةءاربلا نينلعم \بوص لك يف مهودراطو ءمهسلاحب نم

 ام لالحتسا يف رفكلا ٥أل مهرفكب مكحلا اونلعأ لعفلا ىلإ لوقلا اوزواجت

 اوُدتشاف ذئموي مهلعف ىرشتسا دقو ،يعطق هللا باتك يف رصن هلل ا مرح

 هلل ١ لزنأ ام ريغب باقرلا ىلع فويسلا اولسف 3مهتنتقب ديحوتلا لهأ ىلع

 .نامع عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ،ج راوخلا و ةيضابإلا نيب قرفلا :شيفطا قاحسإ وبأ 1

 .112ص ت.د

 يرذالبلل فارشألا باسنأو ،يربطلل كولملاو ممألا خيرانو دربملل لماكلا عحاري -2

 .ريثألا نبال لماكلاو

_ 7 .- 



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جنم

 ‘«اميظع ءالب تناكف مهنتع تمظعف

 راهظإ ىلع صيرح رصاعم يضابإ وهو رمعم يحي يلع خيشلا لوقي

 ،جراوخلا ىلإ اوبستني نأ نوديري ال ةيضابإلا ةإ» :هتاباتك ىف ةقيقحلا هذه

 مهنأل طيسب ببسل ةيجراخلاب نوزتعي الو كلذك مهسفنأ نوبسحب الو
 مهيف نوذفني الو نيكرشملا ماكحأب نيملسملا نم مهريغ ىلع نومكحي ال
 .“)«ماكحألا كلت

 نم لك ىلع قلطي يأ ،ايسايس اجورخ جورخلا ربتعا اذإ :اسماخ"

 يف ةضاضغ الف ،لطاب ىلع مأ قح ىلع مامإلا ناكأ مامإلا نع جرخ
 أطخلا وأ باوصلا هجو ملعن ال يرشب داهتجا يسايسلا فقوملا أل ةجيتنل

 اهنم هلل ا رهط ءامد كلت» :زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا هنع ربع ام وهو هيف

 .«انتنسلأ اهنم رهطنلف انيديأ

 يف تاذلاب يلع مامإلا نع نوجراخلا اهب صخي اذامل :لوقن اننأ ىلع

 اوعدتبا نيذلا كفلوأ ىلع ةملكلا قلطت نأ ىلوألا سيلأ ؟نيفص ةعقو

 ء؟نيفص ةعقو ىلإ لمجلا ةعقو ذنم مامإلا ىلع لب مامإلا نع جورخل
 قفتا يلا هتئفو ةيواعم ىلع قلطت مل انه ةيمستلا نأ رمألا يف بيجعلاو

 كلتقتس» : رساي نب راّمعل ز هلوق ليلدب ةيغابلا يه اهنأ نوخرؤملا
 . “ة)«ةيغابلا ةئفلا

 اورصان نيذلا ىلع ةملكلا تقلطأف بقع ىلع اسأر رومألا تبلقناو

 .1:2ص ،جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا :قاحسا ربا -1

 .474رع 0 ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع 2

 رظني .ناورهنلا لهأ نأش يف يلع مامإلا ىلع سابع نب هلل أ دبع در يف هدجن فقوملا اذه -3

 .34 ص خم ةيضابالا زيس

 - وم -

  



 ةيضابإلا رتع ةوعرلا عرشم

 ذنم مكحلا يف فارحنالا دض اوفقو مه لب ،هبناج ىلإ اوفقوو يلع مامإلا
 مامإلا تأ املع روجلا ة ىلع اوجرخ مهنأ ىوس مهل بنذ الو ،ةيادبلا

 رداصملا ةإؤف ،يسايسلا جورخلا اهب عيو ةملكلا مدختسي ناك هسفن يلع

 عم يلع مامإلا فطاعت ىلع دك ؤت يلع مامإلل تعيشت ييلا كلت ىتح اهلك
 انيلعاوفغب انناوخإ مهنإ» : الئاق مهلاتق ىلع همدنو ،جراوخلا

 ةيميت نبا ركذ دقف ،مهرفكب مكح الو الام م حابتسا امو «مهانلتاقف

 ترثوأ نيلا ةملكلا فقوملا كلذ تلمجأ دقو اليوط ىكبو ريثك مدنت هنأ

 ،يدعب نم جراوخلا اولتاقت ال» :يهو اهسفن ةيعيشلا رداصملا اهتدكأو هنع

 رايخ مهامسو ‘«هباصأف أطخلا بلط نمك هأطخأف قحلا بلط نم سيلف

 .«ًاعنص نونسحي ال نيذلا ءالؤه» :لجر هل لاق نيح بضغ دقو .ةمألا

 .“«ليحجنإلاو ةاروتلا لهأ كئلوأ كحيو» :لاق

 .حلطصملا اذه اومدختسا دق مهسفنأ ةيضابإلا أ ظحالملا : اسداس"

 نيكردم ،يسايسلا جورخلاب رمألا قلعتي امدنع مهسفنأ هب نونعي مهو

 تالاحلا ضعب يف زئاج رئاحلا مكاحلا ىلع جورخلا نأل .هتالالدو هداعبأ

 اهنع ثيدحلا تلصف ‘ىرخألا تالاحلا ضعب يف ًاضرفو ابجاو ودغيو

 .مهدنع لوصألاو هقفلا بتك

 ةملكب انايحأ نرقي ناكو ةميدقلا صوصنلا يف مادختسالا اذه درو

 وه امك نيملسملاب نونعي مهو (نوملسملا جراوخلا) :لاقيف (نيملسملا)
 هلل ا ليبس يف جورخلا اهب نونعي مهنألو .ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ فورعم

 ةروس) «هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو :ىلاعت هلوقل اقادصم

 .1وص ،ليلجلا دقنلاو .ديدحلا يبأ نبا حرش ةغالبلا جهن عجاري -ا

 .2ص .ليلجلا دقنلا :ميهاربا قاحسا وبأ _
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 يف هيضرو حلطصملا اذه ضابإ نب هلل دبع مامإلا مدختسا دقر ٥0:(، :ءاسنلا

 كلملا دبعل حضوأ نأ دعب لوقي ثيح ناورم نب كلملا دبع ىلإ هتلاسر

 مهاداع نمل اًتزأ ةكمالملاو هلل ا دهشن جراوخلا ربخ اذهف» :جراوخلا ةريس

 شيعن كلذ ىلعو ,انبولقو انتنسلأو انيديأب ءايلوأ مهالاو نمل اًنأو 3ءادعأ

 قرزألا نبا نم هللا ىلإ أربن اننأ ريغ هانتم اذإ كلذ ىلع توغمنر ،انشع ام

 رهظ اميف مالسإلا ىلع اوجرخ نيح اوجرخ اوناك دقل سانلا نم هعابتأو

 .')«مهنم هلل ا ىلإ أربنف مهناميإ دعب اورفكو هنع اودترا مهنكلو «انل
 ينبني مكحلا نوك يف تباثلا مهفقوم ىلع ءانب ةيضابإلا ا :اعباس"

 نم سيل ةَّسألا هراتخت يذلا لداعلا مامإلا نأو ،ةيبصعلا ىلع ال ةءافكلا ىلع
 لخأ اذإ مامإلا نع جورخلا اوجهتنا ةيعرشلا ةيلوؤسملا هذه نع يلختلا هقح
 .دقعلا كلذ طورش نم طرشب

 وأ نادبألاو لاومألا يف تامرحلا تكهتناو ،يصاعملا ترهظ اذإف...

 نيعلا مهو ملعلا لهأ ىلع بحو ؛ملاظملا عفرتو دودحلا مقت مل و نيدلا
 اوركني نأ {ةبقنم لكل ةديؤملا «فيح لكل ةدقانلاو ةمألاو نيدلل ةسراحلا

 ،ةوق كلذل اودجوام هولتاق مهبصان نإو ،هوعلخ مامإلا ىبأ نإف ركنملا

 ،جورخلا ةجيتن الإ نيفصر لمجلا اتعقو امو ،ةباحصلا ىضم اذه ىلعو

 دقو .نيعباتلا رابك نم وهو ةيمأ ييب ىلع ريبج نب ديعس جرخ دقو

 جورخلا بوجو يف رتاوتلاب درو ام اهنم ةحيحص ةريثك ثيداحأ تدرو

 ملظلاب ماقي الف ،هب الإ نادي ال يذلا هللا نيد مالسإلا أل ةمألا نع

 اوماقتساام شيرقل اوميقتسا» :ألل لوسرلا لوق كلذ نمو ،نايصعلاو

 .ةمهص {2ج تاباوجلاو ريسلا رظني -ا
 .فرصتب 2وص ،ليلجلا دقنلا :قاحسإ وبأ -2

  



 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 اوديبأ مث مكقتاوع ىلع مكفويس اوعضف مكل اوميقتسي مل نإف .مكل
 .ةريثك هذه لانمأو"”«...مهءارضحخ

 هبوجوو رئاجلا مامإلا نع جورخلا زاوج يف ةحضاو ةديقع ةيضابإللو

 اذهب مهو“مهدنع ةديقعلاو هقفلا بتك يق ةيهانتم ةقدب ةتوبثم طورشب

 ارئاج ناك ولو مامإلا نع جورخلا مدع ىرت ييلا بهاذملا نع نوفلتخي
 هركنأ فقوم وهو «(م:7 :ةرقبلا ةروس) ههم“يلتقلا نم ربكأ ةنتفلا ىوعدب
 فقوملا اذه رطخ دكأت نأ دعب .مويلا بهاذملا كلت عابتأ نم نوريثك

 روجلا نيملاظلل حابأ يذلا ،نيملسملل يخيراتلا عقاولا ءوض ىلع اميسالو

 باقر يف فويسلا اوعضوو لسنلاو ثرحلا اوكلهأف ،يفبلاو ملظلاو
 ةيبرغ نيناوقب اهوداقو ،هلل ا لزنأ ام ريغب بوعشلا اومكحو ،نيموكحملا

 ةطلسلا ءاملع ضعب هاجتالا اذه يف مهيمحيو ،ةدحلم وأ ةيناملع وأ ةيحيسم

 نم كلذب اوناكف ةيويندلا حلاصملا مهترغأ وأ مهراكفأ ترًّجحت نيذلا

 .داهطضالاو ملظلا بابسأ

 جراوخلا نع يوعدلا ةيضابإلا جهنم فالتخا نم مغرلا ىلعو :نماث"
 يخرؤم ف ڵةزيمتما مهتديقع نم مغرلا ىلعو ؛هيف تلش ال ان افالتخا
 ءادمعت انايحأ (جراوخلا) ىلإ مهنوبسني اثيدحو اميدق ةيمالسإلا قرفلا

 ةيضابإلا» :نولوقي نيذلا مه ةقيرط مهلدعأو ،زييمت مدعو لهج نع انايحأو

 ،بابساألا نع ثحبلا ددص يف انه انسلو .«ةنسلا ىلإ جراوخلا قرف برقأ

 ايرهوج هارن ميدق ببس ىلإ طقف ريشن نكلو ‘هحرش لوطي رمأ كلذف

 نع نابوت نع دمحأ دنسمو ريغصلا عماجلا يف ثيدحلا .3:-2و ص ليلجلا دقنلا عجاري 1
 .ريشب نب نامعنلا نع يناربطلا

 .ثحبلا اذه نم مكحلا ةيرظن لصف رظني 2

 - وج _



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جن

 اذه بحاص دقو «مكحلا لجأ نم عارصلاو ،ةيلبقلا ةيبهذملا ةيبصعلا وهو

 قاحسإ وبأ خيشلا هينعي يذلا اذهو كروصعلا ربع ةنتفلا لحارم اك داحتالا

 ظفل قالطإ يف ىري ملعو فاصنإب خيراتلا صخب يذلا دإ» :لوقي ثيح

 اوأر مهنأ وهو «ىزفم - ءآرب جراوخلا نم مهو- ةيضابإلا ىلع جراوخلا

 نوملسملا هراتخا نم لكل حصت يه لب شيرقب صتخت ال ةمامإلا أ

 ذإ ،ةريصبلا لامك هيلع لد يذلا قحلا وه اذهو ،اهتسايرو مهتلود ةسايسل

 ةليبقل اعبات همأو هسانجأ رئاس ىلع رشبلا رمأ هللا لعجي نأ ةمكحلا نم سيل

 ديأ يذلا وه رشبلا يف يعيبطلا عضولاو تءاسأ مأ تنسحأ ءاوس ،ةدحاو

 نمو ،‘}«شيرق نم ةميألا» :ثيدح هيلع اولمحو انباحصأ هيلإ بهذام
 شيرقب ممألا ةسايس صاصتخا نومعازلا معزي نأ قحلا ةبناجمو ةرباكملا

 اًنم» :ركب يبأل اولاق ثيحل هب ثعب امل مهفأ مهو راصنألا هضتري ملو

 ءارمألا اكم» :راصنألا ىلع در نيح ركب وبأ الو 3«ريمأ مكنمو ريمأ

 للعف ،اشيرق ينعي «يحلا اذه الإ نيدت ال برعلا نإ ،ءارزولا مكنمو
 ءاوهألا لهأ معزي امم رخآ ءيشل ال شيرقل برعلا دايقناب مكحلا

 :لاق .11859 مقر ،نيرثكملا دنسم يقاب هدنسم يف دمجأ مامإلا هاور ثيدحلا -!

 نب ريكب ييثدح لاق دسألا يبأ لهس نع ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح»

 نإ دحأ لك هثدحأ ام اثيدح كثدحأ :كلام نب سنأ ىل لاق لاق يرزجلا بهو

 ةمئألا» :لاقف ،هيف نحنو تيبلا باب ىلع ماق ملسر هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اومحرتسا نإ ام كلذ لشم اقح مهيلع مكلو اقح مكيلع مه نإ شيرق نم
 ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف اولدع اومكح نإو اوفو اودهاع نإو اومحرف

 «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هلل ا

 .الماك 33وم مقر بقانملا يف يراخبلا هاور ثيدحلا -2

 - وهب -

  

 



 يضابإلا نع ةوعدلا ىبن

 .")ةيبهذملاو 7

 اياضقلا مهأ نم ةيضقلا هذه دعي نم نيرصاعملا باتكلا نم لازي امو

 قرفلا دادع» يف مهلعجتو «جراوخلا نمض ةيضابإلا جردي» اهلجأ نم لا

 ةرظن لمحي يذلا لقعلا ميركلا دبع نب رصان روتكدلا لوقي ،«ءاوهألا و
 :يلي ام ةينيفوش ةيئادع

 وأ اوناك راربأ ماكحلا مهو ةالولاو ةمألا ةعاط ةنسلا لهأ لوصأ نم»

 3اوقسف وأ اوملظ نإو ءاوراج نإو مهعم داهجلاو مهفلخ ةالصلاو" ءاراجف

 احاوب ارفك مهنم ةمألا ىرت نأ الإ مهلاتق الو مهيلع جورخلا زوجي ال هنإو
 اوقرافو كلذ يف ةنسلا اوفلاخ مهنإف ةيضابإلا امأ...ناهرب هلل ا نم هيلع

 ةمامإلا لئاسم نم ةريثك رومأ يف جراوخلا نم مهريغك نيملسملا ةعامج

 اوقراف يلا ىربكلا لوصألا نم دعت ةيضقلا هذه تإ لب جورخلاو ةعامجلاو

 . )«ةنسلا لهأ اهب

 ءاذه ةفلاخم لاوقألا نم هومعزو نوبتاكلا هبتك ام لك ثإف اذكهو...

 لحتسي مل و سةنيهر تبسك امب سفن لك نوكت موي همثإ نولمحتي لطابف
 مدلا نم ةرطق مهبتك نم باتك يف الو خيراتلا نم موي يف ةماقتسالا لهأ
 .اهقحب الإ مهدنع بعصلا بعصأ نم ءامدلا لب ،دّحومل

 كلذ نع ىلاعت ولو ءاشحفلا نع مهدعبآو اعرو سانلا شأ مه...»

 نيتفملاو ءاملعلا ضعب هيف دحت يذلا تقولا يف اذه }«...نوبصعتلملا

 نوردصي _ ئطاخلا روصتلا كلذ ىلع ءانب ۔ ةيضابإلا ريغ نم نيرصاعملا

 .وص ،ج راوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا :قاحسإ وبأ 1

 وو.ص ه1416 ::ط ضايرلا ةينطولا راد ،ج راوخلا :لقعلا ميركلا دبع نب رصان/د 2

 .1هص قباس ردصم :قاحسإ ويأ -3
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 ةيضابإلا دنع ةوعدلا جنم

 لب نيملسملا نيب ءايمع ةنتف لاعشإ ىلإ فدهت ةيضابإلا تح يف ىراتف
 سانا اهتيحض حرري ءةعيظف ةيومد ثداوح لإ اعفاد اببس تناكام اريثك

 هلل ا دنعو يضابإلا بهذملا يقنتعم نم مهنأ ىوس مهل بنذ ال ءايربأ

 .موصخلا عمتجت

 مهفتت تأدب ةصاخ ةفصب ةثيدحلا ةيمداكألا تاساردلا إ :اعسات

 نم رشني ام لضفب ةيمالسإلا ةقرفلا هذه قح ىف ةفحجلا ةيعضولا هذه

 ةهجو نوي اوتتف ام نيذلا مهئاملعو مهيخرؤم لضفبو ،ةيضابإلا؛رداصم
 نيسرادلا بلغأ لعجام اذهو ءاخيراتو اهقفو ةديقع مهبهذم رظن

 نيب يدقعلاو يكولسلاو يركفلا جهنملا فالتخا ىلإ نونطفتي )نيثدحملا

 لادتعا نم ةيضابإلا هب زيمتي ام مهيدل حضوتو «جراوخلاو ةيضابإلا

 .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نع ءيش يف فلتخت ال ةيطسرو

 ايعون افطعنم تلم ةيضابإلا ةكرحلا نإ» :رمع قوراف روتكدلا لوقي

 :يه ةيرهوج رومأ ةثالثل ةيجراخلا ةكرحلا خيرات يئ ازراب

 قرفلا نم اهريغ نع ةيضابإلا فقوم زيم يذلا لادتعالا :الوأ
 .يدلا سامحلاو ةيلاثملا نع اهتدعبأ يلا ةيعقاولاو ‘ىرخألا

 تاكرح نم جراوخلا تاروث يف احضاو الوحت ةيضابإلا تلثم :ايناث ۔

 بتكلا ملاع راد ،يناثلا دلجملا ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف عجاري 1

 .1991 ضايرلا

 راد ؛يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم :لاثملا ليبس ىلع رظني 2

 ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضوعإد ًأضيأ .1991 ،رصم !ةعابطلل يبرعلا داحتالا

 جيلخلا يل ةيضابإلا :ليهسلا رباج دبع فيان /د .1978 ،نامع بعشلا راد عباطم

 .م1994 ،تيوكلا نطولا راد ،يبرعلا
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 ةيضابإلا تع ةوعدلا جرم

 اهتاميظنتب زيمتت ءاش ططخم ةمظنم ةيرس ةوعد ىلإ ،اهل ططخم ريغ ءاجوه
 نوكت كلذبو ،ةرصاعملا ةيرسلا بازحألا تاميظنت هبشت يلا ةقيقدلا

 ام اذهو ‘ىرخألا قرفلا حاحن تاناكمإ نم ريثكب رثكأ اهحاجن تاناكمإ

 .ةيخيراتلا عئاقولا هتتبثأ

 تضراعو لضفألا وحن ليدبتلاو رييغتلا تلواح ةكرح اهنإ :اثلاث
 ميقو ،مالسإلا راطإ لخاد فادهأو ئدابمو ميهافم نمض مئاقلا ماظنلا

 ىلا ىرخألا ةضراعملا تاكرح نم ديدعلا نع فلتخت كلذب يهو ةبورعلا

 يبرعلا ثرإلا نعو هنع ةديعب دئاقع تفضأو مالسالاب تعقربت

 (").«ف ورعملا

 دوعي اذه انموي ىلإ ةيضابإلا ءاقب يف لضفلا تإ لوقلا عيطتسن انه نمو
 ططخي ،ةنسلاو نآرقلا نيمدختسم احضاو ايجهنم اركف نوكلمي مهنأ ىلإ

 .رضاحلا عم فيكتيو يضاملا نم دمتسيو لبقتسملل

 ييلا ةميقلا ةساردلا اهب هيونتلا يغبني لا ةيداكألا تاساردلا نمو

 جيلخلا يف ةيضابإلا» ناونع تحت ليهسلا رباج دبع فيان روتكدلا اهبتك

 فقوملاب رثأتت مل يلا تاساردلا زربأ نم دعت ةساردلا هذه ةف ،«يبرعلا

 ةكلمملا يف اميسالو جيلخلا يف ةرداصلا تاساردلا ضعب هتفرع يذلا يئادعلا

 نأ _ ةيضابإلا رداصملا ىلع ادامتعا ۔ لواح فلؤملا أل ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

 قورفلا كلذ لالخ نم زربأو ،ةيعوضوم لكب مهفقاومو مهركف سردي
 ىلإ اذه هباتك يف ىهتنا دقو .جراوخلا نع ةيضابإلا اهب زيمتت يلا ةيرهوجلا

 :هلوق لثم ،ةماه جئاتن

 .1985 \تورريب أرقا راد نيرشعل ١ نرقل ١ ركفو يمالسإلا خيراتل ا :رمع قورراف/د 1

 .ه0ص

 - ىح -

 



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عنم

 ركف نع هفادهأو هلئاسو ىق اني افالتخا فلتخي يضابإلا ركفلا لا»

 ركفلا ماست ال .مهريغو ةيرفصو تادمجنو ةقرازأ نم نيرخآلا جراوخلا

 ةناصرلاو لقعتلاب مهفصيو ‘فنعلا ىلإ ءوجللا مدعو لادتعالاب يضابإلا

 قرفلا هذه رثكأ اوناك ابيرقت مهتافلؤم لك يف ةيضابإلا ًثإ» :لوقي ثيح
 ءةيومألا ةلودلا ىلع مهموجه ةدش نم مغرلا ىلعف ،مهئارآ ءادبإ يف ًالقعت

 موجه ةدشو «مهدصاقم يعاردو ةقرفلا ةأشن ىلع برغتسمب سيل اذهو

 رمألا ةالو يف مهئارآ يف لقعتلا يديدش اوناك مهنأ الإ ،مهيلع نييومألا

 امك ةفيلخلا اذه اوحرجي ملف ،هنع هللا يضر نامثع ةفالخ ةلأسم ةصاخبو

 ءةريشك قرف اضيأ تلعف امك هتفالخ يف اوككشي مل و 5ةريثك قرف هتحرج

 قرفلا ىدحإ مهرابتعاب مهديصر نم ديزتو ةيضابإلل بسحت ةطقن هذهو
 ةالغ ضفر نم حيرصلا ةيضابإلا فقوم رهظيو ...ةليصألا ةيمالسإلا

 قرزألا نبا جراوخلا ميعز امأ» :ءالج يف ضابإ نبا لاق ثيح جراوخلا

 يف مكح نيح !ماكحألا يف هطارفإو !ددشتو ،هولغل هنم أربتن نحنف

 ةقرفل يركفلا روطتلا ددحت ةلمجلا هذهو ،«رفكلاب نيبنذملا نيملسللا

 ىلع اهمكح ثيح نم اميسالو ،اهراكفأو جراوخلا ةعامج نم ةيضابإلا

 ضابإ نبا نلعي مث نمو نيملسملا ءامد مهلالحتساو رفكلاب نيملسملا

 يف ولغلا نم هروفن يف يمالسإلا بكرلا ىلإ - ةيضابإلا يأ - مهمامضنا
 يراضحلا خيراتلا هدهش يذلا ركفلا يأ ،لادتعالاب مازتلالاو جراوخلا ركف

 6).«هتأشن ذنم مالسإلل

 19ه٭ص ،يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا :ليهسلا رباج ديع فيان/د 1

  



 لوآلابابلا
 (يخجرم اتلا داهملا)

 نيلدتعملاةررشلارموهظ ىلإ ةنتفلا نم :لوألا لصفلا

 [نزيسوللا ىذ ( نانع نب نامثع تفالخ 1

 (ہهجو نل مركر بلاط يبأ نب ىلعمامإل ا تفالخ ه

 نا ىرملا ى .زنص ثا لحأ -3
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 ةيضابإلا دنع ةوعرلا جرم

 يخجرم اتلا داهملا

 :ل .لوسرلا كفو بعب امتفنتت ۔ رمعو ركب يبأ ولإ ةفدلظلا للننا

 الأ ةريطخ ةلكشم مامأ ةيمالسإلا ةمألا لزا لوسرلا ةافو تعضو

 .ةينيدلا اهنوؤش ىلع فارشإلاو {ةّمألا ةدايقو ةفالخلا ةلكشم ىمهو

 :ةيويندلاو

 اقادصم ،اهروذج تخسررو اهيحاون تلمتكا دقف ةينيدلا ةيحانلا امأ

 .يتمعن مكيلع تممتأو .مكنيد مكل تلمكأ مويلا :ىلاعت هلوقل

 .(3 :ةدئاملا ةروس) هنيد مالسإلا مكل تيضرو

 ةجاح ىف لازي امو ناكءاعمج ةيرشبلا ىلإ ءاج يذلا نيدلا اذه نكلو

 ةمأ الإ كلذب موقي نلو {ملاعلا فارطأو ضرألا يصاقأ ىلإ هغليب نم ىلإ
 كلت يف تناك ةيتفلا ةمألا هذه تأ ىلع ،ةودق ةدايقو ،ةديشر ةماعزب ةيوق

 قلا ةيحورلاو ةيونعملا اهتابستكم ىلع ظفاحت نأ ىلإ ةجاح يف ةنوآلا

 نم جراخلاو لخادلا نم اهموصخو اهءادعأ تأ ملعت يهو ،اهب تءاج

 اهلك بابسألا هذه .اه نوديكيو رئاودلا اهب نوصبرتي مهريغو برعلا

 ةدايق يف للف لوسرلا ةناكم فلخي يذلا ليدبلا داجيإ ىلإ ايوق اعفاد تناك
 .ةمألا نوؤش

 مهف امل ارظن {ةماعزلا هذه يف مهريغ نم أ مهنأ راصنألا ىأر دقو

 لوسرلا بناج ىلإ مهفوقوو ‘هترصنو يمالسإلا نيدلا ءاويإ لضف نم
 نب .دعس اوحّشرف .هتريشع ءانبأ هافجو هدرط لب هنع ىلخت نيح ميركلا
 ددع عراس كلذب نورجاهملا عمس امدنعو .ةفالخلا بصنمل يجرزخلا ةدابع



 ةيضابإلا نع ةوعرلا 1

 يق مهتيقحأب اوبلاطو ةداع نوعمتجي ثيح ةدعاس نب ةفيقس ىلإ مهنم
 .هتريشعو لوسرلا لهأ مهنألو .مالسإ سانلا قبسأ مهنأل ،ةنالخلا

 َنأل» مث نيدلا اذه ةرصن لجأ نم الإ ةنيدملا ىلإ اورجاه ام مهنألو

 اراد برعلا طسوأ مهو ،«شيرق نم يحلا اذهل إ إ رمألا اذه فرعت ال برعلا

 .«ابسنر

 ىلإ يأرلا هيف ىهتنا ‘اراصنأو نيرجاهم ةباحصلا نيب داح شاقن راد

 رمع اوبختني نأ نيعمتجملا ىلع ركب وبأ راشأو ،نيرجاهملا ىلإ ةفالخلا دانسإ

 ايدانو رمألا اضفر نينثالا نأ الإ ءحارجلا نب رماع ةديبع ابأ وأ باطخلا نب
 ةفيلخو كراغلا يف امهذإ نينثا يناثو ،نيرجاهملا لضفأ أل ركب يبأ ةعيابم

 .هتايح ءانثأ ةديدع ماهم يق ا هلل ا لوسر

 اذه اوزواجتي نأ نوملسلا عاطتساو 3نيذنَتت ركب يبأ ةعيب تمت

 مهو مهتهجاو تلا ةلكشملا هذه ىلع اوبلغتي نأو .مالسب ريسعلا ناحتمالا
 جراخ مالسإلا ةلاسر رشنو ،ةلودلا سسأ ميعدت ىلإ ةجاحلا سمأ يف

 .ةيبرعلا ةريزجلا

 .ةمألا نوؤشب مامتهالاو لدعلاو ةماقتسالل ايح اجذومن ةفيلخلا لظ

 ادب لا تاحوتفلا ضعب لامكإو ،نيدترملا ةبراحم :هلامعأ زربأ نم ناكف

 .ميركلا لوسرلا ةايح يف اهضع

 .براطنلا دب رمع ةعبلبمو ركبوبأ كذو

 ةفالخ دانسإ ةرورضب ًرسحأ هلجأ وندب ؛نيِفنَت ركب وبأ رعش امدنع

 هلعلو ،فالتخالاو نتفلا ةمألا بجي ىتح "كلذل اؤفك هاري نمل ةمألا

 حلاصلا صخشلا أ دجو قيمع ريكفت دعبو {ةفيقسلا يف عقو امب ظعتا

 - وح -



 عّيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 باطخلا نب رمع وه نيدوجوملا ةباحصلا نيب نم نيملسملا ةفالخل ؤفكلا

 .اقح نيدوجوملا لضفأ

 ةليلجلا هتامدخل مث .لل هللا لوسر نم ةميظعلا هتناكمل كلذو

 شيرق نم ازراب اعرف نكي مل هأ ىلإ ةفاضإ "مالسإلا يف ةميظعلا هفقاومو
 تافصاوملا هذه لك عمو ،مكحلا يف هبراقأو هتريشع دادبتسا نم فاخيف

 نيدوجوملا ةباحصلا رابك رواش لب ،هيأرب دبتسي نأ ركب وبأ ًاشي مل ةلهؤملا

 نامثع ىلع ركب وبأ ىلمأ دقو .مهمظعم نم ةقفاومو ابواجت يقلو ةنيدملا يف
 :اهيف ءاج يلا باطخلا نب رمعل هدهع ةقيثو نافع نب

 يف ةفاحق ىبأ نب ركب وبأ هب دهع ام اذه ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب»

 ءاهيف الخاد ةرخآلاب هدهع لوأ دنعو اهنم اجراخ ايندلا ف هدهع رخآ

 ينإ . بذكلملا كاشلا قدصيو ،رجافلا باترملا نقويو ،رفاكلا نمؤي ثيح

 لآ مل ينإف ،اوعيطأو هل اوعمساف باطخلا نب رمع يدعب مكيلع تفلختسا

 يملعو هب يظ كاذف لدع نإف ،اريخ مكايإو يسفنو هنيدو هلوسرو هل ا
 الإ بيغلا ملعي الو تدرأ ريخلاو ڵبستكا ام ئرما لكلف لدب نإو هيف

 «...هلل ا

 :يهو رومأ ةلمج ةقيثولا هذه نم هجتنتسن يذلاو

 .ةباحصلا ةراشتساب ماق ركبابأ تأ :لوأ

 .هبراقأ ريغ نم دهعلل ايلو راتخا هنأ :يناث

 .هتفرعمو هداهتجا بسح ةءافكلا وهو ،ةفالخلل اسايقم ذختا :ًالاث

 .ةيصولا هذه ذيفنتل رمع قتاعب ةيلوؤسملا لعج هت أ :اعبار

 .عباتمو هل ابقارم ةمألا لعج :اسماخ



 ةيضابإلا نع ةوعرلا عن

 ىتح ةنسح ةريس نيملسملا نوؤش رييست يف باطخلا نب رمع راس

 كلت هتريسب عاطتساو .ةهازنلاو ةماقتسالاو لدعلا يف لثملا برضم حبصأ

 ،تاحوتفلا ةعقر تعستاف .ًاجراخو الخاد ةيمالسإلا ةمألا ةبيه ضرفي نأ

 يذلا مومسملا يسوجملا رجنخلا نكلو .ةديعب عاقصأ ي مالسإلا رشتناو

 .هتايح ىنفأ يسوجملا ةؤلؤل وبأ هب هنعط

 ،مزحلاو ةهازنلاو لدعلاب ادبأ اطبترم همسا لظ يذلا ةفيلخلا اذه

 أ ودييو .لطابلاو قحلا نيب قرف هنأل قورافلا هيلع قلطي نأ قحو

 نم ةيلؤسملا لمحتي نميف هتامم لبق ركف نهيف باطخلا نب رمع ةفيلخلا
 :ناتركف هدوارت تناكو 3هدعب

 انئمطم نكي ل هئكلو ،ادحاو ةباحصلا نم فلختسي نأ :ىلوألا

 .هنيعب دحأل

 .هنوديري نم رايتخال نيملسملل رمألا كرتي نأ :ةيناثلاو

 حاحلإ دعب ۔ هيأر رقتسا ،هتيب ىلإ لمحو دجسملا يف رمع نعط نأ دعبو

 دقو ‘ىروش رمألا لعجي نأ ىلع _ فالختسالا ةرورضب ةباحصلا نم

 ةحلط نافع نب نامثع ،بلاط يبأ نب يلع :ةباحصلا نم ةتس يف اهددح

 .ماوعلا نب ريبزلا صاقو يبأ نب دعس \‘فوع نب نمحرلا دبع ؛هلل ا ديبع نب
 يّنإ» :هلوقب ةباحصلا نم رفنلا ءالؤهل هرايتخا بابسأ رمع نيب دقو

 دقو ،مكيف الإ رمألا نوكي الو «مهتداقو سانلا ءاسؤر مكتدجوف ترظن

 ال ينإ» :الئاق فدرأ مث ،«ضار مكنع وهر ز هلل ا لوسر ضبق

 مكفالتخا مكيلع فاخأ يكلو ،متمقتسا نإ مكيلع سانلا فالتخا فاخأ

 



 عيضابإلا دنع ةوعدلا ىبت

 .""سانلا 2

 نمحرلا دبع ىلإ اودهعو ‘تاشقانملا تلاطو ىروشلا سلجب عمتجا

 يف مهتادايقو مهتاهجوب نيلثمم نيملسملا يأر عالطتساب موقيل فوع ني
 نب يلع امه سانلا ىدل نيلضفملا نيحشرملا ىوقأ أ ىلع هيأر ًرقتساو...ةنيدملا

 .نامثع لضفت تناك مهتيرثكأ أ يفو نافع نب نامثعو ‘بلاط ييأ

 ةنسو ،هّبن ةنسو هللا باتكب لمعلا فوع نب نمحرلا دبع لعج
 دعبو ‘ىروشلا سلجب داقعنا نم عبارلا مويلا يفو ،حيشزتلل ًاساسأ نيتفيلخلا

 دبع اهعضو ييلا طورشلا ىلع نامثع قفاو ،نامثعو يلع نيب درو ونح

 هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع هتقفاوم نلعأو «فؤع نب نمحرلا

 ضفر هنأل ،يلع هلبقي ملام وهو هلبق نم نيتفيلخلا ةنس ىلع ريسي نأو
 هملع غلبمو هيبن ةنسو هلل ا باتكب لمعيس امّئإو ،هلبق نم نيتفيلخلاب ديقتلا

 .)هتقاطو كدهجو

 .ةيرجه 23 ةنس نم ةجحلا يذ ىنف نامثع ةعيب تمتو

 :فكلاقع نرب تلامثع ةقالخ ر

 .ه23 ةنس انعم رم يذلا وحنلا ىلع نافع نب نامثع ةفيلخلل ةعيبلا تمت

 نم ناتفيلخلا هيلع راس يذلا وحنلا ىلع هرمأ ةيادب يف ةفيلخلا راس دقو

 ترهظ ىتح ثبل ام نكلو ،تاونس تسب كلذ نوخرؤملا ددحيو ،هلبق

 ةأشن :تافيلخ ضورع :اضيأ رظناو .1346 ةرهاقلا ةيناطلسلا ماكحالا :يدرراملا :عجار -

 .هةص ،ةيضابإلا ةكرحلا
 .ه8ص قباسلا ردصلا _ة



 ةيضابإلا دنع ةوعرلا عرشم

 ىلإ هليم هيلع اوذخأف مكحلا يف هتريس لوح نيملسملا نيب تافالتخا

 ةنوثبم يهف ،انه اهركذل لاحب ال تافرصتو فقاوم هيلع اردقتناو !هبراقأ

 هذه نأ انه انينعي يذلاو "اهيلإ ةدوعلا ديري نمل ةيخراتلا رداصملا يف
 ىلإ مث بضغ ىلإ تلوحتف ،تمقافتر تعمجت نأ تئتف ام تاداقتنالا

 يف ةميلأ ةنحم لازت ام ةعورم ةروصب هلتقمب تهتنا إةفيلخلا دض ةرو

 .نيملسملا خيرات

 هريسم يف ةريطخ ةقباس نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم ناك دنقل

 ةيلهأ برح عجفملا ميلألا ثداحلا اذه نع جتن ذإ ،ةيمالسإلا ةراضحلا

 ىلا ىلوألا ةرذبلا ةثداحلا هذه تناكو .نيملسملا فالآ اهتيحض بهذ

 بصتنم لوح ةفلتخم تأشن تلا ةيمالسإلا قرفلاو بازحألا اهنع تقتفت

 ةدايقو ةفالخلا رمأ ريرقت يف نزو فيسلل حبصأ نيحلا كلذ ذنمو ةفالخلا

 الماع ناك نامثع لايتغا ثداح أ كلذ ىلإ فضأ ،ةيمالسإلا ةّسألا

 انمز رمتسا يذلا ماسقنالا كلذ...اهسفن ىلع شيرق ماسقنا يئ ايسيئر

 اهيف تربع تيلا ىلوألا ةثداحلا يه ةنتفلا هذه تناكو ...كلذ دعب ليوط

 .مكحلا يف ءاقبلا يف هتيقحاو ةفيلخلا ةسايس يف اهرظن ةهجو نع لئابقل
 يف هتيبثتو ةفيلخلا رايتخا يف ريبك رود لئابقلل حبصأ خيراتلا كلذ ذنمو

 رابكب نيلثمم ةنيدملا لهأ ىلع اروصقم رودلا اذه ناك نأ دعب ،هبصنم

 .)راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا

 هذه اهلاكشأو اهناولأ فلتخمب تايبصعلاو بازحألا تلغتسا دقل

 لاس ،ءادوس بورحو نتف ىلإ ىدأ اًمِم ،لالغتسا أوسأ كلذ دعب ةثداحلا

 601ص م .يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يلش دمحأ/د :عجاري -

 .فرصتي 50ص ‘ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضرع -

  



 عّيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 فنعلاو ةيهاركلا نم ديداخأ مهنيب ترغحو ،ريثكلا نيملسملا مد نم اهيف

 مكحلا ىللإ لوصولل ةليسو نامنعل رأثلل ةوعدلا مهضعب مفرو 0 قًرمتلاو

 ضرغل ةليسو ذختي لمع زُكل ليقف ،لخملا ىرحب ةثداحلا ترجف ،ةطلسلاو
 ىلا ةيمادلا ثادحألا نا لوقلا نم 0 الو «“نامثع صيمقك» : يفخم

 ديعب نم وأ بيرق نم ،ةقيثو ةلص اهل كلذ دعب ةيمالسإلا ةحاسلا اهتدهش
 .ىرنس امك ءايمعلا ةنتفلا هذهب

 :«هههجو كز ١ مرك» بلاط ى أ نرب ىلع هفالخ ر

 نب يلع ريتخا .اقباس هانركذ يذلا وحنلا ىلع نامثع ةفيلخلا لتقم دعب

 دب الو ،ةبرطضملا ةيمالسإلا ةمألا ةدايقو ةفالخلا بصنم يلوتل بلاط يبأ

 ناكو مشاه نيب ةرغ ناك دقف عامجإلا ىلع زحي مل ايلع نإ لوقلا نم

 نومتكي نوريثك ءادعأ هل ناكو ،لوسرلا نم ةبارقلا مساب ةفالخلاب بلطي

 مزحلاو ةمارصلا مكح ىلإ ةدوعلا هانعم يلع مكحو ،اهنورهظي وأ ةوادعلا

 كانه ناكو ،هحماستو نامثع ةلوهس ىف ةحارلا سانلا نم ريثك دجو دقو

 يلع مكح ىنعمو ،ريبك خوفن ىلع املظ اولصحو لطابلاب اوَرثأ نوريثك
 .بساكملا كلت عايض

 تمحتقا يلا ةيرصملاو ةيقارعلا لئابقلا نم طغضب هرايتخا مت دقو

 كردأ دقو ،نييمشاحلاو راصنألا ةصاخو ةمصاعلا لهأ نم دييأتبو ،ةنيدملا

 راصمألا نم لئابقلا لاجر اهداق ةنتف ديلو ناك هرايتخا أأ هسفن ىلع

 دقو ةفالخلا بصنم لوبق يف رمألا ئداب ددني هلعج اًمم زاجحلا جراخ
 :ناتيساسأ ناتلكشم العف هتهجاو

 ©تايبصعلاو نتفلا اهتقزم يلا ةلودلل نمألاو رارقتسالا ةداعإ (1



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا يش

 .نامثع ةفالخ نع هنروام ضعب 3

 .قباسلا ةفيلخلا نامثع ةلتف نم صاصقلا (2

 ناذهو ،ةمارصلا ىهتنم يف نيرمأ رادصإ ىلإ هيلوت بقع رداب دقو

 :امه نارمألا

 هتالو رثكأ ًركلو !مهلدب ةالو ىلع لسرأ دقو ،نامئع ةالو لزع ل

 .مهل اهددح لا تايالولا ىلإ لوخدلا اوعيطتسي مل و اوداحع

 يلا تابهلا دادرتساو ،هبراقأل نامثع اهعطقأ ىلا عئاطقلا دادرتسا ۔ ب

 .لاملا تيب نم نامثع اهحنم

 يبأ نب ةيواعم ناك ثيح ۔ ماشلا نكلو دارأ ام ضعب يف يلع حجنو

 .هيلع تدرمتو يلع رمأ تصع ۔ نايفس

 نيتعقوم نع اهريغ نمو ماشلا نم هاناع يذلا درمتلا ضخمت دقو

 ءاذه انموي ىلإ نيملسملا سوفن يف ةقيمع اراثآ اتكرت ،نيتريبك نيتيبرح
 .نيفص ةعقومو لمحلا ةعقوم :امه ناتعقوملاو
 :لمجلا ةتتةوم (1

 عاضخإو ،ماشلا دالب ىلإ ريسلل شيجلا زهجي بلاط يبأ نب يلع امنيب

 ©ريبزلاو ةحلط هيلع راث ذإ ،نابسحلا يف نكي ملام ثدح ؛هعم نمو ةيواعم

 ريبزلاو ةحلطو ةشئاع تءاجو ءاةنيقنَت نينمؤملا مأ ةشئاع امهيلإ تمضناو

 ضعبو مكحلا نب ناورم مهيف ناك ،ريثك قلخ مهيلإ مضناو {ةرصبلا ىلإ

 ةكرعم تعقوو ،نورخآ اهضراعو ةرصبلا لهأ ضعب اهديأو ،ةيمأ ينب
 لوأ هنه تناكو ،امهنيب تارافسلا حجنت مل نأ دعب نيفرطلا نيب ةفينع

 نيملسملا نم ددع اهيف طقس دقو ،نيملسم نيشيج نيب اهاحر رودت ةكرعم
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بت

 .كلذ نم رثكأب نورخآ هردقيو فالآ ةرشعب نيخرؤملا .2

 اهبابسأ نع ثحبلل ةعقوملا هذه ليصافت يف ضوخن نأ بحن الو
 نعاندعي هلك كلذف ."اهثودح ي ىف لوألا لوؤسملا نع وأ ةيقيقحلا

 ةقيقحلا أل لاح لك ىلع ةيبسن ىقبت ةقيقحلا أ ىلإ ةفاضإ .انعوضوم

 .هدحو هلل ا اهملعي

 سوفن يف ةقيمع ةميلأ ديداخأ تكرت ةكرعملا هذه ةجيتن نكلو

 .اهيف تببستوأ ىرخأ ةزراب ثادحأ ىق ترشأ نيملسملا

 ىلع ناك كلذ ًةإف بلاط يبأ نب ىلع راصتنا اهجئاتن نم ناك اذإو

 .رثكأ وأ فالآ ةسمخب نوخرؤملا مهردقي نيملسملا نم لتق نم باسح

 ربكأ ددع ةرصبلاو ةنيدملاو ةكم لهأ نم رسخو يلع شيج كلذب فعضف

 قدغي لام هعم سيلو ،يلع ىلع ًاداقحأ ىلتقلا ءالؤه فلخو ،كلذ نم
 نم تاتشأ يلع عم ناك اذه ىلعو ناعجشلا ىلع معنيو لاطبألا ىلع

 مهحارج ملكي ام كانه سيلو ‘بورحلا مهنم تلكأ سانلا

 :رادمبمل ق ةبوأتم

 3ماشلا ىلع هدي ةيواعم طسب يمالسإلا اعلا نم رخآلا بناجلا يفو

 وأ ءاهدلا قيرط نع بولقلا كلمي فيك مايألا هتملع يذلا ةيهادلا وهو

 امكح مالسإلا لوخد ذنم اهناكس فرعي م ةينغ دالب ماشلاو ءاطعلا

 . ةيواعم مكح نم لوطأ الو ىهزأ

 ةكرحلا ةأشن :تافيلخر 622ص :ج "يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يلش دمحأ/د عجاري -

 .51ص ث ةيضابإلا

 .62ئ“ص ثقباسلا ردصملا رظني ة

 _ ى

 



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جنم

 رصانع هشيج نم دقفيو لمجلا ةكرعم ضوخي يلع ناك امنيبو

 ريشيو لاملا هعابتأ ىلع قرفيو همعديو هشيج يوقي ةيراعم ناك .ةحلاص

 .نامنع ةلتق دض مهممه

 بارطضاو ،ةيلبقلا ةيبصعلاو ةيسفنلا تاروثلاب نوحشملا وجلا اذه ىف

 ىلع ةيواعم رابجإل ماشلا بوص يلع فحز .ايركسعو ايسايس رمأل

 - ريبزلاو ةحلط راصنأ - ةرصبلا راوث عم لعف امك يلع لواحو ،عوضخلا

 الواحم ةيواعم ىلإ دوفو لسرأو ،ءامد ةقارإ نودو ايملس ةلكشملا لحي نأ

 ىلع ص ةيواعم نكلو !ةعامجلا ىلإ عوجرلاو هيأر نع لودعلاب هعانقإ

 يذ يف نيفص يف نافرطلا لباقتو ،هل ماشلا لهأ دييأت ىلع ًادمنعم هفقوم
 .(يرجمه) 36 ماع نم ةجحلا

 :ريفص ةعقوم (2

 لكش ىلع تناكو مايأ ةدع كراعملا تعقوو ناشيجلا ىقتلا

 يلع داعأو ،لاتقلا فقوت ثيح ،يرجه 36 نم مرحم ىتح تاشرانم

 ددحت هسفن ماعلا نم رفص يفو «ىودج نود نكلو ةيواعم عانقإل هتلواحم
 نأ يلع عاطتساو ،نيفرطلا نم لئاه ددع لتقو نيفرطلا نيب افينع لاتقلا

 كردأ امدنع ةيواعم أ ريغ رصنلا هل بسكت نأ تداك ةبلاغ ةرق نوكي

 ،هفقاوم عيمج يف ىلع هدقتفي ناك رمأ وهو .ةليحلا ىلإ أجل هشيج ةميزه
 فقاوم يف مزهي ناك هنكلو اهلك اهضاخ يلا كراعملا يف رصتنا دق هدجنف

 .نيدلا ىلع ايندلا رثؤي ال دقتعأ اميف هنأل ،ءاهدلا

 نب ورمعب حاص عوقولا ةكيشو هشيج ةميزه نأ ةيواعم كردأ اًّمل
 نم» :هدنجب ورمع فتهف {«انكله دقف صاعلا نبا اي كتأبخ مله» :صاعلا

 باتك» :نيدانم فحاصملا اوعفرف ‘«هحمر ىلع هعفريلف فحصم هعم ناك
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 بوشن ىلإ نييماشلا بناج نم ةديكملا هذه تدأ دقو .«مكنيبو 7

 ىري ناك مهنم أقيرف نأ ذإ ابلاط يبأ نب يلع عابتأ نيب عازنلاو لدجلا
 هللا باتك ميكحت ىلإ ءوجللاو ماشلا لهأ بلطل ةباجتسالا بوحو

 ةعدخ فحاصملا عفر يك ىأر بلاط يبأ نب يلع هسأر ىلع رخآ قيرفو

 لوبق ىلإ أل هشيج نم ةيرثكألا طغض تحت هنكلو ،نييماشلا لبق نم
 ."ميكحتلا ةركف

 امنإو ،ميكحتلا ةركف لوح نكي مل ىلع شيج يف فالتخالا تإ لاقو

 _ داح شاقن دعبو ميكحتلا رمأ ي مهلم ىلا ةيصخشلا نييعت ىلإ هادعت

 يرعشألا ىسوم ويأ ريتخا _ نييسيقلاو نيينميلا نيب يلبقلا سفانتلا رهظ
 نب هللا دبع لضفي ناك يذلا يلع ةبغر ريغ ىلع ميكحتلا يف مهلتميل
 .هلوح اوفلتخي مل و ،صاعلا نب ورمع اوراتخا دقف نويماشلا امأ سابع

 ؤفاكت نكي مل و .يرجه 37 ماع نم ناضمر رهش يف نامكحلا عمتجا

 يف ناكو ،هتليحو هئاهدب فورعم صاعلا نب ورمعف ،ميكحتلا اذه :يف

 نيفرطلا نيب ميكحتلا باتك بتكو ،رسيو ةبيط يرعشألا ىسوم يبأ

 ء(نينمؤملا ريمأ) هبقل نم ادرب بلاط يبأ نب يلع مسا ركذ ثيح

 لزع حارتقا ىلإ لوحت نيمكحلا نيب شاقنلا إ رداصملا ضعب لوقتو
 مدقو نوؤاشي نم مهرمأ اولويل نيملسملل رمألا كرتو ةيواعم و يلع

 ةعقوملا هذه ليصافت داريإ يف فلتخت ةيخيراتلا رداصملا تأ ىلإ انه هيبنتلاو ةظحالملا ردجت !

 اهزواجت مويلا نيملسملا ىلع يغبني {ةيبهذم رأ ةيبصع تاقلطنم نم كلذ يف قلطنت

 نأ دب الف عوضوملا ف ثحابلا دهتجا امهمو ءاهتقيقحب ملعأ وه هدحو هلل ا نأل
 .دادسلاو فطللا لأسن هلل او ةنيعم رظن ةهجو ىلإ ًازاحنم نوكي

 .٥64ص 2ج و {}٥63ص .:ج .يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش دمحأ /د عجاري ة
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا عنم

 حارتقالا نلعأف ىسوم مدقتو ورمع هيلع قفاوف حارتقالا ىسوم وبأ

 اذكهو ةيواعمل هتيبثت نلعأو يلع لزع ىلع هنقفاوم نلعأف ورمع هعبتو

 . ىرخأ ةرم ءاهدلاو ةليحلا لمعتسا

 :ميكحنلا ةجبنن

 ةركف لوح نييقارعلا نيب ديدج عازن رهظ ميكحتلا باتك ةءارق دعب

 هتنآو هلل الإ مكح ال هنأ كلذ نيرربم ةدشب مهضعب هضراعو "ميكحتلا

 ىلع ىلع اودقتناو هللا رمأ هيف حضو رأ يف لاجرلا ميكحت زوجي ال

 كشلا درجمب هموصخ ةيقحأب اينمض فزعا هنأل ميكحتلا ةلزهمل هخوضر

 فوفص يق شاقنلاو لدجلا رمتساو ،نيملسلملا ةفالخ يف وه هتيقحأ ين

 اذه نع نوخرؤملا ربع دقو ،ةفوكلا ىلإ ةدوعلا قيرط يف مهو نييقارعلا
 ،نوداوتم ءابحأ مهو نيفص ىلإ سانلا جرخ» :مهلوقب داحلا فالخلا

 ©>).«طايسلاب نوبرطضي نوضغابتم ءادعأ مهو اوعجرو

 ميكحتلا اوضفر نمم يلع نم ةعامج قشنا ةفوكلا ىلإ مهوصر لبقو

 نيخرؤملا دنع كلذ دعب اوفرعف ،ءارورح ىعدي ةفوكلا برق ناكمباولزنو
 هيدقتنمو يلع نيب لاصتالا إ رداصملا لوقتو .ناكملا اذهل ةبسن ،ةيرورحلاب

 ةيغب وه شاقنلا قيرط نع يملس لح ىلإ لوصولا ةلواحمو كارمتسم لظ
 ال نوداني ةفوكلا يف هفلخ نولصي اوناك مهنم ةعامج تلظو نيفرطلا

 ءاهذافنإ مدعو ميكحتلا ةركف ضفرب ايلع نوبلاطي اوناكو ،هلل الإ مكح

 امب ثكنلا مدعو هفقوم ىلع رصم مهبلط اضفار رخآلا وه لظ ًايلع نكلو
 هنع قاقشنالا نم ب اودجي مل هنم هباحصأ سئي امدنعو ،هيضر وأ هب دعو

 .53ص .ةيضابالا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضوع _
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 عيضابإلا رتع ةوعدلا بن

 اوقفتاو مهفده ققحيو .مهتركفب نمؤي مهل ديدج مامإ باختنا يت د

 ةرصبلا يف مهيديؤم اوبتاكو ،مهل امامإ يبسارلا بهو نب هلل ا دبع ىلع

 نيب ةفينعلا تاهجاوملا نم ةلسلسل ةيادب ءارجإلا اذه ناكو مهيلإ اومضنيل

 مهبلغأ ةملسم سوفن تقهزأو ،ريثك مد اهيف ىرج سمألاب هراصنأو يلع
 ."هللا باتك ةلمح ءارقلاو ةباحصلا نم

 :راورمقنلا ةعقوم 3

 ةليوط تاضوافمب تقبس ناورهنلا ةعقوم رأ ةيخيراتلا عئاقولا لدت

 نم ميكحتلا ذافنإ ىلع رصأ امدنع هنع اوقشنا نيذلاو ةهج نم يلع نيي

 ىرخأ ةهج

 دبع ليلخلا يباحصلا تاضوافملا هذه يف اوكراش نيذلا نيب نم ناكو

 نيجراخلا ةرظانم يلع هدفوأ يذلا سابعلا نب هلل ١ دبعو 0 فوع نب نمحرلا

 نب هلل ١ دبع نيب ترحجو { مهفقوم نع لودعلل مهعنقي ن أ ق هنم المآ اهنع

 يبأ نب يلع هاخوت ام سكع اهتجيتن تناك ،ةليوط تاشقانم مهنيبو سابع

 ةمكحملا رظن ةهجوب عنتقا سابع نبا ثأ ةيضابإلا رداصملا ركذتو ‘بلاط
 ) .هقرافو ىلع ركسعم سابع نبا لزتعاو

 جراوخلا لإ ريسي نأ بلاط يبأ نب يلع رطضا تاضوافملا لشف لعب

 هيلع اوطرتش ثاو هباحر ىلا ةدوعلاو ةعاطلا ىلع مهنح مهيف بطخو ئ اشيج

 ملعأ هللاو تايئزجلاو ليصافتلا داريإ يف ةّيضايإلاو ةيعيشلاو ةينسلا رداصملا فلتخت -'
 .ةقيقحلاب

 ةلاسر نامع ةنطلس دمحأ ني دمحم ديسلا ةبتكم 8 مقر (خم) ةيضابإلا ريسلا رظني -:

 .٥30،ةقرو .يلع ىلإ سابع نبا نم ةهجوم

 _ حو _



 يضابإلا نع ةوعرلا جن

 نب هلل ا دبع ديدجلا مهمامإ ءاول تحت يرضنيو !هنم ردب امع برتي نأ
 .ةمارصب يلع هضفر ام كلذو ،يبسارلا بهو

 ةمكحملل يقيقحلا جورخلا نأ ةيضابإلا رداصملا نم مهفي انه نمو

 مل لئاوألا ةمكحملا نأو كلذ لبق سيلو ناورهنلا ىلإ ريسملاب أدب دق
 امدعب لب ،ةفوكلا ىلإ نيفص نم ةدوعلا قيرط يف وهو ايلع اوقرافي

 اولزنو .هرقرافن ةةيراعم هب دعو ام ذافنإ ىلع هرارصإ نم اودكأت

 تيقبو ،امامإ ىبسارلا بهو ني هللا دبع اوبختنا ثيح ءارورح

 بيرقت نم مهسأي نيح ىلإ هللا دبع عابتأو يلع نيب ةيراج تالاصتالا

 ةعبرأ ةمكحملا نم يلع اهيف لتقو ،ناورهنلا هيلع قلطي ناكم يف نيفرطلا

 بهو نب هللا دبع ناورهنلا لهأ مامإ مهسأر ىلع ناكو ،لجر فالآ

 ءارقلا نم اوناك ىلتقلا بلغأ نأ ىلإ ةيضابإلا رداصملا ريشتو .يبسارلا
 ©ينرقلا سيوأ مهنم ،يأرلاو نيدلا يف فرشلا لهاو ،ءاهقفلاو

 ناوضر) ةباحصلا لضافأ نم امهريغو ‘يدعسلا ريهز نب صوقرحو
 .(مهيلع هلل ا

 ،هراصنأو يلع نيب الصاف ادح تناك ةكرعملا هذه ةجيتن نأ ودبيو

 رشع ىنثا دحاو موي يف هنع جرخ ليقو ،هباحصأ رايخ هنع ىلخت ذإ
 نميلا ةيواعم هنم عزن ذإ ،مهموي نم رابدإلا يف همايأ تلاز امو افلأ

 دعي ملف ،هلامع اولتقو رابنألا ىلع هليخ تراغو رصمو زاجحلاو
 نيملسملا سوفن يف ةريبك اراثآ تكرت دقو رمأ هل لثتمي وأ مالك هل عمسي

 .كلذ دعب

 لهأ هلتق ىلع اديدش امدن مدن ايلع أ ةيضابإلا رداصملا ركذت لب

 



 عيضابإلا رثع ةوعدلا جرم

 .مهركذتل ارم ءاكب ىكيي ناكو سمألاب هراصنأ مهنأل )ناورهنلا
 رايخ نم اوناك لب ،نيقفانم الو ،نيكرشم اوسيل مهنأ هسفن يلع فرتعاو

 .مهاياون قدص ىلع ادهاش مهمصخ نوكي اذهبو ،يأرلاو نيدلا يف نيملسملا
 ثادحألا هنه دعب اوؤاج نيذلا نيخرؤملا دأ دكؤي ام وهو ،مهتديقع حالصو

 .اريبك اهيوشت يلع مامإلا نع نيجراخلا ةروص هيوشت يف اودهتجا {ةمؤلل
 يف لمأ كانه دعي مل هنأ اهمهأ ةريطخ جئاتن تاذ ناورهنلا ةعقومف

 جراوخلا ناكو ،ةعامجلا فوفص ىلإ وأ يلع فوفص ىلإ جراوخلا ةدوع

 .مهتاراث ججأتتو ،مهتسامح دتشتف ناورهنلا يف مهناوخإب لح ام نوركذتي

 ليلق ددع الإ جراوخلا فوفص يف ناورهنلا اوضاخ نيذلا نم قيي مل ذإ

 دقو ،ناورهنلا يف لتق نمل ءافولاو ،أدبملا ىلع تابلا اعيمج مهسوفن ي ءادج

 مهعمج نيذلا ،نيمقانلا نيطخاسلا نم روهمج دالبلا كلت يف مهيلإ مضنا

 مامأ فوقولاو ايندلاو نيدلا رومأ يف هللا باتك ميكحت وهو دحاو فده

 ضعب هيعدن ام سكعب حضاو فده وهو مهطلستو نييومألا توربج

 اببس اودجي نأ اولواح مث اوراث جراوخلا أ معزت ثيح ،ةرصاعملا تاباتكلا

 ةلصلا يليلق اوناكو ‘برقأ ةوادبلا ىلإ اوناك مهنأ ىوعدب ،مهتروثل

 ةعيبطلا ثأ»و .)قمعلا ةليلق تناك مهراكفأ نأو ةيجراخلا تافاقنلاب

 ىلع ةقفتم اهنكلو "ناورهنلا لها نم اوتام نيذلل يقيقحلا ددعلا لوح فلتخت رداصملا نإ !

 .جراوخلا دض ةزاحنملا ةرداصملا ضعب يق ةغلابم ظحلن اننكلو ددعلا اذه عافترا

 ىتح اكاوف الإ اودبل ام هلل او» ،:همص ،دج ةسايسلاو ةمامإلا يف ةييتق نبا لوقي

 غليي مل ددع الإ مهنم جني مل .هنإ نولوقيو ،اوتامف اوتوم مهل ليق مهنأك هلل ا مهعرص

 .قيلعت ىلإ جاتحي ال صنلاو «ةرشع نم لقأ الإ نيملسملا نم لتق امو ةرشعلا
 ،ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم 1978 5ط يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يلش دمحأ/د -:

 .2393ص
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 ةيضابإلا رنع ةوعرلا 1

 ،لوقعلا ةقيض اهنكلو .ةبّصعتم ةنمؤم أسوفن مهعومج نم تقلخ ةيودبلا

 © «ةايحلا يف ةدهازو ،ءارحصلا نم ةعبان اهنأل {ةعفدنم ةروهتسو

 :يلاتلاك ناورهنلا ةكرعم ةعيشلا رداصم .دحأ فصتو

 نأ قمر اذ مهنم ناك نم يلع رمأو ،اهلك جراوخلا تلتقو ...»

 مهركسع يف ناك ام ذخأب رمأو الجر 0 اوناكو ،مهرئاشع ىلإ اوعفدي

 ىلإ عفدف كلذ ىوس امب رمأو ‘هباحصأ يف همسقف ،باودو حالس نم

 .«ةريون نب ديز مهلوأ ةعبس الإ يلع باحصأ نم لتقي مل ليقر ؛مهنارو

 بهو نب هللا دبع يباحصلا نع ثدحتي وهو ردصملا فيضيو

 نب هلل ا دبع ىلع الإ مهرايتخا عقي ملف...» :ناورهنلا لهأ مامإ يبسارلا

 ءهقفالو ،ةبحص الو هل ةقباس ال {هيبقع ىلع لاب يبارعأ «يبسارلا بهو

 “«...هرايتخاو «هتريس هذه نمم لضأ نمف ريخب هل هللا دهش الو
 تانفثلا يذب رهتشا اليلج ايباحص تاملكلا هذهب بتاكلا فصي

 .هاوقتو هملعب فورعم هتدابع ةرثكل

 ناورهنلا ةعقوم جئاتن لوح بهاذملا فالتخال رصتخم جذومن اذهو

 هذه رابخأ نم تششتلاو يرحتلا بجاو ىرخأ رم دكؤي اًمِم «اهبابسأو

 .ةبراضتملا رداصملا

  

 .اهدعبامو كص .1ووبهط يبرعلا جيلخلا يل ةيضابإلا :ليهسلا رباج دبع/د -"

 .193ص 21983 دادغب ،15ج .. .لوألا ملسملا بلاط يبا نب يلع :حافلط هلل ا ريخ -
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 ىناثلا لصفلا

 (نامتكل اةلحرم ( ةضابالا ةأشن

 .نيلدتعملا ةارشلا مامإ &ريدح نرب سادرم لالب وبأ 7

 .سسؤملا ملاعلا ديز نرب رباج مامالا ۔2

 .ىسايسلا ميعزلا ضابإ نربا هللا دبع ۔
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا ش

 :(رولصتعملا ةارشلار ةرصبلا جف ةوعصلا لخأ
 نيملسملا رمأ تتشت نيقباسلا هراصنأو يلع نيب ناورهنلا ةكرعم دعب

 .اريبك افعض ىلع شيج فعضو ةيواعم ةطلسل نيهجاوملا

 باصأ ذإ اميظع ناك دقف ةمكحملا ةكرح ىلع ناورهنلا ريثأت امأ

 ةددعتم لماوع ىلإ دوعي اذهو ‘تتشتلاب مهفوفصو ،قزمتلاب مهتدحو

 :اهنم

 دبع مهمامإ لتقم دعب ،ةدحولملا ةمامإلاو شةهجولملا ةدايقلا نادقف -ه

 لتق دقو ،هفلخي يذلا صخشلا ىلع اوقفتي مل ذإ ،ييسارلا بهو نب هلل ا

 .ناورهنلا ةكرعم يف مهئارقو مهلضافأ بلغأ

 نيح بارطضالا داسو ،ةقرفلا اهيف تعاش ةعامجلا هذه إ 2

 اوبكنت ذإ ىلاغ نم ىلاغو ‘©فرطت نم فرطتف ،جهنملا ةدحو اودقتنا

 ءاسنلاو ةيبصلا لتق ةحابتساو ©فيسلاب نيملسملا ضارعتساب يوسلا قيرطلا

 .ةنوعرو شيط ي

 نأ دعب مهتلود خوسرو .مهفوفص ةيوقتو نييومألا رمأ دادتشا 3

 ةدع نييومألل قيي ملف ءايناديمو ايونعم هومزهو يلع مامإلاب اوحاطأ

 ةفصب جراوخلا ىلع مهتضبق اوددشف ،ةعيشلاو جراوخلا ىوس هنوبراحي
 نهولاو فعضلاب مهتكرح اوباصأو دالبلا يف مهوتتشف ةصاخ

 .قزمتلاو
 ةمئاقلا ةطلسلا دض ةددعتم تاروثب مايقلا جراوخلا قرف ضعب تلواح

 اليوط رمتسي مل ةفوكلا يف يركسعلا مهطاشن نأ ًالإ ةرصبلاو ةفوكلا يف
 لشفلاب كانه مهتاكرح تءابو ،مهيلع يضق دقو الإ ه59 ماع تأي مل و

 ةةمراص تاءارجإ ذختا يذلا (ه45-53) هيبأ نب دايز ىلوت دعب اميسالو



 ةيضابإلا نع ةوعرلا عنم

 ضرف قلا ،ةرصبلا يساسألا مهزكرم ناكو !ةعيظف ةيدابإ ق رط مدختساو

 وأ جراوخلا ةبراحم يئ اونواهتي ال ىتح ديعولاو ديدهتلا اهلهأ ىلع دايز

 اي» :الئاق ةرصبلا لهأ يف بطخي ناك هنأ هنع ئررير ؛مهينارهظ نيب مهلوبق
 تلفأ نشل هلل او ؛مكنأدبأل وأ جراوخلا ءالؤه ننفكتل هلل او }ةرصبلا لهأ

 .«امهرد مكئاطع نم نوذخأت ال لجر مهنم

 مل نإ ،اهئاطع عطقو اهئالجإب ةرصبلا يف ةيبرعلا لئابقلا اضيأ دهو

 ىنح عيظفلا ليتقتلاو عمقلا ةسايس عبتي ناكو ،جراوخلا لاتق يف'مهاست

 عضو دقو ،اهبلصو اهاَرعو اهلتق «جراوخلا نم ةأرماب رفظ اذإف ،ءاسنلا دض
 ةحيضفلا نم نفخي يتاللا ءاسنلا جورخل ادح يشحولا بولسألا اذه

 () .قلخلا مامأ يرعلاو

 نوموقي تادجنلاو ةراز الا نم نوفرطتل جراوخلا ناك امنيب

 نيملسملا ءامد نم هلل ا مرح ام نولحتسيو ©فيسلاب نيملسملا ضارعتساب

 يبسارلا بهو ني هللا دبع مامإلا عابتأ نم ةعامج تماق ؛مهلاومأو
 تالسارملاب نيفرطتملا نومصاخيو ،نيدلل داضملا كولسلا اذه نوركنتسي

 نم تأشن يذلا يوسلا قيرطلا ىلإ مهعاجرإل مهنم ةلواحم تارظانملاو
 .مهتكرح هلجا

 اوداز نيفرطتملا جراوخلا تإ لب ،عيرذلا لشفلا ىلإ تلآ يعاسملا نكلو

 .اًولغو ةعاشب مهضارعتساو مهتاروث يت

 ةعامج تأشن {ةقباسلا لماوعلل ارظنو \بعصلا يسايسلا خانملا اذه ين

 ةرصبلا ةنيدم تذختاو ،ناورهنلا ةكرعم دعب جراوخلا نع تقشنا ةلدتعم

 ليصافت تقاس قلا ةميدقلا رداصملا نم وهف ،دربملل بدألاو ةغللا يف لماكلا عحاري -'

 .ددصلا اذه يف ةماه عئافرو
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 يضابإلا نع ةوعدلا ىبن

 راثيإ - هحضونس امك _ اهجهنمو ،اهتكرحل ايساسأ ازكرمو 7

 هذه ميعز ناكو سفنلا نع اعافد الإ فيسلا ىلإ ءوجللا مدعو ،ملّسلا

 .يميمتلا ريدح نب سادرم لالب وبأ وه ةيضابإلل ىلوأ ةاون دعت يلا ةكرحلا

 اهترذب عضو لا ةكرحلا يهامو ؟ريدح نب سادرم لالب وبأ وه نمف
 ؟نأش يأو نأش خيراتلا يف اه راصو ةكرحلا هذه تدتشا فيكو ؟ىلوألا

 ؟هكلس يذلا يوعدلا جهنملا امو

 .هلل ا ءاش نإ ةقحاللا ثحابملا ىف هل ضرعتنسام كلذ

 :هداهجو ريدح نرب سادرم لالب وبأ ٤

 :؟ظلالب وبأ وه رم
 .هتدج ليقو ،همأ ةّيدأو ،ةيدأ نبا :لاقي دقو ،ريَدُح نب سادرم وه هه و

 .اهب شاعو ةرصبلاب أشن ،ميمت ةليبق نم وهو

 هنع فرع امل "مهبهذم يسسؤمو ةيضابإلا ءامعز نم لالب وبأ ربتعي

 نم هب فصتا املو ،ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ ةديقع ليبس يف داهج نم

 .لادتعالاو ةعاجشلاو ملعلاو ىوقتلا

 اميف ةيمالسإلا تاعامجلاو قرفلا نم اددع أ هتريس نسح نم غلبو

 .اهعابتأ نم هتربتعاو اهيلإ هتبسن تعدا ۔ ةلزتعملاو ةعيشلاك ۔ دعب

 ةعقاو «ههجو هلل ا مرك» بلاط يبأ نب يلع عم اودهش نمم لالب وبأو

 ميكحتلا دض فقو هنأ ريغ ءانسح الب ىلبأو هفوفص يف براحو نيفص

 .هل هلوبق مامالا ىلع ركنأو مزحب
 ام دهاش نأ دعب هنكلو ،ناورهنلا ىلإ جرخ نم عم لالب وبأ جرخ دقو
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا عرشم

 هتريشعو هلهأ نم ىلتقلا ىأرو ؛نيملسملا ءامد كفس نم اهب عقر

 ىلإ ةلتاقتملا فارطألاب يدؤي رومألا مهف يف ولغلا أب انيقي دادزا فالآلاب

 .هابقع دمحت ال ام

 لاحب ضري مل هنأ ألإ ميكحتلل نيضفارلا فقومب هتعانق نم مغرلا ىلعو
 ام لالحتساو ربادتو لتاقت نم هيلإ تلآ ام ىلإ نيملسملا لاح لوؤت نأ

 .لامو سفن نم هلل ا مرح
 ثيح !ةرصبلا ىلإ ادئاع ناورهنلا ةكرعم ءاهتنا دعب ىضم هنإف أذل

 ءامعزلاو ءاهجولا دحأ سيق نب فنحألا اهب ناكو «ميمت هتليبق تناك

 داحتالا تايروهمج حتف يذلا دئاقلا وه هنإ لاقي ذإ «نيدهاجملا ةداقلا دحأو

 .(ايلاح ناتسكجاط) ىطسرولا يتايفوسلا

 هيلإ ىوأف ،مهتطخو مهكلسم ىلع اقفاوم ةمكحملا يأر ىلإ ليمي ناكو

 ةصرفلا ةيامحلا هذه مهل تحاتأ دقو ،هتيامح مهيلع غبسأف {هعابتأو لالب وبأ

 راصنألا هيلإ بذح امم ،ىنسحلاب ةوعدلاو لادتعالاب ةزيمتملا مهتوعد رشنل

 ناك هنإ :لاقيو ،ديز نب رباجب ةميمح ةقالع لالب يبأل تناكو ،عابتألاو

 نم ملعلا بلطل ةكم ىلإ ةرصبلا نم اعم ناجرخي اناكو ،هططخ يف هريشتسي
 )ةباحصلا

 يف مهب اصاخ ادجسم مهل اونتبا دقل ىتح هعابتأ ددع ديازت دقو

 ،ةرصبلا يلاو ةيغاطلا دايز ىلع يفاخ لاحلا ةعيبطب مهرمأ نكي مل و {ةرصبلا
 لادتعالا ىلإ مهليم إ مث ،اهجسني ةمكحم ةطخلو هآر يأرل مهنداه هنكلو

 .ًالوهجب ىقيي حيحصلا ددعلا نكلو افلأ نيرشعب نيخرؤملا ضعب مهردقي 1
 ،تاقبط :نيحردلاو .:و ةقرو (طوطخم)مالظلا حابصم :يشيقرلا :نأشلا اذه يف رظني 2

 .157ص ،ةيضفلا دوقعلا :يئراحلا .ةص 2ج
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 غرفتي ىتح مهنع فرصني د ايز لعج كلذ ك ةطلسلا ةهج اوم مهكرتو

 .همامأ لاتقلا تاهبج ددعتت ال ىتحو ،جراوخلا لاتقل

 :لالب وبأ ةوعد ۔2

 ىلإ رظنت ةثيدح وأ تناك ةميدق لالب يبأ نع تبتك لا رداصملا لك

 ىلع ةروشلا زومر نم ازمر هرابتعاب اديدش باجعإب ةذفلا ةيصخشلا هذه

 .ربحت نود قحلل ابلطو ،روهت نود ملظلا

 نب ورمع نب سادرملا لالب وبأو» :مالظلا حابصم يف يشيقرلا لوقي
 نب ةورع هوخأو ،ةلمهملا ءاحلا مضب ريَدُحو ى «هلل ا همحر» يميمتلا ريدح

 هثيدح نم ناكو...امهل ةدج يهو .ةيد باب نافرعيو ريدح نب ورمع

 نيح دايز نب هلل ا ديبع قسافلا دهع «هيلع هلل ا ةمحر» جرخ هنأ هربخو

 هئايلوأ نم كهتناو فيخأ نإو كلذ هلمحي ملف ،نيملسملا نم كهتنا ام ىأر

 نأ قحلا ريغب نيعألا لمسو لجرألاو يديألا عطقو يفبلاو لتقلا نم
 نمم دحأ اهرسي مل ةريس مهيف ريسي نأو ،هلل ا هلحي مل ارمأ هموق نم لحتسي
 يعًكي ال سراف لزن ىتح هلل ا همحر لالب وبأ راسف .نيملسملا نم هلبق ناك

 ةمرح لحي الو ،اضارعتسا لحتسي الو نمآ فيخي الو اهلحتني الو ةرجه
 الو ناثوألا لهأ ةلزنم هموق لزني الو ةيرذ يبي الو لاومأ منغي الو
 ةروهشم تناك ةرصبلا لهأ نم ةأرما أ الإ ،ديبعلا الو ءاسنلا عم جرخي

 نأ اهسفن ىلع تفاخف دايز نب هلل ا ديبع هللأودع اهبلط ناكو ،لامجلاب

 .اهيلع جورخلا ىرت نأ ريغ نم اهنيدب ةبراه مهعم تقلطناف ،اهب شطيي

 ©اهب تيفوت زاوهألا اوغلب املف

 ظ3وو ةقرو .طوطخم ،مالظلا حابصم :يشيقرلا 1



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جن

 ةئوانملا كلت ىتح ۔اهلك رداصملا تقفتا يذلا ميلألا عقاولا اذه مغر

 يذلا رباصلا نمؤملا بلقب ههجاو لالب ابأ دإ ،هتعاظف ىلع ۔ ةارشلل

 .هب موقي لمع لك ىلعو ،اهب هوفتي ةملك لك ىلع هسفن بساح
 دنع ةيدايقلا هتلزنم اكاردإو ،هلل ا مامأ ةميظعلا ةيلوؤسملاب هنم [راعشتسا

 .هلهأ بذكي ال دئارلاو ،هموق

 ةيناسنإ ةيبرح ةسايس ةدعقلا يف رس نم لوأ وه لالب ابأ ٥أ بسحنر

 .ا ميركلا هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةدمتسم ةعئار

 ىلإ هلوق يف ادنتسم ىضاقلا نامعن روتكدلا لوقي ددصلا اذه يفو
 ةيدأ نب سادرم لالب وبأ ةرصبلا يف جراوخلا زربأ ناكو» :ةميدقلا رداصمل

 يف ةيروطسأ ةيصخش نوكت داكتل ىتح ةذفو ةليبن ةيصخش وهو يميمتلا

 .مهتادقتعم نم ريشك نع فلاخ هنأل ،يدقعلاو يسايسلا جراوخلا خيرات

 ارمأ لاتقلا يف نهتسامح تناكو بورحلا يف ءاسنلا كارتشا ىري ال ناكف

 .«اروهشم

 ءانب 7 ةقيرط فنعلا هراكنإ ىه لالب يبأ ةوعد هب تزيمت ام نإ

 نأب هنم اعانتقاو ،ةيداهجلا هتبرحت آ ادانتساو ،ةيقتلا ةنمؤملا هتيصخش ىلع

 ريصملا نم ظعتا هنأل مث «حمسلا يمالسإلا نيدلا ةعيبط نم سيل كلذ

 مدعب هعابتأ رمأي ناكف ناورهنلا ةكرعم هيلإ تلآ يذلا ريطخلا يمادلا

 اوضرعت اذإ الإ مهيفلاخم نم ادحأ اولتاقي ل أو ڵ©فيسلاب نيملسملا ضارعتسا

 نع عافدلا ةلاح يف الإ مدختسي ال حالسلاف ،الاتق اوهجاو وأ ناودعل

 انكلو ،ميظع رمأل ليبسلا ةفاخإو ‘فيسلا ديرجت ًإ» :لوقي ناكو «سفنلا

 .6هص ج يناغألا نع القن ؛؛وص قباس عجرم :يضاقلا نامعن/د -:
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بش

 ('«انلتاق نم الإ لتاقن الو افيس درحن الو و

 عرسأ ءالؤه مالكل» :هعابتأو سادرم نع لوقي ناك دايز نبا نإ ىتح

 .«عاريلا يف رانلا نم بولقلا ىلإ

 رتخت مل ىنسحلاب ةبطاخملاو لادتعالا تراتخا نيح لالب يبأ ةوعد نإ

 ءادعأ ضعب كلذ نظ امك ،داهجلا نع ًادوعقو 3،ةمالسلل راثيإ جهنملا اذه

 كلذ لعفي ناك هلعلو ةأرج لكب لطابلا مامأ فقي ناك هَتإ لب ،لادتعالا

 اذه يف هفقاومو ،ةمالسلا راثيإو تمصلا ىلإ عيمجلا هيف اجلي ثقو ين
 لثم خيراتلا بتك يف ةدودعم ةروهشم يهو ىصحت نأ نم رثكأ ددصلا

 ايدحتم فقو لالب ابأ نأ انه ركذن نأ يفكيو .هريغو دربملل لماكلا

 ةرصبلا يف ةروهشملا ةدبتسملا هتفقو فقو نيح دايز نب هلل ا ديبع ةيغاطلا

 ،قحملاو ةدابإلاو نجسلاب مهدعوتي ،مهامس امك (جراوخلا وأ) ةارشلا ددهتي

 هنإ ،لزلزم يوق هنكلو ايوفع اطيسب ةيغاطلا مامأ لالب يبأ حالس ناكو

 فقوملا اذه ةيخيراتلا رداصملا ركذتو ،ميركلا هباتك يف درو امك هلل ا مكح

 :ىلاتلا وحنلا ىلع

 هللا دمحي مل هنأل - (ءارتبلا) ةوعدملا دايز نبا ةبطخ يف ءاج اممو»

 :- ينلا ىلع لصي مل و ،اهيف
 ريغ ين نيل ،هلوأ هب حلص امببالإ حلصي ال رمألا اذه رخآ تيأر ينإ...

 ميقملاو ،ىلوملاب يلولا نذخآل هلل اب مسقأ ينإو ‘فنع ريغ يف ةدشو ‘فعض

 ىتح «ميقسلاب مكنم حيحصلاو ،يصاعلاب عيطملاو ،ربدملاب لبقملاو «نعاظلاب
 يل ميقتست وأ ،ديعس كله دقف ًادْعَس جنا :لوقيف هاخأ مكنم لجرلا رذحي
 .مكتانق
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 ةيضابإلا هنع ةوعرلا عنم

 نم نوكي نأ مكنم لك رذحيلف {ةريثك ىعرصل مكيف يل نأ هللا ميأ و

 ...ياعرص

 [هلل ا] انأبنأ :لوقيو سمهي وهو !ةيدأ نب سادرم لالب وبأ هيلإ ماقف

 نأو ىرخأ رزو ةرزاو رزت الأ ىفو يذلا ميهاربإوإ» :لاقف ،تلق ام ريغب

 ذخأت كنأ معزت تنأو «( :مجنلا ةروس) هؤغىعس ام الإ ناسنإلل سيل

 .ربدملاب لبقملاو «يصاعلاب عيطملاو ميقسلاب ءيربلا

 ىتح "كباحصأ يفو كيف ديرن ام غلبن ال انإ : لاقن دايز" ةعمف
 )"«ًاضوخ لطابلا مكيلإ ضوخ

 وبأ هفقو يذلا لادتعالا فقوم نيفقوملا نيب نيبلا قرفلا حضاولا نم
 ذنم عوبني امه5دايز نبا ةيغاطلا هفقو يذلا فرطتلاو فنعلا فقومو ،لالب

 ءةيومألا ةيهجنعلا ةرخصب مدطصيس ىنسحلاب ةوعدلا بولسأ نأ ةيادبلا

 .فدهلا يف ال ةليسولا يف هجهنم لالب وبأ ريغي نأ ىلإ العف كلذ ىدأ دقو

 :.بلتتشتسل

 عابتألا و نوديرملا الوح رثكو غ تلّصأت نأ هذه هتوعد تثبل ام

 نم ةيسايسلا عاضوألا تريغت ام ناعرس ذإ اليوط رمتسي مل رمألا ًركلو

 لالب يبأ ةنداهمل دايز نبا نم نالعإ اهنأ ىلع ةريخألا ةلمجلا هذه شقرق دمحم رسف - "

 .هداضت اهلك ةيخيراتلا تايطعملا نأل \بيرغ ريسفتو حضاو أطخ وهو !هتعامجو

 (.147 ص ةيضابإلا ةكرحلاو نامع :شقرق دمحم رظني)
 ،نوراه :ت 2ج ،نيبتلاو نايبلا :ظحاجلا رظني : اليلق ةفلتخم صوصني ةثداحلا تدرو -1

 ةرهاقلا لضفلا ويأ :ت ممألا خيرات :يربطلا اضيأ .62-65ص 1388 ةرهاقلا 2ط
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 عيضابإلا نع ةوعدلا ىبن

 (ه55 ةنس) هيبأ ناكم دايز نب هلل ا ديبع ىلوت نيحف ،ةيومألا "7

 وأ ةمحر نود باقرلا يف فيسلا لمعأو ،نيتيهانتملا ةوسقلاو ةدشلا لمعتسا

 نوجسلا جتنو .ةمكحملا اهسأر ىلعو همكحل ةضراعملا قرفلا دراطو ،نيل

 ءاسنلا ىتح هنم جنت ملو بلصو .لثمو ،لتقو ،بذعف ،اهيعلصم ىلع
 .ةعاظفو لوه نادبألا هل زّرقتت لكشب نهتمارك نهتمي ناك يتاللا

 هبلط يف دمي هنأ ملعو دايز نبا يضراعم لح ام لالب وبأ ىأر اًملو

 ليقو الجر نيثالث يف ةرصبلا نم جورخلا ىلع مزع ةلاحم ال هب رفاظ هنأو
 .نيملاظلا ءالؤه نيب ماقملا انعسي ال هلل او هَتإ» :هباحصأل لاقو ،نيعبرأ

 ربصلا نإ هلل او لضفلل نيقرافم ،لدعلل نيفناحجب مهماكحأ انيلع يرجت

 .ه61 ةنس كلذ ناكو «ميظعل اذه ىلع

 :هتوعد لوصأ احضوم هاقلي نمل لوقي ناكف ،هباحصأ هيلإ عمتجاف

 :لوقيو .«يلتاق نم الإ إ لتاقأ الو ادحأ فيخأ الو .افيس دّرجأ ال يتإ»

 .ملظلا نم ابره نكلو ،ادحأ عورنل الو «ضرألا يف دسفنل جرخت مل اننإ»
 .«انتايطعأ الإ ءيفلا نم ذخأن الو «انلتاقي نم الإ لتاقن انسلو

 مار نيب عضوم يق زاوهألا يحاون نم (كسآ) دلبب لالب وبأ لزنو
 ،لجر فلأ هماوق اشيج لسرأ نأ ثبل ام دايز نيا أ ريغ ،ناجرأو زمره

 باحصأ لمح املو ،راوح (ةعرز نبا) شيجلا دئاقو لالب يبأ نيب رادو
 لاتق ريغب هباحصأو وه ةعرز نبا مزهنا {ةيناميل ةقداص ةلمح مهيلع لالب يبأ

 اديدش ًابضغ هشيج ةميزه نم بضغ دايز نبا كلذ غلب املف .اعلهو ًافوحخ

 ةعبرأ ةرملا هذه هعم هًجوو (رضحخأ نب داتع) وه رخآ ادئاق راتخاف
 لالب يبأ نيب ىرجو ،مهقحل ىتح هباحصأو لالب ابأ عبتأف \فالآ
 :ىلاتلا راوحلا دابعو
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 ؟ديرتام :لالب وبأ 3

 ِ .مكدرأ :لاق

 لطعيو «مارحلا لاملا ذخأيو {ءامدلا كفسي نم ةعاط ىلإ انوعدتأ :لاق

 ىلع ذخأيو {ةنلظلاب لتقيو ،ةيربجلاب طلستيو «مكحلا يف يشتريو ،دودحلا
 .ةرذعم لبقي الو ةرثع ليقي ال ،ةمهتلا

 .ةعاطلا كلذ عم مهل نكلو ،نولوقت ام فرعن :لاق

 .هنم لالضلاب ىلوأ متنأو ،مكنم ريخ وه متبذك :لاق ليقو

 .اذهام :لاق ،جحلا ديري ناسإرخ نم يلهابلا ةيطع نب عاقعقلا مدقو

 لالب وبأو ةعمج موي يف برحلا تبشتناو "مهيلع لمحف .ةارشلا :هل ليق

 2٥(. :ىروشلا ةروس) هثرح يف هل درن ةرخألا ثرح ديري ناك نمل : ولتي

 .ملعأ مل و تردغ امنإو ،كئادعأ نم تسل :لاقف ضعاقعقلا اورسأف

 املف ،هالنقف هارسأف (سمهكو ثيرح) هيلع لمحف ،لتاقي عجرف ،هقلطأو
 انوعدف ميظع موي يف مكنإ» :لالب وبأ مهادان ةعمجلا ةالص تقو ءاج

 .مهوباجأف .«اولصتو يلصن ىتح

 مئاقو ‘دجاسو عكار نيب مهولتقف ،مهيلع اولمح ةالصلا اولخد املف

 )1( .دعاق و

 دحأ مهنم جني مل و !هباحصأ نم هعم نمو لالب وبأ دهشتسا اذكهو

 رثآ يذلا عرولا ةيعادلا اذه ةحفص تيوط اذكهو ناملو ،ادومص و أتاب
 ادغ امك ةروجلا نيملاظلا نم جني ملف ىنسحلاب هلل ا ىلإ ةوعدلاو لادتعالا

 . ايندلا بحو روجلاو نبجلل الاثم هولتاق

 .158ص 62ج لماكلا اًضيأ .هدص ؛ريسلا :يخامشلا -

- - 

 



 يضابإلا رثع ةوعدلا بت

 :هدقضتب رم ةوعصلا ف لالب وبأ بلتشتنسممل نأ

 سوفن يف قيمع ىدص ةروجلا نييومألا يديأ ىلع لالب ييأ لتقمل ناك
 هل ماقتنالا ىلع اومزعو ءةارشلا سوفن يف تاريلاو داقحألا راثأو ،هعابتأ

 مضاطبأ نم هنودعيو هنوحدمي جراوخلا ءارعش ىربنا امك ،هيلتاق نم رأثلاو

 ملف ،لطابلا مامأ دومصلاو ناميإلاو تابثلل الاثم سادرم حبصأو ،مهزومرو
 ىلع اوممص كلذلو .ارده بهذي همد ةارشلا كرتي نأ لهسلا نم نكي

 .هباحصأو لالب ابأ دابأ يذلا شيجلا دئاق ينزملا ةمقلع نب دابع نم ماقتنالا

 اعم ءارشلاو عافدلا لئاسو نم ةليسو يرسلا لايتغالا حبصأ كلذ ذنمو
 دقف ءةارشلاب ديدشلا هليكنتو دايز نبا ةقحالم دايدزا مامأ دلب هنم نكي و

 قرطب رخآ اددع لتقو \نوجسلا يف مهنم امسق َجزف ،مهيلع هتمقن تدادزا

 .يميمتلا ةيدأ نب ةورع لالب يبأ وخأ مهنم ةعيظف

 بلصو ليثمت نم ىرج ام ةيضابإلا ريغو ةيضابالا رداصملا دروتو
 ةديدج ةلحرم نولخدي مهلعج ام دايز نبا نوجس ى ةارشلل بيذعتو

 ةريسم ىلع مهنم اظافح نامتكلا ةلحرم يهو ،حافكلا لحارم نم
 رصنلاب هللا نذأي نأ ىلإ داهجلا رارمتساو ©فصلا ةدحوو ،ةوعدلا

 .روهظلاو

 دقتني ناك لالب ابأ أ تفرتعاو ةيضابإ ريغ بتك تركذ دقو

 ىوس زييمتلاو قيرفتلا اذه ىلإ نطفتي مل و ،هباحصأ نم أربتيو ضارعتسالا
 روتكدلا راشأ دقو .ةيعوضوملا ةرظنلاب نيفصنملا نيثدحملا باتكلا ضعب

 نع ملكت .ثيح ءةصحافلا ةرظنلا هذهب لالب يبأ فقوم ىلإ يضاقلا نامعن

 ناكو » :لئاق لادتعالاب مهنم زيمت نمع لاقف ةرصبلا يف جراوخلا تاكرح
 نوطخسيو مهنم نوؤربتي لالب يبأ لاثمأ جراوخلا نم ءافرشلا
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 ديدش راكنتساب جراوخلا لامعأ ركذت دق خيراتلا بتك نإ قحلاو

 رورم ةيناسنإلا فقاومل ضعب ىلع رمب ال اهضعب نكلو ؛رهاظ لماحتو
 عزتنت {ةغلاب تاظعو ،ةيماس قالخأ نم فقاوملا هذه ين ام أل ماركلا

 .افطعو ابدح اهؤلمتو هسفن ايانح ملسملا ىلع كلمتو .أعازتن باجعإلا

 لالب يبأ سادرم ىلع ضبق دايز نب هلل ا ديبع أ يربطلا ركذي

 يف هل نذأي ناكف كهحالصرو هتدابع ىأر ناجسلا نكلو نجسلا هعدرأو

 نأ نود رجفلا علطم يف نجسلا ىلإ دوعيو هراد ىلإ فرصنيف ليللا علطم
 كسادرمب ةقادص ةلص ىلع سيلج دايز نب هلل ا ديبعل ناكو دحأ كلذ ملعي

 نم نجسلاب نم لتق يوني هنأ ةليل تاذ دايز نبا نم سيلجلا اذه عمسف

 ىلإ احابص مهمبلقتب ناجسلل رماوألا تردصو حبصأ اذإ جراوخلا
 ليقو ،دايز نبا سيلج نم ربخلا كلذ هتيب يف وهو سادرم فرعف ،فايسلا
 هجاوأ نأ هركأ يتإ :سادرم لاق نجسلا ىلإ دعت الو كنيدب جنا :سادرم
 ناجسلا امأ .هتداعك رجفلا علطم يف دوعي نأ ىلع مزعو .ارداغ يبر

 .عجري الف ربخلا سادرم ملعي نأ نم اقافشإ ءادوس ةليل ىضمأف

 نأ دعب ناجسلا هل لاقف ،دوعي هب اذإ ،هيف عجري يذلا تقولا ناك املف

 ؟تودغ مث :لاق .معن :لاق ؟ريمألا هيلع مزع ام كغلب له :نجسلا هلمش

 بقاعت رارفب يل كناسحإ لباقأ نأ الو نوخأ نأ يل نكي مل و "معن :لاق

 .هببسب تنأ

 رود ءاج ىتح ،توملل جراوخلا مدقو .دايز نبا سلج حابصلا ينو

 يل به :لاقو همدقب ذخأو ،دايز نبال ارئظ ناكو ‘ناجسلا بثوف سادرم

 .ه07ص ؛يومألا رصعلا يف ةيمالسإلا قرفلا -
 - و) -



 عيضابإلا نع ةوعدلا يبت

 ."قلطأو هل هبهوف .هتصق هيلع 7

 آرابكإ سأرلا عوطأطي نأ الإ هعسي ال فقاوملا هذه للحي ام دنع ءرملا تإ

 يف ابح اهفكأ يف اهحاورأ لمحت ييلا شةميظعلا ةنمؤملا سوفنلا هذهب اباجعإو
 رمأ ىوس رومألل اهليلحت وأ اهترظن يف سيل «ايندلاب ةناهتساو {ةداهشلا
 .هلل عاطقنالاو ،ةديقعلل صالخإلا :دحاو

 ىسقأ لعجي ميظعلا يمالسإلا كولسلاو ةيلاعلا ةيسفنلا صئاصخلا هذه

 .حفصتو نيلت اربج اهاتعأو بولقلا

 ةةلحرملا هذه يف قحلا لوق ىلع ةأرجلا يف الثم ةارشلا دنع ادغ نممو

 يف وه لالب وخأ ريدح نب ةورع «لجو وأ \©فوخ نود ةاغطلا ةهجاومو

 عابتأ هل ناكو نيفص يف ميكحتلا ضفر نم لوأ تاياورلا رهشأ

 .لالب مأ ةورع ربكأ نيوخألا يأ يردن انسلو ،ةعيشو باحصأو

 سلح املف ،هل ناهر يف جرخ دق ناك دايز نبا أ )يربطلا يوري

 ،ةعداص قحلا ةملك لوقيل ةبسانم ةورع اهبسحو ،سانلا عمتجا ليخلا رظني

 هللا تامرحل هيدعتو همئارج هركذيف 5هتهبو 3هتوربج جوأ يف دايز نباو
 :ىلاعت لاق ،انيف نريص دق انلبق ممألا يف رك سمخ» :هل لوقي قلطناف

 نم دايز نبا مهفف ، (:26 :ءارعشلا ةروس) ه. ..نوقبعت ةيآ عير لكب نونبتألل

 كردأ يذلا ةورعل رشلا رمضأو ‘هناهر كرتو ،ماقت ةنتف ةيادب هنأ همالك

 .یراوتف ،هب ماق ام ةروطخ

 هادي تعطقف }همامأ هب لثمو ،هيلع ضبق ىتح هبلط دايز نبا أ ريغ

 .322ص كج ... .خيرات :يريطلا -1

 .16وص ،ةيمالسإلا قرفلا :يضاقلا نامعن/د ًاضيأ . 175ص ،6ج يربطلا عجاري 2
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 كيلع تدسفأو يايند يلع تدسفأ : لاق ؟ىرت فيك :هل لاقو .هالجرو

 .«كترخآ

 رفظ امدنعف ،ربصلاو دلجتلا يف ةيآ ةورع ناكو...» :ىرخأ ةياور نو

 صاصقلا نم كسفنل رتخا :ةورع لاقف كب نلثمأل :هل لاق ،دايز نبا هب

 تفتلا ،هراد باب ىلع هبلصو &هالجرو هادي تعطقنف هب رمأ اًملف .تئشام

 ،نيلكوملا ءالؤه ىلإ اورظنا :بولصم وهو مهل لاقف هلهأ ضعب ىلإ
 .مكفايضأ مهنإف مهيلإ اونسحأف

 ىرخأ ةأرما هسفن ريصملا تيقلو ،اهلتقف ةورع ةنبا ىلإ دايز نبا لسرأو

 نبا دض ةريثم ةيران ابطخ بطخت تناك ءءاجلبلا ىعدت ةسامحلا ةديدش

 غلابلا هرثأ اذه لكل ناك دقو .ةرصبلا قوس يق اهلتقو اهيلع ضبقف دايز
 )0( ..لالب يبأ سفن ق

 هملعب « افنآ اهيلإ راشملا ةيداهحلا هصئاصخ ىلإ ةفاضإ ةورع فرع دقو

 حبصيس يذلا ملسم ةديبع وبأ ناكو ةيلاعلا ةيمالسإلا هقالخأو ،هعضاوتو

 غلب أ هل ناك امم ريدح نب ةورعل ىلوم ديز نب رب الب ةفيلخو ءاكنحع اميعز

 هيخأ رثأ نم ةعاحن لقي ال رثأ هلعلو ،ةوعدلا لهأ ةكرح ةريسم ف رثألا

 نكلو نيدودعملا لئاوألا مهتمأ نم ةيضابإلا هلعي اذل .سادرم لالب يبأ

 رود ءادبإ لواحي نم انأرق املقو ،هب قئاللا هلحم هلحت ال خيراتلا بتك

 كانهو انه ةفطاخ تاراشإ الإ مهللا ؛ةيضابإلا ةكرح ةريسم ف ةورع

 .ريسلا بتك نم

 كردي ،ةلحرملا هذه يف تثدح تلا ةيخيراتلا عئاقولا ضعب يف رظانلاو

 &0٥38ص كاج ديدح يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 5162 ص هج ،نازيملا ناسل رظني -د

 .٢٥17ص قباس عجرم يضاقلا نامعن/د .271ص :ج ،كيرفلا دقعلا رهص فراعلا
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 ةيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 نع ةيرس وأ \فوخ نع انامتك نكي مل يذلا بيجعلا ماظنلا اذه داعبأ

 اظافح ةيرسو ،روهظلا ةلحرم ىلإ لوصولا لجأ نم نامتك وه لب ،نبج
 ةرغ ىلع مهذخأي ال ىتح مهموصخ مامأ مهكسامتو ،ةعامجلا ةدحو ىلع

 ءادأل بصانملا ىلعأ تغلب ،ةقومرم تايصخش مهنم فرع دقو .ةقرف وأ

 .ةلمتحم راطخأ نم عقي هاسع امب مهغالبإو ةارشلا ةلاسر

 بحاصو جاجحلا بتاك نامحرلا دبع نب حلاص مهنع فرع دقف

 جارخ ىلع ناك مث «ةيبرعلا ىلإ نيواودلا بلق يذلاو ،فقارعلا نيواود

 ملسم يبأ نب ديزي ناك دقو ،ديزي ىجشأف بلهملا نب ديزي يلو مايأ قارعلا

 ©).هريغب رهاظتيو مهيأر ىري اضيأ جاجحلا نم برقملا

 مهنأ ،قيقد يميظنتو يسايس سح ىلع ةلادلا مظنلا هذه نمو

 ءادع ناطلسلاو مكحلا عقاوم دشأ يف ىتح ناوعألاو نويعلا نونبي اوناك

 .ًارطخو

 سلاجب يف نويعلا ثب هدعاوق نم ناك ماظنلا اذه سسؤم لالب ايأ نإف

 نم هيلع مكاحلا مزعي امب هنوربخي ناوعألا ءالؤه ناكف هلل ا ديبع هنباو دايز

 كرذحلاو ةطيحلا ذختي ناك ىتح .اهب اوتغابي نأ لبق ةارشلا دض تاءارجإ
 ةعامج هعمر دايز دنع ةليل رمس ،يبضلا ةشرخ نب ناليغ نأ الثم كلذ نم

 هلزنم ىلإ ليل دعب فرصنا مث ناليغ مهيلعىحنأف ،جراوخلا رمأ ركذف
 دنع ةليللا كنم ناك ام غلب دق ،ناليغاي» :هل لاقف ةيدأ نب سادرم هيقلف

 مهترخآ اوعاتباو مهسفنأ اورش نيذلا موقلا ءالؤه ركذ نم قسافلا اذه

 كنم توملا ىلع ۔ هلل او ۔ صرحأ مهنم لجر كاقلي نأ كنمؤيام «مهايندب

 مهتركذ ينأ كفغليب نل» :ناليغ لاقف «هحمرب كيَنضح ذفنيف ،ةايحلا ىلع

 .355کص )ج .را) توريب فراعملا ةبتكم !جح .لماكل ١ :دربملا -1
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 قيقدلا ماظنلا ىلع انتلد ،دربملا اهاور يلا ةياورلا هنه تحص اذإف

 .لالب ابأ ربخلا اهب غلب يلا ةبيجعلا ةعرسلاو

 ديبع مزع نع لالب ابأ ثدح يذلا وه اذه ناليغ تأ دربملا يوريو

 مدعو .هل نهسفنأ نعب يئاللا تالطبلا ىدحإ ،ءاجلبلا لتقب دايز نب هلل ا

 دهع يف تعقو يلا ىلوألا ةثداحلا تناك لهف .ةلذملاو روجلل ىتح ئطأطتلا

 محل انيع حبصأ ىتح ؛ةارشلا ىلإ همامضناو لجرلا اذه ةبوتل ةصرف دايز

 .دايز هيبأ دعب مكحلا ىلإ ءاج نأ دعب ،دايز نب هلل ا ديبع سلاجم ل انوعو
 دنع هتناكمو هتريسو لالب يبأ نع اثدحتم ةياورلا دربملا دروي اذكه

 ادهتجب ناكو ،جراوخلا همظعت {ةلظنح نب ةعيبر ينب دحأ وهو...» : ةارشلا

 لالب ابأ اي :لاقف يبضلا ةشرخ نب ناليغ هيقلف ،هظفل ين " ريثك

 اهبسحأو ءاجلبلا ركذي دايز نب هلل ا ديبع ةحرابلا ريمألا تعمس ينإ
 يف نينمؤملا ىلع عسو دق هلل ا نإ :اهل لاقف لالب وبأ اهيلإ ىضمف .ذخؤتس

 .كركذ دق دينعلا رابجلاو \هسفن ىلع فرسملا اذه إف ،يزتتساف ةيقتلا

 ناسنإ تنعي نأ بحأ امف انأ اًتمأف «يب ىقشأ وهف ينذخأي نإ :تلاق

 ،اهيلجرو اهيدي عطقف كاهب يتأف ،دايز نب هل ديبع اهيلإ هجوف ؤئيببسب

 ؟اذه ام :لاقف ،نوعمتجب سانلاو لالب وبأ رمف .قوسلا يف اهب ىمرو

 هذهل :هسفنل لاقو هتيحل ىلع ضع مث رظنف اهيلإ جرعف ،ءاجلبلا :اولاقف
 .“)«سادرم اي كنم ايندلا ةيقب نع اسفن بيطأ

 بحاص ىأرف ،اسادرم سبحو مهسبحف جراوخلا عبتت هلل ا ديبع نإ مث

 .:5هص ،2ج ،بداألاو ةغللا يف لماكلا -:

 !82 ص :ج ،لماكلا :دربملا 2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ءانسح ابهذم كل ىرأ ينإ :هل لاقف هقطنم ةوالحو ،هداهتجا ةدش نجسلا

 كتيب ىلإ اليل فرصنت كتكرت نإ تيأرفأ {افورعم كيلوأ نأ بحأل ىنإو
 جراوخلا سبح يق هلل ا ديبع حل و ،هب كلذ لعفي ناكف .معن :لاق ؟لإ جلت

 نأ لبق قافنلا عمقأ» :لاقو ىبأو جلف جراوخلا ضعب يف ملكف ؛مهلتقو

 .«عاريلا يف رانلا نم بولقلا ىلإ عرسأ ءالؤه مالكل ،مجني

 نبا لاقف ،طّرُلا نم الجر جراوخلا نم لجر لتق موي تاذ ناك املف
 اوكتن مهنم لجر لتقب الجر ترمأ املك عنصأ ام يردأ ام» :دايز

 0 ».. .مهنم سبحلا يف نم نلتقأل ،هلتاقب

 أاخوضر وأ "ملظلل امالستسا نكت مل ةارشلا دنع ةيقتلا ىرن اذكهو

 لوقلا نم اهزواجتي الو ،نامتكلا ةلحرم بحاصي بولسأ اهنكلو ،لذلل

 هذه كلذ ىلع انتلد امك ايلمع ةيقتلا ىلإ ةارشلا ةرظن هذه .لعفلا ىلإ

 بتك اهلولدم نع حصفت امك ءةديقعو ادبم اهيلإ مهتيؤرو ثداوحلا
 .مهدنع ةديقعلا

 لعفلاو لوقلا ةيقت كلت ،ةارشلا دنع ةيقتلاو ةعيشلا دنع ةيقتلا نيب ناتشو

 .هيلع رارصإلاو أدبملاب ناميإلا ةيقت هذهو ،نبحلاو ڵفوغخلا اهعارو فقي

 .ةملظلا نم ةارشلا فقاوم يف ةيلوطب دهاشم خيراتلا بتك يورتو

 مامأ قحلاب عدصلاو ،لطابلا ةض ةأرجلاو 3قحلا مامأ ةبالصلاب مهل دهشت

 .رئاحلا ناطلسلا

 .هسفن رلصملا 1



 عيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 :سسؤملا ملاعلا اديز نرب رباج مامإلا ۔

 مامتها ىدم ظحلي اثيدحو اميدق يضابإلا ركفلا ىلع علطملا ن

 نب رباج مامإلا ىلإ ةيضابإلل يجنملا نيوكتلا عاجراب باتكلاو نيخرؤملا
 ىلع اهلك رداصملا دهشت يذلا ليلجلا يعباتلا اذه ينامعلا يدزألا ديز

 ةئوانملا تاباتكلا ضعب لعج ام كلذو ،هاوقتو هعروو ‘هملعر هلضف

 ءةمكحملا ئدابمب هذخأ ركنتو ةيضابإلاب ديز نب رباج ةقالع يفنت ةيضابإلل
 اوضّوقي نأ لب ،ةيوقلا هرصانع دحأ نم بهذملا اذه اودرجي ىتح كلذو

 .هدمتعمر هساسأ

 مامتهالا ىلع هيلإ مهلوصأ عاجرإو ؛مامإلا اذهب ةيضابإلا قلعت لديو
 عضاوو بهذملا ةأشن يف يركفلاو يدلاو يدقعلا بناجلا ىلإ هنولوي يذلا

 مسالا اذهب ةيضابإلا ةيمست نأ هسفن تقولا ىن نوركني ال مهو ‘هسسأ

 ضابإ نبا لضفب ًافازتعا .يرل يميمتلا ضابإ نب هلل ا دبع ىلإ دوعت َمَتِ

 ةيادب يف اميسالو ايسايس بهذملا دعاوق خيسرت يف رود نم هب ماق امو

 بناجلا نولوي ام يسايسلا بناجلا ليصأتلا دنع نولوي ال مهنكلو ،هرمأ

 ايسايس سيل مهيفلاخم نيبو مهنيب قرافلا أ ىلإ مهترظن دكؤي امم "يدقعلا

 يهو ةيسايس ودبت ةيضق لوح فالخلا أدب ولو ،يد يدقع وه ام ردقب

 ىلإ باستنالا ىلع مهصرح اهيلإ دوعي ىرخأ بابسأ كانهو .مكحلا ةيرظن

 .ثحبلا نم اهناكم يف اهركذنس رباج مامإلا

 هرابتعاب مامإلا اذه هكلس يذلا يوعدلا جهنملا ةفرعم تف انه نمو

 يرورض هئدابمو بهذملا لوصأل يساسألا ططخملاو سيئرلا سسؤملا

 ةنسلاو باتكلل بهذملا عابتأ اهقنتعا يلا لوصألا ةقفاوم ىدم ىلع فوقولل

 ةباحصلا رابك ىلع اذملتت نيعباتلا لوأ نم عي ديز نب رباج مامإلا ًثأ رابتعاب
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 عّيضابإلا رتع ةوعدلا بش

 .مهنع اذخأ مهقبسأو بهاذملا ةمأ برقأو مهيلع هللا 7

 يضابإلا بهذملل يقيقحلا سسؤملا ديز نب رباج مامإلا دعي انه نم
 مه هتذمالتو .هتكرح مظنو ،ههقف نودو ةيدقعلا هسسأ ىسرأ يذلا وهف

 .ةرومعملا عاقصأ لك يف بهذملا اورشنو ،هدعب نم ةريسملا اولصاو نيذلا

 ؟ديز وب ربلج وه رمق

 دمحيلا ةليبق نم يرصبلا فوخلا يدزألا ديز نب رباج ءاتعشلا وبأ وه
 يف (فوحجلا برد) يهأ ،(فوجلا) ىلإ هتبسن ىنعم يف فلتخا دقو .ةينامعلا
 يلا ةقطنملا يهو (ةليمحلا فوحج) يه مأ ،هترسأ عم رقتسا ثيح ةرصبلا

 ."دلو ثيح (قزرقلا) اهيف عقت
 اشن هنأ ودييو ‘يرجه 22و18 نيبام هداليم ةنس يف فلتخا دقو

 بلطي حار ثيح ؛هتايح نم ركبم تقو يق ةرصبلا ىلإ لقتنا مث نامعب
 ةيملع ةكرح نم هب ترهتشا امل ملعلا بالط ةلبق ةرصبلا تناكو ملعلا
 هب جعت تناك امل نيينامعلل ايناث ادلب ةرصبلا رابتعا ىلإ ةفاضإ ،ةعساو ةيفاقثو

 .ديعب دهع ذنم اهب ترقتسا يلا مهلئابق نم

 ذخأو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك يديأ ىلع ديز نب رباج ذملتت دقو

 ايردب نيعبس تكردأ» :لوقي رباج ناكو ةيسيسأتلا مولعلا فلتخم مهنع

 رحب سابع نب هللا دبع هب يعيو «رحبلا الإ ملعلا نم مهدنع ام تيوحف
 ةيمالسإلا ةعيرشلاب هملع دمتسي مامإلا اذه ناك دقف ،نآرقلا نامجرتو ةمألا

 ىلع كلذ يف ذملتت هنأ يفكيو ،اهعبانم نم اهلاسلس بعيو ،اهرداصم نم

 نب هلل ا دبعو كرمع نب هلل ا دبحعرو { ن لوسرلا جرز نينمؤملا مأ ةشئاع

 .طقسم نم ملك 13٥ دعب ىلع ىوزن نم اهيلي بهاذلا نيمي ىلع قرفلا عقت -:
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 ةيضابإلا هنع ةوعرلا عرشم

 برقأ نمو {ةباحصلا رابك نم نودعي مهو ،كلام نب سنأو \دوعسم

 ةقث ىلع انلعجي لوسرلا نم بازتقالا اذهو 3ْ هللا لوسر ىلإ نييرقلل
 قلعتأ ءاوس ،ديز نب رباج مامإلا قيرط نع انتلصو يلا تامولعملا نم ةلماك

 .ع ررفلاب مأ لوصألاب كلذ

 هيفكيو "ملعلا يف هرحبت ةعسو هاوقتو هعرو ىلع ةَّسألا تعمجأ دقو
 بجنأ نم رباج ناك دقو .هيف سابع نب هلل ا دبع ةمألا رحب ةداهش ارخف

 رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ أ ول» :سابع نبا هيف لاق ىتح ،هتذمالت

 هذيملت ىلع هيلئاس ليحي ناكو .«هلل ا باتك ىف امع املع مهعسول ديز نبا

 برغملاو قرشملا لهأ هلأس ول ، ديز نيب رباج اولأسا» :لوقيو رباج

 مهيلع دري ناك ةرصبلا لهأ نم سانأ هلأسي امدنعو ‘«هملع مهعسول

 هنأب رمع نب هلل ا دبع هفصو دقو ،«رباج مكيفو ينولأست فيك» :هلوقب

 ملعلاو ظفحلاب رباج ين ةباحصلا تاداهشو ،نيزرابلا ةرصبلا لهأ ءاهقف نم

 ."ههرداصم يف اهيلإ عوجرلا نكمي ،ةريثك عرولاو تبثتلاو

 هملع ةعس وه ديز نب رباج ةيضابإلا مامإ اهب رهتشا ةمس زربأ نإ
 هتايح ىطعأ يذلا ملاعلا ةفصب رهتشا دقو ،ةنسلاب هتياردو ،هقفلا يف هرحبتو

 ةيصخش نع اوثدحت نيذلا لك نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو «ملعلل

 يطعي يذلاو ،هيف هرحبتو ،نيدلا يف ههقفت مامأ نيروهبم اوفقو رباج
 نم ءالجأ ءاهقف نع ةرداص اهنوك تاداهشلا هذهل ةيملعلا ةميقلا

 ةناكم محل تناك نيذلا نيعباتلا مارك نمو ز هلل ا لوسر ةباحص

 نبا .هةكرص .2ج ءايلوألا ةيلح . 2:4ص .6ق اج .ريبكلا خيراتلا :يراخبلا :ًالثم رظني -1

 .72 8©5ص ش !جح ؛ظافقحللا ةركذت :يهنلا .6 !ص 2ح بيذهتلا بيذهت :رجح

 ...ريس :يحخامشلاو ،تاقبط :ييحردلا :لثم ةيضابإلا رداصملا نم اهريغو
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 ةيضابإلا رتنع ةوعدلا بن

 .نيدلاو ملعلا يث 7

 مغر هتايح لاوط ملعتلاو ملعلا ىلع ديز نب رباج صرح لعلو

 لك نم رفن الولفإ» :ىلاعت هلوقل ًالانتما ناك ةميظعلا ةيسايسلا هتايلوؤسم
 مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيآلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف
 ىف اببس ناك يذلا وه لاثتمالا اذه .(123 :ةبوتلا ةروس) ههنورذحي مهلعل

 لك لعج امم سةرصبلاب ةيضابإلا ةقرفلل ًايسايس اميعز سانلل هروهظ مدع
 ةيصخش تلعج لا بابسألا نع نولءاستي ةيضقلا هذه نع اوبتك نيذلا

 نطفتي ال {ذشنأ ةيملعلا طاسوألا يف اروهشم ،ملعلاب هل ادوهشم رباج لثم

 .كاذ يدايقلا هرودل

 ىلع بهذملا دعاوق ءاسرإو ،يملعلا نيوكتلاب رباج لاغشنا نإ
 نأ ناكف ،ةسايسلاب لاغشنالا نم هعنم يذلا وه .ةتباث ةينيد ةيملع سسأ

 هباحصأو هئالمز دحأ وأ ضابإ نب هللا دبع لثم هتذمالت دحأ اهب فلك

 .ريدح نب سادرم لثم
 نيعباتلا نم ءاوس هنع ملعلا ذخأل ةريبك ةعامج ةرصبلا يف رباجب طبترا دقف

 مامإلا خيش ةداتق ءالؤه رهشأ نمو نيعباتلا يعبات نم وأ هتقبط نم يأ

 مامضو ،ملسم ةديبع وبأو ضابإ نب هلل ا دبع و ،رانيد نب ورمعو "يراخبل
 بهذملا لماح يمرضحلا دعس نب ةملسو ناهدلا حلاص حون وبأو \©بئاسلا نب

 نم ةنمالت رباج دي ىلع جرخت امك ،اهب ةكرحلا عضاوو \بوغملا ىلإ يضابإلا
 ةسردمل اسسؤم حبصأ اذكهو ءاهريغو نميلاو ڵتومرضحو ،ناسارخو نامع

 اضفار هتايح لوط ةساردلاو ملعلل اغرفتم لظو ،هرصع يق ةلقتسم ةيركف

 .")هلاثمأو جاجحلا تاءارغإ مغر ةرصبلا ةيالو يف ةيرادإلا بصانملا يلوت

 .130-131ص .نامع ىق ةيضابإلا ةكرحلا :شقرق رظناو 1 ص 2ج تاقبط :نييحجردلا -:
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 ةيضابإلا دنع ةوعرلا عنم

 ناكف ،ةرصبلا ىف نيملسملا ءاملع مهأ نم هربتعت ةيضابإلا ريغ رداصملاو

 نيرسفملا نم ةعومجب هلاوقأب جتحاو هتاريسفتو هلاوقأ يف ةّحح اهترظن يف

 كرجح نباو يطويسلا دنع ةيملعلا هتناكم تاراشإ تدرو دقف ءاهقفلاو

 يف ةنسلا ءاملع ىورو ،هنامز يف سانلا ملعأ هنأب ةيميت نبا هنع لاقو
 لاجر نم ربتعي هَتإ لب ،هظفحو هتلادع ىلع اوعمجأو \ثيدحلا هنع ةرصبلا

 ).ديناسألا حصأ

 املع بستكا دق ارباج أ حوضوب انل نيبتي ةمدقتملا تاداهشلا نم

 ولع يف اميسالو ،هرصع يف ءاملعلا رباكأ نم حبصأ هلأو ،اعسار
 ةرصبلا يف نيتفملا زربأ نم كلت هتناكمل ربتعي ناكو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا

 زعأ نم نسحلا ناك دقف ،يرصبلا نسحلا عم اهب نينثا يناث هلعلو

 دعاس دقو ةرصبلا نع بيغتي امدنع ايتفلا يف هبيني ناكو هئاقدصأ

 ملعلا ىلإ يلكلا هفارصنا ةقومرملا ةناكملا هذه ىلإ لوصولا ىلع ارباج

 اذه هكولس يف هنع ترثأ دقو ،اهفراخزو ايندلا جهابم نع هراروزاو
 نع يبر تلأس» :لوقي ناك دقف ،ريدقتلاو رابكإلا ىلإ وعدت راثآ

 افافك اقزرو ،ةحلاص ةلحارو ،ةنمؤم ةجوز تلأس ًرهيناطعأف ثالث

 ىنغأ لجر مكنم سيل» :لوقيو هباحصأ بطاخي ناكو «.مويب اموي

 .«نيد ولع سيلو مهرد يدنع سيل ؛يئم
 دهز نع ثيدحلا يف بهست ةيضابإلا و ةينسلا رداصملا نأ عقاولاو

 لئاس لكل اعجرم هملعب حبصأ ىتح ليصحتلاو سردلا ىلإ هفارصناو رباج

 جراخ نونكسي نمم سانلا ضعب ناكو ،يمالسإلا هقفلاو ايتفلا رومأ يت
 مهبيجيف {ةيهقف لكاشمو لئاسم نع نيرسفتسم هيلإ نوبتكي ةرصبلا

 .12ص .ج .ءايلوألا ةيلح :يناهفصألا ميعن وبأ 1



 يضابإلا نع ةوعدلا بت

 ) . .يدلا جارسو ملعلا رخ هنأب هعابتا هفصو دمتف كلذل اعبتو 7

 اجذومن ناك امإو ىوتفلاو ملعلا ناديم ىلع رصتقي مل رباج رود إ

 .ةيمالسإلا ةمألا داعسإل مهملع نورخسي نيذلا ءاملعلا نم فنصلا اذهل

 هللا لوسر ةنس ءايحإل دهاجف لضفأ عقاو ىلإ ءيسلا عقاولا رييغت ةلواحمو

 ارس للط هلوسر ةنسو هللا باتكب كسمتلا ىلإ اعدو .لمعلاو لوقلاب

 كرابي ناكف ،لالحنالاو فارشالا هجاوو روجلاو ملظلا براحو .انلعو

 > ةحاطإلا ىلإ ىعست تلا :ةوعدلا

 ١ : ةمأ نم لودعلا يديأ ىلإ ةربابخلا يديأ نم

 نأ دبال ناك لب ةوعدلا لهأب ةيوق ةلص هل نوكت نأ ذئدنع دبال ناك

 ةيقتلاو ةيرسلا ليبس كلذ يف كلسولو اهدئارو اهمظنمو اهدئاق وه نوكي

 ؟ىتمو .ةوعدلا لهأب رباج ةقالع تأدب فيكف

 .ةصعقللب هنلطو ربلج رلمإلا

 ضعب ىلع ةدمتعملا تاجاتنتسالاو ةيخيراتلا تايطعملا بسح

 ادب ةدعقلاب هلاصتا نوكي نأ لمتحي رباج ةايح يف تعقو يلا ثادحألا

 دقعلا رخاوأ يف ةرصبلا ىلإ هباحصأو يميمتلا ريدح نب سادرم ءوخل دعب

 ناكو ، ه(56-64) نيب ام دي۔احتلابو ،يرجهحلا لوألا نرقلا نم عبارلا

 يف ةعمجلا يلصي ناك رياح نأ ركذ دقف ةنس نيرشعو اثالث كاذ ذإ هرمع

 ،ةيرسلاو ةيقتلا يف ًاناعمإ امير دايز نبا فلخ ةرصبلا يف عماحخلا دجسملا

 عجاريو .نامع ةنطلس يور ةيمالسإلا ةبتكملاب (نوقرم) رباج مامإلا لئاسر رظني -
 .1987 توريب يمالسإلا برغلا راد ،رباج مامإلا هقف :شوكب يخي ذاتسألا
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرش

 نجسلاب ةوعدلا لهأ نوعبتتي مهو ،هيلإ نييومألا راظنأ تفلي ال ىتح

 لوقي ،اهل هتدايقو ةكرحلاب ةقيثولا هتلص ديؤت ةياور ةمثو ،بيذعتلاو لتقلاو
 نايفس وبأ ىعدي ةيضابإلا نم اخيش ًإ» :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ
 نيملسملا نم دحأ ىلع لديل هدلجو دايز نب هللا ديبع هذخأ دق ربنق

 رظتنأ تنكامو ،هنم ًابيرق تنكو : ديز نب رباج لاق ،لعفي ملف [ةيضابإلا]
 .‘«.هلل ا همصعف ،وه اذه لوقي نأ الإ

 يبأ ةدعقلا ميعزب ةميمح ةديطو ةقالع هل تناك ارباج نأ نايفس وبأ ركذيو

 .ةشئاعو سابع نبا نع ملعلل ابلطو ةدابعلل ءادأ ةكم ىلإ اعم ناجرخي اناكو ،لالب

 هلعج امم ۔ كشالو ۔ ةيسايسلاو ةيملعلا رباج ةناكم لالب وبأ كردأ دقو

 يبأ نع عرشلا نايب بحاص ركذ دقو راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هقرافي ال

 ق يكي هلل ا همحر لالب وبأ ناك دقل» :لاق هنأ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 هَنأ هناوخإ ىلإ هقوشت نم ناك دقلو ،موقي نأ قيطي ام ىتح ليللا فوج
 حبصلا لبق هيتأي مث ةمتعلا دعب ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ دنع نم جرخي

 هلل او : لوقيف \كسفن ىلع تققش يحأ اي :رباج هل لوقيف ،هعم يلصيف

 “.«كتيتأ ىتح كيلإ اقوش كئاقلب يسفن تبه ام لاط دقلو

 ةكرحلاب ةلصلا قيثو ناك رباج نأ ةيضابإلا رداصملا هدكؤت امم حضتي

 :يليام ىلع هتماعز تزكترا دقو 5لاهمامإو اهميعز حبصأو ةيادبلا ذنم

 .وص ريس :يخامشلا -1

 .107ص ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا -2

 مل ،نيملسلل ةميت نم هريغو هللا همحر ريدح نب سلدرم لالب ابأ نأ انغلب دقو» :يشيرلا لوقي 3

 هرتس نوبحيو {هتروشمو هللا همحر ينامعلا ديز نب رباج مهنيد يف مهمامإ رمأب الإ نوجرخي اونوكي

 .دو ةقرو خم مالظلا حابصم :يشيقرلا .«ايدر مهل نوكيلو مهتوعد تومت الثل برخلا نع
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 عيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 جهني وهف اعم حوتفملا لمعلاو نامتكلا ةقيرط رباج مامإلا كلس 1

 مامأ ةحوتفم ةقيرطب لمعي وهو «يسايسلا لمعلا راطإ يف نامتكلا جهنم
 ةةسايسلا نع ىأنت ىلا ةماعلا رومألاو ،يييدلا راطإلا يف دجاسملا يف عيمجلا

 نيب هراكفأ ثييو ،هءارآ رشني ناكف ،هيلإ نييومألا راظنأ تفلي ال ىتح
 .هتبوجأو ،هيواتفو ،ةينيدلا هثيداحأ لالح نم سانلا

 متك يف ًاناعمإو ،ةوعدلا لهأ ىلإ نيمضنملا رايتخا يف ديدشلا رذحلا 2
 تاروع ىلع لدي نم لك ىلع ءاضقلاب هعابتأ رمأي ناك دقف ،هتوعد رمأ

 كرت نأ تدح نإف «مهئامسأب حويي وأ «مهرارسأ فشكي وأ ةوعدلا لهأ

 ،هوكرت رس ءاشفإ وأ نعط نود هئدابم نع ىلختو ،هبهذم ةقرفلا عابتأ دحأ

 ةعامجلا رارسأ ءاشفإب ةيومألا ةطلسلا عم هلمعو هتنايخ تتبث اذإ نكلو

 .هنم اوصلخت و همد اولحأ مهيلع ةسسوجلاو

 لتق» :لاقف ،داهجلا لضفأ نع هلأسي رباج ىلإ يضابإ باش ءاج دقف

 ملظ هتياشوب نيملسملا لان ،ةيومألا ةطلسلل ًانيع اذه ةلدرخ ناكو «ةلدرخ

 يف [ةيضابإلا] نيملسملا نم لجر هايإ هارأف هفرعي ال باشلا ناكو ريبك
 هيفتك نيب باشلا هبرضف ،هئطخي ال ىتح هفتك ىلع هدي عضو نأب دجسملا

 .«.تامف مومسم رجنخب

 زاوج ىلع اليلد ۔ تحص نإ ۔ ةثداحلا هذه نم ذختي ءاملعلا ضعبو
 ىلع ةلدألا موقت امدنع ةمشاغلا ةطلسلا ةمواقمل ةليسو يرسلا لايتغالا

 .“")رصخشلا ةنايحخح توبث

 نب هلل ا ديبع نم عقو امب ارابتعا ،ةطلسلل يداعملا كاكتحالا بنجت ۔ 3
 نأ نم مغرلا ىلعو ،مهنجسو مهيذعتو ةوعدلا لهأ ةقحالم نم دايز

 .10:ص ةيضفلا دوقعلا 1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جن

 نطفتي نأ عطتسي مل جاجحلا نأ الإ جاجحلا مكح تحت طشني ناك ارباج
 .جاجحلا فلخ ةالصلاب رتستي رباج ناكف .ةيادبلا يف هرمأ ةقيقح ىلإ

 ةسايسلا هذه تإ لاقيو ،هيلع ددزتيو جاجحلا روزي ناكو ،هتايطعأ لوبقو

 يذلا ملسم يبأ نب ديزي جاجحلا بتاك طسوتو «رباج ةنطف لضفب تحجت

 هذه نكلو ،هبهنم بهذيو هيأر ىري ناكو رباجب ةميمح ةقالع هل تناك

 ءاضقلا ١ جاجحلا ضرع ذإ ؛ةرئاخا تاطلسلا عم نواعتلا دح لصت مل ةقالعلا

 ىلع ًاهيومت كلذ لعف هلعلو !هتيصخش فعضب ًللعتم هضفرف رباج ىلع
 نأ هنكمي ال ةريبك ةجرد فعضلا نم غلب الجر نأ ىلإ نئمطي ىتح جاجحلا

 لبق نم افدهتسم ناك ارباج أل ةمظنم ةيرس ةكرح سيسأتب موقي
 يهني ثيح «هيواتفو هلئاسر يف ءاج ام كلذ ىلع لديو .ةيومألا تاطلسلا

 تاطلسلا نطفتت ال ىتح ةلاسرلا قارحإب هيتفتسم نم بلطلاب بلاغ هلئاسر

 ©).هيلإ روحجلا ءارمأو

 هقفلاو ةديقعلا سورد ةركاذمو ،عانقإلاو راوحلاب ةوعدلا رشن 4

 جحلا أل ةنس لك جحلا ىلع رباج صرح رسفي انه نمو 8ًلح امثيح
 طيطختلاو ،ةعجارملاو !ةركاذملل باحصألا عمجي اريخ ىقتلم ناك

 نيرشع ةدم بهذملا لهأب هطبري يذلا جحلا مسوم ىلع اصيرح لظو
 .ديزت وأ ةنس

 3هتوعد اولبقتي ىتح سانلا يف ريثأتلل عانقإلا قرط مدختسي رباج ناكو

 ىلإ اومضني ىتح بلهملا لآ ضعب عانقإ ىلإ هطاشن نم اريبك امسق هجرو
 تناك دقف ،فقارعلا يف ةقومرمو ةفورعم ةليبقلا هذه ةناكم نأل ،هتكرح

 ةزهجأ ىلإ اوللستي نأ مهذوفنو مهئاهدب اوعاطتسا ثيح ءاهب دزألا ةميعز

 .رباج مامإلا لئاسر عحاري -:



 ةيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 كلذ لعلو ،دودحلا دعبأ ىلإ هتطخ يف العف رباج ححت دقو .يومألا مكحملا
 هل اوضرعتي نأ نم هيقي رتسو ،ماكحلا ىدل بلهملا لآ نم ةيطغت هبسكأ

 نمقو ةارشلا ةكرح ىلإ تايبلهملا ءاسنلا نم ريثك مضنا هلضفبو .ىذأب
 نيجاتحملا ةدعاسمو ،نهلاومأ لذبب يضابإلا بهذملا ةرصنل ةريبك ادوهج
 .بهذملا نم

 لآ ىلع بلقناو جاجحلا نطفت نأ ىلإ رباج بولسأ وه اذه ظ

 ل هافن مث ك نجسلا ىلإ جاجحلا هب جزو رباجرمأ فشكناف بلهملا

 اريخ هلك نوكيس نامع ىلإ رباج يفن نأ جاجحلا ملع امو (نامع)

 مئالملا خانملا ثيح ،ةحلاصلا اهتبرت ىلإ ةرذبلا داعأ هنأل ةكربو

 لمشتل رباج تاططخم تدتما نامع نمو .اهلهأو اهيوذ نيب اهعرعزل

 .")ةيمالسإلا راصمألا ًإك

 ىلع ةدمتعم ةوعدلا دعت مل هرظن دعبو ،رباج ةكنح لضفبو اذكهو

 نأ عاطتسا دقف ،ناورهنلا ةكرعم نابإ تناك امك يميمتلا يلبقلا رصنعلا

 تومرضحو نميلا ىلإ هتوعد عاعشإ دتماو ‘ىرخأ لئابق ىلع رّؤي
 .ناسارخو زاجحلاو نامعو

 ةيمالسإ ةكرح ةيضابإلا ةوعدلا تدغ دقو ًالإ ديز نب رباج تمي مل و
 نم ريثك ىدل ةيبهذملا تاعانقلا تذخأو ،ةفلتخم رصانع تبذتجا ةلماش

 .ةيقرعلاو ةيلبقلا تاءالولا لحم للحت ةوعدلا عابتأ

 وبأ وهو يلاوملا نم ناك ةكرحلا ةماعز يق رباج ةفيلخ نإف انه نمو

 ريسو .نيحردلل خياشملا تاقبط اذك .اهدعب امو ؛2٥ص ،ةيضفلا دوقعلا عجاري 1
 ...يخامشلا

 و8ةص ؛ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ -2
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 يضابإلا رنع ةوعدلا عرش

 مت امل اصاهرإ اذه هلمع ناكو ؛ميمت ب ىلوم ةمرك يبأ نب ملسم ةديبع

 مهب لسرأو ،ةاعدلا برد يذلا ةديبع يبأ ميظعلا ةيعادلا هذيملت دي ىلع

 م ارهاب احاجن هدي ىلع ةوعدلا تققحو اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ

 .هلل ا لوحب هحّضونس يذلا وحنلا ىلعو «ليثم هل قبسي
 مامإلا امه نيميظع نيدئاق نع نامتكلا ةلحرم تضخمت دقف اذكهو

 نيذه ةكنح ترهظ دقو ،ريدح نب سادرم لالب يبأو ديز نب رباج
 {ةقباسلا ةلحرملا نم ةدافتسا ،اهتليسوو ،ةوعدلا بولسأ رييغت يف نيدئاقلا

 اميس الو ةهجاوملاو فنعلا بولسأ تأ ايأر دقف {ةقحاللا ةلحرملل المعو

 نأ نود ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ ءامد كفس ىلإ يدؤي ةربابجلا نييومألا عم

 رثكأ يف نويضابإلا شاع اذكهو ركذت ةجيتن ةوعدلا لهأ ققحي

 ريغو ةيضابإلا رداصملا قفتتو ، ةرصبلا يف ةلودلل نيملاسم لاوحألا
 اهل طيطختلا ادب ةمات ةيرس يف لمعلاو نامتكلا ةلحرم تأ ىلع ةيضابإلا

 تاروثلا ضعب ترهظ نئلو لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب ذنم

 مل دارفأ لامعأ نم تناك اهنإف رخآل نيح نم كانهو انه جورخلاو

 وبأو ديز نب رباج نادئاقلا هل ططخ يذلا يضابإلا جهنملاب اومزتلي

 (فاحز )و (بيرق) نم لالب يبأ ةءارب رداصملا كلت ركذتو .لالب
 كفس ىلإ تدأ دايز نب هللا ديبع دهع يف ةرصبلا ي ةروثب اماق نيذللا
 أب لا لئاسولا زربأ نمو .لشفلاب ةكرحلا هذه ةياهنو ،ءايربألا ءامد

 نع ةوعدلا ثبو ،ةّماتلا ةيرسلا ف لمعلا ةلحرملا هذه يف نادئاقلا اهيلإ
 .ةقيقد ةساردب اهتحت نووضنملا راتخي يلا ةيرسلا تاقلحلا قيرط

 نيسمحتملا ثبو ةاعدلا دادعإل راطقألا رئاس يف راصنألاب لاصتالاو
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 ةطلسلا نيعأ يف دامرلل ارذ يومألا مكحلا ةزهجأ لخاد ةيضابإلا .

 ةيضابإلا ذخؤي ال ىتح برق نع ثادحألا تايرح ةعباتمو ًأعالطا ةيومألا

 .ةرغ ىلع
 راصنألاو ءاملعلاو ةاعدلاب لاصتالل تمدختسا لا لئاسولا نم ناكو

 دأ هيف كش ال اممف ،لالغتسا نسحأ هولغتسا يذلا جحلا مسوم نييضابإلا

 رصم لك نم راصنألاو ةاعدلا عمجتل ةحناسلا ةصرفلا ناك جحلا مسوم

 نم ةدكؤم هبش ةيامحو انمآ اذالم هتاذ دح يف رفوي مسوملا أ ىلع رطقو

 ةكنح ىلع تلد لا ةلاعفلا ةليسولا هذهبو ،‘)ةمكاحلا ةطلسلا ةقحالم

 ءاقتلالا لالخ نم بهذملا روذب رذبل امسوم جحلا حبصأ رظن دعبو ةيسايس

 راصمألا رإك يف تتبن نأ روذبلا هذه تنبل ام ،ةنيدملاو ةكم يف راصنألاب

 نم اهريغو ،ناسارخو ‘نامعو برغملاو {ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيمالسإلا
 .ةينادلاو ةيصاقلا راطقألا

 لك جحلا ةضيرف ءادأ ىلع ديز نب رباج مامإلا صرح مهفن انه نمو

 نيرشع هتايح يف جح هنإ هنع ليق ىتح ،فورظلا نكت امهم ةنس
 وبأ تالحرلا هذه ضعب ىق هئاقفر نم ناك هنأ رداصملا ركذتو ةجح

 .سادرم لالب

 دعاس يضابإلا بهذملا رشن يف ةماهلا لئاسولا نم جحلا ناك قحلاو

 دفت ةليوطلا لفاوقلا تناكف مهجح ةرثكب اورهتشا ةيضابإلا أ كلذ ىلع

 اهيورت ةيبرغ صصق لاجا اذه يف مهلو ‘قرشملاو برغملا نم جحلا ىلإ
 .تاقبطلاو ريسلا بتك

 ريغ اهيلع نولمحي لبإلا نم بئاجن ةرصبلا يف مهنم ريثكل ناكو

 .200ص ،قباس عجرم :يضاقلا نامعن/د -1
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 يضابإلا رنع ةوعرلا جنم

 دادزا جحلا راركتبو» ، ةضيرفلا هذه ءادأل ةكم ىلإ مهناوخإ نم نيرداقلا

 نم جحلا مسوم ين راصمألاو راطقألا فلتخم نم بهذملا ءاملع نيب ءاقللا

 ةلحر يف ءاوس جاجحلا ءالؤه اهب رمي يلا نادلبلا يف بهذملا رشن يفو ةهج
 جاحلاب مهئاقل ءانثأ يف مأ ،ةيناث ةهج نم ةدوعلا ةلحر يف مأ باهنلا

 «ةثلاث ةهج نم ةكم ي ةيضابإلا ريغ نم نيرخآلا

 ةيضابإلا جاجحلل ةطحم ينارغجلا اهعقوم مكحب رصم تناك دقو

 نأ جاجحلا ءالؤهل دبال ناكو ،نادوسلا دالبو ايقيرفإ لامش نم نيمداقلا

 ديري نمل ماع ضعب وأ اماع ةداع نوميقي اوناك مهنأ كلذ ںاهيف ارثأ اوكزتي

 .ةيلاتتم تارم ةضيرفلا هذه ءادأ لضفي نمل ماوعأ ةدعو {ةدحاو ةرم جحلا

 جاجحلاب ةكم يف ةرصبلاو نامع نم ةيضابإلا جاجح ءاقلل ناكو

 مهريغ نيب هرشنو بهذملا ميعدت يف ريبكلا هريثأت كش ال ةبراغملاو نييرصملا
 () .سانلا نم

 :ىسايسلا ميعزلا : ضابإ نربا هللا دبع مامالا ح

 ؟رضليإ بهللا مبع وهل رم

 يلا ةرصبلاب ةنطاقلا ميمت ةليبق ىلإ هئامتنا ىلع نيخرؤملا بلغأ قفتي
 .اذوفنو اهاج ةيبرعلا لئابقلا نيب ميظع نأش امل ناك

 حتف نيب ةبراغملاو ةقراشملا نيب فالتخا ىلع) ضابإ نبا هلل ا دبع وهو

 .يميمتلا سيق نب فنحألا طهر ديبع نب ةرم ينب نم (اهرسكو ةزمحلا

 نب ةيواعم نامز يق أشن هنأ «ةمغلا فشك» باتك يف يوكزألا ركذ

 .35كص... ةيضابإلا خيرات يف ةسارد :ضوع بارتلا دبع دمحأو ؤ©بزع دمح مهنيز دمحم -1
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 يضابإلا رتنع ةوعدلا بن

 يلع خيشلا بهذيو ،ناورم نب كلملا دبع نمز ىلإ شاع هنأو © 7
 93 دعب ام يقوت هنأ يأ ديز نب رباج ةافو دعب شاع هنأ ىلإ رمعم يحي
 ".يرجه

 نع عافدلا يف كراش ضابإ نبا نأ ةيخيراتلا قئاثولا بسح دكؤملا نمو
 ىلإ اهب ثعب يلا ةلاسرلا نم حضتيو ه64 ةنس ةمكحملا عم ةنيدملاو ةكم
 ريبك بناج ىلعو .ازيمم اكردم ناك هَّنأ ه 65 ةنس ناورم ني كلملا دبع

 ةلحرم زواج دق ًافيصح ناك هنأ ىلع لدي امم ركفلاو ةناضرلا نم

 .نيرشعلا قوف كاذنآ ناك هَتأ نيثدحملا نينحابلا ضعب ردقيو ،ةعافيلا

 هَنأ مزجن اننأ ريغ هتافول اهنيعب ةنس ددحي نأ ءرملا ىلع بعصي مقاولاو

 ةريهش ةيخيرات ثادحأ ىف هتكراشم نم هانركذ امل ه 67 ةنس دعب شاع

 .ةرتفلا هذه ىف تثدح

 :هةنبصتش

 ىلإ {ةيسايس ةكنحو ءاهد تاذ ةيوق ةيصخشب ضابإ نب هلل ا دبع عتمتي
 ةعيرشلا بادهأب ديدشلا كسمتلاو ‘ىوقتلاو عرولاب هفاصتا بناج
 دبع ىلإ هتلاسر كلذ ىلع لدت امك ةنسلاو نآرقلا اهرداصم نم ةيمالسإلا

 يف ةوعدلا لهأ ةيار لمحي نأل هتلهأ تافصلا هذه .}ناورم نب كلملا

 ةناكملا هذهل هتلهأ ييلا ةميظعلا صئاصخلا نع ئبني امب .بعص يسايس فرظ

 خياشملا تاقبط هباتك ىف ضابإ نبا تافص يجرلدلا عمج دقو ةيماسلا

 ىلرألا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رظنا ،اذه هيآرل ةيخيرات ةقيثو خيشلا مدقي مل 1
 .151ص 01994 :ط

 .هدص . ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم -د

 .صوصنلا قحلم رظني 3
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 ةيضابإلا دنع ةورلا ين

7 < 

 تالالدتسالا قرطل نّيبملاو ،تادامتعالا يف ةدمعلا وهف ،قيرفتلا دعب ةملكلا

 «.تادنتسم يهو ةينبألل سسؤملاو ،تادامتعالاو

 :هجمكنمو ةوعدلا ق هروص

 علطم يف ناك ضابإ نبا أ ىلع لدت ةيخيراتلا ثداوحلا ءارقتسا نإ

 هَنأ ىلإ ريشي ام كلملا دبع ىلإ هتلاسر يف ءاج دقف ،ةيواعم مكح ةزنف هبابش

 ثداوحلا يف يأرلا ءادبإو زييمتلاب هل حمست نس يف وهو ةيراعم كردأ
 .اهقمعتو ،اهتسارد لالخ نم يصخش مكح ىلإ ذافنلاو صاخشألاو

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ثادحألا حرسم ىلع ضابإ نب هلل ا دبع زرب دقو

 نب ديزي ةفالخ نابإ ةيومألا ةطلسلا عم مهعارصو « ةمكحملا روهظ دعب
 دي ىلع ةرونملا ةنيدملا يف ةميلألا ثادحألا تناك دقو . ه64 ةنس ةيواعم

 ازفاح اهتحابتساو 3 ماع ةرحلا ةعقو ينف ةبقع نب ملسم يومألا دئاقلا

 ةكم نع عافدلا يف ةكراشملا ىلإ نيعمتحب ةمكحملا تعفد ايوق ايمالسإ
 هللا دبع كرتشاف ،ريمدتو لتق نم ةنيدملاب لح ام اهب لحي ال ىتح سةمركملا

 نب ةدجنو ،قرزألا نب عفان لثم ىرخأ تايصخش بناج ىلإ ضابإ نب

 لك رظن تاهجو فالتخا مغر ؛ريرلا ني للا دبعل مهنم ةرصانم كرماع
 .ةفالخلا ةيضق ىف اميسالو قيرف

 دقو ،ةمكحملا يدايق زربأ نم ةعومجب عم ضابإ نبا دحب ه 64 ماع ينو

 .هسفن ماعلا يف ةيواعم نب ديزي ةافو دعب الإ هرداغي غ و نجسلا ينا هب جز

 جورخلا ىلإ هاعد يذلا قرزألا نب عفان عم ضابإ نبا هلل ا دبع فلتخا دقو

 زاوج مدعو ‘فيسلاب مهضارعتسا زوجي نيكرشم نيفلاخملا اربتعم

 نب عفان ةلاسر يف ءاج امل ضابإ نبا رثأت دقو .مهتنراومو مهتحكانم
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 قئاثولا مهأ نم ربتعت ةلاسرب قرزألا نبا ىلع درف ،ولغو فرطت نم قرزألا

 مكحلاو ةيدقعلا مهترظن يف جراوخلا نع ةيضابإلا زيمت ىلع اليلدت ةيخيراتلا

 :اهيف ءاحج دقو .نيفلاخملا ىلع

 موقلا ناك ول قرزألا نب عفان قدص ،ىأر يأر يأ هلل ا هلتاق »

 مهو ،ماكحألاو معنلاب رافك موقلا دإ ...نيكرشملا يف ٩ ينلا ةريسك

 ©>).«مارح انيلع وهف مهلاومأ نم كلذ ىوس امو كرشلا نم ءارب

 يفوت يذلا) سادرم لالب يبأ عم أدب دوعقلا تأ ىلإ ةراشإلا نم دبال

 اهب هبوج لا ةيسايسلا فورظلا ةعيبط ىلإ دوعي كولسلا اذهو ،(ه 61 ةنس

 ىلإ هعم ةيضابإلا رطضا امم «دايز نب هلل ا ديبع ىلوت دعب اميسالو جراوخلا

 ضابإ نب هلل ا دبع و رباج مامإلا اهسأر ىلع ناك تلا ةسايسلا هذه قيمعت

 .ه 129 ماع يناثلا ناورم ةفالخ ىتح ترمتسا دقو

 جراوخلا عم هجهنم فالتخا نع ضابإ نب هللا دبع حرص دقو

 نم نآرقلاو ناذ ل ١ عمسي نيملسم ىلع جرزخلا ضفر ثيح نيفرطتملا

 . «؟جرخأ ءالؤه نعأ» :هباحصأل لاقف .مهدجاسم

 ).ةعامجلا ةقرافم مدعو ءاقبلا ارثؤم ىفتخاو عجرف

 ةوعدلا لهأ ةكرح تعاطتسا ةيباجيإ ةسايسلا هذه جئاتن تناك دقو

 ىلإ ىرخألا ةيجراخلا تاكرحلا تضرعت اميف اهدوجو ىلع ظفاحت نأ اهعم

 .لاوزلاو ةقحاسلا ةدابإلا

 .568/5 كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا -1

 .122ص ‘ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا -د
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا يبن

 : هيز رب ربلجب رخليإ رب للا .ه

 و ابهذم ةيضابإلا نيب ةقالعلا ىدم وه هسفن ضرفي يذلا لاؤسلا را

 .ضابإ نب هلل ا دبع

 دبع ىلإ ةيضابإلا ةبسن ىلع ةيضابإ ريغ وأ ةيضابإ ةيخيراتلا رداصملا قفتت

 ايرظنو ايلمعو ايملع ةبسنلا هذه ةيمهأ يف فلتخت اهنكلو «ضابإ نب هلل ا

 .ًايقيبطتو

 هربتعي يجردلاف مهسفنأ ةيضابإلا نيخرؤملا نيب فالتخالا اذه دحنو

 لوقي يخامشلاو فالسألا تادنتسم يه ةينبأل سسؤملا قيرطلا لهأ مامإ

 بهني هنإ لب «ضابإ نب هلل ا دبعل ايوناث ارود يطعيو ،ديز نب رباج ةمامإب

 .رباج هخيش نع هتاكرحت يف ردصي ناك ضابإ نبا نأ ىلإ

 :يلي اميف اهلمجن ةيضقلا هذهب قلعتت تايلاكشا كانه أأ ودبي يذلاو

 ءاكنحم ايناديم الطبو ،ايسايس ًاميعز ضايإ نب هلل ا دبع زرب دقل :آلوأ
 دقو بهيلإ ةقرفلا اوبسنف ،ةيومألا ةطلسلا راظنأ هيلإ تفل امم {ًابلص ًارظانمو
 اميسالو ،مهعم فلتخا نيذلا نيفرطتملا جراوخلا لمع نم ًاضيأ اذه نوكي
 تزيمت دقف كرشلاب مهيلع مكحلاو فيسلاب نيملسملا مهضارعتسا دعب

 نب عفان ىلل ةبسن ةقرازألا تناكف اهئامعز ءامسأب ةلحرملا كلت ف قرفل
 دبع ىلإ ةيرفصلاو «ىفجنلا رماع نب ةدجن ىلإ ةبسن تادجنلا و ،قرزألا
 ىلإ ناك هنأو اميسال ضابإ نب هلل ا دبع ىلإ ةيضابإلا و رافصلا نب هلل ا

 .ه 64 ةنس ةكم نع عافدلا يف مهبناج

 ةناكملل ارظن اهودري مل و ةيمستلا هذه اوركني مل ةوعدلا لهإ نإ :ايناث

 اهوضترا كلذبو ،امزحو املع ،أاحالصو ىوقت ةكرحلا نم اهؤوبتي لا
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 ةيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 مسا ةقرف وأ ةفئاط لكل راص نأ دعب اهيلع املعو ،ةعامجلل امسا تراصف

 :ىملاسلا نيدلا رون خيشلا لوقي اذه يفو هب فرعت

 هتريس نسح راهتشال هيلإ هتقيرط يف ناك نم اوبسنو

 انيضر اننأ ريغ كاذب انومس دق نيفلاخملا نإ

 0»ميفرلا فلسلا قيرط ىلع عورفلا يفو لصألا يف نحنو

 نب رباج مهملاعو مهمامإ ةيصخشب نينينض اون اك ةوعدلا لهأ نإ :اغلاث

 ءاملعلا نومقحالي اوناك دقو ،نييومألا نم ةربابجلا دي هيلإ لصت نأ نم ديز

 ىلإ اوعفد ،هنع راظنألا اوفرصي ىتحو .ليتقتلاو بيذعتلاب نيضراعملاو

 ضابيإ نبا نأو اميسال كرحتلا ىلع نيرداقلا هيديرمو هتذمالت دحأ ةهجاولا

 ةيامحلا هل نمضي امم ،اذوفنو اهاج ةرصبلا لئابق مهأ ىدحإ ميمت ىلإ يمتني

 ضابإ نبا نيب ةقالعلا أ ىلع ،هوركمل ضرعت اذإ هنع عافدلاو ،هتليبق نم

 اإ» :ريسلا يف ىخامشلا لوقي اذه ىفو .ةيخيراتلا رداصملا اهتدكأ رباجو

 يشيقرلا لوقي اذه يفو «ديز نب رباج يأر نع هرمأ يف ردصي ضابإ نبا

 ةمأ نم هريغو ريدح نب سادرم لالب اب 1 نأ انغلب لدمقف» : مالظلا حابصم ف

 ا ين امعلا ديز نب رباج مهمامإ رمأب الإ نوجرخي اونوكي نيملسملا

 ء در نوكيلو مهتوعد تومت الول برحلا نع هرتس نوبحمو ئ هتروشمو

 ) « ... م

 ال ١ نكي ضاب أ نب ١ ر أ صوصنلا هذه لالح نم انل حضتي اذكهو

 ل ل ل هيلإ بعحنلملا بسنف }ةيضاب ال ١ رظن ةهجو نع تربع ةروهشم ةيصخش

 .122ص قباس عجرم :يثراحلا 1

 77.ص ؛ريسلا :يخامشلا 2

 .39 ةقرو طوطخم مالظلا حابصم -3
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا يبن

 (}).نيلدتعملا ةمكحملا ةداق نم هريغ فرعت مل ةيومألا 71

 .مهيتفمو ةيضابإلا هيقفو يحورلا مامإلا ناك ارباج نأ لمتحملا نمو

 حبصأ ثيحب يضابإلا ركفلا رولب يذلا صخشلا ره لعفلاب ناكو
 نع لوؤسملا ضايإ نب ناكو ،ةيمالسإلا بهاذملا نم هريغ نع أزيمتم
 يف ةدعقلا سيئر :رداصملا هتمس كلذلو راطقألا ىتش يف ةاعدلاو ةوعدلا

 كارتشا ىلإ ريشي ةيضابإلا ةوعدلا خيراتو راصمألا نم اهريغو ةرصبلا
 مامإلا بناج ىلإ ةيلوؤسملا يف نيدهتجلاو نيزرابلا صاخشألا ضعب
 )2( مهل ربكأل ا

 :ةيلاوملا ةطيملاو رخلبأ ربل كفو

 ىتمو ضابإ نبا ةافو نع ائيش ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا رداصملا ركذت ال
 عيطتسن ال رخآل وأ ببسل فقوت دق يوعدلا هطاشن أ ودييو ،تناك

 رداصملا هنع ركذت الف ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ هتالسارم دعب هيف ثبلا

 نع ينيوزقلاو يناتسرهشلا لاثمأ نم نيخرؤملا ضعب هدروأ ام امأ
 دمحم نب ناورم دض ه 129ةنس تأدب ىلا قحلا بلاط ةروث ين هكارتشا

 ةفصب يناتسرهشلا نع طلخلا اذه لثم فرع دقف ،حيحص ريغ هنأ ودييف

 .اهيف قثويال هتامولعمو ‘ةصاخ

 هذه يف كراش ول ذإ قالطإلا ىلع اذه ركذت ال ةيضابإلا رداصملاو

 لفغي ىتح ةرومغم ةيصخش سيل وهو اهيف نيكراشملا عم همسا درول ةروثلا

 .كص .ةيضابالا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم -

 .ص .ةكرحلا ةأشن :تافيلخ -
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 يضابإلا رع ةوعدلا بن

 .ةيفيكلا هذه 3

 بحاصو ںيرذالبلاو يربطلا لثم ىرخألا ةيخيراتلا رداصملا نأ ىلع

 بتك نأ كلذ ىلع دز «ضايإ نبا نع رابخألا هذه دروت مل ،يناغألا

 نيذلا يأ ،ةيناثلا ةقبطلا لاجر نمض هفنصت ةوعدلا لهأ دنع تاقبطلا

 يفوت دق نوكي هنإف هيلعو ،لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ اوشاع

 . ٥100 ةنس لبق

 . كنحملا طامخللا :ةمرك وأ نيملسم ةديبعو بأمامال |_ ح

 ؟ةدميبع هأ مامالا 24 رم

 ىلوم ناك هنإ لاقيو ،ميمت يب ىلوم وه ،ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع وبأ

 .سادرم خأ يميمتلا ةيدأ نب ةورعل

 دقو ،روعأ ،نوللا دوسأ ايحنز ناك هنإ لاقيو ،اهب شاعو ةرصبلاب دلو

 فافقلا اهنم عنصي ؤ‘فعسلا لمع نم تاتقي اريقف شاع ،هرمع رخآ يمع
 هم45 ةنس ىلاوح تناك هتدالو أ لوقلا نكمي ،فاّمقلاب بقل كلذلو
 ىلا ةديبع هتنباب ةديبع وبأ مامإلا َئنكو .ةيخيراتلا نئارقلا ضعب بسح

 .يضابإلا هقفلا بتك يق راثآ اهنع تيورف اهدلاو نع ملعلا تذخأ

 راحص يباحصلا لثم ءالجأ خويش نع ملعلا ةديبع وبأ مامإلا ذخأ

 مهو ‘بئاسلا نب مامضو ‘كامسلا نب رفعجو ديز نب رباجو ،يدبعلا
 .نامتكلا ةلحرم يف ةيضابإلا ءاملع رهشأ

 ناكف ٬هلل ا ىلإ ةوعدلل عاطقنالاو دهزلاو عرولاو ىوقتلاب رهتشا دقو

 ميلعتلل عطقناو ،ةنس نيعبرأ ملعت هنإ ليق ىتح ‘كلذ لك يف لثملا برضم
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرش

 . اهورشنرو ،ددعب نم ةوضحللا اولمح امالحأ ةذمال كرتو ىرخ : نيعبر 1

 .برغملاو قرشملا نم ضرألا عاقصا

 نرم رباج كردأ نم كردأ هَزأ ررر (اھه؛5 هنس لاوح يرت

 سيلف ةباحصلا نم ذاتسأ هل نكي مل نم» :هلوق هنع يور دقو .ةباحصلا

 هلل ا دبعو سابع نب هلل ا دبعب انيلع هلل ا نم دقو ،نيدلا نم ءيش ىلع وه

 مهر اثآ ىلعو ) ملعلا ف نوخس ارلا مهر ) مالس نب هلل ١ دبحعو ه د رمعسم نب

 مهج اهنم ىلعو ااندمتحا مهتريس ىلعو ءانيدتهما مهلوقب و 2 انيغتقا

 ."‘ه«.انكلس

 مامإلا ةافو دعب ايلمع ةيضابإلا ةوعدلا ىيف ةناكم ةديبع وبأ أوبت

 ريخألا اذه ةافو دعب جاجحلا نجس نم هجورخ دعبو ه93ةنس رباج

 ٥95. ةنس

 هل تضرعت امو ،هلبق نم هخيش اهبرم يلا ةبرجتلا نأ يف كش نم امو
 هناوخإ بناج ىلإ نجسلا يف اهاضق قلا ةدملاو ،نييومألا ملظ نم ةكرحلا

 اهب زاتما تيلا ةيدايقلا صئاصخلا بناج ىلإ اهلك لماوعلا هذه ،ةاعدلا نم

 .ةبيصعلا ةلحرملا هذه يف ميظعلا دئاقلا نوكيل هتلهأ

 نيب تناك قلا ةنسحلا ةقالعلا لوح رداصملا هدروت امم مغرلا ىلعو

 اهتدم نأ الإ زيزعلا دبع نب رمع مث كلملا دبع نب ناميلس نيبو ةوعدلا لهأ
 هذه نكلو ،ةوعدلا لهأ حلاص ريغل ثادحألا تروطتام ناعرس ذإ ،لطت م

 عسوتو اهتاميظنت عجارتو ،اهسافنأ اهيف ةكرحلا درتستل ةيفاك تناك ةزنفلا
 هأبع لمحت ام اذهو عسوأ راطإ ىلإ قيضلا اهراطإ نم جرختو ،اهططخ
 ؟لاجملا اذه ىيف هتالهؤم تناك فيكف "ةديبع وبأ كنحملا ةيعادلا

 .ريس :يخاَّمشلا 1
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 ةيضابإلا تع ةوعدلا يش

 .ةيعملا ةدهببع هأ

 ةعد ربكأ نم نوكي نأل هتلهأ ةيلاع قالخأب ةديبع وبأ مامإلا فصتا

 .ىوقتو عرو نم هنع فرع ام بناج ىلإ ناك دقف 6مهتمأو ةيضابإلا

 نم علطتو ؛هبلق نم ةمكحلا عيباني رجفتت ،ةريمصبلا رن يأرلا ديدس

 ةرصبلاب ةوعدلا لهأ ةماعز ىلوتي نأ عاطتسا اذهبو ،ملعلا سومش هناسل

 هدي ىمعو .اهنوؤش مظنيو ءاهثعش مليو ،ديز نب رباج مامإلا ةافو دعب

 .تنعبو ترولبت

 ةربابج ةهجاوم يف هتدع تناك كلت ربصلا ةوقو نيقيلاب فصتا دقو

 ءاهقف نم هريغ عم جاجحلا هنجس امدنعف }هل مهتقحالمو ،نييومألا

 ءانع نم هنوقالي امم قيضي بئاسلا نب مامض ناك .مهرايخو نيملسملا

 قيضت نم ىلع»: هل لوقي ةديبع وبأ ناكف "جاجحلا نجس يف قيضو

 ىلإ برقتلا بحت ال ايندلا نع ًافوزع هلل ا تاذ يف اديدش ناكو «؟مامضاي
 نم هآر امو هب ترم تيلا نحملا هتلقص دقو 6مهتايطعأ ذخأ الو ءارمألا

 هالوم ناك يذلا ةورع هيخأو لالب يبأ لثم نم ةمبألا بلغأ داهشتسا

 ةديبع ىبأ كولس يق اراثآ كرتت نأ دب ال اهتاذ دح يف ةيوبرتلا ةقالعلا هذهو

 ةوعدلا راونأ ملعلا ةلمح هنم سبق يذلا لعشملا نوكي نأل هتلهأ ذإ هماماو

 .برغملاو قرشملا ىلإ

 : امةلئاسوو ةوعدملا ةرط

 نيب ةيمالسإلا حورلا ثبو هللا ىلإ ةوعدلا رمأب ةديبع ويآ مامإلا متها
 يسايسلا طغضلا هدزي مل و لصاوتملا هدهج اهاطعأو .اغلاب امامتها نيملسملا

 تاضقانتلا هيف رثؤت مل و ،ةعيرشلا بادهأب اكسمت الإ ذئموي ةرصبلا يف
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 ثادحألا مامأ ادماص هتلعج لب ،هعمتجب ىف ةدوجوملا ةيفامتنلاو ةيعامتجالا

 .ضار هنع وهو هلل ا يقل ىتح تارثؤملاو

 ىلع لدأ الو «كنحخ يسايس ططخ نع ةديبع يبأ مامإلا خيرات لدي

 هتوعد رشني نأ عاطتساف اهعبتي ناك قلا ةيجهنملا لئاسولا نم كلذ

 دقو .اهنيعو ةرئاجلا ةيومألا ةموكحلا عمس تحت ةديعبلا قافآلا ىلإ اهغلييو

 :"ةقدلا ةياغ يف ةيميظنت لئاسو كلذ ليبس يف كلس

 ىلع يوعدلا هجهنم يف ةديبع وبأ زكر :ةاعدلا نيوكت -الوأ
 ىلع دامتعالا وهو ديز نب رباج هخيشو همامإ همدختسا يذلا بولسألا

 لاجرلاف ازاتمم ايسايسو ايملع ًادادعإ مهدادعإو لاحرلا نيوكت
 غيلبتل ةيمالسإلا راصمألا ىلع نوعزوتيس نيذلا مه ةيانعب نوراتخملا
 .كانه نيملسملا نيب اهثبو ،ةوعدلا

 ىلإ جاتحي ةبعصلا فورظلا كلت يف لاجرلا دادعإ نإ يف كش نم امو

 نادقف عم مهنيوكتو مهميلعت يف ةقئاف ةيانعو ،نيتعساو ةبرحتو ةربخ
 تبانلا هنيقيو ،ريزغلا هملعب ةديبع ابأ نكلو ‘تاناكمإلا فعضو لئاسرلا

 هتوطخ تناكو .ديعب دح ىلإ هتطخ يف حجني نأ عاطتسا ةيسايسلا هتكنحو

 :يلي امم نوكتت ةيلمعلا

 :ةمظنملا رسلاجملا ۔

 هوعياشو بهذملا اولخد نيذلا لك مضت يهو :ةماعلا سلاجملا ۔ أ

 عبطلا تحت ،ةيزيلجتإلا نم.(مجرتم) ةيضابإلا نع تاسراد :يمانلا ورمع/د ،عجاري 1

 هتلقنو ©بيجعلا ماظنلا اذه ىلإ لصوتلا ىلإ يمانلا روتكدلا قبس دقو ةماه ليصافت هيفف

 ةنامألا نم اذه سيلو ،هنع كلذ تلقن اهنأ ىلإ ةراشإلا نود ةعوبطملا رداصملا ضعب هنع

 .ءيش ي ةيملعلا
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بت

 بيدارس اهب يلا خياشملا تويب دحأ ي ارس دقعت سلاجلا هذه 3

 نيدلا رومأ ةساردو ©بهحنلملا لوصأ حرش ىرجت ناك اهيفو كلذل تدعأ

 ،مهب ةصبرتملا ةطلسلا نيعأ مامأ ستلاو يفختلا ىلع اديدش مهصرح ناكو

 نوريغيو سلاجنا نوتأي اوناك» : نايفس وبأ كلذ ىور امك مهنأ ىتح

 مهنأكو سانلا مامأ اورهظيل عاتملاو ءاملا برق نولمحيو ،ةيداعلا مهسبالم

 .‘>«.ءاسنلا باي يف نوفحختي انايحأو ،نوعايبو ءارقف

 .بهذملا ةميأ رابك ىلع اهروضح رصقي هذهو :خياشملا سلاجم ۔ ب

 اهجاهتنا يغبني لا قرطلاو ططخلا سلاحلا هذه يف دمتعت تناكو "مهدحو

 يف لكاشم نم ةوعدلا هجاوي ام لكل لولحلا داجيإو موصخلاو عابتألا عم
 ةديدش اهب قاحتلالا طورش تناكو ،راصمألا نم اهريغ ىف وأ ةرصبلا

 .ارذحو ةطيح ةيساق

 يف نوفرعي نم زكارملا هذه يف جرختيو :ةاعدلا بيردت زكارم _ ج

 يقلتل راصمألا فلتخم نم نوتأي ءالؤه ناكو ،ملعلا ةلمحب ةيضابإلا خيرات

 وبأ ناكو ،يدلاو يسايسلا مهيردت متي اهيفو ،بهذملا مامإ نع ملعلا

 تحت ابادرس كلذل ذختا دقو ‘هسفنب رومألا هذه ىلوتي يذلا وه ةديبع

 عنصب بالطلاو مامإلا رهاظتي هيفو ‘هخويشو هعابتأ ريغ هفرعي ال ضرألا

 دحأ اهكرحي ديدحلا نم ةلسلس بادرسلا لخدم ىلع نوعضيو ،فافقلا

 عنصب بادرسلا لخادب نم رهاظتيل كلذ رمألا يعدتسي امدنع سارحلا

 يلا راصمألا ءانبأ نم ملعلا ةلمح نم ةاعدلا راتخي ام ةداعو ؛فافقلا

 اهلاوحأ ةفرعمب ىردأ راصمألا لهأو ،لوبقلاو غيلبتلل انامض اهيلإ نولسري

 .اهلهأ عابطو
 .ريس :يخامشلا 1
 ٩ ج .ريبكلا برغملا خيرات :زوبد 2
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 ةيضابإلا هنع ةوعدلا ےہش

 .اغلاب امامتها جحلا مسوم ةديبع وبأ مامإلا متها :ةراجتلاو جحلا 2

 هنع بانا هتاف اذإو ،اردان الإ جحلا هتوفيال رباج همامإب ةوسأ _ ناك دقف

 ةمألا عامتجا نم ةدافتسالل كلذو. "بئاسلا نب مامض هذيملتو هليمز

 ديدشلا هصرح نم يمري ناكو ،لاحجب عسوأ ىلع ةلاسرلا غيلبتو {ةيمالسإلا

 :يلي اميف اهرصح نكمي ةليلج دئاوف قيقحت ىلإ اذه

 .ةلفان ولو جحلا هتيدأت ءارج نم باوثلاو رجألا _

 نم يقب نمب ةصاخو راصمألا ةاعدو ءاملعو ءاهقفب عامتجال _

 جحلا ريغ يف عامتجالا اذه لثم رذعتي دقو نيعباتلا رابكو ةباحصلا

 .ةفورعملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلل

 ءنامعك :راصمألا نم نيمداقلا نيبضابإلا جاجحلاب فرعتلا _

 ىلإ ةفاضإلاب ،اهريغو برغملاو رصمو ‘تومرضحو ،نميلاو ،ناسارخو
 .زاجحلاب ناك نم

 طسوتلا وأ ةوعدلا قيرط يف أرطت دق يلا لكاشملا لحل ةحناس ةصرف

 موقيف ةيئانلا راطقألا يف ةيضابإلا ةعامجلا نيب ثدحت دق لا لكاشملا لحل

 لهأل لبق نم ثدح امك .عازنلا لحو فالخلا ضفب خياشملا دحأ وأ وه

 داك ،قحلا بلاط مامإلا لتقم دعب ريبك فالخ مهنيب عقو ذإ تومرضح

 لإ لسرأف ،ةرصبلاب ةديبع يبأ مامإلا ىلإ اوبتك مهنأ الول ةقرفلا ىلإ يدؤي
 ).ةلكشملا لحي جحلا مسوم يف يئاطلا بجاح

 ةينيدلا مهرومأ وأ مهجح صخي اميف جاجحلا تاراسفتسا ىلع درلا

 :ميلحلا دبع بجر دمحم/د ًاضيأ .211:ص ،ههقفو ملسم ةديبع وبأ :يدشارلا كرابم/د 1

 وص ،برغملاو رصم يف ةيضابإلا
 .252ص ،2ج ‘تاقبط :ييجردلا 2

- 720 - 

  



 ةيضابإلا نع ةوعدلا بت

 ةلاسرلا غيلبتو ،نيدئاعلا جاجحلا عم دودرلا لاسرإو ىرخألا 7

 .مهدوفو قيرط نع مهيلإ

 اهيواطم يف لمحت ةديبع يبأ مامإلا لئاسر تناكو :تالسارملا ة

 ةقالعلا كلت :كلذ ةيآ \ةكرحلل يسايسلا ميظنتلاو ىوتفلاو ،ملعلا

 قرشملا يف ةيضابإلا ةاعدلا نيبو هنيب تناك يلا ةقيثولا ةلصلاو ،ةيميظنتلا

 برغملاب ةوعدلا لهأ ىلإ ةاكزلا يف ةريهشلا هتلاسر .كلذ نم برغملاو

 ىلع لدت اهتايوتحعو ،نميلاو تومرضح ي قحلا بلاط مامإلا ىلإ هتلاسرو
 مألا ةوعدلا زكرم تناك لا ةرصبلا نع ةرداصلا ةيرسلا تالاصتالا

 دقعلا علطم ىتح يضابإلا ميظنتلا رارمتسا ىلع ليلدلا ميقت يهو ،ميظنتلل

 دقو ،ةيضابإلا ةوعدلا ةديبع يبأ ةدايق نابإ يرجهلا يناثلا نرقلا نم عبارلا

 ةديبع يبأ دي ىلع هتاميظنت ترولبت نيح هطاشن جوأ يضابإلا ميظنتلا غلب

 .اقباس هانحض وأ يذلا وحنلا ىلع

 ردقب نولحتي ةيضابإلا خياشملا نم ةعومجب ةبقحلا هذه تزرفأ دقو
 نمو «ملعلا يف قمعتلاو ةيركسعلا ةبرجتلاو يسايسلا ءاهدلا نم ريبك
 وبأ بجاح ةديبع يبأ بناج ىلإ تناك يلا تايصخشلا هذه مهأ

 ثدحت تناك تلا لكاشملا لح يق هتءافك ترهظ يذلا ،ىئاطلا دودوم

 اهيلع ظافحلاو {ةاعدلا سلاجم ةبقارمو ءاه ىلاملا بناجلا ريف وت و ةوعدلل

 () .ةيومألا ةطلسلا هابتنا يعرتسي ال لكشب

 بالطلا كفلوأ يوعدلا لاحلا يف ةديبع يبأ لامعأ زربأ نم لعلو

 ةماقتسالا لهأ ةوعد غيلبتل السر مهلسرأ مث مهبردو مهملعو مهابر نيذلا

 .هلل ا ءاش نإ هلصفنس يذلا وحنلا ىلع قرشملاو بوغملا ىلإ

 .ي الحرولا ايركز ييأ ريسو ،ريس :يخامشلار ،تاقبط :ييجردلا :يف كلف ليصامت رظني 1
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 ثلاثلا لصفلا

 (رموهظلاةلحرم)ناديملاثيس ةيضابإلا
 .زاجحلا ى ؛نزميلاد «تومرضح ق يضابال \ .7

 .ه :ة130-7 (ىلوألا تمامال ا)نامع ةيضابال | .ح

. (ھ 140-276) ىمالسال ا برغملا يف يضابال | .





 يضابإلا رتع ةوعرلا جرش

 روهظلا ةلحرم

 .زاجحلا 7 نميل ١ 7 تومرتح ف ةوعزل ١ لمأ - /

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ةسايس اهتققح قلا ةيوعدلا جئاتنلا مهأ نم

 اذإ ىتح ءاهيف اهراشتناو تومرضحو نميلا ىلإ ةوعدلا لوصو ةميرك يبأ

 نم لسرأو اهلبتها رئاجلا يومألا مكحلا روذج عالتقال ةصرفلا تحنس

 .ناديملا يف كلذب موقي نم هعابتأ و هتذمالت

 ةمامإ ةماقإل دمأ ذنم .7 ناك ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم رأ ودبيو

 نكت مل و ،كلذل ةمزاللا لئاسولا رفوت دعب ڵتومرضحو ،نميلا يف روهظلا

 هللا ا دبع ىحلا بلاط نيب ه 128 ةنس مت عمجافم ءاقل ةجيتن نميلا ي ةرونلا

 رداصملا ضعب كلذ ىلإ بهذت امك راتخملا ةزمح يبأو يدنكلا يخي نب

 (').ةينسلا

 بجاح دودوم وبأ وهو هتذمالت دحأ لا لكوأ دق ناك ةديبع ابأ نإف

 مغر لمعلا اذه يقلف يركسعلا دادعإلاو لاملا عمج ةيلوؤسم يئاطلا

 ضعب إ ىتح ءاسنو ًالاجر ةوعدلا لهأ نم ًاميظع الابقإ نامتكلا ةلحرم
 تصُصحخ مهرد فالآ ةرشع دحاو موي ينف اوعمج مهنأب ركذت رداصملا

 ةوعدلا برست تإ لوقلا عيطتسن اذلو .تومرضح يف ةكرحلا ضارغأل

 يف تماق يتلا ةكرحلا قبس خيرات ىلإ دوعي تومرضحو نميلا ىلإ ةيضابإلا
 .ةليوط نينسب ه 129 ةنس

 .ووص ێ ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم رظني -1

 .248/7 كولملاو لسرلا :يربطلا 2



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا يبن

 نم اب ال ،قطانملا هذه يف ةوعدلا لهأ ةكرح تاروطت عباتن نأ 3

 تدعاسو اهب تطاحأ لا ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لماوعلا ركذ

 :اهحاجن ىلع

 تايرخأ يف ةيومألا ةلودلا اهتشاع ىلا ةروهدتملا ةيسايسلا فورظلا -1

 ©بناج لك نم ةيجراخلاو ةيلخادلا تارونلا نم يناعت تناك دقف ،اهمايأ

 ةيضابإلا ةكرحلا ترصاع قلا ةيسابعلا ةروثلا تارونلا هذه ةمتاخ تناكو

 .ه129 ةنس تومرضح يف

 نم ًايندتم ادح نميلاو تومرضح يف ةيعامتجالا عاضرألا تغلب
 ةالولاو ماكحلا فرغ ذإ ،يداصتقالاو يقالخألاو «يسايسلا روهدتلا

 ماكحلل عوضخلا لظ يفف .بئارضلاب سانلا لاقلإو فسعلاو روجلاب
 حورو فسعتلاو ملظلا» اهيلاهأ فرع ةليوطلا ةبقحلا هذه لك نييومألا

 ةعيرشلا ح ورل فلاخملا يلبقلا بصعتلا ىلع ينبملا ضيغبلا ءالعتسالا
 عمتجلا يف ةيعامتجالا طباورلل اساسأ ءاخإلا تلعج يلا ،ةيمالسإلا

 ةدايق نم ةيضابإلا ةوعدلا تنكمت }هيف لضافتلا ساسأ ىوقتلاو يمالسإلا

 ءافلخلا اهسرام لا ةديدعلا تافارحنالا حيحصتل نميلا يف ةيسايسلا ةكرحلا

 ةيعيشلاو ةينسلا رداصملا هيلع قفتت ام اذهو"”«.نميلا يف مهتالور نويومألا

 ) .ةيضابإلاو

 :هتروتو (قتلا برلاطر ٢ دنكلا ودبي هأ اا مع مامإلا

 ؟اهتاراصتناو هتروث داعبأ يه امو ؟قحلا بلاط مامإلا وه نم

 .103ص ێةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم رظني -

 ١17. ص . ةيضابإلا ةكرح ةأشن تافيلخ رظني -2
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 يضابإلا رنحع ةوعدلا بشن

 ثراحلا نب هلل ادبع نب دوسألا نب رمع ني يحي نب هلل ا دبع يخ وبأ 3

 .ةقطنملا هذهب نيضيرعلا هاحلاو ذوفنلا تاذ ةيمرضحلا ةدنك ةليبق دارفأ دحأ .يدنكلا

 تامولعمب هتيصخش نع انفعست ال ةيخيراتلا رداصملا نأ نم مغرلا ىلعو
 ديدش مزحو :ةيلاع ةمه اذ ناك هأ ىلإ ريشي هنع ركذ ام ا الإ ةيفاو

 ‘كلت هتافص لمجب ىلع لدت (قحلا بلاط) ب هترهش لعلو ىوقتو عروو

 ىلع يلاولا ةلبج نب ميهاربإ لبق نم تومرضح ىلع ايضاق ناك ثيح

 .دمحم نب ناورم رصع ي يفقثلا رمع نب مساقلا لبق نم تومرضح

 ءانثأ هفقاوم لالخ نم هب هترادجو بقللا اذه ةحص ىلع لدتسنو

 ىنسحلا ىلإ ةوعدلا نم هبطخو هلئاسر يف ءاج امو هئادعأ ىلع هراصتنا

 ةناكم نم مغرلا ىلع .ةيمالسإ ةيناسنإ ةلماعم برحلا يف نيمزهنملا ةلماعمو

 انديفي اركذ اهريغ وأ ةيضابإ ةيخيراتلا رداصملا يف دحت ال انإف قحلا بلاط

 ةيرسلا ىللإ أساسأ دوعي اذه لعلو ه 124 ةنس لبق ةيعادلا اذه رابخأ نع

 ةلحرم نوشيعي ةوعدلا لمهأ ناك اذإو ،ةلحرملا كلت اهب تفرع تلا ةقلطملا

 نيب لاصتاب ادب ايناديم ةك رحلا قلطنم نأ دروت رداصملا نكلو ،نامتكلا

 نب لئاوو قحلا بلاط :امهو هتذمالت نم نينثا نيبو ةديبع يبأ مامإلا

 ."‘»رميلا ىلإ ةسمخلا ملعلا ةلمح نم امهو «يمرضحلا بويأ

 قثو امل الإو ،ةيوق تناك ةديبع يبأو قحلا بلاط نيب تالصلا أ معرتو

 يف ايضاق ناك قحلا بلاط ًكأ اميسال "يومألا مكحلا لظ يف رخآلاب امهدحأ
 .ةرصبلا ىق نييومألا نم ادراطم ابقارم ناك ةديبع وبأو ،يومألا مكحلا لظ

 مايقلل ةحناس ةصرفلا قحلا بلاط دجو ةئيسلا عاضوألل ةجيتنو

 امم جورخلا يف هنذأتسيو هريشتسي ملسم ةديبع يبأ ىلإ بتكف ،ةرولاب

 .91ص ،ريس :يخاَّمشلا -1
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 ةيضابإلا رتنع ةوعرلا عرشم

 يومألا مكحلا ةلازإو ،ركنملا رييغت وه ةروثلا ىلإ عفادلا أ ىرخأ ةرم دكؤي

 ركانم نم بكتري ام هبصنم مكحب قحلا بلاط ىأر دقو "رئاجلا
 هماكحأب هرييغت عطتسي مل نأ دعب هديب ركنملا رييغت ىلإ هعفد امم ،ملاظمو

 امبسح ةردابملاو عارسإلا ذبحت ةلاسرب مامإلا ة ذر ءاج ام ناعرسو ةيئاضقلا

 لمعلاب ةردابملا إف لعفاف ًادحار اموي ميقت الأ تعطتسا نإ» :اهيف ءاج

 ءاش اذإ مهٹعيي هدابع نم ةريخ هلل و ،كلحجأ غلبي ىتم يردت الو لضفأ

 ةوعدلا لهأ فتكي مل و «.اهب مهل اماركإ ةداهشلاب مهُصخيو هنيد ةرصنل
 ةيلاملا ةدجنلا هيلإ اولسرأ امنإو ڵبسح و ةيضيرحتلا ةلاسرلا هذهب

 ،يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح ابأ ريهشلا دئاقلا اودفوأ دقف ،ةيركسعلاو

 ةددشم تايصوت مهعم اولمحو ،دنجلا نم ةعومجب عم يدزألا ةبقع نب جلبو

 مهئادعأ عم بيطلا كولسلاو ةنسحلا ةريسلاب اهيف مهيصوي ةديبع يبأ نم

 بلاط هداق يذلا شيجلا بيكرت ادغ اذكهو .مهيلع اورصتنا نإو ىتح

 اربتعم مهددع ناكو ةرصبلاو نميلاو تومرضح ةيضايإ نم افلؤم قحلا

 .طبضلاب ددعلا اذه ددحت ال رداصملا نأ ولو

 :ترومرضح لف قحتلا بيلاط شيج

 يداملاو يونعملا ددمو ةرصبلا نم ةديبع يبأ نذإ لصو نإ ام

 ةيضابإلا نم يأرلا لهأو هباحصأب قحلا بلاط عمتجا ىتح يركسعلاو
 بلاط نوكي كلذبو مهل امامإ هوعياب رواشتلا دعبو ،رمألا ىلع مهعلطأف
 .ةيضابإلا نم ةعامخجل روهظ مامإ لوأ قحلا

 لخدي نأ عاطتسا ثيح &ه129 ةنس ممت كلذ نأ حجرملا نم

 .1]!ص ،.3ج يناغألا .213ص 2ج باسنأ :يرذالبلا -|
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ن

 ءةلبج نب ميهاربإ اهيلاو ىلع ضبقو كركذي لاتق نود اهحتفيو .

 رمع نب مساقلا هديسب قحلي هكرتو هحارس قلطأ نأ ثبل ام مث ،هنجسو
 ةريسبو ةديبع ىبأ مامإلا اياصوب لمع دق كلذب وهو ءاعنصب يفقنلا

 ولو حماستلاب مهيفلاخ نولماعي اونتف ام نيذلا ةيضابإلا نم حلاصلا فلسلا

 .مهيلع اورصتنا

 نأ يلاهألا اهب بجعأ يلا ةنسحلا هتريسب قحلا بلاط عاطتسا دقو

 ىل مكحلا نم عونلا اذه تأ ةصاخبو هلوح عابتألاو راصنألا عمجي

 ."نييومألا نم روجلا ةالو لظ يق هب اوعتمتي مل و ،هودماشي

 :ءاعنص ق راصتنالا

 ةبيطلا هتعمس هتقبس ،ةنسحلا هتريسب تومرضح يف مكحلا دطو نأ دعب

 ناكو مهداهطضاو نييومألا ةالولا ملظ نم وكشت تتتف ام لا ءاعنص ىلإ

 تقولا نأ سحأ املف ،ءاعنص ىف ةوعدلا لهأ راصنأب ةلص ىلع قحلا بلاط

 راسو تومرضحب يمرضحلا ديعس نب هلل ا دبع فلختسا اهلوخدل ناح دق

 .ءاعنص ىلإ هدنج نم نيفلأ سأر ىلع قحلا بلاط

 بلاط ءاقلل دعأو ءءاعنص جراخ هاقليل يفقنلا يلاولا هيلإ جرخ دقو

 ريبك ددع اذ ناك» : هنأب يرذالبلا هفصي امخض اشيج ةوعدلا لهأو قحلا

 نكي امهمو .افلأ نيثالث غلب هَنإ رداصملا ضعب لوقتو ،«ةرهاظ ةدعو

 ىلع ءاضقلل هلك دادعتسالا دعتسا يفقثلا نأ ىلع لدي كلذ نإف رمأ نم

 .كش الو ةيزكرملا ةطلسلا نم رمأب اذهو ،قحلا بلاط شيج

 .111ص ©23ج ،يناغألا :يناهفصألا اًضيأ .2:72ص 2ج باسنأ يرذالبلا عجاري -1

 .66؛ص ريس كيخامشلاو قباسلا عجرللا -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 ناديملا ث مهتابثو ڵبرحلا يف مهتميكش ةدشو ةوعدلا لهأ نان 3

 اهب هل تناكو ءاهب ىمتحاو ءاعنص ىلإ رفو {ةمزه رش هدنجو يفقثلا مزه

 اذكهو هدنج نم هل يقب ام عم ماشلا ىلإ رف نأ حرب امو :دشأ ةميزه

 ةيضايإو ةينس رداصملا نأ ركذلاب زيدجلاو .ةنيدملا ىلع ةيضابإلا ىلوتسا

 لاثم اوناك هشيجو هناوعأو قحلا بلاط نأ ىلع اهلك ةقفتم")ةيعيش و

 ةوخألاب مهنم اناميإ كلذو ‘ىذأب دحأل اوضرعتي ملف ةنسحلا ةلماعملل

 ةبطخ رداصملا ضعب ضعب دروتو ،ةديبع يب أ مهمامإ اياص وب هب المعو ةيمالسإلا

 جهنملل ايوق لل اد دعت يهو ءاعنص ىلإ هلوخد ةادغ اهاقلأ يلا قحلا بلاط

 .املس و ابرح نويضابإلا ةمبألا هيلع راس يذلا ىل لاش اثملا يوعدلا

 هوأر امي هلوح نم سانلا بولق عمجف كلت ةنسحلا هتريس ىلع لظو
 مكحلا لظ يف اهيلإ اونحو اهودقتفا ةيمالسإ ةيعامتجا ةلادع نم هنم

 نم نئازخلا يف ام ىلع ىلوتسا نأ دعب قحلا بلاط نأ كلذ نمو ،يومألا

 ءاعنص يف يقبو ،مهنم ءارقفلا ةصاخبو ءاعنص يف سانلا نيب اهعزو ،لاومأ

 فورعملاب هئدابمو هئارآ ىلإ وعديو ،لدعلاب سانلا سوسي رهشأ ةدع

 ).هجو لك نم سانلا هاتأو ،هعمج رثك ىتح ةنسحلا ةظعوملاو

 نيل ارهظم "مهفئاظو يف لامعلا ىلع ًايقبم كانه همكح ماقأو ...
 ايرهوج فالخ لأ ادكؤم نميلا لهأ بولق كلتمي نأ عاطتساف بناجلا

 لهأ ىلع ًةتشا هنكلو ةةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمو هبهذم نيب كانه

 ةنس ىلإو هيلإ اعدو امامإ نآرقلا ذختا ذإ ،اهيلع نآرقلا صن تلا رئابكلا

 .رداصملا هذه ليصافت هيفف }:2اص .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ عجاري -ا

 ةكرحلا ةأشن :تافيلخ .375ص 2ج باسنأ :يرذالبلار .وهرص ريس :يخامشلا عجاري -د

 .121ص
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 ةيضابإلا تع ةوعرلا جرش

 هاش -مو : فاك .يف مخلا . اك هينف نز :مخف نلا تلا
 ثشس نمر :رف وهف رمحا برش نمو ا رفاد رهف ىبر نمف اهز يج

 م_رفاك وهف رفاك هنأ ي

 ;اجتل 1 ق ةوعدلا 4

 ىقبت نأ تومرضحو نميلا ىلإ لوصولا نم ةوعدلا لهأ فده نكي مل

 ةمامإلا ةماقإ ىلإ فدهت ةلماش ةيمالسإ ةكرح تناك امنإو ،ةيميلقإ مهتوعد

 .طلستملا يومألا مكحلا لظ يف ىرشتسا يذلا دايسفلاب ةحاطإلاو ىربكلا

 ىتح تومرضحو نميلا يف قحلا بلاطل رمألا بتتسا نإ ام اذكهو
 ةبقع نب جلب هقفاري يدزألا يراشلا راتخملا ةزمح ابأ ميظعلا هدئاق هجو

 .ةكم ىلإ ةيركسع ةوق سأر ىلع يريمحلا حابصلا نب ةهربآو يدزألا
 ميقيو ،زاجحلا ىلع راتخملا ةزمح وبأ يلوتسي نأ قحلا بلاط رماوأ تناكو

 نب ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم ةبراخل ماشلا ىلإ ةبقع نب جلب هجوي مث اهب
 .ةيمأ

 ؟ةكم ةارشلا لخدم ةبك

 129 ةنس ةجحلا يذ نم نمالا يف ةمركملا ةكم ةيضابإلا ةارشلا لصو

 اهلخد دقو“ةئامو فلأ ىلإ ةئامعبس نيب ام هماوق ةزمح وبأ هدوقي شيج ىق

 يضاياإلا ةيعادلاو هيقفلا ةماعزب زاجحلا ةيضابإ هيلإ مضناو .جحلا مسوم يف

 هل تناكو ءارس ةيضابإلل وعدي ناك يذلا نيصحلا نب يلع رحلا يبأ
 ناك دقف لجر ةئامعبرأب هعابتأ ردقيو ملسم ةديبع يبأ مامإلاب تالص

 ط يناغألا رظني قحلا بلاط ةبطخ نعو .201ص قباس عجرم :يضاقلا نامعن /د -:

 .99 ص ٥20ج يساسلا قيقحت ةرهاقلا

 .11کص &23ج يناغألا -2
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 يضابإلا رنع ةوعدلا عرشم

 يف اهراشتناو ةيضابإلا ةكرحلا لوخد ىف ريبك رثأ دهاجلا ةيعادلا اذهل

 ةمدخ ىف هلاومأ رخس يذلا نمؤملا ةيعادلل الاثم رحلا وبأ ناكو زاجحلا

 ازكرم هتيب ذختاو ،ةرصبلا يث هكالمأ نم هيتأت لاومألا هذه تناكو {ةوعدلا

 يلا لصولا ةقلح ناك هلعلف انيردي امو ؛جححلا مسوم يف ةيضابإلا هيف عمتخ
 ،ةيبرعلا ةريزجلا يف ىرخألا ميلاقألاو ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم نيب طبرت

 هلمح دقو ،ةيومألا ةطلسلا بضغ راثأ زاجحلا ىف ديازتملا هطاشن ببسبو

 ديدح نم ةعماجب دقو لقتعاف طاشنلا اذه ةيلوؤسم دمحم نب ناورم

 يف مهددع نيبيضابإلا نييئادفلا نم ةعومجب مهٹعبت دقو ماشلا هب اودصقو

 ىلإ هب اوعجرو يومألا دنجلا نم هذاقنا اوعاطتساف لجر رشع ةعبرألا وحن

 .ه 129 ةنس ةجحلا يذ زهش ىن ةكم

 ىلع ناك امك ،نميلا يف ةيضابإلا عم قيثو لاصتا ىلع رحلا وبأ ناكو
 ءيش ىلع لد نإ اذهو زاجحلا ىلع ءاليتسإلل راتخملا ةزمح ييأ مودقب ملع

 ).ةيضابإلا ةكرحلا يف ةيرسلا ايالخلا نيب مظنملا قيسنتلا ىلع لدي امإف
 ةيضابإلا روهظب كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع زاجحلا ىلاو عوجوف

 نكي مل هنأو ةصاخ مهعم ضوافتلا نم ادب دجي مل و ،تافرع لبج ىلع
 ابنجت موقلا رابك نم نيعباتلا يعبات ضعب لخدتو {ةيركسعلا ةيحانلا نم ادعتسم

 العفو ءةرشابم جحلا دعب ةكم نع يومألا يلاولا ىلختي نأ ساسأ ىلع مادصلل

 ناكو .لاتق نود ةكم ةيضابإلا لخدو &ه129ةنس نم ةجحلا يذ يف اهرداغ

 ديعب يسايس ءاهدو طيطخت نع مسوملا اذه يف لوخدلا ةزمح ييأ دئاقلا ريدقت

 يومألا يلاولل ةطرو ىه امردقب ،ةوعدلا لهأل ةيسايسلا ةياعدلل ةصرف يهف

 ةديعب يهو ماشلا نم هيتأي ددمب ةراجتسا عيطتسي ال يذلا

 .121-122ص ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهملا ،عجاري -1
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 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 هذه لثم اه قبس دقو ‘تلح امنيأ ةوعدلل يملسلا عباطلا ىفخت الو

 ةبطخ نم كلذ ىلع لدأ الو نميلاو تومرضح ىلإ اهفوخد يف فقاوملا

 .مهجهنمرو ةوعذلا لهأ ةطح اهيف نيب ىلا ةبسانملا هذه ف ةزمح ىبأ دئاقلا

 نم اهنأ ىلع نيسرادلاو نيخرؤملاو دامتنلا فقوتست ةبطخلا هذه لازت امو

 .عيفرلا يمالسإلا بدألا نويع

 نأ ذإ ةيلبق تارابتعال ةكم لهأل ىئادعلا فقوملا نم مغرلا ىلعو

 برقتلا لجأ نم ايدو افقوم تذختا ةيضابإلا ةسايسلا نإف ،نويشرق مهبلغأ

 سانلا لكل نامألا انلعم مايأ ةعبرأ ةدمل ةزمح يبأل دانم ىدان دقف ،مهيلإ

 ءاعنص لمهأ نم قحلا بلاط فقوم انركذي فقوم وهو نيبراحملا ءانثتساب

 ) .مهعم هحح استو

 .هئاطلا لع ۔النسالا

 ءاليتسالل هشيج نم ةعومحب هجو ؛ةكم ىق ةزمح وبأ رقتسا نأ دعب

 ءاسنلا اوجرخأو اهوكرت همودقب فئاطلا لهأ ملع اًملو ،فئاطلا ىلع

 .اهيلإ اوعجر اهلهأل نامألا دئاقلا ىطعأ نأ دعبو ،ةيضابإلا ةارشلا لابقتسال

 لهأ فقوم ةزمح يبأ ةمواقمل ةنيدملا يف اوعمجت نيذلا نويشرقلا رفغي مل و
 مهب اورفظ مه نإ مهوددهو ،مهنم ةنايخ فقوملا اذه اوربتعاو ،©فئاطلا

 لهأ حماست هيف ىلجتي رخآ فقوم انل حضتي انه نمو .مهءاسن نيبسيل

 نوددهي نيذلا نيبشرقلا فقومو ،نيملسملا مهناوخإ نم مهفقومو ،ةوعدلا
 .مهسفنأ اوررحي امل مهو مهموق يبو ،مهناوخإ ءاسن ييسب

 .132ص ،ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ،رظني -:

 - /و -



 يضابإلا نع ةوعدلا ىرش

 .ةنبصملا ولع ءاليتسالاو فْبمق ةكمرعم

 اهيلاهأ ضرح نأ دعب ةنيدملاب انصحتم براهلا يومألا يلاولا دعتسا

 ةينامث يلاوح اهدارفأ ددع ةيركسع ةلمح اذهل زهجو ةيضابإلا ةهجاومىلع

 نب نامثع نب ورمع نب هلل ا دبع نب زيزعلا دبعل اهتدايق ىطعأو لتاقم فالآ
 وبأ ملع املاحو .ىفخي ال امك ةيخيراتلا هداعبأو هتلالد هل رايتخا وهو ،نافع

 يطعي ال يكل ةكم جراخ مهيقالي نأ لضف ةكم ىلإ مهريسم راتخملا ةزمح
 .ةنيدملا نم ةمداقلا تاوقلا بناج ىلإ فوقولاو كرحتلل الامجب اهلهأ

 نميلا نم ةيضايإ :ةددعتم فئاوط نم فلأتي ةوعدلا لهأ شيج ناكو

 نم ةعومحبو لصوملا ةيضابإ نم ةعومجبو {ةعازخ ةليبق نم زاجحلاو
 هللا دبع نب دمحم ركب ىبأ ةدايقب يضابإلا بهذملل نيسمحتلا نيبشرقلا

 طبارتلا نم ةدحو ةيضابإلا ةديقعلا ةدحو تفضأ اذكهو ،يشرقلا رمع نب

 ناك نيح ي ،لئابق ةدع نم عمتجا يذلا يضابإلا شيخلا ىلع ماجسنالاو

 تاعومجبو راصنألاو نيبشرقلا نم ةرفانتم رصانع نم فلأتي ةنيدملا شيج
 () لئابق ةدع نم ىرخأ

 ةيضابإلا ةداعكو ،ةكمو ةنيدملا نيب (ديَدق) ةيرق يف ناشيجلا ىقتلا

 ىلإاوعدير ،مهيأر اوحضوي نأ دعب الإ لاتقلاب مهودع نوأدييال اوناك

 نم ةياغلا ةنيدملا شيخل ةبقع نب جلب حضوأ دقو ،برحلا كرتو ملسلا

 ىلع دكؤت ام ردقب مهعم برحلا فدهتست ال» اهّئأب ةيركسعلا مهتلمح
 .“)«ماشلا يف ةيومألا ةطلسلا ةلازإ

 .135 ص ،قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم -

 يناغألاو ،كولملاو لسرلا يربطلار \باسنأ يرذالبلا نع ًالقن :ةص قباسلا ردصملا -2

 .تاقبط ،يجردلاو ،يناهفصألل
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بت

3" 7 

 ةفيلخلا نم ةوعذلا لهأ فقوم اديج فرعي يذلا 3 هلل ا دبع نب زيزعلا دبع

 .همكح نم ةريخألا تاونسلا يف نامثع

 هتهجاوف ،لتاقم ةئامعبس يق ةنيدملا ىلإ راتخملا ةزمح وبأ دئاقلا هجوت

 ماقأ نأ دعب ةيماح ةكرعم مهنيب تبشنو ،نينح يئ ةيمأ تبل ةيلاوملا عومجلا

 ىلع ءاضقلا وه زاجحلا ىلإ مهئيجم نم فدهلا أب مهل انيبم مهيلع ةجحلا

 مكحلا ةس ثيح ماشلا ىلإ هجوتلا وه يقيقحلا مهفده أو ،نييومألا ملظ

 ىلإ نوهجتي مهوكرت مه نإ ةنيدملا لهأ ةلتاقم يف مهل ةبغرال نأو ،يومآلا
 دض نييومألا عم فوقولا اونلعأو برحلا الإ اوبأ ةنيدملا لهأ نكلو ،ماشلا

 اراصتنا ةزمح يبأ شيج اهيف رصتنا ىلا ةكرعملا نم اذإ دبال ناكف .ةيضابإلا

 .اقحاس

 .هباحصأبو هب نومكهتي اهلهأ ناك ةرونملا ةنيدملا لخد امدنعو

 . «مهمالحأ ةهيفس رمغ بابش ءالؤه» : نولوقيو

 نز يبنلا ناك ام ثيح ههجو عضوف ج ينلا ربنم ىلإ ةزمح وبأ ءاج
 نم مك هآ» :الئاق عومدلاب هتيحل بضخ ىتح اليوط ىكبو .هيمدق عضي

 مدق عضوم تئطو هماكحأ ىلع ةئطاو ،هتامرحل ةكهتنم ،هلل ةيصاع مدق

 ماقمل ًاعضاوت ربنملا يف ةدحاو ةجرد ىقترا مث 6«يمأو وه يبأب كز ينلا

 ©>.ةفورعملا ةيخيراتلا هتبطخ ىقلأو ،ةديشرلا ةفالخلا ماقمو ةوبنلا

 بلاطو راتخملا مكح ةلادعب ةنيدملا لهأ ساسحإ نم مغرلا ىلعو ...

 ةنس يق نامع ةنطلسب تيقلأ يليلخلا دمح نب دمجأ خيشلل ةرضاحم نم فرصتب صخلم -]

 1990 ةنس نم توأ ىف رئازحلا بونح ةرارقلا ةنيدمب اضيأ تيقلأو 1
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا عرش

 رضحتملا يماللا ةنيدملا عمتخج ف ةصاخو &كهعم اوبواجتي م مهنإف قحلا

 ةيقالخألا ميقلا ةياعر يف قحلا بلاطو ةزمح ىبأ فقوم ي اوأر دقف ،فزملا

 مهسوفن تنكس قلا ةيلبقلا ةيبصعلا ىلإ ةفاضإ ى هوفلأي م اددشت ةينيدلاو

 .ةيادبلا ذنم

 نم نينمؤملا راصنألا ضعب اوبسكي نأ كلذ عم ةيضابإلا عاطتساو

 دبع نب دمحم نب ركب نباو \فورعملا ئراقلا تسكشب نب زيزعلا دبع لاثمأ
 .باطخلا نب رمع نب هلل ا

 نوكم يماش شيج فحز ه 130 ةنس نم ىلوألا ىدامج لهتسم يو
 نب ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع ةدايقب نيبسيقلا نم لتاقم فالآ ةعبرأ نم

 ةنيدملا ىلإ اهجوتم يومألا مكاحلا دمحم نب ناورم نم رمأب نزاوه دعس

 ةرافك ةباثمب بسانم رجأ مهل عفد لوألا ديزي دهع يف ثدح امكو...»

 مهنم دحاو لك ىطعأ ذإ ةسدقملا تامرحلا كاهتنا نم مهرظتني امع

 مظعم ناكو”«.ًالغبو اسرفو يبهذ رانيد ةئام مهتابترم ىلإ ةفاضإ

 _ ةيضابإلا برضي نأ ناورم دارأ كلذبو ةيسيقلا لئابقلا نم شيجلا
 {ةيبصعلا عفادب ةيسيقلا لئابقلا نم لاجرب ۔ ةينميلا لئابقلا نم مهمظعمو

 .ةيلهاجلا ةيمحلاو

 ةكرعملا تهتناو . ه130 ةنس رفص ىق ديدق يف ناشيجلا ىقتلا اذكهو

 ىلعو ،مهلاجر نم ديدعلا اودقف نأ دعب ةنيدملا لهأو يومألا شيجلا ةميزهب

 مهعجش حماستلا اذه تأ الإ ،ةئيدملا لهأ عم ةزمح يبأ حماست نم مغرلا

 ءارسأو ًالدق ةركنم ةميزه ةزمح وبأ مهب عقوأف شةيضابإلا ةلتاقمل ع وجرلا ىلع

 هذه ي ىلتقلا ددع نأ يربطلا ةياور يفو ،ناديملا يف اعيرص مهدئاق اوكرتو

 .203ص ،قباس عجرم :يضاقلا نامعن/د -¡
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 يضابإلا رثع ةوعرلا رم

 .ليتق ةئامعبس ةكرعملا ٠١ )١() ِ۔ ۔. ۔ےس .

 م
 . ٠

 ةجردلاب ناك ةكرعملا هذه يف عارصلا ةعيبط نإ لوقلا عيطتسنو»

 نيضنفارلاو نبمشرقلا نرم اهيل!وي نمو زاجحلا ق ةيومألا ةطلسلا نب ىلوألا

 نزم فوخلاو ةيس ايسلا ةحلصللا مهتعمج از اجلا ىلع ةيضاب ١ ١ ةرطيسل

 )«.ةماع ةروصب مهذوفن ددهت نلا جراوخلا ئدابمو ميلاعت راشتنا

 .ةنبصملا هلإ ةيضابإلا لوخم

 ىلع ديدق يف ةنيدمل لهأ نم مهعياش نسو نييومألا ىوق تمطح
 رفص 12 يف ةنيدملا تلخدو ةزمح يبأ ىوق تمدقتف ،هانركذ يذلا وحنلا

 لبق نم رف امك "ماشلا ىلإ ناميلس نب دحاولا دبع دئاقلا رفو ه130 ةنس

 كيجي نب هلل ا دبع ةنيدملا لمهأ عيابو .اهيلإ ةزمح يبأ لوصو لبق ةكم نم

 ةريسلا نسحأ ؛رهشأ ةثالث ةنيدملاب ةزمح وبأ لظف .اهرك ةعاطلا اورهظأو

 نب !للف لوسرلا ربنم قوف نم ةروهشملا هتبطخ ىقلأو اهلهأ ين اهلالخ
 .زاجحلا لالتحا سيلو ماشلا ىلإ لوصولا وه هفده أو هتسايس اهيف

 نب جلب هدئاق لسرأ يماشلا شيجلا اذه ةريسمب ةزمح وبأ ملع امدنع

 يبأ شيج مزهو ىرقلا يداو يف ناشيجلا لتاقتو ءهتاقالمل يدزألا ةبقع

 زواجتي ال جلب شيج ناك دقف ىوقلا نزاوت مدعل ارظن ةرملا هذه ةزمح

 ىلإ نييماشلا جلب اعدو ءلاتقلاب اوأدبي مل ةيضابإلا نأ ىلع .لتاقم ةئامتس

 ناك امف ،مئاتشلاب ماشلا لهأ مهيلع درو ،هلوسر ةنسو هلل ا باتكب لمعلا

 ام من رمألا لوأ نويماشلا مزهناو ،موجحلاي هدونج رمأ نأ الإ دئاقلا نم

 .109-112ص 2ج ،يناغألا ًاضيأ ،3وم/7 ثكولملاو لسرلا :يربطلا 1

 .139 ص ©قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم -د
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 يضابإلا تع ةوعرلا عر

 دبع مصتمعاو .ةكرعملا يف لتق يذلا جلب شيج اومزهو ةركلا اوداعأ نأ اونبل

 هشيج فصن هعمو ةنيدملا لابج دحأب يريمحلا حابصلا نب هلل ا

 .ةيلاوتم مايأ ةثالث مهلتاقو ةيطع نب كلملا دبع مهرصاحف

 ةزمح يبأ شيج يف (ىرقلا يداو) و (ديدق) ةقباسلا كراعملا ترثأ دقو
 .مهلاتقل نويومألا هدشح يذلا ريبكلا شيجلا اذه ةهجاوم عطتسي مل يذلا

 ةيقبتملا ةوعدلا لهأ ةوق فاعضإب مهالتقل اومقتنا ةنيدملا لهأ نأ ىلإ ةفاضإ

 نأ دعب \ةكم يف ةزمح يبأ ع:اقالمل هجوتي يومألا دئاقلا لعج امم ،ةنيدملا يف

 .ةنيدملا نم جورخلا ىلإ رطضا

 فقوم لعج امم ،ةيضابإلا حلاص يف ةكم ينف ةيلخادلا ةهبجلا نكت مل و

 .اهيلإ ةيطع نب كلملا دبع لوصو دعب ءيس عضو يف ةزمح يأ
 .نيتئفاكتم ناتوقلا اهيف نكت مل ةيراض ةكرعم ترج ه 130 ةنس يفو

 داهشتساب ةكرعملا تهتناو }ةدع نسحأو اددع رثكأ ناك يماشلا شيجلاف

 همدختسا يذلا ديدجلا حالسلاب ءىجوف يذلا راتخملا ةزمح يبأ ميظعلا دئاقلا

 .ةزمح يبأ ةايحب كلملا دبع فيس ىدوأ دقف ،ةزرابملا يف ةيطع نب كلملا دبع

 ءةيطع نب كلملا دبع مسج يف ةزمح يبأ فيس هيف رثؤي مل يذلا نيحلا يف
 نيب ةيضابإلا ىوقلا تتشتو يماشلا شيجلا بلأتو كراعملا يلاوت نأ ودييو

 يذلا ،ةزمح يبأ شيج ةميزه يف لماوع تناك هذه لك زاجحلاو نميلا
 هيقفلا مهسأر ىلعو هداوق لك داهشتسا نيح ىلإ ةكرعملا يف لسبتسا

 ةيضابإلا ةكرحلا تبيصأو ،يريمحلا حابصلا نب ةهربأو نيصحلا نب يلع

 يلا ةمقحالتملا مئازهلا ةلسلس ي زاجحلا يف اهلشف دعب ديدش فعضب

 بلغأ ةكرحلا تدقف ثيح ةكم ةكرعم مث ىرقلا يداو ةكرعمب تأدتبا

 .اهت داقو اهاطبأ
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بن

 ايساسأ الماع ناك .زاجحلا ي هشيج راحدناو ةزمح ييأ داهشتسا 71

 بلاط يدنكلا يح نب هللا دبعل غرفتلل ةيطع نب كلملا دبع عيجشت يق

 يف ءاعنص نم لامشلا ىلإ نافرطلا ىقتلا دقو دمحم نب ناورم نم رمأب قحلا
 ةردان ةلاسب ةيضابإلا اهيف رهظأ ةفينع كراعم ترجو (ةدعص) ةقطنم

 ةيضابإلا ةكرحلا تمستا هلتقمتو ،قحلا بلاط مامإلا لطبلا داهشتساب تهتنا
 اهدوجو زكارم نع ع افدلاب ةيتكم ةيبرعلا ةريزحخلا بونح لخاد راسحتالاب

 .نميلا ي

 ؟تيومرضحو ميلا وف ةبضابإلا ةكرتلا ترهتتنا ةبك

 تناك امكف ،ةكرحلل اعينم انصح ربتعت تومرضح نأ فورعملا نم
 ةيضابإلا اهيلإ ىوآ يلا ةعلقلاو دنسلا تلظ كلذك روهظلا ةمامإل قلطنملا

 مامإ يمرضحلا ديعس نب هللا دبع ةيار تحتو نميلا يف مهراحدنا دعب

 تاوقلا ىلع ناكف !مهنوصح رخآ نع عافدلل ةيضابإلا لتكت ع افدلا

 ةلاسب نييومألا لهذأ يذلا عينملا نصحلا اذه ىلع يضقت نأ ةيومألا

 .ادومصو

 ةك رحلا ىلع ءاضقلل تومرضح ىللإ ةيطع نب كلملا دبع عراس دقو

 امايأ ترمتسا ةيماح كراعم ترادو ديدج نم اهتوق ىلإ دوعت نأ لبق

 نيب تارم ةدع يومألا شيجلا اهيف مزهو ،ةيضابإلا اهيف لسبتسا ،يلايلو

 ©ّمابش نصح لوح تراد يلا يه كراعملا فنعأ لعلو رفو رك

 بلسلا تايلمع سرام مابش ةنيدم ىلع كلملا دبع رطيس نأ دعبو»

 عنميل قرطلا ىلع تاسارحلا عضوو ،ةنوؤملاو هايملا عطقو ،يبسلاو بهنلاو

 .تدع نم قرشلا ىلإ رحبلا برق عقت ،اهيف ةنيدم زربأو ڵ\تومرضح نصح مابش -:
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا يبن

 "_»«ةمهملا مهزكارم مهأ ىلع رطيس نأ دعب ةنوؤملاب دوزتلا نم ك
 دبع يومألا دئاقلا لتقت نأ تعاطتسا ةكرحلا أ نم مغرلا ىلعو

 ةدابإ تالمح دوقي نأ عاطتسا ةورع نب ديلولا وه اديدج ادئاق نأ الإ كلملا

 .همع لتقمل اماقتنا \ةعورم

 مت تومرضح يف ةكرحلل يسايس نايك رخآ ىلع ءاضقلا نأ حجريو
 . ه132 ماع علطم ق

 دعب ةيضابإلا ةكرحلا راسحنا ىلإ تدأ لا ةيسيئرلا بابسألا نم لعلو

 :يلي ام ةعساولا اهتاراصتنا

 ىلإ ةلسرملا شويجلا نكت ملف ،ةيداصتقالاو ةيرشبلا تاقاطلا فعض دا

 .نيفلألا زواجتت زاجحلا

 اهنإ يربطلا اهنع لوقي ذإ ،ددعلاو ةدعلا يف ةيومألا ةوقلا قوفت ه

 . اسراف فالآ ةعبرألا تغلب

 .ةيلبقلا تاعارصلا مكحب ةكرحلا عم زاجحلا لهأ براجت مدع ق

 يماللا يشرقلا عمتجملاو نيدلا ميلاعتب مزتلم شيج نيب عساولا ضقانتلاو

 ©فرتم يرضح عمتجب نيب قدأ ةرابعبو ،©فرتلاو تاذلملا يف سمخغنملا

 .يودب عباط يذ ةرخآلا ىلع لبقم شيجو
 تدعاس نولا بابسألاو لماوعلا نع رمألا رخآ سرادلا لءاستي دقو

 يف اوحتفي نأ اوعاطتساف .عساولا راصتنالاو عيرسلا راشتنالا اذه ىلع ةيضابإلا

 تومرضحو نامع نيب ام ةدتمملا ةريبكلا ةعقرلا هنه زيجولا فرظلا اذه

 ؟ًاداتعو ةدع تاناكمإلا ةلقو لئاسولا فعض ىلع ،زاجحلاو ءاعنصو

 .105رص ريس يخامشلا نع القن 159ص قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم -1

 



 ةيضابإلا ثع ةوعرلا

 ٢: .لماوعلا مهمأ
 نوهركي سانلا لعج امم اهماكح روجو ةيومألا ةسايسلا داسف ۔ 1

 .هلاوز نونمتيو مكحلا اذه

 مهنامبإو ،لاتقلا ف مهتتامتساو هتداقو يضابإلا شيجلا ةديقع ةوق ۔ 2

 هتعيرش دمتسي يهالإ مكح ةماقإ وهو هلجأ نم نولتاقي يذلا ادبملاب تبانلا

 ليلد الإ ةارشلاب مهسفنأ ةيمست امو .ةك يبلا ةنسو ميركلا نآرقلا نم
 هذهب مهل دهش دقو ،هلجأ نم اوجرخ يذلا دقتعملا اذه نع حضاو

 رمع لداعلا ةقنلاو ،ههجو هلل ا مرك ىلع مامإلا نم لك ةيناميإلا ةصيصخلا

 .زيزعلا دبع نب

 نيح ين ،ةارشلا ىدل ماجسنالاو ةدحولا عباط تفضأ ةديقعلا ة ةوقف

 نم نولتاقي نميلا لهأ ضعبو ماشلا لهأ نم افلؤم يومألا شيجلا ناك

 مهنأب مهنوريعي ةارشلا ناك كلذلو ةيويندلا بلاطملاو توقلا لجأ

 تناك شيجلا اذه يف نماضتلا حور نإف مت نمو ،ةقزترم يأ (لئاعج)
 هعفدت لتاقمو ،ةرخآلا وجري وهف ،هتديقع هعفدت لتاقم نيب ناتشف .ةمدعنم

 هتقدصام كلذو \ةصرفلا هل تحنس املك اهنم رفيو توملا فاخي وهف «هايند

 ةعقاو نم رثكأ يف نييومألا شيجو ةارشلا شيج نيب ةيبرحلا عئاقولا

 ءاطخأ اوبكترا نييضابإلا ةداقلا ف عيرسلا راصتنالا اذه مغر نكلو

 ،نويومألا مهيلع رصتني نأ ببسلا تناك ةيبرح ىرخأو ،ةيكيتكت

 .اهنم اوديفتسي نأ لبق راصتنالا ةرمث مهنم اوكتفيو مهومزهيو

 عم برحلا ةعقر يف مهعسوت - ملعأ هلل او - ءاطخألا هذه زربأ نمو

 نوكلميال ءارقف مهنأب مهسفنأ مهؤامعز حرص دقف {مهتاناكمإ ةلق

 هتبطخ يف ةزمح وبأ لوقي امك اوناكف مهودع اهكلمي يلا ةيبرحلا لئاسولا



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا ىبن

 ددع ىلإ ةفاضإ ادحاو افاحلو ةدحاو ةلحار نوروتعي ةنيدملا حتف 41

 اوغلب نيذلا نييومألا دونج ىلإ سايقلاب ادح نيليلق اوناك نيذلا مهدونج

 زاجحلا اهيف اودرتسا قلا كراعملا يف اميسالو كراعملا ضعب يف فالآلا

 .نميلاو تومرضحو

 ال مهحلاصل نكت مل زاجحلا يف ةيسايسلا ءاوجألا نأ يف كشن الو

 مهابأ نيربتعم ،ةارشلل مهئادعب نويشرقلا فرع دقف .ايمسر الو ايبعش
 نم وأ دزألا نم نيينمي اوناك ةارشلا بلغأ نأ املع مكحلا يف مهل نيسفانم

 .ةيخيراتلا ةلحرملا هذه يف اهدشأ ىلع ةيلبقلا ةيبصعلا تناكو ،ميمت ب

 تايبصعر ةيلبق عزاون هءارو تفقو ام اريثك مكحلا لجأ نم عارصلاو
 .رداصملا بلغأ كلذ ىلع قفتت امك ةيرئاشع

 :نامع يف ةوعدلا لهأ تكرح ء

 .اهرجف هنم ةوعدلا .لجأ ةكرح عم دامع لجأ فطاعت

 تامولعملا رفوت مدع نم ةثيدحلا رداصملا هيلع قفتت امم مغرلا ىلع

 كش ال امم هنإف \نامع ىلإ ةوعدلا لهأ راكفأ برست خيرات نع ةقوثوملا

 ةيخيراتلا لئالدلاو ،اهتأشن ذنم تناك ةكرحلا هذهب نامع لهأ ةلض نأ هيف

 .هيوقتو معزلا اذه ديؤت اهلك

 راكفألا اوضفر نامع لهأ تأ ىلإ ةيخيراتلا تامولعملا ريشت : الوأ

 ةطساوب ه67 ماع يفجنلا رماع نب ةدجن اهيلإ اعد يلا ةفرطتملا ةيجراخلا

 ،نامع لتحي نأ دئاقلا اذه عاطتسا دقف ،يفجنلا دوسألا نب ةيطع هدئاق

 _ ناميلسو ديعس هدل وو ىدنلجلا نب هلل ا دبع نب دابع اهماكح رطضيو
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 اورحدي نأ اوعاطتسا نيينامعلا نكلو ،ةيلخادل! قطانملا ىلإ 07

 مدع ىلإ انلق امك حوضوب تامولعملا هذه ريشتو» .ةيلاوتملا تادجنلا تاوق

 () «.نيفرطتملا جراوخلا راكفأل نيينامعلا لبقت

 ماع ناطح نب نارمع لطبلا حارس يفقنلا جاجحلا قلطأ امدنع :ايناث

 مهدجور ،دزألا لئابق يف لزن ثيح نامع يف فاطملا هب ىهتنا 5

 نمو ،اهب ىدان ييلا هراكفأ نوقنتعيو ريدح نب سادرم لالب ابأ نومظعي
 ءاكولسو اجهنم ةيضابإلا ةمتئ لئاوأ نم دعي سادرم لالب ابأ أ مولعملا

 .جورخلاو فرطتلل ًالازتعاو

 نيب تناك ىلا ةميمحلا تاقالعلا ىلإ ريشت ةميدقلا رداصملا لك : اثلات

 مهنيب تالصلا دطو امم دحاو لصأ نم امهف نامع دزأو ةرصبلا دزأ

 سيلو ‘دحاو مامإ لوح عمجتلاو \دحاو بهذم قانتعا ىلع دعاسو

 رشن يف ةكرحلا مهيلع تدمتعا نيذلا ةداقلا ٥أ نم كلذ ىلع لدأ

 ،نامع دزأ نم مهلج وأ مهلك زاجحلاو تومرضحو نميلا يف اهتوعد
 ةبقع نب جلبو ،يراشلا فوع نب راتخملا :لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن

 ،بيبح نب عيبرلاو ينامعلا ةيطع نب لالهو ،يدبعلا راحصو ،يدزألا

 .ريثك مهريغو

 يف دمتعي ناك عزانم نود ديز نب رباج وه ةكرحلا مامإ نإ : 7
 ءالوو ةقث مهريغ ىلع هدامتعا نم رثكأ دزألا ىلع ةيرسلا هتوعد رشن

 .حاحقألا برعلا بناج ىلإ يلاوملا اهقنتعا ةكرحلا نأ نم مغرلا ىلع
 لمعلا ةرتف يف ءاوس مهنوكو هتذمالتو هبالط هجو كلذ لجأ نمو

 ةيضقلا تإ» :ليق ىتح نامع ىلإ يفنلا ةلحرم يف مأ ةرصبلا يف يرسلا

 .127رص .ةكرحلا ةأشن تافيلخ -

 - ¡هو

 



 ةيضابإلا نع ةوعرلا عرش

 .)دزألا ةيضق ىمه ةيضابإلا

 ةمامإ ةأشن تقبس ةكرحلا نأب نيمي ىلع انلعجت لماوعلا هذه اك

 .ه132 ةنس تماق تيلا ىدنلجلا

 .رمعب ولوألا ةيضابإلا ةمامإلا ءابق
 ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا نوكت ىتح ه 132 ةنس لصن داكن ال

 ملاعلا يف روهظ ةمامإ يناثو ،نامعب ةيضابإ ةمامإ لوأ مايق ىلع تدبعاس دق

 .يمالسإلا

 ةمامإلا روهظ ىف ةلاعف ةكراشم اوكراش نيذلا - دزألا أ وديو

 ثيح مهتليبق نطوم نامعب اوقحتلا دق - تومرضحو نميلا ين ىلوألا
 ايداصتقاو ايسايس نامع اهب عتمتت يلا فورظلا تناكو ،اوعمجت

 نميلا ةبرحت لشف دعب ميظعلا رودلا اذهل اهلهؤت اهلك ايجيتارتساو

 .زاجحلاو تومرضحو

 نالعإب مايقلل نامع يف مهعابتأ ىلإ ةرصبلا يف ةكرحلا خياشم عر دقو

 طوقس رثإ ةيمالسإلا ةفالخلا دالب تداس يلا فورظلا نيلغتسم ةمامإلا

 ىلوألا ةخوخيش نيبف .132 ةنس ةيسابعلا ةفالخلا مايقو ،ةيومألا ةلودلا

 .ةيتفلا ةمامإلا هذه نالعإل ةيتاوم ةصرفلا تناك ةيناثلا ةلوفطو

 نم ناك هنإ لاقي يذلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا اهل ريتخا دقو

 ةيعرشلا ةوطخلا لمعلا اذه نيربتعم» ،قحلا بلاط مامإلا عياب نم نمض

 ىلع ةيرسألاو ةيلبقلا تاعارصلا تاهاتم نم جورخلل ةحيحصلا ةيمالسإلا

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةعيابمل نيملسملا ةيقبل ءادنلا اوهجوو مكحلا

 .1283ص ©قباسلا رلصملا -



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا رم

 () «.نيملسملل ةفيلخ

 .ةَبسابعلا ةطلسلا لعف مر

 ىلع مئاقلا يمالسإلا عباطلا تاذ ةيعرشلا ةمامإلا هذه لثم مايق نإ

 دقف قارعلا يف ةيسابعلا تاطلسلا جعزي نأ دبال ناك باختنالاو ىروشلا

 ىلع مئاق مكح ىلإ نيشطعتملا نيدهطضملا بطقتسي دق اريطخ اسفانم اهتأر

 مايقلا ىلإ عراست ةيسابعلا تاطلسلا لعج امم ،يمالسإلا عيرشتلاو ةلادعلا

 تاطلسلا اهتلماع امك ةيضابإلا ةمامإلا تلماعف .ه134 ةنس يوق لعف درب

 يميمتلا ةميزخ نب مزاخ ةدايقي ةيركسع ةلمح تدنج كلذلو ،اهلبق ةيومألا

 ريسلا مث ناواك نبا ةريزج يف نيعمجتملا ةيرفصلا ىلع ءاضقلاب هوفلك يذلا

 .اهتابثو اهرمأ لاحفتسا لبق ةيتفلا ةمامإلا ىلع ءاضقلل نامع ىلإ

 ىلإ اوبرهف ،ةريزخلا نم مهرحديو ةيرفصلا مزهي نأ مزاخ عاطتسا

 ،ةينطولا هتعزنب ىدنلخلا نكلو ،نامع نم يقرشلا لامشلا يف رافلج ةقطنم

 ملام دالبلا نم مهدرطل ةيركسع ةوق مهيلإ لسرأ جراوخلا ئدابمل ههركو

 طرشلا اذه ةيرفصلا ضفر املو ،ةوعدلا لهأ ةكرح تحت ءاوضنالا اولبقي

 نم ةيلمعلا هذهب يسابعلا دئاقلا دافتسا كلذبو ،مهدئاق ىلع ىضقو ،مهلتاق

 .ةيضابإلا فاعضإو ،امات ءاضق ةيرفصلا ىلع ءاضقلا نيتهج

 تحت لوخدلا مهيلع ضرعو ةيضابإلا ةبراحمل يسابعلا دئاقلا راس

 تحجر ٬ةفينع ةيساق كراعم نيشيجلا نيب ترادو ،اوضفرف يسابعلا مكحلا

 قرحأف ةديدج ةقيرط عبتا مزاخ نكلو .ةيادبلا يف نيينامعلا ةفك اهيف

 دعاس امم "مهتاكلتممو مهلهأو مهدالوأب مهناهذأ لغشو ةيضابالا تويب

 .131 ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ -]
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 ةيضابإلا دنع ةوعدلا جرم

 نم مايأ ةعبس دعبو .ايركسعو ايسفن كلذل أيه دقو مهيلع راصتنالا ىلع
 ةلخاد نامع ربتعتو ©ىدنلحخلا شيج مزهي نأ مزاخ عاطتسا ديدشلا لاتقلا

 .)ىسابعلا مكحلا توت

 ضدوعسم نب ىدنلجلا لتقف مهيلع راصتنالا نم نويسابعلا نكمت اذكهو
 يف ةيضابإلا ةنواعمل ملسم ةديبع وبأ هلسرأ يذلا يناسارخلا ةيطع نب لالهو

 يضابإ فالآ ةرشعلا ءاهز كراعملا هذه يف ةيضابإلا نم لتق دقو ،نامع

 نم ريثكلا ءيشلا اهيف ةياورلا هذه نأ الإ ،يربطلا ةياور يف درو امك
 ةلمحلا تعاطتسا امل ةيضابإلا ةكرحلل ددعلا اذه عمتجا ول ذإ ،ةغلابملا

 اذإ ةياورلا هذه قدصت دقو !مهيلع ءاضقلا نم رحبلاب ةلومحملا ةيسابعلا

 يف امب ةيشحو ةقيرطب مهتويب مهيلع تقرحأ نيذلا ىلتقلا ددع اهيلإ انفضأ

 ).ءاسنلاو لافطألا كلذ

 نامع يف ةيضابإ ةمامإو مامإ لوأل ةفسؤملا ةياهنلا هذه نم مغرلا ىلع
 ةموكح اهنوربتعي اوناك تيلا ةيسابعلا ةلودلل اونيكتسي مل نيينامعلا نأ لإ
 ةكرعم نم ةيضابإلا ذختاف ،اهناطلسل عوضخلاو ،امل نوكرلا يغبني ال ةلا

 مهزفحت ىركذ تتابو مهناوخإل رأثلل مهل اعفاد .ةيناثلاو ىلوألا رافلج

 .مهنطو نم ةيسابعلا تاطلسلا درطو ديدج نم عمجتلل

 سيسأت اوديعيو ديدج نم ةروثلا اونلعي نأ ةيضابإلا عاطتسا اذكهو

 .ه177 ماع ةيناثلا ةمامإلا

 نودب اهقطانم يف وأ نامع يف ةمامإلا ترمتسا خيراتلا كلذ ذنمو»

 يق دئاسلا بهذملا وه يضابإلا بهذملا حبصأو ةديدع انورق عاطقنا

 .132ص ةكرحلا ةأشن :تافيلخ انك }ةمغلا فشك :يوكرألاو مالظلا حابصم :يشيقرلا رظني 1

 .1:8ةص ،قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم ،رظني -2
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا عجرنس

 ("«.هناكس مظعم همقنتعاو ‘نامع

 :برغملا يف ةوعدلا لهأ بهذم ساشنا د
 يف ةوعدلا لهأ بهذم ىلع يضقت نأ ةيومألا تاطلسلا عطتست م

 ةيعامجلا ةدابإلاو ليتقتلا لئاسو لك تمدختسا اهنأ عم ايلك ءاضق قرشملا

 قرط داجيإو مهتكرح ريصم يف ريكفتلا ىلإ ةوعدلا لهأ عفد امم مهدض
 ةديعب نكامأ ىلإ اوهجتي نأ اوركف اذكهو «ةيرارمتسالا مهل نمضت ةليدب

 .برغملاو رصم بوص اوهجتاف ،قرشملا يف ةيومألا زكارملا نع

 ناكس دض نويومألا اهقبطي يلا ةرئاجلا ةفسعتملا ةسايسلا تناكو

 ةاواسملا ىلإ ةيعادلا مهئدابمو ةوعدلا لهأ راكفأ لبقتل ايوق ًالماع برغملا

 دالبلا هذه ناكس ربربلا لاز امو ‘ةحمسلا مالسإلا ئدابم قيبطتو ةلادعلاو

 نم نيبراحلا نيدهطضملا نم ىلوألا دوفولا مهتءاج ىتح كلذ ىلع نيرباص
 قفتت ئدابم يهو ،ةوعدلا لهأ ئدابم اوقنتعاف ليكنتلاو روخلا ثيح قارعلا

 .امود ملظلاو روجلل ةضفارلا مهتيلقعو مهعابطو ةبراغملا تافص عم
 .اليبس كلذ ىلإ تدجو املك درمتلاو ةروثلا نالعإل ةدعتسلملا

 ىلإ اتهحتا ناتقرف ةملاظلا ةيومألا تاطلسلا ىلع ةرئاثلا قرفلا نيب نمو

 نم ةريخألا تاونسلا ف كلذ ناكو ءةيضابإلاو ةيرفصلا امهو برغلل

 .يناثلا نرقلا ةيادبو يرجهلا لوألا نرقلا

 ةملس وه برغملا دالبب اهبهذمل عاد لوأ نأ ةيضابإلا رداصملا يورتو

 دبع ىلوم ةمركع عم ةرصبلا نم ءاج يمرضحلا - ديعس وأ - دعس نب
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 عيضابإلا دنع ةوعدلا عرش

 قرحتي ناك ةملس تأ ودير ةيرغصلا بحذم ىلإ ةيعادلا سابع نب هلل ا

 ىلع تدتما دقو ،ةوعدلا لهأ ةكرح هيف ىري يذلا مويلا ىلإ علطتيو اقوش

 ضرأب بهذملا اذه رهظي نأ تددو» :لوقي ناكف .برغملا ءازجأ لك

 )( م, يقنع تبرض نإ يلابأ امف لاوزلا ىلإ ةودغ نم ادحاو اموي برغملا

 رشتنا هبهذم أ ودييو ىصقألا برغملا ىلإ هجوت دقف ةمركع امأ
 اميف اذه ىدأو هلجأ نم اولتاقو هل اوسمحتو ،نرفي ينب ربرب لئابق نيب

 ةيضابإلا ةيمتسرلا ةلودلا ترواج لا ةساملجس ةلود روهظ ىلإ دعب

 .اهعم تنواعتو

 ىلإ ةمركع هجوتو ،سلبارط ةيحان يف ةيعاد يمرضحلا ةملس ءاقب لعلو
 ةيومألا تاطلسلا ىوق كابرإل دمعتو طيطخت نع ناك ىصتألا برغملا

 ضعب لحترا دقف ةملس دوهجل ةجيتنو .اهتوق فاعضإو ،اهفوفص تيتشتو

 ةوعدلا لوصأ اوذخأيل ةرصبلا ىلإ ةسوفن لبج لهأ نم بهذملا قنتعا نم

 نم ةيضابإلا رداصملا ركذتو .ةديبع يبأ ربكألا اهمامإ نع اهميلاعتو

 يذلا ينوانخلا ريطغم نب ديمحلا دبع نب دمحم هلل ا دبع وبأ :ءالؤه ريهاشم

 قانتعال ةسوفن نم هموق ييب نم ريشك عانقإ يف ةريبك دوهج هل تناك
 ايقيقح ادنس و 077 القعم ة ةسوفن لبج لعج امم ،ةوعدلا لهأ بهذم

 رشتنا دقو .يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا ثلثلا لالخ برغملا ةيضابإل

 .ةعقبلا كلت ىف ةنطاقلا ةيربربلا لئابقلا نيب بهذملا

 بهذملا يف _ ةيضابإلا ةاعدلا دوهجل ةجيتن ۔ تاعامجلا هذه تأرو»

 يذلا ةاواسملا راعش نم تذختاو ،ىتحلا مالسإلل حيحصلا لنملا يضابإلا

 .98 ص ريص :يخامشلاو . 10 ص تاقبط :يجردلا 7
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 ك

 يض . الا رتح ةوعرلا عرشم

 ًال_لد ىفكيو '«.ةا ولا دض ة رونلل ايعرش و , اينيد رر مم ةيضابإلا هب ىدان

 يف اهرشانو ةوعدلا لماح اذكو ،يلاوملا نم ةكرحلا ميعز ن أ كلذ ىنع

 . اضيأ برغملا

 :ةسمقلا ملعلا ةطح

 ءانبأ اهب موقي نأ دبال ناك ةحيحص سسأ ىلإ ةوعدلا دنتست , يكلو

 لوصألا يت ه نومقمعتي نوزربم ءاملع الإ كلذ عيطتسي الو اهسفن ةقطنملا

 لجأ نمو ،ةيساسألا اهعبانم نم نولهني ،ةوعدلا لهأ ئدابمو ةيمالسإلا

 صاخشأ ةعبرأ نم ةفلأتم ةرصبلا ىلإ ةيملع ةثعب لوأ تهجوت ضرغلا اذه
 رارد نب ليعامسإ رارد وبأ : مهو برغملا نم ةفلتخم قطانم نم اوريتخا

 يسراف) متسر نب نمحرلا دبعو سلبارط بونج سمادغ نم يسمادغلا
 نم يتاردسلا مصاعو ناوريقلا نم ىبرملاو ةأشنلاو دلوملا يبرع (لمحألا

 ،سنوت يبونج ةوازفن نم يوازفنلا يلبقلا دواد وبأو ساروأ يبرغ ةتاردس

 ميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ ةرصبلا ي مهيلإ مضناو

 .لصألا

 خيرات ركذت رداصملا أ الإ ديدحتلاب مههجوت خيرات فرعن الو

 سه ةرصبلا ي اوضق مهنأ اضيأ ركذتو 40 ماع وهو مهعوجر
 .قرشملا لإ مههجوت ةنس ه135 ةنس حجرن انلعجت امم تاونس

 بادرس ي ملسم ةديبع يبأ يدي نيب تاونس سمح ملعلا ةلمح ىضق
 مهلئابق ىلإ اوداع اذإ ىتح اهلوصأو ةوعدلا ئدابم نوملعتي ةرصبلاب يرس

 اوماقام لوأ ناكو ،مهيوذو مهلهأ نيب هنوثيي ،ريزغ ملعو ريفو ازب اوداع

 .135ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ -1

- ¡6 - 



 ةيضابإلا هنع ةوعدلا مب
 تقر ض غ و ةرصبلا ةسردم رارغ ىلع ةوعدلل ةيرس سلاجم : 7

 اورهتشا ءابخ ةذمالت اونوكف ‘برغملا قطانم يف مهراثآ ترهظ ىتح ليوط

 :ءالؤه رهشأ نمو ةيمالسإلا ةوعدلل مهصالخإو مهعرور مهاوقتو مهملعب

 نب دمحمو متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبعو ،يلكردلا ليلح وبآ

 .نوريثك مهريغو نتكمي نب رمعو ،سناي

 .ةيومألا ةطلسلا ةمض تاروثلا
 اهدوقي ةيرفص ةيربرب ةروث موقت ىتح ه122 ةنس ىلإ لصن داكن ال

 معت تداك ىتح اهرمأ لحفتسا دقو ،ىصقألا برغملا يف يرغطملا ةرسيم
 تاونسلا تدهش دقو ربربلا ةروثب كلذل تيمسف ‘برغملا عوبر لك

 ماظن ةماقإ ىلإ اهعيمج فدهت تناك ىرخأ تاروث ةدع 122-160 ةيلاوتملا

 انل حمسي ال انه لاجلا نأ امبو ،ةيسابعلا مث ،ةيومألا ةلودلا نع لصفنم

 .ةمهملا تارونلاب يفتكنس اننإف لحارملا هذه ليصافت ركذب

 :ةمسلا دب ولعألا فبع باطخلا وبأ ةرون
 رداب قرشملا نم ملعلا ةلمح هيف عجر يذلا ماعلا وهو ه140 ماع يئ

 بهذملا مامإ رماوأل اقبط مهيلع امامإ باطخلا يبأ ةعيابم ىلإ ةوعدلا لهأ

 لئابقلا اودعأو ،ةمكحملا ةيسايسلا ططخلا اوعضو دق اوناكو ةديبع يبأ

 ةدعلا اوأيهو ةمامإلا نلعتو ةروثلل دعتستل ةراًرهو ةسوفن لثم ةيربربلا

 .ةرونلا هذه حاجنإل ةيرشبلاو ةيركسعلا

 ىلإ اوهجوت ةعيبلا ميسارم تمت نأ دعبو \باطخلا يبأل ةعيبلا تمتو

 دقو لبق نم اهوعضو دق اوناك ةطخل اقبط اهيلع ءاليتسالل سلبارط ةنيدم

 سلبارط اولخدي نأ مكحملا طيطختلاو ةماتلا ةيرسلا لضفب اوعاطتسا



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 دادعتسالا نم يسابعلا لاولا نكمتي ل و .ةدحاو مد ةرطق نود اه 2

 ىلع باطخلا وبأ ىلوتسا اذكهو .مالستسالا ىلإ رطضاف .ةنيدملا نع ع افدلل

 قوشت املاط نيذللا ةاواسملاو لدعلا رهظأو اهب ةريسلا نسحأف سلبارط

 امهل ةقطنملا يلاهأ

 اوناك ةلاسر ىلع ادر ةديبع يبأ ةلاسر تءاج ميظعلا زاجنإلا اذه دعبو

 ةقئافلا ةيانعلا ىلع لدي امم .مههجويو ،مهظعيو ،مهينهي هيلإ اهب اوهجوت
 يذلا ميمحلا لاصتالا ىدم ىلعو ،ةوعدلا لهأل ةديبع وبأ مامإلا اهيلوي ت يلا

 .بمامإ ةراشتسا ىلع نيصيرح اوناك نيذلا ةبراغملاو ةقراشملا نيب ناك

 نماضتلاو لصاوتلل انامض اديعب مهنع ناك ولو هتوعد جهن ىلع ريسلاو

 .فصلا ةدحوو

 ةدابإو ًاليتقت ةت ةعينشلا اهامعأب ةيرفصلا (ةموجفرو) ةليبق تماق امدنعو

 تامرح ىلع يدتعملا مامأ فوقولا ةرورض ةوعدلا لهأ ىأر ناوريقلا ي

 ىلع اولوتسي نأ اوعاطتساو ناوريقلا وخ باطخلا يبأ ةدايقب اوهج وتف هلل ا

 ةنس اهل راصح دعب ناوريقلا لخدي نأ عاطتساو مهقيرط يف (سباق)
 .ةموجفرو ركانم نم اهصلختسيو ه1

 ةدايقب ةيقيرفإ ىلإ تلصو نأ روصنملا رفعج يبأ شويج تنبل ام نكلو
 ىلإ هجوتلا ىلإ باطخلا وبأ هعم رطضا ام وهو ،يعازخلا تعشألا نب دمحم

 مل و .ناوريقلا ىلع ايلاو متسر نب نمحرلا دبع كرتو ،اهنع عافدلل سلبارط
 نكلو .اموزهم هدرو يسابعلا شيجلا اذه دص يق ءانع باطخلا وبأ دجي

 باطخلا وبأ عاطتساو .افلأ نوعبرأ هماوق شيجب ةركلا داعأ نأ ثبلام

 باحسنالاب رهاظتف ةليحلا ىلإ تعشاألا نبا أحل انهو ،ةيناث ةرم هيلع بلغتلا

 نيحالفلاو ىلاهألا نم ناك يذلا باطخلا ىبأ شيج قرغتو قرشملا لإ
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 عيضابإلا دنع ةوعرلا جرم

 ثعشألا نبا ىلع لهس امم داصحلا مسوم يف مهعرازم ىلإ اوداع نيذلا

 ةنس كلذ ناكو ،اعيمج مهلتقف باطخلا يبأ عم يقب نم ىلع ءاضقلا
 باصأ يلبق عدصت ىلإ دوعي مازهنالا أ رداصملا ضعب ركذتو .ه4

 ىلع لابولاب داعو ،لالغتسا نسحأ ثعشألا نبا هلغتسا باطخلا يبأ شيج

 .ةوعدلا لهأ

 لابجلا ىلإ اوأجتلاو دالبلا ىف اوتتشت ةيضابإلاب ةميزهلا هذه تعقو املو

 رصتنا يلا (اغررات) ةكرعمب فتكي مل ثعشألا نبا ًثأل كاهب نونصحتي

 مهنم ىنفأ ىتح ةدابإو ًاليتقت مهنم يقب نم ةقحالم يف ىدامت امنو .اهيف

 .اريثك اقلخ

 بورهلا ىلإ متسر نب نمحرلا دبع رطضا باطخلا يبأ ةميزه دعب
 دادتشا نيح ىلإ نامتكلا ىلإ اوأجلي نأ ةوعدلا لهأ ىأرو ،يفختلاو

 ثيح _ه145 ةنس كلذ اوعاطتسا دقو .مهتملك عامتجاو مهدعاس

 متاح وبأ وهو مهرايتخا هيلع عقو عافدلل مامإ ةعيابم ىلع لئابقلا تعمتجا
 ىلع رصتني نأ ةسوفن ةدعاسمب عاطتسا دقو ،يزوزنلملا بيبح نب بوقعي

 تاراصتنا ققحيو ناوريقلا رصاحيو سلبارط لخديو نيبسابعلا شويج
 دقو ،متبح نب ديزي ةدايقب قرشملا نم تءاج ىرخأ تادحجن نكلو ،ةرهاب

 كلذ ناكو ‘هشيج مزهتو يزوزلملا متاح ابأ لتقت نأ ريخألا يف تعاطتسا

 .ه155 ةنس

 لك يف ةوعدلا لهأ قحالي حار لب كلذب يسابعلا دئاقلا فتكي مل و

 نأ ىلإ ىرخأ ةرم نامتكلا ةلحرم يف لوخدلا ىلإ مهرطضا امم لبجو لهس
 يمه ةيوق ةتباث ةلودو ،كنحم عاجش دئاق دي ىلع روهظلا ةمامإب هلل ا نذأي

 ناونعلا ف ىرنس امك متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ةدايقب ةيمتسرلا ةلودلا

 .هلل ا ل ب ,ةحاللا
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا ش

 :ةيمتسرلا ةلومحلا

 ىلعألا دبع باطخلا ييأ مامإلا داهشتساب متسر نب نمحرلا دبع ملع

 دجو امك و سلبارط ىلإ ناوريقلا نم هيلإ هقيرط يف وهو حمسلا نب
 ىطخلا عرسأف هيلع تراثو باطخلا يبأ لماع ىلع تماق دق (سباق)

 هجوتلا نم ادب دجي ملف ،ةيضابإلل اضيأ يه تركنت ىلا ناوريقلا ىلإ ادئاع

 نيب ارئاس لظو .باهولا دبع هنباو همداخ ةبحصب طسوألا برغملا ىلإ ارارف

 نم اهعطقو ،رئازجلا بونج نم ةرعو اقيرط ًاكلاس ايفختم ةيضابإلا لئابقلا

 .(جًّمْفوُس) ىعدي لبج ىلإ هلوصو نيح ىلإ ةرماغم يف اهبرغ ىلإ اهقرش
 روكذملا عقوملا ىلإ هعم اوراس قيرطلا يف هل راصنأ نمحرلا دبع دجو دقو

 لِ عجرو سيأ ىتح عينملا لبجلا اذه رصاحي لظو ثعشألا نبا هب قحلو
 يقب ارصتنم راصحلا نم جرخ نأ دعب نمحرلا دبع تأ ودبيو ناوريقلا

 ملعلا لهأ نم هلوح عمتجا اذإ ىتح ةيربربلا لئابقلا نم هراصنأ نيب كلانه

 هجتا هتلود ءانب يف عورشلا ىلع ارداق هسفن دجوو مهيف قثي نم حالصلاو

 ىوس نمحرلا دبع نع ليصفتلاب رابخألا انفعست الو ،(ترهات) عقوم وحن

 الو .ه152 ةنس ةنبط ةنيدم راصح ىف هتكراشم نع رداصملا ضعب ركذت ام

 حجرت رداصملا ضعب نكلو \ترهات عضوم ىلإ لقتنا ىتم طبضلاب فرعن
 نم ةيضابإلا رثك تاذلاب ةرتفلا هذه يفف (ه155-160 نيب ام عقو كلذ نأ

 ةيصخش لوح اوقتلاو سةدحاو ةطقن يف اوزكرمتو طسوألاو ىندألا نيبرغملا
 اوأرو ‘كلذل ةيوعدلاو ةيملعلا هتيصخش هلهؤت يذلا متسر نب نمحرلا دبع

 ةيلعفلا ةقالطنالا نأ ودييو ءاهب نونصحتيو اهيلإ نووأي ةنيدم ءانب ةرورض

 .")ه156 ةيادبو ه155 ةياهن يف تناك ةنيدملا هذه ءانبل

 .85 ص 5 رئازخبا ط ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ميهاربإ :رظني -1
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 عّيضايإلا هنع ةوعرلا بش

 .تيوهلات ةمصاعلا ءانب
 ناكم داجيإ ىلع ةوعدلا لهأ نم هعم نمو نمحرلا دبع مامإلا دهتجا

 راتخملا عقوملا ناكو .الامجو ءاوهو ،ةعنمو انيصحت ةيلاثم ةنيدم ءانبل بسانم

 ةيلمعلا "هرداصملا ضعب لصفتو ،عابسلا عاونأل اعترمو اشارحأو راجشأ

 تويبلاو روصقلاو رودلاب ةياهنو عماجلا دجسملا نم ةيادب ةنيدملا ءانب ىف

 زايتماو اهلامج نسحب ترهتشاو ةنيدملا ترهدزا دقو .ةنيصحلا راوسألاو

 فصر كلذ نم اهفصوب نوديشي ةلاحرلاو باتكلا لعج امم اهعقوم

 تفتلاو راهنألا اهب تقدحأ دق ‘بوغملا خلب يه...» :لوقي ثيح يسدقلل

 .ميلقألا اهب لجو نيعألا اهفوح تعبنو ،نيتاسبلا يف تباغو ،راجشألا اهب

 ءاوأطخأو ،قشمد ىلع اهنولضفي ،بيبللا اهباطتساو ،بيرغلا اهيف شعتناو

 قيقر ©بحر ريخلا ريثك ،ريبك دلب وه اوباصأ مهنظأ امو ةبطرق ىلعو
 مكحم عضولا ميدق لهألا ديج ،ءاملا ريزغ }قاوسألا قيشر ،©بيط

 )«...فصولا بيجع ©فصرلا

 ىلع هتعيش و نمحرلا دبع رايتخا نسح ىلع مايألا كلذ دعب تلد دقو

 .ايفاقث رهتشاو ءايعامتحا ىقتراو .ايداصتقا رهدزاف ڵ©بسانملا ناكملا اذه

 .ناسل لك ىلع اهمسا حبصأو ،نابكرلا ترهات بقانم ركذب تراسف

 هلك برغملا نم ةيضابإلا اهدصقو ،نارمعلاو روطتلا ف ترمتسا دقو

 اودجوو ةوق مهسفنأ نم ةيضابإلا سنأتسا دقو 5ه160 ناع ناك ىتح

 ةلودلا :زاخ ميهاربإو كريس :يخامشلاو ،2ج ،ةيضايرلا راهزألا :ينورابلا رظني -ا

 89و-86ص ةيمتسرلا

 .22:ص .ميساقتلا نسحأ :يسدقلا -2

 .اهدعب امو 36ص ،ما986 توريب ،يمالسإلا برغلا راح نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نيا رظني 3
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 عّيضايإلا رتنع ةوعدلا ےہن

 ؛ورظنف روهظلا ةمامإ نالعإل ةيبدألاو ةيداملا تاموقملا لك .

 هتقباسل متسر نب نمحرلا دبع نم قيلأ الو زربأ اودجي ملف ،رمألا ىلوتي نمل

 نم ةليبق ىلإ يمتني ال متسر نب نمحرلا دبع نأ ىلإ ةفاضإ ،هملعو هنيدو

 ىلإ مامإلا زاحني دق ذإ ،قارتفالاو قاقشلا ىلإ كلذ يدؤيف ةقطنملا لئابق

 مامإلل ةعيابملا تناك انه نمو .اههاجو اهذوفن قفو فرصتي دقو هتليبق

 .اعقوتم اعامجإ نمحرلا دبع

 لوأل مامإ لوأ ةعيابملا هذه دعب متسر نب نمحرلا دبع مامإلا نوكي اذكهو

 .ةيمتسرلا ةلودلاب خيراتلا يف تفرع (رئازجلا) طسوألا برغملا يف ةيمالسإ ةلود
 نيبرغملا نم بهذملا اذهف ةقنتعملا لئابقلا عيمج اهب لظتست ةيضابإ ةلود تناكو

 .اهدودح نمض ةلخادلا بهاذملا نم اهريغ ىلإ ةفاضإ ©ىندألاو طسرألا

 .اهثمأو ،اهتلادعو ‘يروشلا اهماظنب ةلودلا هذه ترهتشا دقو
 تحت شيعي ‘بلاغلا يمسرلا يضابإلا اهبهذم مغر تناك ذإ ،اهراهدزاو

 تارظانم اهقاوسأو اهدجاسم تفرعو ىرخألا بهاذملا لك اهناطلس

 ترمتساو ‘بدألاو رعشلا اهيف رهدزاو ،مالكلا لهأو ءاملعلا نيب ةحوتفم

 ىلا ترهات اهتمصاع نم اقالطنا نارمعلاو روطتلا نم وحنلا اذه ىلع
 الامش ًابرغو اقرش لودلاب لاصتالا اهل لهس زاتمم يداصتقا زكرم يف تناك

 تلصو ىتح ءارحصلا ىلإ ةهجتم ةيراجتلا لفاوقلا اهب رمت تناكف ،ابونجو
 .سلدنألا عم طباورلا نيتمتل الامش تهجتاو ،ءادوسلا ةيقيرفإب اهتقالع

 راطقألا لك نم نودفاولا امدصقف نمألاو ءاخرلاب ترهتشاو

 اوناك نيذلا ‘قرشلملا ةيضابإب ةقيثو تاقالعب ةطبترم تلظو ،راصمألاو

 بهذملا ءاملع دوهج ةرمث اهنأل مهتوق نم اهتوقو ،مهتلود اهيف نوري

 نييومألا ةالولا دض ةيضابإلا تارونل جيوتتو \برغملاو قرشملا يف يضابإلا
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 ةيضابإلا دنع ةوعدلا بن

 .'‘هقرشمو يبرعلا برغملا يئ 7

 ةباهملا اه تناكف يراضحلا اهقيرط ةيمتسرلا ةلودلا قشت تحار اذكهو

 ءايوقألا لودعلا ةمألا مكحت تحت اهدوهع ىهزأ تدهشو !اجراخو الخاد
 .حلفأ هديفح مث «باهولا دبع هنباو .متسر نب نمحرلا دبع : لامأ

 نم اجوأ تفلب يلا ةلودلا هذهب اوضهني نأ اوعاطتسا نييمتسرلا را

 لئابقلاو سانجألا فلتخم نم اهمكح تحت ناك ام مغر ،ةراضحلاو يقرلا

 رخآ ىلإ نيح نم همرواقت تناك ام مغرو تاقبطلاو بهاذملاو نايدألاو

 شيعت نأ تعاطتساو ‘ناكم وأ نامز يأ اهنم ولخي ال ةيلخاد نتف نم

 برغملاب ةسرادألا ةلود :امه ،اهل نيتيوق نيتراج نيتلود سفانت مغر ۔

 .نرق ثلث نم رثكأو انرق قرشلا نم ةبلاغألاو ىصقألا

 بابسأ نع لوقلا اهيف ضيفتو ،“أرداصملا اهركذت ةفلتخم لماوع ةمثو
 ال ،نييمطافلا ةيعاد يعيشلا هللا دبع يبأ دي ىلع ةيمتسرلا ةلودلا طوقس

 مكحلا باصأ يذلا نهولاو ةخوخيشلا ىلإ دوعي اهبلغأو انه اهركذل لاحب

 اذه دي يف ةلوهس لكب طقست ةيمتسرلا ةلودلا لعج امم لخادلا نم ماكحلاو

 ةراضحلا ءانب ف تمهاس امخض ًاتارث قرحأو ،ةراضح فلتأ يذلا يزاغلا
 .دعب نمو لبق نم رمألا هلل و (160-296) ةنس نيثالثو ةتسو ةئام ةيمالسإلا

 ةلحرم ىلإ اوداعو ءنيدهطضم نيقحالم دالبلا يف ةوعدلا لهأ تتشت

 فحص نم ىرخأ ةعصان ةديدج ةحفص حتفيس امم ىرخأ ةرم ,

 تاحاو ي ترهدزا نأ تثبل ام برغملا ةمقطنم يف يمالسإلا خيراتلا

 .ةسوفنو ،ةبرجو بازم يداوو نالجرو

 .37 ء36ص ،قباس عجرم :ريغصلا نبا عجاري !

 .م1965 قشمد ،3ج ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دًّمحع عحاري -2
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 ىناثلاباللا

 ةيرماضحلا صئاصخلاو تامسلا

 لو أالالصنفلا

 ةيدقعلا لوصألا نم

 .لمعو "لوقو .ةديتع نامالا .:

 . «كتمكاحلا» ىنعم.2

 .ركنملا نعىهنلاد 6فورعملاب رمآلا عيلجم.ء

مكلا تدرظن.4





 يضابإلا نع ةوعرلا جرم

 لوالا لصفلا

 ةَساعلائداملاو ةيدقعلا لوصلانم

 نيبم جهنم هنأ ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم حاحبن بابسأ مهأ نم

 ةنسو ميركلا نآرقلا نم ةدمتسم ةيدقع لوصأ ،ةتباث لوصأ ىلع

 دروملا ةارشلا خيرات ربع لوصألا هذه تدغ ثيحب 2 لوسرلا
 فراخزلا ىلإ نوكرلا وأ ةمواسملا لبقت ال فدهلاو قلطنملا ردصملاو

 حضاو جهنم باحصأ لطابلا دض ليوطلا مهعارص يف ةارشلاف ،ةيويندلا

 تباث يمالسإلا كولسلا ةطاسبل طيسب ةيمالسإلا ةعيرشلا حوضو

 الو هدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا لع ىلع لزنملا ىحولا تابنك
 .هفلخ نم

 ةةطاسبلاو حوضولا :تافصلا هذهب ةمستملا ةيؤرلا هذه لعلو

 تعن ىلإ ،اميدق ةارشلل ةئوانملا مالقألا نم ريثكلا تعفد لا ىه ،تابنلاو
 ةسارد ةلواحم ين مهنم ةيانعلا نود جورخلاو \فرطتلاو ددشتلاب مهجهنم

 مل لب .أطخ وأ باوص نم اهيف ام ةفرعم ةيغب راكفألاو فقاوملا هذه

 نيبتت ىتح ءاهيلإ ماكتحالل ،مهرداصم ىلإ عوجرلا ءانع مهسفنأ اوفلكي

 كلت اوذخأف نوثدحملا باتكلا ءاجو لاوقأ نم مهيلإ بسني ام ةحص

 اهنأ ىلع مدقلا ذنم ةارشلل ةئوانملا رداصملا ضعب نم ةفحجلا ماكحألا

 .اهرابخأو ،اهماكحأو ،اهملعب قوثوم رداصم

 لوصألا ىلإ دوعن نأ _ فاصنإلا اندرأ نإ _ امازل ناك انه نمو
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 ام تقفاو نإف هللا باتك ىلع اهضرعنو ءاهقطنتسنو اهصحمن ،ةيدقعلا

 قلعن نأ نود .طئاحلا ضرع اهب انبرض هتضراع نإو ءاهب انذخأ هيف

 ربع تقلطأ لا ةرهتشملا تايمستلاب وأ 5ةرثاكلا ةرثكلاب أطخلا وأ باوصلا

 لاجرلا فرعن نأ ىلوألا إف ،شاقنلا لبقت ال تاملسم تحبصأف خيراتل

 .لاقي امك لاجرلاب قحلا ال قحلاب

 بناجلا يأ \هدحو بناجلا اذهب ةصاخ تسيل ةساردلا هذه نأ امبو

 ةيضابإلا ةوعدلا جهنمب ةقالع اهل يلا لوصألا ىلع رصتقنس اننإف "يدقعلا

 ربع ةيضابإلا ةريس ىلع ساكعنا نم لوصألا هذه يف ام ليلحت نيلواحم

 .ءاقبلا لجأ نم ريرملا مهعارصو ليوطلا مهخيرات

 .لمعو 6لوقد .ةديتع ناميإلا -:
 الوح راد ،ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيفالخ ةلأسم ةيدقعلا ةلأسملا هذه دعت

 صرح لعلو ءاذه سانلا موي ىلإ يمالكلا لدجلا روهظ ذنم ريبك لدج

 ةيضقب قلعتت اهنوكل عجار اهلوح مهلادج ما.اتحاو اهتشقانم ىلع نيملسملا

 ناكرألاب لمعو ناسللاب لوقو نانجلا يف ةديقع وهأ مالسإلا يف ناميإلا
 ناسللاب رارقإو نانجلاب ةديقع وه مأ ؟قرفلا ضعب كلذ ىلإ بهذت امك

 ديزي ناميإلا ثاب مهنم اداقتعا 5ةديقعلاب كلذ دعب لمعلل ةقالع الو ؟ىفكو
 امك ،قرس نإو ىنز نإو ،ةنحجلا لخد ،هلل ا الإ هلإ ال :لاق نمف صقنيو

 .نومهفي

 :انلق نإ نيغلابم دعن الو . اميظع ًامامتها ةلأسملا هذه نولوي ةيضابإلاو

 ةلأسملا هنه لوح معألا بلغألا يف رودت مهدنع ةديقعلا لئاسم رادم نإ

 وأ ةيمستلا هذه يف هتيقحأو ملسملا ةيهامب قلعتت اهنأ وهو طيسب ببسل



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا جنم

 ةلع ةبوت ريغ نم تيللا ةريبكلا بكترمف ،يورخألا ءازجلاب قلعتتو ،اهمدع
 امك هديعو زجني له ىلاعتو هناحبس هللا تافصب قلعتتو ؟ال مأ رانلا ين

 ىلع مكحلا نأب ارابتعا فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاب قلعتتو ؟هدعو زجني
 ،ةيمالسإلا ةعيرشلل هقيبطت عبتي تاناخلا هذه ىدحإ يف هعضوو ملسملا

 يلا ماكحألاو ءامسألا اهب قلعتيو ةريغصلاو ةريبكلا فيرعت اضيأ اهب قلعتيو
 ةهج نم كرشملاو قفانملاو نمؤملاو \ةهج نم رفاكلاو نمؤملا ىلع قلطت
 .ةيناث

 يمأ :ةديقعلا وه دحاو روحم ىلإ دوعت ىفخي ال امك لئاسملا هذه لك

 ؟لمعو رارقإو داقتعا وه مأ ،ىفكو ناسللاب قطنو بلقلا ي نامي

 داقتعالاب الإ متيال مالسإلا أب حيرصو حضاو ةيضابإلا فقومو

 لعلو لمعلا هقدصي ملام ةينلا هيف يفكت ال ناميإلا ٥أ يأ ،لمعلاو رارقإلاو

 مهتاقالع يق أدبملا اذه قيبطت يف اددشت ةيمالسإلا قرفلا دشأ نم ةيضابإلا

 نأ نكميال هيلإ نودنتسي يذلا ليلدلاو .سانلا عم مهتاقالع يفو مهبر عم

 ناميإلا ةفص دحب ثيح ٬هللا باتك يف رظانلا طيسبلا ملسملا رظن هأطخ

 نإف «هيتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاإل :حلاصلا لمعلاب امود طبترت
 .(13 :فاقحألا ةروس) ،(30 :تلصف ةروس) ههلاوماقتسا مث هلل ا انبر اولاق نيذلا

 .:ه :ةبرنا ةروسرهنونهؤلاو هلوسرو مكلمع هلل ا ىريسف اولمعا لقو
 بناج ىلإ هللا باتك اهب ظتكي قلا ةميركلا تايآلا نم اهريغ ىلإ

 ال هدحو بلقلاب ناميإلا نأب اهيف حرص املاط لا للف لوسرلا ثيداحأ
 ثيدحلا يف كلذ ءاج امك .قالخألاو كولسلاو لمعلا هقدصي ملام يفكي
 .ةمطاف هتنبا مهنمو هءابرقأ هيف بطاخ يذلا

 : ةيضابالا دنع ديحوتلا ةديقع يف ءاج دقو

 - ¡16ا -



 يضابإلا رثع ةوعرلا جرش

 هلوقل \ديحوتلا وه نيدلا :لمف ؟نيدلا لصأام :لاقف لئاس لأس نإ»

 متي ال مالسإلاو (: :نارمع لآ ةروس) هم مالسإلا هلل ا دنع نيدلا دإ :ىلاعت

 هل كيرش ال هدحو هلل ا الإ هلإ ال نأ ةداهشف لوقلا امأ لمعو لوقب الإ

 ،هلوسو هدبع ادمحم نأو ،ليثم الو ،هيبش الو ،نيرقالو ادضالو ،دن الو

 ©‘»«.ضلئارملا عيمجب نايتإلاف لمعلا امأو .هبر دنع نم قح هب ءاجام نأو

 هذه احضوم يخامشلا يلع نب رماع خيشلل تانايدلا نتم يف ءاج

 ةلزنم أب نيدن نيتلزنملا نيي ةلزنملا» : ملسملا ةديقع نم اع زحج اهرابتعاب ةلأسملا

 الو نينمؤمباوسيل نيقفانملا ٥أ نيدنو ‘كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب قافنلا

 نينمؤملا نأب نيدنو ،نيقفانم الو نينمؤماوسيل نيكرشللا نأب نيدنو ،نيكرشمب

 دقف هبحاص مساب مهنم دحاو لك ىمس نمو ،نيكرشمبالو نيقفانمباوسيل

 ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب ةلزنم ال نأب نيدن ،نيتلزنملا نيي ةلزنم ال نأو .رفك

 ،كرش اهلك هتيصعمو ديحوت اهلك هلل ا ةعاط نأ معز نم ريفكتب نيدنو رفكلا

 ) .«كرش هلك رفكلاو ديحوت هلك ناميإلا نأ معز نم ريفكتب نيدنو

 اريسفت اهنورسفي _ ةداهشلا يأ _ ةلمجلا نورسفي نيح ةيضابإلاو

 وه يذلا «يلمعلا بناجلا ىلع نوزكري مهو .ايلمع ريسفتو ايدقع
 .ةيلمعلا ةيمالسإلا ةايحلل ةدعاقلا يه ةديقعلا هذه نأل ،ةينيدلا تابجاولا

 ىلاعتو هناحبس هلل ا ًثأل .ةديقعلا هذهل ريسفت يه ةيلمعلا تابجاولا عيمجو

 .ةدابعلا هل قحت يأ ،ةيهولألا هل قحت يذلا وه هدحو

 قامعأ نم ناسنإلا رعشي ثيحب ،دايقنالاو عوضخلا قلطم يه ةدابعلاو

 نيصلخم هلل ا اودبعيل الإ اورمأ اموإظ .هلالجو هتمظعو دوبعملا ةبيهب هسفن

 .وص شيفطا ميهاربإ خيشلا ميدقت {ةميقلا ةعومجملا -¡

 .وص تد ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا .ةراتخم بتك -
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 ةيضابإلا رنع ةوعرلا جرم

 ءاقل وجري ن اك نمف : لوقي ىلاعتو هناحبس هلل او .(5 : ةنيبلا ةروس) 4 نيدل ا هل

 .(110 :فهكن ةروس) : ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر

 نم هبكترم جرخي ال هنأ مغر هلل ا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىناني انزلاف...»

 ةداهشلا هذه ثكن رهف كلذ عم نكلو ۔ هل الحتسم نكي اذإ _ ةلل

 مرح لا سفنلا لتق كلذكو دبعلاو برلا نيب يذلا دهعلا اذهف ثكن

 ديعلا نب يذلا دهعلا دهعلل ثكن يه َمَتِإ ىرخألا رئابكلا عيمجو ... هلل ١

 نع راجدزالاو هللا رماوأ لاثتماو ،ىلاعت هلل ا دودح دنع فوقولاف «ڵبرلاو

 ‘«.اهب انبلوط تلا ةلمجلا هذهل ىلمع ريسفت هلل ا ىهاون

 وأ اهدكوؤت لامعأب الإ لمتكت نل ةدابعلا ٥أ ةيضابإلا دقتعي اذكه

 ،©باقع وأ باونل ىنعم كانه ناك امل ةيفاك ةيبلقلا ةينلا تناك ول ذإ ،اهيفنت

 .هلامك يف طرش ال ،ناميإلا رطش ةداهشلاب ظفلتلاف

 نم حبارلا ناسنإلاو رساخلا ناسنإلا نيب قرف ىلاعتو هناحبس هلل او

 لدت امك اذه ريغ روظنم الو حلاصلا لمعلاو نامبإلا روظنم روظنملا اذه

 نإ رصعلاوت :ميظعلا يهلإلا مسقلا هدكؤي حوضوب ةميركلا ةيآلا كلذ ىلع

 قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ارسخ يبقل ناسنالا

 .(رصعلا ةروسر؛ةئربصل اب اوصاوتو

 ال يذلا نينملا ساسألا اذه ىلع هلل ا نيد ىلإ مهتوعد اونب ةيضابإلاو

 .داقتعالا اذه ءوض ىلع ةعيرشلل مهمهف اوفصو ؛لمعو لوق نيب قرفي
 مرحيف نيملسملل ىقارغخلا راطإلا ى ملسملا لخدي اهدح و ةداهشلاب قطنلاف

 لوسرلا لوق ىلع ءانب ) هلهأ ةمارك و ل هتمارك لظفت و كهضرعو هلامو همد

 هن4¡4 نامع ةنطلس .ةماقتسالا ںاهتاريسفتو ةلمججا :يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا 1

 .(فرصتب) 15۔14هص
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 يضابإلا رتنع ةوعرلا عر

 اهولاق اذإف إهلل ا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ميركلا

 ؟هللا لوسراي اهقحامو ليق }«.اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينع اونقح دقف

 الإ هلل ا مرح ىتلا سفنلا لتقو \ناصحإ دعب ىنزو ،ناميإ دعب رفك» :لاق

 277 قحلاب

 نيذلا ةقرازألا ج جراوخلا عم اوفلتخا موهفملا اذه ا وقّبط نيح مهو

 .ةمعن رفك ارفاك ال اكرشم بنذملا اوربتعاو ©فيسلاب سانلا اوضرعتسا

 ةيضابإلا قرتفا ةيرهوج فالخ ةطقن يهو .مهلاومأو مهءامد اولحأ كلذلو

 عفان نيبو ضابإ نب هلل ا دبع نيب فورعم لادج يف ىرخألا قرفلا نع اهب

 نب عيبرلاو ةديبع يبأو ديز نب رباج نع ةفورعم ىواتف يفو ،فقرزألا نب

 بيبح ٠

 نييومألا ماكحلا نم ةربابجلا هجو يف فيسلا اوعفر امدنع مهو

 نح ةديقعلا هذه ىلع ءانب ةملظلا ىلع جورخلا اذه اونب امنإ نبيسابعلاو

 . مللظلاو روجلا ىلع مهماكحأ نوميقيو ) اداسف ضرألا ئ نوثيعي مهوأر

 يفو ةنيدملا لخد نيح ةريهشلا يراشلا ةزمح ىبأ ةبطخ ف كلذ ءاج امك

 ) ءاعنص لخد نمح قحلا بلاط مامإلا ةبطخ

 الإ هلإ ال نأ ةداهش نيب اوقرف مهنأل مهمامأ فوقولا ةرورض اوأر دقف

 مالسإلا ةعيرشب للف ادمع لسرأ نيح هللا تاف .حلاصلا لمعلاو هللا

 وأ يدام كيرش نمؤملا يف هلل نوكي ال نأو ،هلل هلك ملسملا نوكي نأ دارأ

 مل نإف ءاكرشلا ىنغأ هلل ا نإف ،ذوفن_الو }ناطلس الو ،هاج ال "يونعم
 17 باب !7 ب 4 سابع نبا نع حيحصلا ع هماجا ف بيبح نب عيبرلا هارر ثيدحلا -1

 ا يق ةريثك ثيداحأ ىن ف رظناو .يناللا ,طشلا نودب لل ١ ليبس ي ف وزغلا عماج

 .2195 دودحلا باتك يف يمرادلا هاور ثيدح اهنم ىنعمو اظفل هنم ةبيرق ةعسنلا

 .(قحلم) صوصنلا مسق ة عحاري -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 .هنع ىغ هلل ا لاف هحراوجو !هناسلو .هبلقب هلل ا ىلا 7

 فينصت هنع قثبنا ةيدقعلا ةيضقلا هذه ي مزاحلا ةيضابإلا فقوم إو

 ةلل ا نيدل وفوم ريغ دحوم نمؤم وأ ،هلل ا نيدل وفوم نمؤم ىلإ دابعلا
 نمؤم .نيتلزنملا نيب ةلزنم الو {(ةمعن رفك) رفاك وهف ‘بنذلا ىلع رصم
 .(ةمعن رفك) رفاك هلباقي رفوم

 دابع ماسقنا هعم مزلتسي امم .كرش رفكو {ةمعن رفك :نامسق رفكلاو
 اكيرش هلل ذختا كرشم رفاكو هلل ا نيدل فوم نمؤم :ماسقأ ةثالثىلإ هلل ا

 رفكلا نطييو ناميإلا رهظي نيتلزنملا نيب قفانمو ،ةيلك نيدلا نم قرام وهف
 يلمع هقافنف نيرفاكلا لامعأ لمعي هنكلو ديحوتلا ةملكب حرصي وهو

 ءانب اذهو .نيتلزنملا نيب ةلزنم دجوت ةيضقلا هذه ىو .يدقع لألا قافقنو

 :لوقي ثيح ثالنلا تاففلا هذهل ءامسأ نم نآرقلا همدختسا ام ىلع

 هللا بوتيو }تاكرشملاو نيكرشملاو ،تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعلا

 .(73 :بازحألا ةروس) 1.7 اروفغ هلل ا ناكو ‘تانمؤملاو نينمؤملا ىلع

 اهمكح ةفئاط لكلو .نمؤمو ‘كرشمو ،قفانم :ثالث تائف مهف

 نومدختسي امدنع ةيضابإلا إف اذل .اهناميإ ىوتسم ىلع بتزتي يذلا

 ال (ةمعنلا رفكر) نودصقي مهتإف يصاعلا دحوملل ةبسنلاب رفكلا حلطصم

 .اثيدحو اميدق باتكلا نم ريثك هيلإ نطفتي مل قيقد قيرفت وهو .كرشلا رفك
 نومكحي نيذلا جراوخلا عم ةدحاو ةناخ يف مهوعضو نأب ةيضابإلا اوملظف

 .الثم ،ةقرازألاك كرشلاب بنذلا بكترم ىلع

 نوستأي مهنإف رفكلاب دحوملا يصاعلا ةيمست ىلع نورصي نيح مهو
 .اًنيب امك "ميركلا نآرقلاب كلذ يف

 ةايحلاو نوكسلاو ةكرحلاك ناعمتجي ال نادض رفكلاو ناميإلا نإ
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا جرنم

 .هسقن تقولا يف ًارفاكو انمؤم دبعلا نوكي نأ لقعي الف \توملاو

 ةلزنم ىتسفلا نولعجي نيذلا ةلزتعملا ريغ ىلع ةيضابإلا هيلع عمجأ ام اذه

 داوس نم هب ال ضيبأ ىمسي ال (قلبألاكر هنإ :اولاقف ،نامبإلاو رفكلا نيي

 يف يصاعلا نوربتعي نيذلا ةرعاشألاو «ضايب نم هب امل دوسأ ىمسي الو
 .ًايصاع ادحوم هرابتعاب ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنم

 افالخ ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنم ال نأب :لوقلاب ةيضابإلا درفنت اذهبو

 ملسملاف لمعلاو ةديقعلا نيب ناميإلا يف قرفت يلا ةرعاشألاو ةلزتعملل
 ةنحلا هباوثف نمؤم هنأ امبو ،هتريبكب قساف ،هديحوتب نمؤم ةريبكلا بكترم

 .ىصع ولو

 يف تءاج نىلا ماكحألاو ءامسألا قالطإ ىلع نوصيرح ةيضابإلاو

 .دحأ لك لبق ملسملا وه اهب يعملا أل .ميركلا نآرقلا

 ثيح ،يصاعلا نمؤملا يعيوهو رفكلا ةظفل ميركلا نآرقلا مدختسا دقف

 نإف رفك نمو ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلل وألا :لوقي

 ال يذلا ملسملا يف اهمدختسا امك .م :نارمع لآ ةروس) همنيملاعلا نع ينغ هلل ا

 كلنلوأف هلل ا لزنأ امب مكحي مل نموا :لوقي ثيح اهتايح يف هلل ا ماكحأ قبطي

 يف لاقف ملاظلا ىلع هسفن مكحلا مدختساو «(هم :ةدنالل ةروس) ؛هينورفاكلا مه

 هسفن مكحلا مدختساو { :ةدئالل ةروس) هم نوملاظلا مه كئلوأف :ىرحأ ةيآ

 .(47 :ةدئاملا ةروس) هه4لنوقسافلا مه كلنلوأفإط :ىرخأ ةيآ يف لاقف قسافلا ىلع

 ال اعيمج اوماد ام هلل ا دنع ةدحاو ةلزنم يق اذإ ملاظلاو «قسافلاو ،رفاكلاف
 .ادحاو ىمسللا مادام ءامسألاب ةربع الف .هلل ا ماكحأ نوقبطي

 صاع دحوم هنإ ةرعاشألا لوقي وأ قساف هنإ ةلزتعملا لقي نإف

 اذه نم دحاو رمأ ةقيقحلا ىف وه .ةمعن رفك رفاك هنإ :ةيضابإلا لوقيوأ
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 عيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 .اعساش نوبلا دح ،اهيلع ةبتزتملا ماكحألاب اذه قلعتي امدنع نكلو بناجلا

 رانلا يف ادلخم ادلاخ ةبوت ريغب تيملا يصاعلا ملسملا نوربتعي ةيضابإلا كل

 هبونذ ردقب رانلا يف بقاعيس هنأ ىلإ نوبهذي نيذلا ةرعاشألا فالخ ىلع
 ملسملا نأب داقتعالا نأ ذإ ةروطخلا نمكم انهو ةنجلا ىلإ اهدعب لقتني مث

 ىلإ نيملسملا نم ريثكلا عفدي دق «صعي امهم ةئجلا ىلإ ۔ ةلاحم ال ۔ ليآ

 ءةنجلا يمه ةياهنلا أب نودقتعي اوماد ام ةيصعملا باكتراو ،هلل ا ىلع ةأرجلا

 رح نم ملسي نأي ادح وم هنوك هيف عفشي ال يصاعلا ملسملا نأب داقتعالاو

 دنع فوقولاو رذحلاو ةطيحلا أدبمب نوذخأي ةيضابإلا ا لعج يدبألا منهج

 يوعدلا مهجهنم ىلع رثأ دقتعملا اذهل ناك دقو .يهنو ارمأ هلل ا دودح

 .عومجلاب مهنم درفلا ةقالع وأ هبرب مهنم درفلا ةقالع يق ءاوس
 هذه ىلإ هدرم مويلا نوملسملا هيف شيعي يذلا يدزنملا عقاولا لعلو

 ةلزنملا لمعلل يطعت ال ذإ لمعلاو لوقلا نيب قرفت يلا ةغئازلا ةديقعلا
 نيذلا رشبلا نييالمب جومي مويلا يمالسإلا ملاعلاف ،هل هلل ا اهاطعا لا ةميظعلا

 كلذل نورخفيو «هللا لوسر ادمحم أو هللا الإ هلإ ال نأ» نودهشي

 ىلع ةدهاش نوكت يلا طسولا ةمألا هذهل هلل ا مهراتخا نوملسم مهنأب

 مهفرش ام بذكت لامعألا هذه دجن مهلامعأ ىلإ رظنلا نيح اننكلو سانلا

 .اهلجأ نم مهبدتناو ءامايإ هلل ا مهلمح ىلا ةنامألا اوناخ دق مهف هب هلل ا

 .لودلا ىلع اضيأ قدصيو تاعامجلا ىلع قدصي دارفألا ىلع قدصي امو

 اوعضو .ةتباثلا ةديقعلا هذه ىلع مهنيد ءانب يف اوددش نيح ةيضابإلا إ

 ابيقر ملسملا نوكي نأل رعدي يذلا ينابرلا يوعدلا جهنملا يف ةتباث ةوطخ

 .اكرتو اذخأ 7 ارس هلامعأ لك يف هسفن ىلع

 نم نوثنّوُكيس ،ىنابرلا ءادنلا اذه نوبيجتسي امنيح نيملسملا إو
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 ؛ضرألا يف نيكمتلاب هللا اهدعو نلا ،ةميظعلا ةيمالسإلا لردلا مهعومجب

 اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو :ىلاعت هلوق يف كلذ ءاج امك

 مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلطلا

 انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ؛مه ىضترا يذلا مهنيد مه ًننكميلو
 مه كنلوأف كلذ دعب رفك نمو ائيش يب نوكرشي ال يننودبعي
 .(55 :رونلا ةروس) هكنوقسافلا

 عم هلوق مجسني نمل ضرألا يف نيكمتلاب دعو ىلاعتو هناحبس هلل انإ

 اوسسأ نيذلا ةيضابإلا ةارشلا دنع رهظ املاط ،ماه يراضح أدبم اذهو اهلعف

 ةلثمأ مهخيراتو مهتريس يفو» هل ا عرش قيبطت ي لاثملا تبرض الود

 انعمس دقو ،قيبطتلاب راعشلاو لمعلاب لوقلا طبر ىلع ةريثك دهاوشو
 .مهيديأب ركنملا ميوقت نولواحي مهنأ ىلع نوعمجي مهئاقدصأ لبق مهءادعأ

 .">«مهبولقو مهتنسلأب ال

 تناكل ملسم لك ريمض يف ايح ناك ول يتاذلا ثاعبنالا اذه
 ىلا ةلضافلا ةنيدملا اوققحلو ،ةرّيخ تاعمتجب اهلك ةيمالسإلا تاعمتجملا

 .ةيناسنإلا اهيلإ علطتت

 نأ لبق اهسفن بساحت نأ ىلإ ةيناسنإلا سفنلا عفدي روعشلا اذه نأل»

 نمؤملا درفلا ىدل ةيتاذلا ةدارإلا يوقي نأ هنأش نم اذهو ،اهريغ اهبساحي

 ةيساسحب طبضني لب ،هئاوهأو ،هعامطأل ادبع الو ،هتاوهشل اريسأ نوكي الف

 رجألا ًابستحم «هنيسحتو لمعلا ناقتإ ىلإ عفدنيو ،ناميإلا عزاوو ،ىوقتلا
 » هدحو هلل ا دنع باوثلاو

 .105كص ... .ةديدج ةءارق :فورعم ناميلس دمحأ - ١

 .1هص .مالسإلا رظن ف ةيناسنالا ةيصخشلا نيوكت :ناولع حصان هلل ادبع -
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 يضابإلا تع ةوعدلا بش

 ن!ديلملا يف ةيلمعلا بناوجلا هذه زاربإ ثحبلا !ذه ى لواحنس انأ 73

 لالخ نمو ،مهدنع ةيوعدلا لئاسولاو بيلاسألا لالخ نم ةيضابإلا دنع

 ةجاح الف ،مهئامعزو ،مهتداقو "مهتمأ دنع تلجت امك ،ىؤرلاو فقاوملا

 هذه راثآ ىلع فقمقيس يذلا هيركلا ئراقلل كلذ نيكرات ءانه اهركذ ىلإ

 .ثحبلا اذه لوصف لالخ نم هسفنب ةديقعلا

 : «دلالإركح٦ل» أ لم ىنعم ۔2

 يف هعم اوفلتخا نيح يلع مامإلا راصنأ هعفر يذلا وه راعشلا اذه

 نأ دعب صاعلا نب ورمعو ،يرعشألا ىسوم يبأ نيمكحلا ميكحت ةيضق
 روباط نم سد نمو ،نايفس يبأ نب ةيواعم ءاهد ةديكملا هذه لوبق ىلإ هعفد

 ١ .يدنكلا سيق نب ثعشألا :لاثمأ نم يلع فوفص يف سماخ

 يويند جهنم لك ضفرل خراصلا نالعإلا ةباثمب راعشلا اذه مفر ناكو

 مامإلل نوضراعملا كئلوأ همهف اذكه ،هللا باتك كرتيو لاجرلا ىلإ مكتحي

 رمأ كلذف يسايسلا مهفقوم يف لطاب ىلع اوناك مأ قح ىلع اوناكأ ،يلع

 وأ ًاقافن هوعفري مل راعشلا اذه نأ وه انه انينعي يذلا نكلو انينعي ال

 لوأ نم هومسر يذلا تبانلا نيدلا مهدقتعم نع ريبعت هوعفر امتإو انالذخ

 امثيح ةبقاعتملا لودلا لك عم مهلماعت يق هاده ىلع اوراسو ،ةوطخ

 يبسارلا بهو نب هلل ا دبع ناورهنلا ديهشو ةمكحلا مامإ لاق دقف ،اودجو

 يضقي هلل او هل ا لزنأ ام ريغب نومكلا مكح ولو هلل الإ مكح ال»

 «نيلصافلا ريخ وهو قحلاب

 اذه ىلع اقيلعت نامع ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ينالعجلا رينلا نب رينم لوقي

 لزنأ ام ريغب هلل ا نيد يف مكح نم ىلع ةجحلا مل تناك اميفو» :فقوملا

- 766 - 



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا 7

 ةيقاب ةملك اهلعجو ،مهتملك ك ىلعاو ؛ .مهتجح جلفأو مهرذع هللا حضوأف
 ٢) .«مهليبس ىحل نم اهيف عبتي مهنع ةنوروم مهباقعأ يف

 امك (جراوخلا) فقوم اوللح - . بلغأ نأ رمألا يف بيجعلاو

 بناج وهو يسايسلا هبناج نم الإ راعشلا اذه ىلإ نورظني ال مهنومسي

 مهتديقع نع اعبان اجهنم هرابتعاب يورخألا هبناج امأ ضحم يويند
 .هوزواجت مهنإف ةيمالسإلا

 ىلع ناميإلا دشأ نينمؤم اوناك يلع مامإلا عم اوجرخ امنيح ةارشلا نإ

 ةرذجتملا ةعانقلا هذه لجأ نمو لطاب ىلع ةيواعم أو ،قح ىلع مامإلا أ

 طق توملاب اولايي مل و ڵبرحلا نوتأل مهسفنأاومدقو اولتاق مهقامعأ يف

 .مهتازيم ىدحإ كلتو

 هاجت ةتباثلا مهفقاومو ،ليوطلا مهخيرات نم ةديقعلا هذه ىلع لدأ الو

 اوناك امنيح اميسالو ‘دعب نم اهوضاخ يلا كراعملا لك يف موصخلا

 دحأ راشأ دقو اثيدحو اميدق روجلا تاموكحو لطابلا لود نوعراصي

 :لوقي ثيح فقاوملا هذه ىلإ نيفصنملا نيثدحملا باكلا

 نيدلل صالخإلا كلذ وه مهنيدتو جراوخلا نيد يق رظنلل تفاللاو»
 يف ىلجتي بهاذملا يقنتعم نيب قرفلا نأ نايبلا نع يغو هليبس يف ينافتلاو

 ،اهل بصعتلاو ،اهب ناميإلاو ،ةديقعلاب كسمتلا ناك امهمف ،اهنم مهفقاوم

 هذه تناك امهم ،بلقلابو ناسللاب اهنع عافدلاو ،اهمهف يف قمعتلاو

 توملل ضرعتلاو رطاخملا بوكر يواست ال اهنإف ،ةيوق رومألا
 ةينيدلا ةديقعلا ةحصل بولطملا ناك نإ...اهليبس يف ءيش لكب ةناهتسالاو

 دابع جراوخلاف .ةيوامسلا ميلاعتلا ذيفنتو ©تابجاولا ةماقإو رئاعشلا ةسرامم

 .239لص !ج فشاكلا :ت ،تاباوجلاو ريسلا -ب
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ىبت

 ىوقتو اعرو مهرامعأ اونفأو مههابج ضرألا تلكأ 5ةدابع ءاضنأ 4

 ىلع مهلاجر اونفأ نيذلا مهف ،ةديقعلا نع عافدلا برلطملا ناك نإو ءادهزو

 دشأب مهتنراقمل لاحب الو .قحلل راصتناو نيزلا نع اعافد مههايجأ عباتت

 مكاح هجو يف هفيس رهش نم قرفلا هذه يق سيلف .افرطت ةيمالسإلا قرفلا

 هفيسب ركنملا موقي نم نيب ريبك قرفو ،هنيد نع ًاعافدو «هيأرل اراصتنا ملاظ
 ©»«ناميإلا فعضأ وهو هبلقب هموقي نم نيبو ،هديو

 فقوم هدجب جراوخلا نم هسفن يلع مامإلا فقوم قمعتن نيح نحنو

 لك يف مهتين نسح ىلع ىنثأ دقف ،ينيدلا هبناجب قلعتي اميف ىضرو باجعإ
 دقو ،كلذ ريغ نوديري مهنإف مهكولس يف أطخ نم ناك نإو ،نولعفي ام
 سيلف ،يدعب نم جراوخلا اولتاقت ال» :مهنع لاق هنأ ىلع رداصملا تقفتا

 يذلا قحلا مادامو .ة)«هكردأف لطابلا بلط نمك ،هأطخأف قحلا بلط نم

 لجأ نم عارصلاو مكحلاو ةسايسلاب قلعتي ارمأ انه يلع مامإلا هيلإ ريشي
 ىلع ةديبع وبأ مامإلا قلع دقو ،هدحو هلل ا هفرعي ذئدنع قحلا نإف ةطلسلا

 قلعتت انه ةدارإلا .«لطاب اهب ديرأ قح ةملك» :ةروهشملا يلع مامإلا ةلوق

 حدتما دق مامإلا نأ تباثلا نمو .سانلا اياونب مامإلا يردي امف ةينلاب
 اوناك نيذلل لاق دقف ©نيدلا ىف هقفلاو ضعرولاو ىقتلاب مهفصرر ،مهتريس

 نع هنوفرصير .مهتبراحم جراوخلا وحن هنوهجوي مهو 6)هفوفص يف نيسدنم
 لراحو ،هلوسررو هلل ا داح نم اولتاقو هلل ا اوقتا» :هعم نمو ةيواعم برح

 ءارقب اوسيل نيذلا نيطساقلا نيلاضلا نيئطاخلا اولتاق ،هلل ا رون عيقطي نأ

 .132-134ص ،قباس عجرم :فورعم ناميلس دمحأ -

 .593ص ،1ج ،ةغالبلا جهن حرش :ديدحلا يبأ نبا -2

 نم يلع مامإلا ىلع اسوسدم ناك هنأ ىلع نوخرؤملا قفتي يذلا سيق نب ثعشألا لثم 3

 .ةيراعم



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا عرش

 مكيلع اولو ول هلل او ،ليوأتلا يف ءاملع الو ،نيدلا يف ءاهقف الو ،نآرقلا
 6>«...لقرهو ىرسك لامعأب مكيف اولمعل

 نيملسملا عامجإب هتافص هذه نم له :هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ريفكتلا زكترم وأ فالخلا قلطنم ناك اذإو ؟نيدلا نم اقرام ربتعيو رفكي

 وهو هسفن مامإلا ةداهش ىلإ مكتحن ال اذاملف ،يلع مامإلا نع جورخلا وه

 مهف دهش نيذلا ،هتامحو هدنج اوناك نيذلا ةارشلا ءالؤه رمأب سانلا ىردأ

 .ع رولاو ىوقتلاب سابع نبا ةمألا رحب

 ةباحص مهيف نيذلا موقلا ءالؤه يف يلع مامإلا تاداهش نم حضاوو
 مهنيدتب لماكلا هباجعإ _ داهزلاو ،داتعلاو {ءارقلاو 3 ا هلل ا لوسر

 مهافكو .هدحو هلل ةصلاخ مهلامعأ نوكت نأ ىلع مهصرحو ،مهاوقتو

 .اليدعتو ةيكزت كلذ

 كل اساسأ هوذختاو ;هلل ةيمكاحلا أدبم اوقنتعا امدنع ةيضابإلا إ

 كلذ اولعف امنإف .ًاماظنو ءامكحو ،اعامتجاو ةسايس مهتايح يحانم

 .«هللا لوسر دمحم...هللا الإ هلإ ال» ديحوتلا ةملك رسل مهنم اكاردإ

 لب ،يمالسإلا نيدلا روحمو {اهرهوج بلو ،ةديقعلا عامج وه ديحوتلاو
 ديحوتلا ةملك تناك كلذ لجأ نمو ،اهلك ةيوامسلا نايدألا روحم وه
 يف اهئالعإ لجأ نم اودهاج .اعيمج لسرلاو ءايبنألا تالاسر حتتفم

 لاق دقر "مهتايح طانم اهلعجو ،مهرئامض يق اهقيثوتو مهموق

 الإ هلإ ال اهالعأ .ةبعش نوتسو عضب ناميإلا» :هلل ميركلا لوسرلا

 .339ص ج .لماكلا .ريثألا نبا -1

 .صوصنلا قحلم يف يلع مامإلا ىلإ سابع نبا ةلاسر عجارت 2



 عيضابإلا رتنع ةوعدلا جنم

 .")«ناميإلا نم ةبعش ءايحاو .قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو ،هلل ا

 .مع :حتف ةروسرانماهلهأو اهب قحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مهمرلأو :ىلاعت لاقو

 ىوقتلا ةملكو ،فيرشتو ميركت مازلإ وهو مهل راتخا يأ مهمزلأ ىنعمو
 ةديقع نإف .روهمجلا لوق انهو هلل ا الإ هلإ ال لوق يه نورسفملا عمجأ امك

 ادب كلذ لجأ نمو اروثنم ُءابه اهلك هلامعأ نوكت اهنودب هنيدت يه ناسنإلا

 رفغتساو هلل ا الإ هلإ ال هنأ ملعافإل :ميركلا هلوسر بطاخي وهو ىلاعت هلل ا اهب

 مامإلا لوقيو رافغتسالاب مث ديحوتلاب ادب دقف « (1و :دمحم ةروس) ه4%كلبنذل

 لاغتشالاو ،لوصألا ملع ىلإ ةراشإ ديحوتلا ةفرعم تإ» :كلذ اللعم ©يزارلا

 ملام هنإف ©عرفلا ىلع هميدقت بجي لصألاو .ع ورفلا ملع ىلإ ةراشإ رافغتسالاب

 تايآ يف ةربتعم ةقيقدلا هذهو ،هتمدخو هتعاطب مايقلا عنتما عناصلا دوجو ملعي

 نمؤملا كولس يف اهراثآ رهظت نأ نود ةداهشلاب قطنلا يفكي الو .«ةريثك

 هلك رمأل ا ضيوفت هانعم كلذ كاردإ أل { اهريسيو اهريسع ءاهليلجو اهقيقد

 .مكحلا ماظنو ،دابعلا نوؤش نيب كلذ يف قرف ال ‘ىرخأو ايند انلعو ارس هلل

 اوؤاسأ امدنع الإ مالسإلا ةداج نع اوفرحني مل نيملسملا أ عقاولاو

 مل و .ةنحلا مهلخدي اهب قطنلا درح نأ اونظف ديحوتلا ةملك رس مهف

 ةميظعلا ةملكلا هذه لولدم نيب اولصف نأ دعب الإ مهئادعأ مامأ اوفعضي

 يورو .ةريره يبأ نع ىا مقر ناميإلا باتك يف ملسم ظفللا اذهب هاور ثيدحلا 1

 لوق ناميإلا لاق نم ىلع ةًّجحلا 2 باب حيحصلا عماجلا يف «...ءزج ةئام ناميإلا»

 .ثيدحلا بتك يف «...نوعبسر عضب» :كلذك يورو .773 مقر لمعو

 .11ص 1990 توريب ،لالهلا ةبتكمو راد ۔ نآرقلا بئاجع :يليمحلا ديسلا 2

 .23ص { قباسلا عجرملا -3

 يمر اهتحصب ملعأ هلل ا ثيداحأب اهنودنسيو ةلوقملا هذه نييرهاظلا باتكلا ضعب ددري 4

 .يعطقلا ينآرقلا صنلا مداصت



 يضابإلا رتع ةوعدلا بش

 وقمو ،ةايح جهنم اهرابتعاب سيلو ،نامتإلاو رمكلا نيب لصيف 7

 .لماعتو كولس

 ام ريثأتب ،ايندلاو نيدلا نيب اولصف نيح اهداعبأو ةملكلا نيب اولصف دقل

 :برغلا مهل لاق ام اوددرف .ةيدام تايرظنو .ةيبنجأ تافسلف نم مهلخاد

 .ةسايسلاو نيدلا نيب ةقالع ال أدبم اورشنو .عيمجلل نطولاو هلل نيدلا

 ،ةلودلا نع نيدلا لصفب نييناملعلا أدبمل اوسمحتو ةسايس مكحللو ةدابع نيدلا

 ةمامتتسالاو .ةيمويلا ةايحلاب ةديقعلا طبر ي احيرص ميركلا نآرقلا دحن نيح ٢

 .هضعب كرتيو هضعب ذخؤي ال ةايح جهنم هَنأ وه مالسإلا رسو ةمئادلا

 هللا مكح ىلإ اهعاجرإب اهلك مهرومأ نيب نوطبري نيح ةيضابإلاو
 ضوفي يذلا ،تباغلا يناميإلا قلطنملا اذه نم نوقلطني مه اَمَتإ هتعيرشو

 ال هدحو هلل الإ ةوق الو ،هاج الو مكح الو ،ناطلس الف هل هلك رمألا

 .هل كيرش

 مالسإلا لوصأ لوح ركفلا اذه رودي فيك ظحلن يضابإلا ركفلا يفو
 .داعملاو ،ةوبنلاو ديحوتلا :يهو ةسيئرلا

 .المعو الوقو ًنامإ ديحوتلا ةمق وه هلك هلل ا ىلإ رمألا درمف

 لعي امهم صخش يأ كلذ يق هينادي ال ةودق ميظعلا لوسرلا ذاختاو

 مهرومأ يف لوألا ةوبنلا نمز ىلإ عوجرلل مهدنع مئادلا نينحلاو سيو

 هب ءادتقالا ىلإ علطتو .ج ميظعلا لوسرلل سيدقت وه ةيورخألاو ةيويندلا

 .نآرقلا هب ءاج ام هكولسب دسجتو مالسإلا يف يلمعلا بناجلا لثمي هنأل

 ،لآملاو لاوزلا اهيلإف ،لوألا لحملا مهتديقعو مهركف نم لحت داعملاو
 .ةيخيراتلا مهتريسم لالخ مهلاوقأو مهلامعأ لك يف كلذ ظحلي نأ سرادللو
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بت

 ةيويندلا ةطلسلا لجأ نم ةباحصلا نم مهعم اوفلتخا نم عم .7

 قدصلاب مهتايبدأ زيم ام وهو يورخألا ءازجلا لجأ نم ناك امنإو

 .نيسرادلا لك قافتاب ،ةومتلاو ةحارصلاو

 ةمجرت الإ عئارذلا دسو ‘طوحألاب ذخألا نم مههقف يف ظحلي اسو

 يف ءاجرلاو ڵباقعلا نم فوخلا وهو مهركف يف بلاغلا ىحنملا اذه ةيلمع

 قفأ قيضو \©بصعتو ،ددشت هنأب كلذ نيلجعتملا ضعب رسفي دقو .ءازجلا

 نيب توافت ىلع نيدلاب ةكسمتم تيقب ام ةيضابإلا تاعمتجلا نأ "عقاولاو

 ءازجلاو ريصملا رابتعا يف مهددشتل الإ «لاحلا ةعيبطب رخآو عمتجب

 دلخم ةبوت ريغب تام نإ ةريبكلا بكترم نأ خسارلا مهداقتعاو ،نيبورخألا

 .رانلا ي

 يفو ،نيملاظلار ملظلا نم ةيخيراتلا مهفقاوم يف كلذ انظحال دقو

 ىلإ دوعن كلذ ىلع ليلدكو ،سابعلا نيبو ةيمأ يب ماكح عم مهفالتخا

 ريكذتلا ىلع زيكرتلا ظحلن ثيح ،كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هلل ا دبع ةلاسر

 نيح يراشلا ةزمح يبأ مامإلا ةبطخو اهلمج نم ةلمج لك يف ةرخآلاب
 تايبدأ لكو .ءاعنص هلوخد نيح قحلا بلاط مامإلا ةبطخو !ةنيدملا هلوخد

 6ُ)ورحنملا اذه يف بصتو هاجتالا اذه ىلإ هجتت ةوعدلا لهأ

 نم الإ هب فصتي نأ نكميال مالسإلا حورل قيمعلا لثمتلا اذه إ

 عمجب ميركلا نآرقلا اهراتخا ت :رلا حرشلا ةملك و .مالسإلل هردص هلل ا حرش

 روصتلا اذهل ةرمث كولسلا ىف كلذ دعب ىڵجتت ي ولا ةيناميإلا تافصلا لك

 ردصلا حرش ةمعن يزاوي ام كانه سيلو .هل ةيمكاحلا) موهفمل عئارلا

 يف فذقي رون» : لاقف ؟ردصصلا حرشام : زإ لوسرلا لأسي مل وأ

 .(قحلم) صوصنلا مسق عجاري -1
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 ةيضابإلا تع ةوعرلا جرم

 .رورغلا راد نع يفاجتلا» : لاقف .كلذ ةرامأ نع هولأس مث ««بلقلا

 هذهو «...هلوزن لبق توملل دادعتسالاو .دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو
 فراخز نع فوزع نم نإل هللا لوسر اهركذ لا ثالثلا تافصلا

 توملل دادعتسالاو ‘هناوضرو هللا ةنج ىلإ قوشلاو ،اهتاذلمو ايندلا

 يلحتلا ىلع ةارشلا صرح املاط تافص يه ،هدحو هلل ةدابعلا صالخإب

 .ماركلا هتباحصو لل هللا لوسرب نردنقي كلذب مهو «اهب

 نورسفي نيرصاعملا نيخرؤملا نم اريثك ىرن انن رمألا يت { بيجعلاو
 يلع مامإلا يضراعم نأ ىلإ نوبهذي مهف اضحم اًبسايس اريسفت فقوملا اذه

 نم صلختلا وهو نيد ال يسايس ضوغل هوعفر اَمَئِإ راعشلا اذه اوعفر نيح

 ،ةنيعم ةعامج ىلع افقو نوكت لأ بجي ةفالخلا نأ اونلعأ نيح شيرق ةماعز

 ثيح نيملسملا روتسد نآرقلا هب ءاج يذلا ادبملا وه اذه نأ اديج نوملعي مهو

 دق ىروشلا أدبم نأ كش ال» :تافيلخ ضوع لوقي... نكلو ،اذهب نوفزتعي

 دقتعملا نمف كلذ مغرو «ميركلا نآرقلا يف هعابتا ىلع ضح و 2مالسإلا هدكأ

 ةرونلل هونبت اينيد رربم الإ نكي مل ةلحرملا كلت ين ادبملا اذهب جراوخلا ةادانم نأ
 ةماعزو شيرق ةطلس ىلع ةرولل ارربم ناك يلاتلابو ،يعرشلا ةفيلخلا ىلع

 مل مهنأ كلذ ىلع ليلدلاو راصنألا و نيرجاهملاب ةلثمتملا لئاوألا نيملسملا
 نييمتسرلا ةلود) مهب ةصاخ لود سيسأت يف اوحجن امدنع أدبملا اذهب اوديقتي

 اببس ناك ادبملا اذهب ةادانملا لعلو .(نم ةيرفصلا راردم ىنب ةلودو ،ةيضابإلا

 دقو ،اهتيادب ذنم ةيجراخلا ةكرحلا ىلإ يلاوملا نم ددع مامضنا ين ايسيئر

 “«...ىلوألا جراوخلا تاروث ضعب يف زراب رودب اوماق

 .ةعستلا بتكلا يف الو حيحصلا عماجلا يف هجيرخت ىلع فقن مل 1

 .5كص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضوع -2
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 بوصتسن فيك ذإ \ةحضاو ليوأتلا اذه يف ةطلاغملاو ضقانتلا 71

 لوؤنو ،قحلا هنأب فارتعالا عم نآرقلا عم هفقوم قفاوتي ال نم فقوم

 ؟ةئطاخ تاريسفتب هتيمهأ نم للقنو نآرقلا ادبم قنتعا نم فقوم

 ال ةيمتسرلا ةلودلاب هداهشتسا ىف تافيلخ هقاس يذلا ليلدلا أ ىلع

 ادبم نوقبطي اوناك نييمتسرلا ةمئألا أل «يخيراتلا عقاولا عم ىشامتي

 مكحلا ةلئاع ىف حالصلاو مكحلا طورش ترفوت اذإو ،اقيقد اقيبطت ىروشلا

 تلظ اهنوك اهيف حدقي ال هنإف ،ةقيرط ةيطارقميدلل مكحلا يلوت عضخو
 اذه اهب لصو نلا ةقيرطلا يف رظنن نأ مهملا ذإ ،ةدحاو ةلئاع يف ةرصحنم

 ،هرمأ ةماقتساو ،هلدعو هتريس يف رظنلا مث مكحلا ىلإ كاذ وأ مكاحلا

 هب دهشي - لقألا ىلع - مهمكح نم لوألا نرقلا يف نييمتسرلا ةمئألا ةلادعو

 يف اميسالو مهموصخو مهئادعا نم ىتح ةيمتسرلا ةلودلا نع اوبتك نيذلا لك
 .ديفحلاو بألاو دحللا : يأ .حلفأو باهولا دبعو نمحرلا دبع مكح ةرتف

 تعفر اهنأل ةيجراخلا ةكرحلاب اوقحتلا يلاوملا أ رقن تافيلخ نأ ىلع

 .راعشلا اذه

 مدعو داهطضالاب سحأ نم لكو ربربلاو يلاوملا قاحتلا ف سيل وأ

 يذلا مكحلا يف يضابإلا جهنملا باوص ىلع عطاق ليلد هلل ا ةعيرش قيبطت

 ءافلخلاو 9أإلف لوسرلا هقيبطت ىلع صرح يذلا ماظنلاو ،ينابرلا جهنملا وه

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ يدهع يف اميسالو ،هدعب نم نودشارلا

 ىلإ ماكتحالاو ةاواسملا ةعيرش نم مهأ شيرق ةطلسل بصعتلا نوكيأ
 ؟هلل ا باتك

 هللا مكح نع ردص اَمَّتنإ ةمكحملا فقوم أب فرتعي هسفن وهو
 ال يأ) ةرابعلا هذه مهوفلاخم رسف دقو» : لوقي ثيح حيرصلا حضاولا
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا جرش

 قفاوو {ةلودلل سيئر وأ مامإ بيصنت مدعل ةوعد اهنأ ىلع (هلل الإ مكح

 اوبناج اعيمج مهنكلو ،ريسفتلا اذه يف ىمادقلا مهفالسأ نوثدحملا باتكلا
 لك يف اقلطم اراعش هولعجي مل راعشلا اذه اوعفر نيذلا ةمكحملاف باوصلا

 وهو نيعم نمز يف نيعم ثدح يف مهيأر نايبت هنم اودصق لب ،لاوحألا
 اقبط احيرص احضاو هيف هلل ا مكح مادام ةيواعمو يلع نيب ميكحتلا راكنإ
 يغبت ىتلا اولتاقف ...اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإلل :لوقت نلا ةيآلل

 ()«(و :تارجحلا ةروس) هلل ا رمأ ىلإ يقت ىتح

 نع نوقشنملا هعفر يذلا راعشلا اذه يف حدقي رحآ ارصاعم ابتاك دحتو

 «ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات» هباتك يف يوازلا يلع لوقي ،يلع مامإلا

 جراوخلا اهذختا قلا _ هلل الإ مكحال يأ ۔ ةملكلا هذهو» ) :(120ص)ر

 فيك يردن الو ،مههل اراعش تحبصأو يلع انديس ىلع جورخلل ةعيرذ
 «.جراوخلا نم مهنأ نوركني مهو ةيضابإلا اهلوقي

 هيلإ بهذام ىلع درلا ةنوؤم رمعم يلع خيشلا ينافك دقل عقاولا

 هطبر يهو :انه تدرو ،ةدحاو ةطلاغم ىلع درلاب يفتكأ امّئِإو "يوازلا

 يأ _ ادبملا اذه ةيضابإلا دقتعي فيك هراكنإو ،ةيضابإلاو جراوخلا نيب
 ؟جراوخلا ىلإ مهباستنا نوركني مهو ۔ هلل ةيمكاحلا

 ديري هنأكو ،ةعيدخو ركم هيف انه حورطملا لاؤسلا نأ ىفخي ال :لوأ
 ولو جراوخلا عم متنأف يجراخلا ادبملا اذهب نولوقت متمدام :لوقي نأ

 .متركنأ

 لدعلا ةرازو رشن {ةيضابإلا دنع ةياردإلاو ةيسايسلا تاميظتتلا :تافيلخ ضوعإ/د -
 .2ص (ت.د) نامع ةنطلس ،فاقوألاو

 .اهدعبامو 281 .ص 2جو ،!ج ءةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم :رظني -د
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 عّيضابإلا رتحع ةوعدلا بن

 رظن ام ردقب يمالسإ ًادبمك أدبملا ىلإ رظني م بتاكلا تأ وديي : 17

 انناهذأ ىلإ ديعي هنأكو يلع نع جرخ نم هيف جرخ افقوم هنوك نم هيلإ

 .قحلاب لاجرلا ال لاجرلاب قحلا فرعي :نيلئاقلا لوق

 نإو ىقح ةملك اهنأب اعنتقم فزعا ههجو هلل ا مرك ايلع مامإلا أ ىلع

 يف بيعلا امنإو هلل ةيمكاحلا ادبم ق اذإ بيعلا سيلف .لطاب اهب ديرأ

 اهنالطبب مامإلا مكح ةين فدهلا نأب املع }هلجأ نم مدختسي يذلا فدهلا

 .اهرونهظ لبق

 هلل الإ مكح ال ةملك اوعفر نيذلا كشلوأ ىلع دري يلع مامإلا لاق

 ءالؤه نكلو ،هلل الإ مكح ال معن .لطاب اهب داري قح ةملك» : اراعش

 هترمإ يف لمعي رجاف وأ رب ريمأ نم سانلل دب ال هنإو هلل الإ ةرمإ ال نولوقي
 ©«.رفاكلا اهيف عتمتسيو نمؤمل

 عقاولا ءوض ىلع شاقن ىلإ جاتحي هريسفتو مامإلا ليوأت تأ عقاولا
 لك يف مهف (هلل الإ ةرمإ ال) موهفم اوقبطام جراوخلا أل ،يخيراتل
 يلع مامإلاب مهٹبشت ليلد ربكآو .مهريسي ريمأ مكح تحت اوراس مهخيرات

 يلع نع مهجورخ دعب يبسارلا بهو نب هلل ا دبع مهبصن مث امامإ هسفن

 هيلإ بهذ يذلا موهفملا عي ام هلك مهخيرات يف دجن الو ،نينمؤملل اريمأ

 مدع وهو ،حضاو يبد معفقوم إ لب ،لاحرلل دايقنالا مدع نم يلع مامإلا

 .ىضق هيفو «هيف هلل ا مكح اميف لاجرلا ميكحت
 هل ةيواعم ةيقحأ نيبو مكحلل يلع مامإلا ةيقحأ نيب اونراق امدنع مهف

 مامإلا ةيقحأ يف طق كشلا مهجلاخي مل ،ةنسلاو نآرقلا ىلع كلذ اوضرعو

 تددح نأ دعب ضوفرم رمأ رشبلا نم امهو نيمكحلا ميكحتف .اهب يلع

 .2:ع5ص .قباسلا ردصملا 1

- 776 - 



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جرم

 نأ يغبني يذلا مامإلا سيياقم نيتفيلخلا ةريسو ةيوبنلا ةنسلاو ةميركلا تايآلا

 .نيملسملا مكح

 قطني هَتأل جراوخلا نم ناك نينمؤملا ريمأ نأ يوازلا ذاتسألا ٌرظي لهف

 براحي وهو اراعش اهذختيو ،قح اهتأب فرتعيو ،هلل الإ مكح ال ةملكب

 .؟نيلاتخلا عدخ

 _ حوضوب هل نيبتي ةيضابإلا دنع ديحوتلا لصأ قمعتي امدنع سرادلا نإ

 مهمهفو ،ةيهإلا تاذلل قلطملا هيزنتلا ىلع مهصرح _ ًافصنم ناك نإ
 هلل ا الإ هلإ ال ةملك تسيلف ،ةيلمعلا ةايحلا ىلع ديحوتلا تالالدل قيمعلا

 تاذ ةملك يمه امنإو ضعبلا نظي امك ءاعدو ركذو "حيبست ةملك

 .ةيمويلا ةايحلاب طابترا اه ةيساسأ ةقيمع تالولدم

 روهظب حمست مل ابرغمو اقرشم ةيضابإلا نأ معزلا اذه ديؤي ام لعلو

 متشت يلا دئاقعلا لك تبراح اهنإ لب ءاهناطوأ يف اهقرطو“ةيفوصلا قرفلا
 تارامسلا قلاخ ريغل عوضخلا وأ سيدقتلا وأ ديسجتلا ةحئار اهيف

 ةينآرقلا تايآلا ليوأت ىلإ مهعفد يذلا وه اذم مهصرحو ؛ضرألاو

 ©ليغملاو هيبشلا نع ههيزنتو هتينادحوو هلل ا لالج عم ىشامتي امب ةهباشتملا

 نيسرادلا دحأ مهنع لوقي امك ‘كاذ مهمهف يف نيبرطف ءاطسب اوناك مهنأل

 ههيزنتو هلل مهديحوت رمأ ين اقلطم اوجرخي مل مهنإ» :لوقي ثيح نيفصنملا

 نأ لبق هترطف ىلع لوألا مالسإلا نولثمي مه ذإ ،لاصلا فلسلا بهذم نع

 مالسإلا تلخد نلا للملا لهأ تاعزنو ‘ىرخألا ممألا تافاقث هيف لخدت

 نب دمحح بطقلا خيشلا مامإلا رضاحلا انرصع ق ةعزنلا هذه براح نم رهشأ نم - 1

 يف (1981:ت) ضويب ميهاربا خيشلا اذكو ءهتافلؤم لك يق (1914 :ت) شيفطا فسوي

 .ةيعامتجالا اميسالو هسورد
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ىبن

 (جراوخلا) نامي ناكف :ةمدقلا ةينيدلا اهتاعازن ضعب نع امامت :

 ..ةيعامتجالا مهتايح تناك امك لدجو ملع نامإ ال ةرطفو بلق نانب

 و حلاصلا فلسلا جهن الإ جهنملا اذه امو...

 '«.ةنسلاو باتكلا رهاظب

 هطابتراو هتظفاحم جوا يف

 ةيمالسإلا تاكرحلا ركف مويلا عجارن امدنع اننأ ركذلاب ريدجلاو

 :ادبملا اذه اهسسأ مهأ نم عضت اهدج اهنم ةرونتملا اميسالو اهجهنمو

 ثيح (يدوراج) نيرصاعملا نيركفملا دحأ ريشي اذه ىلإو .هلل ةيمكاحلا

 ةيناسنإلا ةولضحلا ءانب ردصتل ةميدقلا مهتزع 2 دوعت نل نيملسملا إ :لوقي

 لوسر هكلس يذلا جهنملا ىلع ةينبم مالسإل داجبأ اوداعأ اذإ الإ ةسيئيلا

 ىهو ةنيدملا عمتجت يف هتباحصو هلل ا

 مكاحلا هدحو هلل ا-1

 كلاملا هدحو هلل ا 2

. )2( 
 . . اعلا هدحو هلل ا 3

 ركنملا نعىهنلاهفورعملاب رمألا عينم ىأ ىوقولا ه ةءاربلا هيالولا 5

 ةقالع ددحي لمعو لوقو ةديقع ناميإلا :قباسلا لصألا ناك اذإ

 :لصألا اذه نإف ،هلل ا دابع عم لماعتلا يف ناسنإلا ةقالعو هللا عم ناسنإلا

 فيك دحاولا عمتجملا دارفأ نيب ةقالعلا ددحي فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا

 3اووهةنس رصعم. ةرهاقلا !ط ةفرعملا راد ڵبرغملاب ةيدحوملا ةوعدلا :مالع يلع هللا دبع -1

 .150-151ص

 .287 ص ع (بآ) ندرألا تيبلا لآ ا ةيعمج ةلجم :يدرراج هيجور/د عجاري -_2
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بش

 .ساسأ يأ ىلعو 7

 دعاق نم ةدعاقو :ةيدقعلا موصأ نم الصأ ةيضابإلا هربتعا دقو

 يث هقيبطت يف اوداشو ،تافصاومو ،ادودحو اطورش هل اوعضوف إمالسإلا
 ).هل .ريد ال اهب ندي مل نم نإ :ليق ىتح ،مهتاعمتج

 ردقلاب لإ ©فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا تافيرعت يف انه لخدن نلو

 باتكلا م اهتادنتسمو تاملكلا هذهل يحالطصالا ىنعملا هب مهفن يذلا

 .عامجإلاو ةنسلاو

 وهو ميتيلا رمأ ةيالو نم ذوخأم وهو ،‘برقلا » :ةغللا يف ةيالولاف

 ىنعم كلذو ءهئايلوأل هلل ا ةيالو ىنعم وهو }هحلاصمب مامتهالاو ،هرمأب مايقلا

 مهرصان : يأ (257 :ةرقبلا ةروس) ههاونمآ نيذلا يلو هلل ات :ىلاعت هلوق

 رافغتسالاو محرتلا باجيإ ةعيرشلا يف ةيالولاو .مهظفاحو مهرومأ يلوتمو
 ) «.نيملسملل

 ناتضيرف اهتءاربو (نيملسملا ةلمج يأ) ةلمجلا ةيالو» : بطقلا لوقيو

 هيلع تماق نإ هغولب دنع فلكم لك ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب

 اهتءاربو صاخشألا ةيالو امأو» :صاخشألا ةيالو نع لوقيو «.ةجحلا

 مهبح حدمو هلل ا ىف ناوخالا بح ىف ثيداحأ دورول امهيلع اسايق ناتبجاوف

 ليلدو «.نابحت ال :انريغ لاقو» :لوقي ةلأسملا هذه ةشقانم دعبو «...نآرقلا يف

 نينمؤمللو كبنذل رفغتساوئ :ىلاعت هلوق نآرقلا نم لصألا اذه ةيعورشم
 :دوعسم نبال هن يبلا لوقف :ةنسلا امأو .(عم : دمع ةروسر تانمؤملاو

 :لاق .ملعأ هلوسرو هلل ا :لاق ؟قنوأ ناميإلا ىرع يأ دوعسم نبا اي»
 .هكص !ج ،مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -:

 .قباسلا رلصملا 2
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ےہن

 «.هلل ا يف ضغبلاو هلل ا ن 7

 نمم ةءاربلا نإف كلذك عومجلاو درفلل ةبسنلاب ةبجاو ةيالولا نأ امكو
 .اضيأ ةبجاو ةءاربلا قحتسي

 ىلع ةبجاو يهو هنم صلختلاو صخشلا نع دعبلا يه :ةغل ةءاربلاف

 لب ،رافكلا نم ىضرلا مدعو ضغبلا اورهظي نأ مهيلعف ءاعرش نينموملا
 .مهنعلو مهمتش مهيلع بجي

 يأب ةريبكلا ىلع رصم صخش لك لمشتف صاخشألا ةءارب امأ
 اموق دجت ال» :ىلاعت هلوق ىلع ادامتعا ادحوم ناك ولو \تناك ةيصعم

 اوناك ولو !هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هلل اب نونمؤي

 .هع :ةلدالا ةروس) 4مهتريشع وأ مهناوخإ وأ .مهءانبأ وأ مهءابآ

 هللا بزح نم حبصأو ناميإلا لمكتسا دقف فقوملا اذهب لثتما نمو
 مهبولق يف بتك كنلوأد :اهسفن ةيآلا هذهل اقادصم "نآرقلا ةداهشب

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخديو \هنم حورب مهديأو ناميإلا
 نإ الأ هللا بزح كنلوأ اهنع اوضرو مهنع هلل ا يضر .اهيف نيدلاخ

 .حم :ةلداجلا ةروس) ؛هينوحلفملا مه هللا بزح

 اذه ىلإ نوعفتري نيح دارفألا نأ ىلإ ةحضاو ةراشب ةيآلا هذه يف سيلأ
 ناوخإلاو ءانبألاو ءابآلا بح قوف هللا بح نوعضيف ،ىناميإلا ومسلا

 هللا بزحو ٬هللا بزحب هنع ربع يذلا حلاصلا عمتجملا نونّركي ةريشعلاو

 .؟ىرخأو ايند حالفلا هتبقاع

 ةءاربلا وأ سانلا لك ةيالو ينعي ال ةلمجلا ةءاربو ةلمحلا ةيالو بوجوو
 ولو ءنايلاوتم هيف ناقفاوتملاف .قحلا ىف ةقفاوملا ةيالولا لصأ نأل ،اعيمج مهنم
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 رخآلاب امهدحأ ملعي نأ نود ‘بيغلا 7

 نميف ةءاربلاو ةيالولا نيب نوكي يذلا ثلاثلا فقوملا كانه أ ىلع

 اهيلع نوكي نأ ملسملا ىلع بجاو ةلاح يهر ،فوقولا وهو !هلاح لهب
 {ةءاربلا وأ ةيالولل بجوم هنم هل رهظي ل و .ائيش هلاح نع ملعي ال نميف

 دقو .(36 :ءارسإلا ةروس) 4 ملع هب كل سيلام فقت الون :ىلاعت لوقل

 ةديقعلاو هقفلا بتك يف ةلماك الوصف اوصصخف ةيضابإلا ءاملع دهتجا

 .ماهلا يدقعلا لصألا اذه حرشل مهدنع

 .ةءاربلاو ةيالولا اهب متت ييلا تاهجلا اوددحف -

 .ةيالولا بوجو طورش اوعضوو -

 .ةءاربلا هيف بحت نمو «ةيالولا هيف بحت نمو -

 (},هبتك يف لصفم طوسبم وه امم كلذ ريغو -

 ةليسو هنأل ،ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم يف رشابم ريثأت هل لصألا اذهو

 يف نواعتلا هطبريو هلل ا يف ةبحملا هدوست لضاف عمتجب ءانبل ةعجان ةيلمع

 .هلل ا دنع ام ءاغتبا ةماعلا ةحلصملا ليبس

 هب نكرتف ،ةلدابتملا عفانملاو {ةيويندلا ةيداملا حلاصملا هنيب طبرت ال عمتجب

 ةليذرلا وأ ...ههجوب حيشيف فارحنالا وأ ...تمصيف رشلا ىري نأ ىلإ

 دحاو درفب ادب اذإ رشلا ألو ،هلعافك ءيشلاب يضارلا نأل «لهاجتيف

 ةرمثلا اهتفعتب تباصأ اذإ ةموثرح ةليذرلاو هلك عمتجملا ىلإ هنم ىرشتسا

 .ىرخألا تارمثلا لك ىلإ ءادلا اهنم للست ةدحاولا

 لضافلا عمتجملا مهنيعأ بصن نوعضي اذه يوعدلا مهجهنم يف مهو

 .45-100كص !ج يلاطيحلل مالسإلا دعاوق :رظني -1
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بش

 دمتسي عمتجا ناك نيح نيدشارلا ءافلخلاو ةوبنلا نمز رهاطلا 2

 مالسلا هيلع ىفطصملا ةريسو ميركلا نآرقلا نم هميلاعتو هتاقالعو همظن

 قورافلا هنع ربع يذلا عمتجلا اذه .هتاذ دح يف انآرق هيف درف لك ناكو

 نمو «هانيلوتو اريخ هيف انلق ،اريخ هيف اننظو ،اريخ هنم انيأر نم» :هلوقب
 1 ٤

1 4 8 

 ("«هنم اناربتو ،ارش هيف انلق ءارش هيف اننظو ،ارش هنم انيار

 رولبتو سيسأت ذنم ةيضابإلا دنع ةءاربلاو ةيالولا مكح قيبطت أدب دقو

 الو مهفوفص دحويو ،مهنايك ظفحي ادبم لصألا اذه رابتعاب ةعامجلا
 اذه قبطي ديز نب رباج مامإلا ناكو ،َسدلاو قارتخالاب مهئادعأل حمسي
 يف اروهشم احالس يربتلا ناكف يضابإلا عمتجملا دارفأ ىلع ةمارصب ادبملا

 ىدل اهرارسأ نع فشكلا وأ اهرابخأ لقنب {ةعامجلا ةنايخ لواحي نم هجو

 ىأرو ،هنم أربت يذلا ةلدرخ ةصق كلذ نمو ،ةيومألا ةمكاحلا تاطلسلا

 .مهتعامج ىلع ارطخ حبصأو نيملسملاب رضأ هنأل داهجلا لضفأ نم هلتق

 ىلإ ةجاحلا أل ضةديبع يبأ مامإلا دهع يف أدبملا اذه قيبطت رولبتو

 ةطلسلا ةعباتم نم هل ضرعتت ةكرحلا تناك ام رابتعاب دشأ تناك هقيبطت

 ناك لا نامتكلا ةلحرم هيضتقت ام كلذو ،ةنظلاب سانلا اهذخأو ،ةيومألا

 لخادلا نم مهيمحي احالس ةءاربلاو ةيالولا تناكف ذئنآ ةوعدلا لهأ اهيلع

 .اعم جراخلاو

 مهتاعمتجب يف هوقبطف أدبملا اذه ةسمخلا ملعلا ةلمح لقن ةديبع يبأ نعو

 باطخلا يبأ مكح مايأ ،ايبيل يف ىلوألا ةمامإلا نمز يف قبطو ،برغملا ي
 .حمسلا نب ىلعألا دبع

 .9ص ٤ !ح ٤ ةيضابالا :رمعمر 48ص كيحوتلا ةمدقتم =1

 باتكلا اذه نم ديز نب رباج مامإلا نع صاخلا ثحبملا عجاري -2
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 يضابإلا نع ةوعرلا يبن

 تملستساو ،ناوريقلا يئ ةموجفرو ىلع رصتنا نأ دعب باطخلا ابأ 7
 ملف بلاسلا نع لأسو هاب ولسم مهنم ادحاو دجوف ىلتقلا دقفت ةنيدملا هل

 نكلو. ،ليتقلا نم ذخأ يذلا بلسلا دري نأ شيجلا ىلإ هرمأ ردصأف فرعي

 كرتشاو ناسرفلا نيب قابس ئرج قيرطلا يفو ‘بلسلا ر ىلإ ردابي ل ادحأ

 فشكنيو هسرف نع طقسي نأ هظح ءوس هل ءاشف ،يتاردسلا ليمج هيف

 بضغو بدألا هيلع ىرجأو مامإلا هذخأف ‘بولسملا عاتملا نع هجرس

 رفعج ابأ ةفيلخلا ضرحي دادغب ين ةلماك ةنس يقبو ،قارعلا ىلإ ًرفو ليمج

 ."سفنل مقتنيل باطخلا يبأ ىلع روصنملا

 ةيمتسرلا ةلودلا مكح نابإ قيبطتلا نوكي ام قدأك أدبملا اذه قبطو

 كركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب نيمئاق ةطرشلا وأ ةبسحلا لاجر ناكو
 .ةءاربلا هنم نلعأف مكاحلا ىلإ هرمأ عفر فلاخ نمو

 ماظن عضاو ،يسوفنلا ركب نب دمحم هلل ا دبع وبأ مامإلا دمتعا دقو

 .ةقلحلا ماظن ين اماه ازكترم لصألا اذه ءةبازعلا ةقلح

 روهظلا لاح يف ةعامجلاب اصاخ سيل أدبملا اذه قيبطت نأ ىرن اذكهو
 لك يف ةعامجلا هدمتعت يساسأ ادبمو ،يدقع لصأ وه امنإو نامتكلا وأ

 .لضافلا عمتحلا تاموقم نم ًاموقم هرابتعاب ،اهتالاح

 فسألل ةيضابإلا تاعمتجملا نم ىفتخي ماهلا يدلا ماظنلا اذه أدب دقو

 هل قيي مل ذإ ،مهتاعمتحب ةليخدلا مظنلاو ةيندملا تلخد نأ دعب ،ديدشلا

 .)هارق نيب توافت ىلع ‘بازيم يداو يق الإ قيبطت

 .286رص ث 2ج ةيضابإلا :رمعم -1

 ءانب يق اهرودو ةبازعلا ةقلح نع صاخ لصف يق يقيبطتلا بناخلا نع ثيدحلا لصفنس -2
 .يدجسلملا عمتجا
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بن

 اهعم فعضف ‘تفعض ةينيدلا تائيضا هذغ ةيلعفلا ةطلسلا نأل 3

 دبال يذلا عدارلا عزاولا تدقف قدأ ةرابعب وأ ©يحورلاو يدلا هيجوتلا

 .ةيحورلا ةطلسلل هنم

 امدنع مويلا يمالسإلا ملاعلا يف ةيضابإلا تاعمتجملا اأ بسحأو
 اذه قيبطت يف تدهزو رخآل وأ لماعل أدبملا اذه نع يلختلا ىلع تربجأ

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبمب ذخألا فعضل ماهلا يدقعلا لصألا

 .اهتاموقم نم موقم مهأ تدقف «مهدادجأ هب ذخألا يف نواهتي مل يذلا

 نابوذلا ريذن اذه نأل لكك ىمالسإلا عمتجملل ةميظع ةراسخ هذهو

 .نآرقلا لوصأ نم لصأ نع لختو ،لالحنالاو

 ايلمع أدبملا اذه قيبطت نيب طبرت ىلا ةقيثولا ةلصلا بيبللا نع ىفخت الو
 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا أل ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ادبم نيبو

 .ماهلا ىعامتجالا أدبلل اذه ى يلمعلا بناجلا يه

 ةوعدلا جهنم ي اتباث الصأ ناك أدبملا اذه نإف ،رمأ نم نكي امهمو

 تاقالعلا لك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا حور ىلع مئاقلا ةيضابإلا دنع

 دارفألاب اقلعتم مأ ،مهنيب اميف دارفألاب اقلعتم ناك ام اهنم ءاوس ،ةيعامتجالا

 .موكحملا عم مكاحلاب مأ ةعامجلا عم

 لصألا اذه اوقبط ادحأ فيخت ال ىلا مهنيبالمب نيملسملا أ ول عقاولاو

 نييناملعو ،نييبيلص :مالسإلا ءادعأ عم مهلماعت ين تلمع اقيبطت ينآرقلا

 هنماضتو هتوطسو هتزع يمالسإلا عمتجملا ىلإ اوداعأل ،ةنياهصو

 زازتعالا نع ربعي لصألا اذه قيبطت أل مهسفنأ مهؤادعأ مهمرتحالو

 ةعيرش ىلع ىنبت نأ يغبني ىلا ةقثلا هذهو زازتعالا اذه ،اهب ةقثلاو سفنلاب

 .(ه :نوقنانملا ةروس) همنينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هلل ول اهدحو هللا ا
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 ةيضابإلا رتنع ةوعدلا بش

 رمأ نم اولاوو ہهئادعأب اوزتعاف ةيآلا اوسكح مويلا (نيملسملا) 3

 ىلاعتو هناحبس هلل او .ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختا نيح ،هوداعي نأ هللاا

 ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمأ نيذلا اهيأايإل : الئاق مهبطاخ

 موقلا يدهي ال هلل ا نإ مهنم هنإف مكنم مهوتي نمو .ضعب ءايلوأ مهضعب
 .(51 :ةدئاملا ةروس) ؛4نيملاظلا

 ىتح ملاعلا ءاخأ لك يف نيملسملا يسآمب ليلدتلا ىلإ انل ةجاح الو

 .مادقألاب نوساديأ _ مهيف فعضلا ةطقن ييلصلا برغلا ملع دقو ۔اوحبصأ

 ةكرابمب .اراهن اراهج مهتاسدقمو مهمرح كتهتو ،جاعنلا حبذ نوجذيو

 .ةدحتملا ممألا

 ةقيقحلا نيعب مالسإلا ءادعأ ىلإ رظنت نأ ةيمالسإلا تاعمتجملل ىنأو

 مهضعب مهتاقالع يف مهنيد ميلاعت نوقبطي ال مهتاذ دح يف مهو عقاولاو

 هلعفب ال هلوقب املسم ملسملا ادغو ...تاموكحو تاعامجو ادارفأ ضعبب

 هلل ا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم يف حالص يأف ‘هساسحإب ال هناسلبو

 ؟هبذكت هلامعأ لكو مالسإلا ىلإ ءامتنالا يعديو

 ملسم نيبو ،هبلق همالسإ زواجي ال يذلا ملسملا اذه نيب ىواسي فيك

 ؟ةداهشلا ةملك لولدم قطنت هحراوج لك

 :ملسملا اذه نم ةيضابإلا فقوم ًاللح ،رمعم يحي يلع خيشلا لوقي
 لهأ نيب هانلخدأو مالسإلاب هانفصو يذلا ملسملا اذه نأ ةيضابإلا ىري»

 ةبحملا هلمشت نأ نكمي الو ،نيقداصلا عم يواستلاب مركي نأ قحي ال ،ديحوتلا

 خيبوتلاو عيرقتلا عمسي نأو ،نينمؤملا نم ةظلغلا دجي نأ بجي لب ،نيدلا يف

 ىتح هعم لماعتلا للقيو ،هنم ةءاربلا نلعت نأو ،هنع داعتبالا بلطي نأو

 نأ امإف هيلإ الإ هللا نم اجلم دجي الو \تبحر امب ضرألا هيلع قيضت
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 يضابإلا رتع ةوعدلا بن

 نأو ،ةدابعلل رخسي نأو ،نامجإلل هبلق حتفي نأو مالسإلل هردص هلل ا 7
 .مالسإلا ةريظح ىلإ دوعيو ،©بكترا امم بونيف ءةيصعملا نيبو هنيب دعايي
 هرصاوأ طبترتف ‘ىوهلاو سفنلا داهج لصاوتملا داهجلاو علاصلا لمعلاب

 نأ امإو .هلل ا ي ( قيفوتلاو ةيادهلا دعب حبصيو كسانلا رصاوأب ذئنيح

 نع دعتبيو ةبوتلا نع ربكتسيو ،نايصعلا ىلع رصيو ،ناطيشلا ىلإ سكتري

 نأ هلل ا ءايلوأل نكمي ال ذئنيحو ،لالضلاو ةياوغلا يف رمتسيو «سفنلا ةبساح
 ةنمؤملا بولقلا نإو ،ةيصعملاب هرهاج نمع اوضري نأ الو }هللا ودع اوبحي

 ©‘ه«.نارفغلاو ةمحرلا هنم بلطتل نايدلا كيلملا ىلإ هجتت نأ يبحتستل

 :ركنملا دع وهنلاو قورعملاب رمألا عمتجم
 ةجيتن وه ةيضابإلا تاعمتجملا يف ةءاربلاو ةيالولا قيبطت يعقاولاو

 هسيسأت وه لضافلا عمتجملا مايق يف لصألا أ يف ةيراضحلا مهتيؤرل ةيعيبط

 عمتجب يف ناتمزالتملا ناتفصلا ناتاه «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع

 : ك لوسرلا ريبعت دح ىلع امهرابتعاب ،ةدشارلا ةفالخلاو ،ةميركلا ةوبنلا

 .«هلل ا هلذخ امهلذخ نمو هلل ا هرصن امهرصن نم هلل ا دنج نم نادنج»

 يلا مئاعدلا مهأ نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناك مث نمو

 مهنأل ءاهب اورم ييلا تالاحلا عيمج يف مهتوعد ةوعدلا لهأ اهيلع ماقأ
 ،كلذ يف ةريثكلا ةيعطقلا صوصنلل نيدلا نم مهيلع ابجاو كلذ نوري اوناك
 ىلع دمتعي ملام ،هتوق ىلع ىقيي ال مهنيب يعامتجالا كسامتلا ثأل مث

 نيب ‘تاقفلاو تاقبطلا عيمج نيب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا قيبطت

 .موكحملاو مكاحلا

 .ةكص اج ةيضابالا :رمعم يح يلع -1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 فيك ءالجب ظحلي ةبراغملاو ةقراشملا دنع ةيضابإلا ريسلا يف رظانلاو

 اهطابترال ‘هب نوصاوتي ام ةمدقم ىف ةريعشلا هذه ةماقإب ةيصرلا يتأت

 ام عمتجيف ةءاربلاو ةيالولا قيبطت نكم ال ذإ ةءاربلاو ةيالولا لصأب مزالت
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ادبم هتاعامجو هدارفأ نيب ضهن اذإ الإ

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نوكيأ :يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا لئس دقف

 لهأل ةيالولا أ ىرت الأ .معن :باجأف ؟ةءاربلاو ةيالولا رمأ نم ركنملا

 الأ ًةيصعملاب نياماعلا ركنملا لهأ ىلع ةءاربلاو ڵ©فورعملاب نيلماعلا ةعاطلا

 مهوتي نمو :لاقو نيرفاكلا ىلوتي نم ىلع باذعلا بجوأ هنأ ىرت
 () .(51 :ةدئاملا ةروس) ههنيملاظلا موقلا يدهي ال هلل ا نإ مهنم هنإف مكنم

 دنع ةوعدلا لئاسو نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رسأل ردغير

 ةيلمعلا ةيبرتلا ىلع دمتعي يذلا يحورلا نيوكتلا راطإ يف الخاد ةيضابإلا
 ةموادملاو ةالصلا ةرثكو ،هتوالت ىلع صرحلاو نآرقلا ةءارقب ةيعامتجالا
 ومسلاو سفنلا ةيكزتل ةماه لئاسو اهلك اهتاذ دح يف هذهو .اهتماقإ ىلع

 ةلاسر رشنو هلل ا ةوعد غيلبت ىوس اهل فده ال ةينابر حبصت نأ ىلإ اهب

 يف الخدي نأ امهب ىرحأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو :7

 ةيلوؤسم يلوتل لهؤملا صخشلا نأل عمتجملا دارفأ سوفن ةيكزت لئاسو
 ةَحصاح تافصب فصتي نأ هل يغبني ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 لك نوكي نأ كلذ ىنعمو {ةريطخلا ةيلوؤسملا هذهب اريدج نوكيل هلهؤت
 حلصيل هيهاون نع ًايهتنم ،هلل ا رمأب ارمتؤم هتاذ دح ىف عمتجا دارفأ نم

 سايقملا اذه دحاولا عمتخا يف ملسم لك عضرو اذإف ءادتقالاو .

 ءةشحافلا هيف لقت احلاص ًاحلصم هلك عمتحلا حبصأ هسفن حالصل اساسأ

 .147ص 2ج فشاكلا ديسلا ت تاباوجلاو ريسلا -|
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 هل أل بيسحوأ بيقر ىلإ جاتحم ريغ درف لك ودغيو .ركنملا .دن

 قيرطلا ىلع ريستل اهذخأ اهانعم سفنلا ةبقارمو ‘هسفن نم ًابيسحو ايقر

 .هلك عمتجا ماقتسا ميقتسملا طارصلا ىلع درف لك راس اذإو ‘يوسلا

 ةريسلاو خيراتلا بتك اهيورت يلا تاياكحلا ىلإ دوعي امدنع سرادلاو

 فصرو ىلع نيقفتم نيخرؤملا لعج امم ابجع ارقي ،ةارشلا نع مجارتلاو

 يذلا غيلبلا فصولا كلذو ،«راهنلا دوسأو ليللا نابهر» :مهنأب ةارشلا

 :مهنع لوقي ثيح يراشلا ةزمح وبأ ريهاشملا مهتداق دحأ هب مهفصو

 نع ةليقث ،مهنيعأ رشلا نع.ةضيضغ ،مهبابش يف نولهتكم هللاو بابش»

 ةيحنم ليللا فوج يف مهيلإ هللا رظن دق {ةدابع ءاضنأ مهلجرأ لطابلا

 ىكبةنجلاركذ نم ةيآ ىلع مهدحأ رم املك { نآرقلا ءازجأ ىلع مهبالصأ

 هينذأ نيب منهج ريفز نأك افوخ قهش ش رانلا ركذ نم ةيآب رم املكو اقوش

 .راهنلا لالكب ليللا لالك اولصو ،مهبكزرو مههابج ضرألا تلكأ دق
 ءاضنأ مايصلا ةرثكو مايقلا لوط نم مهماسجأ ةلحان مهناولأ ةرفصم

 .)«. ةدابع

 ةمزال ةرورض ةيحورلا ةئبعتلا تناك قيمعلا ىناميإلا قلطنملا اذه نم

 ةئفلا هجاوت لا ةليلقلا ةئفلا مهنأ نوقثاو مهتأكو ةيركسعلا ةئبعتلا لبق

 هجاوي نلو ،ةيعونلا ةوقلا الإ ةيددعلا ةوقلا نزاوت ةوق ةمث سيلف ةريثكلا

 .دفنت ال يلا ةيحورلا ةيناميإلا ةئبعتلاب لإ ةريثكلا ةدعلاو ددعلا حالس

 الوأ ايحور ًادادعإ تاعامجلاو دارفألا دادعإ نم دب ال ناك انه نم

 ًاقنو مهتالماعمو مهقالخأو مهتافرصت ودغت ثيحب ‘عيش لك لبقو

 .ةخسارلا ةيدقعلا مموصأو .ةتباثلا ةيمالسإلا مهتديقعل اساكعناو

 .215كرص ،ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس 1
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 يضابإلا رثع ةوعرلا بش

 فورعملاب رمألا عمتجت يئ ينابرلا جهنملا اذه اوراتخا امدنع 3

 اوعضوف ،ةيناديملا ةدهاجملاو {ةيلمعلا ةقيرطلا اودمتعا ركنملا نع ىهنلاو

 ةدابعلا ىلع موقي امراص احجان رب اودجو امنيأو اوناك امثيح ةيمويلا مهتايح

 .ةريبكو ةريغص لك ىق هللا ةبقارمو ةرمتسملا

 انه ىنعأ الو ،ةمقيقد ةظفاحم ةالصلا ىلع ةظفاحملا ،مظنلا هذه زربأ نمو

 مهنع فرغ ام اهب نيعأ اَمَتِ ،هنم غ ورفم رمأ كلذف ةضورفملا تاولصلا

 ،هظفحو نآرقلا ةوالت ىلع ةموادملاو ،راهنلا مايصو ليللا مايقب داهتجا نم

 .داهزلاو دابعلاو ءارقلا مهتعامج يف رثك ىتح

 دصقم الإ جهنملا اذهب مازتلالاو ةريسلا هذه ىلع ةارشلا صرح امو
 ومسلاو :سفنل ةيكزتل ةماه ةيوبرت لئاسو تادابعلا حبصت نأ وهو ىمسأ

 ةلاسر رشنو ،هلل ا ةوعد غيلبت ىوس اهل فده ال ةينابر حبصت نأ ىلإ اهب

 الإ سنالاو نجلا تقلخ امو :ىلاعت هلوق لاشماو ،مالسإلا

 .(56 :تايراذلا ةروسر«هئنودبعيل

 ةعيرش قيبطتب ديدشلا مهمازتلا ةارشلا اهب زيمت ييلا تافصلا مهأ نم إ

 اومر ىتح حلاصلا فلسلاو نيدشارلا ءافلخلا ةريسب يوقلا مهكسمتو ،هلل ا

 مهنع لاقي ام مهينعي نكي مل و ‘كلذ ريغو \بصعتلاو تمزتلاو ددشنتلاب
 امو نوتأي ام لك يق هلوسرلو هلل ءاضرإ كلذ نوكي نأ مهينعي ام ردقب

 تعزتنا ءاهب اوزيمت تازيم مهيلع تفضأ ةخسارلا ةديقعلا هذهو ،نورذي

 ."عم قيدصلاو ودعلا نم باجعإلا

 ،تباث نامبإ اووذ مهنأ ىلع ةقفتم ةنيدحلاو ةميدقلا تاساردلا لكو

 ةليلق ةلق نكلو ،ةيلاع قالخأو ئدابم باحصأ مهنأو ،ةخسار هديقعو

 ..03٥1ص قباس رلصم :فورعم ناميلس دمحأ -

- ¡;2 - 

  



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا ىبن

 ىلوألا ناك ذإ ،كلذك نونوكي ةارشلا تلعج لا لماوعلاو 7

 ةديقع ناميإلا نأ ىرت يلا ةتباثلا ةارشلا ةديقع ىلإ تازيمملا هذه عجرن نأ

 نم نيسرادلا ضعب هيلإ بهذي ام ةارشلا نع يفني ام اذهو لمعو لوقو

 ةطلسلا ىلإ لوصولا وه تاطلسلاو ماكحلا ىلع درمتلا نم مهضرغ نأ

 .ادرمتو ةسفانم

 مهنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت اهوضاخ قلا ةيبرحلا عئاقولا لك نأ ىلع

 مكحلا اولوح نيذلا مهموصخ فده كلذ ناك امك ايندل ابلط اوججرخي مل

 بلغألا يف مهجورخ رسفي ام اذهو { اولو ةنيزو ادوضع اكلم يمالسإلا
 دأ نوكردي مهو كلذك اوناك ،ةريثكلا ةئفلل ةهجاوملا ةليلقلا ةئفلاب معألا

 راثياو ايندلا بح نكلو ،مهل مههرك مغر نيمكاحلا عم سانلا ةيبلغأ

 امإو ،ائيش جورخلا رمأ نم مهمهي ال نييدايح امإ سانلا تلعج ةمالسلا

 هاجتالا اذه يف طروتي مل و ،ذوفنلاو هاجلاو بترملا ىلع نيصيرح نييويند
 اوطروت نيذلا امنإو - كلذ يف نوروذعم مهلعلف «مهدحو سانلا نم ةماعلا

 مهل اونيزف ماكحلا نم ةملظلاو ةروجلا بناج ىلإ اوفقو ءاهقفو ءاملع

 .مهقسفو مهروج مهل اوللحو ،مهملظ

 ،ةارش مهسفنأ اومس فسؤملا يمالسإلا عقاولل روصتلا اذه ىلع ءانبو

 نع اريبعت ءارشلا ةلحرم مهتاعمتجب ىلع ظافحلا لحارم يف اوططخو
 هسفن يرشي نم سانلا نمو :ىلاعت هلوق نم دمتسملا اذه مهروصت
 ىلح هلل ا ناوضر ءاغتبا جرخي نمو .(208 :ةرقبلا ةروس) : ا ةاضرم ءاغتبا

 نوذخأي ةارشلا ناك كلذكو ،نيملسملا هناوخإ عم يلمعلا هكولس يف كلذ

 ءارو يرجلاو ىوهلا عم هتيبلاغ عمتجت يف ةمراص ةيمالسإ ةيبرتب مهسفنا
 .ةيويندلا تاوهشلا
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 يث ىتح ةيمالسإلا ةيبزنلاب مازتلالا ىلع ةارشلا صرح رهظ 3
 ىلع اينبم نوكي نأ هل يغبني يمالسإلا شيخلا نإف } ةيركسعلا تاميظنتلا

 .هلل ا دنع نم داهجلا ءازج راظتناو حالصلاو ىوقتلا

 يبأو ،قحلا بلاط ةدايق تحت ةارشلا شويج يف صرحلا اذه ىلخ دقو

 يبأو ،نامحع يف دوعسم نب ىدنلجلاو زاجحلاو نميلا يف "يراشلا ةزمح

 كلام نب تلصلاو ،يمالسإلا برغملا يف حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا

 .ةيقيرفإ قرش تاجوتف ي

 نيتئام نم نوكتت ةعومجب لك تاعومجب لإ مسقي الاثم ىدنلخجلا شيج ناك

 ةفرعملاو ملعلا لهأ نم نوكي نأ طرتشي ،دئاق مهسأر ىلع يدنج ةئامعبرأ لإ

 مهنيد رمأ مهملعي بدؤم دونج ةرشع لك سأر ىلع نعي امك « مزحلاو هقفلاو

 يرهش ءاطع مهف حنمي ناكو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مهيف ميقيو

 املس نيملاعلا بر هلل مهصالخإ يه ةارشلا اهب زيمتي يلا ةمسلا إ

 ةروشلاو ،قحلا قاقحإ لجأ نم امنإو ايند لجأ نم نولتاقي ال مهف ،ابرحو
 .نايغطلاو ملظلا ىلع

 ةيئادعلا هتعزنب فورعملا يناتسرهشلاف مهموصخ كلذب فزنعا دقو

 مهكولس نإو ،«موصو ةالص لهأ مهنإ» :مهنع لوقي (جراوخلل)
 هلل ا ةعاطب ديدشلا مهمازتلاو مهقدصو مهتحارص يف ىلجتي يمالسإلا

 ).مهتالاح لك يف يورخألا ءازخلا راضحتساو

 مهئارقو ةباحصلا لضافأ نم مهتمئأ بلغأو كلذك نونوكي ال فيكو

 قباس عجرم :مشاه بلاط يدهمو .و:٥ص ،دج ،نايعألا ةفحت :يملاسلا خيشلا رظني 1
 .!8قاص

 .ج راوخلاب قلعتملا لصفلا لحنلاو للملا نيب لصفلا :يناتسرهشلا ،عحاري -2
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 ررم _
 عيضابإلا رتع ةوعرلا 1 .---

 :حماسملا ى لا دنعل - 7

 ةيواز نم (جراوخلا) ىلإ رظنلا ىلع نوثدحماو ىمادقلا نوخرؤملا بأد
 نود بناج ىيف لطابلا ضزتفتو رخآ نود بناج يف قحلا ضزنفت ةيداحأ

 انايحأ زيحتلا اذه غلب دقو \فاحجإلا ناكو فيحلا ناك انه نمو رخأ

 رداصملا مهب هروصت ام كلذ ىلع لاثمك ذخأنلو ريهشتلاو ريوزتلا دح

 عامدلا كفسل فيسلا نولمحي ،نوفرطتم ،نودتعم مهنأ ىلع ةميدقلا

 رداصملا هذه نأ عم ،دئاقل نوداقني الو مكاحل نوخضري ال ةادب فالجأ

 ةداهشلا هذه نوكت ال ملف ،مهنايغطو نييومألا توربج فرتعت اهسفن

 .ةلباقملا ةيوازلا نم عوضوملا يف ثحبلل - ضورفملا وه امك ۔ ةيفاك
 سانلا ضارعتسا يف تفرطت يلا قرفلا ضعب جراوخلا يف ناك امح

 نأ اقالطإ كلذ ينعي ال نكلو ،اهركذ لحم انه سيل ةيخيرات بابسأل ارظن
 يف هببس ناك فئاوط ىلإ مهقارتفا تإ لب كلذك مهلك اوناك (جراوخلا)
 كلذ ثدح امك هلل ا ىلإ ةوعدلا جهنم يف يساسأ فالتخا نايحألا بلاغ

 .ه 64 ةنس جورخلا ىلإ ةقرازألا مهاعد نيح

 موي ىلإ ةيضابإلا ءاقب بابسأ نم نأ "نيفصنملا نيسرادلل نبيت دقو
 مهتنورمو ،مهحماستو ،مهلادتعا ۔ ىرخألا قرفلا تضرقنا ميف _ اذه سانلا

 مهاؤرو ةيخيراتلا مهفقاوم لكو .فلاخملاو مصخلا عم ةيوعدلاو ةيركفلا

 يف ادكؤم هاحجتالا اذه ءاج دقو .كلذب مهل دهشت ةيدقعلا مهلوصأو ةيركفلا

 .لئاوألا مهتمأ دحأ ةريس

 .يمالسإلا خيراتلا :رمع قرراف/د اضيأ .هص © ةيضابإلا :بجر ميلحلا دبع/د ،عجاري -

 ۔64 ؤص
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 عّيضابإلا دنع ةوعرلا جرم

 تعباتت مث...» :رباج مامإلل رصاعم وهو ناوكذ نب ملاس مامإلا لوقي

 ىضم نم ليبس نوضريو ،هدحو هللا نومكحي نيملسملا جراوخ كلذ ىلع

 مهئاسن جورف نولحتسي الو ،مهموق ةيرذ نولتقي ال ،نيملسملا نم مهلبق
 نودؤيو مهنم تاريملا نوعطقي الو ،مهلاومأ نوسمخي الو ،مهنوضرعتي الو

 مهدنع نمأيو ،مهريغ نمو مهدوهعب نوفويو مهريغ ىلإو مهيلإ ةنامألا

 الو ،مهتلالض يف نوكشي اونوكي نأ ريغ نم "مهموق نم لرتعملاو فاكلا
 نولصيو ،لالضلا الإ قحلا دعب سيلو ،ةلزنم لطابلاو قحلا نيب مهذاختا

 تكلم امو ليبسلا نباو ميتيلاو بحاصلاو راجلا قح نوفرعيو ،محرلا
 ©)«...مهنامبأ

 فوع نب راتخملا ةزمح وبأ وهو نيروهشملا مهلاطبأ دحأ نع رثأ دقو

 وأ ،نثو دباع اكرشم الإ مهنم نحنو انم سانلا » :ةروهشملا هتلوق ،يملاسلا

 })«.ًارجاف امامإ وأ ،باتكلا لهأ نم ارفاك

 © بصعتلا مدعو ،حماستلا إدبم ميظعلا يمالسإلا أدبملا اذه نم اقالطنا

 ةيبرح ةسايس ةيضابإلل ناك نيدلا يف اناوخإ مهرابتعاب نيملسملا ةبحو
 ميق نم هلمحت امل قيدصلاو ودعلا رهبت ةحصان تاحفص لازت ال \ةحضاو

 ةنسو هللا باتك نم اهلك ةاقتسم ةيقار ةيناسنإ لثمو ،ةيلاع ةيمالسإ

 .ميركلا هلوسر

 مهموصخ اهمدختسا امك فنعلا لئاسو اومدختسي مل ةيضابإلا تإ

 نسحأ يه نێلاب ةلداجلاو {ةنداهملاو شةملاسملا مهنع فرع امنإو مهدض

 ةصيصخلا هذه لجأ نم مهو .توملاو رطخلل اضرعت عقاوملا دشأ يف ىتح

 .95 ةقرو .(نامع ةنطلس) بيسلا ،دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم (خم) ةيضابإلا ريس -1
 .249 ص 823ج يناغألا 2
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 يضابإلا رنع ةوعدلا ىبت

 .جورخلا نع مهدوعقل مهل اريبعت (ةدعقلا) ةقرازألا "7

 ةيضابإلا ملع يسايسلا مقاولاب كاكتحالاو ةبرجتلا نأ يف كش نم امو

 .مهكولس يف ةحضاو ةمس تزربف هل ا ىلإ ةوعدلا يف ةيجهنملا هذه

 سادرم لالب يبأ معزت نم ءادتبا مهخيرات لاوط مهاؤرو ،مهفقاومو
 .(ه55-61) نس نيبام ةرصبلاب مهتعامج

 نع ةيثارتلا بتكلا اهيورت ةرثؤم دهاشم يف حورلا هذه تدسج دقو
 دايز نبا شيج نوعبرألا هباحصأو لالب وبأ اهيف عفاد يلا (كسآ) ةكرعم

 اددع نيشيجلا نيب ؤفاكتلا مدع مغر مهبناج ىلإ رصنلا ناكو ،مرمرعلا

 يف ةدلاخ تلظ فقاوملاو ربعلا نم لالب وبأ هكرتام نأ بسحأو ةدعو

 يمالسإلا لماعتلا نوكي فيك ةيلمع ةقيرطب مم نيبي ثيح ةارشلا ناهذأ

 .امازهناو اراصتنا تالاحلا لك يف ءادعألا عم

 :هتريس يف يراجملا ناطحق وبأ مامإلا لوقي

 هباحصأو ريدح نب سادرملا جرخ ىذألاو نيملسملا يف لتقلا رثك املف»

 موي باونلا ءاجرل اباستحاو ابضغ ذ هلل مهسفن ا نيعئاب (هلل ١ مهمحر)

 ىلخ يف اليلق اوناك مهنأل «مهتمزل ةضيرفل مهجورخ نكي مل و ،ةمايقلا
 مهودع ددع فصن اوناك اذإ نيملسملا ىلع داهجلا ضرف امنإو ،ريثك

 سادرم نكلو هلل ا ليبس ق جورخلا مهيلع بجو ماقملا مهعسي ال ذئنيحو

 اولسوت ةليسو مهلاتق ناك امنإو هباحصأو وه ةداهشلا بلط (هلل ا همحر)

 ©>«...هلل ا ىلإ اهب

 ريسل ١ رظني ] ةفورعم ةريس هلو يرحفهلا ين اغلا نرقلا ق نامع ةمأو ءاملع نم ناطحق وب ا -[

 .!جح تاباوجلاو
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 يضابإلا رتنع ةوعدلا بن

 نيبا روج نم ارارف ةرصبلا نم جورخلا ىلع هباحصأو وه مزع 3

 .لالب ابأ اوراتخاف هترمإ يف نوريسي مهل مامإ ريمأت يف اورواشت ،هملظو دايز
 احضاو اكلسم اذه هجورخ يف كلس دقلو الحر نيعبرأ مهددع ناكو

 ال» : ًالئاق ضارعتسالاب نيدي ال ناك دقف ‘فنعلا ذبنو لادتعالاب مستي

 .«انيمح ام الإ يجن الو ءانلتاقي نم الإ لتاقن

 اهنأل ةنمؤملا ةيوقلا سوفنلا الإ اهعيطتسي ال ةيساق طورش ءارشللو
 ظوظح نم مهسفنأ اوصلخ نيذلا لاطبألا ىلعو ،ةقلطملا ةيئادفلا ىلع ةمئاق

 .مهفويس تاحفص نم ةنجلا ىلإ اورظنو ةرخآلاب مهبولق تقلعتو ءايندلا

 ام ةروطخ ىلع هل ةيعوت مهنم دحاو لكل الئاق هباحصأ يقتني ناك مت نمو

 ديرت ال \هتاضرم ءاغتباو هلل ا ليبس ىق اداهج جرخت كنإ» :هيلع لبقم وه

 تنأ ،ةعجر اهيلإ كل الو ةجاح ايندلا يف كل الو ءايندلا ضارغأ نم ائيش

 ىلإ جراخلا ،اهبلط يف دهاجملا ةرخآلا يف بغارلا ،اهل ضغبملا ايندلا ي دهازلا

 كنأو ءايندلا ىلإ كل ةعجر ال كنأو ،لوتقم كنأ ملعاف ،هريغ ال لتقلا
 .ةلاحلا هذه ىلع تنك نإف هلل ا ىقلت ىتح ،قحلا الإ ءيش ال كمامأ ضام
 ث كنيد ضقاو ،كتانبلو كتجاح ايندلا نم ضقاف ،كءاروام ىلإ عجراف

 كل ةعجر ال نأ مهملعأو ،كلهأ عدوو ‘كرمأ يف دجو ،كسفن رتساو

 6»«.كتعياب تغرف اذإف ،مهيلإ

 يذلا ءارشلا كلسم ىلع دكؤي ثيح ةياورلا هذه (دربملا) دضعيو
 نإف ،هدعب ةيضابإلا دنع نيدلا كلاسم نم راصف هباحصأل لالب وبأ هنس
 : هل لاقف يراصنألا حابر نيب هلل ا دبع وهو هل اقيدص يقل لالب ابأ

 «؟ديرت نيأ»

 .2365ص اج ،تاباوجلاو ريسلا -1
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 عضاب لا دتحع ةوعرلا عرشم

 ماكحأ نم ىباحصأ نايدأو نيدب برهأ نأ ديرأ « : لالب وبأ لاقف

 :لاق .«ال» :لاق «؟دحأ مكب معأ »: هل لاقف .«ةروجلا ءالؤه

 .«كب ىتؤي نأو ؛معن» : لاق .«اهوركم يلع فاخت وأ» :لإق .«عجرا»

 نم الإ لتاقأ او .ادحأ فيخأ الو افيس در جأ ا ينإف © فخت ال» :لاق

 » ےضم من .لتاق

 شيج عم دايز نبا باحصأ نم لجرب ىقتلا (كسآ) لصو امدنعو
 امنإ» :اولاقف ،«؟متنأ انلاتقل نودصاقأ» :لالب وبأ مهب حاصف ناسارخ ديري

 الو ضرألا يف دسفنل جرخن مل انإ متيقل نم اوغيليأ» :لاقف «ناسارحخ ديرن

 ذخأن الو ءانلتاقي نم الإ إ لتاقن انسلو ؛ملظلا نم ابره نكلو ادحأ ع ورنل

 )« .انتايطعأ لإ ءيفلا نم

 ايدتهم ث هللا لوسرب ًايدتقم لالب وبأ هنس يذلا كلسملا وه اذه

 هدعب حبصيل ،جراوخلا نم نيفرطتملا ةريس كلذ ي افلاخم «هللا باتكب

 .ةيضابإلا نم هتريسب عنتقا نم ابحال قيرطو ،اميقتسم ًاجهنم
 دنع الإ فيسلا لامعتسا مدع ىلع نيصيرح ةارشلا حبصأ اذكهو

 كلاسم اهومسف نيدلاب اهوطبر ةيبرح ةسايس جاهتناو ىوصقلا ةرورضلا

 اودجوأ اذلو .نيمزهنم وأ نيرصتنم اهيلع نونوكي يلا تالاحلا يهو ،نيدلا
 مهبتك تعضو .نامتكلاو ،ءارشلاو عافدلاو روهظلا يهو ةعبرأ كلاسم

 .ديدس يعور نيعب رظن ىلع لدت ،ةقيقد امظنو اطورش اهل ةيدقعلا

 نيملسملا ءامد يف مهعروو مهصرح كلاسملا هذه يف ظحلن ام زربأو

 .183ص &2ج لماكلا :دربملا 1

 .185كص قباسلا ردصملا -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ةلاح يق الإ نيملسملا نم مهيفلاخم ءامد لحتست ال ةيضابإلا ًإف امهلاومأو
 يف يلاطيجلا ليعامسا خيشلا لوقي .فلاخملا ىلع ةجحلا ءاقلإ دعبو ابرح
 ادبملا اذه قبط دقو .«هب ءادتبالاو ملظلاب ءامدلا لحتو» :مالسإلا دعاوق

 اقرشم مهريغ وأ نييومألا دض اهوضاخ نيلا ةيبرحلا عئاقولا لك يف ايلمع

 راوحلاب مهموصخ مهأدبب مهصرح نع خيراتلا بتك ترتاوت دقف ،ابرغمو
 نع اعافد الإ لاتقلاب نوأدييال مه لب ،لاتقلاب !دبلا لبق ةجحلا ةماقإو

 راوحلا مادختسا ىلع ةيمالسإلا قرفلا صرحأ نم اوناك دقف «سفنلا

 ءامد ةقارإو فيسلا مادختسا نع اديعب حلصلاو مهافتلا ىلإ لوصولا ةلواحمو

 .نيملسملا

 ،لاتقلا نالعإو ةجحلا ةماقإو ،ةوعدلا دعب الإ لاتق مهدنع زوجت الف

 يي ةوق هيف ام لكو حالسلاو ليخلا الإ برحلا ي نيفلاخملا مئانغ لح الو
 بهذلا نأ نم مغرلا ىلع اهباحصأ ىلإ ةضفلاو بهذلا نودريو \بورحلا
 ففعتلا عباط نكلو ،برحلا ةلصاومل نيماه نيدعاسم نانوكي دق ةضفلاو

 .كلذ نم مهعنمي هيلع اولبُج يذلا

 :هلوق يف لادتعالاو حماستلاب ةمستملا ةيضابإلا ةريس يشيقرلا صخل دقو

 .مهنونعلي الو ،َقح ريغب مهنولتقي الو سانلا نوضزتعي ال نوملسملاو»

 ىتح اموق نولتاقي الو ،هب نوضريو مكحلاب نورقي مهو "مهنم نوؤربي الو

 يف دح الو ىوه يف ةلوليمو ةهبشب نوذخأيالو إمالسإلا ىلإ مهوعدي
 دعب الإ سانلا نولتاقي الو ،اليبس نوعطقي الو .انمآ نوفيخي الو ،ةهبش

 درن الو مهلايع يبسن الو ]ةلبقلا لهأ لام منغن الو ...عانتمالاو يغبلا

 ص 2ج .مالسإلا دعاوق :ىلاطيجلا -1
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 مل نإ هلتقنف اربدم عبتن الو نامألا دعب سانلا فيخن الو اهلهأ ىلع ةبوتلا

 ءاملعلا اهيلع ىضم تلا انتريس هذهف ءابرح انل بصني الو اليتق انل لتقي

 ")«.انفالسأو انتمأ نم هلل اب

 مهموصخ هيف ناك يذلا تقولا يف مهنم يمالسإلا فقوملا اذه ناك
 لتقلاو عادخلاو ةدابإلا قرط لك مهعم نومدختسي ةصاخب نييومألا نم

 نيبو مهنيب انراق ولو» :ددصلا اذه يف مشاه بلاط يدهم لوقي .يعامجلا

 بورح يف ترهظ دقف ةيحانلا هذه ىف اعساش انوب اندجول نييومألا

 يف ةيمالسإلا ميقلا ىلع جورخلاو "يودبلا عباطلاو ةيشحولا نييومألا
 .»... ةيضابالل مهبورح

 جهنم عابتا ىلع ةارشلا صرح نحلي ةيخر اتلا صوصنلل عبتتملاو

 بادآ مهل اومسري نأ مهمامعز توفي نكي مل و \برحلا يف نيعم يمالسإ

 ةفصب جراوخلا أ ىلع لدت ةريثك ةيخيرات اصوصن دجن اننأ قحلاو ،لاتقلا

 جاهتنا ىلع نيصيرح امئاد اوناك ،فنعلاب مهل باتكلا ماهتا مغر ةماع

 يلا ثداوحلا ضعبب ةربع الو «ايندلل ابلط ال ةرخآلل ًابلط اوجرخ امنإ مهتأ

 عم ترألا نب بابخ ني هلل ا دبع لتقم لثم باتكلا ضعب اهيلع زكري

 :جرخ ةليل هباحصأل حرشُم نب حلاص لوقي كلذ

 نوكي نأ الإ سانلا نم دحأ لاتق ىلإ اولجعت الو هل ا دابع هلل ا اوقتا»

 ثيح هلل ابضغ متجرخ امنإ مكنإف «مكل نوبصتيو ،مكنوديري اموق

 تذح و ئ اهلح ريغب ءامدلا تكفسن ضرأل ١ ق يصعو ئ همراحم تكهتن ١

 .76ظ ةقرو (خم) ؤمالظلا حابصم :يشيقرلا 1
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 ام لك ًةإف «اهب اولمعت مث الامعأ موق ىلع اوبيعت الف ءاهقح ريغب لاومألا

 .«..نولوؤسم هنع متنأ نولماع متنأ

 يلا ةروصلا نع يغي نل ةارشلا دنع داهجلا ةايح يف لاقي ام لك نكل

 يلا ةيئادفلا حورلا كلت ةروص .ائيش اهب لدعي نلو يراشلا ةزمح وبأ اهمسر
 هللا ليبس يف اهنولذيي مهيديأ ىلع مهحاورأ نولمحي بابشلا ءالؤه تعفد

 يف نآرقلاو اذه نوكي فيكف لطاب ىلع نوبلاكتي الو ارش نوفرعي ال
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 عّيضابإلا رنع ةوعدلا جرم

 (. .مهنيعأ بصن هلل ا ةدابعو :مهيديأ

 ،لطابلل جراوخلا داهج جلاعت يهو ةثيدحلاو {ةميدمقلا صوصنلل عبتتملاو

 نع مهزيم يذلا لاسبتسالا حورب باجعإلا ىلع اهعيمج ةقفتم اهاقلي
 اومواقو فيسلا اوعفر هلجأ نم يذلا فدهلا أ ىلع مهعامجإو ،مهريغ

 .ًايورخأ افده الإ نكي مل ملظلا

 ال» :لاق نيح ههجو هلل ا مرك ىلع مامإلا دنع ظحلملا اذه ءاج دقل

 بلط نمك هأطخأف قحلا بلط نم سيلف يدعب نم جراوخلا اولتاقت

 :هيلوت دعب مهدفو لباق ثيح زيزعلا دبع نب رمع ةلوق يفو .«هباصأف لطابلا
 ءاهعاتمو ايند بلطل اذه مكجرخ اوجرخت مل مكنأ تملع دق ينإ»

 ث «.اهليبس متأطخاف ةرخآلا متدرأ مكنكلو

 نيد مهفدهو ةميلس ةارشلا اياون أ ىلع عقاو عامجإلا تإ لوقن نحنو

 قرطلاو ةمدختسملا ةليسولا لوح فالتخالا ىقيب .هيف شاقن ال يورخأ

 يربطلا نع القن ،٥21ص ىةيبرعلا ةباطخلا يف ةيقالخألا ميقلا :روصنم نيسح ديعس /د -1

 .22ص ج
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 ةيضابإلا رتع ةوعرلا عرشم

 ال هتاذ دح يف مكحلا اذهو ءاهلالض ىلع مهموصخ مكح دقو ،ةجهتنملا

 .ىلاعتو هناحبس هلل ا الإ هيف أطخلاو باوصلا رادقم ملعي

 :ددصلا اذه يف نيثدحملا نيسرادلا دحأ لوقي

 يذلا مهقيرط ةحصو «مهتماقتساب نونمؤم مهسفنأ مه اوناك دقل»

 .حاورألاو جهملا هيف اوصخرتسا يذلا داهجلا ةيعرش نودقتعيو ،هيف نوريسي
 صوصنب اوكسمت دقف .ةياغلا نع اوفرحناو \©فدهلا اولض دق اوناك نإو مهو

 بونذلا بنجتو {هميلاعتب لمعلاو نيدلا رئاعش ةماقإو ،ةدابعلاوأ نآرقلا

 نوكي نأ نكميال ناميإلا أ مهنم اداقتعا \بذكلا نم ةءاربلاو {ةريغصلا

 هنع ربعيو ‘لامعألا همجزنت نأ نود ناسللاب رارقإ وأ بلقلاب اقيدصت

 ©")« ...كولسلا

 ىلع ةليلق ةئف مهو ةارشلا اهققح يلا تاراصتنالا يف ربكألا رسلا لعلو

 يه ةيبدألاو ةيداملا تاناكمإلا لك اهل ةريثك ةئف مهو نييومألا مهموصخ

 وه كلذو .كولسلا اذهو ،ةديقعلا هذهب داهجلا ىلإ نيعفدنم اوناك مهنأ

 .رافكلا نودهاجي مهو لئاوألا نوملسملا هب رصتنا يذلا رسلا

 :بابسألا ًالّلحع نيثدحملا نيسرادلا دحأ لوقي

 ءةليلقلا ةئفلاب نولتاقي اوناك مهنأ مهبورح زيميام مهأ لعلو...»

 .ةدعو اددع رثكأ مه نم ىلع رصنلا اوزرحب نأ نوعيطتسيو

 يف مهدهزو ،تولملاب مهتناهتسا ريغ اذه ىلإ جراوخلا عفدي نكي مل و...
 كلمت ال ةلق مهو نونمؤي اوناك ام اريثكو ،ةداهشلا ىلع مهصرحو ،ةايحلا

 حور نكلو ،توملا ىلإ الإ اذه مهجورخب اوريسي نل مهنأ موصخلا كلمي ام

 .201:ص .قباس عجرم :روصنم نيسح ديعس /د 1



 عّيضابإلا رثع ةوعدلا يش

 ©")«...ةروص بذعأ ىف ؤ مه اهتمدقو ،توملا ةعرص مهيلإ تببح 57

 هيلع تراد قلا رواحملا نم اروحم توملاب ةناهتسالا تدغ انه نمو

 ،ةضايفلا رعاشملا هنه تحت اوققح دقو ،مهئابطخو ،مهئارعش دئاصق

 هذهل ةيعيبط جئاتن باتكلا ضعب اهاري ةلهذم تاراصتنا ةبهتلملا ةسامحلاو

 ساسأ ال ريطاسأو تاغلابم رخآ ضعب اهاريو ،ةنمؤملا ةيداهجلا حررلا

 .ةميدقلا رداصملا يف اهرتاوت مغر ةياعدلا ليبق نم يهو .اهيف ةحصلل

 نوكت دق ةيداملا ةوقلا اهززعت مل اذإ ةيداهشتسالا حورلا هذه إ قحلاو

 ددع ةرثك لشم {ةيركسعلا نيزاوملا لتخت امدنع ةيبرحلا ةميزهلا يف اضيأ اببس
 مهل عقو امك امامت .مكحلا ةعقر عاستاو ،ةيركسعلا هتدع قوفتو ،ودعلا

 ةيادب يف ىندألا برغملاو \نامعو ،ءاعنصو ،زاجحلا يف ةعق ةعقاولا كراعملا نابإ

 ©بورحلا ةيادب يف اهدحو ةعاجشلا يفكت ال ذإ .كانه مهتلود سيسأت

 ةروس) ةوق نسم ا ام مش اودعأو :ةميركلا ةي الل اقادصم كلذو

 اضيأ ةيداملا ةوقلا كش الو يعت انه ةوقلاو ء(6ه :لافنألا

 مهتجاذنس ةيضابإلا فوفص يف فعضلا ةطقن تناك ام اريشكو

 لياحتلاو ،ةعيدخلاو ركملا نومدختسي ال مهف ريبعتلا حص نإ ةيركسعلا

 يف ركملا مدعو ءةقثلاو ،ةيريخلا روصتو ،ديدشلا مهعرو كلذ نع مهمصعي

 .مهموصخ
 يبأل عقو ام ال جذومن ركذب يفتكن ةعونتم ةريثك دهاشم خيراتلا يفو

 ةالصلل ةنده مهنم اوبلط نأ دعب هلل ا ديبع شيج نم سادرم نب لالب

 .207 ص قباسلا ردصملا -1
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 عيضابإلا رثع ةوعدلا ن

 .مهفوفص ىلإ...لبق نم ةبلغلا تناكو :دجاسو عكار نيب 7

 يمالسإلا كولسلا اذه اهيف ىلجت لا ةيخيراتلا عئاقولا زربأ نم لعلو

 تومرضح حتف امدنع يدنكلا يحي نب هلل ا دبع دئاقلا مامإلا كولس كليبنلا

 ةيضابإ ةفاك نوخرؤملا عمجأ يذلا ىحلا بلاط ءارصتنم اهلوخدو ،نميلاو

 يف نعطي نم مهيف دجن مل و ،هتسايسو هتريس نسح ىلع ةيضابإ ريغو
 ("). . .هتلادع

 ةعيرشلا قيبطت ىلع ديكألا صرحلاو ديدشلا مازتلالا هتسايس تناك

 دقو ،نيملسملا نم ابهذم هل نيفلاخملا هتلماعم ىف ةحمسلا ةيمالسإلا

 حمسي نأ نود ،ىتيبطتلاو أدبملا نيب قفوي نأ همزحو هعروب عاطتسا
 لثم ةفطاعلا هذه اهيف ىغطت نيلا ةجرحلا تاظحللا يف هريست نأ فطاوعلل

 ىلإ ةقفادلا فطاوعلا اهيف روثت دق نقلا ةبلغلا فقاومو راصتنالا تاظحل

 ةهربأ هدئاق بلط امدنعف .هنم ردصلا ليلغ ءافشإ وأ (مصخلا نم ماقتنالا

 قحلا بلاط نأ عم“هعنم مهلتقو نيبراهلا ىلع زاهجإلا يريمحلا حابصلا نيا
 ًادبمم. المع كلذ ،يرذالبلا ةياور نم وديب امك مهنم نكمت دق ناك

 برخلا ين ربدملا قوخلو ،ملستسملا ىلع زاهجإلا نوزيجي ال نيذلا ةيضابإلا
 هتاذ فقوملا انيأر دقو ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق حرش يف كلذ ءاج امك

 يمالسإلا عباطلا ىلع لدي اذهو ،ديدق يف هموصخ عم راتخملا ةزمح يبأ عم

 نأ عيطتسنو .نيمزهنم مأ اوناك نيرصتنم تالاحلا لك يف ةارشلا كولسل

 قحلا بلاط فقوم يف عيفرلا يمالسإلا يناسنإلا كولسلا اذه لثم سملن

 امدنع وهف ،مهب رفظلاو مهيلع بلغتلا عاطتسا نيذلا نييومألا لامعلا نم

 نب مساقلا يومألا لماعلا هكرت يذلا لمز نب كاحضلا سبح ءاعنص لخد

 118ص ،قباس عجرش :مشاه بلاط يدهم -ا



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا جرم

 يدنكلا ةلبج نب ميهاربإ نم هتماهشو هناسحإو ،ءاعنص ىلع ايلاو ورمع
 ةرداغم ىلوألا ةرملا يف هل حمس نأ دعب ةيناث ةرم رسألا يف عقو يذلا

 لك لب ءاذه يداعملا امهفقوم ءازج قحلا بلاط امهنم مقتني مل ڵ\تومرضح
 :امهل لاقو ،امهحارس قلطأ مث ةريصق ةدم امهسبح هنأ امهعم هلعف ام

 وأ اميقأف ،هوركم امكيلع سيلو ءامكيلمع ةماعلا ةفاخم امكتسبح اغنإ»

 ©ُ)«.نميلا نم جورخلا ابلطف ءامصخشا

 ©نيلتاقم ريغو نيلتاقم سانلا لك ةيمالسإلا هتريسب قحلا بلاط لمشو

 نئازخلا ىلع ىلوتسا نأ دعب اهب ماق يلا تاءارجإلا ىلوأ تناك دقف

 ©تومرضح يف ةيمأ ب لماع يفقنلا ورمع نب مساقلا اهابَج لا لاومألاو

 هروج يف هلثمي ابسن هنم بيرقلا _ يفقثلا فسوي نب جاجحلا لثممو

 هشويج رقفو هرقف مغر لاومألا كلت قحلا بلاط مامإلا دجو امل ،هملظو
 لحتسا الو ءادحاو اسلف لاومألا كلت نم ذخأي نأ لحتسي مل ؛مهتجاحو

 سانلا نيب اهعيزوتب رمأ هَنإ لب اريثك وأ اليلق اهنم هباحصأ يطعي نأ

 الدع هلل ا ةعيرش ىلع مئاق همكح تأ نميلا لهأل دكؤيل ،ةيوسلاب

 .ةيلبقلا وأ ةيبهذملا تافالتخالل ةاعارم نود ،ةاواسمو

 ةيضابإلا نم امهو ناريخ نباو دوعسم نب هلل ا دبع دأ يخامشلا ركذي

 ىلع اهامسقف دجسملا ىلإ قحلا بلاط اهيلع ىلوتسا قلا لاومألاب ايتأ دق

 ال ةيضابإلا أل ).اتيش اهنم اوذخأي نأ ةيضابإلل حمسي مل و ءاعنص ءارقف

 ليخلا لثم ًايبرح ًاداتع وأ ازيهجت ناك ام الإ ةمينغ فلاخملا ملسملا لام ىرت
 و

 م و م

 نيملسملا ةيقبل نوحمسيو لب ،امهريغو ةضفلاو بهذلا نودريو حالسلاو

 .114ص قباس عجرم مشاه بلاط يدهم رظناو . 3 يناغألا -:

 .و9ص ةيرجحلا .ط ريسلا ،يخامشلا -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ضغب {ةقسافلا ةمكاحلا ةطلسلا ةدهاج مهتكرح ىلإ ءامتنالاب ةلاحلا هذه يف

 6) .ةيبهذملا مهتاهاحجتا نع رظنلا

 فصي ثيح قيمعلا لوحتلا اذهل نايع دهاش يرذالبلا ناك دقو

 نيديدش أافسعو اروج نميلاب ىأر هنإ لوقيف {قحلا بلاط ءيجب لبق ةلاحلا

 نم روسألا ريغ مكحلا ىلإ قحلا بلاط ءيجب نكلو ،ةحيبق سانلا يف ةريسو
 هنإ لوقيو رارقتسا ىلإ ةنتف نمو ،لدع ىلإ ملظ نمو نسح ىلإ ءيس
 ترثكف سانلا نع فاك ،بناجلا نيل ،ةريسلا نسحي وهو رهتشأ ماقأ

 ثدح مل و نمألاو رارقتسالا داسف ،هتريس سانلا بحأو نميلا يف هعومج

 ةماع ةدناسم رهظي اذهو» ،نميلا ءاحنأ لك يف نمألا وفص ركعي ام
 ©ث«.ةكرحلا هذهل نميلا يف نيملسملا

 انل نيبتي نميلا هلوخد ةادغ سانلا ىلع اهاقلأ يلا قحلا بلاط ةبطخ نمو

 ىلع لدأ سيلو «مهموصخ عم ةيضابإلا هاضترا يذلا حماستملا يسايسلا جهنمل
 .فعض وأ ةوق ةظحلب نحتمي نأ نم جهنملا ةمالسو ئدابملا ةحص

 بلاط نكلو ‘بيرالو كلذ ىف كش ال نيرصتنم ةيضابإلا ناك دقل

 ءاقلت نم ارايتخا نوكي نأ الإ نيعم فقوم ذاختا ىلع سانلا ربجي مل قحلا

 :لاق امك مهسفنأ

 :مكسفنأل اوذخف متئش اهيأ لاصخ ثالث نم مكريخن انإ سانلا اهيأ»

 1١:؛ص قباس عجرم مشاه بلاط يدهم رظني -1

 .قباس عجرم :يرذالبلا 2

 .118ص قباس عجرم :يدهم بلاط -3

 ظةم ةقرو (خم) ،مالظلا حابصم :ييشيقرلا رظني 4
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 ةيضابإلا دنع ةوعرلا يبن
 .«هسفنل رايخلا ذختا اورمأ هلل 7ِ

2. 

 تابجاو نم مهيلع امو قوقح نم مهل ام هل مهنم ادحاو نوكي ةلاحلا هذه

 مسق نمو ءانلضفأل ام رمألا نم هل نوكيف هسفنب انعم دهاجي نأ ىلع»

 .«انضعبل ام ءيفلا

 .هلزنم مزليو ،هناسل ةيضابإلا نع فكيو دايحلا مزلي نأ :يناثلا رابتعالا

 ءادعلا فقوم ذختيو ةيضابإلا ةسايسلا ضفري نأ :ثلاثلا رابتعألا

 هناسلو هدي فكيلو نامأب هلامو هلهأ ىلإ جرخي نأ ةلاحلا هنه يف هيلعف رفاسلا

 ٬همد كفس ىلع اننعُي مل و ؛هسفن ضرع نكي مل انرفظ نإف» .ةيضابإلا نع
 .«اليلق الإ اندعب رمعي الأ ىسع انتنؤم يفك دق نوكي انلتق نإو

 ةيلوؤسمو ةيمالسإ ةحامس ىلع لدي قحلا بلاط نم فقوملا اذه نإ
 ال &©بساحت نأ لبق سفنلا بساحتو ،اهادعتت ال هللا دودح دنع فقت ةينامإ
 .ماقتنالاو رهقلل ةليسو راصتنالا ذختت الو رابتعا ايندلل عضت

 كلذ لك دمتسي ناك هترظن قمعو هتريس يف قحلا بلاط رأ بسحنو

 ©لالب يبأ لثم بهذملا خويش حئاصن نمو ،ةفيرشلا ةنسلاو باتكلا نم

 تاميلعتلا ثعيب ناك يذلا هدئاقو ههجومو هذاتسأو هخيش ملسم ةديبع يبأو

 : الئاق يحي نب هلل ا دبع ىلإ بتك هنأ ةديبع يبأ نع يور دقف ،ةرصبلا نم
 اونتساو نيحلاصلا مكفالسأب اودتقاو ،اوردغت الو اولغت الف متجرخ اذإ»

 ©...مهامعأل بيعلا ناطلسلا ىلع مهجرخأ امنأ متملع دقف مهتنسب

 يف ةزمح ييأ ةسايس نع هسفن ردصملا رظنيو ،(و7) ةقرو (خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا -

 .60 ةقرو برحلا



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 يف زواجتت ام اريثك لا دودحلا ةماقإ يف اديدش قحلا بلاط ناك دقو

 وأ ،ىنزلا وأ رمخلا برش هسفن هلوست نم لك ددهف ،تالاحلا هذه لثم
 لاح ةريبكلا بكترم أ يف ةيضابإلا مكحو ،سانلا لاومأ ىلع يدعتلا

 .رفاك وهف رفاك هنأ يف كش نمو ،ةمعن رفك رفاك اهل هباكترا

 ةئيسلا عاضوألل ضقانملا ليدبلا ىطعأ دقف ةسايسلا هذهل ةجيتنو...

 بلاط يدهم لوقي امك ،ةيضايإلا ةكرحلا لبق نميلا اهيلع تناك لا

 .)شاه

 ناك دقف نميلاو زاجحلا ىف ةارشلا هجاوي وهو يومألا شيجلا امأ

 هانحضوأ يذلا وحنلا ىلع بّصعتللا يلبقلا عفادلا ،نيعفادب اعوفدم لتاقي
 نيح وأ لاتقلا ةمهمب موقي نم ماكحلا دجي ال نيح قازترالا عفادو «ًقباس

 مهنورجأتسي دونجلا عفد ىلإ نوأجليف مههوجو يف ةارشلا ةكوش ىوقت
 ناك دقف ،دايز نبا فرط نم لالب يبأ ةقحالم مايأ كلذ عقو امك ،لاملاب

 رارفلاو فوخلاو نهولا ناك كلذلو ،ةقزترملا ىلع موقي دايز نبا شيج
 ريمألا همدقي ام ىلع موقي يويند ىعسم كراعملا ىلإ مهاعسم أل مهقفاري

 امم ناك كلذلو .مئانغ نم مهسفنأ هب نونمي امو ‘تايطعأو لام نم دنجلل

 ةبلثمو ‘ةميظع ةمذم يهو (لئاعجلا ووذ) هنأ شيجلا اذه ةارشلا هب ريعي

 .لاملا لجأ نم فيسلا عفري نأ ىبأي يذلا رحلا يبرعلا روصت يف راعو

 ثيح ،يومألا شيجلا اذه نافصي امهو ريثألا نباو جرفلا ابأ عباتنلو

 لسرأ دق دمحم نب ناورم ناكو ،يراشلا راتخملا ةزمح يم.شيج لتاقي حار

 ،نافع نب نامثع نب رمع نب هلل ا دبع نب زيزعلا دبع ةدايقب مهتلتاقمل اشيج

 .11ص ،قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم رظني 1
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 عّيضابإلا تع ةوعدلا يبت

 يف نافع نب نامثع ةفيلخلا نم ةارشلا فقومب مهملعل ادصق "7

 .ةريخألا همكح تاونس

 ءامهدلاك اوناك كلجر فللآ" ةينامث نم فلأتي شيجلا اذه ناكو...

 مهبايث يف نييشرقلا نم ريثك مهيف ناك دقف "نيلتاقملا ةمس مهيلع سيلو

 نايتف ةصاخبو ةهزن درحي نوكي نأ ودعي نل رمألا نأ اونظ دقو ةرخافلا
 مهثيدح ين ةفرجعلا نورهظي" ريبك ددع ةنيدملاب مهنم ناكو مهنم نييومألا

 .عاعرلا نم ةراشحخ مهنورّوصيو جراؤخلا نع

 اننإ» :نولوقي ةزمح يبأ لسر هتءاج (قيتعلا) زيزعلا دبع غلب املو
 مهيلع كلذ ىبأف «.انودع ىلإ ىضمن انوعد ،ةجاح مكلاتقب انلام هللاو

 ةنس رفص نم عساتلا يف ...ديدق لزن ىتح راسو "برحلا ىلع رصأو
(1) ...0 

 امازهنا هددع ةرثك ىلع يومألا شيجلا مازهنا ةكرعملا ةجيتن تناكو

 ةحبذم ةباثمب ديدق ةعقو تناك» :ىضاقلا نامعنلا روتكدلا هنع لوقي ،اعيظف

 اذك . :4!:ص ،ىج ريثألا نباو . !1٥:ص 520ج ،يناغألا يف ةعقوملا هذه ليصافت رظني 1

 ةريثك اراثآ رعشلا يف ديدق تكرت دقو .202ص ،قباس عجرم :يضاقلا نامعنلا/د

 .رعشلا اذه لثمم ةنيدملا يف نحني تاحئانلا تناكو .ةنيدملا لهأ سوفن يف اديدش انزحو

 ةيلاجر ديدق تنفأ هيلامو نامزلل ام

 ةينالع نيكبألو ةريرس نيكيألف

 ةيؤاعلا بالكلا عم تو اخ اذإ نيكبألو

 .102ص ‘20ج 4 يناغألا ةيتالبأ ام ءوسب ديدق ىلع نيكبألو

 ،٥2ج يناغألا .ديدق فصو يف ةعئار ةديصق نيصحلا نب ورمع يضابإلا رعاشللو

 .٥٥1ص



 عيضابإلا رتع ةوعدلا بت

 ©"«..تاذلاب ةيومألاو ةيشرقلا .2

 دراطي نأ برحلا يف ةارشلا ئدابمب المع ةزمح وبأ ضري مل و...

 يلثمم مهدع ذإ هتلتاقم ىلع اورصأ نيذلا نيشرقلا محري مل هنكلو ،نيرافلا

 .مهتنجب ناديملا ألتما ىتح ةملاظلا ةموكحلا

 نم ةيقبلا ترف نأ دعب لاتق نود ه 130رفص13 ي ةنيدملا لخدو

 اهالخ اهلهأ يف ةريسلا نسحي رهشأ ةثالث ةنيدملاب لظو ،اهيلإ نيلتاقملا

 .9 لوسرلا ربنم قوف نم ةريهشلا هتبطخ ىقلأ اهيفو

 ةنيدملا عمتجحب أل نيح ىلإ نيعماسلا يوهتسي ةزمح يبأ مالك ناكو

 يف ىري نكي ملف لالحنالا هلخادو ةراضحلا هتدسفأ ايهال ًاعمتحب ناك

 ىنزلا نم هفقوم لثم .ةينيدلاو ةيقالخألا ميقلا يف اددشت الإ ةزمح ييأ ئدابم

 نود اهدح هتماقإل باطخلا نب رمعب باجعإلا رهظأو ،رمخلا برشو

 اذه ةلادعب ةنيدملا لهأ ساسحإ نم مغرلا ىلعو ‘براشلا صخشل رابتعا

 .روكذملا ببسلل هعم اوبواجتي مل مهّتإف هحالصو مكحلا

 لاثمأ نم نينمؤملا راصنألا ضعب بسكي نأ عاطتسا ةزمح ابأ نكلو

 نب رمع نب هلل ا دبع دمحم نب ركب يبأو ،ئراقلا تئسكشب نب زيزعلا دبع

 .باطخلا

 نم نوكم يماش شيج فحز .ه 130ةنس لوألا ىدامج لهتسم يفو

 دعس نم ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع ةدايقب نييسيقلا نم فالآ ةعبرأ

 رجأ مهل عفد لوألا ديزي دهع يف ثدح امكو .ةنيدملا ىلإ هقيرط يف نزاوه
 ىطعأ ذإ ةسدقملا تامرحلا كاهتنا نم مهرظتني امع ةرافك ةباثمب بسانم

 202 ص ،قباس عجرم :يضاقلا نامعنلا/د رظني -1
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 عّيضايإلا رثع ةوعدلا يبن

 .الغب و اسرفو يبهذ رانيد ةئام مهنم 527

 ©ىرقلا يداوب هنورظتني اوجرخف شيجلا اذهب اورعش دق ةارشلا ناكو

 يبأ باحصأ نم ةارشلا نم ريثك اهيف لتق ةلصاف ةكرعم يف اوقتلا كانهو

 .ةكم ىلإ اوبره هتصاخ نم ةثالثو وه انو ةزمح

 لهأ مهب ردغ نأ دعب ةارشلا نم ةيلاخ اهدجوف ةنيدملا ةيطع نبا غلبو

 هريغو ،‘تسكشب اولتقو لضفملا اهداق تيلا ةيقابلا ةيقبلا ىلع اوضقو .ةنيدملا

 .ه .ةكرعملا ةجيتن اوملع نأ دعب

 !مهنم نيرافلا ةقحالم مدع ديدق لهأ نم ةزمح يبأ فقوم ناك اذإو

 نم طتحي مل ةكم ىلإ أل امدنع هنإف ىنسحلاب ةكمو ةنيدملا لهأ ةلماعمو

 ،ىرسألا لتقو ةيطع نبا هيلع رصتناف اثبع هتمواقم تناكف اهلهأ ردغ

 نب ناورم ىلإ مهسوؤرب لسرأو ،ةزمح وبأ مهنمو ةيضابإلا ءامعز بلصو

 .).قشمدب دمحم

 دح او ىسن ىلع ىرج نيفلاخملا عم مهبورح ق ةيضاب إلا خيراتو

 الو 1 فرطت الو لغ الف . ةيمالسإلا ةعيرشلا نم هدعاوقو هسسأ دمتسي

 يف قرشملا يف مهبأد كلذ ناك .}»لامل ةمينغ الو ضرعل لالحتسا

 مهبأد كلذ ناكو هانركذ يذلا وحنلا ىلع نييومألا عم ةليوطلا مهبورح

 ةيومألا شويجلا ةهجاومل شويجلا اوداق نيح يمالسإلا برغملا يف اضيأ

 .109-112ص «٥2ج يناغألا نع ًالقن ،2مهص ،قباس عجرم يضاقلا نامعنلا/د رظني -1

 .11كرص ،وج يربطلا ...خيرات .109-112ص .٥2ج يناغألا يف كراعملا هذه ةدام دجوت -2

 .36ص ٥1ج ريثألا نبال ةياهنلاو ةيادبلا 1:ككرص ىج ريثألا نبال لماكلا

 ..287رص ،2ج ةيضابإلا :رمعم -3

  



 ةيضابإلا نع ةوعدلا ىبن

 .مهتاكرح ىلع ءاضقلل قرشملا نم ةفحازلا 7

 يف لشمت ةلماكلا ةلوجرلاو {ةيمالسإلا ةماهشلا نع ةلنمألا عورأ لعلو

 قيبطت نم هب فرع امو ،حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ييأ دئاقلا فقاوم

 يف نواهتلا الو ملظلا الو يدعتلا لبقي ال ‘هدونج عم ةمراص ةسايس

 .ىلاعتو هناحبس هلل ا ةمرح امم ليلق لقأ لالحتسا

 دونخلا دحأ بلس يذلا يتاردسلا ليمج نم مراصلا هفقوم كلذ نم

 لاصفنالا ىلإ هب ىدأ امراص اباقع باطخلا وبأ دئاقلا هبقاعف نيلوتقملا

 هييلع روصنملا رفعج بيلأتو ،قرشملا ىلإ رارفلاو باطخلا يبأ شيج نع
 .هسفنل اماقتنا

 ام ردقب ةلصفملا عئاقولا دمتعت ةيخيرات ةباتك ددصب انه انسل اننأ اممو

 اننإف ©فقاوملا هذه نم ربعلا ماهلتساو جئاتنلا صالختسا ىلع دمتعت

 ىلإ ريشن نأ سأب ال نكلو ةصصختملا بتكلا ىلإ ميركلا ئراقلا ليحن

 عم برحلا يف ةمهشلا اهفقاومب تفرع لا ةعماللا ءامسألا ضعب

 نبار ،يزرزلملا متاح يبأو \ديلت نب ثراحلا :ءالؤه نمو نيدحوملا

 نب بويأ نسحلا يبأو ،ينوانحجلا ديمحلا دبع ةديبع يبأو «سايلإ روصنم

 يحي يبأو ،ينورابلا ءايركز يبأو ،يتريمدنتلا ءايركز يبأو «سابعلا
 .مهريغ تارشعو .. .يناجرألا

 نورصتني امدنع صرحلا لك نوصرحب اعيمج ءالؤه نأ دحن فوسف

 نوعطقي الف ،هللا مكح مهيف اودعتي ال نأ نيدحوملا نم مهيبراحم ىلع

 الو اربدم نوعبتيالو حيرج ىلع نوزهج الو ،ليتقب نولثمي الو اسأر

 بقاع باطخلا ابأ أ خيراتلا دهش دقو .ارتس نوكتهي الو الام نومنغي

 مل نإ ةدايقلا كرتب دده متاح ابأ نأو اليتق بلسيل هدي دم يذلا يدنجلا
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا عرشم

 ناديم يق رثانتت بهنلا لامحأ كرت روصنم ابأ نأو ،ةكرعملا نم ذخأ ام دري

 براهلا ودعلا هكرت ام عمج ءايركز ابأ أو ،اهيلإ تفتلي نأ نود ةكرعملا

 ©_)...رانلا هيف دقوأف حالسو لام نم

 لهأ اهيقل قلا ةنسحلا ةلماعملل ةيلاثم ةروص ةيضابإلا رداصملا مسرتو

 الو ،اربدم اوعبتي ال نأب هباحصأ رمأ يذلا ڵباطخلا يبأ نم ناوريقلا

 لاومأ ذخأب هيلع راشأ امدنع هباحصأ دحأ عرق دقو حيرج ىلع اوزهج

 ال مهئدابم أ هركذ باطخلا ابأ نكلو ،لثملاب ةلماعملا ىلع ايرج نێموزهمل
 نإ» :الئاق هبطاخو ،مهيلع مارح مهلاومأو مهيفلاخم ءامد نأو كلذ زيجت

 نوكتنن 3 ؛منهج مهعم انلخديو انضفري نأ هللا ىلع قيقح اولعف ام انلعف

 اهيف اوكرادا افلح :ح اهتخأ تنعل ةمأ تلخد املكإل :ىلاعت هلل ا لاق امك

 نم افعض اباذع مهتآف انولضأ ءالؤه انبر مهالوأل مهارخأ تلاق اعيمج

 «.(38 :فارعألا ةروس) هنوملعت ال نكلو فعض لكل لاق رانلا

 :ةيلانملاب هفصو نأ دعب ©فقاوملا اذه ىلع اقيلعت تافيلخ ضوع لوقي

 ناسحإب نيموزهملا مهءادعأ نولماعي اوناك ةيضابإلا تإ عقاولاو»

 ال تناك نإو ،كلذل اسكاعم ائيش ةيضابإلا ريغ رداصملا ركذت الو ‘لدعو

 امك يضابإلا مامإلا ةيلاثم نع ثيدحلا يف بنطت الو .حيدملا يف فرست

 }.«ةيضابإلا رداصملا لعفت

 ةنس باطخلا ىبأ داهشتسا دعب ةفالخلا يزورزنلملا متاح وبأ ىلوت امدنعو

 يبأ شيج ةهجاوت عافد مامإ ناكر هتيالو دهع ي هب ماق امم ناكو ه4

 .قباسلا رلصملا 1

 ..1:51 ص...ةكرحلا ةأشن :تافيلخ ضؤع/د -2

  



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا مشت

 ضعب ماق دقو سلبارط ىتح هتقحالمو هيلع بلغتلاو روصنملا 7

 وديي اميف نيعوفدم _ مهبولق يف ةديقعلا نكمتت مل نمم هشيج نم ماوعلا
 اديدش ابضغ متاح وبأ بضغف ،ىلتقلا بلسب _ لثملاب مهئادعأ ةلماعمم.

 .اهباحصأ ىلإ بالسألا اودري مل نإ ةمامإلا لازتعاب مهددهو

 :ثدحلا اذه ىلع اقيلعت تافيلخ لوقي

 ثدح ام أل حيحص رداصملا هذه هيلإ تبهذ ام أ نظلا بلغأو»

 اهوضاخ تلا مهكراعم لك يف ةيضابإلا ةمبألا ةريسل افلاخم لعفلاب ناك

 ركنتسا دق هسفن متاح ابأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو \برغملا وأ قرشملا يف ءاوس

 .س«هشيج نم ربربلا ماوع هلعف ام ةدشب

 ءةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات يف يمالسإلا حماستلا دسجت دقو

 راهدزالاو «نييدلا حماستلل ازكرم ريغصلا نبا ةداهشب تدغ ثيح

 هانع ام وهو .نايدألاو ©بهاذملاو «سانجألا لك نم يوحت يراضحلا

 :هلوقب (لب درفلا)

 حماست لضفبو ...ةيمالسإلا تاساردلل امهم ازكرم ترهات تناك»

 لئاسم لك يف ةيضابإلا ءاملع لادخحل مودقلا ةنسلا ءاملع عاطتسا ،ةمبألا

 “«.ةعيرشلاو ةديقعلا

 ءاقب رمع قوراف روتكدلا عجري لادتعالاو حماستلا ةيصاخ ىلإو

 ةيضابإلا نع لوقي ثيح يفرعملا مهئاطعو مهتراضح رارمتساو ةيضابإلا

 ٩ حص ةكرحلا ةأشن :تافيلخ 159..

 .139ص يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا :لبدرفلا ع



 عّيضايإلا دنع ةوعرلا ج

 ةنورم رهظأ يضابإلا بهذملا أب لوملا نم دب ال انهر» :نامع يف

 ف ةيعامتجالاو ةيسايسلا فو ذلا عم مءالتي ثيح ةيقيفوت ةرظنو 5الادتعاو

 1 ِ . د . .
 رشع ينثا نم رثكال اهرارمتساو ةيضابإلا حاخب رس نمكي كلذ يفو ،نامع

 ©‘>«...نامزلا نم انرق

 .مالسال 7 .نوينامعلا ةيضابال | 2

 :ديهمت
 بهذملا روهظ لبق ام ىلإ دوعي مالسإلا رشن يف نيينامعلا ةمهاسم إ

 انلق اذإو ،ةنتفلا دعب فئاوط ىلإ نوملسملا قرتفي نأ لبق يأ «يضابإلا

 ؛مهب يضابإلا بهذملا راشتنا طبترا نيذلا نيينامعلا يعن انَّتِإف ةيضابإلا

 مهتردقم ميدقلا ذنم دزألا فرع دقو .ةيدزأ ةيضق ةيضابإلا نإ ليق ىتح

 فوفصلا يف تاحوتفلا دنج نم اوناك مالسإلا ءاج امدنعو ارحبو ارب ةيبرحلا

 ناك نيح ىنامعلا ىدنلجلا نب دبع كللل نأ ةيخيراتلا تاياورلا ركذت ذإ ،ىلوألا

 ىلع ةنغج لآو ةنساسغلا برحب موقي نأ قيدصلا ركب ييأ نم بلط ةنيدملاب

 نب ناسح اهيف ناك ةيرس ىلع هرمأو ركب وبأ هل باجتساو ،ماشلا دودح

 ايأر نسحأ الو مزحأ الحر رأ مل» ناسح هنع لاق دقو يراصنألا تباث

 ملظأو هحابيص تراغ موي يف هسفن بهو نمي هلل او وهو ،دبع نم ريبدتو
 لوقلاو ڵتركذ امك ديلولا ابأ اي وه :لاقف ركبابأ كلذ رسف...هحابَص

 .هلضف نع رصقي فصولاو ‘هفصو نع رصقي

 .6ههص .يمالسإلا خيراتلا :رمع قوراف/د -1

 .50ص اج نايعألا ةفحت :يملاسلا خيشلا -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ىبت

 نع زجعي ىلام نإ» :هيلإ لسرأو ميظع لامب ثعبف (دبع) كلذ 13

 ىلإ اباتك بتك ركب ابأ نإ مث «رسيتام لبقاو رصق اميف رذعاف كتأفاكم
 نوكي نأ ابجع نكي مل مث نمو مهيلع نيو مهركشي نامع لهأ
 ةسامحلا نم وحنلا اذه ىلع ‘برح نود مالسإلا اولخد نيذلا نوينامعلا

 اوناكف . هلل ا ناوضر ءاغتبا مهسفنأو مهلاومأب هليبس يف ةيحضتلاو مالسإلل

 قارعلا حتف يف مهرود ناكف ،ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ىلوألا فوفصلا يف

 .اميظع رحبلا ةيحان نم ةصاخو ةسرافو

 نم بلط باطخلا نب رمع ةفيلخلا أ فرعن ةيخيراتلا تاياورلا نمو

 عطقي نأ ه16 (ءالولج) ةعقو دعب يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع نامع يلاو

 نافلأ وأ براحم فالآ ةثالث هعم جرخف ،سراف ىرسك ةبراحم رحبلا

 ،دزألا نم مهرثكأو «سيقلا دبعو {ةيجانو ڵ\بسارو ،دزألا نم ةئامتسو

 نواك ةريزج ىلإ (ةميخلا سأر) رافلج نم صاعلا يبأ نب نامثع مهب ربعف
 صاعلا يبأ نب نامثع يسرافلا دئاقلا ملاسف مجعلا دئاق اهيفو (نيرحبلا)

 .هلتاقي مل و

 نب رمع مامإلا دهع يف ناك نوينامعلا هب ماق يذلا زرابلا رودلا نكلو

 اهريغو رصمو ،‘برغملاو سرافو ماشلا حوتف يف هدعب ءاج نمو ©باطخلا
 اماظع اداوق مهنم ناكو سدالبلا هذه لك يق ةيقاب اراثآ مهل دجن اننإف مت نمو

 _ .رطقو رصم لك يف ةقافخ مالسإلا ةيار اوعفر ،رابك ءاملعو
 ىلع رصتقنس اننإف ،انثحب عوضوم وه سيل راشتنالا اذه ةعباتم نأ امبو

 يف مهتاحوتف لثم ،رشابم وأ صاخ رود هيف ةيضابإلا نيينامعلل ناك ام

 .52ص !ج قباس عجرم :يملاسلا عجاري -1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 رزجو ،ناليسو ويالملا رزجو ،ايسوندنأو ،دنهلاو نيصلاو ،ايقيرفإ قرش

 . فيداكلاو فيدلاملا

 :ايقيرفإ ةرشب ملسملا رشن
 ةةيقيرفإلا ةينامعلا تالاصتالا ةيادبل انيعم اخيرات ددحن نأ عيطتسنال

 هبشل هجاوملا ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا ىلإ نوينامعلا ءاج روصعلا مدقأ ذنمف

 نكلو "” .ةقرافألا ناكسلا عم يراجت لدابت مهل ناكو ةيبرعلا ةريزجلا

 دقف مالسإلا روهظ لبق تأدب تاقالعلا هذه نأ وه هيف كش ال يذلا

 يقرشلا رمحألا رحبلا نم لاقتنالا اوفرعو ،رحبلا بوكرب نوينامعلا رهتشا

 اذه يف مهغوبن ةيخيراتلا رداصملا لك لجستو ،هنم يبرغلا لحاسلا ىلإ
 .هب ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهتراضح طابتراو لاحلا

 .ةفاثك ربكأ «سيايقملا لكب ايقيرفإ قرش ين ينامعلا دوجولا ناك دقو
 ناك كلذلو ،ايسآ يقرش بونج ديدحتلاب وأ ،ايسآ يق اهنم اقمع رثكأو
 طباورلا بناجب - دمتعا دقف .ىوقأو دشأ ةقطنملا هذه يف مهريثأت

 ثيح ةيعامجو ةيدرف ةمئادلا ةينامعلا ةرجهلا ىلع - ةيراجتلاو ةيحالملا

 .ايقيرفإ قرش ىلإ ةمظنم تالحر ىلع ينامعلا بعشلا دوعت
 جئاتن ىلإ ىدأ نيملسملا برعلاب ةقرافألا كاكتحا نأ كش الو...

 بولسأل ناك دقل لب "ةيداملا تالماعملا وأ ةراجتلا ىلع رصتقت مل ةقيمع

 ،مالسإلا اهيلإ وعدي ئدابم نم مهعم نوملسملا برعلا هلمح امو لماعتلا

 (2) ع ثةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ةيرصملا ةينامعلا تاقالعلا ةودن داصح عجاري -1

 . 1994 رياني

 .18كص قباس عجرم ليهسلا فيان/د -2

 _ و _

 



 يضابإلا رتحع ةوعدلا ےہن

 .ةقرافألا ىف رثألا 7

 نأل .ددصلا اذه يف راجتلا رود ىلإ ريشت اهلك رداصملا إ قحلاو

 هجتي نأ ىلع تدعاس يقلا عفاودلا نم تناك ةيداصتقالا تاقالعلا

 ةيبرع تارامإ اهب اونوكيو ،اهيف اورقتسيو .ةيئانلا قطانملا هذه ىلإ نوينامعلا
 راز نم لك اهرضحت و اهراهدزاو اهتمظعب دهشو جيردتلاب ترهدزاو تمن

 ةينامعلا رجاهملا هذه تناكو ،ءاوسلا ىلع بناجألاو برعلا نم ةقطنملا

 قطانملا يف رثأ يراضح عاعشإ ردصم يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا ىلع
 ©}> .ةرواجملا ةيقيرفإلا

 ةلصلا ىلع دكؤت ةيخيراتلا رداصملا ةفاك إ حوضوب لوقلا عيطتسنو

 مهنإ ىتح «يقيرفإلا بونجلاو قرشلا نيبو روصعلا لك يف نامع نيي
 ةقطنمو ،رمقلا رزجو ،لاموصلا بونجو رقشغدمو اينازنت ىلإ اولصو

 .ةريثك رداصم كلذ حضوت امك رابجنزو ،ابممو ،ةولكو ،نافيدرون

 ريغ تاباغلاو شارحألا يف اولغوت دقف اهسفن ايقيرفإ قرش ين امأ
 اهبوكر ىلع مهدعاس رحبلا يف رطاخملا بوكر أكو ،نيلجو الو نيبايه
 تاريحبلا لوحو بونج ىلإ نوينامعلا ةيضابإلا لصو اذكهو .اضيأ ربلا يف

 ةريحبو ،قيبمزومو ©ىزيبمزلا رهن عبانمو ،اسناين ةريحب ىلإو ،ةيئاوتسالا

 ،يدنروب مساب نآلا ةفورعملا اجويكو ،تربلاو ،ايروتكيفو ،اقنيجنت

 اجنراك ةكلممو ءادنغوأ بونجو يبرغو ،اينيك يبرغو ادناورو

 دتمم قيرط نع اولصي نأ مهتميزع ةوقو مهتراهمبب اوعاطتسا دقو .(يوبابميز)

 يف لبإلا نيمدختسم قيرطلا اذه ربع اوقفدتو لخادلاو لحاسلا نيب

 .م1994 رياني تاقالعلا ةودن داصح -1



 عيضابإلا دنع ةوعدلا بش

 .اروهش قرغتست :4
 مالسإلا لوصو ىلإ ديحولا ليبسلا يه ديدحتلاب قرطلا هذه تناكو

 _ .ايقيرفإ يف ةيئانلا ةيلخادلا قطانملا هذه ىلإ

 ىلإ ةراجتلاب تأدب ييلا تاقالعلا هذه تلوحت مايألا رورم عمو

 ءاسنب نامع لاجر ج وازتف ةايحلا تالاحب لك يف ةقيمع ةيراضح تاقالع

 مجرت يذلا يراضحلا جزملا اذه نع اريبعت ديدجلا ليخلا ءاجف ،ايقيرفإ نم

 ايقيرفإ ىلإ ةيضابإلا اهلمح لا ةيبرعلا ةغللا نيب رخآ جوازت يف اعيرس هسفن

 يف تأشنف مهسفنأ ةقرافألا ةغل نيبو ،اهب مالسإلا ميلاعت رشن يف اوصلخأو

 يبرعلا جاوزتلا ةديلو تءاج قلا ةيليحاوسلا ةغللا اهلوح امو رابجنز

 ©.مويلا ىتح يقيرفإلا بونجلاو قرشلا لهأ اهب ملكتي يلاو ،يقيرفإلا
 ةيمالسإلا ةيبرعلا اهتراضحب ةيهاز ةيلحاسلا ندملا ضعب تزرب دقو

 نرقلا لهتسم ىلإ اهسيسأت عجريو ،اسابمم لامش ةعقاولا ومال لثم ،ةديدجلا

 ©يضابإلا بهذملا ةقنتعم ةيطارقومبد ةموكح اهب تماقو ،يرجهلا نمانلا

 ماحتقا يف ةأرجلاب ترهتشا ةينامع تايصخش لاجملا اذه يف تزرب امك

 ةيضابإلا ةمألا عاطتسا ىتح يرجهلا رشاعلا نرقلا لصي داكي الو رطاخملا

 ىتح لاموصلا ضرأ نم يقرشلا لامشلا ىلع مهناطلس اودمي نأ نوينامعلا

 ءاسؤر اهسأر ىلع اوعضو ،مهل ةعبات تارامإ اهيف اوميقي نأو ،اموفر رهن

 ة.ةماحلا قطانملا نم امهريغو رابجنزو اسابمم يق ةيبرعلا تالئاعلا نم

 .190 ص قباس عجرم ،ليهسلا/د -:

 .قباسلا ردصملا 2

 ةرهاقلا يبرعلا ركفلا راد ايقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسإلا ادومحم دمحأ نسح/د -3
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 يضابإلا دنع ةوعرلا جرم
 يق نييعويشلا ةقرافألا دي ىلع ريخألا طوقسلا ءاج نأ ىلإ انورق ترمتساو

 .تاينيتسلا لئاوأ

 كلت نع مهريغ وأ ةيضابإلا ءاملعلا هبتك ام الإ راثآلا كلت نم قي مل و

 هذه يف يضابإلا بهذملا راسحنا نع ءرملا لءاستي دقو .ةرهازلا دوهعلا

 عم نيحماستم اوناك ةيضابإلا أ ىلإ اساسأ دوعي اذه أ بسحأو قطانملا

 نيزواجتم مالسإلا رشن ىلإ نوفدهي اوناك دقف قطانملا كلت يلاهأ
 ل و الوأ مالسإلا رشن ىلع صرحلا دشأ اوصرح ثيح ةيبهذملا تايبصعلا

 .كلذ دعب رخآ ءيش يأ يف اوركفي

 نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ةيضابإلا إ :لوقلا عيطتسن اذكهو

 يف مهركذ دري نيذلا مهو «اديعب اريثأت قطانملا كلت ناكس يف اورثأ دق

 لضفلا ناكو ىوتنابلا وأ جنزلا وأ ،نادوسلا وأ ربربلا :نايحأ رداصملا

 امك !ةيمالسإلا ةنايدلا ىلإ ةينثولا نم ةراقلا كلت ليوحت ىف داورلا كئلوأل

 .تاساردلاو قئاثولا كلذب هل تدهش

 .فنهتلا وف مالسلا رشن
 نيب رشابملا لاصتالا ىلع اهلك تدعاس لماوع ةدع كانه تناك

 :اهنم دنهلاو نامع

 امهنيب لصفي ال ثيحب دشملا ةلابق نامع دوجو مكحف ،راوجلا :ًالوأ
 ةريزخلاو جيلخلا ىلإ ةباوب دنهلل ةبسنلاب نامع ربتعت يدنهلا طيحملا ىوس
 .ديعب نمز ذنم نيرطقلا نيب تاقالعلا راوخلا اذه دطو دقو ،اهعمجأب ةيبرعلا

 نامع نيب ةبئاد ةطيشن ةيراجتلا ةكرحلا تناك :ةيراجتلا ةكرحلا :يناث
 نيب ام ًاباهذو ةئيج يدنهلا طيحملا بابع رخمت نفسلا تناكو «دنهلاو



 عيضابإلا نع ةوعرلا عرش

 برعلا دالبب اهتقالع ديطوت ىلإ ةسام ةجاح يف دنا تناك دقف ،نيرطقلا

 (نابللا) ىلإ ةديدش ةجاح يف تناك دنهلا تأ ذإ {ةَصاخ نامعبو .ةماع

 ايملاع رافظ ةقطنم هب رهتشت يذلاو روخبلا ةعانص يف مدختسي يذلا

 لصي ناكو اضيأ ةديدش تلظ يقيرفإلا جاعلا ىلإ اهتجاح نأ امك

 يف دنهلا تناك ر ءايقيرفإ قرش نم نوينامعلا هلقني نامع قيرط نع اهيلإ

 نمو ،ةماعب نامع نم اهيتأت تناك لا ةيبرعلا لويخلا ىلإ اضيأ ةجاح
 .ةصاخب رافظ ةمقطنم

 لباوتلاو \ناطقألاو ‘ةشمقألا نامعل عيبت اهتهج نم دنهلا تناكو

 داوملا نم كلذ ريغو دنهلا ةعانصل مزاللا ليجرانلا بشخو ،روطعلاو

 .ةيعانصلاو ةيعارزلا

 يف ةديدش ةسفانم كانه نوكت نأ اب ال ناك :ةيرحبلا ةسفانمل :اثلاث

 بكارملا نأ ودييو ،نامعو دنهلا نيب يراجتلا يرحبلا قيرطلا ىلع ةرطيسلا
 امم ".دونهلا ةنصارقلا تامجهل رخآ ىلإ نيح نم ضرعتت تناك ةينامعلا

 يوق يبرح لوطسأ ثادحإب يراجتلا مهطاشن ةيامحل نيينامعلا ةمبألاب عفد

 دبع نب ناسغ مامإلا ًاشنأ دقو ،ةنصارقلا كئلوأ تامجه هجو يف فقي

 ةينامعلا عرطاوشلا ةيامحل احلسم ايرحب الوطسأ (ه192) يدمحيلا هلل ا

 دهع يف لوطسألا اذه يوق دقو شةنصارقلا نم يرحبلا قيرطلا نيمأتلو
 نوكي نأ عاطتسا ذإ (226-237) نيب ام يدمحيلا رفيج نب انهم مامإلا
 نم نوكتي هنأ ليق داتعلاو ةدعلا نم ةعيفر ةجرد ىلع امخض الوطسأ

 .حلسم ةيبرح ةجراب ةئامثالث

 82ص طقسم جيلخلا باس زليام نع ًالقن . 19ص قباس عجرم ليهسلا فيان/د -۔-إ
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 يضابإلا تع ةوعدلا يهن

 نيينامعلا تعفدو نيدنبلا نيب تاقالعلا تززع اهعيمج لماوعلا 3

 دالبلا ضعب اورمعف دنهلا دالبل يبرغلا لحاسلاب رارقتسالاو ةرجهلا ىلإ

 اهلكو ،نتفرجو ،هيابكو ،انيردنقو ،همات ءانيم لثم مهل لزانم اهب اونبو

 .)رابلم لحاسب ىمادقلا دنع فورعملا يبرغلا لحاسلاب دوجوم

 ةاعدم ضرألا هذه ىف نيينامعلا راجتلا نم ريثك رارقتسا ناك انه نمو

 اوناك نيذلا ةاعدلا كعفلوأ ىلإ ةفاضإ ،اهلهأ نيب مالسإلا ىلإ ةياعدلا ىلإ

 !اهسفن ةوعدلا ضرغل وأ ةراجتلا ضرغل رخآ ىلإ نيح نم نودفاوتي

 نودختيو ،دنهلا يلاهأ نم نوجوزتي ثيح ايئاهن اهيف رمتسي مهضعب ناكو

 كلذبو مالسإلا عم ىفانتتال قلا مهديلاقتو مهتاداع نم اريثكو مهتغل

 اصوصخو دالبلا هذه يف مالسإلا رشنل ةيضابإ ةاعدك امامت نيلهؤم اوناك

 نيذلا دونهلا نيب اضيأو نيدفاولا ءالؤه نم نجوزت ىتاللا تايدنهلا نيب

 .ةيراجت تاقالعب مهعم اوطبترا

 هذه يف ةعساولا ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع دعاس يذلا تأ هيف كش ال اممو

 نيملسملا قالخأ نم دالبلا كلت لهأ هآر ام وه ًالحاسو الخاد دالبلا

 ةرشاعملاو ةرجاتملاو ،ةرهاصملاب مهولب امدنع ةنسحلا مهتلماعمو .ةيلاعلا

 ماظن مكح لظ ين اهيلع اوناك لا ةئيسلا ةيعامتجالا مهتلاح نيب نينرامقم

 راقتحالاو لالغتسالاب سانلا ىلع نيلا لاجر هيف رطيسي يقبط
 .ءيش لك يف ةيقبطلاب فرتعي ال يذلا يمالسإلا نيلاب اوبحرف...رهقلاو

 ىوقتلاب الإ نمؤي ال يذلا ركفلا اذهل ًالينمت نيملسملا ىفصأ مه ةيضاب إلاو

 وأ ارجات هلصو ناكم لك يف مالسإلا رشتنا م . نمو.. .ًاسايقمو هنازيم

 .قباسلا ردصملا 1

 .قباسلا ردصملا 2



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا رم

 نم امهريغو نكلا ةبضهو دنهلا لحاوس يف ةصاخو ،ملسم هيقف وأ ةيعاد

 ©» ...اهريغو لاغنبلا لثم ةديدعلا اهميلاقأو دنهلا ءاحنأ

 مارتحالاب دالبلا هذه يلاهأ نم مالسإلا يف اولخد نيذلا يظح دقو

 ةكرحلاب عفد يذلا رمألا .اضيأ امهب ءابرغلا راجتلا يظح نيذللا ريدقتلاو

 .ةيعرو اكولم دونهلا نيب ةريبك تاعفد ةيمالسإلا

 راجتلاب مهعمجت يلا طباورلا ديكأت ىلع دونهلا نم نوملسملا صرحيو

 لاجنأ نم نوردحني مهنإ نولوقيف ،مهمالسإ ببس اوناك نيذلا نيينامعلا
 مهو ،ةديعب ةنمزأ ذنم مهدالب ين اوماقأ نيذلا نيملسملا راجتلا ءالؤه

 .رضاحلا تقولا ىتح كلذ نوحدمي

 رشتنا نيينامعلا ريغو ‘نامع ةيضابإ دوهجل ةيجتن ىرن اذكهو. ..

 ىلع اوظفاحو «هديلاقتو مالسإلا ميلاعتب دونهلا مازتلاو ،دنهلا يف مالسإلا

 دنهلا كولم نم رمتسم هبش موجه نم هل نوضرعتي ام مغر مهنيد
 ).مهتاجارهمو

 ريصلا يف مالسلا رشن
 نع كلذو ،يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم نيصلا دالب نامع ةيضابإ فرع

 امك اهاصقأ اهنم اوغلبف نيصلا هاحتا يف اورحبأ نيذلا نيينامعلا راجتلا قيرط

 ةيعادب دالبلا هذه يف مالسإلا رشن طبتريو .ةيخيراتلا قئاثولا كلذ ىلع لدت

 ةديبع يبأب بقلملا ينامعلا مساقلا نب هلل ا دبع ةديبع وبأ وه روهشم يضايإ

 :ص ©1985 ط طقسم هلل ا دبع نيمأ دمحم :رت .جيلخلا خيرات :نوسليو دلونرأ عجاري -۔-1

403-323-4 

 172 ص .(فرصتب) .قباس عجرم ،ليهسلا فيان/د -2



 ربتعتو ه133 يلاوح نوتناك ءانيم ىلإ لصو دقو .اميركتو فيرشت ريغصلا

 .اهلوأ نكت مل نإ نيصلا دالب ىلإ برعلا تالحر مدقأ نم هتلحر

 دهع يف ةفلتخملا ةمالا رومألا ليجست زجوم» ناونعب باتك يف درو

 (راحص) نويشوو ةلودل ثوعبملا نإ ةحيرص ةروصبو ."«نوس ةرسأ
 كلذو ،نييصلا روطاربمإلا ىلإ ايادهلا ميدقتل ءاج دق ،(برعلا) يشاتل ةعباتلا

 .كش الب ينامع هنأ ىلع ةيوق ةروصب لدي

 ةيعادلا ىوس نكي مل نيصلا ثحابلا هيلإ ريشي يذلا ثوعبملا اذه نإ

 دبع خيشلا مهدنع ىعدي ناك دقو ،مساقلا نب هلل ا دبع فورعملا يضابإلا

 ةنيدم يف نيرخآلا بناجألاو برعلا ىنكس ةقطنمل 7 ناكو هلل ا

 ةصاخ ةروصب (نوز نيس نوس) ينيصلا روطاربمإلا هبقل دقو ،(وشتناوق)
 .ةبيطلا ةيقالخألا لارنج

 ىلإ لصي مل هللا دبع خيشلا ف ةيوعد ةلالد نم رثكأ هل بقللا اذهو

 .هب زاتمي ءيش ىلعو هيلع ةلالد ةبيطلا هقالخأ حبصت ثيحب ةيلاعلا ةبترملا هذه

 تافصلا يه زيمتم كولسو ةيلاع تافص نم هب ىلحتي ناك امل الإ

 اذه نأ رمألا يف مهملا نمو ،زيمتملا يدمحملا كولسلاو ،ةعئارلا ةيمالسإلا

 عئاذ روهشملا يسايسلا نيصلا بيدألا يشوس دي ىلع هنيودت ممت دق بيقلتلا

 نوس) ينيصلا روطاربمإلا ردصأ يذلا يلصألا موسرملا لازيالو تيصلا

 مسالا) ياب نودل ةيجراخلا نوؤشلا ةعومجب نمض اظوفحم (نوز نيس
 هبتك يذلا....رصتخملا لجسلا باتكلا نم انفرع دقو ،(يشوسل يناثلا

 رغصألا خألا وهو ،نوس ةرسأ دهع نم (رخآ روهشم بيدأ) يازوس

 يض ب ا رتح ةوعرلا جرم

 ربع نامعو نيصلا نيب ةيدولا تالاصتالا :(نيكب ةعماجب خيراتلا ذاتسأ) ناي نوز ناشت 1
 .هص (ت.د2 ط 1 ع (انتار) خيراتلا



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 تارشع (وشنتناوق) ةنيدم يف ىضق هلل ا دبع خيشلا أب ،يشوس بيدألل
 (نيم) نييالم ةدع اهتميق غلب دقل ىتح ةرفاو تاكلتمم هل تناك نينسلا

 ةراجتلا اهيف تغلب يلا ةرتفلا يف ةنراقمب موقن سانلا مهفي نأ لجأ نمو

 يونسلا لخدلا إف ،اهراهدزإ ةمق (نوس) ةرسأ ةموكحل ةيجراخلا

 دبع خيشلا تاكلتمم تأ نعي اذهو ،(نيم) نينويلم زواجتيال ناك ةموكحلل

 ةرسأ ةموكحل يونسلا ةيجراخلا ةراجتلا لخد تزواحجت دق ةيصخشلا هلل ا

 .(نوس)

 يونعم رخآ حاجن هءارو يداملا حاجنلا اذه نأ وه انه انمهي يذلاو

 فيك الإو نسحلا كولسلاو ‘قدصلاو ةنامألا هتامالع نم يد يقالخأ

 الول (لارنج) ةميظعلا ةيركسعلا ةبترلا كلت ىلع يبرعلا رجاتلا اذه لصحي

 خيشلل مدقي نيصلا روطاربمإلا تلعج لا ،كلت ةزيمتملا ةيمالسإلا هقالخأ

 ةقيقحلا يف وهو ةصاخ ةروصب ةميقلا ايادهلا هنطو ىلإ هتدوع دنع هلل ا دبع

 لوقي _ انناكمإب كلذ لالخ نمو «هللا دبع خيشلل صاخ عيفر رابتعا

 زرابو نيب لكشب مهاس دق هلل ا دبع خيشلا نأب كردن نأ نيصلا ثحابلا

 .نامعو نيصلا نيب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا ريوطت لاحب يق

 ام قلا ةيخيراتلا قئاثولا ىلإ دنتسا رصاعم يميداكأ ثحاب ةداهش هذهو

 هذه ةينامعلا تالجسلا تدكأ دقو .نآلا ىلإ نيصلا يف ةدوجوم لارت

 ني هلل ا دبع ةديبع وبأ ىعدي ًاينامع الحر نأ ارقن ثيح ةيخيراتلا قئاقحلا

 هذه تناك اميرو نيصلا يف وشنتناوق ىلإ ةيرحب ةلحر لوأب ماق مساقلا

 برعلا بناج نم دوجوم لجس ركبأو مدقأ نيصلا ىلإ ةلحرلا

 هقالخأو هتراحتو هبراجت لالخ نم ةديبع وبأ ةيعادلا عاطتسا اذكه

 .0٥8ص ںقباسلا رلصملا -1



 عيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 :حماسن اىلادنعل ۔7

 ةيواز نم (جراوخلا) ىلإ رظنلا ىلع نوثدحملاو ىمادقلا نوخرؤملا بأد

 نود بناج يف لطابلا ضزتفتو ،رخآ نود بناج يف قحلا ضزنفت ةيداحأ
 انايحأ زيحتلا اذه غلب دقو ©فاحجإلا ناكو فيحلا ناك انه نمو رخأ

 رداصملا مهب هروصت ام كلذ ىلع لاثمك ذخأنلو ريهشتلاو ريوزتلا دح

 ءامدلا كفسل فيسلا نولمحي ،نوفرطتم ،نودتعم مهنأ ىلع ةميدقلا

 رداصملا هذه نأ عم دئاقل نوداقني الو مكاحل نوخضري ال ةادب فالجأ

 ةداهشلا هذه نوكت ال ملف ،مهنايغطو نييومألا توربج فزعت اهسفن

 .ةلباقملا ةيوازلا نم عوضوملا يف ثحبلل - ضورفملا وه امك ۔ ةيفاك

 سانلا ضارعتسا يف تفرطت ييلا قرفلا ضعب جراوخلا يف ناك اقح
 نأ اقالطإ كلذ نيعي ال نكلو ،اهركذ لحم انه سيل ةيخيرات بابسأل ارظن

 يف هببس ناك فئاوط ىلإ مهقارتفا نإ لب كلذك مهلك اوناك (جراوخلا)
 كلذ ثدح امك هللا ىلإ ةوعدلا جهنم يف يساسأ فالتخا نايحألا بلاغ

 .ه 64 ةنس جورخلا ىلإ ةقرازألا مهاعد نيح

 موي ىلإ ةيضابإلا ءاقب بابسأ نم نأ نيفصنملا نيسرادلل نبيت دقو
 مهتنورمو ،مهحماستو ،مهلادتعا - ىرخألا قرفلا تضرقنا ميف - اذه سانلا

 مهاؤرو ةيخيراتلا مهفقاوم لكو .فلاحخملاو مصخلا عم ةيوعدلاو ةيركفلا

 يف ادكؤم هاحتالا اذه ءاج دقو .كلذب مهل دهشت ةيدقعلا مهلوصأو ،ةيركفلا

 .لئاوألا مهتمأ دحأ ةريس

 .يمالسإلا خيراتلا :رمع قرراف/د ًاضيأ .ةص { ةيضابالا :بحر ميلحلا دبع/د عجاري ۔-1
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 عيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 تعباتت مئ...» :رباج مامإلل رصاعم وهو ناوكذ نب م اس مامإلا لوقي

 ىضم نم ليبس نوضريو ،هدحو هلل ا نومكحي نيملسملا جراوخ كلذ ىلع

 مهئاسن جورف نولحتسي الو ،مهموق ةيرذ نولتقي ال نيملسملا نم مهلبق

 نودؤيو مهنم تاريملا نوعطقي الو ،مهلاومأ نوسمخي الو إمهنوضرعتي الو

 مهدنع نمأيو .مهريغ نمو مهدوهعب نوفوير ،مهريغ ىلإو مهيلإ ةنامألا

 الو إمهتلالض يف نوكشي اونوكي نأ ريغ نم مهموق نم لزتعملاو فاكلا

 نولصيو ،لالضلا الإ قحلا دعب سيلو ،ةلزنم لطابلاو قحلا نيب مهذاختا

 تكلم امو ليبسلا نباو ميتيلاو بحاصلاو راجلا قح نوفرعيو ،محرلا
 7 ...مهناميأ

 فوع نب راتخملا ةزمح وبأ وهو نيروهشملا مهلاطبأ دحأ نع رثأ دقو

 وأ «نشثو دباع اكرشم الإ مهنم نحنو انم سانلا » :ةروهشملا هتلوق ،يملاسلا

 }«.ارجاف امامإ وأ ڵباتكلا لهأ نم ارفاك

 ©بصعتلا مدعو ،حماستلا إدبم ميظعلا يمالسإلا ادبملا اذه نم اقالطنا

 ةيبرح ةسايس ةيضابإللل ناك ،نيدلا يف اناوخإ م منهرابتعاب نيملسملا ةبحمو

 ميق نم هلمحت امل قيدصلاو ودعلا رهبت ةحصان تاحفص لازت ال \ةحضاو

 ةنسو هللا باتك نم اهلك ةاقتسم ةيقار ةيناسنإ لثمو ،ةيلاع ةيمالسإ

 .ميركلا هلوسر

 مهموصخ اهمدختسا امك فنعلا لئاسو اومدختسي مل ةيضابإلا ن

 نسحأ يه ققلاب ةلداجلاو {ةنداهملاو {ةملاسملا مهنع فرع امنإو مهدض

 ةصيصخلا هذه لجأ نم مهو .توملاو رطخلل اضرعت عقاومل " يف ىتح

 .95 ةقرو .(نامع ةنطلس) بيسلا ،دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم (خم) ةيضابإلا ريس -1
 .249 ص 23ج يناغألا -2
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 يضابإلا دنع ةوعدلا بت

 .جورخلا نع مهدوعقل مهل اريبعت (ةدعقلا) ةقرازألا ..ج

 ةيضابإلا ملع يسايسلا عقاولاب كاكتحالاو ةبرجتلا نأ ف كش نم امو

 مهكولس يف ةحضاو ةمس تزربف ٬هللا ىلإ ةوعدلا يف ةيجهنملا هذه

 سادرم لالب يبأ معزت نم ءادتبا مهخيرات لاوط مهاؤرو مهفقاومو

 .(ه55-61) نس نيبام ةرصبلاب مهتعامج

 نع ةيثارتلا بتكلا اهيورت ةرثؤم دهاشم يف حورلا هذه تدسجت دقو
 دايز نبا شيج نوعبرألا هباحصأو لالب وبأ اهيف عفاد يلا (كسآ) :ةكرعم

 اددع نيشيجلا نيب ؤفاكتلا مدع مغر مهبناج ىلإ رصنلا ناكو ،مرمرعلا

 يف ةدلاخ تلظ فقاوملاو ربعلا نم لالب وبأ هكرتام نأ بسحأو ،ةدعو

 يمالسإلا لماعتلا نوكي فيك ةيلمع ةقيرطب مهل نيبي ثيح ءةارشلا ناهذأ

 .امازهناو اراصتنا تالاحلا لك يف ءادعألا عم

 :هتريس يف يراجملا ناطحق وبأ مامإلا لوقي

 هباحصأو ريدح نب سادرملا جرخ ىذألاو نيملسملا ي لتقلا رثك املف»

 موي باوثلا ءاجرل اياستحاو ابضغ !هلل مهسفنأ نيعئاب (هللا مهمحر)

 قلخ يف اليلق اوناك مهنأل مهتمزل ةضيرفل مهجورخ نكي مل و ،ةمايقلا
 مهودع ددع فصن اوناك اذإ نيملسملا ىلع داهجلا ضرف امإو ريثك

 سادرملا نكلو ،هلل ا ليبس يف جورخلا مهيلع بجيو ماقملا مهعسي ال ذئنيحو

 اولسوت ةليسو مهلاتق ناك امنإو ،هباحصأو وه ةداهشلا بلط (هلل ا همحرر
 ©>«...هلل ا ىلإ اهب

 ريسلا رظني ،ةفورعم ةريس هلو يرجملا يناثلا نرقلا يف نامع ةمأو ءاملع نم ناطحق وبأ 1

 .اج تاباوجلاو
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 يضابإلا رثع ةوعدلا ش

 نبا روج نم ارارف ةرصبلا نم جورخلا ىلع هباحصأو وه مزع 3

 .لالب ابأ اوراتخاف هترمإ يف نوريسي مهل مامإ ريمأت يف اورواشت ،هملظو دايز
 احضاو اكلسم اذه هجورخ يف كلس دقلو .الجر نيعبرأ مهددع ناكو

 ال» : الئاق ضارعتسالاب نيدي ال ناك دقف ‘فنعلا ذبنو لادتعالاب مستي

 .«انيمح ام الإ يجن الو «انلتاقي نم الإ لتاقن

 اهنأل ةنمؤملا ةيوقلا سوفنلا الإ اهعيطتسي ال ةيساق طورش ءارشللو
 ظوطظح نم مهسفنأ اوصلخ نيذلا لاطبألا ىلعو .ةقلطملا ةيئادفلا ىلع ةمئاق

 .مهفويس تاحفص نم ةنجلا ىلإ اورظنو ،ةرخآلاب مهبولق تقلعتو .ايندلا

 ام ةروطخ ىلع هل ةيعوت مهنم دحاو لكل ًالئاق هباحصأ يقتني ناك مت نمو

 ديرت ال هتاضرم ءاغتباو ،هلل ا ليبس يف اداهج جرخت كنإ» :هيلع لبقم وه

 تنأ ،ةعجر اهيلإ كل الو ،ةجاح ايندلا يف كل الو ءايندلا ضارغأ نم ائيش
 ىلإ جراخلا ،اهبلط يف دهاجملا ةرخآلا يف بغارلا ،اهل ضغبملا ايندلا يف دهازلا

 كنأو ءايندلا ىلإ كل ةعجر ال كنأو ،لوتقم كنأ ملعاف ،هريغ ال لتقلا
 .ةلاحلا هذه ىلع تنك نإف ،هلل ا ىقلت ىتح قحلا الإ ءيش ال كمامأ ضام
 ث كنيد ضقاو ،كتانبلو كتجاح ايندلا نم ضقاف ،كءاروام ىلإ عجراف

 كل ةعجر ال نأ مهملعأو كلهأ عدوو ،كرمأ يف دجو ،كسفن رتساو
 ©‘>«.كتعياب تغرف اذإف مهيلإ

 يذلا ءارشلا كلسم ىلع دكؤي ثيح ةياورلا هذه (دربملا) دضعيو
 نإف هدعب ةيضابإلا دنع نيدلا كلاسم نم راصف هباحصأل لالب وبأ هنس

 : هل لاقف يراصنألا حابر نيب هللا دبع وهو هل اقيدص يقل لالب ابأ

 »؟ ديرت ني »

 .236ص ،!ج ،تاباوجلاو ريسلا -:



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 ماكحأ نم يباحصأ نايدأو نيدب برهأ نأ ديرأ » : لالب وبأ ر

 :لاق .«ال» :لاق «؟دحأ مكب ملعأ »: هل لاقف .«ةروجلا ءالؤه

 .«كب ىتؤي نو معن» : لاق . «اهرركم يلع فاختوأ» :لاق . «عجرا»

 نم الإ لتاقأ الو ادحأ فيخأ الو افيس در جأ ال ينإف ©فخت ال» :لاق

 ©).«ىضم مث نيلتاق

 شيج عم دايز نبا باحصأ نم لجرب ىقتلا (كسآ) لصو امدنعو
 امنر» :اولاقف ،«؟متنأ انلاتقل نودصاقأ» :لالب وبأ مهب حاصف ناسارخ ديري

 الو ضرألا يف دسفنل جرخن مل انإ متيقل نم اوغييأ» :لاقف «ناسارخ ديرن

 ذخأن الو ،انلتاقي نم الإ إ لتاقن انسلو ملظلا نم ابره نكلو ادحأ ع ورنل

 )« .انتايطعأ لإ ءيفلا نم

 ايدتهم لل هللا لوسرب ًايدتقم لالب وبأ هنس يذلا كلسملا وه اذه

 هدعب حبصيل ،جراوخلا نم نيفرطتملا ةريس كلذ ي افلاخم هللا باتكب

 .ةيضابإلا نم هتريسب عنتقا نمل ًابحال قيرطو اميقتسم اجهنم
 دنع الإ فيسلا لامعتسا مدع ىلع نيصيرح ةارشلا حبصأ اذكهو

 كلاسم اهومسف نيدلاب اهوطبر ةيبرح ةسايس جاهتناو ىوصقلا ةرورضلا

 اودجوأ اذلو .نيمزهنم وأ نيرصتنم اهيلع نونوكي يلا تالاحلا يهو ،نيدلا
 مهبتك تعضو .نامتكلاو ءارشلاو .عاقلا رو هظلا يه ىهو ةعبرأ كلاسم

 .ديدس ىعوو نيعب رظن ىلع لدت {ةقيقد امظنو اطورش اهل ةيدقعلا

 نيملسملا ءامد يف مهعروو مهصرح كلاسملا هذه يف ظحلن ام زربأو
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 .18كص قباسلا ردصملا 2



 ةيضابإلا نع ةوعرلا جرش

 ةلاح يق الإ نيملسملا نم مهيفلاخم ءامد لحتست ال ةيضابإلا كإف .مهلاومأو

 ي يلاطيجلا ليعامسا خيشلا لوقي .فلاخملا ىلع ةجحلا ءاقلإ دعبو ؤبرح
 ادبملا اذه ىقتبط دقو .»«هب ءادتبالاو ملظلاب ءامدلا لحتو» :مالسإلا دعاوق

 اقرشم مهريغ وأ نييومألا دض اهوضاخ يلا ةيبرحلا عئاقولا لك يف يلمح

 راوحلاب مهموصخ مهأدب مهصرح نع خيراتلا بتك ترتاوت دقف 3 ابرغمو

 نع اعافد الإ لاتقلاب نوأديال مه لب ،لاتقلاب !دبلا لبق ةجحلا ةماقإو

 راوحلا مادختسا ىلع ةيمالسإلا قرفلا صرحأ نم اوناك دقف «سفنلا

 ءامد ةقارإو فيسلا مادختسا نع اديعب حلصلاو مهافتلا ىلإ لوصولا ةلواحمو
 .نيملسملا

 ،لاتقلا نالعإو ‘ةجحلا ةماقإو ،ةوعدلا دعب الإ لاتق مهدنع زوجت الف

 يف ةوق هيف ام لكو حالسلاو ليخلا الإ برحلا يف نيفلاخملا مئانغ لت الو
 بهذلا نأ نم مغرلا ىلع اهباحصأ ىلإ ةضفلاو بهذلا نودريو بورحلا

 ففعتلا عباط نكلو ‘برحلا ةلصاومل نيماه نيدعاسم نانوكي دق ةضفلاو

 .كلذ نم مهعنمي هيلع اولبجج يذلا

 :هلوق يف لادتعالاو حماستلاب ةمستملا ةيضابإلا ةريس يشيقرلا صخل دقو

 3مهنونعلي الو ،َقح ريغب مهنولتقي الو سانلا نوضرتعي ال نوملسملاو»

 ىتح اموق نولتاقي الو ،هب نوضريو مكحلاب نورقي مهو ،مهنم نوؤربي الو

 يف دح الو ‘ىوه يف ةلوليمو ةهبشب نوذخأيالو مالسإلا ىلإ مهوعدي
 دعب الإ سانلا نولتاقي الو ،اليبس نوعطقي الو .انمآ نوفيخي الو ،ةهبش

 درن الو ،مهلايع يبسن الو ةلبقلا لهأ لام منغن الو ...عانتمالاو يغبلا

 ص 2ج .مالسإلا دعاوق :يلاطيجا -1
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 عيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ل نإ هلتقنف اربدم عبتن الو ،نامألا دعب سانلا فيخن الو ،اهلهأ ىلع ةبوتلا
 ءاملعلا اهيلع ىضم قلا انتريس هذهف ،ابرح انل بصني الو ،اليتق انل لتقي
 0)«.انفالسأو انتمأ نم هلل اب

 مهموصخ هيف ناك يذلا تقولا يف مهنم يمالسإلا فقوملا اذه ناك

 لتقلاو عادخلاو ةدابإلا قرط لك مهعم نومدختسي ةصاخب نييومألا نم

 نيبو مهنيب انراق ولو» :ددصلا اذه يف مشاه بلاط يدهم لوقي .يعامجلا

 بررح يف ترهظ دقف «ةيحانلا هذه يف اعساش انوب اندجول نييومألا

 يف ةيمالسإلا ميقلا ىلع جورخلاو يودبلا عباطلاو \ةيشحولا نييومألا
 .«...ةيضابإلل مهبورح

 جهنم عابتا ىلع ةارشلا صرح ظحلي ةيخيراتلا صوصنلل عبتتملاو

 بادآ مهل اومسري نأ مهعامعز توفي نكي مل و \برحلا يف نيعم يمالسإ
 ةفصب جراوخلا أ ىلع لدت ةريثك ةيخيرات اصوصن دجن اننأ قحلاو ،لاتقلا

 جاهتنا ىلع نيصيرح امئاد اوناك ،فنعلاب مهل باتكلا ماهتا مغر ةماع

 ىلع مهعابتأ نوركذي ام اريثك اوناكو ،برحلا نالعإ لبق راوحلا كلسم
 يلا ثداوحلا ضعبب ةربع الو «ايندلل ابلط ال ةرخالل ابلط اوجرخ امنإ مهنأ

 ةم «ترألا نب بابخ نب للا دبع لتقم لس باتكلا ضعب اهيلع ركوب
 :جرخ ةليل هباحصأل حرشُم نب حلاص لوقي كلذ

 نوكي نأ الإ سانلا نم دحأ لاتق ىلإ اولجعت الو هلل ا دابع هلل ا اوقتا»

 ثيح هلل ابضغ متجرخ امنإ مكنإف مكل نوبصتيو ؛مكنوديري اموق
 تذخأو ءاهلح ريغب ءامدلا تكفسف ضرألا يف يصعو ،همراحم تكهتنا

٠ 
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 ةيضابإلا رنع ةوعدلا جرم

 ام لك ًةإف «اهب اولمعت مث ًالامعأ موق ىلع اوبيعت الف ،اهقح ريغب لاومألا
 .«..نولوؤسم هنع متنأ نولماع متنأ

 يلا ةروصلا نع يغي نل ةارشلا دنع داهجلا ةايح يف لاقي ام لك نكل

 ييلا ةيئادفلا حورلا كلت ةروص ‘ائيش اهب لدعي نلو يراشلا ةزمح وبأ اهمسر

 ‘هللا ليبس يت اهنولذيي مهيديأ ىلع مهحاورأ نولمحي بابشلا ءالؤه تعفد
 يف نآرقلاو اذه نوكي فيكف لطاب ىلع نوبلاكتي الو ،ارش نوفرعي ال
 _...مهنيعأ بصن هلل ا ةدابعو !مهيديأ

 ،لطابلل جراوخلا داهج لاعت يهو ةثيدحلاو {ةميدقلا صوصنلل عبتتملاو

 نع مهزيم يذلا لاسبتسالا حورب باجعإلا ىلع اهعيمج ةقفتم اهاقلي
 اومواقو فيسلا اوعفر هلجأ نم يذلا فدهلا أ ىلع مهعامجإو مهريغ

 .ًايورخأ افده الإ نكي مل ملظلا

 ال» :لاق نيح ههجو هلل ا مرك يلع مامإلا دنع ظحلملا اذه ءاج دقل

 بلط نمك هأطخأف قحلا بلط نم سيلف ‘يدعب نم جراوخلا اولتاقت

 :هيلوت دعب مهدفو لباق ثيح زيزعلا دبع نب رمع ةلوق يفو .«هباصأف لطابلا
 ءاهعاتمو ايند بلطل اذه مكجرخ اوجرخت مل مكنأ تملع دق ينإ»

 © «.اهليبس متاطخاف ةرخآلا متدرأ مكنكلو

 نيد مهفدهو ،ةميلس ةارشلا اياون أ ىلع عقاو عامجإلا ةِإ لوقن نحنو

 قرطلاو ةمدختسملا ةليسولا لوح فالتخالا ىقيي .هيف شاقن ال يورخأ

 يربطلا نع القن ،٥21ص ىةيبرعلا ةباطخلا يف ةيقالخألا ميقلا :روصنم نيسح ديعس /د 1
 .22ص هج
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 يضابإلا رنع ةوعرلا رم

 ال هتاذ دح يف مكحلا اذهو ءاهلالض ىلع مهموصخ مكح دقو ،ةجهتنملا

 .ىلاعتو هناحبس هلل ا الإ هيف أطخلاو باوصلا رادقم ملعي

 :ددصلا اذه يف نيثدحملا نيسرادلا دحأ لوقي

 يذلا مهقيرط ةحصو "مهتماقتساب نونمؤم مهسفنأ مه اوناك دقل»

 حاورألاو جهملا هيف اوصخرتسا يذلا داهجلا ةيعرش نودقتعيو ،هيف نوريسي

 صوصنب اوكسمت دقف .ةياغلا نع اوفرحناو ،©فدهلا اولض دق اوناك نإو مهو

 بونذلا بنجتو ،هميلاعتب لمعلاو ،نيدلا رئاعش ةماقإو ،ةدابعلاوأ نآرقلا
 نوكي نأ نكميال ناميإلا أ مهنم اداقتعا ڵبذكلا نم ةءاربلاو 3ةريغصلا

 هنع ربعيو ‘لامعألا همجزنت نأ نود ناسللاب رارقإ وأ بلقلاب اقيدصت

 ©")« ...كولسلا

 ىلع ةليلق ةئف مهو ةارشلا اهققح لا تاراصتنالا يف ربكألا رسلا لعلو

 يه ،ةيبدألاو ةيداملا تاناكمإلا لك اهل ةريثك ةئف مهو نييومألا مهموصخ

 وه كلذو .كولسلا اذهو ،ةديقعلا هذهب داهجلا ىلإ نيعفدنم اوناك مهتأ

 .رافكلا نودهاجي مهو لئاوألا نوملسملا هب رصتنا يذلا رسلا

 :بابسألا للع نيثدحملا نيسرادلا دحأ لوقي

 .ةليلقلا ةئفلاب نولتاقي اوناك مهنأ مهبورح زيميام مهأ لعلو...»

 .ةدعو اددع رثكأ مه نم ىلع رصنلا اوزرحي نأ نوعيطتسيو

 يف مهدهزو ،توملاب مهتناهتسا ريغ اذه ىلإ جراوخلا عفدي نكي مل و...
 كلمت ال ةلق مهو نونمؤي اوناك ام اريثكو ةداهشلا ىلع مهصرحو .ةايحلا

 حور نكلو ،توملا ىلإ الإ اذه مهجورخب اوريسي نل مهنأ موصخلا كلمي ام
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 عّيضابإلا نع ةوعدلا يبن

 ©‘)«...ةروص بذعأ ق ف مم اهتمدقو ،توملا ةعرص مهيلإ تببح 7

 هيلع تراد لا رواحملا نم اروحم توملاب ةناهتسالا تدغ انه نمو

 ،ةضايفلا رعاشملا هذه تحت اوققح دقو «مهئابطخو ،مهئارعش دئاصق

 هذهل ةيعيبط جئاتن باتكلا ضعب اهاري ةلهذم تاراصتنا ةبهتلملا ةسامحلاو

 ساسأ ال ريطاسأو تافلابم رخآ ضعب اهاريو {ةنمؤملا ةيداهجلا حورلا

 .ةميدقلا رداصملا يف اهرتاوت مغر {ةياعدلا ليبق نم يهو .اهيف ةحصلل

 نوكت دق ةيداملا ةوقلا اهززعت مل اذإ ةيداهشتسالا حورلا هذه تإ قحلاو

 ددع ةرثك لشم .ةيركسعلا نيزاوملا لتخت امدنع ةيبرحلا ةميزهلا ىف اضيأ اببس

 مل عقو امك امامت مكحلا ةعقر عاستاو ةيركسعلا هتدع قوفتو ،ودعلا

 ةيادب ىق ىندألا برغملاو ،نامعو ءاعنصو زاجحلا ىف ةعق ةعقاولا كراعملا نابإ

 ©بورحلا ةيادب يف اهدحو ةعاجشلا يفكت ال ذإ .كانه مهتلود سيسأت

 ةروس) ههيقوق نم متعطتسا ام مف اودعأو :ةميركلا ةيآلل اقادصم كلذو

 اضيأ ةيداملا ةوقلا كش الو يعت انه ةوقلاو ،(هه :لافنألا

 مهتجاذنس ةيضابإلا فوفص يف فعضلا ةطقن تناك ام اريشكو

 لياحتلاو ،ةعيدخلاو ركملا نومدختسي ال مهف ريبعتلا مص نإ ةيركسعلا

 يف ركملا مدعو ،ةقثلاو {ةيريخلا روصتو ديدشلا مهعرو كلذ نع مهمصعي
 .مهموصخ

 يبأل عقو ام اهل جذومن ركذب يفتكن ،ةعونتم ةريثك دهاشم خيراتلا فو

 ،ةالصلل ةنده مهنم اوبلط نأ دعب هلل ا ديبع شيج نم سادرم نب لالب
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 عيضابإلا رثع ةوعدلا ىبن

 .مهفوفص ىلإ...لبق نم ةبلغلا تناكو :دجاسو عكار نيي 7

 يمالسإلا كولسلا اذه اهيف ىلجت لا ةيخيراتلا عئاقولا زربأ نم لعلو
 تومرضح حتف امدنع يدنكلا يحي نب هلل ا دبع دئاقلا مامإلا كولس ليبنلا

 ةيضابإ ةفاك نوخرؤملا عمجأ يذلا قحلا بلاط ءارصتنم اهلوخدو ،نميلاو

 يف نعطي نم مهيف دجن مل و هتسايسو هتريس نسح ىلع ةيضابإ ريغو
 ("). . .هتلادع

 ةعيرشلا قيبطت ىلع ديكألا صرحلاو ديدشلا مازتلالا هتسايس تناك

 دقو ،نيملسملا نم ابهذم هل نيفلاخملا هتلماعم ىف ةحمسلا ةيمالسإلا

 حمسي نأ نود قيبطتلاو ادبملا نيب قفوي نأ همزحو هعروب عاطتسا
 لشم ةفطاعلا هذه اهيف ىغطت يلا ةجرحلا تاظحللا يف هريست نأ فطاوعلل

 ىلإ ةقفادلا فطاوعلا اهيف روشت دق نولا ةبلغلا فقاومو راصتنالا تاظحل

 ةهربأ هدئاق بلط امدنعف .هنم ردصلا ليلغ ءافشإ وأ مصخلا نم ماقتنالا

 قحلا بلاط نأ عم“هعنم «مهلتقو نيبراهلا ىلع زاهجإلا يريمحلا حابصلا نبا
 ادبم المع كلذ ،يرذالبلا ةياور نم ردي امك مهنم نكمت دق ناك

 ©برحلا يف ربدملا قوحلو «ملستسملا ىلع زاهجإلا نوزيجي ال نيذلا ةيضابإلا
 هتاذ فقوملا انيأر دقو ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق حرش يف كلذ ءاج امك

 يمالسإلا عباطلا ىلع لدي اذهو ديدق يف هموصخ عم راتخملا ةزمح يبأ عم

 نأ عيطتسنو .نيمزهنم مأ اوناك نيرصتنم تالاحلا لك يف ةارشلا كولسل

 قحلا بلاط فقوم يف عيفرلا يمالسإلا يناسنإلا كولسلا اذه لثم سملن

 امدنع وهف ،مهب رفظلاو مهيلع بلغتلا عاطتسا نيذلا نييومألا لامعلا نم

 نب مساقلا يومألا لماعلا هكرت يذلا لمز نب كاحضلا سبح ءاعنص لخد
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا يبن

 يدنكلا ةلبج نب ميهاربإ نم هتماهشو هناسحإو {اعنص ىلع ايلاو 7

 ةرداغم ىلوألا ةرملا يف هل حمس نأ دعب ةيناث ةرم رسألا يف عقو يذلا

 لك لب ،اذه يداعملا امهفقوم ءازج قحلا بلاط امهنم مقتني مل \تومرضح
 :امهل لاقو ،امهحارس قلطأ مث ةريصق ةدم امهسبح هنأ امهعم هلعف ام

 وأ اميقأف ‘هوركم امكيلع سيلو ،امكيلع ةماعلا ةفاخم امكتسبح امنإ»

 ")«.نميلا نم جورخلا ابلطف ءامصخشا

 ،نيلتاقم ريغو نيلتاقم سانلا لك ةيمالسإلا هتريسب قحلا بلاط لمشو

 نئازخلا ىلع ىلوتسا نأ دعب اهب ماق يلا تاءارجإلا ىلوأ تناك دقف

 ©تومرضح يف ةيمأ يب لماع يفقنلا ورمع نب مساقلا اهابَج يلا لاومألاو

 هروج يف هلثمي ابسن هنم بيرقلا _ يفقنلا فسوي نب جاجحلا لثممو

 هشويج رقفو هرقف مغر لاومألا كلت قحلا بلاط مامإلا دجو امل هملظو
 لحتسا الو ادحاو اسلف لاومألا كلت نم ذخأي نأ لحتسي مل ؛مهتجاحو

 سانلا نيب اهعيزوتب رمأ هنإ لب ،اريشك وأ اليلق اهنم هباحصأ ىطعي نأ
 الدع هلل ا ةعيرش ىلع مئاق همكح رأ نميلا لهأل دكؤيل ،ةيوسلاب

 .ةيلبقلا وأ ةيبهذملا تافالتخالل ةاعارم نود ،ةاواسمو

 ةيضابإلا نم امهو ناريخ نباو دوعسم نب هلل ا دبع تأ يخامشلا ركذي

 ىلع اهامسقف دجسملا ىلإ قحلا بلاط اهيلع ىلوتسا يلا لاومألاب ايتأ دق

 ال ةيضابإلا أل ) .ًاعش اهنم اوذخأي نأ ةيضابإلل حمسي مل و ،ءاعنص ءارقف

 ليخلا لثم ًايبرح ًاداتع وأ ازيهجت ناك ام الإ ةمينغ فلاخملا ملسملا لام ىرت
 نيملسملا ةيقبل نوحمسيو لب ‘ امهريعو ةضفلاو بهذلا نودريو « حالسلاو - { . . .۔ . . .,!" , د۔ ر

 .11ص قباس عجرم مشاه بلاط يدهم رظناو . ¡ 14/23 يناغألا -1

 .9ووص ةيرجحلا .ط ريسلا ،يخامشلا -2
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 ةيايإل دنع ةورملا يبرتم
 ضغب ،ةقسافلا ةمكاحلا ةطلسلا ةدهاحمل مهتكرح ىلإ ءامتنالاب ةلاحلا هذه يق

 ©) .ةيبهذملا مهتاهاحجتا نع رظنلا

 فصي ثيح قيمعلا لوحتلا اذهل نايع دهاش } يرذالبلا ناك دقو

 نيديدش ًافسعو اروج نميلاب ىأر هنإ لوقيف {قحلا بلاط ءىجب لبق ةلاحلا

 نم رومألا ريغ مكحلا ىلإ قحلا بلاط ءيجب نكلو ،ةحيبق سانلا يف ةريسو

 هَنإ لوقيو ،رارقتسا ىلإ ةنتف نمو ،لدع ىلإ ملظ نمو نسح ىلإ ءيس
 ترثكف ،سانلا نع فاك ،بناجلا نيل ،ةريسلا نسحب وهو ارهنشأ ماقأ

 ثدحي مل و نمألاو رارقتسالا داسف ،هتريس سانلا بحأو نميلا يف هعومج

 ةماع ةدناسم رهظي اذهو» نميلا ءاحنأ لك يف نمألا وفص ركعي ام
 ©ث«.ةكرحلا هذهل نميلا يف نيملسملا

 انل نيبتي نميلا هلوخد ةادغ سانلا ىلع اهاقلأ ىلا قحلا بلاط ةبطخ نمو

 ىلع لدأ سيلو «مهموصخ عم ةيضابإلا هاضترا يذلا حماستملا يسايسلا جهنملا

 .فعض رأ ةوق ةظحلب نحتمي نأ نم جهنملا ةمالسو ئدابملا ةحص

 بلاط نكلو ‘بيرالو كلذ ىيف كش ال نيرصتنم ةيضابإلا ناك دقل

 ءاقلت نم ارايتخا نوكي نأ الإ نيعم فقوم ذاختا ىلع سانلا ربجي مل قحلا
 :لاق امك مهسفنأ

 !مكسفنأل اوذخف متئش اهيأ لاصخ ثالث نم مكريخن انإ سانلا اهيأ»

 ١!1؛ص ،قباس عجرم مشاه بلاط يدهم رظني -

 .قباس عجرم :يرذالبلا 2

 .118ص قباس عجرم :يدهم بلاط -3

 ظةم ةقرو (خم) مالظلا حابصم :ييشيقرلا رظني 4
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 ةيضابإلا نع ةوعدلا يش

 .«هسفنل رايخلا ذختا اؤرمأ هلل 7

 يفو ،ةيضابإلا هيلع يذلا يسايسلا طخلا يف قفاوي نأ :لوألا رابتعالا

 تابجاو نم مهيلع امو قوقح نم مهل ام هل مهنم ادحاو نوكي ةلاحلا هذه

 مسق نمو ءانلضفأل ام رمألا نم هل نوكيف ،هسفنب انعم دهاجي نأ ىلع»

 .«انضعبل ام ءيفلا

 .هلزنم مزليو هناسل ةيضابإلا نع فكيو دايحلا مزلي نأ :يناثلا رابتعالا

 ءادعلا فقوم ذختيو ةيضابإلا ةسايسلا ضفري نأ :ثلاثلا رابتعألا

 هناسلو هدي فكيلو ،نامأب هلامو هلهأ ىلإ جرخي نأ ةلاحلا هذه ينف هيلعف ،رفاسلا

 همد كفس ىلع اننعي مل و ‘هسفن ضرع نكي مل انرفظ نإف» .ةيضابإلا نع
 .«اليلق الإ اندعب رمعي الأ ىسع انتنؤم يفك دق نوكي انلتق نإو

 ةيلوؤسمو ،ةيمالسإ ةحامس ىلع لدي قحلا بلاط نم فقوملا اذه نإ

 ال ©بساحت نأ لبق سفنلا بساحتو 5اهادعتت ال هلل ا دودح دنع فقت ةينامإ

 .ماقتنالاو رهقلل ةليسو راصتنالا ذختت الو «رابتعا ايندلل عضت

 كلذ لك دمتسي ناك هترظن قمعو هتريس ىف قحلا بلاط أ بسحنو

 ،لالب يبأ لثم بهذملا خويش حئاصن نمو ،ةفيرشلا ةنسلاو باتكلا نم

 تاميلعتلا ثعيب ناك يذلا هدئاقو ههجومو هذاتسأو هخيش ملسم ةديبع يبأو

 : الئاق يحي نب هلل ا دبع ىلإ بتك هنأ ةديبع يبأ نع يور دقف ،ةرصبلا نم
 اونتساو نيحلاصلا مكفالسأب اودتقاو ،اوردغت الو اولغت الف متجرخ اذإ»

 ©» ...مهلامعأل بيعلا ناطلسلا ىلع مهجرخأ امنأ متملع دقف مهتنسب

 يف ةزمح يبأ ةسايس نع هسفن ردصملا رظنيو ،(ر7) ةقرو (خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا :

 .60 ةقرو برحلا



 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ىف زواجتت ام اريثك نلا دودحلا ةماقإ يف اديدش قحلا بلاط ناك دقو

 وأ ،ىنزلا وأ رمخلا برش هسفن هلوست نم لك ددهف تالاحلا هذه لثم

 لاح ةريبكلا بكترم أ يف ةيضابإلا مكحو ،سانلا لاومأ ىلع يدعتلا
 .رفاك وهف رفاك هنأ يف كش نمو ،ةمعن رفك رفاك اهل هباكترا

 ةئيسلا عاضوألل ضقانملا ليدبلا ىطعأ دقف ةسايسلا هذهل ةجيتنو...

 بلاط يدهم لوقي امك ةيضابإلا ةكرحلا لبق نميلا اهيلع تناك ىلا

 .)شاه

 ناك دقف نميلاو زاجحلا ىف ةارشلا هجاوي وهو يومألا شيجلا امأ

 هانحضوأ يذلا وحنلا ىلع بّصعتللا يلبقلا عفادلا ،نيعفادب اعوفدم لتاقي
 نيح وأ لانقلا ةّمهمب موقي نم ماكحلا دجي ال نيح قازترالا عفادو ،ًاقباس

 مهنورجأتسي دونجلا عفد ىلإ نوأجليف مههوجو يق ةارشلا ةكوش ىوقت
 ناك دقف «دايز نبا فرط نم لالب يبأ ةقحالم مايأ كلذ عقو امك ،لاملاب

 رارفلاو فوخلاو نهولا ناك كلذلو ،ةقرترملا ىلع موقي دايز نبا شيج
 ريمألا همدقي ام ىلع موقي يويند ىعسم كراعملا ىلإ مهاعسم أل مهقفاري

 امم ناك كلذلو .مئانغ نم مهسفنأ هب نونمي امو \تايطعأو لام نم دنجلل

 ةبلثمو ةميظع ةمذم يهو (لئاعجلا ووذ) هنأ شيجلا اذه ةارشلا هب ريعي

 .لاملا لجأ نم فيسلا عفري نأ ىبأي يذلا رحلا ىبرعلا روصت يف راعو

 ثيح يومألا شيجلا اذه نافصي امهو ريثألا نباو جرفلا ابأ عباتنلو

 لسرأ دق دمحم نب ناورم ناكو ،يراشلا راتخملا ةزمح يأ شيج لتاقي حار

 ،نافع نب نامثع نب رمع نب هلل ا دبع نب زيزعلا دبع ةدايقي مهتلتاقمل اشيج

 .118ص قباس عجرم :مشاه بلاط يدهم رظني 1
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 عّيضابإلا رثع ةوعدلا يبن

 ي نافع نب نامثع ةفيلخلا نم ةارشلا فقومب مهملعل ادصق "7

 .ةريخألا همكح تاونس

 .ءامهدلاك اوناك كلجر فلآ ةينامث نم فلأتي شيجلا اذه ناكو...

 مهبايث يف نييشرقلا نم ريثك مهيف ناك دقف ،نيلتاقملا ةمس مهيلع سيلو

 نايتف ةصاخبو ةهزن درحب نوكي نأ ودعي نل رمألا أ اونظ دقو ،ةرخافلا
 مهثيدح يف ةفرجعلا نورهظي ريبك ددع ةنيدملاب مهنم ناكو ،مهنم نييومألا

 .عاعرلا نم ةراشخ مهنوروصيو جراؤخلا نع

 اننإ» :نولوقي ةزمح يبأ لسر هتءاج (قيتعلا) زيزعلا دبع غلب املو
 مهيلع كلذ ىبأف «.انودع ىلإ يضغ انوعد ،ةجاح مكلاتقب انلام هللا و

 ةنس رفص نم عساتلا يئ .. .ديدق لزن ىتح راسو ،برحلا ىلع رصأو

 )1( ... هھ0

 امازهنا هددع ةرثك ىلع يومألا شيجلا مازهنا ةكرعملا ةجيتن تناكو

 ةحبذم ةباثم ديدق ةعقو تناك» :ىضاقلا نامعنلا روتكدلا هنع لوقي ،اعيظف

 اذك . :ه1ص كج ‘ريثألا نباو . 101ص ،20ج يناغألا يف ةعقوملا هذه ليصافت رظني -1

 ةريثك اراثآ رعشلا يف ديدق تكرت دقو .202ص ،قباس عجرم :يضاقلا نامعنلا/د

 .رعشلا اذه لثمب ةنيدملا يف نحني تاحئانلا تناكو .ةنيدملا لهأ سوفن يف اديدش انزحو

 ةيلاجر ديدق تنفأ هيلامو نامزلل ام

 ةينالع نيكبألو ةريرس نيكبألف

 ةيزاعلا بالكلا عم تو اخ اذإ نيكبألو

 .102ص ،20ج ج يناغألا ةييتالبأ ام ءوسب ديدق ىلع نيكبألو

 .20ج يناغألا .ديدق فصر ىق ةعئار ةديصق نيصحلا نب ورمع يضابإلا رعاشللو

 .0٥10ص



 عيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 '"«..تاذلاب ةي ومألاو ةيشرقلا .2

 دراطي نأ برحلا يف ةارشلا ئدابمب المع ةزمح وبأ ضري مل و...

 يلثمم مهدع ذإ هتلتاقم ىلع اورصأ نيذلا نييشرقلا محري مل هنكلو نيرافلا
 .مهتنجب ناديملا ألتما ىتح ةملاظلا ةموكحلا

 نم ةيقبلا ترف نأ دعب لاتق نود ه 130رفص3 يف ةنيدملا لخدو

 ءاالخ اهلهأ يف ةريسلا نسحي رهشأ ةثالث ةنيدملاب لظو اهيلإ نيلتاقملا

 .9 لوسرلا ربنم قوف نم ةريهشلا هتبطخ ىقلأ اهيفو
 ةنيدملا عمتجب نأل نيح لإ نيعماسلا يوهتسي ةزمح ييأ مالك ناكو

 يف ىري نكي ملف ،لالحنالا هلخادو ةراضحلا هتدسفأ ايهال ًاعمتجب ناك

 ىنزلا نم هفقوم لثم ،ةينيدلاو ةيقالخألا ميقلا يف اددشت الإ ةزمح يبأ ئدابم

 نود امح هتماقإل باطخلا نب رمعب باجعإلا رهظأو رمخلا برشو

 اذه ةلادعب ةنيدملا لهأ ساسحإ نم مغرلا ىلعو \براشلا صخشل رابتعا

 .روكذملا ببسلل هعم اوبواجتي مل مهنإف هحالصو مكحلا

 لاثمأ نم نينمؤملا راصنألا ضعب بسكي نأ عاطتسا ةزمح ابأ نكلو

 نب رمع نب هلل ا دبع دمحم نب ركب يبأو ،ئراقلا تُسكَتب نب زيزعلا دبع

 .باطخلا

 نم نوكم يماش شيج فحز .ه 130ةنس لوألا ىدامج لهتسم يفو

 دعس نم ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع ةدايقب نييسيقلا نم فالآ ةعبرأ
 رجأ مهل عفد لوألا ديزي دهع يف ثدح امكو !ةنيدملا ىلإ هقيرط يف نزاوه

 ىطعأ ذإ \ةسدقملا تامرحلا كاهتنا نم مهرظتني امع ةرافك ةباثمب بسانم

 202 ص قباس عجرم :يضاقلا نامعنلا/د رظني -1
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 2 جرم

 .الغبو اسرفو ىبد رانيد ةئام مهنم دحاو لك

 © ىرقلا يداوب هنورظتني اوجرخف شيجلا اذهب اورعش دق ةارشلا ناكو

 يبأ باحصأ نم ةارشلا نم ريثك اهيف لتق ةلصاف ةكرعم يق اومتتلا كانهو

 .ةكم ىلإ اوبره‘هتصاخ نم ةثالثو وه انو .ةزمح

 لهأ مهب ردغ نأ دعب ةارشلا نم ةيلاخ اهدجوف ةنيدملا ةيطع نبا غلبو

 هريغو ©تسكنب اولتقو لضفملا اهداق نلا ةيقابلا ةيقبلا ىلع اوضقو .ةنيدملا

 . .ةكرعملا ةجيتن اوملع نأ دعب

 مهنم نيرافلا ةقحالم مدع ديدق لهأ نم ةزمح يبأ فقوم ناك اذإو

 نم طتحي مل ةكم ىلإ أحل امدنع هنإف ىنسحلاب ةكمو ةنيدملا لهأ ةلماعمو

 ،ىرسألا لتقو ةيطع نبا هيلع رصتناف ،اثبع هتمواقم تناكف !اهلهأ ردغ

 نب ناورم ىلإ مهسوؤرب لسرأو ،ةزمح وبأ مهنمو ةيضابإلا ءامعز بلصو

 .).قشمدب دمحم

 دحاو ىسن ىلع ىرج نيفلاخملا عم مهبورح ف ةيضاب الا خيراتو

 الو فرطت الو م لغ الف . ةيمالسإلا ةعيرشلا نم .7 هسسأ دمتسي

 يف قرشملا يف مهبأد كلذ ناك .}لامل ةمينغ الو ضرعل لالحتسا

 مهبأد كلذ ناكو هانركذ يذلا وحنلا ىلع نييومألا عم ةليوطلا مهبورح

 ةيومألا شويجلا ةهجاومل شويجلا اوداق نيح يمالسإلا برغملا يف اضيأ

 .109-112ص ‘20ج يناغألا نع ًالقن &41٥2ص ،قباس عجرم يضاقلا نامعنلا/د رظني -:

 ص ثح كاي حير ص ثكاح يل : .11كص 39ج يربطلا ...خيرات .1:09-11:2وص .20ج ىناغألا ىف كراعملا هذه ةدام دجوت -2

 .36ص ،٥1ج ريثألا نبال ةياهنلاو ةيادبلا &:5هص ،ىج ريثألا نبال لماكلا

 ..287رص ،2ج ةيضابإلا :رمعم -3

  



 يضابإلا دنع ةوعرلا بش

 .مهتاكرح ىلع ءاضقلل قرشملا نم ةفحازلا ر

 يف لثمت ةلماكلا ةلوجرلاو ،ةيمالسإلا ةماهشلا نع ةلثمألا عورأ لعلو

 قيبطت نم هب فرع امو حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ دئاقلا فقاوم

 يف نواهتلا الو ملظلا الو يدعتلا لبقي ال ‘هدونج عم ةمراص ةسايس

 .ىلاعتو هناحبس هلل ا ةمرح امم ليلق لقأ لالحتسا

 دونخلا دحأ بلس يذلا يتاردسلا ليمج نم مراصلا هفقوم كلذ نم

 لاصفنالا ىلإ هب ىدأ امراص اباقع باطخلا وبأ دئاقلا هبقاعف نيلوتقملا

 هيلع روصنملا رفعج بيلأتو ،قرشملا ىلإ رارفلاو باطخلا يبأ شيج نع
 .هسفنل اماقتنا

 ام ردقب ةلصفملا عئاقولا دمتعت ةيخيرات ةباتك ددصب انه انسل اننأ اممو

 اننإف ،©فقاوملا هذه نم ربعلا ماهلتساو جئاتنلا صالختسا ىلع دمتعت

 ىلإ ريشن نأ سأب ال نكلو ‘ةصصختملا بتكلا ىلإ ميركلا ئراقلا ليحن

 عم برحلا ين ةمهشلا اهفقاومب تفرع قلا ةعماللا ءامسألا ضعب

 نباو ،يزوزلملا متاح يبأو ،ديلت نب ثراحلا :ءالؤه نمو نيدحوملا

 نب بويأ نسحلا يبأو ،ينوانخلا ديمحلا دبع ةديبع يبأو ،سايلإ روصنم

 يحي يبأو ©ينررابلا ءايركز يبأو ،يتريمدنتلا ءايركز يبأو سابعلا

 .مهريغ تارشعو .. .يناجرألا

 نورصتني امدنع صرحلا لك نوصرحي اعيمج ءالؤه نأ دحن فوسف

 نوعطقي الف هللا مكح مهيف اودعتي ال نأ نيدحوملا نم مهيبراحم ىلع

 الو ءاربدم نوعبتيالو حيرج ىلع نوزهجي الو ،ليتقب نولنمي الو .اسأر
 بقاع باطخلا ابأ أ خيراتلا دهش دقو .ارتس نوكتهي الو ،الام نومنغي
 مل نإ ةدايقلا كرتب دده متاح ابأ أو اليتق بلسيل هدي دم يذلا يدنجلا
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 يضابإلا هنع ةوعرلا جرم
 ناديم يق رثانتت بهنلا لامحأ كرت روصنم ابأ أو ةكرعملا نم ذخأ ام دري

 براهلا ودعلا هكرت ام عمج ءايركز ابأ أو اهيلإ تفتلي نأ نود ةكرعملا

 ©)...رانلا هيف دقوأف حالسو لام نم

 لمهأ اهيقل يلا ةنسحلا ةلماعملل ةيلاثم ةروص ةيضابإلا رداصملا مسرتو

 الو اربدم اوعبتي ال نأب هباحصأ رمأ يذلا ڵباطخلا يبأ نم ناوريقلا

 لاومأ ذخأب هيلع راشأ امدنع هباحصأ دحأ عرق دقو ،حيرج ىلع اوزهجي

 ال مهئدابم را هركذ باطخلا ابأ نكلو ،لثملاب ةلماعملا ىلع ايرج نيموزهملا

 نإ» :الئاق هبطاخو مهيلع مارح محلاومأو مهيفلاخم ءامد نأو كلذ زيحت

 نوكنف 3 ؛منهج مهعم انلخديو ءانضفرب نأ هللا ىلع قيقح اولعف ام انلعف

 اهيف اوكزادااثلتح اذطتح اهتخأ تنعل ةمأ تلخد املك :ىلاعت هلل ا لاق امك

 نم افعض اباذع مهتاف انولضأ ءالؤه انبر مهالوأل مهارخأ تلاق اعيمج

 «.(38 :فارعألا ةروس) هنوملعت ال نكلو فعض لكل لاق رانلا

 :ةيلانملاب هفصو نأ دعب فقاوملا اذه ىلع ًاقيلعت تافيلخ ضوع لوقي
 ناسحإب نيموزهملا مهءادعأ نولماعي اوناك ةيضابإلا نإ عقاولاو»

 ال تناك نإو ،كلذل اسكاعم ائيش ةيضابإلا ريغ رداصملا ركذت الو ‘لدعو

 امك يضابإلا مامإلا ةيلاثم نع ثيدحلا يف بنطت الو حيدملا يف فرست

 .«ةيضابإلا رداصملا لعفت

 ةنس باطخلا يبأ داهشتسا دعب ةفالخلا يزوزلملا متاح وبأ ىلوت امدنعو

 يبأ شيج ةهجاوك عافد مامإ ناك رك هتيالو دهع يف هب ماق امم ناكو ه4

 .قباسلا رلصلما -1
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 عيضابإلا دنع ةوعدلا يبت

 ضعب ماق دقو سلبارط ىتح هتقحالمو هيلع بلغتلاو &روصنملا 7

 وديي اميف نيعوفدم _ مهبولق ينا ةديقعلا نكمتت مل نمم هشيج نم ماوعلا
 اديدش ابضغ متاح وبأ بضغف ،ىلتقلا بلسب _ لغملاب مهئادعأ ةلماعمم.

 .اهباحصأ ىلإ بالسألا اودري مل نإ ةمامإلا لازتعاب مهددهو

 :ثدحلا اذه ىلع اقيلعت تافيلخ لوقي

 ثدح ام أل حيحص رداصملا هذه هيلإ تبهذ ام أ نظلا بلغأو»

 اهوضاخ يلا مهكراعم لك يف ةيضابإلا ةمبألا ةريسل افلاخم لعفلاب ناك

 ركنتسا دق هسفن متاح ابأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو \بورغملا وأ قرشملا يف ءاوس

 .هشيج نم ربربلا ماوع هلعف ام ةدشب

 .ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات يف يمالسإلا حماستلا دسجت دقو

 راهدزالاو سيدلا حماستلل ازكرم ريغصلا نبا ةداهشب تدغ ثيح

 هانع ام وهو .نايدألاو بهاذملاو «سانجألا لك نم يوحت ،يراضحلا

 :هلوقب (لب درفلا)

 حماست لضفبو ...ةيمالسإلا تاساردلل امهم زكرم ترهات تناك»

 لئاسم لك يف ةيضابإلا ءاملع لادحل مودقلا ةنسلا ءاملع عاطتسا ،ةمبألا

 “«.ةعيرشلاو ةديقعلا

 ءاقب رمع قوراف روتكدلا عجري لادتعالاو حماستلا ةيصاخ ىلإو

 ةيضابإلا نع لوقي ثيح يفرعملا مهئاطعو مهتراضح رارمتساو ةيضابإلا

 ٩ حص ةكرحلا ةأشن :تافيلخ 159..

  2.1:3وص يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا :لبدرفلا
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 يضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 هنررم رهظأ يضابإلا بحنذلملا نأب لوقلا نم دب ال انهو» :نامع يف

 يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلا عم مءالتي ثيحب ةيقيفوت ةرظنو .الادتعاو
 ع : 2 . .

 رشع ينثا نم رثكأل اهرارمتساو ةيضابإلا حاخب رس نمكي كلذ يفو ،نامع

 ©‘>...نامزلا نم انرق

 .مالسالا رشنم .نوننامعلا ةيضابالا 2

 :ديهمت
 بهذملا روهظ لبق ام ىلإ دوعي مالسإلا رشن يف نيينامعلا ةمهاسم نإ

 انلق اذإو ،ةنتفلا دعب فئاوط ىلإ نوملسملا قرتفي نأ لبق يأ يضابإلا

 :مهب يضابإلا بهذملا راشتنا طبترا نيذلا نيينامعلا يعن انَّتِإف ةيضابإلا

 مهتردقم ميدقلا ذنم دزألا فرع دقو .ةيدزأ ةيضق ةيضابإلا دإ ليق ىتح

 فوفصلا يف تاحوتفلا دنج نم اوناك مالسإلا ءاج امدنعو ارحبو ارب ةيبرحلا

 ناك نيح ينامعلا ىدنلجلا نب دبع كلملا نأ ةيخيراتلا تاياورلا ركذت ذإ ،ىلرألا

 ىلع ةنغج لآو ةنساسغلا برحب موقي نأ قيدصلا ركب ييأ نم بلط ةنيدملاب

 نب ناسح اهيف ناك ةيرس ىلع هرمأو ركب وبأ هل باجتساو ،ماشلا دودح

 ايأر نسحأ الو ،مزحأ الحر رأ مل» ناسح هنع لاق دقو ،يراصنألا تباث

 ملظأو هحابص تراغ موي يف هسفن بهو نمي هلل او وهو دبع نم ريبدتو

 لوقلاو ڵتركذ امك ديلولا ابأ اي وه :لاقف ركيابأ كلذ رسف...هحابَّص

 .هلضف نع رصقي فصولاو ‘هفصو نع رصقي

 .6ههص يمالسإلا خيراتلا :رمع قرراف/د -1

 .50ص اج ۔نايعألا ةفحت :يملاسلا خيشلا -2

- 24 - 



 عيضابإلا دنع ةوعدلا بش

 نع زجعي يلام نإ» :هيلإ لسرأو ميظع لامب ثعبف (دبع) كلذ 13

 ىلإ اباتك بتك ركب ابأ نإ مث «رسيتام لبقاو رصق اميف رذعاف كتأفاكم
 نوكي نأ ابجع نكي مل مث نمو ؛مهيلع ينديو مهركشي نامع لمأ
 ةسامحلا نم وحنلا اذه ىلع ‘برح نود مالسإلا اولخد نيذلا نوينامعلا

 اوناكف .هلل ا ناوضر ءاغتبا مهسفنأو مهلاومأب هليبس يف ةيحضتلاو ،مالسإلل

 قارعلا حتف يف مهرود ناكف ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ىلوألا فوفصلا يف
 .اميظع رحبلا ةيحان نم ةصاخو ةسرافو

 نم بلط باطخلا نب رمع ةفيلخلا ٥أ فرعن ةيخيراتلا تاياورلا نمو

 عطقي نأ ه16 (ءالولج) ةعقو دعب يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع نامع يلاو

 نافلأ وأ براحم فالآ ةثالث هعم جرخف «سراف ىرسك ةبراحم رحبلا

 ،دزألا نم مهرثكأو «سيقلا دبعو ،ةيجانو ،بسارو دزألا نم ةئامتسو

 نواك ةريزج ىلإ (ةميخلا سأر) رافلج نم صاعلا يبأ نب نامثع مهب ربعف
 صاعلا يبأ نب نامثع يسرافلا دئاقلا ملاسف ،مجعلا دئاق اهيفو (نيرحبلا)

 .هلتاقي مل و

 نب رمع مامإلا دهع يف ناك نوينامعلا هب ماق يذلا زرابلا رودلا نكلو

 اهريغو رصمو ‘برغملاو سرافو ماشلا حوتف يف هدعب ءاج نمو \باطخللا
 اماظع اداوق مهنم ناكو دالبلا هذه لك يف ةيقاب اراثآ مهل دجن اننإف مت نمو

 ©}) .رطقو رصم لك يف ةقافخ مالسإلا ةيار اوعفر رابك ءاملعو

 ىلع رصتقنس اننإف {انثحب عوضوم وه سيل راشتنالا اذه ةعباتم نأ امبو
 يف مهتاحوتف لثم ،رشابم وأ صاخ رود هيف ةيضابإلا نيينامعلل ناك ام

 .52ص ءاج قباس عجرم :يملاسلا ،عجاري -1
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا ج

 رزجو ،ناليسو ويالملا رزجو ،ايسوندنأو ،دنهلاو ،نيصلاو ايقيرفإ قرش

 . فيداكلاو فيدلاملا

 :ايقيرفإ ةرشب مالسإلا ونان

 ،ةيقيرفإلا ةينامعلا تالاصتالا ةيادبل انيعم ًاخغرات ددحن نأ عيطتسنال

 هبشل هجاوملا ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا ىلإ نوينامعلا ءاج روصعلا مدقأ ذنمف

 نكلو م" .ةقرافألا ناكسلا عم يراجت لدابت مهل ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا

 دقف مالسإلا روهظ لبق تأدب تاقالعلا هذه نأ وه هيف كش ال يذلا

 يقرشلا رمحألا رحبلا نم لاقتنالا اوفرعو رحبلا بوكرب نوينامعلا رهتشا
 اذه يف مهغوبن ةيخيراتلا رداصملا لك لجستو ‘هنم يبرغلا لحاسلا ىلإ

 .هب ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا مهتراضح طابتراو ،لاخجلا

 .ةفاثك ربكأ ،سيايقملا لكب ايقيرفإ قرش يف ينامعلا دوجولا ناك دقو

 ناك كلذلو ،ايسآ ىقرش بونج ديدحتلاب وأ ،ايسآ يف اهنم اقمع رثكأو
 طباورلا بناجب - دمتعا دقف .ىوقأو دشأ ةقطنملا هذه يف مهريثأت

 ثيح ةيعامجو ةيدرف ةمئادلا ةينامعلا ةرجهلا ىلع - ةيراجتلاو ةيحالملا

 .ايقيرفإ قرش ىلإ ةمظنم تالحر ىلع ينامعلا بعشلا دوعت
 جئاتن ىلإ ىدأ نيملسملا برعلاب ةقرافألا كاكتحا نأ كش الو...

 بولسأل ناك دقل لب .ةيداملا تالماعملا وأ ةراجتلا ىلع رصتقت مل ةقيمع

 ،مالسإلا اهيلإ وعدي ئدابم نم مهعم نوملسملا برعلا هلمح امو ،لماعتلا

 )2( ع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةيرصملا ةينامعلا تاقالعلا ةودن داصح عجاري -1

 . 1994 رياني

 .185ص ،قباس عجرم ،ليهسلا فياناد 2
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 يضابإلا رتع ةوعدلا ىبن

 .ةقرافألا ىق رثألا 7

 نأل .ددصلا اذه يف راجتلا رود ىلإ ريشت اهلك رداصملا ةِإ قحلاو

 هجتي نأ ىلع تدعاس قلا عفاودلا نم تناك ةيداصتقالا تاقالعلا

 ةيبرع تارامإ اهب اونوكيو ،اهيف اورقتسيو ةيئانلا قطانملا هذه ىلإ نوينامعلا
 راز نم لك اهرضحت و اهراهدزاو اهتمظعب دهشو ،جيردتلاب ترهدزاو تمن

 ةينامعلا رجاهملا هذه تناكو ءاوسلا ىلع بناجألاو برعلا نم ةقطنملا

 قطانملا يف رثأ يراضح عاعشإ ردصم يقرشلا يقيرفإلا لحاسلا ىلع
 ©") .ةرواحملا ةيقيرفإلا

 ةلصلا ىلع دكؤت ةيخيراتلا رداصملا ةفاك إ حوضوب لوقلا عيطتسنو

 مهنإ ىتح ،يقيرفإلا بونجلاو قرشلا نيبو روصعلا لك يف نامع نيب
 ةقطنمو رمقلا رزجو ،لاموصلا بونجو ،رقشغدمو اينازنت ىلإ اولصو

 .ةريثك رداصم كلذ حضوت امك رابجنزو ،ابميو ،ةولكو ،نافيدرون

 ريغ تاباغلاو شارحألا يف اولغوت دقف اهسفن ايقيرفإ قرش ينا امأ
 اهبوكر ىلع مهدعاس رحبلا يف رطاخملا بوكر أكو ،نيلجو الو نيبايه
 تاريحبلا لوحو بونج ىلإ نوينامعلا ةيضابإلا لصو اذكهو .اضيأ ربلا يف

 ةريحبو ،قيبمزومو ،ىزيبمزلا رهن عبانمو ،اسناين ةريحب ىلإو ،ةيئاوتسالا

 ،يدنروب مساب نآلا ةفورعملا اجويكو ،تربلاو ،ايروتكيفو ،اقنيجنت

 اجنراك ةكلممو ادنغوأ بونجو يبرغو ،اينيك يبرغو ،ادناورو

 دتمم قيرط نع اولصي نأ مهتميزع ةوقو مهتراهمب اوعاطتسا دقو .(يوبابميز)
 يف لبإلا نيمدختسم قيرطلا اذه ربع اوقفدتو لخادلاو لحاسلا نيب

 .م4 رياني تاقالعلا ةودن داصح -ب



 ةيضابإلا نع ةوعدلا بشن

 .اروهش قرغتست 4
 مالسإلا لوصو ىلإ ديحولا ليبسلا يه ديدحتلاب قرطلا هذه تناكو

 ©) .ايقيرفإ يف ةيئانلا ةيلخادلا قطانملا هذه ىلإ

 ىلإ ةراجتلاب تأدب يلا تاقالعلا هذه تلوحت مايألا رورم عمو

 ءاسنب نامع لاجر جوازتف .ةايحلا تالاحب لك يف ةقيمع ةيراضح تاقالع

 مجرت يذلا يراضحلا جزملا اذه نع اريبعت ديدحلا ليخلا ءاجف ،ايقيرفإ نم

 ايقيرفإ ىلإ ةيضابإلا اهلمح لا ةيبرعلا ةغللا نيب رخآ جوازت يف اعيرس هسفن
 يف تأشنف مهسفنأ ةقرافألا ةغل نيبو ،اهب مالسإلا ميلاعت رشن يف اوصلخأو

 يبرعلا جاوزتلا ةديلو تءاج يقلا ةيليحاوسلا ةغللا اهلوح امو رابجنز

 .مويلا ىتح يقيرفإلا بونجلاو قرشلا لهأ اهب ملكتي يلاو يقيرفإلا
 ةيمالسإلا ةيبرعلا اهتراضحب ةيهاز ةيلحاسلا ندملا ضعب تزرب دقو

 نرقلا لهتسم ىلإ اهسيسأت عجريو ،اسابمم لامش ةعقاولا ومال لثم ،ةديدجلا

 يضابإلا بهذملا ةقنتعم ةيطارقوميد ةموكح اهب تماقو ،يرجهلا نمانلا

 ماحتقا يف ةأرجلاب ترهتشا ةينامع تايصخش لاججلا اذه يف تزرب امك

 ةيضابإلا ةمبألا عاطتسا ىتح يرجهلا رشاعلا نرقلا لصي داكي الو ،رطاخللا

 ىتح لاموصلا ضرأ نم يقرشلا لامشلا ىلع مهناطلس اودمي نأ نوينامعلا

 ءاسؤر اهسأر ىلع اوعضو ،مهل ةعبات تارامإ اهيف اوميقي نأو ،اموفر رهن
 ©ة. ةماهلا قطانملا نم امهريغو رابجنزو اسابمم يف ةيبرعلا تالئاعلا نم

 .190 ص قباس عجرم ليهسلا/د -1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 يق نييعويشلا ةقرافألا دي ىلع ريخألا طوقسلا ءاج نأ ىلإ انورق ترمتساو

 .تاينيتسلا لئاوأ

 كلت نع مهريغ وأ ةيضابإلا ءاملعلا هبتك ام الإ راثآلا كلت نم قبي مل و

 هذه يف يضابإلا بهذملا راسحنا نع ءرملا لءاستي دقو .ةرهازلا دوهعلا

 عم نيحماستم اوناك ةيضابإلا نأ ىلإ اساسأ دوعي اذه أ بسحأو ،قطانملا

 نيزواجتم مالسإلا رشن ىلإ نوفدهي اوناك دقف ،قطانملا كلت يلاهأ
 ل و الوأ مالسإلا رشن ىلع صرحلا دشأ اوصرح ثيح ةيبهذملا تايبصعلا

 .كلذ دعب رخآ ءيش يأ يف اوركفي
 نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ةيضابإلا إ :لوقلا عيطتسن اذكهو

 يف مهركذ دري نيذلا مهو ،اديعب اريثأت قطانملا كلت ناكس يف اورثأ دق

 لضفلا ناكو وتنابلا وأ ،جنزلا وأ نادوسلا وأ ،ربربلا :انايحأ رداصملا
 امك ةيمالسإلا ةنايدلا ىلإ ةينثولا نم ةراقلا كلت ليوحت ىف داورلا كئلوأل

 .تاساردلاو قئاثولا كلذب هل تدهش

 .فنهتلا جف مالسإلا رشن
 نيب رشابملا لاصتالا ىلع اهلك تدعاس لماوع ةدع كانه تناك

 :اهنم دنحلاو نامع

 امهنيب لصفي ال ثيحب دشملا ةلابق نامع دوجو مكحبف راوجلا :الوأ

 ةريزجلاو جيلخلا ىلإ ةباوب دنهلل ةبسنلاب نامع ربتعت ،يدنهلا طيحملا ىوس
 .ديعب نمز ذنم نيرطقلا نيب تاقالعلا راوخلا اذه دطو دقو ،اهعمجأب ةيبرعلا

 نامع نيب ةبئاد ةطيشن ةيراجتلا ةكرحلا تناك :ةيراجتلا ةكرحلا :ايناث

 نيب ام اباهذو ةئيج يدنهلا طيحملا بابع رخمت نفسلا تناكو كدنهلاو



 يضابإلا دنع ةوعدلا بش

 برعلا دالبب اهتقالع ديطوت ىلإ ةسام ةجاح ىف دنا تناك دقف 2

 (نابللا) ىلإ ةديدش ةجاح يف تناك دملا تأ ذإ {ةَصاخ نامعبو .ةماع

 .ايملاع رافظ ةقطنم هب رهتشت يذلاو روخبلا ةعانص يف مدختسي يذلا

 لصي ناكو ،اضيأ ةديدش تلظ يقيرفإلا جاعلا ىلإ اهتجاح نأ امك

 يف دنهلا تناك و «ايقيرفإ قرش نم نوينامعلا هلقني نامع قيرط نع اهيلإ

 نمو ،ةماعب نامع نم اهيتأت تناك لا ةيبرعلا لويخلا ىلإ اضيأ ةجاح
 .ةصاخب رافظ ةمقطنم

 لباوتلاو ،ناطقألاو اةشمقألا نامعل عيبت اهتهج نم دنهلا تناكو

 داوملا نم كلذ ريغو دنهلا ةعانصل مزاللا ليجرانلا بشخو ،روطعلاو

 .ةيعانصلاو ةيعارزلا

 يف ةديدش ةسفانم كانه نوكت نأ اب ال ناك :ةيرحبلا ةسفانملا :اثلاث

 بكارملا أ ودييو ،نامعو دنهلا نيب يراجتلا يرحبلا قيرطلا ىلع ةرطيسلا
 امم ".دونهلا ةنصارقلا تامجهل رخآ ىلإ نيح نم ضرعتت تناك ةينامعلا

 يوق يبرح لوطسأ ثادحإب يراجتلا مهطاشن ةيامحل نيينامعلا ةمبألاب عفد

 دبع نب ناسغ مامإلا أشنأ دقو ،ةنصارقلا كئلوأ تامجه هجو يف فقي

 ،ةينامعلا عرطاوشلا ةيامحل احلسم ايرحب الوطسأ (ه192) يدمحيلا هلل ا

 دهع يف لوطسألا اذه يوق دقو ‘ةنصارقلا نم يرحبلا قيرطلا نيمأتلو
 نوكي نأ عاطتسا ذإ (226-237) نيب ام يدمحيلا رفيج نب انهم مامإلا
 نم نوكتي هنأ ليق ،داتعلاو ةدعلا نم ةعيفر ةجرد ىلع امخض الوطسأ

 .ةحلسم ةيبرح ةجراب ةئامثالث

 82ص ، طقسم جيلخلا باس زليام نع ًالقن . 169وص قباس عجرم ،ليهسلا فيان/د -:

 .قباسلا رلصملا 2



 عيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 نيينامعلا تعفدو نيدنبلا نيب تاقالعلا تززع اهعيمج لماوعلا 3

 دالبلا ضعب اورمعف ،دنهلا دالبل يبرغلا لحاسلاب رارقتسالاو ةرجهلا ىلإ

 اهلكو ،نتفرجو ،هيابكو ءانيردنقو ،همات ءانيم لثم مهل لزانم اهب اونبو

 .")رابلم لحاسب ىمادقلا دنع فورعملا يبرغلا لحاسلاب دوجوم

 ةاعدم ضرألا هذه ىف نيينامعلا راجتلا نم ريثك رارقتسا ناك انه نمو

 اوناك نيذلا ةاعدلا كعلوأ ىلإ ةفاضإ ،اهلهأ نيب مالسإلا ىلإ ةياعدلا ىلإ

 اهسفن ةوعدلا ضرغل وأ ةراجتلا ضرغل رخآ ىلإ نيح نم نودفاوتي
 نودختيو دنهلا ىلاهأ نم نوجوزتي ثيح ايئاهن اهيف رقتسي مهضعب ناكو

 كلذبو ،مالسإلا عم ىفانتتال قلا مهديلاقتو مهتاداع نم اريثكو مهتغل

 اصوصخو دالبلا هنه يف مالسإلا رشنل ةيضابإ ةاعدك امامت نيلهؤم اوناك

 نيذلا دونهلا نيب اضيأو نيدفاولا ءالؤه نم نجوزت يتاللا تايدنهلا نيب

 .ةيراجت تاقالعب مهعم اوطبترا

 هذه يف ةعساولا ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع دعاس يذلا أ هيف كش ال اممو

 نيملسملا قالخأ نم دالبلا كلت لهأ هآر ام وه ًالحاسو الخاد دالبلا

 .ةرشاعملاو ةرجاتملاو ،ةرهاصملاب مهولب امدنع ةنسحلا مهتلماعمو .ةيلاعلا

 ماظن مكح لظ ي اهيلع اوناك ىلا ةئيسلا ةيعامتجالا مهتلاح نيب نينرامقم

 راقتحالاو لالغتسالاب سانلا ىلع نيلا لاجر هيف رطيسي يقبط
 .ءيش لك يف ةيقبطلاب فرتعي ال يذلا يمالسإلا نيدلاب اوبحرف...رهقلاو

 ىوقتلاب الإ نمؤي ال يذلا ركفلا اذهل اليثمت نيملسملا ىفصأ مه ةيضابإلاو

 وأ رجات هلصو ناكم لك يف مالسإلا رشتنا مت نمو.. .ًاسايقمو نازيم

 .قباسلا رلصلملا -1

 .قباسلا لصملا -2



 يضابإلا رثع ةوعدلا جرم

 نم امهريغو نكلا ةبضهو دنهلا لحاوس يف ةصاخو "ملسم هيقف رأ {ةيعاد

 ©» ...اهريغو ،لاغنبلا لثم ةديدعلا اهميلاقأو دنهلا ءاحنأ

 مارتحالاب دالبلا هذه يلاهأ نم مالسإلا يف اولخد نيذلا يظح دقو

 ةكرحلاب عفد يذلا رمألا .اضيأ امهب ءابرغلا راجتلا يظح نيذللا ريدقتلاو

 .ةيعرو اكولم دونهلا نيب ةريبك تاعفد ةيمالسإلا

 راجتلاب مهعمجت يلا طباورلا ديكأت ىلع دونهلا نم نوملسملا صرحيو

 لاجنأ نم نوردحني مهنإ نولوقيف مهمالسإ ببس اوناك نيذلا نيينامعلا

 مهو ،ةديعب ةنمزأ ذنم مهدالب ين اوماقأ نيذلا نيملسملا راجتلا ءالؤه

 .رضاحلا تقولا ىتح كلذ نوحدمي

 رشتنا نيينامعلا ريغو ‘نامع ةيضابإ دوهجل ةيجتن ىرن اذكهو. ..

 ىلع اوظفاحو ،هديلاقتو مالسإلا ميلاعتب دونهلا مازتلاو دنهلا يف مالسإلا

 دنهلا كولم نم رمتسم هبش موجه نم هل نوضرعتي ام مغر مهنيد
 ).مهتاجارهمو

 ريصلا ق مالسالا رشن

 نع كلذو ، يرجهلا ىناثلا نرقلا ذنم نيصلا دالب نامع ةيضابإ فرع

 امك اهاصقأ اهنم اوغلبف نيصلا هاجتا يف اورحجأ نيذلا نيينامعلا راجتلا قيرط

 ةيعادب دالبلا هذه ىف مالسإلا رشن طبتريو . ةيخيراتلا قئاثولا كلذ ىلع لدت

 ةديبع ىبأب بقلملا ىنامعلا مساقلا نب هلل ا دبع ةديبع وبأ وه روهشم يضابإ

 :ص 5 ط طقسم هلل ا دبع نيمأ دمح :رت .جيلخلا خيرات :نوسليو دلونرأ عجاري ۔-1
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 عّيضايإلا رثع ةوعدلا جرم

 ربتعتو مه133 يلاوح نوتناك ءانيم ىلإ لصو دقو .اميركتو ًافيرشت ريغصلا
 .اهلوأ نكت مل نإ نيصلا دالب ىلإ برعلا تالحر مدقأ نم هتلحر

 دهع ي ةفلتخملا ةماهلا رومألا ليجست زجوم» ناونعب باتك يف درو

 (راحص) نويشوو ةلودل ثوعبملا نإ ةحيرص ةروصبو .هنوس ةرسأ
 كلذو ،نييصلا روطاربمإلا ىلإ ايادهلا ميدقتل ءاج دق ،(برعلا) يشاتل ةعباتلا

 .كش الب ينامع هَنأ ىلع ةيوق ةروصب لدي

 ةيعادلا ىوس نكي مل ێيصلا ثحابلا هيلإ ريشي يذلا ثوعبملا اذه نإ

 دبع خيشلا مهدنع ىعدي ناك دقو ،مساقلا نب هلل ا دبع فورعملا يضابإلا

 ةنيدم يف نيرخآلا بناجألاو برعلا ىنكس ةقطنمل اسيئر ناكو هلل ا

 ةصاخ ةروصب (نوز نيس نوس) يييصلا روطاربمإلا هبقل دقو ،(وشتناوق)
 .ةبيطلا ةيقالخألا لارنج

 لصي مل هلل ا دبع خيشلا نإف ةيوعد ةلالد نم رثكأ هل بقللا اذهو

 .هب زاتمي ءيش ىلعو هيلع ةلالد ةبيطلا هقالخأ حبصت ثيحب ةيلاعلا ةبترملا هذه

 تافصلا يه زيمتم كولسو ةيلاع تافص نم هب ىلحتي ناك امل الإ

 اذه نأ رمألا يف مهملا نمو زيمتملا يدمحملا كولسلاو ،ةعئارلا ةيمالسإلا

 عئاذ روهشملا يسايسلا ىنيصلا بيدألا يشوس دي ىلع هنيودت ممت دق بيقلتلا

 نوس) ييصلا روطاربمإلا ردصأ يذلا يلصألا موسرملا لازيالو تيصلا

 مسالا) ياب نودل ةيجراخلا نوؤشلا ةعومجم نمض ًاظوفع (نوز نيس
 هبتك يذلا....رصتحخملا لجسلا باتكلا نم انفرع دقو ،(يشوسل يناثلا

 رغصألا خألا وهو }نوس ةرسأ دهع نم (رخآ روهشم بيدأ) يازوس

 ربع نامعو نيصلا نيب ةيدولا تالاصتالا :(نيكب ةعماجب خيراتلا ذاتسأ) ناي نوز ناشت -1

 .هص ،(ت.د)2 }‘ط 521 ضع (انتارت) خيراتلا



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 تارشع (وشنتناوق) ةنيدم يف ىضق هلل ا دبع خيشلا راب كيشوس 7

 (نيم) نييالم ةدع اهتميق غلب دقل ىتح ةرفاو تاكلتمم هل تناك نينسلا

 ةراجتلا اهيف تغلب لا ةرتفلا يف ةنراقمب موقن سانلا مهفي نأ لجأ نمو

 يونسلا لخدلا ةإف ،اهراهدزإ ةمق (نوس) ةرسأ ةموكحل ةيجراخلا

 دبع خيشلا تاكلتمم نأ نعي اذهو ،(نيم) نينويلم زواجتيال ناك ةموكحلل

 ةرسأ ةموكحل يونسلا ةيجراخلا ةراجتلا لخد تزواجت دق ةيصخشلا هلل ا

 .(نوس)

 يونعم رخآ حاجن هءارو يداملا حاجنلا اذه نأ وه انه انمهي يذلاو

 فيك الإو «نسحلا كولسلاو ‘قدصلاو ةنامألا هتامالع نم يد يقالخأ

 الول (لارنج) ةميظعلا ةيركسعلا ةبترلا كلت ىلع يبرعلا رجاتلا اذه لصح

 خيشلل مدقي نيصلا روطاربمإلا تلعج يلا ،كلت ةزيمتملا ةيمالسإلا هقالخأ

 ةقيقحلا ف وهو ةصاخ ةروصب ةميقلا ايادهلا هنطو ىلإ هتدوع دنع هلل ا دبع

 لوقي _ انناكمإب كلذ لالخ نمو هلل ا دبع خيشلل صاخ عيفر رابتعا

 زرابو نيب لكشب مهاس دق هلل ا دبع خيشلا نأب كردن نأ ۔ يييصلا ثحابلا

 .نامعو نيصلا نيب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا ريوطت لاحب ين

 ام تلا ةيخيراتلا قئاثولا ىلإ دنتسا رصاعم يميداكأ ثحاب ةداهش هذهو

 هذه ةينامعلا تالجسلا تدكأ ادقو .نآلا ىلإ نيصلا يف ةدوجوم لازت

 نب هللا دبع ةديبع وبأ ىعدي ًاينامع الجر نأ أرقن ثيح !ةيخيراتلا قئاقحلا

 هذه تناك امبرو ،نيصلا يف وشنتناوق ىلإ ةيرحب ةلحر لوأب ماق مساقلا
 هبرعلا بناج نم دوجوم لجس ركبأو مدقأ نيصلا ىلإ ةلحرلا

 هقالخأو هتراحتو هبراجت لالخ نم ةديبع وبأ ةيعادلا عاطتسا اذكه

 .0٥8ص ںقباسلا ردصملا -1



 عيضابإلا رتع ةوعدلا بت

 نم هئالمز يدي ىلع وأ هيدي ىلع ءاوس مالسإلا رشني نأ ةيلاعلا 2

 يف ركذي يخامشلا دجن ذإ نيصلا اودصق نيذلا نيرخآلا نيينامعلا راجتلا

 لوقيو نوميم نب رظنلا وهو رايدلا هذه لصو رخآ ًايضابإ ملاع (هريس)
 مهترجاتمب نوينامعلا لصو دقو .نيملسملا راجتلا رايخ نم ناك هنإ هنع

 دالب اهنأ دقتعي يلا اليشلا دالبو اوصناق ةنيدم ىلإ نيصلا لامش ىصقأ ىلإ

 ئناوملا ضعب تناك ثيح دالبلا لخاد اولغوتو .نابايلاو نآلا ايروك

 يدنهلا طيخلا وأ نيصلا رحب ىلع لطي يذلا لحاسلا ىلع عقت ال,ةينيصلا

 )2( . ةرشابم

 مهل ناك ثيح «يييصلا نوتناك ءانيم ىلإ نيينامعلا تالحر ترمتساو
 اهباوبأ تحتف ييلا نيصلا ندم نم اهريغو ةنيدملا هذه يف نوديدع ءالكو

 نيصلا دالب عم يراجتلا طاشنلا مظعمب اوماق نيذلا مه اوناكف ،مهتراجتل

 ©}.ةصاخ ةفصب يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف

 نم مويلا هزوربو ،مالسإلا ةيعقاول قيقدلا كحملا يه ةراجتلا نأ امبو
 نولثمي اوناك نيينامعلا ةيضابإلا نإف يراجتلاو ىلاملا لماعتلا لالخ

 ىلإ مهتوعد بناج ىلإ ةيلمع ةيوعد ةلاسر ةيلاعلا ةيمالسإلا مهقالخأب
 نامع راجتل ناك دقف انه نمو ىدالبلا كلت يف هميلاعت قيبطتو مالسإلا

 يبأ عم هانيأر يذلا وحنلا ىلع (نوتناك) يف نيملسملاو برعلل ةسايرلا
 ...(ةبيطلا ةيقالخألا لارنج) نيصلا روطاربمإلا هبقل ىتح ريغصلا ةديبع

 مهبهذم ببسب راجتلا ءالؤه هب رهتشا امل ةيعيبط ةجيتن ناك اذهو

 و٥ص ،1ج ريسلا 1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 نمم نامع راجت نكي مل و ،اياجسلا ليمجو ،تافصلا ديمح نم يضابإلا

 اوناك مهنأ امك حتنلا وأ صرحلا وأ عشجلاو ةينانألاب نوفصتي

 قرطلا ىتشب نولواحيو ،اهعم نورجاتي قلا دالبلا يلاهأ عم نوجبدني

 ىلإ كش الب يدؤي ناك امم ةبيط ةلماعم مهتلماعمو مهدر بسك

 قدصلاو ةنامألا يف لثمتت تناك قلا مهقالخأبو مهب نيينيصلا باجعإ

 0') .ةريبك ةجردب

 : 4 ( واجام و بس ون ذأ

 نأ اضيأ ىبسو نيصلاو دنهلا ىق ينامعلا دوجولا لإ انرشأ نأ قبس

 يأ كركبم دهع ذنم ناك نيصلا يف نيينامعلا ةيضابإلا دوجو تأ ىلإ انرشأ

 مدع ىلإ امتح دوقي اذهو .ه133 ةنس ريغصلا ةديبع ىبأ ةيعادلا ةلحر ذنم
 نيب ام ةيرحبلا كلاسملا يف ةعقاولا دالبلاو رزخلا يف نيينامعلا دوجو يف كشلا

 ءايسوندنأو ويالملا رزجو ،فيدلامو (اكناليرس) ناليس لثم نيصلاو نامع

 .كلذ قئاثولا تدكأ دقو .ءاحنألا هذه ينف ةدوجوملا دالبلا نم اهريغو

 يق مالسإلا راشتنا ىلإ فنكملا دوجولا اذه يدؤي نأ يعيبطلا نم ناكو

 .سبيلس ةريزجو وينروب ىتح ةواجو ةرطموس لثم دالبلا هذه

 نيينامعلا ةيضابإلا راجتلاب (هواج) رثأت ىلع لدت تاراشإ كانهو

 ىلع لدي امم \فراخز ريغب ددعلا ةريثك ةميدق ةيرثأ دجاسم ىلع رثع ثيح

 يف }.ينامعلا عباطلاب ةرثأتم لقألا ىلع وأ نيينامعلا راجتلا ءانب نم اهنأ
 .ه

 . هتطاسبب فورعم عباط وهو دحجاسملا ءانب

 167 ص .قباسلا عجرملا -۔-1

 .17هص قباس عجرم ،ليهسلا فيان 2
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 يضابإلا رثع ةوعدلا من

 ةرطموس ىلإ نيرقتسم وأ نيلاحر ارات اومدق دق نوينامعلا ناكو. 3

 نم نوميقملا راجتلا نوكي دقو ،ةيراجتلا زكارملاو تانطوتسملا ونب ثيح

 .ةرطموس ىلإ اولبقأ نيذلا مه دنهلا لحاوس يق لبق

 دقو ‘هديلاقت ىلع اوظفاحو مالسإلل ايسوندنأ لهأ باجتسا دقو

 مهدنع ةمدختسم تحبصأ يلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةباجتسالا هذه ترهظ

 ةفللا لثم مهتاغل يف ةريشك ةيبرع تاملكو تادرفم ترشتنا دقف»

 ءانثأ ةيبرعلا ةيدجبألا تلمعتسا تلا ةرطموس تاغل ىدحإ يهو ةيزيليهشتالا

 تادرفملا هذه نوكت نأ ايعيبط ناكو ©")«.ةبوتكم ةغل ىلإ ةيوفش ةغل نم اهلوحت

 .ع اقبلا كلت يف هرشن ىلع نوينامعلا صرح يذلا يمالسإلا نيدلاب قلعتت

 ءالؤه نإو برعلا يديأ ىلع ناك (هندكوس) ةكلمم مالسإ نإ لاقيو
 نيذلا برعلا ةيبلغأ نولكشي نوينامعلا ناك املو \ةرطموس نم اوتأ برعلا

 راجتلا نأ حجرملا اإف ڵتاهجلا هذه يف ةراجتلاو ةحالملاب نولمعي اوناك

 امك «مالسإلا ىلإ هندكوس ةكلمم ليوحت لضف مهل ناك نيذلا مه نيينامعلا

 يف دحوي يذلا لفلفلا اهنم نوبلجي اوناك يلا سكولم ةريزج ىلإ هولخدأ
 ناكو مالسإلا اهلهأ قنتعا يلا (تانرت) ةريزج يف اصوصخو «اهيضارأ
 ي الوخد سوكلم ءامعز لوأ نويلاغتربلا ىكحي امك ةريزخلا هذه ناطلس

 )( . نيملسمل راجتلا دحأ دي ىلع مالسإلا

 رزج تفلب ىتح نيينامعلا طاشن لضفب ةيمالسإلا ةوعدلا تمع دقو

 امنإو ،بسحو اراجت اونوكي مل نيينامعلا أأ ىلع لدي اذهو نيبلفلا

 .العفو الوق ىمالسإلا نيدلل ةاعد اوؤاج

 .426-427ص ،يبرعلا جيلخلا :دلونرأ عجاري =-1

 .176ص قباس عجرم . .ليهسلا فيان/د : عجاري -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 .اتيرفإ برغفرمالسإلا رشيف برغلل ةيضايإ سهد -
 اطابترا ةراجتلاو راجتلاب ءادوسلا ايقيرفإ يف مالسإلا رشن طبترا

 تطشن يلا ةيمتسرلا ةلودلا ىلإ دوعي كلذ يف لضفلا ربكأ ناكو ايوضع
 ةراجتلا نع ثيدحلا نود مالسإلا رشن نع ثيدحلا بعصيو اةراجتلا هذه

 لفاوقلا قرطو ،نادوسلا دالبو يمالسإلا برغملا يف ةراضحلا زكارم نيب

 نيب لصولا ةزمه تناك نيلا زكارملا مهأ ةفرعمل ءارحصلا ربع اهكلاسمو

 نادوسلا دالبو \ةهج نم ةسوفن لبجو ديرجلا دالبو نالجروو ترهات
 بناج ىلإ نوموقي راجتلا ناك دقف . ىرخأ ةهج نم طسرألاو ىبرغلا

 نرقلا يف مالسإلا راشتنا طبترا دقو مالسإلا ىلإ ةوعدلاب ةيراجتلا مهلامعأ

 حبصأ يذلا دحلا ىلإ راجتلاب ايقيرفإ برغ يف ةرجهلل عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

 نيب لصاف عضوب ادبأ حمسي ال ام نيتكرحلا نيب لصفلا هعم ريسعلا نم

 ةهج نم مالسإلا ةاعدو ءاملعلا نيبو ةهج نم راجتلا هب ماق يذلا رودلا

 امك كلذ حضتيو هسفن لجرلا يف نارودلا عمتجيام ابلاغ هنإف \ىرخأ

 اوناك نيذلا ةيضابإلا ريس عبتت نم» نيسح سايلإ دمحأ ثحابلا لوقي

 نماثلا نرقلا ذنم ايقيرفإ برغ يف عساو قاطن ىلع ةراجتلا نوسرامي
 ."”«يداليملا

 بتك يف اهدجن امإ ةاعدلا ءالؤهب ةقلعتملا تامولعملا بلغأ نأ امبو

 ركذو لاجرلا مجارتل ضرعتت نيح لوألا ماقملا يف ةيضابإلا دنع ريسلا

 دهعم رشن ،ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود :رصان حلاص دمحم/د ضعحاري -ا
 .1413-1992 ،نامع ةنطلس ءاضقلا

 .و3رص .ةقرافألا ءاملعلا ةودن يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلادهقف رود :نيسح سليلإ دمحا -2
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 ةيضابإلا تع ةوعرلا عرشم

 ىوقتلاو نيدتلاو حالصلاب اورهتشا لاجر معألا بلغألا يف مهو مهرابخأ

 (يكستيفل شوُيذات) نإف طاشنلاو مزحلاو ةيكرحلاب مهراهتشا بناج ىلإ
 اونوكي مل نادوسلا دالب ىلإ نورفاسي اوناك نيذلا ةيضابإلا ءالؤه نأب مزجي

 ؤبممحو ةيداصتقالا عفاودلا لجأ نم يضملل رقسلا اذه ةقشم نولمحتي

 مالسإلا ىلإ ةوعدلاب لصتت ةيغيلبت ةينيد عفاودل كلذ نولعفي اوناك امنإو
 دوهعلا هذه ق مالسإلا اهلصي ىلا ةيئانلا دالبلا هذه ق هتلاسر رشنو

 ىلع لاحلا اذه يف اهدجت ىلا ةقومرملا مهتناكم نم هجتنتسن ام اذهو ةركبملا

 .مهدنع ريسلا بتك انل هيورت يذلا وحنلا

 ةصاخ تسيل ةراجتلاب مالسإلا رشن طابترا ةرهاظ نإ عقاولاو

 مل » اهبراغمو ضرألا قراشم يف مالسإلا نإف ،نادوسلا دالبب وأ ةيضابإلاب

 رشن يق اريبك ارود ءاملع مهنمو راجتلا ىدأ لب هدحو حتفلاب رشتني

 نولمعي نامزلا كلذ يق ءاملعلا ناكو ضرألا راطقأ نم ريتك يف مالسإلا

 مهيديأ دك نم اوبسكيل فرحلا نم اهريغو ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلاب

 .“")«.هسفن تقولا يف هئدابمو مهنيد ميلاعت رشن يف مهرود اودؤيو

 ال قلا ةرحلا لامعألا لا ديدشلا مهليم ميدقلا ذنم ةيضابإلا فرع دقو

 لالحلا بسكلا ىلع مهصرح كلذ ىلإ مهعفدي لاو وأ مكاحب اهيف نوطبتري

 .معألا بلغألا يف انيوكتو ةيبرت سفنلا ىلع دمتعي يذلا ليصألا مهنوكتو
 نازف تاحاو ينف ءارحصلا فارطأ ىلع ةيضابإلا رارقتسا ىدأ دقو

 يداو مث هتاردسو نالجراوو رئازلا تاحاوو سمادغو ةسوفن لبجو

 ءارحصلا ةراجتب يوقلا مهطابترا ىلإ يداليملا نماثلا نرقلا ذنم بازيم

 ٥1١ص شةعستلا هقفلا ةمئأ :يراقرشلا نمحرلا دبع -1
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 بهنملل هتانزو ةراوه لبق نم تاعومجب قانتعا طابترالا كلذ ززعو

 ©) .ءارحصلا ربع ةراجتلاب مهنم ريثك صصختو يضابإلا

 باطخلا ب ةرامإ تحت ةليوز يف ةيضابإلا ةراجت تمظتنا ام ناعرسف

 يف ةيمتسرلا ةلودلا مايقب ءارحصلا ةراجت تعسوتو ،م762 ماع اهسيسأت ذنم
 ةقطنملا ىلع ةلودلا هذه تفرشأ دقف (م766) ةيرجه 160 ماع ترمهات

 تلخد يلا ةليوزو (ىصقألا برغملا بونج) ةساملجس نيبام ةيوارحصلا

 رابآلا اورفحف اهقرطو ةراجتلاب نويمتسرلا متهاو اهذوفن ةرئاد نمض

 راجتلا ةبحصب دونجلا اولسرأو ءارحصلا يف ةيلخادلا قطانملا يف لفاوقلل

 .ودبلا تاراغ نم اهيف ىشخي لا نكامألا نم مهنيمأتل

 لماكتملا لخادتملا وحنلا اذه ىلع ةراجتلاب مالسإلا ىلإ ةوعدلا طابتراو

 كلت يق ةقرافألا نيب هراشتنا ىلع ةدعاسملا لماوعلا مهأ نم هتاذ دح يف دعي

 قالخألاو ةديقعلا هيف نحتمت يلمع ناديم ةراجتلا نإ ذإ ،ةعساولا دالبلا

 ىلع رصتني ال ةيداملا تاءارغإلا عم هعارص يف ءرملا نإف ،يمويلا كولسلاو

 الإ ،اهاندأو قرطلا رسيأ نم عيرسلا ريفولا حبرلا وحن اهعزاونو سفنلا ىوه
 ناديملا يه ةراجتلاو ،قلازملا يف عوقولا نم همصعت ةيناميإ ةوق كلمي ناك اذإ

 يف كش نم امو . نيرخآلا عم ناحتمالل ميقلا كلت هيف عضوت يذلا يلمعلا

 اوناك نيملسملا راجتلا عم نولماعتي اوناك امدنع دالبلا كلت لهأ نأ

 نع نولءاستي مهلعجي امم مهريغ نع هب نوزيمتي وأ نوزاتمي ام نوظحلي
 ىلإ مهعفدي ام كلذو كولسلا اذه ءارو فقت يلا ةيفخلا ةيحورلا ىوقلا

 ةيئادب نم هيلع مه ام نيبو هنيب نينراقم يمالسإلا نيدلا ىلع فرعتلا
 .ةيننو
 .349ص 83ج ريبكلا برغملا :زوبد يلع دمحم {286رص 2ج .خيرات :نودلخ نبا 2



 عيضايإلا رثع ةوعرلا جرم

 مالسإو فلخي نب يلع ةصق يف هدحنام ليلعتلا اذه ىلع ليلد ىوقأو
 رظن تفل فلخي نب يلع خيشلا نأ ظحلن ثيح هيدي ىلع يلام كولم دحأ
 هل اماركإ هعم هسلحأ الإ ًاسلحب سلج املق كلملا ناكف» هتماقتساب كلملا

 ©‘)«هنيد ىلع هتظفاحمو هتدابع ةرثكو هقلخو هقلخ نم بجعتي ناكو

 ةيضابإلا نيب تناك ىلا ةيراجتلا تاقالعلا هذه نع ثحبن انلعجي اذهو

 دعب وأ ترمهات يف يمتسرلا مكحلا نابإ امإ طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالبو

 اهيف ترشتنا يلا نطاوملا لالخ نم وأ ،نالجروو هتاردس يف مكحا لاوز
 اهريغو ،غيرأ يداوو \فوسأو ،ديرخلا دالب لثم ةيضابإلا تاعامجلا

 نوميقي وأ اهب نورمي اوناك يلا ةمالا ةيوارحصلا ةيراجتلا زكارملا عبتتنو

 راثآلا نيللحم .مناكو ءوكوكو ،يلامو «ةناغو }\تكمداتو ڵیتسغدوأ لتم

 .زكارملا هذه لك يف تاقالعلا هذه اهتكرت لا ةيركفلاو ةيفاقنلا

 يعو نع ةدوصقم ةيوعد ةليسو ةراجتلا ةيضابإلا مدختسا اذكهو

 اميسالو مالسإلا ىلإ ةوعدلا تبل عحنألا ةليسولا اهنأب مهنم أنامإ ،رادتقاو
 ترهدزا فيك ظحلن مت نمو . مالسإلا اهلصي مل لا ةيئانلا قطانملا يف

 لاثم زربأ لعلو ةيضابإلا تاعامج اهتدصق لا نكامألا لك يف ةليسولا هذه

 نيذلا طسوألا برغملا يف نيبمتسرلا مكح ةزتف روهظلا ةلحرمل كلذ ىلع

 ةيمالسإلا ةوعدلا ثبو مهريغب لاصتالا ةميكحلا مهتسايس لضفب اوعاطتسا

 .كلذ حضونس امك مهطاسوأ ي

 مهناوخإ نع ةيخيراتلا مهلحارم ربع نوينامعلا ةيضابالا فلتخي مل و
 مكحب ىوقأو رهظأ ناك ددصلا اذه يق نيينامعلا طاشن لعل لب ،ةبراغملا

 517رص ©2ج ،بوغلاب خئاشملا تاقبط :ێيجرلدلا 1
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 عّيضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 دنهلاو ايقيرفإ قرش عوطاوش ىلإ مهتكلمم دودح دادتماو ةيرحبلا مهتراهم
 بصنملا راشتنا دمتعا فيك رداصملا ركذت نيلاثملا نيذه ىلإ ةفاضإ .دنسلاو

 برغملاو قرشملا نم نيمداقلا نيبضابإلا راجتلا دي ىلع هسفن يضابإلا

 تقاف ةليسو ةراجتلا نيخرؤملا ضعب ربتعا دقو برغملاو رصم ي اميسالو

 همساوم هل جحلا نأل » الم جحلاك ىرخألا لئاسولا نم اهريغ كلذ يق

 )! .عطقني ال لمع يهف ةراجتلا امأ نيعم نمزب ةددحملا

 لثم نوروهشم نويضابإ رصمب رهظ نأ راشتنالا اذه جئاتن نم ناكو

 ةيضابإلا يملكتم نم ناك يذلا "يرصملا ةمقلع نب ىسيع رهاطلا خيشلا

 .اهئاملع قاذح نمو رصم ي

 .هلضفو هئاخسب روهشم يضابإ ملاع وهو عسيلا نبا -

 يف هلو ايتفلا ةجرد ىلإ لصو يذلا يرصملا فورعملا نب بيعش -

 .فورعم رود يضابإلا خيراتلا

 عابتأو ةعامج رصمع. ةيضابالل حبصأ ةطيشنلا ةوعدلا كلت لضفب اذكهو

 ةفالخلا ءاضقنا دعب ىتح رصم يف يضابإلا دوجولا لظ دقو نوريثك

 ملعلا ةبلطب ىنتعا يبويألا نيدلا حالص نأ ركذي اممو ه576 ماع يف ةيمطافلا

 قازرألا مهيلع ىرجأو نولوط نبا عماج مهنكسأ هنأ ىتح ةيضابإلا نم

 رشع يداحلا نرقلا يف نولوط نب يحي ةسردم مهل تناكو ،رهش لك
 ةبتكم اهب تناكو ادج بيرق دهع لا ةسردملا هذه تلظ لب .ةرجهلل

 .ةيرصملا بتكلا راد ىلإ اهمظعم لآ تاظوطخملاب ةينغ

 راد ةيضابإلا خيرات يف ةسارد ضوع باوتلا دبع دمحأو :بزع دمحم مهنيز دمحم/د -ا
 .26ص 01994 ةرهاقلا ةليضفلا

 1٥1-٥0٥5ص برغملاو رصم يف ةيضابإلا :ميلحلا دبع بجر دمحم بجر/د -2
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 يضابإلا هتع ةوعدلا بن

 ا

 ةبلتجلا علسلا ةليوطلا مهلفاوق يف نولمحي اونوكي مل ةيضابإلا راجتلا نإ

 كش الو مهعم نولمحي اوناك لب ڵ\بسحو برغملا نم وأ قرشملا نم
 ربع اهنولمحي اوناك اعم ايندلاو نيدلا ىلإ مهترظنو مهئدابمو مهراكفأ
 تالحارلا فلعو مامجتسالاو ةحارلل نولزني ثيحو ةفلتخملا اهزكارم

 كرتي ثيحب لوطي ناك مامجتسالا اذه نأ فورعملا نمو ريسملا فانتتسال

 نع رثألا اذه فلتخي الو ،راجتلا مهب لصتي نيذلا يلاهألا يف كش الو ارثأ
 نوكت دقو رجينلا رهن ةفاح ىلع ةريخألا تاطحملا يف هنوكرتي يذلا كاذ

 يف ةطوطب نبا هيمسيام دودح ىلإ لصت ىتح كلذ نم دعبأ ىلإ ةلحرلا
 يف يضابإلا ركفلا لغلغت ىلع دهاش قدصأو .رافكلا دالب نماثلا نرقلا

 ةيرامعملا نونفلا يف امئاق اذه انموي ىتح ىقبام دابعلاو دالبلا ف قطانملا هذه

 هتاردسو نالجراو ةيضابإ اميس الو ةيضابإلا دنع ةرامعلا نونفب ةرثأتملا

 هل صصخو كلذ (تخاش)ر يناملألا ثحابلا ظحال دقف .بازيم يداوو

 ةنراقملا ىلإ ةدنتسم "يناديملا يملعلا ثحبلا ىلع ةمئاق ةميق ةسارد

 امك ،طسرألاو يبرغلا نادوسلا دالب ضعب يف اهب ماق "يرظنلا ليلحتلاو

 كلذ لك لالخ نم لصوتو .ةبرجو نالجراوو بازيم يداو ىرق يق ماق
 ءانب يف اميسالو يضابإلا زارطلا تاذ ةيمالسإلا ةراضحلا نأ نم ديكأتلا ىلإ

 خيرات يف اهروذجب ةبراض طسوألاو يبرغلا نادوسلا يف تايلصملاو دجاسملا

 بازيم يداو دجاسم نيب يطمنلا هباشتلا نم كلذ جتنتساو ةقطنملا هذه

 طسوألاو يبرغلا نادوسلا يف دوجوملا (يلوفلا) وأ ملو بعش دجاسمو

 : [: ك ط ن ل ] ج ع ل 2 :عجاري -1

 دطو ذم تددس لع ا نصكتناتتا لع عاص عم, 7 , 1954.
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 عيضابإلا رنع ةوعدلا بش

 :يهو ةنالث لئالد لالخ نم هباشتلا اذه تبثأو .ةصاخ 1

 تفل رثكألا رثألا وه (معدلو) لابلا بعش دجاسم يق ربنملا بايغ : الوأ

 يف يكلاملا بهذملا قنتعي مويلا حبصأ بعشلا اذه نأ نم مغرلا ىلعف ،رظنلل

 بايغ نإف ،دجاسملا يف ربنملا دوجوب كسمتي بهذم وهو معألا بلغألا
 ©بهنذملا اذه نع يجراخ ريثأتب الإ رسفي ال (معدلف) دجاسم يق ربنملا

 ملاع نم رثكأ هيلإ راشأ ربنملا بايغ بابسأ نع (تخاش) لأس امدنعو

 ةعمجلا ةالص مايقب هل ةقالع ال ربنملا نأ هل اوحضوأو بارحلا ىلإ نيد

 هذه تماد امف .الوبقم ايملع اريسفت بايغلا اذه رسف تخاش نكلو

 تخاش نإف .(اسوهلا) وأ (يروناكلا) نود معدنو)) بوعش صخت ةرهاظلا

 اوناك نيذلا ةيضابإلا دنع دجاسملا ءانب زارطب معلوف)) بعش رثأتب اذه للعي

 ةدوجوم ربنملا بايغ ةرهاظ نإف قطانملا هذه يف مالسإلا رشن ي داورلا نم
 بهذملا ةرظنب ةيساسأ ةقالع هل اذهو نالجراوو بازيم يداو دجاسم يف

 مهتمامإ طوقس دعب ةيضابإلا نإف ءاهطورشو ةعمجلا ةالص ءادأل يضابإلا

 بسح ةعمجلا ةالص طورش نم طرش مهأ اودقف ةيرجه296 ةنس ترهاتب

 سيئرلا هنوربتعي يذلا مامإلا اذه بايغ يفف ،لداعلا مامإلا ونهو مههق

 ااهطورش نم طرش مهأ ةعمجلا ةالص تدقف مهتعامحل يسايسلاو ينيدلا

 ةينيد ةريعش نكت مل ةعمجلا ةالص نإ» : تخاش لوقي امك عقاولاو

 ةيمالسإلا روصعلا يف اميسالو ايسايس اعمجت اضيأ تناك املو بسحو

 ...ىلوألا

 دنع اميسالو بهاذملا نيب هيلإ ةرظنلا فلتخت دق لداعلا مامإلا دوجوو

 .«ىرخألا ةينسلا بهاذملاو يكلاملا بهذملا

 نودب دجسملا دوجو نأ ىلإ لوقلا ىلإ يهتنن انه نمو ‘ تخاش لوقي
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 عيضابإلا رثع ةوعدلا بت

 نع قطانملا هذه ىلإ ءاج امنإ يبرقلا نادوسلا ي متسنو)) بعش .

 هذه هنم تلقتنا يذلا رمملاو ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب ةيضابإلا قيرط

 نع يسنوتلا بونجلا نم قلطنا امهلوأ ناقيرط دجاسملا ءانب يف ةصيصخلا

 نالجراو ىلإ بازيم نم قلطنا امهيناث ،نالجراوو ديرخلاو فوس قيرط

 نم مغرلا ىلعو كلذ دعب (تخاش) لوقيو .لوألا رمملا سفن تلصاوو
 دجاسم لصيل ربنملا بايغ هكلس نيقيرطلا يأ دكؤأ وأ عيطتسأ ال ينأ

 نع ادبأ رشتنت مل ةروكذملا صئاصخلا هذه نأب دكؤأ ينإف لابلا بعش

 صئاصخلا هذه بايغ تنياعو تظحال دقف ىصقألا برغملا بونج قيرط

 .قطانملا كلت يف ايلك ابايغ ةيرامعملا

 لكشلا وذ بارحملا ىه تخاش اهظحال نلا ةيناثلا ةصيصخلا :ايناث

 ةيمالسإلا دجاسملا نم ديدعلا يف ةقيقد تاساردو تانراقم دعبف ليطتسملا

 ةسدنهل قالطنالا ةطقن وه كش نودب بازيم نإ» : يليام ىلإ ىهتنا

 يف ليطتسملا بارحلا دوجو ظحلن دق اننأ نم مغرلا ىلعف ليطتسملا بارحملا

 بارحم يف اذه ظحلن ذإ كانهو انه يمالسإلا ملاعلا نم ىرخأ عاقب

 نكلو...تخاش اهركذ لا نكامألا نم اهريغ يقو ةياجب يف نايفس يديس

 نم حبصي (لابلا) بعش دجاسم دنعو بازيم دجاسم ضعب يف هدوجو
 يف ةرهاظلا هنه دوجو تخاش ظحال دقو رظنلل ةتفاللا تازيمملا

 يأ ةفقسملا تاعاقلا ىف اهدوجو نم رثكأ بازيم يداوب تايلصملا

 دجسملاو هتاردس تايرفح يف (وليتول ناج ) اضيأ هظحالام وهو ،دجاسللا
 ."»« يضابإ لصأ نم وه يذلا ةسوفن ةيرقب ميدقلا

 ال هنأ ىل اودكأ بازيم يداوب ةيضايإلا ءاملع نأ :(تخاش) فيضيو

 ن [. غ كهه,.68 :رظني -1
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 عيضابإلا نع ةوعرلا جرم

 بهنملا وأ نيدلاب ،بارحملا يف يرئادلا فصنرأ ليطتسملا لكشلل ةقالع

 يف قح ىلع مهو . لقأ الو رثكأ ال ينابلا قوذ ىلإ دوعت ةيضق يه امنإو
 يبرغلا نادوسلا دجاسم رثأت ىرخأ ةرم دكوؤي اذه نإف كلذ عمو .كلذ

 لكش هنأل ةيضابإلاب اصاخ سيلو ،بازيمب صاخ وهو ءانبلا نم زارطلا اذهب
 .الثم ةبرج ةيضابإ دحجاسم ىيف هل دوجو ال

 ةنذئملا يه تخاش تاظحالم نيب نم ىرن اميف ةصيصخ مهأو :اغلاث

 بازيم يداوب ةيضابإلا دجاسم زيم اعباط دعت قلا ينرهلا لكلا تاذ

 لازي ام اهدوجو نإ لب يمالسإلا ملاعلا دجاسم نم اهريغ نع نالجراوو

 هذه . اضيأ ةيضابإلا ناك ثيح هويس ةحاو دجاسم دحأ يق اخماش امئاق

 يق ةرثكب ةدوجوم يمه ةزيمتملا ةليمجلا اهتسدنهب رظنلا تفلت ييلا ةنذئملا

 هذه لابلا بعش دجاسمب ةصاخ ةصيصخ تسيلو يبرغلا نادوسلا دجاسم

 ىرحأ ةيقيرفإ بوعش دجاسم يف اهدوجو رخآ ثحاب ظحال دقف چةرملا

 ليسرام كلذ دكوي امك ،لابلا بعش بناج ىلإ يروناكلاو اسوهلا لثم

 هذه ىلإ لقتنا يرامعم زارط هنأب هسفن تخاش يأر ىري وهو ةيسرام
 .قطانملا هذه ىلإ ةيضابإلا اهلقن يلا ةيمالسإلا ةراضحلا عم بوعشلا

 يف ًايقاب لازي ام يذلا حضاولا رثأتلا اذه ىلع ًاقلعم سوفالود لوقيو

 ال هنأ سيداغأو ،زاولزياو تناج لثم مويلا ىتح ءارحصلا يحاون نم ريثك

 لوقن نكلو نادوسلا نع ًاذحخأ لكشلا اذه اونب نييبازيملا نإ لوقن نأ لقعي

 0» .نييبازيملاب ارثأت لكشلا اذه اونب نيينادوسلا نإ

 :لدعب و

 , < كن 3 ح : رظني 1



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا رن

 لبقي ال امب دهشت مويلا ىتح ةخماش ةيقابلا ةسوململا راثآلا هذه ًتإف

 ىلإ ليصألا زيمتملا يرامعملا نفلا اذه اولقني مل ةيضابإلا نأ ىلع ادبأ كشلا

 مهتفاقثو مهتراضح هبناج ىلإ اولقن مهنإ لب ©بسحو ايقيرفإ برغ
 اورشن نيذلا داورلا اوناكو ،ةيقالخألاو ةيدقعلا مهتازيمم لكو مهركفو

 اهب اوطلتخا يلا ةيقيرفإلا بوعشلا نيب ةيفاصلا ةيقنلا هتروص يف مالسإلا

 عارصلا نم مغرلا ىلعو ،ايدامو ايحور اهولصوو اينيدو ايداصتقا اهويحأف
 كيكشتلا تالمح نم مغرلا ىلعو طيسولا رصعلا ديلو ناك يذلا يبحذملا

 ةفلختملا مالقألا ضعب هب انعلاطت يلا يضابإلا بهذملا ةميق نم صاقنتسالاو

 يمهو اهرييغت نمزلا عيطتسي نل ةدلاخ ةيناسنإ ةقيقح نإف رخآ ىلإ نيح نم
 انوعدت ةيقابلا ةقيقحلا هذه نإ .دابعلاو دالبلا ىف ةيقابلا ةيخيراتلا قئامتحلا

 . مويلا يمالسإلا ملاعلا اهايحي لا ةفسؤملا ةقرافملا يف لمأتلا ىلإ ىرخأ ةرم

 ناكف مهئاملعو ةيضابإلا راجتلا عم رشتناو مالسإلا لخد فيك يهو

 ىلع قطانملا كلت نم مويلا مالسإلا جرخي فيكو ،يحورلاو يداملا ءايحإلا
 ةيداملا ةتامإلا راصف داصتتالا حالس نيمدختسم نييحيسملا نيرشبملا دي

 .اعم ةيحورلاو

 بقنملا قنتعي نم اهناكس نم مويلا (اناغ) يف دجوي هنأب انع ةراشإلا نم دب ال -!

 (ن.م) .مهيلع انفرعت ،نامعو ندرألاب نوسردي اوناك بالط مهنمو 8يضابإلا



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 :يدجسلملا بلحملا 7 بازعلا تتلح۔-4

 .ةقلحلا ةأشن

 ةقلحلا ةأشن نع تثدحت ىلا ةيضابإلا بتك ىلإ دوعي امدنع سرادلا ن

 اذه هباصأ يذلا ريبكلا روطتلا ىدم ظحلي بازيم يداو ىلإ اهلاقتنا لبق

 ربتعي يذلا ركب نب دمحم هلل ا دبع يبأ لثم لئاوألا هيسسؤم نم اءدب ماظنلا
 ديزي مساقلا يبأ هيقباس دنع هدجو امل ريوطت رخآلا وه هعضو يذلا ماظنلا

 ©)(300-350) نيبام اشاع نيذللا فاتلز نب ىلغي رزخ يبأو دلخم نب
 روطت مث اتحب ًاينيدو ايملع ناك ماظنلا نأ ىرخأ ةهج نم سرادلا ظحليو

 ةايحلا يحاون لكب متهي الماكتم اماظن حبصيل يبازيلمل عمتجملا ن يف اميسالو

 .ةسايسو ًاداصتقاو ًاعامتجاو انيد . ةيعامجلاو ةيدرفلا

 يرجهلا عساتلا نرقلا يخرؤم نم وهو ةاقتنملا رهاوجلا يف يداربلا لوقي
 . ةقلحلاب قحتلي يذلا يبازعلا يف رفوتت نأ يغبني يلا طورشلا فصي ثيح

 ،ىبازعلا نيئدتبملا قيرط يف لوخدلا دارأ نم ءاميس نم كلذ لوأ»

 هكرتي الو رعشلا قلح هنع ىلختي ام لوأو ةيويندلا قئاوعلا لزتعا اذإ كلذو

 الإ ًاغوبصم ابوث سبلي الأ اهنمو ،روعشلا مدع مهراعش نم ةبازعلاو ،لوطي

 ) «.اشحافتي ملام زارطلاو نيفرطلا ملعب سأب الو ضايبلا

 يغبني يذلا هسابل هيلع نوكي نأ بجي امل قيقد فصو يف درطتسي مث

 نع ريبعتلاو رهظملا قيوزتو ةخفخفلا بح نم ةماعلا سابل نع فلتخي نأ

 .195ص 4 ايركز يبأ ريس :بويأ نمحرلا دبع ،رظني نيدئارلا نيذه ماظن نع -1

 .207 ص .رهاوجلا :يداربلا -2



 يضابإلا رثع ةوعدلا بت

 نوكت ييلا تائفلا ددحي مث . اهفراخز نع فارصنالاو ايندلا ةايحلا يف 7
 خيش نانثا رمآلاف ،رومأمو رمآ نافنص ةقلحلا لهأو» :لوقي ثيح ةقلحلا

 فيرع ناننا درفنملاف ،درمفنم ريغو درفنم نافنص فيرعلاو ،فيرعلاو ةقلخلا
 ةلمح نم ءافرعلا درفنملا .ريغو ماعطلا فيرعو ،مونلاو تامتخلا تاقوأ

 هيلع اهنوححصيو ،مهحاولأ نآرقلا ةبلط هيلع بتكي نم مهنم نآرقلا

 وه امنإ رثكأ نوكيو ادحاو نوكي ةساردلا تاقوأ ىلع فيرعو ،اهنوظفحيو

 ملعلا نونف ةبلطو ،نآرقلا ةبلط : ةثالث رومأملاو . هيلإ جايتحالا ردق ىلع

 ©)«.اهب صتخي تاقوأ مهعيمجلو نوزجاعلاو بدألاو

 ءلكألاو "ميلعتلا ماظنب ةقلعتملا ليصافتلا ركذ يف يداربلا درطتسيو

 ©تافصو ،فقالخأو ‘بادآ نم ةقلحلا بلاط يف بلطتي امو ،ةدابعلاو

 تايئزحلا قدأ يف ةقلحلا ماظن عبتتيو ،ةزاجإلاو بيدأتلا قرط فصيو

 ‘ثتايلخادلا نم ةيلخادل ةلصفم ةيلخاد ةحئال انيديأ نيب عضي هنأكو

 حبصأ امل ىلوألا روذجلا هنأ وه ماظنلا اذه نم هجاتنتسا ءرملا عيطتسي يذلاو

 .ةميركلا قالخألا طارتشاف بازيم يداوب روطتملا ةبازعلا ماظن هيلع

 ظفحب ةيانعلاو {ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمب قيقدلا مازتلالاو ةيلاعلا تافصلاو

 لك يف هللا ةبساحم راضحتساو ةدابعلا ىلإ عاطقنالاو ،هتركاذمو نآرقلا

 طورشلا هذه لك اهريغو ءاضيبلا بايثلا سابلو سأرلا رعش قلحو .رمأ
 ىلع ىقلت يلا اهسفن يه ةقلحلا ذيمالت يف اهطرتشي هلل ا دبع وبأ ناك ىلا

 فالتخا عم ءاذه انموي ىتح ةقلحلاب قحتلي يذلا ديدحلا يبازعلا عماسم

 .تايلكشلا ضعب يف طيسب

"7 

 208ص قباسلا ردصملا 1
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 يضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 ةيرئاد ةقلح لكش يف مهخويش ىلإ نوسلجي اوناك نيذلا ذيمالتلا نيوكت

 فورظلا روطت عم ترو مطت ةقلحلا هذه نكلو ،ةقلحلا مسا ذخأ اهنمو

 ةياعر تعسوتف اريبك اروطت ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلاو :ةناكللو ةينامزلا

 ةيعامتجالاو ،ةينيدلا هتايح يحانم عيمج يف يضابإلا عمتجملا يف درفلا

 ةروص ممتأ ىلع روطتلا اذه ىلخ دقو ،ةيداصتقالاو {ةيسايسلاو ،ةيفاقنلاو

 ةكرحلا ةيادب دعب صخأ ةفصب رولبتو بازيم يداو ةأشن دعب اهلمكأو

 .هلل ا لوج هحضونس امك ثيدحلا رصعلا يف ةيحالصإلا

 .ةيادرغ نجسي ييب ،ةرونب ‘فطعلا :عبسلا بازيم ندم نوكت دعب

 نوكت يولا ىرقلا هذه يعامتجالا ميظنتلا ىضتقا .ةرارقلاو نايرب مث {ةكيلم

 ةقيرطب عمتجملا اذه رييست ىلع فرشت ةأيه كانه نوكت نأ ادحاو ًاعمتحجب

 امبو ؛همظنو هقالخأو هدئاوعو يمالسإلا هنيد لظ يف ةيرارمتسالا هل لفكت

 راتخت تناك رئاشعلا اإف رئاشع نم نوكتت ىرقلا هذه نم ةيرق لك أ

 يف يلاتلابو ةيرق لك يف يضابإلا عمتجملا ريس ىلع رهستل ذوفنلا تاذ تائيهلا
 . هلك يداولا ىرق

 نيمسق ىلإ ةيويندلاو ةينيدلا رومألا ثيح نم تاشيهلا هذه عجرتو
 .ماوعلا مسقو ،ةبلطلا مسق نييلصأ

 : نم نوكتيف ةبلطلا مسق امأ

 .ةبازعلا ةأيه 1

 انينعي يذلاو . (نادروُصَمإ) نآرقلا ةظفح ريغ نم ذيمالتلا ةأيه 2

 / .ةبازعلا ةأيه مه انه ةساردلاب

 درفنا هلهأ نع بزع نم ذوخأم نيعلا حتفب (بازع) عمج ةبازعلاو

 بهذيو هنيد رمأب لاغتشالاب هلل ا ىلإ مهعاطقنال كلذب اومس مهنع
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 ةيضابإلا رتنع ةوعدلا جرم

 ةملك نم تءاج ةملكلا نأ ىلإ يلاطيإ يحيسم بأ وهو يسكينابور

 ديؤيام جرختسيل ةيضابإلا ريس يف شبني نأ لواحو جاوزلا كرت يأ ةبوزعلا
 لوألا فصنلا ىف ةيضابإلا ةمئأ دحأ دلخم مساقلا ييأ رابخأب ًالدتسم هبهذم

 لاقف «ج وزت» هل ليقف ذيمالتلا نم لجر نع ل ًأس نيح عبارلا نرقلا نم

 تلاقف .هجيوزت غلبي نأ نم لإ بحأ ذيمالتلا نم دحاو توم نغلبي نأل

 ١ . ؟ اذإ تنأ تج رزت ملف هتجوز هل

 ىلإ ىونلا باب يندر امل يدنع تسيل ةلأسم ناكم تملع ول اهل لاقف

 ىلع الإ هلل ا بذعي نأ فاخأ الو يلحر اهيلإ تددشل «ةساملجس»

 )1( .لهجلا

 يف سيل ةملكلل هريسفت هب ديؤيل ربخلا اذهب «يسكينابور» لالدتساف
 حوضفم رمأ ةيحيسملا ةينابهرلا نيبو ةقلحلا ماظن نيب طبرلا هتلواحمو ،هلح

 هيجوت ىلإ دصقي ناك امنإ مساق ابأ نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت ةياورلا نأل

 جوزتلا مدع هتين تناك ولو بلطلا ةلحرم يف مهو ملعلاب لاغتشالل هتذمالت
 ).هسفنب دبل

 يحورلا ذوفنلا امل ،قالطإلا ىلع دلبلا ين ايلعلا ةأيهلا يه ةبازعلا ةأيهو

 يف يه وأ . نيدلاب ةقالع هلام لك يف ةقلطملا ةطلسلاو يضابإلا عمتجملا ىلع

 يف ىمظعلا ةمامإلا ماقم ةمئاقلا ةمكاحلا ةيعرشلا ةأيهلا : ةزجوم ةرابع

 .نامتكلا ةلحرم

 الو ابلاغ يدلا سلجملا نونوكي اوضع رشع ييئا نم بكزتت يهو

 19و5كص ايركز يبا ريس :بويأ نمحرلا دبع -1

 .ةقلحل ةدام ،فراعملا ةرئاد رظني ،يكستفيل ينولوبلا دنع هسفن ريسفتلا دحب -2
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 ةيضابإلا نع ةوعرلا عرشم

 يقارغميدلا عسوتلا لثم ،كلذ ةيلمعلا ةرورضلا تضتقا اذإ الإ هنوزواجتي

 ةرارقلا ةنيدم يفف ،ماهملا هذه لكل غرفتلا بلطتي امم سانلا حلاصم ع رنتو

 دجاسم ثادحإو هانركذ امل ارظن سلجملا ءاضعأ ددع فعاضت الثم

 مهنكلو ،اهريبستو ،اهيلع فارشإلا ةبازعلا عزوتي ةدلبلا يحاونب ةديدع

 ةيعوبسأ ةسلج محلو .اعيمج مهمضي دحاو سلجب قفر مهعيمج نوفرصتي

 .تايصوتلاو تارارقلا ذاختاو رواشتلاو سرادتلل اهيف نوقتلي ةنيعم

 دعب ةبازعلا ذوفن نم تصلق دق يسنرفلا رامعتسالا تاطلس نأ عقاولاو

 نابإ بازيم خيرات نع ةثدحتملا تاباتكلاو إم1882ةنس بازيمل اهلالتحا

 اهل اقبطو ،ةبازعلا ديب ناك يذلا عساولا ذوفنلا ىلع اهلك دهشت لالتحالا
 ةةبازعلا :تاطلس ثالث ديب تناك - الثم - ةرارقلا يف ةرادإلا ف

 نيدلا لاجر مهو ايلعلا ةطلسلا يه ىلوألاف . سيراكملاو ،ةعامجلاو
 نودعاسي دلبلا نايعأ نم ةبلطلا ريغ ماوعلا نم نوكتي سلجب مه ةيناثلاو

 نيذلا سارحلا وأ سيراكملا مه ةشلاثلاو ،ةيذيفنتلا تاطلسلا ىلع ةبازعلا

 .ماظنلاو نمألا ظفح مهيلإ لكوي

 نوظفحي لاجر مهنم ًاوضع رشع ثا نم مهسلجب نوكتي نيذلا ةبازعلا امأ

 رييستو ًافاقرأو ةفاظن هيلع ةظفاحملا ىلع رهسلاو دجسلملا ةرادإ نولوتيو نآرقل
 ابكلل مولعلا نوسرديو دجسملل ةعباتلا “رضاحماب) لافطألا نوملعي

 لامعألا نورطسي ماتيألاو لمارألاو ءافعضلا نومحيو نيفرحنملا نوبقاعيو

 نيتاسيلاو لزانملا دودح نوعضيو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح اهنوردصيو

 .اهيحانم عيمج يف ةايحلا روطت بسح مهماهمو مهلامعأ روطتتو ،قرطلاو

 .(طوطخم) ةرارقلا خيرات يف ةراضحلا :ناظقيلا وبأ خيشلا عجاري 9 |

 نآرقلا باتك : ةرضحم عمج : رضاحملا 2



 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 عيمح لماش ماظن ةقلحلا ماظن نأ ىلإ صلخن صوصنلا كلت ىلع ءانبو
 .ةبازعلا اهيلع فرشي يلا تاعامجلا نيب قسانتيو مظتني ةايحلا يحانم

 يق ةدلبلا نوؤش رييستب ةفلكم اوضع رشع ىنثا نم ةنوكملا ةعامجلاف

 ةطلسلا نولثمي سيراكملا نأ امك .ةيذيفنتلا ةطلسلا لثمت يأ جراخلاو لخادلا

 ضبقلاو ماظنلا ىلع ةظفاحملاو ماعلا نمألاب نوفلكي ذإ ةينمألا وأ ةيعافدلا

 الإ تايحالصلا نم نيتعامجلا نيتال سيلو . نيشوشملاو نيفرحنملا ىلع
 ©)ةبازعلا ةطلس اهب مهفلكت يلا كلت

 يلعفلا سيئرلا ةباثمب خيش دجوي ةبلطلا وأ ةبازعلا سأر ىلعو...

 تنوكت اذكهو بازيم ندم نم ةنيدم لكل ايلعلا ةطلسلا لثمي سلجملل

 ءاسؤر خويشلا ءالؤه نيدلا لاجر نم ةيلعف ةيروهمج اقباس هانلق امل ةجيتن
 © .نييسنرفلا لوخد دعب ةفصلا هذهب مهذوفن فقوت ةموكحلا

 نمل كلذ يف ةلخادم ىندأ نودي هئاضعأ رايتخا قح يدلا سلجمللو

 نيحلاصلا ءافكألا لاجرلا نم اهبوني نم ةريشع لك نم راتخيف 3هادع

 نوكي نأ طرشب ةريشعلا يف نم عررأو حلصأو ملعأ مهرايتخا يف ىرحتيو
 مل اذإ الإ (ناوريإ) ةأيه نم يأ هللا باتكل اظفاح ذيمالتلا راد ىف ًاجرختم

 نآرقلل نيرهظتسملا ريغ ذيمالتلا ٥ ةأيه نم راتخي هب اف ةريشعلا ق هلثم دحج وي

 © .ردان اذهو (نادروصما) ةيناثلا ةأيهلا

 نأ هل زوجي الو هدحو هلل يبازعلا لمع نوكي نأ ةيوضعلا طورش نمو

 نم: ه ح ه :, , 1908, 20. -1

 . ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :ىكستفيل 2

 .105کص رئازجلا باتك :يندملا قيفوت دمحأ رظني -3



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 لك يف يضابإلا عمتجاو ،سلجلاب هتمهم وأ هتفيظو ىلع ةرجأ ةيأ ذخأي
 فئاظو ىلإ مدقتي ال ىتح كسمت اميأ طرشلا اذهب كسمتي يداولا ىرق

 رمأل ةيماسلا فئاظولا هذه يف بغري ال ءفك عرو هيزن لك الإ دجسملا

 _) .ذوفن وأ هاج وأ ةعمس وأ يدام بسك وأ يويند

 نأ هيف بلطتي نيدلا سلجا ىلإ مضني يذلا نإف ةيداملا ةجاحلل عفدو

 مهتوق نوبسكي مهلك ةبازعلا ءاضعأف ،ةرح ةفرح وأ لمع بحاص نوكي

 مهداضتععاو . ملعملاو ،لماعلاو ،رجاتلاو حالفلا مهيف ىرتف مهنيم ادك نم

 ةهازنلا ةفص ةينيدلا مهتمهم ىلع يفضي توقلا بسك يف مهسفنأ ىلع

 هذهب مهلاغتشا نأ امك ،هدحو هلل لمعلا صالخإو ففعتلاو ةعانقلاو

 بعشلا تائفب ًاكاكتحا رثكأو ،ةيعامتجالا ةايحلا يف لخدأ مهلعجي لامعألا

 كاردإو سانلا عقاو ةشياعم ىلع مهدعاسي ام اذهو ،ةيمويلا هتايح ين
 اذه نإ مث "مهفقاومو مهئارآ ىلع مكحلاو ،مهاياضق ليلحتو ،مهلكاشم

 ةيسدقو دصقملا ةهازنل حضاولا يلمعلا ليلدلا يبازعلا نم مدقي طرشلا

 نم ءرملا هيلع نوكي نأ بجي امل يحلا لاثملا سانلا مامأ عضيو ةلاسرلا

 نم مالسإلا مهفو يلمعلا اهبناج نم ةايحلا ذخأو سفنلا ىلع دامتعالا

 فقو دقو ،ءاحمسلا ةعيرشلا كلذب رمأت امك ةيكيمانيد ةيكرح ةيؤر

 هذه مامأ 1968ةنس بازيم يداو راز نيح ئبن نب كلام يمالسإلا ركفملا

 ةيمالسإلا الوصأ ىلإ اهب عجريو ءايشألا قمعتي يذلا لمأتملا ةفقو ةرهاظلا
 عمتجملا دوسي يذلا يعامتجالا لفاكتلا نيب طبرف ،ةبلصلا ةليصألا اهتيضرأو

 مكحت ىلا ةيساسألا ةدعاقلا اهنأ اهنع لوقي لا لمعلا ةرهاظ نيبو يبازيملا

 لمعي درف لك عمتجا اذه يف » :لوقي ثيح كلذو ،يمالسإلا عمتجملا اذه

 .195ص اج .ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمح :عسوتلل رظني 1
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 ةيضابإلا رتع ةوعدلا ن

 ةدعاقلا اهنإ \درفلا لج ا نم لمعي عومجلا لكو ّ عومجلا 7

 .هبومستو عمتجلا اذه مكحت لا ةيرحسلا

 داكت ةيعوطتلا تامدخلاف عيمجلا مكحت يلا ةدعاقلا وه لمعلا نإ

 عراستي ىتح يعوطت لمع ىلإ دجسملا يف ىداني نأ امف {ةيموي ةايح نوكت
 .ةدعاقلا هذه اهمكحت تائفلا لك ةيوفعو ةيعاوطب نيبلم سانلا

 امك نيدلا هسابلب دجسملا مامإ لبقتسا فطعلا دجسم ترز امدنع

 حالفلا سابلب وهو ةدلبلا قرط ىدحإ يف هتفداص دغ دعبو عقوتأ تنك

 ةينبلا يوق صخش ىلإ مدق ةرارقلا ةحاو ليخن تحتو...هلقح نم ادئاع

 ضيرع مازحب قطنمت دقو لصاوتملا يمويلا لمعلا اهددخ ةنثش ديب يحفاصو

 «) .دجسملا مامإ هنإ ىل ليقف طيسبلا لمعلا سابل قوف

 .ةبزعلا مامتم

 : ةينيدلا ماهملا =- 1

 لصفي نأ ةبازعلا ماهم نع ثدحتي امدنع عقاولا يف ءرملا ىلع بعصي

 يمالسإلا نيذلا نأل .7 ةيداصتقا ماهم وهام نيبو .ةينيد ماهم وهام نيب

 امنإ ةقلحلا نأ امبو ،قحلا يمالسإلا عمتجملا يف ةايحلا يحانم لك لغلغتي نيد

 تاب هنإف يضابإلا عمتجملا ةايح مظنت يلا ىرغصلا ةمامإلا نوكتل تئشنأ

 .مكحلاو ذيفنتلاو عيرشتلا اهتايحالصو اهماهم نم نوكي نأ ايعيبط

 دجوي يذلا ناكملا يف ةطلس ىلعأ وه روظنملا اذه نم ةبازعلا سلجمف

 .1968 ويام 20}26ص .8274 ددع ةيقيرفإلا ةروثلا رظني ةيسنرفلا نع فرصتب ةمجرت -1

 ةبتكم رشن !ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةيضابإلا ةناكم :رصان دمحم /د عجاريو

 .م1992 ‘نامع ةنطلس ةماقتسالا
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 ةيضابإلا رتع ةوعدلا عرشم

 ءانثتساب هتابجاوو هماهم عيمج يق هماقم موقيو مامإلا ةطلس لثمي وهو اهيف
 اودعتسيب ال ىتح نامتكلا روط يف ةيضابإلا اهلطعي لا دودحلا ةماقإ

 ددصلا اذه يف ةبازعلا سلجب يفتقيو مهدض مهيفلاخم وأ ةمكاحلا تاطلسلا

 ةلحرملا نابإ ةرصبلا يف لئاوألا ةيضابإلا ةكرحلا داور هيف راس يذلا ننسلاب

 ©}» .نييرجهلا يناثلاو لولا نينرقلا لالخ ةيرسلا

 يمالسإلا عمتجلا يف ةايحلا اهبلطتت يلا ماهملا سلحلا ءاضعأ مستقيو

 قيلي امب وضع لك لفكتيف اهريغو اداصتقاو ةسايسو اععامتجاو ةفاقثو انيد

 سأرتي يسفنلاو يدسجلاو ىلقعلا هدادعتساو هتبهوم بسح لك هل

 ضعب يف ةسائرلا دنست دقو .انس مهربكأو ةقلحلا يف مهمدقأ ابلاغ مهسلجب

 ةقلح ضويب خيشلا سأرت نأ ثدح دقف .ةقلحلا يف هقفألاو ملعألل نايحألا
 .هتءافكو هملعل ارظن ،ةقلحلا يف وضع رغصأ وهو تاينيرشعلا ي ةبازعلا

 مامإلاو ،فملا لثم ‘دجسملل ةينيدلا فئاظولا ،ماهملا هذه لوأو

 .تاومألا ةلسغو ،نايبصلا بدؤمو فاقوألا رظانو نذؤملاو

 نيدلا يف هقفتلاو مزحلاو حالصلاو ىوقتلا هيف ىعاريف مامإلا امأ

 رصبلا نادقفك ةيقلخلا بويعلا نم ةمالسلاو نسحلا يرهوجلا توصلاو

 ةفيلخ هل سلحجلا نيعيو ،ةبولطملا ةيفيكلاب هلمع ءادأ نع هقوعي امم اهريغو

 © .هبايغ ةرورضلا يضتقت نيح هفلخي

 ةقد اهب مئاقلا نم بلطتت اهنأل فئاظولا مهأ نم ناذآلا ةفيظو دعتو

 نم الإ تافصلا هذهب فاصتالا عيطتسي الو .ارمتسم اروضح و ًاطابضناو

 .ةيقيرفإ لامش يف ةيضابإلا دنع ةيوبزنلاو ةيعامتجإلا مظنلا \تافيلخ دمحم ضوهإ/د -1
 .43ص 01982 نامع

 !7٥ص ءاج ةثيدحلا رئازجلا ةضهن ،زوبد يلع دمحم .رظني -2
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ةمهم تناك دقو ةيدسجلا ةمالسلاو طاشنلاو مزحلا هتافص ىلوأ ناك

 الإ اهعيطتسيال ،ةريسعو ةقاش بازيم ندمب ةيئابرهكلا ةرانإلا لبق نذؤملا

 سمح ةعموصلا ىلعأ ىلإ دوعصلا هنم بلطتت ةمهملا نأل يوقلا بلصلا

 .ناكم لك نم هتوص عمسي ىتح مويلا يف تارم

 يف ةملظملا عراوشلا يف ريسلا ىلع ًالامتحار ارص هنم بلطتت امك

 نأ ءرملا ىلع اريسي سيلو . ةرجالا رح يف سمشلا جهو وأ ،ءاتشلا سلغ
 فيصلا يلايل يف اميسال نيتعاسب رجفلا لبق ضوهنلاب امئاد امازتلا مزتلي

 هنأل كولسلا نسحل الاثم نوكي نأ كاذو اذه لبق نذؤملا ىلعو ةريصقلا
 . نيزرابلا ةقلحلا ءاضعأ نم ءيش لك لبقو أل وأ ربتعي

 بلغألا يف طانت يلا داشرإلاو ظعولا ةمهم ةقلحلا ماهم مهأ نمو

 .هروضحو هتعباتمو هتيانع سلجملا اهيلويو سلجلا سيئرب معألا

 ةبوتكملا تاولصلا ءادأ دنع اهرود يهتني ال بازيم يف دجاسلملاف

 يف سانلا ةدايقو ،عمتجلا ةداير نم مهأ وهام ىلإ كلذ ىدعتي امنإو

 اهّجوملا وه عمتجلا ف دجسملا نوكي كلذبو ،اهلك ةيمويلا مهتايح

 . ملعملاو ظعاولاو يبرملاو

 ظعولا ةفيظو ىلع نيدلا سلجملا صرحي ،ةدايرلا هذهل ًاديسحتو

 ءاضعأ أفكأ هل ىقتنيو لصفو تقو لك ين ةرمتسملا ةبظاوملاب داشرإلاو
 مهحصفنأو ،ةفرعمو املع مهرزغأو ةيصخش مهاوقأو ،ةبرحجت ةقلحلا

 . اناسل

 كولس يف اديعب ارثأ دجاسملا يف خياشملا اهيقلي يلا سوردلا هذه كرتتو
 حلاصلل ةيمويلا مهتايح ةفد هجوتو ضعب مهضعب عم مهلماعتو ،سنانلا

 . اهيحانم عيمج يف ةايحلا ىلإ مهترظن قمعتو ،ماعلا

 - حإ -



 ةيضابإلا رثع ةوعدلا بش

 خيشلا ريثأت بسحب ىرخأ ىلإ ةنيدم نم توافتي ريثأتلا اذه ناك 73

 يذلا غيلبلا رثألا ىلع ماع عامجالا نإف ،اعبط ةمهملا هذه هتدهعب طانت يذلا
 خيشلا لاثمأ نم ةيحالصإلا ةضهنلا يف مهضعب هكرتي نأ عاطتسا
 )2( . ضويب خيشلاو .©ُ)شيفطا

 يداو ةايح يف ةحضاو تامصب نالضافلا ناخيشلا ناذه كرت دقف

 امل ناكو ىمامألا ىلإ ةيوق ةعفد هب ةثيدحلا ةيمالسإلا ةضهنلا اوعفدو بازيم

 نم هب جورخلاو ،هتالاحب عيمج يف يعامتجإلا عقاولا ريوطت يف ربكألا:لضفلا

 .فلختلاو طاطحنالا روصع

 ىدأ دق يدلا سلجملا ماهم مهأ نم وه يذلا داشرإلاو ظعولا ربنم نإ

 أدب ،رونلا ىلإ تاملظلا نم هجارخإو ،يبازيملا عمتجاريوطت يف اميظع ارود
 يف ةينيدلاو ةيعامتجالا ةحاسلا ىلع اورهظ نيذلا خويشلا دهع يف كلذ

 دي ىلع رهظ امنإ يقيقحلا روطتلا نكلو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ
 . ىلوألا ةيملاعلا ب رحلا دعب ةيحالصإلا ةضهنلا ةيادب عم ضويب خيشلا مامإلا

 ةرارقلا يف دجسملا ةذفلا هبهاومو بقاثلا هرظنب ضويب خيشلا لوح دقل

 ةعماج هدهع يف دجسملا حبصأو ةملكلا ىنعم متأب يملع عاعشإ زكرم ىلإ

 . سانلا لك اهمؤي ةحوتفم

 هجهن ىلإ دوعي ضويب خيشلا همعزت يذلا ميظعلا بالقنالا اذه نإ
 جهتني ناك دقف .ميركلا نآرقلا ريسفت سورد يف هعبتي يذلا ديشرلا يوبزتلا

 نآرقلا ىلع عمتحلا ضرع بولسأ عبتيو ،ريسفتلا يف هدبع دمحم جهن

 م1914:ت بازيم يق ركفلا ددحب شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا _1

 م81 :ت .لايجألا ملعمو ةيحالصإلا ةكرحلا دئار ©ضرويب رمع نب ميهاربا خيشلا -2

- 22 - 
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 اقلطنم . ةيمويلا ةيعامتجالا هلكاشم اضراع ،ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 اذه قلطنا دقو ،نيمقيمع نيديعب رظن دعبو ةفاصحب شيعملا هعقاو نم

 ىلإ اساسأ دوعي اذهو ‘بازيم ندم رئاس معيل ةرارقلا دجسم نم عاعشإلا

 ربنملل ام هنم ايعو ةملكلا ىنعم متأب ةيعامتجا ةسردم دجسملا هذاختا

 اهتسسأ ىلا ةيماظنلا ةرحلا سرادملا بناج ىلإف "يداير رود نم يدجسملا

 اهتيبرتو ةئشانلا ميلعتل تناك لاو دجاسملا ةياعر تحت ةيريخلا تايعمجلا

 اهيلإ بستني ىلا ةيعامتجالا ةسردملا هذه دجسملا كانه ناك ،ةيمالسإ ةيبرت

 ءاثانإو اناركذ ةيركفلا مهتايوتسمو مهتاقبط فالتخا ىلع عمتجما دارفأ لك

 نم فرغي مهنم لكو نيئدتبم ةذمالتو نيعلضتم ةذتاسأ .انابشو ايش

 .يلقعلا هدادعتساو هتبهوم بسح هسورد

 ةنيدملا لوحتت نيديعلاو ناضمر رهش لثم ةينيدلا مساوملا ضعب يتو
 ايعامج ًافاكتعا نوكي داكي اعئار ًايدجسم اوج شيعتو دجسملا ىلإ اهلك

 .ريبعتلا اذه حص نإ

 :لوقي ثيح زوبد يلع دمحم خيشلا ملقل ةرهاظلا هذه فصو كرتنو

 ءاهعاسنو اهلاجر ةرارقلا يف اميس ‘ناضمر ىيف اهلك ةنيدملا نإ»

 ىلع ‘هظاظتكا لبق نكامألاب اورفظيل دجسملا ىلإ روطفلا دعب نوعراسي
 . هربك و دجسملا ةعس

 لك روضح ىلع نوصيرح راد لك يف ةسيئرلاو ةرسأ لك سيئر نإ
 نوكت قلا ةينيدلا مساوملا يف اميس ضويب خيشلا سوردل مهتانبو مهئانبأ

 دجسملا ناكرأ علتمتف دجسملا ىلإ عرست اهلك ةلئاعلاف...ةزاتمم اهسورد

 "» « .ةنيدملاب اهلك

 202ص ءاج .ةثيدحلا رئازجلا ةضهن -1
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 رثكأو تاعاس ثالث دايعألاو مساوملا ضعب يف رمتسي سردلا ا

 .مهلوقعو مهبولقب سردلا ىلإ نوغصي همامأ نوعشاخ سانلاو

 نم رثكأ تابسانملا ضعب يف تغلب همامأ ةريثكلا ليجستلا تالآ ىرتو

 تارقم ىلإ اهلقنل ةسيفنلا هسورد سانلا اهب لجسي ليجست ةلآ نيرشع

 عفنلا معيل بازيم يداو جراخ مهناوخإو مهئاقدصأل اهنوعمسيي وأ مهلمع

 ")ه .بولقلا فلآتتو دحتتو

 اصرح ةرارقلا يف ديعلا ةصرف نوتوفي ال ةصاخ ةفصب بابشلا نامكو

 قيلي الافتحا اهب لفتحي خيشلا ناك يلا سوردلا هذه روضح ىلع مهنم

 عجري اهيلإف رحسلا لعف مهيف لعفت تناكو ،ةلاسرلا ةيسدقو ةبسانملا لالجب

 اهتغلو يمالسإلا اهنيد ةميقب اهسيسحتو ةمألا فوفص ديحوت يف لضفلا
 .ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا

 يف تبسرت يلا تافارخلاو عدبلا ىلع ءاضقلا يف لضفلا عجري اهيلإو
 فارحنالا رهاظم لكل ةمواقملاو ،يركفلا طاطحنالا دوهع نم سانلا ناهذأ

 نأ يف كش نمامو .ةيبرغلا ةيندملا نايغط عم تشفت يلا يقلخلا لالحنالاو

 اهل لق يلا ضويب خيشلا ةبهوم ةمكحملا ةطخلا هذه حاحب لماوع مها نم

 يف عمتجت املق ةديدع تازيمب عتمتي خيشلا ناك دقف بازيم يداو يف ريظن

 ةعسو ءاكذلا ةدحو نايبلاو ةحاصفلا اهسأر ىلعو \دحاو صخش

 ةيلحملا تاروطتلل ةرمتسملا ةبكاوملاو ڵتادحألا ةرياسم يق ةنورملاو {ةفرعملا

 اهلك هذه ةيمالسإلا تاموقملاب ليصألا كسمتلاو ،هلوح نم ةيلودلاو

 يف لفلغتتو ،رحسلا لعف سانلا يف لعفت ةيوق ةبيهم ةينيد ةيصخش اهجوت
 .فرصتب 1:9ووص "قباسلا ردصملا -1
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 ةيضابإلا هنع ةوعدلا يبن

 .ءالوو 77 اريدقتو ابح :2

 ،يدجسمملا عمتجلا اذه ءانب يف ربكألا لضفلا دوعي ضويب خيشلا ىلإو

 ةيلمع ةطخب ناديملا ىلإ هلوزنب لب ؤبسحف ةميقلا ةميظعلا هسوردب ال

 ةليلج ةييه مهيعوو سانلا بولق يف عرزي نأ عاطتسا دقف ،ةلماكتم

 لك ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالل ايوق ادادعتساو همظنل ًادييأتو ابحو دجسملل

 . رادصإو ًاداريإو ،اكرتو العف هيلإ وعدي وأ دجسملا هيلمي ام

 نرق فصن ةدم اهسيئرو اهخيش ناك لا ،ةبازعلا ةقلحل ىطعأ اذهبو

 .اهلالج و اهتبيه ،ييرقت

 دفوي دقف بازيم دجاسم ىلع داشرالاو ظعولا ةمهم رصتقت الو

 ثيح لامشلا ندم يف ةيظعو تارودب نوموقي هتقلح نم ءاضعأ سلجملا

 .نيفظومو أراحت ةقطنملا ءانبأ دجوي

 ةبازعلا ءاسؤر مه دجسملا خيشو نذؤملاو مامإلا» نأ نيبتي انه نمو

 .رهاق رذعل اردان الإ مهدحأ فلختي الو مهلامعأ ىلع نوبظاوي مهتدمغو

 ") «.هلمعب موقيل هبئان ملعأ فلخت اذإو

 :ةيعامتجالا ماهملا ۔ د

 ال دجسملا ناردج نيب مهرصحتف ةينيدلا ماهملا ىلع ةبازعلا رصتقتالو

 .ةبانإو ءاتفتسا مهلكاشم نم سانلا مهيلع هضرعي امب نوفتكي وأ ،هنوحربي

 عمتجملا قامعأ يف لغلغتت ثيح دعبأ ىلإ بهذتل انه نم أدبت ماهملا نإ لب

 هيلوت عنصملاو لمحلاو ،رجتملاو ،قوسلا يف اهلك هتايح يحاون يف هدقفتتف

 .43رص ‘ةيعامحجالا مظنلا \تافيلخ دمحم ضوع : اضيأ رظناو ، 1و7ص قباسلا ردصملا -]
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 يضابإلا رثع ةوعدلا بش

 . نيقحتسملا هيجوتلاو 7

 ييلا ةيعامتجالا تاقالعلا ميظنت ىلع صرحلا لك نوصرحي ةبازعلاف
 ىتأتي الو انل هلوسر ةنسو هلل ا باتك هيضتقي امم عمتجملا دارفأ نيب طبرت

 وهو ،عمتحبا لخاد روطتلا ةكرحل ةرمتسملا ةبكاوملاو مظنملا لخدتلاب الإ اذه

 تاوطخ ىعريو تاريغت نم ثدحيام بشك نع عباتي سلجملا لعجيام

 ةيندملا تارايت مهفرجت ال ىتح ،حارتألاو حارفألا يف دارفألاو تاعامجلا

 . مهمظنو ،مهميقو ،مهتلاصأ نع اوفرحني ال ىتحو ةدفاولا
 ةيعامتجالا تارهاظتلا لكل يرقفلا دومعلا مه يدلا سلجلا ءاضعأف

 يف ردصلا ىرتف ،اهيلع نوفرشيو يمويلا مهروضحب اهيف نوكراشي

 مهريغ هيف سلجي نأ نكمي ال ةقلحلا ءاضعأل اصصخم تابسانملاو تالفحلا

 ىلا ةريسلا هذهل عمتجلا نم اريدقت .ةيبدألا وأ ةيداملا هتلزنم تناك امهم

 نأب عنتقم هنأل ،هدافحأ ىلإ اهغلبيل اهيلع ةظفاحمو ،هدادجأ نع اهثراوت

 دحوي يذلا ماظنلا اذه ىلإ نادوعي امنإ نييعامتجالا نماضتلاو كسامتلا

 .رثآملاو رعاشملا ين ةمألا

 ىرتو ،مهسارعأ تالفح اوسأري نأ ةبازعلا نم نوبلطي ةنيدملا لهأ نإ

 يف ةماعلاب نوطلتخيف ‘هنفد نورضحيو تيملا نوعيشي نيذلا مه ةبازعلا

 ىوقأ وه اهيف نادجولا نوكي يلا - لاوحألا كلت نولغتسيف ،اهحارتأ

 لاشتمالاو رثأتلل نودعتسم سانلاو ،داشرإلاو هيجوتلل - ناسنإلا يف ءيش
 ًافارشإ تابسانملا هذه ىف ةيرهظملا ةكراشملا ىلع ةبازعلا رود رصتقي الو

 نورطسيو ،مكحملا اهماظن عضو يق ايساسا ارود نودزي مه لب رييستو
 لالحنالاو فارسإلا رهاظم ءارو عمتخلا فرحني ال ىتح ةيلخادلا اهحئاول

 مظنلا نإف يفطاعلا ناشيجلاو ولغلا فطاوع ريثأت تحت قاسني الو
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 تفط ةيدرفلا تافرصتلاو ةيصخشلا فطاوعلل تكرت اذإ ةيعامتجالا

 ،هدارفأ نيب يعامتجالا نزاوتلا وهو هل مومقم مهأ عمتجملا دقفف ةينانألا اهيلع

 .هرئاشعو هتاعامج نيب نماضتلاو كسامتلا دقفي ىلاتلابو

 هذه ينف يرجيام ةبقارمو ةعباتم ىلع صرحلا لك ةصيرح ةقلحلا دحجت اذل

 هلوسرو هللا ىضرت ةيفيكب قادصلاو رهملا ددحتف {ةيعامتجالا تابسانملا

 تاسفانملاو ةيداملا ترهظو ةيدرفلا تاعزنلا تغط كلذ لعفت مل نإ اهنأل

 يذلا ريقفلل يداملا ىوتسملا ىلع امتح ا زئؤت ةقيرطب تالئاعلا نيب ةيرهظملا

 لاجلا اذه ىق ريقفلا ناك اذلو ،ءايرثألاو ءاينغألا بكر ةرياسم عيطتسي ال

 قلا مئالولاو تالفحلاب مأ ،قادصلاو رهملاب رمألا قلعتأ بكرلا مامإ وه

 لك ةعامج دجن ءعيدبلا ماظنلا اذهل اقيبطت و ةداع تابسانملا هذه بحصت

 امهم ،‘بيثلاو ركبلل رهملا ديدحت ىلع نوقفتي ۔ اهيحلصمو اهتبازع ۔ ةنيدم

 عقوو ،ةبطخلا ترج اذإف ،هرقف وأ جوزلا ىنغ وأ اهلامجو اهترسأ نكت
 موي نييعت الإ هيلع نوقفتي ءيش ددجلا راهصألا مامأ ىقبيال ،لوبقلا

 ءيش لقأ ىلإ سورعلل ىطعي يذلا يلحلا نم نيعم ءيش لكف ،فانزلا
 ال نمل رومألا كرتت ال اذكهو هب نيزتت حاشو رأ ،هسبلت بروجك
 عيطتسي ال بزعأ ريقفلا ىقبيو ،هلحع ريغ يف لاملا ددبيف ڵ©فرصتلا نسحي

 .هسفن ناصحإ

 ،مهشاعم ةلاحو ناكسلا ةيبلاغ ةقاط هعبتيامو رهملا ديدحت يف ىعاريو

 ىتح فافزلا نم ىلوألا رهشألا دعبام ىلإف لضفيو ديزي نأ غلا ءاش نإو

 .يانه رسالا ولع دسفي ال
 نم اهلك فافزلا تالفح عئاقو ي ارضاح نوكي نأ يغبني دجسملا نإ

 دقعو ةبوطخلا نالعإ ةظحل نم اهليصافتو اهلمحب يف ،اهئاي ىلإ اهفلأ



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرشم

 .هليبس لاح ىلإ لك نولفتحملا هيف ضفني لفحم رخآ ىلإ جاوزلا

 تعضو فرشلاو فافعلل انوصو روهدتلا نم بابشلا قالخأل ةيامحو
 نم اهب دعاست ةيميظنت حئاول رئاشعلا ءاسؤرو ةنيدملا ةعامج ةدعاسمب ةقلحلا

 عئارلا يعامتجالا لفاكتلا ىلع ضخحلا ناكف ءارقفلا نم جاوزلا يف بغري

 الو اسرع دحجت نأ ردانلا نم نآلا حبصأ ىتح تاقبطلا نيب نوكي يذلا

 رداقلا يغلا ىلإ مضني امنإو هدحو سرعلا بحاصل نايربو ةرارقلا ي اميس

 لئاسولا نوكلمي ال نمم ناك نإ هسفن ناصحإو ةنايص يف بغري نم لك
 . كلذل هلهؤت لا ةيفاكلا ةيداملا

 ةرسأ لك عمف ةيداع ةيعامتجا ةرهاظ ةيعامجلا سارعألا تحبصأف

 بحاص موقيو ،اهحانج تحت يوضنت ىرخأ رسأ عبس وأ سم ةينغ
 ةيوفع ةيعيبط ةقيرطب ةيرورضلا فيراصملا لكب هيلع هلل ا لضف يذلا سرعلا
 لا يه ةريشعلا وأ دجسملا نأل . ايندلا ديلا ساسحإب ريقفلا اهيف رعشي ال

 سارعألا هذه تروطت دقو فراولا يمالسإلا اهلظ تحت عيمجلا يمحت

 ةنيدملا هيف كرتشت اسرع ةرهاظلا تحبصأف بازيم ندم ضعب يف ةيعامجلا

 لك ىلع فارشإلاو هتياعرو هميظنتب موقي يذلا وه دجسللا نأل اهلك
 عئار ماجسنا يف ةجوزتم ةرسأ نيسمخ ةبارق ُضي ًانايحأ سرعلا ىزتف «هتايئزحج

 ىلع بلغتي نأ عمتجلا عاطتسا ةديمحلا ةنسلا هذهبو .رثؤم يعامج جاهتباو

 وأ يقلخلا فارحنالاو ةيسفنلا تامزألا ىلع يضقيو ،ةسونعلاو ةبوزعلا ةرهاظ

 صرحي قلطنملا اذه نم ،داصتقالا رفوو سارعألا كلذب ىمحف ،اهنم ففخي
 3داليملاو ،ناتخلاو ،جاوزلا لثم حارفألاو سارعألا ريس ةبقارم ىلع ينيدلا سلجملا

 لخدلا يوذو ءارقفلل ةيامح تابسانملا نم اهريغو ةديدجلا رودلا نيشدتو

 . هتاقبطو عمتحلا تائف نيب يعامتجالا نزاوتلا ىلع ةظفاحمو دودحلا
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 ةالصو ًالسغ تاومألا نوزهجيف حارتألا تابسانم ىلع نوفرشي امك
 ميسقتو ،مهاياصو ذيفنت ىلع نوفرشي امك ،مهيوذل ةاساومو ًانفدو

 نامضو ،لمارألاو ماتيألا نوؤش ىلع نوموقيو ،اهيقحتسم نيب مهتاكرت
 .م ۔ مهلئاع اودقفي نأ دعب ۔ ةايحلا لبس ليهستو مهتلافك

 ديكأتلل ةبازعلل ةصرف يعامتجالا عباطلا تاذ تابسانملا هذه نوكتو

 يضقنت الف ،عمتجلا دارفأ نيب نواعتلاو نماضتلاو ةدحولا ىلع ةظفاحملا ىلع

 بلغألا يف منتغت امنإو ءاضاضفناو اعمجت وأ ابرشو الكأ تابسانملا هذه

 ةمواقمو ءاهب ثبشتلا ىلع ثحلاو ةليصألا ةيمالسإلا ميقلاب ريكذتلل معألا
 .فارحنالاو كتهتلاو لالحنالا رهاظم لك

 ةاكزلا عمج ىلع رئاشعلا سلاجمب نينيعتسم ةبازعلا ءاضعأ موقي امك

 ةايحلا مهل لفكت ةقيرطب اهيقحتسم ىلع ًالداع اعيزوت اهعيزوتو ،ءاينغألا نم
 جاتحم فيرش لمع نع ثحبلا ي يبازعلا لخدتي دقو ،ةنزاوتملا ةيعامتجالا

 ىضرملاو لمارألاو تاهاعلا يوذ ةمارك ظفحل ىعسي امك ،لطاعوأ ميتي وأ

 .ناوهلاو ةلذلاب اورعشي نأ نود ،نيرسوملا مهناوخإ ةدعاسم ىلإ نيجاتحملاو

 يف ىمادقلا مهفالسأ رثأ نوفتقي نأشلا اذه يف ةبازعلا سلجب ءاضعأو

 ©يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ييأو ديز نب رباج لثم نامتكلا روط

 ةرتفلا كلت يف مهئامعزو ةيضابإلا خياشم نم مهريغو ،يئاطلا بجاحو

 نم ءارقفلا ىلع اهعيزوتو تاقدصلا عمجب مهسفنأب نوموقي اوناك ثيح
 . )1 )هعابتأ

 زوبد يلع دمحم ماهملا هذه يف عسوتلل رظناو \هص ،قباس عجرم :تافيلخ ضوع -ا
 .9٥1ص رئازجلا باتك يندملا قيفوت دمحأو . اهدعبامو ،1و9وص كج ،رئازجلا ةضهن
 .اهدعبامو
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا يبن

 عمتجملل رزآتلاو كسامتلا تنمض يلا ةيعامتجالا مظنلا مهأ 3

 © . ةءاربلاو ةيالولا ماظن هيلع قلطي ام ةيمالسإلا ةعيرشلا راطإ يف يضابإلا

 يأ صاخشألا ةءاربو صاخشألا ةيالو ةيضابإلا دنع ةديقعلا لوصأ نم

 ،كلذك ناك ايأ ةريبكلا بكترم نم ةءاربلاو كناك ايأ هلل ا نيدب يفوملل ةيالولا

 نونمؤملاوإث :ىلاعت هلوق لثم ةفيرشلا ةنسلاو نآرقلا نم ماظنلا اذه اودمتسا دقو

 ال اونمآ نيذلا اهيأايإل . (: :ةبرتلا ةروس) هضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 .(13 :ةنحتمملا ةروس) همهيلع هللا بضغ اموق اولوتت

 ىدل لودعلا ةطساوب ايعطق تبني امدنع ىبازيملا عمتجملا يف يصاعلا نإ
 يف نعط وأ ةعامج ىلع درمت وأ قح عنمك ،ةريبك بكترا هنأ ةبازعلا ةأيه

 رامقلاو رمخلا برش وأ ،ةالصلا كرت لثم ةشحاف باكترا وأ ،نيدلا

 هيدانت للا همرح امم كلذ وحن وأ ريغلا قوقح ىلع يدعتلاو ،نيخدتلاو

 ةالصلا دعبو ،ةبازعلا ىلإ هرمأ عفر الإو ‘كاذف بات نإف ،هاهنتف هتريشع

 ،هتميرج نييو ،هيمسيو بنذملا نم ةءاربلا نلعيل خيشلا فقي ةعماجلا
 .هيلإ سانلا برقأ نم ىتح اهلك ةنيدملا هعطاقتف

 هلماع نم لكو ...هنع فعي ملام ةيندملا هقوقح نم مرحي اذهب هيلع موكحملاو

 قبطني مكحلا اذهو ،‘هب قحلي هنإف لودعلاب كلذ سلجا ىدل تبثو ءيش ي

 هتبوت لبقت الو «يغلاو ريقفلا نيب كلذ يف قرف ال ركذ امم ءيشل بكترم ىلع
 هيلع موكحملا تام اذإو .نيلصملل جاوفأب هظاظتكا دنعو دجسملا ىف الإ

 .ماوعلا ىلإ كلذ ليحت امنإو هزيهجتو هلسغ ىلوتت ال ةبازعلا نإف ةبوتلا لبق

 . ًايرظن لصألا اذه لوانت قبس -ا
 (فرصتب) .٥1هص .رئازجلا باتك يندملا قيفوت 2



 يضابإلا تع ةوعدلا ىبت

 نم ةبازعلا أربت دقو ‘تامتبطلا لك ىلع ىرجي مراصلا باقعلا اذه 2

 .ةاضقلا ضعبك نيملسملا ىلع مهتأرجو اسنرف مهتماقأ رابك نيفظوم
 اذه ىودج تبث دقلو ،ةبوتلا الإ مهعسي ملف ‘تايدلبلا ءاسؤر ضعبو

 لفطت دعب هقيبطت صلقتي أدب نإو ديعب دح ىلإ يعامتجالا يسفنلا عدرلا
 نم ًاعفن ىدجأ وهو . يبازيملا عمتجملا يف اهلخدتو ةرصاعملا مظنلا ضعب
 لكو دلجلاو نجسلا نإف نجسلاو ،دلحجلاك ىرخألا ةيدسحخلا تابوقعلا

 عامتجالا ةزيرغ كلذكو ،اهتقمو ةنيدملا راقتحا نم نوهأ باقعلا عاونأ
 بنذملا دجي كلذبو ،هنم أاربتملا اهيف ريصي يلا ةدحولابو ةءاربلاب مرحت لا

 فوفص ىلإ عوجرلاو ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ هعفدت يلا ةيتاذلا عفاودلا

 ).ةعامجلا

 قيبطتلاو {ةبازعلا اهمدختسا يلا خيبوتلاو باقعلا يف ةوسقلا هذه نإ

 مهكسامتو ةيضابإلا ةدحو اظفح ناذللا امه ‘بنذلا نم ةءاربلا ادبمل مراصلا

 ابرع نييعامتجالا نيسرادلا نم ديدعلا كلذب دهشي امك ،مهءامقبو لب

 .بناجأو

 :ةيوبزنلا ماهملا -
 اهتأشن دوهع يف ةقلحلا هب موقت ام مهأ يه ةيوبزنلا ةيلوؤسملا تناك

 ةغللا مهميلعتو ميركلا نآرقلا مهظيفحتب ةيانعلاو ءشنلا ةيبرت نإ لب ،ىلرألا
 دق ةقلحلا تناك لا ةديحولا ةمهملا تناك ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا

 ج "رئازجلا ةضهن زوبد يلع دمحم رظني ماهلا ماظنلا اذه لوح ليصافتلا نم ديزمل ٥

 .106ص رئازجلا ب انك يندملا قيفوت دمجأ . اهدعبامر 229ص
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 ةيضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 يمه ةيبرتلا نإ هخويشو ‘©بحنملا ءاملع نم كاردإ اذهو ،اهلجأ نم تأشنأ

 قرطلا نم يهو ،المعو ةديقع ةملسملا لايجألا ئشنت لا لئاسولا مهأ
 نإف ًاكولسو ابهذم يدمحملا عمتجملل ةيرارمتسالا نمضت يلا ةيغيلبتلا
 ةاقتنملا رهاوجلا وأ (عباسلا نرقلا ) ييجردلا تاقبط ىلإ دوعي امدنع سرادلا

 سسؤم هعضو يذلا قيقدلا ماظنلا اذه اقح بجعي (عساتلا نرقلا) يداربلل

 اذه يف يرجهلا سماخلا نرقلا يف ركب يبأ نب دمحم هلل ا دبع وبأ ةقلحلا

 ءاصاخ الصف هل درفي نأب نييمداكألا ةذتاسألا ضعبب ادح ام كلذو .لاجملا
 ©)ةّيضابإلا دنع ةيمالسإلا ةيبزتلاب هيف هن

 رصعلا روطت عم تروطت دق ةيوبرتلا مظنلا هذه نأ ظحالملا نأ ريغ

 هعضو يذلا لكشلا اذهب ثيدحلا انرصع يف دعت ملف اريبك اروطت هتابلطتمو

 يفاكلا دبع رامع وبأ اهيلإ هروط يذلا وحنلا ىلع ىتح وأ لوألا سسؤملا
 . سداسلا نرقلا ىف

 تلدبأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب اميسالو ةيحالصإلا ةضهنلا نإف
 ىنعمو ،ىنبم ًايرصع اميظنت ةمظنملا ةرحلا سرادملا ةقيتعلا بيتاتكلاب

 . جهانمو

 ندم لك يق ةنبنملا ةيريخلا تايعمجلل ةعبات سراملا هذه تحبصأو

 نإ لب .معألا بلغألا يف ًارييستو ًاهيجوت ةبازعلا فارشإ تحت يداولا
 هذه لظتل ،اقيثو اطابترا دجاسملاب طبترت بازيم يداو يف ةيوناثلا دهاعملا

 نضح ىق ذيملتلا اشنيلو دجسملاو ةسردملا نيب ةمئاق ةيداملاو ةيحورلا ةلصلا

 . ًاميلعتو ،ةيبرت هلل ا تيب

 .م1996 رطق ،كلاثلا دلحلا {ةّيمالسإلا ةيبرتلا ي ةيثارت ةسارد :ربمق دومحم عجاري -ا

 



 ةيضابإلا رتنع ةوعرلا جرم

 لك دجسملا ةياعر تحت ةيريخلا تايعمجلا هذه تسسأ دقو

 تايلخادو تابتكم «ةيوناثو ةيئادتبا سرادم ىرخألا ةيوبرتلا اهتاسسؤم
 اناجب اهنم ةدافتسالا بالطلاو ذيمالتلل تنمضو ،يداونو ةيفاقث تايعمجو

 .نونسحملا نوعربتملا هب لفكتي كلذ نأل يدام لباقم يأ نود

 هنع لوقي 5 اميظع ارود يوبنلا ماظنلاب ةقلحلا مامتها ىدأ دقو

 يذلا ميلعتلاو ،ةيبرتلا ماظن مهاس : تافيلخ ضوعإ/د يندرألا ثحابلا

 يضابإلا بهذملا عابتأ مامأ يدلا ميلعتلا صرف حتف يف ةبازعلل هعدتبا

 بهنملا عابتأ نم ءارقفلا ءانبأل ةصرفلا _ انيأر امك ۔ ماظنلا اذه حاتأو

 كلذبو رجأ نود لكألاو ىوأملاو ملعلا يقلتو ةبازعلا سرادمب قاحتلالل

 يرجهلا سماخلا نرقلا ىلإ دوعي دمأ ذنم مهقطانم يف ميلعتلا ةيناحب اوققح

 .كلذ لبق امبرو

 :ةيداصتقالا ماهملا ۔ 4

 . يضابإلا عمتجملا ةيح نم يداصتقالا بناخلا ىلع ةقلحلا فرشتو

 3،اهادعتي ال ةيمالسإلا ةعيرشلا دودح يف ىقبيل رييستلاو هيجوتلاب هاعرت

 لوقب المع ةقئاف ةيانع بناجلا اذهب مهسورد يف نودشرملاو ظاعولا تعيف

 . ةلماعملا نيدلا لال لوسرلا
 يداصتقالا عباطلا تاذ نوؤشلا ضعب ميظنت يف ةقلحلا لخدتت امك

 ةيوبرتلا مظنلا يف ةيمالسإلا ميقلا» ناونع تحت بناجلا اذهب القتسم اثحب انصصح -1

 .عبطلل دعم وهو .«بازيم يداوب
 .62ص ةيعامتجالا مظنلا تافيلخ ضوع _2
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 ةيضابإلا دنع ةوعرلا عرشم

 يراجتلا لماعتلا يف فارحنالا ةبراحمو ،قاوسألا يف ءارشلاو عيبلا ةبقارم لثم

 تمهن يلا رهاوظلا لكو ،راكتحالاو ،لالغتسالاو ؤفيفطتلاو شغلا لثم
 .اهنع ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ءاضعأ دحأ سلجي نأ يداولا ندم يق ةيمويلا ةايحلا رهاوظ نم حبصأو

 ةكرحلل ديشرلا ريسلا بقاري نيرتشملاو نيعئابلا نيب قوسلا يف ةقلحلا
 نيلماعتملا نيب أرطت دق يلا تاموصخلا ضفل وضعلا لخدتي دقو إةيداصتتالا

 تنيهأ وأ ،هقح مضه لماع هب طسوتي دقو عنصملاو ناكدلا يف ءاكرشلاو

 .هتلماعم

 هيلإ أجلي يراجتلا ريبخلاو بساحملا ةمهمب موقي نم ةبازعلا نمو

 هتربخو ،هعرو يف مهنم ةقث يونسلا ميوقتلل درخلا ةيلمعب موقيل راجتلا

 لك ىلإ اهنوزواجتي لب يداولا ندم يف ةعباتملا هذهب ةبازعلا يفتكت الو
 يف ةبازعلا لامعا مهأ نمو ،نويبازيملا ةيضابإلا اهب دجوي لا نطاوملا

 هيضتقتام بسح لويسلا هايم فيرصت ىلع يلعفلا مهفارشإ ددصلا اذه

 لويسلاو ،ناردفغلا هايم نأ ىلإ ارظن بازيم يداوب تاحاولا ةحلصم

 يف ةيزاوترالا رابآلا اهب رجفنت نأ لبق اميسالو ةحاولل ةايحلا بصع يه
 يذلا دجسملا هردصي ايعامج ارارق بلطتت ةيلمعلا نإف ،تيدحلا رصعلا

 (ةيدلبلا) وأ (شرعلا) ءاضعأب ةبازعلا نيعتسي اذلو عيمجلا هل نعذي

 ندم لك يف دجوتو . عيمحلا هاضري اميكح اميظنت ةيلمعلا هذه ميظنتل
 فيرصتلا نامضل ةبازعلاو ةعامجلا اهررحي تاقافتاو دوقع يداولا

 .لويسلا هايل بسانملا

 ىدل ليخنلا ةحاوو نيتاسبلا داصتقاب اصاخ امامتها سرادلا ظحليو
 مظنتو ططخت اهعون نم ةديرف بتك لاجلا اذه يف تفلأ دقو ةيضابإلا



 يضابإلا رتع ةوعدلا ىبن

 ©}) (نيضرألا لوصأ) باتك اهزربأ نم لعلو ةيمالسإلا ةعيرشلا 2
 يف ركب نب دمحم نبا دمحأ سابعلا وبأ ةبازعلا ةقلح سسؤم نبا هفلأ يذلا

 يف شيفطا خيشلا هرصتخا دقو يرجهلا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 .“)«ةرامعلا رصتخم» هامسأ باتك

 ةاعارمب ةنيدملل يرامعملا طيطختلا ةبقارم ىلع ةبازعلا ةئيه موقت

 مظنو نيناوقو دعاوق نأشلا اذه ف تعضو دقو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا وق

 امم ةيرامعملا ةسدنهلا يف نيصصختملا نيسرادلا باجعإ لحم يه ةبيجع ةقيقد

 عمجت لا ةمكحلا ةيرامعملا ةسدنهلا هذه بازيم يداو رثآم مهأ نم لعج

 لامجلا نيبو ،ابرحو املس ءاتشو افيص ةقطنملل ةيخانملا تابلطتملا نيب
 يملاعلا سدنهملاب ادح امم هلك ملاعلا يف ليثم هل دجوي ال يذلا عئارلا يسدنهلا

 .مدقتملا يبرغلا ملاعلا يف ةريثك عاقب ىلإ هميماصت لقنب هيزيب روكول روهشملا
 نم نونيعيف حلاصملا ىلع فارشإلا ةمهم ةبازعلا ءاضعأ ىلإ

 هايشلا ةمالس اونمضيل ايموي اروضح خلسلاو حبذلا ةيلمع رضحي نم مهنيب

 ةمقللا ىلع اظافح .ةيمالسإ ةيعرش ةقيرطب تمت ةاكذلا نأو .ايحص

 ذإ بازيم ندم لك يق اعبتم دعي مل ماظنلا اذه نأ ودبيو ،لالحلا ةغئاسلا

 وأ ةطرش نم ةموكحلا ناوعأ ىلإ وأ سانلا رئامض ىلإ هيف رمألا كرت
 .اهريغ

 ةيداصتقالا ةايحلل ةميكح ةداج ةاعارم نم ماظنلا اذه يفام ىفخي الو

 لودلا دنع ةفورعملا ةبسحلل دادتما هروص ضعب يف وهو يمالسإلا عمتجملل

 .1991 !ط .ريكب جاحلب خيشلاو رصان دمحم/د :ت نيضرألا لوصأو ةمسقلا -ا

 .م19 نرقلا رخاوأ يف ةيرجح ةعبط عبط -2
 .٥6دص ح افك دلب بازيم ،يالط ميهاربإ 3



 ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرش

 ةيندملا فحز مامأ ماهلا يمالسإلا ماظنلا اذه ضرقنا دقو امبدق ةيمالسإلا

 ةحاو يف الإ ةدوجوم ةبسحلا ماظن راثآ قبت مل و . ةينيداللا اهمظنب ةييرغلا
 ماظنب بهذملا لهأ نيب فرعي اميف لثمتتو ،ةيضابإلا اهناكس نيب بازيم

 .") (ةبازعلا تاقلح) وأ ةبلطلا

 ثيح لابقل ىسوم كلذ ىلإ بهذي امك ددشتلا ليبق نم اذه سيلو
 ةايحلا عباط ةظفاحملاو ددشتلا ناكو » هيلإ بهذ اميف عاو لمأت نود لوقي

 الإ ةيبسن ةيرحو اسفنتم ةيضابإلا دجي ال كلذ ىلعو ةيضابإلا ندم ىف

 ةراجتلل ©ىرخألا لتلا قطانم ىلإ ةمراصلا مهتئيب نم نورجاهي امدنع

 ىقبتو ةفيعض ةبازعلا ةطلسو ةليلك ةباقرلا نيع نوكت انهو قازترالاو
 يفو ةصاخلا مهتافرصت يف مهبتاري ام مهأ امهدحو ةيضابإلا رئامض

 ©).«مهريغ عم ةيداصتقالا مهتالماعم

 :ةيسايسلا ماهملا ۔ ة

 هذه مكحب اوناك مهنإف هتداقو ىبازيملا عمتجملا ةبخن نولثمي ةبازعلا نأ امو

 تالخدتلا دض عمتجملا نع عافدلا تاعبت نولمحتي ةيحورلا ةيلوؤسملا

 ىف ريطخلا رودلا اذهب اوماق دقو ،اهعون وأ اهردصم نكي امهم ةيبنجألا

 سراح اوناكف بازيم يداو ةقطنم اهب ترم ىلا ةيخيراتلا لحارملا لك

 رارقتسالاو نتفلاو نمألاو كبرحلاو ملسلا تالاح ق عمتجا

 ةطلسلا هذه لجأ نم يسنرفلا رامعتسالا مهقحال دقو كبارطضالاو

 .86ص ،يبرعلا برغملا دالب يف ةيبهذملا ةبسحلا ،لابقل ىسوم/د رظني -1

 .هةهص قباسلا ردصملا -2
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 عيضابإلا تع ةوعدلا يبت

 سرامو ،يرئازحجلا رطقلا نم ربش لك يث نيدلا لاجر قحال امك ر
 يق (ةبلطلا) ةملك تحبصأ ىتح ‘ باهرإلاو فسعلا عاونأ لك مهدض

 وأ نوناقلا نع نيجراخلا نيعت لالتحالا ةرتف نابإ نييركسعلا ماكحلا ريراقت

 .(دايقلا) اهلثمي يلا ةمكاحلا ةيلحملا تاطلسلا دض نيبغاشملا

 يضابإلا بهذملا ي صصختملا ينولوبلا ثحابلا (يكستفيل) لوقي
 م1882 ةنس بازيمل نييسنرفلا لالتحا دعب...» : ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب

 ندملا ىلع ةريبكلا ةيحورلا ةطلسلاب مئادلا عتمتلا يف ةبازعلا خويش رمتسا

 رهسلا ىلع مهتطلس ترصتقاو ةيسايس ةطلس ةيأ مهل قبت مل نكلو ءةيبازيملا
 يفو ،ةريطخلا تالاحلا يف ةءاربلا لامعتساب ،يضابالا بهذملا ميلاعت قيبطتل

 نوكلمي ةريبك دج امئاد لازت ال ةقلحلا خيشو ةبازعلا ةطلس نإف لاحلا اذه

 ةأيهلا يمه امئاد ةقلحلا ىقبتو ثبازيمبب نييضابإلا نينطاوملا لك ىلع ةياصولا

 .“"”«...نييبازيملل ايلعلا ةيحورلاو ةينيدلا

 انيح يدحتلاب ةيعضولا هذه اومواق لالتحالا دنع ةبازعلا نأ عقاولاو
 نوفقي ةتباثلا ةيمالسإلا مهتديقع نم عفادب اوناكو رخآ انيح ةيسامولبدلابو

 مهتدانب مهيلإ نوبوصي نييركسعلا لعج امم ىلوألا فوفصلا يف ةرم لك

 ىلإ تيرغرام لارنجلا اهب ثعب ةلاسر رمعم يحي يلع خيشلا دروأ دقو

 يف بازيم وزغ ىلإ هتعد يلا بابسألا اهيف ركذي رئازحلاب ىلعألا دئاقلا

 نأل ةيادرغ ىلع فحزلا تررق دقل» :اهيف لوقي 01882 ةنس نم ربمفون

 نم اهحالس دمتست ءارحصلا ي اهتمجاهمل انضرعت قلا ةمواقملا عيمج

 ديلاب راوثلا نودميو ىنميلا ديلاب اننوكسمي ءالؤه تيأر دقلو بازيم
 ناك دقو ،ةبازعلا نومسي نيذلا ةبلطلا مه انل ءادع دشألا لعلو ‘ىرسيلا

 101:-97ص !ةدلج ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نع فرصتب ةمجرت -1
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 يضابإلا دنع ةوعدلا جرم

 داهجلا نلعأ يذلا (شيفطأ) مهخيش نجس وه هب تمق لمع لوأ
 ‘")«.اندض

 لالتحالل ةضفارلا ةمواقملا نإف بازيمل لالتحالا نم مغرلا ىلعو

 ميقلاب ثبشتلا يف تلنمت دقو ،لالتحالا دهع ةليط ةرمتسم تلظ هتفاقثو

 ةسامحلاب ةيبرعلا ةغللا رشن يف دجاسملا رود لعلو ةغلو انيد ةليصألا

 ليدبلا آضيأ اهنوكلو .ميركلا نآرقلا ةغل اهنوكل اهب تفرع قلا ةديدشلا

 لبقو ًالوأ هيلإ رظني يذلا لتحا ةفاقث هجو يف فقيس يذلا يرطفلا ئعيبطلا
 ةبازعلا نيب عارصلل ىطعأ امم .ةيمالسإ اضرأ لتحيل ءاج ارفاك ءيش لك

 تلظ يلاتلابو ،ايفاقث وأ اينيد اسوبل تذفتا ولو ةيسايس ةعيبط لتحملاو

 انايحأ رتوتلاو ةيهاركلابو ،انيح كشلاو رذحلاب ةبوشم نينثالا نيب ةقالعلا
 كلذ ى مهديؤي ةبازعلا هب ماق يذلا يدحتلا اذهل لاثم عررأ لعلو . ىرخأ

 ©يرابجإلا يركسعلا دينجتلاب ةقطنملا خيرات يف فرعي ام اعبط عمتجملا دارفأ

 ارسق بازيم يداو ناكس ىلع هقيبطت لالتحالا تاطلس تمزع نيح

 . ةرمعتسم ال ةيامح بازيم ناربتعت نيتللا 1882 و 1853 يتداهعم مغر

 لضفو 31943 ىتح 1912 ةنس نم ماد ًالي وط ريرم عارصلا اذه ماد دقو

 مهئانبأ نيد ىلع ظافحلا لباقم ةظهابلا بئارضلا ءادأ نويبازيملا
 )2( مهقالخأو

 ماكحلا مهتمواقمل ةيلوطب روص الثم ةرارقلا ةبازع ةقلح خيرات يفف

 ىلوألا ةيملاعلا برخلا نابإ نابشلا دينجت اولواح نيذلا نييسنرفلا نييركسعلا

 596صص 4 خيراتل ١ بكوم ف ةيضابال ١ رمعم يخ يلع 1

 اضيأ رظناو 389ص ©1344ص ©ا نم 7ج قاحسإ يبأ شيفطأ خيشلل ج اهنملا ةلجع رظني -2

 .329وص «1ج ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا :رصان دمح /د
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 يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 ىلإ ناكسلا عيمج تعد نأ الإ ةقلحلا نم ناك امف ةيشحو ةيعمق لئاسوب

 يفن ىلإ يدحتلا اذه ىدأ دقر ،ةوقب اهضفرو تاءارجإلا هذه يدحت

 نيمرجلا نجس وهو(تيمظعت) نجس ىلإ ةقلحلا ءاضعأ ضعب نجسو
 طيلستو مهاحل قلخ لالذإلاو رهقلا ةلماعم نولماعي ثيح شابوألاو

 ليق يفو ءاتشلا ريرهمز يف ءارحصلا بلق يف مهيلع ةقاشلا تامدخلا

 . فيصلا

 نيب امئاد اعارص يسنرفلا لالتحالا ةرتف يف ةقطنملا خيرات فرع امك

 يداو اهيف امب ةيرئازحخلا ءارحصلا تناك ذإ ،ةيلحملا ةيرادإلا تاطلسلاو ةبازعلا

 ةيفسعت ماكحأب ةقطنملا ىلع رطيسي رئاج يركسع مكاحل عضخت بازيم

 ىلع مهبصن ةنوخ (ًادايق) بعشلا رهقل مدختسيو «ةيئانثتسا نت
 جذامن (دايقلا) ءالؤه ناكو هناسلو 6هديو هنيع اونوكيل مكحلا يس

 عارصلاو ةمواقملا فص يف فقت ةبازعلا ةقلح لعج امم 3 .ملظلاو داسفلل

 . امود مهدض

 ارقي ةيحالصإلا ةضهنلا ةيادب يف اميسالو ةرارقلا ةقلح خيراتل عبتتملاو

 بابلألا يوذل ةلاحلا فاشكنا» ةلاسر بحاص اهيكحي ةبيهر ةعئار ًال وصف

 توصل ةلثمم ةعامجلاو ةقلحلا نيب ارئاد ناك يذلا عارصلا نع“)«نويعلاو

 نولثمي نيذلا نييركسعلا ماكحلاو دايقلاو \ةهج نم بعشلاو دجسملا

 ىلإ سانلا ةوعد دنع امهنيب عارصلا فقي مل و ةهج نم يسنرفلا رامعتسالا
 اريثك لب رئاشعلاو دجاسملا يف داشرإلاو ظعولاب داسفلاو ملظلا ةمواقم

 تحت ةبازعلا اهيف لزني ريبعتلا زاج نإ ةيناديملا ةهجاوملا ىلإ عارصلا لوحتام

 .رئازحلا بونج طاوغألا ةنيدم نم ًاييرق يخيراتلا نجسلا اذه عقي 1
 .(1919) .نويعلاو بابلألا يوذل ةلاحلا فاشكنا :دمح جاحلا نب رمع -2

_ 29 _ 



 عّيضايإلا رثع ةوعدلا عرش

 نونلعيف (ةغآ شابلا) وأ (دئاقلا) ةهجاومل فوفصلا نومدقتي مهخيش ةدايق

 مهبيعالأ نوفشكيو مهلامعأ نوحضفيو شاملا مامأ دجسملا يف مهنم ةءاربلا

 درمتلاو ةعطاقملاب مهودحت الإو كاذف اوباتو قحلا ىلإ اوعجر نإف «مهسدو
 .مهرمارأل لاثتمالا مدعو

 يساك دئاقلا دض ةرارقلا ةبازع فقوم ركذتن عارصلا اذه خيرات نمو

 ءاوغإب ملسملا عمتجملا رعاشم كلذب ايدحتم رامقلاو رهعلل ارود حتف يذلا

 مامأ _ ةبازعلاو دلبلا ةعامج نم ناك امف هلام زازتباو هداسفإو بابشلا

 كلت دئاقلا نم اورتشاف ةعراب ةليح ىلإ اودتها نأ الإ ۔ دئاقلا توربج

 فادهأ ىلإ اهولوحو اهوقلغأ مث {ةظهاب لاومأب نينسحملا تاعربتب رودلا

 ©") ةليبن ةيعامتجا

 ةبازعلا نم امهو ناظقيلا يبأ خيشلاو ضويب خيشلا مامإلا خيرات يفو

 ناك توربجلاو ملظلا دض ةفرشم فقاومو ،ةلوطبلا نم ةعئار روص

 مكحلا ةلئاع نيب طبري امم مغرلا ىلعو ،ةرم لك اهيف ولعي دجسملا توص

 ةيحالصإلا هماهم نم ناك هنإف ةلوؤخلا طباور نم ضويب خيشلا مامإلاو

 دئاقلا ماقأ 19٥6 ةنس ىيف هنأ ،نويعلاو بابلألا يوذل ةلاحلا فاشكنا باتك يف ءاح اممو 1

 تامرحلا اهيف اوكهتناف مهئانبأ جاوز ةبسانمب ةمخض ةمخف ةميلو رصانلاو يساك

 كلت يف كرتشا نمم اوؤربتو سانلا اودشرأ كلذ ةبازعلا ىأر املو هلل ا دودح اوزراحتو
 ًابضغ نادئاقلا طاشتساف . الملا مامأ ًراهج دجسملا يف نيدئاقلا لاعفأب اوددنو تاركنملا

 رابك نم ةعبس هيف امهتاو بيذاكألاب ًاوشحم اريرقت ابتكف .ةبازعلا دض ًادقح اولتماو
 تلزنأ نأ الإ ةيركسعلا ةطلسلا نم ناك امف نيعبسلاو نيتسلا نيبام مهو .ةقلحلا

 رهشأ ةثالث ةدم (تيمظعت) نجس ىلإ اوديتقا مث ،يلحملا نجسلاب كثلوأ ىلع اهباقع

 .ةبازعلا نع جرفأ امل ايلعلا تاطلسلا ىدل يعسلاو جاجتحالاب اهلك ةرارقلا مايق الولو

 0٥14ص ثقباسلا ردصملا رظنا



 ةيضابإلا دنع ةوعدلا مب
 دقو ،مهععابتأو (دايقلا) داسف دض ةمواقملاو برحلا نالعإ اهعاول 7

 خيشلا لاتغي نم ةطلسلا تسد نيح تاينيثالثلا يف هتورذ عارصلا غلب

 دودح زواجت يذلا عساولا يحالصإلا هطاشنل ادح كلذب لعجتل ضويب

 ضرفت نأب ةيركسعلا تاطلسلاب ىدأ ام كلذو هلك بازيم لمشيل ةرارقلا

 . (1939-1945) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ ةرارقلاب ةيربخلا ةماقإلا هيلع

 كلت يف ةايحلا دهعم ةبلط تايبدأ يف احضاو عارصلا اذه راثآ سملنو

 اوناكامو دئاصق وأ تالاقم نم هنورشني اوناك اميف اميسالؤ ةرتفلا
 ةدهاش تاباتكلا كلت لازتامو ،ةبهتلم ةيسامح ةينطو ديشانا نم هنودشني

 اهنيماضم ةزيمتم اذه انموي ىتح نيطولا يمالسإلا داهجلا كلذ ىلع

 .ةيقارلا ةيبرعلا اهبيلاسأبو ،ةيماسلا

 ال ءاضيبلا ةيلوطبلا تاحفصلا كلت أرقي امدنع مويلا سرادلا نأ قحلاو

 ال يذلا مهنامإب اودحت نيذلا نينمؤملا ءالؤه داهج مامأ يحني نأ الإ كلمي

 يف اومدختسا نييلحملا ماكحلا نأ نم مغرلا ىلع ،ماكحلا توربج ،ع زعرتي

 عضخت ال يلا ةظهابلا مئارغلا لثم ةبيهر ةيعمق لئاسو نايحألا نم ريثك

 سيك ىلإ بهذت الو مكاحلا وأ دئاقلا بيج لخدت اهنأل نيعم نوناقل

 ةيدسحلا ةيفصتلا دودح نايحألا نم ريثك يف لصو مارجإلا نإ لب ةلودلا

 دئاقلا رماوأب رمتأي مل يذلا يحالصإلا ةرارقلا يضاق عم كلذ عقو امك

 نم هل سد نأ الإ دئاقلا نم ناك امف ،ةيمارجإلا هتطخ ىيف ريسي نأ ضفرو

 ©‘) .نبح و ةءاندب هلاتغا

 ىمسأ تناك ةلاسرلا نأ وهو دحاو ءيش الإ هرسفي ال يدحتلا اذه نإ

 1903 ةنس مساق جاحلا نب دمح جاحلا يضاقلا وه 2



 يضابإلا دنع ةوعرلا عرش

 اهنأ ةلاسرلل مهمهف ناك امنإو ةدابع وأ نيد وهام دودح دنع فقت نأ نم

 نيدلا نيب قرف ال هتايح يحانم لك ف عمتجملل ةبكاومو ةدايرو ةظقي

 عمتحجب ءانب وه فدلا مادام ةفاقنلاو عامتجالا نب الو ) داصتقالاو

 . اكولس و ةديقح يمالس ا ي .- --7

 دبال ناك هتايهو عمتجملا حئارش لخاد هررد نيدلا سلجملا يدؤي ىكلو

 ماظنلا اذه يف لمأتلا دنعو ،رودلا اذه ءادأ ىلع ايلمع دعاسي ماظن داجنإ نم
 يلا ةمقلا نم يمره لكش يف لزني امكحم اماظن هدجن هتلكيهو هطورشو

 مل نيذلاو (ناوريإ) ذيمالتلا وأ نآرقلا ةظفح ةأيه مث ةقلحلاو ةبازعلا لنمت

 جراخ امأ دجسملا لخاد اذه (نادروصما) ذيمالتلا نم نآرقلا اورهظتسي

 خويش نم نوكتي وهو ةبازعلا هسأرتي يذلا ةعامجلا سلجب دجويف دجسملا

 نم معألا بلغألا يف نونوكيو ةيذيفنتلا ةأيهلا نولثمي مهو دلبلا يف رئاشعلا

 نيدلا نوؤشب مايقلاو ملعلا بلطل نيغرفتم ريغ ةمكحلاو ريبدتلاو يأرلا لهأ
 سلجب دلبلا يف ةددعتملا اهماهم ءادأ ىلع ةعامجلا دعاسي امك . ةبازعلا لثم
 ةظقيلاو ‘ ةوقلاو ةعاجشلاب فصتي نمم ماوعلا نم نوكتي يذلا (سيراكملا)

 نمأ ىلع ةظفاحملا ةيسيئرلا مهتمهم نوكتو مويلا ربعن امك نمألا لاجر مهو

 تاآيهلا هذه نم ةئيه لكلو . مهتمرحو سانلا تاكلتمم ىلع ةسارحلاو دلبلا

 . اهب ةصاخ ةيلخاد حئاولو ةقيقد تافصاومو ةمولعم طورش ةروكذملا

 وأ (نيدريسُم) سلجم فرعي ام ةدعاسملا سلاجلا مهأ نمو

 لاجرلاب ةصاخ سلاحب عضو يعامتجالا ماظنلا ىضتقا امكف ."هتالساغلا

 نأ ردبو اهاعريو ةأرملا نوؤش ىلوتي ءاسنلاب صاخ سلجب دحوي كلذكف

 خيراتلا بتكف ديدشلا مهمامتها غلبم ناك ةأرملا عاضوأل لئاوألا ميظنت

 .ثانإلا نم تاومألا نلسغي يئاللا يأ 1



 يضابإلا رتع ةوعدلا بن

 ©يقاقنلاو يملعلا نماوتسم ىلإ ريشت امك ءاذه ىلإ ريشت ةنيدحلاو 7

 .ةفلتخملا ةايحلا تالاحب يف نهتمهاسمو

 ماظن سيسأت عم رهظ بازيم يداو ىرق يف ءاسنلا سلاجمب ميظنت نإ

 ‘كلذل طوبضم دودحم خيرات فرعي الو وديب امبسح ةبازعلا تاقلح

 رشع سماخلا) يرجهلا عساتلا نرقلا يف ادوجوم ناك هنأ دكؤملا نكلو

 لسغب نمقي نهنأل تالساغلا يأ (نيدرسمت) هيلع قلطيو (يداليلل
 نهيلع تقلطأف ةفصلا هذه نهيلع تبلغف لافطألاو ءاسنلا نم تاومألا

 بلغألا يف نهددع نوكيو ءاسنلل يدلا سلجملا نوكتي نهنمف . اهب نفرعو
 .سلجملا انهب ةطونملا ماهملا بسح صقنيو ديزي هنأ الإ ةأرما ةرشع ينثا معألا

 رسألا تاحلاص نم ةدلبلا رئاشع فلتخم نم ةبازعلا ةأيه اهراتختف اهتاوضع امأ

 ككولسلا نسحو ٬ءايحلاو ةفعلاو ،هللا ىوقت امهالوأ ،ةنّيعم طورشب ،اهيف

 ةيفاكلا ةعاجشلاو ،ريبدتلا نسحو ةيلئاعلا نوؤشلا ةجلاعم يف ةكنحلاو ،عرولاو

 . ددرت وأ زيحت نود ،يوسنلا عمتجملا يف ةقلحلا رماوأ قيبطتل

 تارهاط نكي نأ مهملا لب ميركلا نآرقلا ظفح نهيف طرتشي الو

 ةيلوؤسم يوسنلا سلجا اذه ةسائر ىلع نيعيو \دجسملا رامع نم تافيفع

 ةدهاجب ءاسنلا ةقلح تاخيش رهشأ نمو {(ةخيش امام ) ىرقلا ضعب يف ىمست

 ىعدتو (1882) يسنرفلا لالتحالا نابإ ةيلوطبلا اهفقاومب بازيم يف ةروهشم
 رمأ رادصإ ررقن . ًايوسن ارمتؤم ةلطبلا هذه تمعزرت دقف ،ناميلس تنب امام

 ةيملس ةمواقم تداقو اسابل وأ ءاذغ ناك ءاوس يسنرف وه ام لك ةعطاقم

 > .مويلا نيسرادلاو باتكلا باجعإ لع يه بصاغلا لتحملا ض ةعجان

 ةلاسر ةبازعلا ماظن ،يوامسا رمع نب حلاص ؛ماهلا لصفلا اذه نع ليصافتلا ةدايزل رظني 1
 .اهدعب امو و4ص...1986/1406 رئازخلا ةعماج م.د.د
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 ةيضابإلا رثع ةوعدلا ىبت

:1 
 يمالسإلا يراضحلا هجولا يمه ةبازعلا ةقلح تإ لوقلا اننكمي اذكهو

 ةحضاو لحارم ةدع يف تروطت دقو ،بازيم يداوب مويلا ىتح يقابلا

 عم روطتو يبت مث سسألاو ةبرجتلا ةقباسلا اهلحارم نم ةلحرم لك دمتست

 . قلطنملا ةدحوو ،©فدهلا ةدحو ةاعارم

 :ىلوألا ةلحرملا
 نرقلا لبقام يأ ركب يبأ نب دمحم هلل ا دبع يبأ ماظن تقبس قلا يهو

 ملاع لوح عمتجي ملع سلجب نع ةرابع ةقلحلا تناك ثيح يرجهلا سماخلا

 وبأ ةلحرملا هذه لنميو نآرقلا مهظفحو مهنيد نوؤش ذيمالتلا ملعي هيقف
 نرقلا نم لوألا فصنلا ي فاتلز نب ىلغي رزخ وبأو دلخم نب ديزي مساقلا
 .يرجهلا عبارلا

 :ةيناثلا ةلحرملا

 هلل ا دبع وبأ خيشلا هعضو يذلا مكحلا ماظنلا دعب تءاج لا يهو

 تاذ ةقلحلا تحبصأ اذإ يرجهلا سماخلا نرقلا ةيادب يف ركب يبأ نب دمحم

 نم الإ اهب قحتلي ال ةمراص ديلاقتو طورش هل مكحم يدو يملع ماظن

 ةايحلا لمشتل عسوتت تذخأو طورشلا كلتل لاثتمالاو ةماقتسالا هيف تفرع

 لوألا فصنلا نم ةيادبو اهدحو ملعلا ةقلح ىلع رصتقت الو ةيعامتجالا

 . ماظنلا اذه ارقم دجسملا حبصأ يرجهلا سداسلا نرقلا نم

 :ةفلالا ةلحرملا

 ةقلحلا تحبصأ ذإ بازيم يداو ىرق اهيف تأشن تلا ةلحرملا ىهو

 هقفلاو ةدابعلا ىلع رصتقت ال ةعامجلا ماظنو {ةدلبلا نوؤشب امامتها رثكأ



 عيضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 يف ةقلحلا ماظن روطت دقو . اهلك ةايحلا يحانم ىلإ امهتزواحجت امنإو امهدحو

 نرقلا) يثركلا ن نمحرلا دبع خيشلا لثم لثم ذاذفألا ءاملعلا ضعب دي ىلع بازيم

 مساقلا ي ىبأو ليعامسا نب ىسيع يدهم ييأ نيخيشلاو (يرجهلا سداسلا

 ةقيثو يحي نب مساقلا وبأ خيشلا كرت دقو (عساتلا نرقلا) يوادلا يحي نب

 يبرحلا ديعس يمع خيشلا دهع ءاج مث !ةيادرغ ةقلح ميظنت اهيف ددج ةماه

 امم ةعساو تايحالص هتبرجتو هملعب هاطعأو ديدج سفنب ماظنلا دمأ يذلا

 ندملا سلاحب عمجي يذلا ىلعألا مهسلجب نومسي بازيم يداوب ةبازعلا لعج

 _) . هملعو هلضفب فارتعاو اميركتو ًافيرشت همساب

 ةيسايسلا فورظلا بسح صلقتت وأ عستت ةلحرملا هذه ترمتسا دقو

 رثكأ تناك يسنرفلا لالتحالا لبق ةقلحلا ةيعضوف ،يداولا ىرق اهب رمت لا

 . يسايسلا لاجلا يف اميسالو نييسنرفلا لوخد دعب نم اذوفن

 :ةعبارلا ةلحرملا

 تاينيرشعلا ةيادب يف ةيحالصإلا ةكرحلا دعب تءاج نلا ةلحرملا يهو

 ةفصب رئازلاو يمالسإلا ملاعلا يف ةضهنلا ةكرح ترثأ دقف ،نرقلا اذه نم

 دعي ملف ةرصاعملا ةايحلا ىلع ًاحتفت رثكأ عباطب ماظنلا اذه عبط ىلع ةصاخ

 لضفب حبصأ لب «افاقوأو {ةمامإو ًاناذأ دجسملا نوؤشب مايقلا ىلع ارصتقم

 ةينيدلا ةايحلاب ايعو رثكأ روطتلا ءاول لماح ۔ ضويب خيشلا مامإلا ميعزلا دوهج
 ال عاو يمالسإ روظنم نم ،ةيسايسلاو {ةيداصتقالاو ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتحالاو

 تابجاو نم نوؤشلا هنه لك يف لخدتلا ىريو ،ةايحلا يحانم نيب قرفي

 .مالسإلا هب اهطانأ يلا ةيقيقحلا هتلاسر لمتكت ال اهنودبو ‘دجسملا

 .:70ص ةبازعلا ماظن كرمع نب حلاص يرامسا رظني ليصافتلا نم ديزمل !



 يضابإلا دنع ةوعرلا جرم

 نيدلاب يبازيملا عمتجلا كسمت ةلحرملا هذه جئاتن مهأ نم ناكف

 يركسعلا رامعتسالا دئاكم مغر نآرقلا ةغل ةيبرعلا ةغللابو ىمالسإلا

 ةينلعلاو ةيفخلا هلئاسو لك مدختساو هيلع طلست يذلا ييلصلا يسنرفلا

 . مكحملا ينيدلا ماظنلا اذه لضفب هتاططخم يف لشفف ،ميقلا هذه نم هدرجيل

 ىلإ اساسأ دوعي عئارلا يعامتجالا ماظنلا اذه .حاجن يف رسلا نأ دقتعأو

 نيذلاف . ارادصإو ًاداريإ ءاقيبطتو ةيرظن ،ابلاقو ،ابلق دجسملاب هطابترا

 مهف هيلع نومئاقلاو هرامعو دجسملا دابع مه ماظنلا اذه ىلع نوموقي

 ةرطعلا هتاحفنو دجسملا ءاوجأ نم مهريكفتو مهططخو مهجبارب نوحوتسي

 نم ةرامع نم هبلطتي امو ‘دجسلملا ةيسدقب اهنوميقيو مهلامعأ نونزيو .

 :ةيآلا لوقت امك ىوقتو حالص

 ةالصلا ماقأو رخآلا مويلاو هلل اب نمآ نم هلل ا دجاسم رمعي امإ

 نم اونوكي نأ كئلوأ ىسعف هللا الإ شخي ملو ةاكزلا تآو

 .(:8 :ةبوتلا ةروسر«ئنيدتهملا

 بازيم يداوب ةيضابإلا ةعامجلا خيرات ىلإ دوعي امدنع ءرملا نأ عقاولاو
 اهخيرات يف تضرعت دق ةعامجلا هذه نأ دجي اذه انموي ىتح هتأشن ذنم

 خسملاو بيوذنتلا ءالبب اونحتما امك وزغلاو تالخدتلا نم ناولأ ىلإ ليوطلا

 ةايحلا عم نارمو فيكت يه ةليئض ةبسنب الإ كاذ الو اذه ال مهيف رثؤي ملف

 هذه ىلع اظافح اهعم لماعتو ةيسايسلا مظنلل باعيتساو ،اهتاروطتو

 .ةيصخشلا تازيمملا ىلع اصرحو ،ةيساسألا تاموقملا

 مكح يأ نثارب ىف عوقولا مدع بازيم يداو خيرات ي لظ لان اذل

 ضعب الواح ىلا تالواحملا ىتحو ءايسنرف مأ ايكرت ماكأ ليخد

 ةلواحم مغر "مهيف رثؤت مل لالقتسالا دعب ةسايسلا ىلإ نيبستنملا نيجوغامبدلا



 2 جنم

 بسح _ اهوأر مهن ل ةيعامتجالا مظنلا هذه ىلع ءاضقلا نيمعزتملا ضعب

 اسفانم _ طلستلاو ةرطيسلل ةينانألا مهتابغر نم اقالطناو ريصقلا مهرظن

 ةبرجتلا ناديم الو . ارح يوضوفلا لمعلا لاحب مهل كرتي ال اريطخ
 ريرامتلا نودوسي اوحارف 0 اغراف ةدروتسملا تايجولويديألل ةيلاحترالا

 يقبو عيرذلا لشفلاب تالواحملا هذه لك توماب نكلو ... كابشلا نوطيخيو

 . اهنذآم خومشو هلل ١ تويب دولخ ًاخعاش ًادلاح ىعامتجالا ماظنلا اذه





 





 صومنلا قملم ةيضايإلا هنع ةوعدلا منم

 زو
 سابع نبةللا دبع ىلإ بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةلاسر

 لاف دعب امأ سابعلا نب هلل ا دبع ىلإ نينمؤملا ريمأ ىلع هلل ا دبع نم

 اًمِم هيلع هلل ا "تح بحاو فلاحو :ر اهميضف هملع نم ىلع هتّسمح لعج هللا

 مهمصاخأل موق ىلإ يلع ن ہثعب)») :لوقت كنأ كنع غلب دقو ،هيف

 .«سانلا هب مصخأ تنك امي ينومصخف

 ىلع ىنتيل امو املظ جراوخلا تلتق يتنأ ملعت تنك نئل يرمعلف

 ارمأ يل رمضت تنك نإو "مهلتق يف يكيرش تنأف ،هب تيضرو مهلتق

 .ةرخآلاو ايندلا يف تيقش دقلف ،هفالخ ىل رهظتو

 دعب تثدحأ يذلا كنيد نم انل حرشاو طيلس ابأ كطيلخت نم انعدقف

 كتبحص نظأو ءاقشلا هيلع بتك نتمي كارأ يتإ .كلل هللا لوسر

 ءاعيضم اهل تنك نإ كيلع هلل ا ججح مظعأ نم نوكتس زإ هلل ا لوسر

 نع ةجاجللا كيف فرعأ لزأ مل و «اذبان كرهظ ءارو اهيف كيلع هلل ا ىلو

 .قحلا ةريصب

 امب مهمصختو هللا باتكب مهيلع جتحتل ناورهنلا لهأ ىلإ كتلسرأ

 مهجاجتحا هب اوتُبثام هللا باتك نم كيلع اوُدر وأ اموق تمّلكف هيف

 لإ تئج من ‘كتّجح تيبثت نع تفعضو 6 .مهلطاب نع تحنجأف كيلع
1١ 

 .كسفن كلذب عدخت ثكلذب مهيلع لعتفت هخسن بذكلا مهنع لقنت

 ٨ مص او رغ ىنحلا وا ذك .

- // - 



 صوصنلا قعلم ةيضابإلا تع ةوعدلا رن

 فالخ كمامإ ىلإ تيدأو ‘كيلع بجاولا تعضو هلل ا ةنامأ تتنخف

 لهأ ىلع نيعملا ءوسو \تنك هبرح لهأ ىلع دفاولا سئبف ؛كنم ناكام

 .«مالسلاو كنم ناكام دعب ائيش كلتبتاعمب عنصأ امو ،تنأ هبرح

 ُبصأ انأو ابضغ دعتريل هنإو باتكلا أرقي (!)هتيأرف» :ةمركع لاق

 ناكو هللا دبع نب رباج يل عدا :ةمركع اي لاق مث ءوضولل ءاملا هيلع

 هل لاق يذلا وهو نلا هللا لوسر باحصأ نم ناكو ءايراصنأ رباج

 .«قودص يكف نيب كناسل أ دهشأ» : 2 هللا لوسر

 باتك هاتأ :تلق ؟هلاب امو :لاق كوعدي يالوم نإ :هل تلقف هتيتأف

 هل لاقن هيلإ لخدف ضهن مث {هيلعن سبلو هفيس ىلإ اولب نينمؤملا ريمأ نم
 :لممتي وهو اعرسم هأرقف ؟باتكلا اذه لثم هيلإ بتكي ىلثم :رباج اي
 .خفن كوفو ءاتكوأ كادي

 امأ يلع اي» :هعمسن نحنو .اريثك لعل لوقي ل هلل ا لوسر ناك

 مغرأو .(ث)هنم الثم هحلست نمض كنإ امأ { ليلج اين اه ةرفن رفنتس كنإ

 .«هفنا هب

 تلق امل ينذل هلل ا رفغتسأ يتإ امأ ،رمع هلل ا محر ،ركب ابأ هلل ا محر
 قفصأ مايأ هنم رمألاب . نحت ام لإ اًنع اذه لدع دق رباج اي ل

 كلذ ف 12 :كل تلقف .ةفاحق يبأ نبا ةعيب ىلع راصنألاو نورجاهملا

 .هلل دمحلاف ،كل تلق امك اريخ ناكو .اريخ

 .هالوم وه اذه ةمركعو سابع نب هللا دبع ىأر يأ -1

 .موهفم ريغ وهو لصألا يف اذك -2
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 صوصنلا قملم يضابإلا رتع ةوعرلا 1

 قحأ نحنو مشاه ب نع رمألا اذه لدع دق :رباج اي تلقف تئج مث

 .باطخلا نب رمع ةعيب ىلع سانلا قفصأ دقو انريغ نم زنل هلل ا لوسرب

 لوسرب ىلوأ تسل نيد وه امّتإف ،هئاضق يف هللا مهتت ال :كل تلقن
 نيبو هلل ا نيب سيلو ‘لوؤسم نيدلاو نيد رمألا أل كريغ نم ج هلل ا

 .كلذك ناكف ،\باطخلا نبا ةرامإ يف ةريخلا نوكت نأ ىسعو ،ةداوه هقلخ

 اًملف ‘كقنعو كرصب هيلإ تددمو ،كيسانأ عم ىروشلا يف تحفن مث

 تثجنف هيف ام (!"»ىضقلا ىرجو ‘تهركو ‘توحن نامثع ىلإ تيعد

 شيرق اهلوانتي نأ كشوي «شيرق ءايحأ يف الود تراص :رباج اي تلقف

 .ةنانك نب نم فالخألاو شيباحألاو رهاوظلا

 :تبجأف .رمألا كءاج نإف هلل ا ءاضق ىلع راج رمألا إ :كل تلقف

 اليلق الإ انثبل امف . 2 هلل ا لوسر نم اهتعمس ام لاط ،ةرفنل انبحاصل إ

 الو انبذك الف «مسيملا تحت ءاملا بايسنا انيلإ باسنت نتفلا تمجه ذإ

 .انبذك

 3دعولا دعتو {دقعلا دكؤتو ،لتقلا مربت تنكف كيلإ رمألا راص مث
 اهانعمس دق اقيداصم اهنم اب ال مجالَّم لوقأ انأو .ناكام كنع فخي ملف

 رهظت الف اعزاج تنك نإو .أعله كنم سانلا ًريري الف رياص تنك نإف

 ملعأ تنأو "كمع نبا نيبو كنيب اميف يأرب نيعتست كلامو . اعمط سانلل

 .هيلع اوجرخ نيذلا موقلا نيبو هنيبو كنيب ناك امب

 هتيتأف .اساطرقو ةاود تاه :ةمركع اي يل لاقف جرخف رباج ماقو

 .هيلإ بتكاف دعقا :لاقو .امهب

 .ءاضقلا :باوصلا لعلو لصألا يف اذك -1
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 صوصنلا علس ةيضابإلا نع ةوعدلا جن

 بلاط يبأ نب يلع مامإلل سامع نب هللا دبع باوج

2 
 ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا :لوقأ نأ هب هلل ا ادب امب أدبأ ينإف دعب امأ

 الإ ةوقالو لوحالو رمألا فالتخاو هابتشالا نم هيفو ،هيلع انحبصأ ام

 .ميظعلا يلعلا هلل اب

 اهجرخأو ،يأرلا ءوس كيلإ اهاحوأ اججح ركذت ،كباتك يناتأ

 تنأ تنك ابنذ يايإ كمازلإ لتسا ام ،ءايشألا نم لتسا ام لماحتلا كنم

 .ينود هب فورعملا تنأ رمأب لع () ... و ،م هب ىلوأ

 ،هتيعر نم هيلع بجي ام عّيض نم ىلع هلل ا ةّحح ملعلا نأ لإ تبتك

 نوكأ نأ الو ،افرح هللا ف كتبذك نوكأ نأ فوختأام تقدص دقو
 هتدعرأ نم يلابأ الو ،قحلاب غداصل يتنإو ءافرح كيف ادحأ تبذك
 كالوق ءاملعلا ىلع ةبجاو اهنأ تركذ نقلا هلل ا ةجح نم إو «هسدام

 نأ تببحأ نإو ،سانلا هب مصخأ تنك امب ينومصخ موق ىلإ يتهجو كّتإ

 .كلذ كيلع رركأ نأ يلع ناهو ،تلعف ةيناث كل حرشأ

 ةبغر ةرخآلا ةبر اوعردأو .اهيف ًادهز ايندلا ةنيز اوكرت اموق تيتأ

 هرادتسا اوجرخي مل و ،هوعتض وح دعب محل راص الطاب اوطاعتي مل 3اهيف

 نم لوسر ينإ :مهل تلقف «ايندلا يف ظحلا رازتحا الو مهنيب مهبسن

 مكل يل اسُم لوأو مكلئاس انأو {مكيلع هتجحب جتحمو مكيلإ هيلع متجرخ

 .ةملك ردق لصألا يف وحم -1



 صوصنلا قملم يضابإلا رنع ةوعدلا 1

 .هيلع مكج ورخ هب قحتسا يذلا رمألا حاضيإ نع

 عم لمجلا دهش نم تملع دقو هلل ا ءاش نإ كلذب كربخن اذإ :اولاقف

 كلت يف مكبحاص مزلي مل و ؛مكبحاص لضف يت انكاش نكيب مل كبحاص
 اهيف عبتاو ،بجاولاب اهيف لمع هنأل ،نوملسلملا هيلع اهب جتحي ةجح برحلا
 تجرخ جراوخلا ةأ سابع نبا اي ملعتفأ موقلا برح يف هرمآ وهللا باتك

 ؟لمحلا رمأ نم ءيش يف نيمقنم هيلع

 موي يف نم ةَّمذملا نم ىلع ملس ءايشألا ساق ولف ،كلذ ملعأ ال :تلق

 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإل :ىلاعت هللا لوق لبق ني لمجلا

 ىتح يغبت يلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف

 هلل ا نإ اوطسقأو لدعلاب امهنيب اوحلصأف تءاف نإف هلل ا رمأ ىلإ ءيفت

 رمألا يف هيلع امهييلأتو ريبزلاو ةحلط يغب رهظ اّملف ،(!)همنيطسقملا بحي

 نأو هلل ا رمأ ىلإ ائيفي نأ امهيلع ضرعو امهنم هب مايقلاب ىلوأ وه يذلا

 هللا باتك يف امل اعابتا امهيغبب امهلاتق ًلحتساف ايبأ ،هيلع امه اًمع اعج ري

 لهأل هللا ضرف ام هلامكتسا لبق امهيغب ىف هنم ةريصبلا دعب امهلاتق كرت هنأ ولو

 .كلذك هنأ سابع نبا اي ملعت امفأ .فلاخ ناك باتكلا ىف امك برحلا

 .ىلب :تلق

 نأهىدعت ،نيفص برح ىف كبحاص ىلع بجاولا نع انربخأف :اولاق

 . لمجلا موي يف هيلع بجاولا ريغ نوكي

 .كلذ ىدعت ام :محل تلق

 لامكتساك نيقص برح يق هيلع قلا ةضيرفلا لمكتسا لهف :اولاق

 .9 : تارجحلا ةروس ۔-1
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 صوصنلا قعلم ةيضابإلا هنع ةوعدلا بتس

 .ةجح يل نكت مل و تجلجلف ؟لمجلا موي يف كلذ

 برح ضعنقن هنأ ملعت امأ ،قحلا لق .سابع نبا اي هلل ا قتا :اولاقف

 هل تنابتسا دق نم لاتق ضفرو ،هللا باتك ىف ام فالخ ىلع نيفص

 املف ،هرمأ يف هيلع هللا ةضيرف لمكتسي نأ لبق هلاتق ًلحتساو ،هتلالض

 يف ةبغرلاو رصبلا لهأ انم هملكف .أطخ ىلع هنأ انملع كلذ يف انرظن

 اهل نكي ام نيدلا مئازع نم ةميزع ةيواعم برح إ :هل اولاقو ،ةداهشلا

 كلوق كلذ يق انلبق دقف .اهراك نامكحلا عنص امل تنك نإو٣ًاضقان

 كنأ ملعيل مهلاتق يف هللا ةضيرف لمكتسنف مهلاتق ىلإ انب جرخاف 5كانقتصو

 .نامكحلا ثدحأ اًمم هرك ىلع

 ملعأ متنأو :انل لاقف لطملا يف هنم انهرك املف .لعفأ فوس :انل لاقف

 ىلإ سيق نبا تبجأ هجو يلف انم دهش نم :لاقف ،ينم يلع بجاولاب
 نم كلذب سيلو ةنؤملا عفرأ نأ تببحأو ةنتفلا تهرك :لاقف .ةمامإلا علخ

 .كلذ لعف دق هلل ا لوسر نأل (ا)ريض

 ىقبأ اهنم كيلع بجاولا تكرت دق ىلا برحلا ةنتف تهركفأ :انلقف

 كاعد يذلا ناك م اهيف تنأ ىلا :برحلا وس ةنتف م تمعز ام رش نم

 هللا هضرف اًمم كيلع بجوأ ةصيقنلا ىلع ًالإو ةيندلا ءاطعإ نم موقلا هيلإ

 .ةجح هل نكت ملف ؟موقلا برح لامكتسا يف كيلع

 مهضعو برحلا مهتلكأ دق موقلا اف مكح متلقف ينومتيتأ :لاقف

 علخ نم هتعضأ (يذلا لإ ةلزنملا كلت كلأسن كانيتأ ام :انلقف .حالسلا

 .اندعو كودع لاتق ىلإ انب دُع مث هلل ا رفغتساو بتو عجارف .ةمامإلا

 .«رئاضب» :رياغم طخب شماهلا يف 1
 .«يذلا» :رياغم ملقب هالعأ تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «ێيلا» :نتملا يف 2

 - وبي -



 صوصنلا ملس يضابإلا رتع ةوعرلا رم

 .رفك ىلع ناك نم عجاريو إلطخ ىلع ناك نم باعي امتإ :لاقف

 مل مأ ةيغابلا ةئفلا لاتق يف هلل ا طرتشا ام تكرت ذإ تيصعفأ :هل انلقف

 ؟ ةلءاسملا يف انفصنت مل مأ هتعطأ نكت

 ءامد يف مكحو !ةريصب ىلع اهنم ناك أبرح ضقن دق هانيأر اًملف

 انلقف ،هتمارك نم هللا هلبرس آل ابرس علخو ،نيلضم نيلاض نيملسملا
 :تلقف ،هلل الإ مكحال مهنم لئاقلا لوق تعمس املف .هلل ا الإ مكحال
 .لطابلا اهب داري قح“ةملكلا هذه نإ اهل لقنتسملاك تلق ذإ كب ْمهتيرغأ

 دي عزنو ةعامجلل فالخلا وه :تلق اهب داري يذلا لطابلا نع تلئس املف

 بلطي قح ةملكب اومصتعا ذإ انربخأف :اولاق نأ مهلئاق كتحننماف .ةعاط نم

 كيلع مهو قفاوم مهل تنأو مهيديأ يف ناك قحلا نأ اوملع له لطابلا اهب

 جرخأ يذلا امف :لاقف ،معن :لاقف .معن لوقت نأ لإ عطتست ملف ؟نوعمتجب

 ؟نوضار كب مهو نسحم تنأو كيلع يغبلا ىلع مهتعامج

 فيكف :كل لاقف ناطيشلا ةنتف عابتا كلذ ىلإ مهجرخأ :تلقف

 يردبلا مهنم !مكحم فالآ ةرشع نم رثكأ مهو كيلع مهعجارت تيسن

 بحص مهرثكأو ،نيتلبقلا وذو ،نيتداهشلا وذو ،نيتعيبلا وذو يبقعلاو
 نم ائيش بسنت الف ،ناطيشلا ةنتف ىلإ هنم هقف نمو 0 هللا لوسر

 ()هذه يف تنأف ةنتفلا ىلإ الو لطابلا ىلإ مهنم روهمجلا اهيلع يلا كلاعفأ

 دحاو لجر مهنم امف {مهقباوسب نيلوذخم اوراصو كثادحأ موصعم هلك
 اذه يف موقلا ىلع كل نكي ملف ‘كسبلأ ام لثم ةمصعلا نم هلل ا هسبلأ

 كرابت هللا لوق نم يلع هب اوجتحا ام لثع موقلا كيلع جتحاو ةجح

 .«اذه» :باوصلا لعلو اذك -1
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 صوصنلا ملم ةيضابإلا رثع ةوعدلا جرش

 ذإ ،مليصلاب كنم ةجحلا باستكا تعبتاو لوقت فيك تيرد امف ،ىلاعتو

 مهنم تلتقف .فيسلاب الإ مهبتعت ملف كوبتعتسا ذإو ،مهنغت ملف كنونيغتسي

 ١ .ةرفغتسم اباوثأ فالآ ةعبرأ

 مث «(ةاملاظ جراوخلا تلتق كنأ ملعأ تنك نإ يتإ :كلوق انأو

 تقدص دقف ،مهايإ كلتق يف ككيرش أذإ انأف .مهلتقو مهملظ ىلع كتيلام

 .تركذ ام ىلع ناك نإ

 مهلتق ىلع كلتيلام ام نوقداصلا لإ ه ال امسق هلل اب مسقأ نكلو

 ذإ موقلا دنع نم تفرصنا نيح كل تلق دقلو \ترمأ الو تيضر الو
 اهنم كوبتعتسا الال ىلع اوضرع دق موقلا ن :الداجبو اجتحم نتتنعب

 ءارورس الو اريخ الو ال ال :تلقو كفيس نيتروف ،اهنم كوينتسي ًالالخو
 ينإ «مالسإلا يف رغصلاب يسفن ىلع رقأ نأ أطخ ريخ هفسم عجرا :لوقت

 دق :نولوقي سانلاو الإ ترعش امو كنع تفرصناف .نيرساخلا نم اذإ

 ريغ كلذ لك يف انأو ناكام ناكف "جراوخلا يف هفيس كبحاص عضو

 هراك هل يلقو راشتسم الو رومأم

 ئرما لتق ىلع (ث)تيلآ نإ ينرسي امو يلمع ءوس نم هلل ا رفغتسأف

 لمحت ًاريع رصم ىلإ ةماهت نيب ام يل تو ،سيناربلا باحصأ نم دحاو
 ءايندلا يف هنم اوفصتني مل نم (مهججح ىلع ىوقأ ام هللاوف بهذلا
 .نيملاظلا نم اذإ ينإ ءانرقلا نم امحلا ديقي نم دنع مهلقن وجرأ فيكف

 اذإ تيقش دقف هفالخ رسأو ارمأ كل رهظأ تنك يتإ :كلوق امأو

 «املظ :ةخسن» :هالعأ شماهلا يف 1

 .«تيلآ» :هالعأ شماهلا ىف 2

 .«مهتجح» :هالعأ شماهلا يف 3
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 صوصنلا ملس ةيضابإلا رتنع ةوعرلا عرشم

 هللاب مسقأ نكلو تفصو امك ناك نإ تقدص دقف ةرخالاو ايندلا يف

 ءهفالخ رمضأ ارمأ مهريغل الو مهل ترهظأ ام نوقداصلا الإ هبي ال امسق
 يف قحل (اااقارسإ ارمأ مهريغل الو مهل رظنأل تنك الو ،نيهث آلا نمل اذإ يتإ

 .ايندلا نم لإ حأ ةرخآللو هنود لطابب سانلا يديأ ىف ام بلطأ مهيديأ

 كتجح ىلع هب ىرقي رمأب ناك ام جراوخلا نم ناك هنأ كتربخأ اموأ

 ؟تيعدا اميف

 .[ا]طيلخت يمس نأش لوأب ىلوق سيلف ،‘كطيلخت نم انعد :كلوق اّمأو

 ©يريغك هلبق نم انأو هنأش عفرأ ام يرمعلف ،طيلس ابأ يايإ كتينك امأو

 .اذه ريغ حيرصتلا نم ديرأ امو

 .إ هللا لوسر دعب تثدحأ يذلا نيدلا انل حرشا :كلوق امأو
 هيلع ةمحرلا ين انيبن هب ىتأ يذلا نيدلا الإ دحأ نم لبقي ال إ :لوقأ ىاف

 نإ» :هباحصأ ضعبل لوقي ذإ هانرذحف ،هانعمس دق ام هنيد نم ًتإو .مالسلا

 يف مهنامإو مههوجو يف مهاميس نيقسافب اوسيل موقب ةرفنل كل
 الو ةفصلا موي كل مساقلا يبأ نم هتعمس ينأ دهشأ انأو .«مهبولق

 لوسر ةوعد دعب وجرأل يشإف هنيرق ناطيشلل ترص الو انيد هلل تفلاخ

 .ادبأ لضأ ال ينأ كلل هلل ا
 .ايندلاو نيدلا يفاقشلا هيلع بتك نمي ينأ كنظو ،كلوق امأو

 ثكاوطخي كلذ يف كنظ تاهبشلا ةلالضو رقفلا عزاون نم هلل اب ذوعنف

 اوبنتجا :لوقي هلل ا نإف إ كنظ نوكي نأ مهنم ينتظ ذ اموقي كنظك

 اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مثإ نظلا ضعب نإ نظلا نم آريغك
 .ههاتيم هيخأ مح لكأي نأ مكدحأ بحأ
 .«افارسإ» :باوصلا لعلو لصألا يف اذك -:
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 صوصنلا قتعلم هيايلا نع ةوعدلا جبنم

 ججحلا مظعأ نم نوكتس ألل هللا لوسرل يبحص تأ كنظ انأو
 رمألا اذهو نيلفاغلا نم مرح ةنجلا اذه كنظ نم نسحلا ابأ اي للحتف ملع

 نم ه هللا لوسر نم يبحص نوكي نأ وجرأ لب كنونظ نم هريغك

 .رايخلا بهاوم لضفأ

 ءارو اهيف ىلع ةتضيرفلو اعيضم هلل ا قحل تنك نإ كتباتتسا امأو

 دقف يرهظ ءارو هتذبنف هلل ا قح تعيض نإ تقدص دقف «اذبان يرهظ

 .كلذ نم ملست اعطاق تنك نإ بتنساف تيزخز اذإ تيقش

 باحصأ ىلإ تهجو ىتم ةجاجللا و فرعت كنإ :كلوق امأو

 كتعجرو ،مهيلع كبيلأتل ييهارك تفرع دقو لإ كارأ الف ،ناورهنل

 هب ضقنأ ام مهنيب هفالخ كل رهظأو ارمأ سأ تنك ىنا :كلوق نإف مهيلإ

 .طيلختلاب ىلوأ نسح ابأ اي تنأف ،كبهذم نيب تفلاخو كلوق نم

 مهجاجتحا هب اونيز ام هللا باتك نم ىلع اودروأ مهتإ :كلوق امأو

 ليزنتلاب ملعأ موقلا ىف ناك امف 0 .مهلطاب نع كلذب (التججتحا ينإ و

 نإ لطاب رمأب يقح هب نوجردتسي 7 ئلع اودروأ امو ،يّم ليوأتلاو
 مهل نيلأو يتدج مهل سكنأ ،اهبكنب ينورمأ اوفرع امل مهنكل هيلع اوناك

 .هب ينوذخأ ام ذخأم تفرعو يحانج

 ملعي يذلا هلل دمحلاف .بذكلا كنع لقنأ مهتيتأ يتإ :كلوق امأو

 طلغأ نأ ةمهتلا نم كنع ينجرخي لهو رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ
 ولو كيلع ليوطتلا ةهارك ينوطعأ ام لقأب كتآ مل يتإ مسقلا كل

 كتيتأ تنك نأب تيمر تنك نئل يرمعلف ،كبلع لقثل هلك كلذ تيصحأ

 .هالعأ شماهلا نم باوصلاو اطخ رهر 8}«تحتحا» :نتملا يق
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 صوصنلا قملم يضابإلا تع ةوعدلا عرشم

 .نيمأ ريغ كلنامتا يف يأرلا تلبتو بذكلا تيطاعت دقل ،ينوطعأ ام فالخب مهنع

 الو لوقلا ين ةئربتل نم تبذك نوكأ نأ تيمر نأب كيلإ ينذ ام يردأ تسلو

 .هلل دمحلاو جوعأ انه يف كمالك اكو ،تالاسرلا ةيدأت ف بذكآ

 هذه باوج يف تركف ام الأ يسفن كلذب تعدخ ينإ :كلوق امأو

 نم هب ملكتي مل هلقنأ ابذكو كمعزب يسفن عدخأ فيكو «()اهتفصو نيح

 .اهدشر لب :تلق نإف ؟اهّيغ مأ لإ بحأ يسفن دشأ .هيلإ تلسرأ

 ىلع اهلمجأو ق ةلا نع اهعدخأ نأ اهدشر يت بلط نم نوكي فيكف

 امو يسفن ضقبم ينأ تمعز دقف الإ بحأ اهّغ إ :تلق نإو ،لطابلا

 نم ةملك نجرخت الف نكميال اذهو ،هسفنل ضغبم وه نم سانلا يف ملعي
 يف رظني مل نمو ،اهقدص نم الكش ةملك لكل نإف اهباوجب سبقتل كيف
 .باوخلا رضاح هءاس باوجلا

 ام تلعف تنك نئل يرمعلف «هلل ا ةنامأ كلذب تنخ ىإ :كلوق امأو
 تيبأ نكلو ،هللا قح بجاو تعيض دقل هيلع تأزتجاو هب تيمر

 ةداعإ هذهف ،ينم ناك ام تيآأ ينإ :تلق امك لوقأو كلذب كقدصأ

 هامر نم ىلع باوجلا ر نع زجعو ،هلوسرب انأ ام هَضمأ دق بضغم مالك

 ضقيأف ءاددب هنع هعزنبو ًاددق همحل لكأب هلوسر ىلع لبقأف ‘تامرحلاب هب

 .(كيلإ ءادأ دارم نع ال مقتلاف «نيرمألل كعرجي نميف عم كمالك ضضمل

 يلاحب لاتحا يذلا ةإف ،يبرح لهأ ىلع دفاولا سئب يتإ :كلوق امأو

 يلع كلمح يذلا وهف ،هب ىلوأ كودع ناكام يل تجرخأ ىتح كدنع

 «اهتعضو» :هالعأ شماهلا يف -1

 كعرجب يفي كمالك ضضم نأب» :هيف قيلعت شماهلا يو ةضماغ ةلمحلا اذك -

 .«نيرمألل
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 صوصنلا قعلم ةيضابإلا هثع ةوعدلا 4

 تيور تناك نمو .اهينتعدوأ تي دلا ةنامألا ىف و كتنخ ن وكأ نأ ينامتل ببس

 دحأ ةنايخ نم ل اب ذئاع انأو امعدب عمسي نأ همدقي ر هيمسم ةنويخ ي

 .ةنامألا نم ئلع بجي اًمم ءيش ين

 دإ ؤتنك يبرح لهأ ىلع نيعملا دشأ تنك ينإ :كلوق امأو

 يف هفلاخو همالكب رفكأ نمم هبرح رصتني مل نم ينم كلذب (ااىلوأ
 .كردأ ةلئاط الو أطخ الف ،نيفزتملا راظتنال همالسإ

 ام هللا وف سيتنم ناك ام دعب نقبتاعمب عنصت ام كنإ :كلوق امأ

 تناك هللا ةمرحو ،نتعدوتسا اًمم اهتطقسأ ةطقس نم هللا ىلإ بوتأ

 قحلا ىلع اوغلبت نأب فاخأ امو ،نومقان كتمرح نم ةياعر يلع بجوأ

 هسفن نم قحلا ينيطعي نمم تصقتنا امو هباجإ نيح نم هيف نوكأ رمأب
 ،نودار كيلع موق ىلإ هيف يتهجو رمأ ىلع يتمأ كنأ الإ يتم ناك امو
 مهيلع ًةرأ هث مهمالك عمسأ نأ ترمأ ،نومقان كنم ولح يف كءاجام ىلعو

 مهتلأس مهتيتأ اًملف }هللا باتك نم مهيديأ يف ام مهيلع رسكت لا ججحلا

 مهيلع رأ مل هب اوملكت اميف ترظن املف ءاعارس هينوطعأف ©ىتنعب هل امع

 ىلع يحالس نوكي نأ هللا باتك نم هتئيه تنك ام ىلإ اوعارو هيف ايع

 هلل ا باتكب يلع جاجتحالا ىلإ ينوقبسأ اًملف «هب ينوُجاحف هيف مهتأوانم

 جاجتحالا تمر ولو ،هللا باتك ريغب مهيلع رسكلا بلطأ نأ يل مقتسي

 باتكلا نم هب ينوتأ ام نكلو كرمأ تفلاخ مهيلع هللا باتك ريغب مهيلع

 نآرقلا نم هب ينومار ام ةوق ىلإ ترظن املف "هريغو هب مهتيتأ امه ىوقأ

 .هدجأ ملف مهلوق ةرش هب رسكأل هنم ىوقأ وه ام باتكلا نم هريغ تسمتلا

 مهيلع تيعداو ،نوعمجب هيف مه ارمأ كيلع اوضقن موقلا ناك نإ يبنذ امف

 .انتبثأ ام باوصلا لعلو لأ : لصألا ق -1
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 صوصنلا ملم يضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 تيدأ تنك نإ ينامأ ىلإ كليبس امو ،لطبم هيف تنأ ارمأ هلل ا باتكي
 الو ايقن الو ًاليتف هيف مرجأ مل هتلمح ام تيةأو :هدعأ مل هينتلمح يذلا كنع
 .هراد عمق الو هوزاجأ ًاريمطق

 تحصفن ال اهتبلط ول ةعزانم مهنم نوملكتملا عزان دقل ،هلل ا ميأو
 دق اذ تنأ اهو ،قيحسلا عوقولا بارقتسا ىلع ةبطرلا ةرمثلا حاصفنا اهنع

 امك ٬هللا باتك نم كيلع ادر الإ مهبتاعَمو اوند اهب لا مهتجح كتتأ

 بصت تنك يلا ججحلا جراوخلا نم رضي مل نإو ،كسفنب ملعأ تنأو هأرقأ
 تركذ امك هنع تمجحأو كلذ غلبأ ملف ،ناورهنلا لهأ ىلع اهب جتحأ نأ

 لاتق يف سانلا كرذعيو ،مهيديأ يف ام جراوخلا نم يقيرف يلع رسكتت
 .راهنلا ثرويل ليللا نابهرو مالسإلا رايخأو باتكلا ةلمح سيناربلا باحصأ

 نم ةريصب كقارف يفو اجاجتحا كيلع اميف دشأ مهنم نوقابلل يرمعلف

 ىلع روثلا نم عنصت ام ىلإ جوحأ كالوتي نم كدعب قي ملف ،كلئلوأ

 كيلع اومقن ام حرش يف غلبأ تنألو ،كعم مويلا وه نمم مهنم كلتفلاخم

 كلذ عضوو كلتيالو لهأ نم فلكتي نمم مهيلع هب تججتحا ام حاضيإو

 .كل يلوق يدعب

 قلا ةلاسرلا ءادأ ريركت اذهو ،هب تمهتا اميف يرذع بابسأ هذهو

 هيلع نعتسأ مل و يسفن هيف ملظأ مل ؛اهنم تعدوأ ام باوجو اهينتعدوأ
` 
 م

 هلل اب الإ ةوق الو لوحال :كلذ رثأ ىلع لوقأ انأو ،يسفن ءاقلت نم ءيشب
 .«نولكوتملا لكو تيلف هيلعو تلكوت هيلع هلل ا يبسح "ميظعلا يلعلا

 دمحم هلوسر ىلع هلل ا ىلصو هلل دمحلاو باوجلاو ةلاسرلا تمت

 .ملسو
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 صومتلا قعلم هيضايإلا هتع ةوعدلا يشم

 نب كلملا دبع ىلإ ضايإ نب هلل ا دبع نم ب نمحرلا ٍ هلل ا مسب

 .وه لإ هلإ ال يذلا هلل ا كيلإ دمحأ ىنإف ، ©كيلع مالس :دعب امأ ،ناورم

 امنإ هنأ ملعاو «هللا ىلإ داَركلَو ىوقتلل ةبقاعلا دإف }هللا ىوقتب كيصوأو

 .نيقعملا نم هلل ا لبقتي

 نأ لإ تبتك كَّنإو "مصاع نب نانس عم كباتك ينءاج دقو

 : يذلا نكلو ،ركنت ام هنمو فرعت ام هنمف ،كيلإ هتبتكف باتكب كيلإ
 .ركنمب هلل ا دنع سيل

 هلل ا دإ ةمألا نأش نم هب ب تضرع يذلاو نامثع نم تركذ ام اًمأو

 مل نمو : :ع هيبن ىلع لزنأ يذلا هباتك يف هتداهش دحأ هيلع ركني سيل

 .(ه“ينوقسافلاإ» (ادهينوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي

 الإ ائيش نامثع نأش نم كل ركذأ نكأ مل يإ ًمث .(ة)هنورفاكلاوإن

 هللا باتك نم ةنيبلا كلذ نم كل عزنأسو ،يح هأ ملعت - هللاو -

 .هرمأو هنأش نيبأو ،هيف هيلع انعط يذلا نامثع ربخ كربخأسو

 زجي مل هلل ا ًركلو مالسإلا يف همدق نم تركذ امك نامثع ناك دقل

 نيبو باتكلا هيلع لزنأو .كز اًدَمحع ثعب هلل ا نأ كلذو ةنتفلا نم دابعلا

 ،هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل مكح لك هيف لصفو كرمأ لك هيف

 ..45 :ةدئاملا ةروس -1

 .47 :ةدئاملا ةروس ينوقسافلا مه كنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نموإ» ةيآلا رصن -2

 .44 :ةدئاملا ةروس نورفاكلا مه كلنلواف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو » ةيآلا رصن -3
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 صوصنلا ملس يضابإلا دنحح ةوعدل جن

 ءامارح هيف مرحو الالح هيف ًالحأف (ا)نونمؤي موقل ةمحرو ىده هلعجو

 الف هللا دودح كلتل :لاقن .ادودحر ضئارف ضرفو اماكحأ مكحو

 هلل ا دودح دعتي نمو اهودتعت الف هلل ا دودح كلت :لاقو )24 اهوبرقت

 . (ة)ه4هنوملاظلا مه كئلوأف

 نم كيلإ يحوأ ام عبتاو : لاقو هباتك عابتاب هيبن رمأ ن

 رمأب جح دّمحع لمعن .(ةههنآرق عبتاف هانأرق اذإفإث :لاقو .(%44كّبر ه . ك ۔ .. . ع ه .. ٠, و

 الو ادحأ دمعتي هنوري ال كهباحصأ نم هلل ا ءاش نمو نامثع هعمو هبر

 ناكو .ةضيرف لدي الو الالح مرحي الو امارح لحتسي الو امكح لي

 موي باذع يبر تيصع نإ فاخأ ينإل :لوقي ن هلل ا لوسر

 . (©ه“4ميظع

 امل ًافلبم كهلا دنع نم هب ءاج امل اعبات هلل ا ءاش ام لل رّمعن

 ث . ل هلل ا هافوت ىمح محل ارصبم ) نينمؤملل املعم هيلع لل ا هنمتئا

 ..ب . 2 ة > ِ
 يدتهي يذلا هباتك وهو :ترج هب ءاج يذلا نيملسملا لجو زع هلل ا ثرروا

 .هكرتب الإ لض نم لضي الو هعابتاب ىدتها نم

 ةنسب لمعو لل ١ باتك ذخأف سانلا ىلع ركب وبأ هدعب نم ماق .

 نونمؤي موقل ةمحرو ىده ملع ىلع هانلصف باتكب مهانئج دقلو ةيآلا صن -1
 52 :فارعألا ةروس

 .7 :ةرقبلا ةروس -2

 .229 :ةرقبلا ةروس -3

 .3 :بازحألا ةروس 4

 .18 :ةمايقلا ةروس 5

 .15 :ماعنألا ةروس 6



 صوصنلا ملس هيضايإلا هنع ةوعدلا جبنم

 الو ‘همكَح مكح يف هيلع اوييعي مل و نيملسملا نم دحأ هقرافي ملف ،هيبن

 .نوعماحب هلو نوضار هنع مالسإلا لهأو ايندلا قراف ىنح ‘همسق مسق

 ءقافنلا لهأ ىلع اديدش ،رمألا ىلع ايوق ناكف رمع هدعب نم ماق مث

 نم حوتفب هلل ا هالتباو هلل ا باتكب لمعيو نينمؤملا نم هلبق ناك نمب يدتهي
 مالسإلا ةملكو رهاظ نيدلاو ايندلا قرافو يبحاص هب ليي مل امباينلا

 ،ضرألا ىف هلل ا ءادهش نونمؤملاو ةمئاق ءافولاب هل نينمؤملا ةداهشو 3ةعماج

 ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو :لجو ًع هلل ا لاق
 . (ا)اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا

 امب هلل ا ءاش ام لعفف نامع اوّلوف ،مهيف اهكرتف نينمؤملا راشتسا مث
 ؛ضرألا نئازخ نم هل حتفو ايندلا هل تطسب ىح مالسإلا فرعي

 .مهنم بيرق ذئموي سانلا دهعو «هلبق هابحاص اهب لمعي مل ارومأ ثدحأو

 ،هلبق نم ةنسو هللا باتكب هوركذو هوملكو هونأ ثدحأ ام ىأر املف
 مهنم ءاش نم برضو ي ةيربخلاب ذخأو هلل ا تايآب هوركذ نأ هيلع قشف

 ةنسو هلل ا باتكب هوركذ نأ لجأ نم ضرألا فارطأ يف مهافنو نجسو

 تايآب ركذ نمم ملظأ نموإل ،نينمؤملا نم هلبق ناك نم راثآو 9 هيب
 ركذ نمم ملظأ نمو .(2)ه4هادي تمألق ام يسنو اهنع ضرعأف هبر

 (ت&هينومقتنم نيمرجملا نم انإ اهنع ضرعأ مث هبر تايآب
 نامثع ىلع نوملسملا ركنأ ام ناورم نب كلملا دبع اي كل نيبأ انأو

 الف ،كفّرعأف الهاج وأ كركذأف ًالفاغ نوكت نأ ىسع هيلع هوقرافو

 .143 :ةرقبلا ةروس -1

 .57 :فهكلا ةروس -2

 22 :ةدحجسل ١ ةروس -3
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 صوصنلا نملس يضايإلا تع ةوعدلا ميتم

 .اهنع ضرعتو هللا تايآب بذكت نأ كلملا دبع اي نامثع ىوه كنلمحب
 .ءيش هلل ا نم كنع ينغي ال هنف

 نوكت نأ لبقو ،ديعب ناكم نم شروانتلا لبق كلملا دبع اي هلل ا هلل اف
 هللا لاق ،هيلع هانقرافو هوقرافو نوملسملا هيلع نعط اًّمِم ناك هنإو ،امازل

 ىعسو همسا اهيف ركذي نأ هلل ا دجاسم عنم نمم ملظأ نموو :لجو ًرع
 يزخ اينألا يف مهل نيفئاخ ًالإ افوخدي نأ مهف ناك ام كنلوأ اهبارخ يف
 هلل ا دجاسم عنم نم لوأ نامثع ناكو (ا)“ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو

 .هلل ا باتك اهيف رصقي نأ

 نيذلا درطت الوإل :لاق الجو ًرع هللا نأ هانقرافو هيلع انمقن اممو

 نم مهباسح نم كيلع ام ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي
 (ته4نيملاظلا نم نوكتف مهدرطتف ءيش نم مهيلع كباسح نم امو ءيش

 ةنيدملا لهأ نم ىفن نم ناكف ،مهافنو مهدرط دق ةَّمألا هذه رايخ ناكف

 ابعك ةفوكلا لهأ نم ىفنو ‘ماطخلا نب عفانو هجلا ملسمو يرافغلا رذ ابأ

 ناوحص نب ديزيو ةرارز نب رمع ىفنو رحاسلا لتاق ريهز نب بدنجو

 سانأ يف يمرضخلا نب سودركو ينادمهلا سيق نب ديزيو جيود نب دوسأو

 روعدمو هللا دبع نب رماع ةرصبلا لهأ نم ىفنو ،ةفوكلا لهأ نم ريثك

 .نينمؤملا نم مهددع عاطتسي ال نمو يربنعلا
 بعلي ناكف ،سانلا ىلع ةبقع نب ديلولا هاخأ رمأ هنأ هيلع انمقن اممو

 لجأ نم هرمأ امنإو ،هلل ا نيد يف قساف ناركس سانلاب يلصيو رحسلاب
 .هتبارق

 .7 :رشحلا ةروس -2



 سومنلا قح < ضاب إلا تع ةوعرلا ج

 :ًلحجو ر ح هلل ١ لاق دقو ‘ءاي اينغألا نب ةلود لاملا لعج هيلع انمقن ًممو

 .هاوه عبتاو هلل ا مالك هيف لدبف (ا )ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال يكن

 عنمو هلهألو هسفنل اهامحو رطقلا عضاوم عنم هأ هيلع انمقن امو

 :لحو ء هلل ١ لاق دقو مهماعنألو مل ًامعاتم هدابعل هلل ١ هلزنأ يذلا قزرلا

 لق ًالالحو امارح هنم متلعجف قزر نم مكل هللا لزنأ ام متيأرأ لقإل
 .(«ئنوزنفت هلل ا ىلع مأ مكل نذأ هلل آ

7 

 :هلل ا لاق دقو تاقدصلا ف ىلعت نم لؤوا هنأ هيلع انمقن .7

 هلل او هلل ا نم ةضيرف :هلوت ىلإ هينيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امإ

 هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امول :لاقو .(ة)هميكح ميلع
 دقف هلوسرو هللا صعي نمو مهرمأ نم ةريخلا مه نوكت نأ رمأ هلوسرو
 .(ه“انيبم الالض لض

 نب رمع نينمؤملا ريمأ اهضرف ناك ضئارف هعنم نامثع ثدحأ يذلاو

 بهذلا زنكو ،©فلأ فلأ مماياطع نم ردب لهأ صقنأو «نتفَنَت باطخلا

 نوزنكي نيذلاوزلا :لجو ًرع هلل ا لاقو ،هلل ا ليبس يف اهقفني مل و ةضفلاو
 موي ميلأ باذعب مهرشنبف هلل ا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا

 مهبونجو مههابج اهب ىوكتف منهج ران يف اهيلع ىمحي
 .(ة؛مهروهظو

 .59 :ءاسنلا ةروس -1

 .59 :سنوي ةروس -2

 .60 :ةبوتلا ةروس -3

 .36 :بازحألا ةروس -4

 .34 :ةبوتلا ةروس 5
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 صوصنلا قعلم ةيضابإلا نع ةوعدلا جبنم

 ءاهفرعي الو اهدري الو هلبإ ىلإ ةلاض لك مضي ناك هيلع انمقن ام

 اوملسأ دق اوناك نإو دحأ دنع اهدجو اذإ منغلاو لبإلا نم اهذخأي ناكو

 الوإئ» :الجو ًرع لاق دقو ،هيلع اوملسأ ام هللا مكح يف مهل ناكو .اهيلع

 الوإ» :لاقو «"ا«“نيدسفم ضرالا ي اونعت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت
 .()ه%مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت

 ناكو هبراقأ هنم ىطعأو ،هسفنل هللا سمح ذخأ هنأ هيلع انمقن اممو

 ىبرقلا يذلو لوسرللو هلل ل سمخلا هللا ضرفو هلل ا مكحل اليدبت كلذ

 ءيش لك ىلع هلل اوز :هلوق ىلإ همليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو
 نم ائيش اوعييب نأ نامع لهأو نيرحبلا لهأ عنم هيلع انمقن امعو (ة«هئريدق
 هلل ا لحأو ،هلل ا لحأ امل ميرحت كلذو ،ةرامإلا ماعط عايب ىتح مهماعط

 .(4)“ابرلا مرحو عيبلا

 ليبس فلاخ دقو هلل ا لزنأ ام ريغب مكحي هأ نامنع لمع نم ناكو

 هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو :هلل ا لاقو ،هيبحاص ليبسو هلل ا

 تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هڵون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا
 هه“ينوملاظلا مه كنلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نموإلا :لاقو (ةهمأريصم

 ٥0هينيملاظلا ىلع هلل ا ةنعل الأإن :لاقو ،هينوقسافلاوإط همينورفاكلاولل

 .85 :فارعألا ةروس -1

 .29 :ءاسنلا ةروس -2

 .41 :لافنألا ةروس -3

 .275 :ةرقبلا ةروس -4

 .15 :ءاسنلا ةروس 5

 .18 :دوه ةروس -6
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 صوصنلا علس يضابإلا هنع ةوعرلا عجرن

 ىلإ اونكرت الول :لاقو (ادهمأريصن هل دجت نلف هلل ا نعلي نموؤلا :لاقو
 كبر ةملك تقح كلذكو :لاقو (تهرانلا مكُسمتف اوملظ نيذلا
 ىلع دهشت تايآلا هذه لكو ء{ةهنونمؤي ال مهئأ اوقسف نيذلا ىلع

 دهشي هلل ا نكلإئت ،تايآلا هذه هيلع تدهش امب هيلع اندهش امإو نامثع

 .(ُههاديهش هلل اب ىفكو نودهشي ةكئالملاو هملعب هلزنأ كيلإ لزنأ ام
 نونمؤملاو ،هللا ةيصعم نم نامثع هب ىتأ يذلا نوملسملا ىأر املف

 :لحو ًرع هللا لاقو «سانلا لامعأ يف نورظان «ضرألا يف هلل ا غادهش

 ةموصخ كرتو (ة)همنونمؤملاو هلوسرو مكلمع هلل ا ىريسف اولمعا لقو

 :لجو ًرع لاق دقو نتفلا نم هللا دعو ام عقوو ،لطابلاو ىحلا يف نيمصخلا
 انتف دقلو نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ !ملألل

 ملعو 0»ه“نيبذاكلا َنملعيلو اوقدص نيذلا هلل ا ملعيلف مهلبق نم نيذلا

 نم نامثع ىلإ اوراسف ‘سيلبإ ةعاط كلذ ىلع نامثع ةعاط أ نوملسملا

 جاوزأ ةماعو راصنألاو نيرجاهملا نم الم هيلإ اوعمتجاو ضرألا فارطأ

 هللا يصاعم نم ىتأ يذلاب هوربخأو هلل اب هوركذف هوتأف 3 لإ ينلا

 عجاريو هنم لجو رع هلل ا ىلإ بوتي هنأو نولوقي يذلا فرعي هأ معزف

 لحو رع هلل ا ىلإ ةبوتلاو بنذلاب فارتعالا نم هب مهاتأ يذلا اولبقف ءا

 .52 :ءاسنلا ةروس -1
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 صومنلا قعلم ةيضابإلا هنع ةوعرلا عرشم
. 

 هولبقي نأ قحلاب اوقتلا اذإ مالسإلا لهأ ىلع اقح ناكو ،قحلا ةعجارمو

 هيلع مهدهاع يذلا ثكن هنع اوقرفت اًملف قحلا ىلع ماقتسا ام هوعماجيو

 ةت نأ مهرابدأ يف هلامع ىلإ بتكف ،هنم بات يذلا نم مظعأ ىلإ داعو
 دوهعلا هثكنو هباتك ىلع نونمؤملا رهظ اًملف فالخ نم مهلجرأو مهيديأ

 مهناميأ اوثكن نإوإل :لجو ًرع هلل ا لاق دقو ،هلل ا مكحب هولتقو هيلإ اوعجر
 مه نامنيأ ال مهئإ رفكلا ةمئأ اولتاقف مكنيد يف اونعطو مهدهع دعب نم

 دترا مث انامز نيملسملا عماجو هلل ا باتكب لمع دقو (!)ه4نوهتني مهلعل

 نم مهرابدأ ىلع اودترا نيذلا ثإط :لجو ًرع هلل ا لاق دقو ،هيبقع ىلع

 نم هلاثمأو اذهف (ت)“مهل ىلمأو مهف لوس ناطيشلا ىدهلا مه نيبت ام دعب

 انعط هيف هيلع اونعطو ءهانقرافو نونمؤملا هيلع هقراف يذلا وه نامثع ربخ

 .هيف مويلا نحن

 نب يلع ناك دقن ،هعم هتلخو لل هللا لوسر عم هنوك تركذو

 قبسأو ةرجه مدقأو ةلخ مظعأو هللا لوسر ىلإ ةبارق برقأ بلاط يبأ
 ؛هتلخو هتبارق تناك فيكف .كلذ دعب انأو كلذب هل دهشت تنأو ،امالسإ
 ةمألا هذه رفك ةمالع نأ ملعاو ؟اكاله مأ قحلا كرت اذإ ةاحن تناك له

 قدصأ نمفإل :هللا لزنأ ام ريغب اومكحو هلل ا لزنأ امب مكحلا اوكرت اذإ

 هتايآو هللا دعب ثيدح يأبف :لاقو (تهنونقوي موقل امكح هلل ا نم
 .(4) ه%هنونمؤي
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 صومتلا قعلم هيضايإلا هنع ةوعدلا رتم

 ىلإ كنيد دنست الو ‘كسفن زع ناورم نب كلملا دبع اي كنرغي الف

 لامعألا كلمأ دإف ،نوملعي ال ثيح نم نوجردتسُي مهنإف لاجرلا
 نأ هعابتاب هلل ا انراجأ 5وحلاب الإ قطني ال ادبأ ديدح هلل ا باتكو ںاهمتاوخ

 ىلإ كدهي هلل اب مصتعاو كلملا دبع اي هللا لبحب مصتعاف ،ًللضن وأ يغبن

 ىلإ يدُم دقف هللاب مصتعي نموإل :لاحو ًرع هلل ا لاق .ميقتسم طارص

 نأ نينمؤملا رمأ يذلا نيتملا هللا لبح وه هللا باتكو .(ا)مميقتسم طارص

 كدشنأف (ت)هاوقّرفت الو اعيمج هلل ا لبحب اومصتعاولل :لاقف هب اومصتعي
 ء هلل ا لاق ،هب ًامصاخم هب ايدتهم نوكتو نآرقلا يناعم ربدت نأ هلل ا

 . (ة)هاهلافقأ بولق ىلع ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأل :لجو

 هتّحح جلبو هرصن لجعو هعم ماق هلل ا إ ةيواعم يف كلوق امأو

 لبق نم نيلا ربتعت تنك نإف ،نامثع مدل بلطلاب هودع ىلع هرهظأو
 ىلع نوملسملا رهظ دقف ،كلذ لبق نم هربتعت ال انإف ايندلا يف ةبلغلاو ةلودلا

 نينمؤملا يلبيل نينمؤملا ىلع نوكرشملا رهظو ،نولمعي فيك رظنيل نيرفاكلا
 نيذلا هلل ا ملعيلو سانلا نيب اهوادن مايألا كلتوإلا :لاقو نيرفاكلا يلمبو
 نيذلا هللا صخميلو نيملاظلا بجحي ال هلل او ءادهش مكنم ذخئيو اونماء

 موي نيكرشملا نم نينمؤملا باصأ ام رظناو (4ه“نيرفاكلا قحميو اونمآ
 رهظو رادلا موي هتعيش ىلعو هيلع ناقع نبا ةلتق رهظ فيك رظناو ،دحأ

 هباحصأو ديز ىلع راتخملا رهظو ،نامثع ةعيش مهو ةرصبلا لهأ ىلع ئلع
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 صوسنلا قعلس يضابإلا رثع ةوعرلا رن

 لمأ ىلع ماشلا لهأ رهظو ،راتخملا ىلع بعصم رهظو ،مهتعيش مهو
 ةكمب ماشلا لهأ ىلع ريبزلا رهظو ،ةنيدملا

 ضعب ىلع مهضعب سانلا رهظي دقف ،ةلودلا لبق نم نيدلا ربتعت الف

 ميهاربإ جاح يذلا ىطعأو ،ضرألا يف رهظو اكلم نوعرف هلل ا ىطعأ دقن

 مل و يلع نب نسحلا نم ةرامإلا ىرتشا اَمَّتِإ ةيواعم إ مث .اكلم هبر يف
 رع هلل ا لاق دقو .هل نيفويل ميظعلا هلل ا دهاعو {هيلع هطرتشا امب هل في

 .(")ةيآلا هماهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الول ًاجو

 تيأرو هتكردأ دق ينأل يريغ هتعانص نعو ةيواعم نع لأست الو

 الو هلل ا اهمسق ىلا ةمسقلل كرتأ ادحأ سانلا نم ملعأ الو هتريسو هلمع

 ءالبلا نم بصي مل ولف ،هنم هلل ا همرح مدل ک كفسأ الو هلل ا همكح مكحل

 نيعل ًاقساف ،ديزي هنبا فلختسا م مث ،هورفكي ام هيف ناكل ةيمس نبا مد الإ

 لك ىلع ديزيو ةيواعم لمع ىفخي الف سرشلا نم هيفكيف رمخلل براش ارفاك
 .لقاع

 لمأ انكردأ دقف 5ةيواعم يف كسفن عداخت الو كلملا دبع اي هلل ا قتاف

 نمف "نوعنصي اميف أريثك امهيلع نوبيعيو ديزيو ةيواعم يف نونعطي مكتيب
 ءادعأ ءيرب مهنم ينأ هتكئالمو هللا دهشأ يتإف هعم نمو نامثع ًلوتي

 تعبنو انتم اذإ هيلع تومتو كلذ ىلع شيعن «انبولقو انتنسلأو انيديأب مهل

 .هلل ا دنع كلذي بساحو انثعب اذإ هيلع

 نيبأسو ثوغلا نم هلل اب ذوعأ ،نيلا يف ًرلغلا ىنرذحت لإ [ت]بتكو

 ريغ هلل ا ىلع لاقي نأ نيلا يف ولغلاو ؛هتلهج اذإ نيدلا ىف ولغلا ام كل

 ايل :هلل ا لاقو ،ًنس تلا هيبن ةنسو ،نيب يذلا هللا باتك ريغب لمعيو ىحلا
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 صوصنلا ملس يضابإلا تع ةوعرلا عرش

 :لاقو ("×هَقحا الإ هلل ا ىلع اولوقت الو مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ

 .(ته“َقح ريغ مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ اي

 مهتعاطو مهليبس ىلع دعب تنأو هدعب ةمئألاو نامثع ىلع امك

 .اهيلع تن ا مهتعبتاو مهعارهأ اوعبتا دقو 0 مهعبتتو هلل ا ةيصعم ىلع مهعماجت

 اولضأو لبق نم اولض دق موق ءاوهأ اوعبتت الول :لجو ًؤع هلل ا لاقو
 نم سيلف نيذلا يئ ولغلا لهأ ءالؤهف ه (ة)همليبسلا ءاوس نع اولضو ريغك

 ةنس ىلإو هللا باتك ىلإ اعدو هللا مكحب يضرو يصع نيح هلل "بضغ

 .نيلا يف لاغب دعب نينمؤملا ةنسو هيبن
 نوعبتيو هلل ا نيد يف نولغي مهنا معزتو جراوخلاب ضرعت يلإ تبتكو . : ‘. ٠١ ا٠ . ِ 1 .= ._

 مه ( مهليبس كل نيب ًأان أو ٤ مالس ال ا لمهأ نوقرافيو نينمؤملا ليبس ريغ

 كرت نيح هوقرافو ةعدب نم ثدحأ ام هيلع اوركنأ نيذلا نامثع باحصأ

 نيح ةيواعم باحصأو 3اغكن نيح ةحلطو ريبزلا باحصأ مهو هلل ا مكح

 سيق نب ل ادبع مكحو ئ لل ا ب انك ل ب نيح يلع باحص أو ) ىغب

 نود رشبلا مكحب اوقرفي نأ ١ وبأو مهلك ءالؤه اوقراف مهف صاعلا نب ررمحعو

 ق نولوتي اون اك .ي ةقرافم دش أو ةوادع ش ا مهدعب نمل مهف ‘ ل ١ مكح

 لاإ نوعديو ،ام؛نمتتتََت رمعو ركب يب و كبلط هلل ا يبن ةنسو مهنيد

 .نوقرافي هيلعو نوعدي هيلإو نوجرخي اوناك ،كلذ ىلع نوضريو مهليبس
 ق الاتق ض أو المع نسح ا اون اك مهت ا مهلاح فرعو مهفرع نم ملع دقو

 انؤادعأ مهاداع نمل انأ ةكئالملاو هلل ا دهش ،جراوخلا ربخ اذه .هلل ا ليبس

 .1 :ءاسنلا ةروس -1

 .77 :ةدئاملا ةروس -2

 .7 :ةدئاملا ةروس -3

 - ؟وم -



 صوصنلا ملس يضابإلا رتع ةوعرلا جرم

 انشع ام كلذ ىنع شيعن ءانبولقو انيديأو انتنسلأب انؤايلوأ مهالو نملو
 .انبر دنع هيلع ثعبنو انتم اذإ هيلع تومتو

 جرح نيح ناك دقل ؛هعابأو هعينصو قرزألا نبا نم هللا ىلإ ءارب
 أربنف همالسإ دعب رفكو ًاتراو ثدحأ هنكلو انل رهظ اميف مالسإلا ىلع
 .مهنم هلل ا لا

 يف كل دهتجأو كباتك باوجب كيلإ بتكأ نأ لإ تبتك تنأو
 نيذلا نإف :تلق نأ هب يتركذ ام لضفأو هلل اب تركذو .ةحيصنلا

 يف ساللل هانيب ام دعب نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي

 سانلل هنيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قانيم هلل ا ذخأ ذإو (ا)ةيآلا هيباتكلا

 ئلع اقح ناكو .ةمئألا ربخ كتربخأو كل تنيب دقف 6(تههنومتكت الو
 ءيشب سانلا عداخأ الو هب رفكأل ادبع ينذختي مل هلل ا نإف ثكل حصنأ نأ

 .هنع ىهنأ ام ىلإ فلاخأو يسفن يف سيل
 ؛مارحلا مرحتو لالحلا لحتل لل هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدأ

 اميف مكنيبو نيي .ب امكح هللا باتك نوكي نأو .ائيش سانلا اوملظت الو

 عيطن نأو ،هنم هلل ا ادت نمم ربن نأو هللا لوت نم لوتن نأو ءهيف انفلتخا

 يذلا اذهف .هباتك ىف هتيصعم هلل ا رمأ نم يصعنو ؛هتعاطب هلل ا رمأ نم

 باتك كرت نيح الإ امد كفست مل ةمألا هذه لإو 0 انيبن هيلع انكردأ
 ءيش نم هيف متفلتخا امول :ًللجو رع هلل ا لاق دقو هيبن ةنسو هلل ا

 نآرقلاو (ة)هإيبينأ هيلإو تلكوت هيلع يبر هلل ا مكلذ هلل ا ىلإ همكحف
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 صومنلا قعلم هيضايإلا هنع ةوعدلا يجنم

 هباحصأو دمحم انلبق ناك نم هب هلل ا ىده يذلا حضاولا ليبسلا وه

 نأو :لاقو هكرت نم يدتهي الو هعبتا نم لضي الو ،نيحلامصلا نيتفيلخلا
 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه
 امإ سانلا إف كاوه عبتتو لبسلا كب قرفتت نأ رذحاف .()«ههليبس

 ىدهلا مامإف ةلالض مامإو ىده مامإ :نيمامإ ةرخآلاو ايندلا يف نوعبتي

 لاق يذلا وهو هلل ا مكحب مكحبو هلل ا ةمسقب مسقيو هلل ا مالك عبتي يذلا

 ةمئألا مه ءالؤهو «تهانرمأب نودهي ةمئأ مهانلعجول :لجو رع هيف
 .مهتيصعم نع ىهنر مهتعاطب هلل ا رمأ نيذلا

 ريغب نومسقيو للا لزنأ ام ريغب نومكحي مهف ةلالضلا ةمئأ ااو

 م ء هلل ا لاق نيذلا ءالزهف هلل ا نم ةنس ريغب مهاوهأ نوعبتيو ،هللا ةمسق

 ال ةمايقلا مويو رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجوإلا :مهيف لجو

 اداهج هب مهدهاجو نيرفاكلا عطت الول :لاق مهيفو (ث)“نورصني
 ثههاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الول :لاقو (هاهآريبك

 الإ قحلا دعب : اذامف (هرع قحلاب مكيلع قطني انباتك اذه

 .هللا باتك ىف نكشت الو احفص ركذلا كنع نبرضت الف . 7)ه“لالضلا
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 صومتلا قملس ةيضابإلا رثع ةوعرلا جرم

 لوغشم تنأو هتأرق اَمل هللا كدشنأف كباتك عوجرب لإ تبتك دقو

 باوج ةلإ بتكاو ،ةريصبلا نيعب هيف رظنتو هيناعم ربدتو هل غرفتت ىتح
 هنم ةنيبلاو هللا باتك نم دهاوشلا لإ عزناو ؤ‘تعطتسا نإ يباتك

 ءايندلا يف يل ةبغر ال هنإف ايندلاب يل ضرعتت الو ‘كلوق كلذب قّدصأف

 ،توملا دعب اميلو نيلا يف يل كتحيصن نكتل نكلو "يجاح نم تسيلو
 .ةحيصنلا لضفأ كلذ تف

 نكي مل نميف ريخ ال هئف {ةعاطلا ىلع كنيبو اننيب عمجي نأ ريدق هللاو

 .كيلع مالسلاو ءاضرلا هيفو قيفوتلا هلل ابو .هلل ا ةعاط ىلع



 سومنلا قعلم يضابإلا هنع ةوعدلا يبنم

 ةاعدلاىلإ .ةيرك ىأن ملسمةديبعوأ اه ثع قلاةلاسرلا

 برغملاذي ةيضاإلا

 مهطابتراو برغملا ةّيضابإ نيب ةقيثولا ةلصلا ىلع ليلدلا ميقت يهو
 ميظنتلا يف ةقدلا ةلاسرلا هذه رهظتو ،ةرصبلا ةنيدم يف ٌمألا ةوعدلا زكرم

 يلي اميفو (")كلذل اونطفي نأ نود هتاعدل ةديبع وبأ ةبقارمو عىضابإلا

 :تأدب ىلا ةلاسرلا هذه نم صوصن

 يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هلل ا ىلص :ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب»

 .اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو
 مكتملك عمج نم ،مكيلع هب هلل ا رم ام هيف نوركذت مكباتك اناتأ

 ام يرمعلو مكل فالخلا لهأ نم مكترضحب نم ةرثك يف مكرمأ فالتئاو

 مكفلس نم مكلبق ناك نم ىلع مهلبق ناك امم رثكأب اورثك نإو مهترثكأ
 قيفوتلاو نوعلا هلل ا لأسن ،مهفالخأ ىلع مهترثك مكيلع نهي مهب اودتقاف

 عيمحلو مكلو انل لعجي نأو ،مهسأب مكايإو انفكي نأو مكرومأ عيمج ين
 ضيغ بهذيو ،نينمؤم موق رودص يفشيو ،ةرئادلا مهيلع نيملسملا

 .مهبولق

 فخي مل كلذ ناك نإو مكرمأ نم هيلإ متيهتنا ام ينرس دقل يرمعلف

 هلك ريخلا مكل متتسي هلل او ،َلإ هب متبتك يذلا[ب] فتكن مل انأ ريغ ءانع

 .هقيفوتو هنوعب

 ماكحأ يف ةلاسر» ناونع تحت & يناسرخلا مناغ يبأ ةنردمم ةلاسرلا هذه تدرو -1

 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم «ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل ةاك زلا

 .م. 2
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 صوصنلا ملم يضابإلا دتحع ةوعدلا جرم

 تيأر ام اهنمو ،اهيف مكبيجأ نأ تيأر ام اهنمف ،لئاسمم مكباتك اناتأ

 .مكتعامجل حلصأ هتيأر يذلا لا ريصقت الو ناوه ريغ نم اهيف مكبيج لأ

 امو ( مكرورمأل عمجأو ذ مكيوقل فطعأو ذ مكفيعضل قفرأو ئ مكن ًاشل موقاو

 .«... هاضريو هبحي امل مكايإو هلل ا انقفو هلل اب ألإ يقيفوت

 132 ةنس دعب تبتك اهأ اهتايوتحم نم رهظف ةلاسرلا هذه خيرات امأ

 ىلع رلاو ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع يبأ ضفر ىلإ ةراشإ اهيفو ،ةرجهلل

 ةءاربلا ةلأسم ىلع ةباجإلا ضفر هنأ لمتحيو ،ةبراغملا ةاعدلا ةلئسبأ ضعب

 يلا يدارملا سيق نب رابجلا دبعو يمرضحلا ديلت نب ثراحلا نم ةيالولاو

 تفغلبف» «(تمهماسقنا ىلإ يدؤي داك لكشب ةيضابإلا ةاعدلا اهيف فلتخا

 ةديبع وبأ بتكف ‘برغملا لهأ فلتخا امك اوفلتخاف قرشملا لهأ امهتلأسم
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 صومتل قعلم ةيضايإل هنع ةوعدملا يبرتم

 )1 ن اوكذ ن اس ةرس

 ,2ازتسم
 ائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ ،هلثمك ءيش الو 5هريغ بر ال يذلا هلل دمحلا

 ىق هلل ا ةَّيصو اهنإف ميظعلا هللا ىوقتب مكيصونو .نوكيف نك هل لوقي نأ

 نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيّصو دقلو :لوقي ثيح .نيرخآلاو نيلوألا
 يف امو تاومسلا يف ام هلل نإف اورفكت نإو هلل ا اوقتا نأ مكايإو مكلبق

 هقحب هل ربصلاو ،همعن ركش ىلع مكضحنو تاديمح ينغ هلل ا ناكو ضرألا

 .باسح ريغب مهرجأ نيرباصلا يفويو ،هركش نم دئاز هلل ا نإف

 هلل ا عطي نم هنإف ؛هتيصعم مكل طخسنو هلل ا ةعاط مكل ىضرنو

 ،نامعب ماوت ديلاوم نم :(م719/ه1:01:-م717/هوو نيب يح) يلالهلا ناوكذ نب ملاس -1

 مامإلا فتاك دقف ؛اهتأشن دهع ىف ةيضابإلا ةكرحلا ناكرأ نم وهو ،نيعباتلا دحأ

 وبأ هراتخا ةيسايسلاو ةيملعلا هتءافكلو .ملسم ةديبع ابأ هتفيلخو ديز نب رباج

 زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا عم ضوافتي يذلا دفولا نمض نوكيل ةديبع

 نب هللا دبع نع ىرر ثيح ملعلاب مح دوهشلا ءارقلا دحأ وهر .هنع هللا يضر

 برغملا ءزج ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج رظناو .يماشلا رماع

 :يفاكلا دبع رامع وبأ٭ ءارقلا تاقبط :يرزحلا نبا“ :نع القن .419 ةمجرت/2ج

 نم ةذبن :قاحسإ وبأ شيفطا“ ¡٥وص ،1ج ،ريس :يخاَمشلا٭ ظا (خم) ريسلا

 برغملا خيرات :يلع دمع زوبد" زوبد خيشلا هيلإ لاحأ ،(خم) جراوخلا خيرات
 .2 0175صا2ج ريبكلا

 .131 :ءاسنلا ةروس -2



 صوصنلا ملم يضابإلا رثع ةوعرل جرش

 صعي نمو ،ميظعلا زوفلا كلذو راهنألا اهتحت نم يرحت تانج هلخدي هلوسرو
 .نيهم باذع هلو ,اهيف ادلاخ اران هلخدي هدودح ًاعتيو ،هلوسرو هلل ا

 تاركاذلاو اريثك هلل ا نيركاذلا نإف ،هرمأب ذخألاو هلل ا ركذ ىلع مكنحنو

 ىقبأو ريخ هللا دنع ام اف هلل ا دنع اميف مكبغرنو . ًاميظع رجأو ةرفغم مش عأ

 ال هنإف ،هركمو هنمأو هلل ا ةبوقع مكرذخنو .نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلل

 .نورساخلا موقلا الإ هركم نمأي الو ،دحأ هباذع بذعي

 ةبغرلاو ،هناوضر ىف ةعراسملاو همكحب لذلاو هلل ا ىوقتب هلل ا دابع مكيلعف

 ام ىلع ةدهاجملاو ،هنبوقع نم مكرذح ام ىلع ةبهرلاو «هيف هلل ا مكبغر اميف
 مكايند رمأ نم ءيش عيبضت مك رضي سيل هناف 3هباتك نم هيلع هلل ا مكظفحتسا

 رمأ نم هيلع متظفاح ءيش مكعفني سيلو ،ىوقتلا ي هلل ا ةيصو مكظفح دعب

 .مكتينالعو مكرس يف هلل ا اوقتاف ؛ىوقتلا يف هلل ا ةيصو مكعيبضت دعب ؛مكايند

 مكتر ىلإ اوضفت مث «مكمايأ دقنو مكددم عطقني نأ نوكشوم مكنإف

 دابعلا اهيف وليل اهقلخ امّئإ ايندلا يف مكلامعأب مكيزجيو «مكيغيب مكبساحيف
 لهل :لاق ،ةرخآلا يف ةيازجلاو ايندلا يف لمعلا لعجف .المع نسحأ مهيأ

 نأو ىعسام الإ ناسنإلل سيل نأوإل لاقو 6(ادهنولمعت متنكام الإ نورت

 اءوس لمعي نمؤت :لاقو ،(تدهىفوألا ءازجلا هازجي مث ىري فوس هيعس

 مكبر وح اودهاعتن . ة)هاريصن الو تلو هلل ا نود نم هل دجي الو هب رجي

 لاق هللا ف ،ةمايقلا موي هنع نولوؤسم متنأ اميفو مكسفنأ ظح يق اومتقتو
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 سومنلا قعلم ةيضايإلا هنع ةوعدلا برم
 مويوإلل :لاقو ا )&%نولمعي اوناك امع نيمججأ مهللأسنلإئ :ىقحلا هلوقو

 .(تههنيبئاغ انك امو ملعب مهيلع نصقنلف نيلسرملا متبجأ اذام لوقيف مهيداني

 صقي نيح مكلامعأ مكيلع رصقت نأ هلل اب الإ ةرق الو متعطتسا نإف

 محتنحأ دقف هتدابع نم هب هلل ا مكلكو يذلا يف ةنسح ةقيرط ىلع متنأو مكيلع

 يذلا رمألا متمزلو ،هنع مكاهن امع مترجدزاو مكبر ةعاط نم مكحب

 نيذلا :لوقي هلل ا نإف هدابع نم همزلو ‘هب كسمت نم مركم هنأ مكربخأ
 اومتأف ء(ةه“نيحلصملا رجأ عيضن ال انإ ةالصلا اوماقأو ،باتكلاب نوكسمي

 لسرأ امنإ هلل ا يف ،هيلع هلل ا مكظفحتسا ام ىلع اوظفاحو هللا باتكب

 :هلل ا لاقف هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيلو ؛مبتيل هباتك لزنأو عاطيل هلوسر

 .تانيلاب السر انلسرأ دقلو هلل ا نذاي عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو
 سانلا ناكلا :لاقو 4(5ه“طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو

 قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ

 امدعب نم هوتوأ نيذلا لإ هيف فلتخا امو هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل
 .(5)ك مهنيب ايغب تانبلا مهتءاج

 ءهريغ هنم لبقي مل هعّبض نمو هاوس ام هلل ا هافك نآرقلا ىده عبت نمف

 هرذع هيف رهظأ دق هللا تإ اهنع رجاز نآرقلا ىده ىف الإ ىغتي ريخ سيلف
 اثيدحو .الدع ًامكحو .الصف اباتك هلزنأو هديعوب هيف مدقتو هسح هيف دهمأو
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 صوصنل قعلم يضابإلا نع ةوعرلا رش

 اهب كسمت نمل ة ةمصع هلعجو ؛اعفان ءافشو .اني ارونو ،اقح اصصقو .اقدص

 ناك ولو)» : هلل ا لاق .هيف فالتخا ال قاثيمو {هعبت نمل ةاحنو ،هربدت نمل املعو

 ال نب ،هيف جوع ال ميق وهف ؛(ا)هاريغك افالتخا هيف اودجول هلل ا ريغ دنع نم

 !هريغي دتهي مل٬هب دتهي مل نم ًلإف ،هب اودتهاو هلل ا باتك اوحصتناف {هيف سبل

 هنع الإ اولأست نلو ،هب الإ مكيب دهي و ،نآرقلا يدهب الإ اورمؤت مل مكتإف

 هيف ذخأو امامإ هلعجو - هلل ا باتك - هلل ا مكح نم هنإف 3هب الإ اوظعوت نلو

 ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا يف تبانلا لوقلاب هلل ا هم نيبلا رمألاو ةتباثلا ةّمسحلاب

 .موصخلا موقت موي هحلفأو ةمايقلا موي هتجح هامقلو

 رضي مل هتيصو عضو هلل ا رمأ كرتو ل امامإ هلعجو هاوه مويلا مكح نمو

 .اديمح انغ هللا دجوو ،همهس الإ رسخ ل و ،هظحالإ صقتني مل و ،هسفن الإ

 هلل ا دنع ججحلا حلاص اورخأو ،تاٍئنلاب هلك مكرمأ يف هلل ا دابع اولجف

 ال مهو تلمع ام سفن لك ىفوتو ،اهسفن نع لداجت سفن لك هيف يتأت مويل
 .نوملظي

 هلل ا ين اهب راس لا مالسإلا يف ةفورعملا ةريسلاو نسحلا تمسلاب مكيلعو

 ققاشي نموإل :هلل ا لاق مهفالخب دحأ يدتهي ال هنأ اوملعاو ،هلل ا ءايلوأو

 هلصنو ىڵوتام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت امدعب نم لوسرلا
 ليبس يف حدكي دحأ سانلا اهمأ مكنم سيلف 6تهاريصم تءاسو منهج
 قوبسم وهو الإو {ةغلابلا ججحلاو ةقداصلا ةرذعملا دعب الإ أطخ الو باوص

 امنإو ،واغو دشار نيب اوضم دقف ©فالسأ راثآ يف نوريسي امنإ ؛هلك كلذب

 نم رانلا ىتتو اهلك ناميإلا ضئارف عمجي وهف دحاو ليبس نم ىتؤت امنإ ةنجلا
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 صوصنلا قعلم ةيضابإلا تع ةوعدلا عجرن

 هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأو :هتمكح يف هللا لوق كلذو ىتش لبس

 انوقتت مكلعل هب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو
 مهماماي سانأ رك اوعدن موي :لاق مهمامإب ةمايقلا موي دابعلا وعدي امّكإو

 ناك نمو اليتف نوملظالو مهباتك نوأرقي كللوأف هنيميب هباتك يتوأ نمف
 ىوقتلاب اولمعاف ؛(تاهاليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف ىمعأ هذه ين

 نم ءايلوأ مكّتإف «مكتيالو اولعجت نميف اورظناو ،اهلهأ ةيالوب هلل ا ىلإ اوبرقتو

 .مهعاوهأ اوعبتت الو ،مهوتاوت الو مهولوت ال .ناطيشلا ءايلوأو مكايآف «متيلوت

 نمم أربي هنأ مكربخأو ةملظلا مكرذح دقو هل ىلول كلذ ضري مل هلل ا نإف

 دق سانلا لف مكسفنأ نم سانلا ةرثك مكنرغي الو ،هلل اب اوزتغت الف مهالوت

 هب نذأي ملام مهنم ريثك عرتشاو ،لبسلا مهب تعطقتو ،ءاوهألا مهب تقرفت

 عبتت الو اهعبتاف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مثإل :ةلل دمح لاق .هللا
 نيملاظلا نإو !ائيش هللا نم كنع اونغي نل مهتإ نوملعي ال نيذلا ءاوهأ

 مهءاوهأ قحلا عبتا ولول :لاقو 6(ة×همنيقتملا يلو هلل او ضعب ءايلوأ مهضعب

 نع مهف مهركذب مهانيتأ لب نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل
 .هدهعنوضرعم مهركذ

 مكرومأ يف هوبقارو "مكيلع هت هلل ا قح ءادأ ىف دجلا يف هلل ا دابع مكيلعف

 ني هيلع ىفخي ال هنأو هاصع نمل داصرملاب هنأ اوملعاو ،اهتينالعو اهرس اهلك
 اك دحجت موي هللا دنع هودجت ريخ للك نم مكسفنأل اودهمأف ؛ءيش مكلامعأ
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 صومنل قعلم يضابإلا رثع ةوعدلا عر

 .دابعلاب فوؤر هلل او هسفن هلل مكرذحيو اديعب

 (اليضار هللا أ نورت امل اوحنتو ‘هسفن نم مكرذح ام هلل ا نم اورذحاف

 ال دئاب اهيف امو ،ليلق اهريثك ةعطقنم ًايند كلذ نع مكنلغشت الو مكنع هب
 ةنيزو وهلو بمعلإل :هلل ا لاق امك ىه اهبلاط اهيلع يقيي الو اهبلط نمل ىقيي

 هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك دالوألاو لاومألا يف رثاكتو مكنيب رخافتو
 نم ةرفغمو ديدش باذع ةرخآلا يفو ًاماطح نوكي مث اًرفصم هازنف جيهي من

 .ههرورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ناوضرو هلل ا

 اميف اودمهزاو اهتماركو ةرخآلا ميعن نم هيف هلل مكبغر اميف اوبغراو

 ىوه ىلع هتعاطو هلل ا بات اورثآو اهتنيزو ايندلا نم هيف هلل ا مكدع
 دعوأ امبو ،ةمحلاو ةماركلا نم هعاطأ نم هلل ا دعو ام مكنيقي ًدشيلو ؛مكسفنأ

 يذلا حلاصلا لمعلا يف مكتنع ول شأ هنإف ؛باذعلاو ةبوقعلا نم هاصع نم

 يذلا لمعلا اورذحاف ؛باوشلا نسحأ هيلع مهيشيو هب لمع نم هب يزجي
 اوبهو اهل اوئيهتو هلل ا ةعاطل اورسيتف ،مهنم هب مقتنمو هيلع بذعي هنأ مكربخأ

 رأ مكءاوهأ ةلا قفاو نإ قحلا عابتا ىلع مكسفنأ اونطوو مكسفنأ اهل

 ام كرتب الإ نورذحت اًمِم اوجنت نلو نوبلطت ام اوكردت نل مكنإف ،اهفلاخ
 دنع لامعألا فرشأ هنإف هلل ا ليبس يف داهجلا نم مكبيصن اوذخو ؛نوهتشت

 لاق ميلأ باذع نم يجنت لاو روبت ال لا ةراجتلا ىهو هباوث اهلضفأو هلل ا

 يف نودهاجلاو ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الل :هلل ا
 ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا هللا لضف مهسفنأو مهلاومأب هلل ا ليبس
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 صوصنلا علس يضابإلا هنع ةوعدلا يهنم
 نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هلل ا لضفو ىنسحلا هلل ا دعو الكو ةجرد نيدعاقلا

 .(")هئاميحر اروفغ هلل ا ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد ًاميظع ارجأ

 حلصيو مهيدهيس مهلامعأ لضي نلف هلل ا ليبس يف اولتق نيذلاوز» :لاقو
 نينمؤملا نم ىرتشا هلل ا نيد :لاقو .تمه اهفرع ةنجلا مهلخديو مهلاب

 ١ دعو نولتقيو نولتقيف هلل ا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ

 اورشبتساف هلل ا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع
 نسحت الوزن :لاقو .(ة)ه4ميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا:مكعيبب

 مهاتآ امب نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هلل ا ليبس يف اولتق نيذلا

 فوخ ال نأ مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم هلل ا

 عيضي ال هلل ا أو لضفو هلل ا نم ةمعنب نورشبتسي نونزحي مه الو مهيلع
 مكيجنت ةراجت ىلع مكلد أ له اونمآ نيذلا اهيأايإل :لاقو 3(ث)منينمؤملا رجأ

 مكلاومأب هلل ا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو هلل اب نونمؤت ميلأ باذع نم

 اهنوبحت ىرخأوإ» :لاقو هنوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ مكسفنأو
 اونمآ نيذلا اهيأاي)» :لاقو ءاهنيضمؤملا رشبو بيرق حتفو هللا نم رصن
 هلل ا ىلإ يراصنأ نم نييراوحلل ميرم نبا ىسيع لاق امك هلل ًاراصنأ اونوك
 ةفئاط ترفكو ليئارسإ ينب نم ةفئاط تنماق هلل ا راصنأ نحن نويراوحلا لاق
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 صوصنلا علس ةيضابإلا تع ةوعرلا جرش

 اهيأايإت :لاقو 0["ينيرهاظ اوحبصأف مهودع ىلع اونمآ نيذلا انديف

 اسعتف اورفك نيذلاو مكمادقأ تننيو مكرصني هلل ا اورصنت نإ اونمآ نيذلا

 .تهبمهامعأ طبحأف هلل ا لزنأ ام اوهرك مهئأب كلذ مهلامعأ لضأو مهل

 طرشلا مكل فوي ،هيلع هومتعياب يذلاو !هتعيب = هلل ا دابع - هلل اوفوأف

 مكلاجآ رخؤي الو مكدلخي ال دوعقلا تأ اوملعاو ؛هسفن ىلع مكل طرش يذلا

 جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت امنيأ :هللا لاق ترضح اذإ
 مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو :هيبنل لاقو .(ة)“ةدّيشم

 انيلإو ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو توملا ةقئاذ سفن لك نودلاخلا

 امب ريبخ هلل او اهلج ءاج اذإ اسفن هلل ا رخؤي نلو :لاقو }(ثهنوعجرت
 .(5)ه“لنولمعت

 توم نم مكل ًدبال هنإف ،داهجلا ةليضف نم هيف هلل ا مكبغر اميف اوبغراف

 توملا دحأل لًّجعيالو مكرامعا صقني ال هلل ا ليبس يف داهجلا إف ؛لتق وأ

 تومت نأ سفنل ناكامو :هلل ا لاقو هل هللا بتك قلا همايأ يضقنت نأ نود

 باون دري نمو اهنم هتون ايندلا باوث دري نمو ًالجؤم اباتك هلل ا نذاي الإ

 .(ه4نيركاشلا يزجنسو اهنم هتون ةرخآلا
 :دعب امأ
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 سومنلا قعلم يايإ هنع ةوعدلل ميبنم
 هئايلوأو هتكمالم نيد هلعجف هسفنل هيضر .انيد مالسإلا ىفطصا هلل ا نإف

 مهوأ مهلك هلسر هب ثعبو ضرألا لهأو تاومسلا لهأ نم هئايفصأو
 هيلع ناك ا ر ين دعب ايبن هللا ثعيي مل و ةرخآلاو ممألا لوأ ىلإ مهرحخ آو

 هذخأ هلل ا نم قاثيم ناكو مهب ءادتقالاو ،هلبق اوناك نيذلا ءايبنألا قيدصت اقح

 نم مكل عرشو :لاقف هب نمآ نمو هيف اوقّرفتي ال نأ 3 مهيلإ هلزنأ نيح مهيلع

 ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذلاو احون هب ىئصو ام نيدلا

 هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو
 نم انذخأ ذإوإل :لاقو &["هيبيني نم هيلإ يدهيو ءاشي نم هيلإ يجبي هلل ا

 انذخأو ميرم نبا ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون نمو كنمو مهف اثيم نييبنلا
 اباذع نيرفاكلل ةعأو مهقدص نع نيقداصلا لأسيل اظيلغ اقانيم مهنم

 باتك نم مكانيتآ امل نييبنلا قاغيم هللا ذخأ ذإوإل :لاقو .(تاهاميلأ

 لاق هنرصنتلو هب ًننمؤتل مكعم امل قدصم مكنم لوسر مكءاج مث ةمكحو

 نم مكعم انأو اودهشاف لاق انررقأ اولاق يرصمكلذ ىلع متذخأو متررقأء
 .(ةه“نوقسافلا مه كئلوأف كلذ دعب ىلوت نمف نيدهاشلا

 ناكو ،هيلإ اولسرأ نملاوحصنو هب اولسرأ ام اوغلبو مهبر ةيصر ا وعَرف

 لهس لك هللا لسر لكف 3 .مهتباحإو مهقيدصت هيلإ اولسرأ نم ىلع اقح
 اولسرأ نمل الو مهل نكي مل و ،هلل ا ةدابع يهو ةدحاو مهتعيرش تناكو ؛نيدلا

 مث .اضعب مهضعب قدصو هيلعو قحلاب اوعباتف .ةريخلا هلل ا رمأ نم ءيش يق هيلإ

 ةملك ىلإ وعدي ،هلبق اوناك نيذلا ءايبنألاب ًاقدصم ايب ا ادمحم هللا ثعب
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 صوصنل قعلم يضابإلا نع ةوعرلا 1

 نمب ىدتقاف «مالسإلا ةمصعو ءاوسلا ةملك يهو هموق هلبق نولسرملا اهيلإ اعد
 :لاقو .(ا)يهدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا كنلوأإل :لاق هلبق هللا ىده

 وذو ةرفغم وذل كبر نإ كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي امل
 .(ع)كميلأ باقع

 .اريثم اجارسو هنذإب هلل ا ىلإ ًايعادو اريذنو ارشبمو ادهاش هلل ا هلسرأو

 ركذلاو دبعلاو رحلاو يمجعألاو يبرعلاو \دوسألاو ضيبألا ىلإ هلل ا هثعبف

 يمعو ءدابعلا نم ةلالضو ،نامزلا نم عاطقناو لسرلا نم ةرتف ىلعىننألاو

 هلل ا دبعي نأ ىلإ وعدي {ةربابجلا نم ربكتو لطابلا نم روهطو ©ىدهلا نم
 هيدي نيب امل ًاقدصم باتكلا هيلع هلل ا لزنأف 5ةدابعلاو ةعاطلا هل صلختو هدحو
 .هيف اوفلتخا اميف سانلا نبب مكحيل هيلع ًانميهمو باتكلا نم

 ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاوإلل :لاقف هنع هونتفي نأ ةملظلا هرذح مث

 دعب ةجح هلل ا ىلع سانلل نوكي الئلإل رذنو ارذع .(ثمئكيلإ هلل ا لزنأ ام

 نم يجيو ةنيب نع كله نم كلهيلإل .(ثههاميكح ازيزع هلل ا ناكو .لسرلا
 .(ة)هؤميلع عيمسل هلل ا نإو ةنيب نع يح

 نم ركذو انركذ هيف لزنأو نيمرجملا ليبس نيبتسيل تايآلا هيف لصف مث
 :لاقو «(«هنولقعت الفأ مكركذ هيف اباتك مكيلإ انلزنأ دقلإل :لاقف انلبق
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 صومنل قعل ةيضابإلا نع ةوعرلا عرش

 مهف قحلا نوملعيال مهرنكأ لب يلبق نم ركذو يعم نم ركذ اذهل
 ضرعأ نمو ىقشي الو لضي الف ياده عبتا نمفإ» :لاقو 6(؟منوضرعم
 هيف دحو هعئارش هيف نيبو ،هرون هيف متأ .(تهاكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع

 رومألا نم يضر ام هيف لحأو ،هعنص نسحأو هترطف هيلع رطفو ،هضئارف

 لدبم ال ادبأ مارح همارحو ادبأ لالح هللا لالحف \طخسام هيف مرحو
 ءهدابع نيب همكحبو ،هلبق ناك ام ريخب هلل ا هنعب .ميلعلا عيمسلا وهو هتاملكل

 :لاقف هيلإءاعدلاو نآرقلا عابتاب هرمأو ،توملا دعب هيلإ نورئاص مه ام ملعيو

 عداف كلذلفإت :لاقو 5(ة»هةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا

 هللا نم قدصأ نموا :لاقو ،(ث)ه“مهءاوهأ عبتتالو ترمأ امك مقتساو

 لاقو احلاص لمعو هلل ا ىلإ ىعد نم الوق نسحأ نموا :لاقو 6(تاهاليق
 ىلع هللا ىلإ اوعدأ ىليبس هذه لقإل:لاقو «(ك»ه“نيملسملا نم يننإ

 . '7ه4نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو ينعبتا نمو انأ ةريصب
 ال موي يتأي نأ لبق نم مكبرل اوبيجتساإل :لاقف ةباجإلاب سانلا رمأو

 :لاقو 5تهإريكن نم مكلامو ذئموي إجلم نم مكلام هللا نم هل ةرم
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 صومنل قعلم يضابإلا تع ةوعرلا جر

 نيب لوحي هلل ا نأ اوملعاو مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسال
 .(!)ه%نورشحت هيلإ هنأو هبلقو ءرملا

 امك هلل ا ىلإ اعدو ،هيلإ هلل ا لرنأ ام عبتاو {ةملظلا رذحف هبر دمحم عاطأف
 هموق بيذكت هيلع دتشاف ،بيذكتو ،هموق نم هبيصي ديدش ىذأ ىلع هرمأ

 املع هربصيو ؛مهنع هيرعي وهو هل هلل ا لاقف ؛مهتلالضو مهرفك هنزحأو ،هايإ
 .نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كلعلإل :بيذكتلاو ىذألا نم هباصأ
 ةهيافسأ ثيدحلا اذهب اونمؤي مل نإ مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعلفإل

 نكلو كنوبذكي ال مهنإف نولوقي يذلا كنزحيل هنأ ملعن دقل :لاقو
 ىلع اوربصف كلبق نم لسر تبذك دقلو نودحجي هلل ا تايآب نيملاظلا
 اين نم كءاج دقلو هلل ا تاملكل لدبمالو انرصن مهاتأ ىتح اوذوأو اوبذكام

 يف اقفن يفتبت نأ تعطتسا نإف مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو نيلسرملا

 ىدهلا ىلع مهعمج هلل ا ءاش ولو ةيآب مهيتاتف ءامسلا يف املس وأ ضرألا

 مث هلل ا مهنعبي ىتوملاو نوعمسي نيذلا بيجتسي امنإ نيلهاجلا نم ننوكت الف
 .(تهإلسرلا نم مزعلا اولوأ ربص امك ربصافإف :لاقو 3(ثينوعجربرديلإ
 .(6)ميقتسم طارص ىلع كنإ كيلإ يحوأ يذلاب كسمتسالا :لاقو

 انأو لمعأ ام نوئيرب متنأ مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإو :لاقو
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 صوصنلا قعلم ةيضابإلا تع ةوعرلا عرش

 يذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ لقت :لاقو 5(!)هنولمعت ام ءيرب

 نمف نآرقلا اولتا نأو نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو ءيش لك هلو اهمرح

 هلل دمحلا لقو نيرذنملا نم انأ امنإ لقف لض نمو هسفنل يدتهي امنإف ىدتها

 .(ت«هبنولمعت امع لفاغب كبر امو اهنوفرعتف هتايآ مكيريس
 هيلع بوتكم ريغ مالسإلا ىلإ سانلا وعدي هلل ا ءاشام للف دمح ثكمف

 اونمآ نيذلل تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجب هعاطأ نم رشيي ،لاتقلا

 نم رذنيو ،ميظعلا لضفلا وذ هلل او ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ هلسزو هلل اب

 ال دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران هبذكو هاصع
 .نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي

 امنإو ؛مهتدهاجبو نيكرشللا ةليازعب هرمأو لاتقلا هيلع بتك هلل ا نإ مث
 بحأ اميف هرمأل دافنتساو هلل ا مكحل ريصفددعب رفن هعم نمو ذئموي دمحم

 هبر عيطي نأ هودع ةرثكو نيملسملا نم هعم نم ةلق ذئموي ادمحم عنمي ملف ،هركو
 ةرجهلاب دمحم رمأف اهمكح ىضعميو ،هتيصو ظفجيو ،هليبس يق لاتقلاب هرمأ ذإ
 هاوآف ،ةئيدملا مدقف كلذ دعب هللا لوسر اهيلإ جرخف ؛هباحصأ ةنيدملا ىلإ

 مهسفنأب اوبغري مل و هب اوسنآو ،مهسفنأب هوساوو هورصنو اهلهأ نم راصنألا
 .هسفن نع

 لتاقي لعج نيملسملا نم هيلإ عمتجي نأ هلل ا ءاش نم دمحم ىلإ عمتجا اًملف

 هنع فكو مهنم هلزتعا نم نمؤيو نيكرشملا نم هلتاق نم هلل ا ليبس يف
 هلل ا رمأ كلذ ناكو هودع هيلع رهاظيال نأ ىلع مهنم هدهاع نم دهاعيو

 نإ اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا ليبس يف اولتاق :لاق ذئموي هب هرمأ يذلا
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 صوصنل قملم يضابإلا نع ةوعرلا جرش

 .مكيلإ اوقلأو مكولتاقي ملف مكولرتعا نإفإل :لاقو 3["امنيدتعملا بحي ال هللا

 نع هلل ا مكاهني الل :لاقر «تهمالييس مهيلع مكل هلل ا لعج امف ملسلا
 اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا
 نم ههابشأو اذهب ريسي هلل ا ءاش ام ثكمف .(ةهنيطسقملا بحي هلل ا نإ مهيلإ

 هدي هنع فكف ،مهنم هلزتعا نم نمؤيو نيكرشملا نم هلتاق نم لتاقي ،نآرقلا
 . ودع هيلع اورهاظيال نأ ىلع مهنم هدهاع نس دهاعيو ،هناسلو

 ةخسان ةيآ تلزن اذإف ةدحاو ةلمج لزني ل اضعب هضعب خسني نآرقلا ناكو

 ام ناكو ءاهب لمعلا لجأ عطقنم ىلوألا تغلبو ،تلزنأ يلاب لمع اهلبق لل
 هلل ا هرمأو دهع هلل ا يبن نيبو هنيب ناك نمم ةءارب تلزنأ املف ةعاط اهب لمع

 ،ةفلتخم ةريسب مهيف راسو ىتش لزانم هودع نم لزنت ؛ةفاك نيكرشملا لاتقب

 نم ءيشب مرحي نمل هللا لعجو ضعب نم اهمرح ءايشأ مهضعب نم هلل ا لحأ
 ىلإ برعلا يكرشم هموق اعدف «هنم ءيش ميرحتب لعجي ملام ةمرحلا نم هرمأ
 يف مهنم لخد نم تأ مهربخأو .قحلا نم :سانلا دعبأ ذئموي اوناكو ،مالسإلا

 قح لثم هل بجي هنأو هلبق هيلع ناك ءيشب هذخاؤيال هلل ا داف مالسإلا

 عطقو ،هلام سمخو هلتاق مهنم هكرت نمو ضمهيلع ام لثم هيلعو ،نيملسلل
 مهحئابذ لكآ الو مهنيراوم الو مهحكانم نيملسملل لحي ال هنأو هنم ثاريملا

 مكحب ىضرلا اورهظيو ؛مالسإلا يف اولخدي ىتح ادبأ مهدوهعب ءافو الو
 .هللا نيد يف لوخدلا نود ىهتنم الو ةدم مهلاتقل سيل هنأو ،نآرقلا

 ناك نم ىلإ هللا لوسر بتكف ملع نم ةراثأ اوعدا مهنإف سوملا امأو
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 صوصنلا قعلم ةيضايإلا نع ةوعدلا يتم

 لخد نم هَئأ هباتك يف مهربخأو ،مالسإلا ىلإ هيف مهوعدي باتكب رجهب مهنم
 لثم هل بجي هنأو ،هلبق هيلع ناك ءيشب هذحازيال هلل ا دإف مالسإلا يف مهنم

 نأ مهنم مالسإلا كرت نم ىلع ضرعو !مهيلع يذلا لثم هيلعو نيملسملا قح
 نيملسملل لحي سيلو ،هلامو هلهأ ىلع اهب نمأيو همد اهب مرحيف ةيزحجلا يطعي

 ىتح مهحئابذ لكأ الو ،مهتثراومالو مهتحكانم ةيزحلاب مهءامد مهميرحت ىلع
 مهنم هللا لوسر لبق انلو ؛نآرقلا مكحب ىضرلا اورهظيو مالسإلا اولخد
 مهل لعجف ملع نم ةراثأ اوعدا مهتأ برعلا يكرشم هموق ىلع اهدرو ةيزجلا

 ام لثم هموق نم تي مل نمل تسيل ةمرح كلذ نم هبنومرحي يذلا هلل ا لوسر
 . (ا ذكإرسوجلا هب ىعا

 هب ءاج يذلاب قيدصتلا ىلإو مالسإلا ىلإ مهوعدي ناكف باتكلا لهأ امأو

 هل بحوو نيملسملا نم ناك هب ًرقأو مهنم كلذ فرع نمف قحلا نم هلل ا نم

 مهنم مالسإلا كرت نم ىلع هللا ضرفو ؛مهيلع يذلا لثم هيلعو مهقح لثم

 هلام ىلع اهب نمأيو همد اهب مرحيف ءابحأ نإ ةيزحلا يطعي نأ ادمحم بذكو
 مهئاسن حاكن ةيزخملا مهوطعي نيح باتكلا لهأ نم نيملسملل ًلحأف .هلهأو
 ىتح ادب ا مهدوهعب ةيافوو ،مهتنراومو مهلاجر حاكن مرحو ،مهحئابذ لكأو

 نيملسملل هلل ا لحأ امإو ،نآرقلا مكحب ىضرلا اورهظيو ،مالسإلا يف اولخدي
 مهحئابذو ناثوألا ةدبعو سوجملا ءاسن مرح دقو مهحئابذو باتكلا لهأ ءاسن

 ةمرح مهبتك نم هب اورقأ يذلاب مهل لعجف .مهيلإ هلل ا لزنأ ام ضعبب مهرارقإ
 .ناثوألا ةدبعو سوجملا نم هب مرتحي مل و ،انباتك سردي نمل تسيل

 لهأل نورهظي ثعبلا يف نيكاش مالسإلا يف نيياترم اوناكف نوتقفنمل أو
 نيملسملا دنع كلذ مهعفنف ،مهتلبق لابقتساب مهنم نومرحتيو مهنيد مالسإلا

 مهايإ مهتحكانمل مهدوهعب اوفوو مهحئابذ اولكآو مهوئروو مهوحكانف

 _ كحوب _



 صوصنل قعلم هيايلا هنع ةوعدلا ميبنم

 هلل ا لحأ امنإو إمهنم ريثك ءامد نولحتسير مهنم نؤربي اوناك دقو ،مهتنراومو

 باتكلا لهأ ةحكانم مهيلع مرح دقو {مهدوهعب ءافوو مهتثراومو مهتحكانم

 لعجن ،مهتلبق لابقتساو نيملسملا نيدب مهميرحتب مهدوهعب ءافوو مهتثراومو

 مهتثراومو مهتحكانم اهب نيملسملل لحأ ةمرح كلذ نم هب اومرحي يذلاب هللا
 دحأب ذئموي كلذ لعفي مل و مهنم ةيزحلا ذخأ اهب مهيلع مرحو ،مهدوهعب ءافوو

 .مهريغ رافكلا نم

 ال مث هتلبق لبقتسي نمم لتقلا هيلع لح نم لتقي ألل هللا لوسر ناكو
 نيملسملا نم حكني الو ،هيف ثاريملا عطقي الو ،هلام سّمخي الو هتيرذ يبسي

 لهأ نم نيثدحملا يف هللا لوسر ةريس هنه تناكف لحتو تعت ىتح هتأرما
 هيلع تضم ام نسحأ ىلع هلل ا لوسر ىضمف .مهيف رس تلا هننسو ،ةلبقل

 نيملسملا ىده هب باتكلا مكنروأو كهتمحرو هيلع هلل ا تاولص هلبق ءايبنألا

 نيملسملا فرع ىتح هبن هللا ضبقي مل و ،همارحو هلل ا لالحب قطني مكلبق
 مهيلع متأو مهنيد مهل هلل ا لمكأ ىتح هلل ا رمأب مهن مهيف لمعو ىدهلا عئارشب

 تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا :لاقف هتمعن

 .(1 انيد مالسإلا مكل

 رفك نم ليبسو ،هدهع ىلع هب هذخأ نم ليبسك هدعب هب حأ نم ليبسف

 لتقلا هيلع لح نم وأ قفانم وأ باتك لهأ وأ نثو بحاص نم ليبسك هدعب هب

 ءهدهعب هتلبق لهأ نم لانقلا هيلع لحأو هب رفك نم ليبسك .هتلبق لهأ نم
 نمم ةءاربلا هيف بجي مل نمف انيد هذختاو دمحم دعب هب كسمت نم ىلع هلل ا مكحو

 ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقلإل :نمآ نمل هلل ا لاق هفرعي ىتح كلذ لعف
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 سومنلا قعلم ةيضابإلا نع ةوعدلا يبس

 مهرمأف «(اهأريشك هلل ا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح
 كئلوأل :ةيآ هيلع لزنأ اميف لاقف هلبق هللا ىده نم ءادتقاب هرمأو هب ءادتقالاب

 .تهكهدتقا مهادهبف هلل ا ىده نيذلا

 زيمي ىتح هيلع متنأ ام ىلع نينمؤملا رذيل نكي مل هنأ ادمحم هللا أبنأو

 اهب اولبت ةنتف مهفل ضرعت ىتح مهرذيل نكي مل هنأ هأبنأو بيطلا نم ثيبخلا
 نوتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملأ :لاقف مهرابخأ

 .هئينيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هلل ا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو

 هيلإ هلل ا لزنأ امب مصتعاف ةنتفلا نم هدابع هب لتبم هنأ هلل ا هأبنأ ام [ا]دمحم رذحف

 هلل ا هفوخ امل افئاخ ىضم ىتح هسفنل هاضتراو ،ةنتفلا نم هاًحنف هباتك نم

 .ريخلا نم هيف هلل ا هبغر اميف ابغار

 عمجأو مهنيدل ض هنأ اوملعف مهرمأ ىف نونمؤملا رظن هلل ا لوسر قوت املف

 مهنيب ذخأي !مهسفنأ نم ةفيلخ مهيلع اوفلختسي نأ هلل ا رمأل ظفحأو مهتملكل
 مسقيو ‘همكحب يضقيو هدودح ميقيف ،هلل ا رمأب مهنيب مسقيو هللا باتكي

 لدعلا لهأو هلل ا ىلإ مهبرقأ نع نولأي ال مهسفنأو مهنيدل اوراتخاف شهمسقب
 ءالب هلل ا رمأ ىف نسحأو ًالمع ناميإلا يف مهمدقأل مهقفوو هلل ا مهادهف ةنامألاو

 نيرجاهم ةكم نم اجرخ ذإ راغلا يف هبحاصو ةباحص هلل ا لوسرل مهمدقأو

 هلل ا يبن ةنسب ىدتقاو .امامإ نآرقلا ذختاف قيدصلا ركب ابأ اوفلختساف ،هلل ا ىلإ

 مزلو قحلاب مهيف لمعف دمحم ةمأ رمأ نم هيلو امع هلئاسو هبر يقال هنأ ملعو
 .هلل هسفن دهتجاف هتنامأو هتيعر يف رظن هلل ا رمأ هءاج املف ،لدعلا مهيف

 هللا باتكب لمعف ،نينمؤملا ةروشم نع باطخلا نب رمع فلختساف
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 سومنلا ملم يرضايإلا رنع ةوعدلا جنم

 ى ىرخأ رومأ هب تلزن مث :ركب يأ ةنسب ذخأو .هللا لوسر ةنسب ىدتقاو

 ؛ركب وبأ اهيف رسي مل و زلف هللا لوسر نم ةنس الو قطان نآرق يف نكت

 نأ ماشلاب هلماع هيلإ بتكو ،فاريملا ضئارف نم ءايشأ يف مكح نم لوأ ناكف
 لاكنب الإ اهوعدي مل مهنأو ؛سانلا نم ريثك ىلع بلغت تداك دق رمخلا
 نب رمع اهيف نس ةريثك رومأ عم اهيلع لكنيل ةدلج نينامن اهيلع دلجف ديدش

 لك ىلع اقح هيأر داهتجاو ،نيملسملا ةروشم نع هب تلزن نيح اننس باطخلا
 اوعيطأو هلل ا اوعيطألت :لوقي هلل ا نأل اهب لمعو ءاهب ىضري نأ ملسم

 نإ لوسرلاو هلل ا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا

 نم ناكف «("هاليوات نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هلل اب نونمؤت متنك
 هلل ا رمأ هظفحب قحلا ىلع مهتنواعمو مهتعاطب نيملسملا هلل ا رمأ نيذلا رمألا ةالو

 كلسو ،هبر ةعاطب لمعف هب لزن اميف نينمؤملا هترواشمو هتعاط يف هعابتاو
 نازيملا ف امهقفاوي ال ايندلا يف لمعلا ي امهغلخي نل هنأ ملعو ،هيبحاص ليبس

 ىدتقاو امهعينصب كسمن ائيش ايندلا يف امهتباحص هنع ىغت الو ،ةمايقلا موي

 .هل نولوتم هنع نوضار نونمؤملاو ،رمألا نم كلذ ىلع هلل ا هافوت ىتح امهادهب

 ثكمف ،مهنم ىضرو نيملسملا ةروشم ىلع نافع نب نامثع لمعتسا مث
 هب تلامو دمألا هيلع لاط هنإ مث ،هّبن ةنسو هلل ا باتكب لمعي هلل ا ءاشام

 ناورم ىطعأو ،ةلود هبراقأ نيب لاملا لعجو {ةعدبلا ثدحأو ةنسلا ريغف ،ايندلا

 نب ديلولا ىطعأو «نيرحبلا ةقدص مكحلا نب ثراحلا ىطعأو {ةيقيرفإ سمخ

 لفون نب ث راجحلا ىلإ مهرد فلأ ةئامالثب مكحلل بتكو بلك ةقدص ةبقع

 هيف مكحو هللا مكح اذه يف ىدعتف .ىرقلا نم اهيلي امو ةكم ىلع ناكو

 مه كلنلوأف هلل ا لزنأ امب مكحي مل نموا :هلل ا لاقو ،هلل ا لزنأ ام ريغب
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 صومنلا ملم يضابإلا نع ةوعرلا رن

 .هنورفاكلا

 نيملسملا ريمأ مقرألا نب هلل ا دبع هءاجف اميظع الام هللا نم فلستساو
 نب هلل ا دبع ىلع لاط املف ،هللعيو ،هلطامي قفطف هاضاقتي مهلام تيب ىلع

 سيلو نيملسملا لامو هلل ا عو وه امنا هلبق ام ىدو ام ألإ هلل ا هدشنأ مقرألا

 يضقأ ال هلل او لاملا اذهو كلام :كلذ دنع نامثع لاقف ،هب كيباحأ نأ يل لحي

 عفدف . انحتافم انيلا عفداف تهرك نإو حيتافملا انل كسمت نأ تئش نإف ائيش هنم

 .تيقب ام عيش ىلع كل لمعأ ال هلل او :لاقو حيتافملا مقرألا نب هلل ا دبع هيلإ

 هلهأو هتانبل هيدهي قفطف قارعلا نم لامب يرعشألا ىسوم وبأ هيلإ مدقو
 ،لاملا كلذ يف هعينص نم ىأر امل اعومد ىسوم ييأ انيع تضافف ‘فاحصلاب
 ىسوم ابأ اي يكبت مل :كلذ دنع لاقف ،هءاج اذإ لاملاب رمع لعفي ناك ام ركذو

 ءاغتبا يبراقأ يطعأ انأو هللا هجو ءاغتبا هبراقأ عنمي ناك هلل ا همحر رمع نإف

 نم دنع نب هيف قحلا كرت نم روجو ضعبل فلاخم اذه ضعبو ؛هلل ا هجو

 .همهفيو هلل ا رمأ لقعي

 نيملسملا نامهس مهعنمو «مهنامهس هبراقأ يطعي هلل ا همحر رمع ناك

 نامهسو مهنامهس هبراقأ نامثع ىطعأ امنإو ،ةرخآلا رادلاو هلل ا هجو ءاغتبا

 .عابرلا هب انتباو نيضرألا هللا لامب ىرتشاو ايندلل ةعينصلا ةدارإ نيملسملا

 ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال يكل :هلل ا لاقو هلهأو هدلو ىلع هضافأو

 .نوملاظلا مه كئلوأف هلل ا لزنأ امي مكحي مل نم هأ ىضقو .هلممكنم

 نأ ىبأف نيملسملا احلص نم ةفوكلا لهأ نم الحر ةبقع نب ديلولا لتقو

 لزنأ امع مكحي مل نم هَنأ ىضقو .(!)%سفنلاب سفنلا :هلل ا لاق دقو هلتقي
` 
 م

 .نوقسافلا مه كئلوأف هلل ا
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 صومنل قملم ةيضابإلا نع ةوعرلا عجرنس

 لاقو ،هنم هتبارقل دحلا هيلع ميقي نأ ىيأف رمخلا ةبقع نب ديلولا برشو

 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأيئ» :هلل
 ىوهلا اوعبتت الف امهب ىلوأ هلل اف ريقف وأ اينغ نكي نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ
 .(1 )هأريبخ نولمعت امب ناك هلل ا نإف اوضرعت وأ اوولت نإو اولدعت نأ

 لاقو هلهأو هتيشاح اهيف ىعرأو {ةيدابلا لهأ نم رطقلا عضاوم ىمحو
 لق ًالالحو ًامارح هنم متلعجف قزر نم مكل هلل ا لزنأ ام متيأرأ لق :هلل ا
 بذكلا هللا ىلع نوزتفي نيذلا نظ امو نوزنفت هلل ا ىلع مأ مكل نذأ هلل آ

 .تهنوركشي ال مهرثكأ نكلو سانلا ىلع لضف وذل هلل ا نإ ةمايقلا موي

 لقت :هلل ا لاق دقو ،ةيطعألا ف مهكرش ةفاخم داهجلا بارعألا عنمو

 وأ مهنولتاقت ديدش سأب يلوأ موق لإ نوعدتس بارعالا نم نيفلخملل

 لبق نم متيلوت امك اولوتت نإو انسح ارجأ هللا مكتوي اوعيطت ن إف نوملسي

 .(ثهمئاميلأ اباذع مكبذعي

 عم اودهاجي نأ هدعب رمعو ركب وبأ مهاعدر هللا لوسر مهاعد دقو

 .همدقو مالسإلا يف هتلزنم ردقبابع اولضفي نأ الإ لاملا يف مهوساويف نيملسملا

 :هلل ا لاقو ىدهلا ليبس ريغ هيف عبتاو هلل ا لوسر ة ةنس نع كلذ ىف بغرف

 نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نموزل
 . (4)‘هاريصم تءاسو منهج هلصنو ىڵوت ام هل ون

 يوذ نم ءاهفسلا لمعتساو ،هللا لوسر باحصأ نم ءاهقفلا لزعو
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 صوصنلا قعلم يايإ هنع ةوعدلا يبنم
 رومأ يف ننسلا نم ريثكب ةلهج قحلا نع ةافج (!)مهايشأ هتنذخ مهو .هتبارق
 قحلا ريغب اهيف مكحو هاوه اهيف عبتا ىصحت اهلك سيل يصاعملا نم ةريثك
 قحلاب سانلا نيب مكح اف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دوواد ايا :هلل ا لاقو

 مهف هلل ا ليبس نع نولضي نيذلا نإ هلل ا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتتالو

 هاوه عبتا نمم لضأ نموإلل :لاقو 3(تهيباسحلا موي اوسن امب ديدش باذع

 اميف نونمؤملا هملكف .(ة»هينيملاظلا موقلا يدهي ال هلل ا نإ هلل ا نم ىده ريغب

 نم مهيلع ناك يذلا اوَدأو هل اوحصنو اهيف هوعجارو هلل ا يصاعم نب بكر

 نم ةفئاط جرخأو مهاذأو مهمتشو ،مهيأر هفسو مهتحيصن مهناف .ىتلا

 نب هلل ا دبع جرحأو ءهلل ا دبع نب رماع جرخأو رذ ابأ جرخأف قح ريغب مهرايد

 رامع برضو ناحوص نب ديز جرخأو ،ناميلا نب ةفيذح جرخأو ،دوعسم

 نوكفست ال مكقانيم هلل اذخأ اذإو :هلل ا لاقو هنطب قتف ىتح رساي نب

 متنأ مث نودهشت متنأو متررقأ من مكرايد نم مكسفنأ نوجرخت الو مكءامد

 مهيلع نورهاظت مهرايد نم مكنم اقيرف نوجرختو مكسفنأ نولتقت ءالؤه
 مهجارخإ مكيلع مرحم وهو مهودافت ىراسأ مكوتاي نأو ناودعلاو منالاب
 الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج امف ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونموتفأ
 لفاغب هلل اامو باذعلا ةشأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا يف يزخ

 مهنع ففخي الف ةرخآلاب ايندلا ةايحلا اورتشا نيذلا كئلوأ نولمعت امع

 ،هيلع سانلا نعط هل نوعمتسي سيساوج ثعبو ،(4ه%نورصني مهالو باذعلا
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 سومنلا قملم 2 عجرن

 بقاعو هللا ءيف نم هقح اهب همرحف هيلإ اهوعفر لجرلا نم ةملكلا اوعمس اذإف
 :هلل ا لاقو .ريزعتلاو دلجلاو ،مهيديأ يئ يلا مملاومأ عازتناب كلذ ي الاجر

 نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال اونمآ نيذلا اهيأي
 كلذ لعفي نمو اميحر مكب ناك هلل ا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت
 . اريسي لل ا ىلع كلذ ناكو ران هيلصن فوسف ًاملظو اناودع

 هليق ىده نم هلل ا ليبس نع هتبغرو هلل ا مكح هكرت نونمؤملا ىأر املف
 ءافأ يذلا هلل ا ءيف نم مهقح نينمؤملا هنامرحو ،لاملا هتلادإو ،دودحلا هليطعت يف

 هجارخإو ،هيف هلل ا اهعضو يذلا اهعضوم ريغ يف ةقدصلا هعضوو ،مهيلع

 ملوأ هب لزن املف .هولتاقيل ضرألا لك نم اوراس ،مهغلبو مهرايد نم نينمؤلل

 ل بوتأ يتإ :راصنألاو نيرجاهملا نم نينمؤملا ىلإ لسرأ ،هوعقاوم مهنأ نقيأو

 هللا دهع كلذ ىلع مهاطعأو .دودحلا ميقأو ،اهلهأ ىلع ملاظملا درأو !هلل ا

 .مكتيطعأ امي رموقأل :هقانيمو

 ءاهب لمعي ناك ةيصعم نع عزني ملف ،هنع شيجلا عجرو هنم كلذ اولبقف

 يف ةبقع نب ديلولا دلج هنأ ريغ ءادح مقي مل و «اهلهأ ىلع ةملظم ددري مل و

 اوعجر نيح نيملسملا سوؤرب بتكو ،لتق يذلا لجرلاب هلتقي نأ ىبأو ،رمخلا

 اوبراح دق مهنأ ،اهنع هوهنو هلل ا يصاعم هيلع اوركنأ ذإ رصم لماع ىلإ هنع
 نم هلجرر هدي عطقب رمأ نم مهنمو هلتقب رمأ نم مهنمف ،هلوسرو هلل ا

 اإف ،لولنلاو بعصلا ىلع ماشل لمأ لإ ثعبا نأ ةيواعم ىلإ بتكو

 لماع ىللإ هباتك ىلع نوملسملا رهظف {ةعاطلا اوفلخ دقو اورفك دق ةنيدملا لهأ

 روعألا وبأ هنأ نومعزي همسو هيلعو هلمج هتحتو هدرب هيلع هديرب عم رصم

 ٠.0. :ءاسنلا ةروس -]
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 سومنلا قعلم هيضايإل دنع ةوعدلا جبنم
 معزت ملأ :اولاقف باتكلاب نامثع ىلإ اوعجرف ،نالوخ نم لجر هعم ،يملسلا

 نإف :اولاق .يردأ ال :لاق ؟باتكلا انه امف :اولاق .ىلب :لاق ؟بوتس كنأ

 كمتاخ تيطعأ نم رظناو ،هطخ انفرع دقف ،©بتك مل كبتاك لسف ائيرب تنك

 باتكب هبشو ،يمتاخ يلع شقنتسا لوقت تنك نإف ،باتكلا اذه ىلع هب متخي

 ىلإ عفدي نأ هرمأ نم كرهظ بحاص لسو هثعب نم ديربلا انه لسف ،يتاك
 انل رمألا اذه انل تررقأ نإف كدرب هاطعأ نم ديربلا لسو ،كلمج ديربلا اذه

 .هسفن ىلع هماوس نأ الإ ريذاعملا هيلع تقاضو .ذخأ نأ امل تقدص دقف ،هرارقإ

 نأ هلل ا نيد يف هل حلصي مل ائيرب كلذ نم ناك ولو {هلك اذهب يل ملع ال :لاق

 ىبأو ،هبحاص هتنأ نينمؤملل نيت اًملف ءهبحاص ملعي ىتح أدبأ رمألا اذه عدي
 ملاظملا تددرو دودحلا تمقأ تنأ نإ انه نع ضرعتس :اولاق «هب ةي نأ

 ددراف :اولاقف .مهيلع ىبأف ،انئامد ىلع فاخن الو مهتن ال نم انيلع ترمأو

 ©كنم هعزن انل ماحم الف "كلهأ نم دحأ نم هتثرو ثاريمب سيل هنإف انرمأ انيلع

 نإف ©نيملسملا عم كمهس كيلع يرخو اننيد ىلع مهتن ال نم انيلع لمعتسنف
 انرمأ انيلإ كدرب كرجأيو {ةمايقلا موي هلل ا كئربيسف هب كانمهتا اًمم ائيرب كت
 نم ءيشلا لجرلا يلوي دق هنإف ،كبسح هلل اف اقطن نكت نإو ،كانمهتا نيح

 ،هريغ اهيلوف اهنم تعزن هومهتاو مهلاومأ مهيلع رفوي مل وه اذإف ىماتيلا لاومأ
 ددراف {هيف لدعت ملف ©ىماتيلا لاومأ نم ربكأ وهف دمحم ةَّمأ رمأ تيلو دق تنأو

 .مهيلع ىبأف .مهرمأ مهيلإ

 نب ريثك لآ نم لجر ىمر «لسرلا مهنيب فلتختو ،هنوعجاري مه امنيبف
 ،هلتقف مهسب ضايع نب رانيد هل لاقي ميشأ نم نيملسملا نم الجر تلصلا

 .هلتاقب يل ملع ال :لاق .هب هدقاف ،هلتقف ارانيد ىمر انالف نأ هيلإ اولسرأف

 اًملف ©كلذ مهيلع ىبأف .هعفد ررقاف .ةنيبلا هلتاق ىلع ميقن نحن :هيلإ اولسرأف
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 سومنلا قعلم يضابإلا دثع ةوعرلا 1

 هننقف ،هولتاق هنود لاحو هايإ مهعنمف هلبق حلا مهبلط يف نونمؤملا رذعأ

 مهنم ةنيدملا لهأ نم ارفن هعم اولتقو ،اهنم بئاث"ريغ هتلالض ىلع نوملسملا

 مكحب مهيف اومكحف .ةلالضلا نم هيلع وه يذلا لثم ىلع شنحألا نب ةريغلمل
 اوسْمخي مل و مهيرارذ اوبسي ملف ،هتلبق لبقتسي نمي همد لح نميف هلل ا لوسر

 نددتعا ىتح ؛مهباسن اوحكنتسي مل و !مهنم ثاريملا اوعطقي مل و ،مهلاومأ

 .جاوزألل نللحو

 رس امل عابتالاو هللا باتكب لمعلا هيلع اوذخأو ًايلع اوعياب نيملسملا ةمث

 ىق راج هنإ لوقي نأ سانلا نم ذئموي دحأ عطتسي ملف ،هدعب ناتفيلخلاو مهيبن

 اًمل مهعابتأو ريبزلاو ةحلط ًركلو ؛لدعي ملف مسق وأ انح عاضأ وأ مكح

 نم اوناك دقو اومعز همدب نوبلطيو ،نامثع نولوتي اوماق ةرامإلا مهتأطخأ

 ىلع هصرحأو ؛عنص امل ةركن هلشأو لتق ىمح نامثع ىلع مهلك سانلا دشأ

 اوغيي نأ مالسإلاو هللاب مهوركذو لمجلا موي نوملسملا مهملكف ؛هكاله

 باجح مهيلإ اوقرخو قحلا مهيلع اودعتف إمهلتق مهوضرعي نأو مهيلع
 يذلا مهودع نم مهارأو نيملسللا هللا رصنف ؛لاتقلاب مهودبو ،مالسإلا

 !مهنم هددع ىصحي ال نمو «مهتاداس اولتقو ،هلل ا نذإب مهومزهف كنوبحي

 نامثع يف مكحيو ،هتلبق لهأ نم نيثدحملا يف هللا لوسر مكحب مهيف اومكحف
 .هعم اولتق نمو

 نيضار نامثعل نيڵوتم ،هتعيشو ةيواعم ماشلا لهأ اوقل ىتح اوراس مث

 مالسإلاو هللاب مهوركذو قحلا ىلإ نوملسملا مهاعدف {هيلع ناك يذلا رمألاب
 الاتق نيفصب اولتتقاف قحلا مهيلع اودعتف ،مهلتق مهوضرعي نأو ،مهيلع اوغيي نأ

 نيملسملا ليبس نع بغر ايلع ا مث ںىلتقلا ترثكو سلنلا حرق ىتح {اديدش
 يضقي هلل ازا :لاقو هيف هللا مكح دق رمأ يف هلل ا ريغ مكحف اهيلع اوضم يلا
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 سومنلا قعلم يضابإلا هتع ةوعرل جنم

 عيمسل ا وه هلل ا ن ! ءيشب نوضقي ال هنود نم نوعدت نيذلاو وح اب

 ي هلل ا مكح ناكو .(تيينيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ :لاقو .("ئريصبلا

 نيآلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتحو هلل إ رمأ ىلإ اوفي ىتح مهولتاقي نأ مهودع
 .هلل

 ] هعضاوم نع هلل ١ مالك اوفرح رو ،هنع اوبغرو كلذ 0 هلل ١ مكح اولطعف

 نوفيي ةيلهاجلا مكحف أو :هلل ا لاقو ،هلل ا هلزنأ ام ريغ ىلع نآرقلا اولرأتو

 همكحب اوضر يذلا ناكو ‘ (ة×هنودقوي موقل امكح هلل ١ نم نسحأ نمو

 ةوادع هل مهش ا نم همكحل اعبت هلل ا مكح اولعجو مهودع نم هيلإ اومكاحت و

 لق : هيبنل هلل ا ل اقو ؛هلل ا رون ء افطإ ىلع مهذخأو مهتكله ىلع مهصرحأو

 . (4»هبالصفم باتكلا مكيلإ لزنأ يذلا وهو امكح يغتبأ هلل ا ريغفأ

 نم را معزو هلل ا نيد ف روجلا لهأ مكحو ءامكح هلل ا ريغ ولع ىغتباف

 هنم تئرب ،رفاك هيف هلل ا مكح دق رمأ يف هلل ا ريغ مكحي نأ ىيأف هبر ةعاط مزل

 .ةلالض نيمكحلا ميكحت لبق مهاتومو نينمؤملا 0ة)التق ليبس عابتا نأو ،ةمذلا

 .هلل ا دنع قزرلاو ةايحلاب مهل وجريو مهالوتي كلذ يف وهو

 لمجلا مويو نامثع لتق موي هسفن هيلع وه ناك نم ىلع ماقأ نم معزو
 ىضم نمي ةعاربلاو نيملسملا ةيالو ىلإو قحلا ةعجارم ىلإ ةلالضلا لهأ اعدو
 هل لالح لالض هيلع مهدهاج هنع اوضرعأ و كلذ اوكرت ناف { ملظلا ةمئأ نم

 .20 :رفاغ ةروس -1

 .8 :نيتلا ةروس -2

 .50 :ةدئاملا ةروس 3

 .114 :ماعنألا ةروس 4

 .«ىلتق» :باوصلا ًراعلو اذك

 



 صوصنلا نعل هيايلا هنع ةوعدلا ينم
 . مدلا مارح املسم ناك دق أ معزي وهو ،همد

 نم ىضم نم ليبس نع هتبغرو هلل ا مكح ههيفست نوملسملا ى ار اًملف
 يف هميكحتو ةنتفلا لوزن دنع سانلا هيلع اودهاج يذلا رمألا هكرتو نيدتهملا

 ونع هلانق نم نمؤي وأ هيلع هوعياب يذلا رمألا نع هعوزنو ؤهلل ا ريغ هلل ا نيد ؟۔ا١\
 و ّ `
 ص ف

 نومكحي اوجرخو اهوعلخ هلل ا نيد رهظيو هسفن ىنفت ىتح { مهرودعر هلل ١

 .كح هكرت و هل نينرافم .نيبكاحل ريخ وهو هلا مكحب نوضريو نآرقل
 ايندلا ةوهش اوكرتف }هلل ودع رفاك هنأ دهشي ناك نم مكحب هرارقإو ،هلل ا

 .هلل ا ةاضرم ءاغتبا سفنألا اورشو اهتذلو

 نوضريو هدحو هللا نومكحي نيملسللا جراوخ كلذ ىلع تعباتت مث
 نولحتسي الو مهموق ةيرذ نولتقي ال نيملسملا نم مهلبق ىضم نم ليبس

 ثاريملا نوعطقي الو مهلاومأ نوسمخي الو مهنوضرعتسي الو ،مهئاسن جورف

 :مهريغ نمر مهدوهعب نوفويو امهريغ ىلإو مهيلإ ةنامألا نودؤيو !مهنم

 يف نوكشي اونوكي نأ ريغ نم مهموق نم لزتعملاو فاكلا مهدنع نمأيو
 ،لالضلا الإ قحلا دعب سيلو ،ةلزنم لطابلاو قحلا نيب مهلذاخت الو ،مهتلالض

 تكلم امو ليبسلا نباو ميتيلاو بحاصلاو راجلا قح نوفرعيو محرلا نولصيو

 نوباحتي ،هلل ا هاطعأ يلا ةليضفلا مهيضامل مهدعاقو مهيضام ىلوتيو ،مهنامتأ

 مهريقف مهُتغ يساوير هلل ا ةاضرم ءاغتبا اضعب مهضعب ىلوتيو ،هللا بحب

 .ةرخآلا رادلاو هلل ا هجو ءاغتبا

 مهودع ىلع مهئايلوأ نم مهفلخ نمل اوكرت .ةفئاط مهنم تضم اذإ
 ريثك رشب كلذ ىلع ىضمف هلل ا رمأب ملعلاو لوقعلا يوذ دنع ةتباثلا ةجحلا

 .نينمؤملا نم

 نوريسي هلل ا ءاش ام اوثكمف !هباحصأو قرزألا نبا مهدعب نم جرخ مث

 



 صوصنلا قعلم ةيضابإلا تع ةوعدلا جن

 مهولزنأ نأ موق ناثنش مهمرج مهنإ مث جراوخلا نم مهلبق ناك نم ةريسب

 مهحكان دقو مهتحكانم اومرحو "مهنم ثاريملا اوعطقف ،ناثوألا ةدبع لزانم

 مهوفلاخ دقف ،نولوتي نم هب لمع ىده كلذ نكي نإف 3 مهنراوو نولوتي نم

 نم مهتيلوتب اولض ةلالض كلذ نكي نإو ،هب لمع نمم ةءاربلاب مويلا اونادو هيف
 مهيرارذ لتقو مهلاومأ سمخو مهئاسن حاكنتساو مهموق ابس اولحتساو هب لمع
 .مهضارعتساو

 يذلا نكي نإف مهموق نم كلذ نم ائيش نولحتسي نولوتي نم نكي ل و

 نم ةءاربلاب مويلا اونادو ،هيف مهوفلاخ دقف ىده مهموق نم نولوتي نم هب لمع
 مهرجأتسا نم اوريجي نأ اوبأو هيلع مهولوت دقف ىده ريغ نكي نإو هب لمع

 ناثوألا ةدبع لزانم مهنأ نودهشي مهو لل ا مالك عمسي ىتح مهموق نم

 مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو :هيبنل هلل ا لاقو

 .(")ه؛نوملعي ال موق مهنأب كلذ هنمأم هغلبأ مث هلل ا

 رمأ نيذلا نوكرشملا عمس دقف مهريجن الف هلل ا مالك انموق عمس دق :اولاقف

 .عهاذه لغم انلقل ءاشن ول انعمس دق :اولاقف ،هلل ا مالك مهراوج هلل ا
 .(ه“ينوبلغت مكلعل هيف اوغلاو نآرقلا اذه اوعمست ال اورفك نيذلا لاقو

 .(4)هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تيال اولاقو

 نمم اولبقي نأ اوبأو ،ةّبحع موقلل اولعجو هرمأ امك هلل ا ين مهراجأ مث

 مكح هنأ نومعزي مهو مهمكحب مهرارقإو {ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ مهاتأ

 .6 :ةبوتلا ةروس -1
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 صوصنلا قعلم يضابإلا تع ةوعرلا عرشم

 مهليبس اوتخف ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف :هيبنل هلل ا لاقو .هلل ا

 . (ا)ئميحر روفغ هلل ا نإ

 .ةنسلا هب تضمو ملسأ نم الجر هللا لوسر مجر دقو ،مجرلاب اورفكو

 نأ هلل ا لأسيو ،ةايحلاب مهل دهشيو مهالوتي ناك نإو يبارعأ لك نم اوؤربو

 نم بارعألا نموإل :هلل ا لاق دقو هئادعأ داهج نم مهقزر يذلا لثم هقزري

 لوسرلا تاولصو هلل ا دنع ت ابرق قفني ام ذختيو رخآل ١ مويل او هلل اب نمؤي

 اورفكو .(ت»ميحر روفغ هلل ا نإ هتمحر يف هلل ا مهلخديس مهل ةبرق.اهنإ لأ

 اولوتو ضمهه رافغتسالاو مهتيالو اومَرحو «مهلاومأو مهعامد اولحتساو ،مهتدعت

 مهٹيراوم نولحتسيو ؛مهلاومأو مهامد نومرحيو مهتدعق نولوتي اوناك اموق

 نم هب لمع ىده كلذ نكي نإف مهنم كلذ اوملع دقو مهل رافغتسالاو

 .هيف مهوفلاخ دقف ،نّولوتي

 اورفك دقف أرفاك ىلوت نولوتي نم نكي نإو هيلع مويلا ىلوتي نم اورقكو

 مهبذعف نورفكي امنأ اومعزف رافكلا يلوت ىلع مهايإ مهتيالوب مه اورفكو

 اوبوتي نأ هلل ا مهرمأ دقو مهنود مهايإ مهرفكي

 هدري ملف ،هنامإ متاك ثكمي نأ هلل ا ءاشام نوعرف لآ نمؤم ثكم دقف

 نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي الل :هلل ا لاق دقو .هايإ هنامتكب هيلع هلل ا

 مهنم اوقتت نأ الإ ءيش يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود
 نأب ًالإ رافكلا نونمؤملا يقتي فيكو هةيقتلا يف نينمؤملا هللا ضرحف .(تةاقت
 ام متكأ اوناك اوجرخ اذإ مهنأ عم ؛مهنيد مهومتكيو نوبحي ام مهل اورهظي

 .5 :ةبوتلا ةروس -1

 .99 :ةبوتلا ةروس -2

 .28 :نارمع لآ ةروس 3
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 سومنلا قعلم ةياي هنع ةوعدلا جبنم
 :نولوقيف ،مكنيد ئلع اوضرعأ :لوقيف هيتأي لجرلا كلذو ،مهنيدل طق اوناك

 يف هولبق مهسفنأ يف امم ائيش أطخأ نإف ،هب تنأ انربخأ نكلو ،رمغكن اذإ انإ ال

 رمأ يلا تانامألا لكأ لالحتسا نم ىصحت اهلك سيل يصاعملا نم رومأ ءيش

 ادحأ أو عفر دق قافنلا تأ مهنودهشيو ،نونمؤملا اهب افوأو كاهب ءافولاب هلل ا

 نأ قراسلاو ينازلل رفغي هلل ا أ مهنودهشيو كاقفانم نوكي نأ عيطتسي ال
 نإ هلل ا يبن ةباحص تراجأ قافنلا نم ريجت ةباحص تناك ولو ،مهيف نوكي

 ريغ يغتبي نموإث مالسإلا وهو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ نم هيلإ مهاعد اولبق

 .ههمنيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسإلا
 مهنأ مهموق ىلع اودهشف ،هباحصأو ةدجن ةماميلا لهأ مهدعب نم ناك مث

 هللا مرح ام مهحئابذ لكآو مهئاسن حاكن نم اولحتسا مث ناثوألا ةدبع ةلزنم

 باتكلا لهأ لزانم انموق لزنن انإ اولاق نإف مهحئابذو نيكرشملا ءاسن نم
 دعب مهنم ةيزحلا ذخأدحب نومرحي مهنإف مهعاسنو مهماعط انل هلل ا لحأ نيذلا

 الو رخآلا مويلاب الو هلل اب نوسؤي ال نيذلا اولتاق :نينمؤملل هللا لوق
 باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيديالو هلوسرو هلل ا مرح ام نومرحي

 لهأ يف مهموق دهعب اوفوأو .("نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح
 لحي سيلف اقح مهدوهعب ءافو نكي نإف مهيلع كرشلاب نودهشي مهو ،ةمذلا

 اولضي ناثوألا ةدبع لزانمعب اونوكي نإو ناثوألا ةدبع لزانمب مهولزني نأ مهل

 اودهاع دق ناثوألا ةدبع اودجو ول نيملسللا أ كلذو ،مهدوهعب مهئافوب

 ةرجه مهيلع نأ اومعزو .مهنم دحأ دهعب اوفوي مل سوحلاو ىراصنلاو دوهيلا
 حتفلا ماع ةرجهلا تعطقنا دقو }ةكم نم هباحصأو يبلا ةرجهك مهموق راد نم

 . داهج وه امنإ رمألا راصو
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 صومنل قعلم ةيضابإلا تع ةوعرلا جرم

 داهج نكلو مويلا دعب ةرجه ال» : لاق لز هللا لوسر تأ انغلب

 ةنتف نم ال ةرجه ىلع وهو ةرجه دعب ةرجه مهيلع قح اهنأ اومعزف {«ةينو

 :هلل ا لاقو فلتخم مهيأرو مهرمأ نم اذهف ،ىلوألا مهترجه لطبت اهنوبيصي
 ابتس لعف اولحتساو (ا»هاريغك افالتخا هيف اودجول هلل ا ريغ دنع نم ناكولو

 مك مل و ،مهل ثاريملا عطقو مهضارعتساو مهلاومأ سمخو مهيرارذ لتقو مهموق

 نم ءيشب ىلألا جراوخلا نم نولوتي نمو لمجلا مويو نامثع اولتق موي نولو
 هيف مهوفلاخ دقف ىده مهنولوتي نم هب لمع يذلا نكي نإف ماكحألا هذه

 دقف ىده ريغ نكي نإو إمهئادهب ىدتقا نم اورفكو مهليبس نع اربغَرو

 .هيلع مهولوت

 مهنإف مهايحأ اونمأ اوناك مهنأ مهموق يبس اوكرت امنإ انءايلوأ نإ :اولاق نإف
 مل و ؛مهلاومأ اوسمخي مل و ؛مهعاسن اوحكنتسي مل و مهنم اولتق نم ةيرذ اوبسي م

 .نولوتي امم ءيشب هعم اولتق نمو نامثع ي اومكح

 مل نيملسملا ف .هب سلنلا اوفلأتساو كلذ نع اوهزنت انءايلوأ نإ :اولاق نإف

 يدتقي امنإ اوملع دقو ،هب مهرمأ يذلا هلل ا مكح اوذفني نأ نع اوهّرنتيل اونوكي

 يه ماكحأب سانلا اوفلأتسيل اونوكي ملف مهلعفب كلذ يف مهئايلوأ نم يدتقي نم

 ول مهنأ هللا دمحب ملعيو ؛مهعابتأ نم مهدعب نم مهب ىدتقا نملو ضمهل ةلالض

 مهئارقف نيكاسم نامهس اوكرت ام مهلاومأ سمخو مهموق ابس نولحتسي اوناك

 مهيلع اورمي مل ةقشلا يديعب ليبس ءانبأ نامهس الو ،مهئابصن ىلإ ةقافو ةجاح

 مهف اونذأيف اولقعي مل راغص ىماتي نامهسالو ،اهيف مهل اونذأيو اهنم مهولمحيف
 اونسحي نأو {مهلاومأ ىماتيلا ىلع اورفوي نأ هللا مهرمأ دقو .مهنامهس يف

 نإ انلصي ال رصب رصقو ةلاهج مهب كلذ ناك :مهنم لاق نمف مهتيالو
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 سومنلا قعلم هيضايإل هنع ةوعدملا يجنم

 نولمعي موق نم مويلا نوزربي موق يلوت مهلصي ال هنأ نومعزي فيكف .مهانيلوت

 رمخلا براشو قراسلاو ينازلا اولوتو ‘كرشلاب مهيلع نودهشيو ؛مهلمع لثمب
 لاومأ لكآو ادمعتم .قحلا ريغب هلل ا مرح لا سفنلا لتاقو ةنصحملا فذاقو
 ريغب مكاحلاو ،اهيف هلل ا مكح ملع دقو {ةالصلا كراتو ملع ىلع ابرلاو ىماتيلا

 نع هب هلل ا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكآو ،هباتك يف هلل ا لزنأ ام

 هتمعو هتخأو هتنباو همأ حكانو ،همَّرح دق هلل ا نأ ملعي وهو ،ةرورض ريغ

 يف مدقت دق هلل ا نأ ملعي وهو ةعاضرلا نم هتخأو هتعضرأ قلا همأو هتلاخو

 لاملا ةلادإ نم ىصحت اهلك سيلو ةريثك ءايشأ يف ةظعوملا هيف هنم تقبسو ،كلذ

 مهموق ءاسن نم يثانألا كلم ميرحتو لاجرلا ةبحمو ةنامألا لكأ لالحتساو

 اومرح و مهدنع هيلع نمأ هب رقأ نإف ،لاتقلا نع مهنم لقث نمو قافنلاب ريرقتلاو
 يذلاب مهدنع نمأف همد اولحتسا ملسم هنأ معزو قافنلا نم ئرب نإو همد

 يذلا مهدنع فاخو هلعف نم مد هب لحيو هلل ا لوسر دنع هب فاخي ناك

 هللاب مهملع ةلقل }هلعف نم مد هب مرحيو هلل ا لوسر دنع هب نمؤي ناك

 .هرمأ نم ريثكب مهتلاهجبو

 هالوت نم ريفكتو ،هلامو همد مهلالحتساو مهنم عجارلا مهريفكت اهنمو

 اورقكو هنماورس.موي مهنأ اومعزف هتيالو ىلإ كلذ دعب مه اوعجر مث ؛مهنم

 هرفك نمماوربو هتيالو ىلإ اوعجر مويو ،هلامو همد اولحتساو مهنم هالوت نم

 سان مهنم ىضم دقو ،امهيتلك نيتلزنملا يف نودتهم ،هلامو همد اولحتساو مهنم
 اوناك ول مهنأ هللا دمحب ملعبو كلذ ىلع ايندلا اوقرافو .هنم نيؤزبي مهو ريثك

 اللض مويلا اوناكل هلامو مهنم هالوت نم مد اولحتساالرب موي نيدتهم

 هتيالو ىلإ مهنوعجري نيدتهم مويلا اوناك ول مهنأو ،هتيالو ىلإ مهوعجري

 اوناك مهنأ مهتداهش و هايإ مهيلوتب الالض اوناكل مهنم هالوتي نم مه رعفكتبو



 صومنل قعلم ةيضابإلا تع ةوعرلا رم

 ءربي وهو تام نم ًلضلو نودتهم مهنم مهالوت نم مد نولحتسيو هنم نيور
 .هقراف موي هنم

 ي ،هباحصأو كيدف وبأو هباحصأو ةيطعو ،هباحصأو دواد هقراف مث

 نم رثكأب هيف هوقراف يذلا سيلو ،اهب لض دق هنأ اومعزو هيلع اهومقن رومأ

 مهئاسن حاكنتسارو مهيرارذ لتقو ةلبقلا لهأىبس نم هيلع هوعماج يذلا

 كرات لاض هللا دمحب مهلكف ،مهنم ثاريملا عطقو مهضارعتساو مهلاومأ سمخو

 .مهنيب اميف نوفرتعم كلذ يف مهو هلل ا نم ىده ريغب هاوهل عبات قحلل

 ةيطعو هباحصأو دوادو هباحصأو ةدجنو ،هباحصأو قرزألا نباعمجيو

 نوهني ام ىلإ مهتفلاخم ةلالضلا نم وفرعي امو هباحصأو كيدف وبأو هباحصأو

 هلل ا مالك مهموق يف مهفيرحت كلذ عم مهلضيو .هيلع نورفكي امي مهلمعو ،هنع

 مهكرت مهيف مهيبن ةنس فالخ مهلضيو ،مهموق نأنشو ،هعضاوم نع لجو َرع

 نم اوثدحأ ام مهلضير ؛مهنيب مهقرفت مهلضيو ،مهنولوتي موق ةريس مهموق يق

 .مهئايلوأ دعب مهموق ي عدبلا
 دقو ،مهرمأ اورهظأو اوجرخ اذإ مهموق نم ثاريملا مهعطق مهتعدب نمو

 نولحتسي موق ةثراوم مهلضيو {مهرهظأ نيي اوناك ام مهتثراوم نولحتسي اوناك

 حاكن مهلضيو ،مهتنراوم نومرحي موق لاومأ سمح مهلضيو ،مهلاومأ سمخ

 كرت مهلضيو ؛مهحئابذ لكأو ةيزج مهنم نوذخأي ال نيكرشم موق ءاسن

 موق دوهعب اضيأ مهلضيو ؛مهعاسن نوحكنتسي نيكرشم موق يف ةيزجلا
 ؛مهل نولوقي امك نيكرشم اوناك نإو مهلضم مهعدب نم اذه لكف نيكرشم

 ؛مجاسنو مهلضيو ،مهيلع كرشلاب مهتداهش نيكرشم ريغ اوناك نإ مهلضيو
 مهضارعتسا مهلضيو «مهاسن حاكنتسا مهلضيو ،مهيرارذ مهلتق مهلضيو

 اهيف تام دقو مهراد نم ةرجهلا لاحتنا مهلضيو ،مهلاومأ سمخ مهلضيو
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 صوصنلا قعلم ةياي هنع ةوعدلل يجنم

 مهترجه ىلع اوتام مهنوري مهموق اورفك نأ دعب مهيبن باحصأ نم فئارط

 نم ريشك سانو رذ وبأو ،دوعسم ني هلل ا دبعو ؤ‘فوع نب نمحرلا دبع : مهنم

 نم ةرجهلا مهل لحت سيلف مهترجه ىلع اوتام كئلوأ نكي نإف .نيملسملا

 نتف الإ مهترجه لطبت مل هنإف مهترجه تلطبأ نتفلا نكي نإو مهرايد
 اذه ناكف "مهتلالض ىلع مهتيلوتب مه اولض دقف اولض اونوكي نإو مهتلضأ

 مهيف رشلا نم اوعدتبا ام نيكرشم ريغ اوناك نإ مهلضيو ،مهلضم مهعدب نم
 مهموق ثادحإ لنم مهنم ةفئاط ثدحأف ارهاظ مهنيد ناك ول نأ مهلضيو

 امنإ ةثدحملا مهعدبو ةقرتفملا هذه مهريس نإو مهموق يف مويلا مهتريس نإ مويلا

 يف دعب مهتداهش مهضاقتنا مث مهموق ىلع كرشلاب مهتداهش اهيف مهلضأ
 .مهتريس

 ءايلوأ الو مهليبس نوعبتي فالسأ مهل سيل ءاجرإلاب نورخآ سان ناد مث

 هيلع اندهش ةرخآلا ةقرفلا رمأ نم انرفح وانيأر ام امأ :اولاقف مهادهب نودتقي

 .هوكردي مل مهنع باغ هنأل ،هانآجرأ ىلوألا ةقرفلا رمأ نم انع باغ امو

 هنع باغ رمأ ق نوملسملا هدهشي لالضب دحأ ىلع دهش نم : اولاقو اومعز

 دقف اقح مهلوق نم اذه نكي نإف هلل ا نيد اذه اومعزو .لالض!هكردي مل ناء

 مهاعدف ةفوكلا لهأ ىلإ جرخ ايلع دأ كلذو نيعمجأ ىلوألا ةقرفلا لهأ اورفك
 لمع اوري مل وعدوباجأف همدب بلط نم لاتقو هنم ةءاربلاو نامثع قارف ىلإ

 .مهغلب ام الإ هورضحي مل و نامثع

 بلطلاو نامثع ةالاوم ىلإ مهوعدف ةرصبلا لهأ ىلإ ريبزلاو ةحلط جرخو
 دقف ،هيف اوفلتخا اًمم ائيش اورضحي مل و امهوباجأف ،هتعيشو يلع لاتقو همدب

 اوزاجأو ًابيغ هنع ناك رمأ ىلإ اوباجأ نيح ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ اورفك

 ةحلطو ريبزلاو يلع رفكو اقح ءاجرإلا ناك نإ املسم هنوري نم ةداهش هيلع
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 صوصنل قعلم يضابإلا تع ةوعرلا جرم

 مل نمم مهتءاربو نيملسملا ءامد هيلع نولحتسي هررضحي مل رمأ ىلإ امكوق ءاعدب
 نم ىلع هلل ا نيد ءاجرإلا ناك نإ {ءاجرإلا اوفلاخ مهنأ كلذو ،هيلإ بجت

 .هكردي مل و ارمأ هنع باغ

 نأ يف مهوق نكي نإف !مهنيد اوفلاخ موق مهئاجراي اضيأ ةئجرملا ترقُكو
 ةداهشب اودهش دقف ،لاض ةلالضب هكردي مل ةلبقلا لبقتسي دحأ ىلع دهش نم

 ةءاربلاو ةيواعم قارف ىلإ مهموق هقشان نوعدي مهنأ كلذو ،لمعلا يت اهوسفلاخ
 ةلالض نيملسملا ةداهش كردي مل نم ىلع ملسملا لجرلا ةداهش نكي نإف ،هنم

 ةداهش نكت نإو {ةلالض ىلإ مهباجأ هيلإ مهباجأ نم رمأ ىلإ مهئاعدب اولض دقف
 نإ مهتداهشب اولض دقف ىده نيملسملا ةداهش كردي مل نم ىلع ملسملا لجرلا

 .ةلالض كلذ

 لهأك سيل ةيراعم إ اولاق نإف .هيف محل جرخم ال هلل ا دمحب اذه لكو

 نإف كلذ اولاق نإف ،هللا لوسر باحصأ ىلوألا ةقرفلا لهأ نإ ىلوألا ةقرفلا

 ماشلا لهأ ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا امنإو 3هبتاكو هللا لوسر نتخ ةيواعم
 .هب هباجعإ ةدشو هيف ےذديغرل

 لف ةلبقلا لهأ ةداهش ىلوألا ةقرفلا لهأ ىف انيلع فلتخا اولاق نإف

 نم مهنمو هاضري نم مهنمف .ةلبقلا لهأ ةداهش هيف فلتخا اضيأ ةيواعم

 الف ،مويلا لاض وه دحأ الإ دحأ هيف انفلاخي سيل ةيواعم إ :اولاق نإف

 نينمؤملل نمؤن نأ هلل ا انرمأ لالضلا لوقل نيملسللا ةداهش درن نأ انل يغبني

 .(!)منينمؤملل نمؤيو هلل اب نمؤي :هلوسرل هلل ا لاق لالضلل نمؤن نأ اناهنو
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 صومتلا قعلم ةيضايإل هنع ةوعدلل يجنم

 .(')«مكرابخأ نم هلل ا انأبن دق مكل نمؤن نل اورذتعت الإ» :نيرخآل لاقو
 فرعي هنم ةءاربلاو ةيواعم قارف ىلإ سانلا نم وعدي نم إ اولاق نإف

 لهأ نم لض نم ةلالض مويلا فرعن هلل ا دمج انإف ،هرثأ نم كردأ امل هتلالض
 نوملعت فيكو ،مهنم نيملسملا ةعارب نمو مهراثآ نم انكردأ امل ىلوألا ةقرفلا

 ةقرفلا لهأ نم لض نم نومعزي امك نوردي ال مهو نايدتهم رمعو ركي ابآ نأ
 .امهدعب اوناك امنإو ©ىدتها نمم ىلوألا

 ىدهلاب ةلبقلا لهأ ةداهش امهل تعمتجا دق رمعو ركب ابأ تإ :اولاق تإف

 نإف مهانأجرأ كلذلف ،ىلوألا ةقرفلا لهأ يف تفلتخاو ‘كلنذل امهانيلوتف

 ،ةلبقلا لهأ ةداهش امهيف اضيأ تفلتخا دق رمعو ركب ابأ نإف كلذب اوجتحا

 .ةبابسلا نم رثك سان امهنم ئربف

 .امهايإ مهملظو رمعو ركب يبأ ىلع ةبابسلا بذك فرعن ا :اولاق نإف
 لهأ نم لض نم ءايلوأ فيك اوفرعيلف مهتلالض نم موقلا نم انكردأ امنإ
 .مهاده وأ مهتلالض نم اوكردأ امب مهيف مهقدص وأ مهيف ىلوألا ةقرفلا

 انتلبق نولبقتسيو انتداهشب نودهشي موق ةداهش درن فيك :اولاق نإف

 نودهشي مهو رمعو ركب ييأ يف ةبابسلا ةداهش نودري فيكف ؟انيبن نوقدصيو

 يف ةقرازألا لوق نودري فيكو ؟مهّبن نوقدصيو مهتلبق نولبقتسيو مهتداهشب

 ؟ةلبقلا لبقتسي نمم مهو مجرلا

 مهنم ةعاربلاو مهقارف هلل الحأ نوملسم نونمؤم مهموق كولم نأ اومعزو
 مهتيالو مهميرحتب اولض دقف نينمؤم اونوكي نإف ،مهل رافغتسالاو مهتيالو مرحو
 ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاوإل :هللا لوق دعب م رافغتسالاو
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 صومنل قعلم ةيضابإلا نع ةوعدلا 1

 نكت نإو &تيتانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتسال :هلوقو .(1)ضعب

 .نينمؤم مهايإ

 بجوي الو ةلالضلا نم مهناميإ مهمصعي ال لالض نونمؤم مهتأ اومعزو

 دقو رفاكو نمؤم مهلك سلنلا امنإو .ناميإلا نم مهيربتو ،رفكلا مهتلالض مهل
 هنأو {ميقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذلا يداه هنأ هدعول فلخ الو هلل ا ىضق

 نينمؤم اونوكي نإو .ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا ف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا تنم

 ىلإ اونمآ نيذلا يداه هنأ هلل ا مهربخأ دقو ةلالضلاب هيلع مهتداهشب اولض دقف

 الالض اونوكي نإو ،لاضب ميقتسم طارص ىلإ هاده نم سيلو ،ميقتسم طارص

 .ناميإلاب مهتداهشب اولض دقف

 اومعز كلذ نوفرعي ناميإلا نم ءايربأ رافك مهنأ دهشأ :لوقي نم مهنمو

 نإف ،رفكلا نم ءايربأ نونمؤم مهتأ دهشي نم نولوتي كلذ يف مهو ،نآرقلا نم
 رافكلا دأ دهش نم لض دقف ناميإلا نم ءايربأ نولوقي امك ًارافك اونوكي

 .مهتداهش ىلع مهايإ مهتيلوتب مه اولضو ،رفكلا نم ءايربأ نونمؤم
 رافك نينمؤملا ٥أ دهش نم لض دقف رفكلا نمايربأ نينمؤم اونوكي نإو

 رمأ حنسأ دقف ( مهتداهش ىلع مهايإ مهتيلوتب مه اولضو ناميإلا نم ءايربأ

 مهسفنأ لبق نم رمأل ١ اوردقتو مهيأرب اون اد مهن ا ةلالضلا نم مهعمجتو ةئحجرملا

 ءلالضلا ةداهشب نيملسملا ةداهش اودرو مهلبق هللا ىده نم ليبس اوفلاخو

 ٠لاضكردي اميف مهتداهش زاجأ نم تأ اومعزو

 قارف ىلإ مهموقةثنان مهئاعدب اولضي اقح مهلوق نم اذه نكي نإف
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 سومنلا علس ةيضابإلا نع ةوعدم جبنم
 مهقارفو مهنم ةحاربلا عطقو مهموق كولم ةيالو ميرخ مهلضيو ،اوكردي مل نم

 .نينمؤم اوناك نإ مف رافغتسالا كرتو

 معز نم مهيلوتو ،نينمؤم مهايإ مهتيمست نينمؤم ريغ اوناك نإ مهلضيو
 مهنولوتي الو مهودع قارف ىلإ مهنوبيجت اموق مهيلوت مهلضيو ،نونمؤم مهن ]

 باتك ليوأت مهلضيو 6مهتريسو مهتداهش فالتخا مهلضيو مهنم اوعربي ملام
 اه تلخ دق ةمأ كلت :هلل ا لوق ءاجرإلا ىق اولوأف هلل ا لزنأ ام ريغ ىلع هلل ا

 لاؤسو «(!×بنولمعي اوناك امع نولأستالو متبسكام مكلو تبسكام

 لضي ال باتك يف يتر دنع اهملع :لاقف ىلوألا نورقلا نع ىسوم نوعرف
 .2)ه4ىسني الو يتر

 ىلا ةمألا هذه ةلرنم ةلبقلا لهأ نم ةقرفلا تكردأ نم انلزنأ نئل هلل ا رمعلو

 ةيآلا هذه امف رايخألا نيفطصلملا هلل ا لسر ةلزنم مهنلزننل تلخ دق هلل ا اهامس
 لهأ نم اهيف فلتخا نمل هلل ا لاق قلا ةمألا هذه ًإو \عيش يف ءاجرإلا نم

 طابسالاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ نولوقي مأ :باتكلا
 ةداهش متك نم ملظأ نمو هلل ا 1 ملعأ متنءا لق ىراصن وأ ادوه اوناك

 تبسكام اهف تلخ دق ةمأ كلت نولمعت امع لفاغب هلل ا امو هلل ا نم هدنع

 .هنولمعي اوناك امع نولأست الو متبسكام مكلو

 تاجردلا لهأ مهنأ دهشن لب ،هللا لسر يشجرم هلل ا دمحب نحن امف

 ىلوألا ةقرفلا لثم انبرض نئلو سندلاو ةييرلا نم ةءاربلاب مهل دهشنو ،مهالوتنو

 .ءاجرإ الو كش نم ذإ مهيف ام مهلثم
 ادومهو احون لسرأ هلل ا نإف ىلوألا نورقلا نع ىسوم نوعرف لاؤس امأو
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 صومنل قعلم يضابإلا نع ةوعرلا جرم

 .ىلوألا نورقلا مهؤادعأو مهعابتأو مهف .ىسوم لبق طولو ميهاربإو الاسصو

 ىلوت لب كلذ ىسوم لعف ام ةدحاو ةلزنم مهلزنأ ىسوم ًاأ نوئجرملا ىتفا

 ناهرب ريغب اولداجو دومحم هلل او اوطخأ دقف «مهئدعأ نم ئربو هناوخإ

 .ةعامجلاب نيلا اوربتعاو اهعضاوم دنع نآرقلا نم اولوأت ام اوفرحو
 اوفرع ام اورفك هللا دابع نم ىلوألا ةقرفلا هتكردأ نم ناك نئل هلل اوف

 دحاو لبخ مهلبح اولصو ام ةلالضو ىده ىلع اوقرفت اوناك نئلو مهرفك

 هللا مرح نونوتفم ءوس موق مهموق كولم نأ ةنتفلا تمعزو ،نيقيرفلا نم
 دقو .تالالضلا نم هيلع مه امع اوعرنيو قحلا اوعجاري ىتح مهلتقو مهداهج
 ؛هلل ا رمأ ىلإ اوفي ىتح ىفبلا لهأ داهج هللا نع اوهقف ول هباتك يق هلل ا رمأ
 هللا بذكأ دقف {ةنتف نوكت ال ىتحو «اهنع اوعزني ىتح ةنتفلا لهأ لاتقبو

 ام لشم. كلذ يف اوذخأ نإ سانلا هب لضي رمأب يدتهت ةمبألا نأ اومعزو
 ةعاط مزلو هلك قحلاب لمع ول امامإ أ نومعزي مهنأ كلذو ،ةَّمألا هب تذخأ

 اولحتساف قحلا نم ءايشأ سانلا نم ةفئاط هيلع باعف هب لزن ءيش لك يق هبر

 مهلاتق ىلع هتنوعم نيملسملل لحو ،مهداهج مامإلل لح اهنم عزني مل نإ همد
 ةلزنملا ىلإ ىتحلا نع مامإلا عجر نإف ،قحلا نم اورذنأ امباوّرقي وأ اوبوتي ىتح

 نم هل لح يذلا بوتي ىتح هداهج نم مهيلع مرح مهداهج اهيلع لحتسا تلا

 مهل لح يذلا كلذ ىلع مهتنواعم نيملسملا ىلع مرحو اوبات ىتح ،مهداهج
 . لطاب مهلوق نم هلل دمحلاو اذهف هيلع مامإلا ةنواعم نم

 سانلا ىدتها ءيش نم إ هب ىدتها ام سانلا نم لجر مامإلا امنأ كلذو

 نأ اومعزو هب لمع وه ذإ مامإلا هب لض ءيش نم سانلا هب لض امو ،هلثمب
 سان كلذ نيبر هنيب لاحف هميقي نأ دارأف دودح نم دح هيلإ ىهتنا ول امامإ
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 صومنلا قعلم ةيضايإلا هنع ةوعدلا يرشم
 اوملسي ىتح مهداهج هل لح هبحاص ىلع دحلا كلذ ماقأ نأ همد اولحتساو

 مرح كلذ لثم مامإلا لعف نإف كلذ ىلع هتنواعم نيملسملل لحو ،هلل ا مكحل
 اوملسي ىتح مهداهج نم هل لح يذلا هلل ا مكحل ملسي ىتح هداهج نم مهيلع

 ،هيلع مامإلا ةنواعم نم مهل لح يذلا كلذ ىلع مهتنواعم نيملسملا ىلع مرحو
 نأ همد اولحتساو مهلاومأ ةاكز سانلا نم ةفئاط هتعنم امامإ نأ ول اومعزو
 هل لح هيف هلل ا اهلعح يذلا ةقدصلا عضي هلل عيطم وهو ةاكزلا ىلع مهرسق

 يذلا لثم بكر مامإلا نإف .كلذ ىلع مامإلا ةنواعم نيملسملل لحو مهداهج

 ىتح هداهج نم مهيلع مرح ,اهلهأ نم ةقدصلا عنم يف مهجامد هيلع لحتسا

 نم نيملسملا ىلع مرحو ،هوعجار ىتح مهداهج نم هل لح يذلا قحلا عجري

 .هيلع مامإلا ةنواعم نم مهل لح يذلا كلذ ىلع مهتنواعم

 قحلاب مهنيب مكحف ثيراوم يف سان هيلإ مكاحت ول امامإ نأ اومعزو
 ىتح مهداهج مامإلل لح همد هيلع اولحتساو هب اورقي نأ اوبأو قحلا اوركنأف

 ©كلذ ىلع مامإلا ةنواعم نيملسملل لحو هنم اوركنأ امياوّرقيو قحلا اوعجلري

 مهيلع مرح هب اورقي مل نإ مهءامد لحتساف قحلا ريغب مهنيب مكح مامإلا نإو

 مرحو . اوعجار ىتح مهداهج نم هل لح يذلا قحلا وعجاري ىتح هداهج نم

 .هيلع مامإلا ةنواعم نم مهف لح يذلا لثم مهتنواعم نم نيملسملا ىلع
 صاصقلاب هيف رقي نأ ىبأف أطخأ وأ ادمع ًاسفن لتق ول الجر نأ اومعزو

 ىتح مهداهج مامإلل لح هنيبو مامإلا نيب سانلا نم ةفئاط لعجو ةيلاو
 ىلع هتنواعم نيملسملل لحو هرمأب هيف اوّرقيو ،كلذ يف هلل ا مكحل اوملسي
 نم مهيلع مرح هلل ا مكحب هيف ررقي مل مث كلذ لثم باصأ مامإلا نإف ،كلذ

 مهداهج نم هل لح يذلا هرمأب هيف رقيو كلذ ي هلل ا مكحل ملسي ىتح هداهج

 كلذ ىلع مهتنواعم نيملسملا ىلع مرحو هرمأب اوّرقأو هلل ا مكحل اوملسي ىتح
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 صوصنل ملم يضابإلا رتع ةوعدلا عرشم

 هيلع مامإلا ةنواعم نم هل لح يذلا

 الو ،قحلا ريغب ضرألا يف اوغبو سانلا اوملظ دق مهموق كولم نأ اومعزو

 :هلل ا لاق دقو ،ةمحرلا هب اوبجوتسا مأ ةبوقعلا كلذب هلل ا نم اوبجوتسا نوردي

 كلو قحلا ريغب ضرألا يف نوغييو سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا اغإ)ل
 .(ا)“ميلأ باذع مهل

 الو هللا ةعاط ىلإ برقأ الو ىدهأ الو لضفأ ائيش مويلا ىرنال انإ مث
 ىده نم ليبسب اضرلا نم ايندلا ف ةجحلا بجوأ الو توملا دعب اميف اريخ
 مكيدهيو مكل نيبيل هلل ا ديري امنإط :هلل ا لاق مهتتس حلاصب ىدتقاو انلبق هلل ا

 ةمأل عبت انرمأف (ت)هميكح ميلع هلل او مكيلع بوتيو مكلبق نم نيذلا ننس
 اوركنأ مويو لمجلا مويو نامثع اولتق موي نيملسملل ةنتفلا لوزن لبق نيملسملا

 مويلا نآرقلا انليوأتو ذئموي عبت مهمأرل مويلا انيأرو مهنيد يف لاجرلا ميكحت

 ىتح ةنسلاو نآرقلا ىف املع مويلا دافأ هنأ معزي نمي انسل عبت ذئموي مهلو أتل

 ؛نيكاسملا قحو ،ىمانيلا قحو ىبرقلا ىذ قحو ،نيدلاولا قح ىرن

 انيلع انناميأ تكلم ام قحو سراجلا قحو ©بحاصلا قحو ،ليبسلا ءانبأ قحو
 سانلا نم اهيلع اننمأتسا نم ىلإ ةنامألا يدؤنو . راجف وأ اوناك راربأ اقح

 لهأ ىلع ةرنو ةمذلا لهأ نم انموق دوهعب يفونو . مهريغ وأ انموق نم مهلك
 ريجنو ؛مهريغ نم رأ انموق نم ملظلا نم هب مهنوذخأي يذلا انعطتسا نإ ةمذلا

 فاكلا لانقلا ةرضح مهنم اندنع نمأيو .مهريغ نمو انموق نم انراجتسا نم

 مهذاختالو مهتلالض يف كشن نوكن نأ ريغ نم رمألا مهيلإ ولخي ىتح لرتعملا
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 صومنل قعلم ةيضايإلا هنع ةوعدلا يرنم

 .لالضلا الإ قحلا دعب سيلو ةلزنم لطابلاو قحلا نيي

 .هلهأ ةالاومو قحلا ةفرعمو هللا باتك ىلإ مهانوعد رمألا مهيلإ الخ اذإف

 هانيلوت هيلع انالوتو هب رقأو قحلا مهنم فرع نمف هلهأ ةاداعمو لطابلا ةقرافمو

 ىلع ىمعلا بحتساو مهنم هللا قح ركنأ نمو انعم رفني نإو همد انمرحو
 هلل ا رمأ ىلإ ءعىمفي ىتح هانلتاقو هانقراف مهتعماجب ىلع نيملسملا ةقرافمو ىدهلا

 ،ناثوألا ةدبع لزانم اولزن مهارن نوكن نأ ريغ نم هتلالض ىلع كلهي وأ

 .مهنم ثاريملا عطقو مهلاومأ سمخو مهيرارذ لتقو مهابس لحتسنف

 نيب انمد ام ًالالض اوناك نإو رسلا يف مهلتقو انموقب كتفلا ىرن الو
 هباتك يف هب رمأي مل هللا نأ كلذو هيلع مه يذلاب ىضرلا مهل رهظن .مهنارهظ

 ‘كلذ نم ائيش لحتسا ةيضاملا ممألا يف هلل ا ءايلوأ نم ىضم نمم ادحأ ملعن الو

 .كلذ يف مهتنسب يدتقنف «انتلزنم لثمب وهو

 نحن هلعفنف نيكرشملا نم دحأب ةكمب ناك نمم نيملسملا نم دحأ هلعفي مل و
 امإوإئ» :لاقف ةنايخ هنم فاخ نم ىلإ ذبني نأ هيبن هلل ا رمأ دقو .ةلبقلا لهأب

 .(ا)ه4نينئاخلا بحي ال هلل ا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت

 مهتلالض ىلع اوناك ام هموق كولم عم نيملسملا نم دحأ فلكتي نأ هركيو

 ىلإ وعدي امنإ مهتعاط ىلإ مهاعدف مهعم ىزغ وه ذإ ملسملا لجرلا نأ كلذو

 نإف ،مهتعاط ىلإ سانلا وعدي نأ هل يغبني الف رافك مهنأ دهش موق ةعاط

 مهعم لتاقملا ريصي امنإ ،مهلاتق لحتسا اهيلع هوقراف نإو مهنم ئرب اهيلإ هوباجأ

 ديدستو مهرصن ىلع امإو مهرمأب ىضرو مهتيالو ىلع امإ :نيتلزنم دحأ ىلع
 .مهناطلس

 نأل «انتلبق نولبقتسي اومادام انيلع مرحت ال مهتنراومو انموق ةحكانم ىرنو
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 صومنل قعلم ةيضابإلا تع ةوعرلا جرم

 نم ہينم رهنفيو .نوملعي مهو ممنوثراويو نيقفانملا نوحكاني اوناك دق نيملسملا
 .انموق ريثك نم مويلا رهظي ام رثكأ يصاعملا

 نم ًريشك دزف ،هب انل ملع ال مث انتلبق لبقتسي نمم ادحأ وفقن نأ ىرنالو

 .هموق نم انزلا نم زي هنأ نوملعي نم فذق مهنيد يف نولحتسي جراوخلا

 نمم دحأ هنع مهربخأ الو }طق هوملك اونوكي ال مهلعلو ،هايإ اومعز ،مهقارفب

 اونوك اونمآ نيذلا اهيأيإئ» :هلل ا لاق وه ام ىلع نورديالو هملك هنأ نولوتي

 اولدعا اولدعتال نأ ىلع موق نآنش مكنمرجيالو طسقلاب ءادهش هلل نيمارق

 .(")هنولمعت امب ريبخ هلل ا نإ هلل ا اوقتاو ىوقتلل برقأ وه

 عطتسي مل هيبأ ريغل هاعد هئايلوأ ضعب نأ ول مهنم كلذ لحتسا نم نأ عم

 ةئيرب اهجرفل ةنصحم همأ نأ ملعي ناك نإو ،اهموق نم همأ تناك اذإ ريغ كلذ

 دلجت ناك دق ز هللا لوسر تأ هتمعنو هللا دمحب ملعن نحنو ،هب اهوفنق امم

 كلذ ىلع هلمحي امنإو ،نارفاك ناقفانم امهنأ ملعي وهو {ةقفانملاو قفانملا
 يق انزلا نأ معز نمي ةماربلاو امهنيد يق انزلا ميرحت امهراهظإو ةلبقلا مهلابقتسا

 .لالح هنيد

 ىلإ مهوعدن نأ لبق نم ةلبقلا نولبقتسي اوماد ام انموق ضارعتسا ىرن الو
 ناميإلا لهأو هب هرمأو هيبنل ءاعدلا يضر هلل ا نأل 3هب ذخألاو قحلا ةعجارم

 ل ا ىلإ يعادو اريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ يبلا اهيأي :هلل ا لاقو

 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس لإ عدالل :لاقو .(ثگارينم ًاجارسو هنذاي

 وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإ نسحأ يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا

 .8 :ةدئاملا ةروس - 1
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 سصومصتلا قعلم يضابإلا رثع ةوعرلا عرش

 انأ ةريصب ىلع هلل ا ىلإ اوعدأ يليبس هذه لقإل :هل لاقو .(ادهنيدتهلماب ملعأ

 ةمأ مكنم نكتلوإت» :لاقو 5هينيكرشملا نم انأ امو هلل ا ناحبسو ينعبتا نمو

 مه كنلوأو ركنملا نع نوهنيو ،فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي
 احلاص لمعو هللا ىلإ ىعد نمم الوق نسحأ نمووت» :لاق مث ،همنوحلفمل

 .هنيملسملا نم يننإ لاقو

 نم هيف فلتخا امم لمعي مل و هل بنذ ال انتلبق لهأ نم ريغص لتق ئرن الو
 فلتخا يذلا رمألا ملعو هلل ا رمأ لفغ دق «ريبك رخآ بنذب مهنيب ةلبقلالبقتسي

 ةلبقلا لبقتسي نم ةيرذ امنإو ةيلا دعب يمعو ملعلا دعب لهج مث 6هيف سنل
 هلل ا ةعاطب مهيلع مكحي ىدم مامإ مهيلع ناك ولو ؛مهتلزنمب كلذ يف مويل
 نمم هنم ةعاربلا اولقعي مل و هتيالو اولقعي ملف هتهبش رمأ يف مهئابآ ضعب هقرافف

 .مهئابآ نم هقراف

 ىتح هيبن ةنسو هلل ا باتكب اهجوزت لجر ةأرما جرف لحتسي نأ ىرن الو

 .اهجوز اهنع ىفوتملا وأ ةقلطملا ةدع دتعت مث ،اهنع ىفوتي وأ اهجوز اهقلطي

 باذعلا هيلع هلل ا دعو وأ ةيصعم هلل وه لمع هنم انل رهظ نمي أربنو

 عزني ىتح هيلع ىلوتي وأ هنم ةءاربلاو لمعلا كلذب لمع نم قارفب رمأو
 .ةبوت هنم ثدحيو

 هللا قح ةفرعم هنم انل رهظأ ال ادحأ سانلا نم دحأ ىلوت نإ ىرن الو

 .هئادعأل ةقرافمو هئايلوأل ةالاومو هلل ا ةعاطب لمعو

 راد نم هباحصأو ينل لا ةرجهك انموق راد نم ةرجهلا لاحتنا ىرن الو

 وه نإف هتعاط ىلع هلل ا ليبس يق ادهاج انم جرخ نم جرخي نكلو 7 مهموق

 .125 :لحنلا ةروس -1
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 صوصنل ١ ةعلس يضابإلا دتحع ةوعدلا ج

 . هلامو هسقن ف هب 73 هلل ١ قحل افراع ناك اذإ هانيلوت هموق راد لأ عجر

 لبق امهنم انملع نحن ام اذإ جورخلا ىلع كولمملاو ةأرملا ىلوتي نأ ىرنو
 يق ةبغرلا الإ امهجرخي مل و ،هيلع ةالاوملاو هل ةفرعملاو قحلاب ىضرلا جورخلا

 مهضعب تاسؤلاو نونمؤملاو :لوقي هلل ا نأل هاوس ام ىلع ةرئألاو مالسإلا
 نوتويو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوا

 .ميكح زيزع هلل ا نإ هلل ا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هلل ا نوعيطيو ةاكرلا

 هلل ا ليبس يف داهجلا ىلع ألإ مهمامإ اوعيابي نأ نيملسملا نم رفنلا ىرنالو
 رمألا اولويف مهودع ىلع اورهظي وأ كلذ ىلع اوكلهي ىتح ©فورعملاب ةعاطلاو
 انيضامل اندعاق فرهبو اندعاقو انيضام يلوئو مهسفنأ مهعاهقفو مهلضافأ

 . هلل ا هاطعأ ىلا ةليضفلا

 نمم أربنو .نيملسملا ةداهشب مهنم رن مل و نيملسملا نم كردن مل نم ىلوتنو

 .نيملسملا ةداهشب مهئايلوأو مهنم هرن مل و ملظلا ةميت نم كردن مل

 ) قحلا اهفلاح اذإ مهءاوهأ اوعبتي الو لل ا اومقتي نأ انموق كولم نم يضرنو

 ءيفلاو ةقدصلا اوعضيو ) ةفرعم لعب بنذ ىلع اورصي الو ةنس اودحجيالو

 ٠ هلل ١ مهرمأ ثيح

 رمأ يف هللا الإ مكحي مل نم اوقرافي الو هلل ا اوقتي نأ ةبابسلا نم ىضرنو
 .هلل ا ريغ مكحو هنع ةبغر هلل ا مكح كرت نم ىلوتن الو .هيف هلل ا مكح دق

 يق اوبغري الو مهنيد يف اومشغي الو هلل ا اوقتي نأ جراوخلا نم يضرنو

 ىلع اوقرافيالو ؛مهلامعأ اوفلاخيو اموق اولوتيالو ؛مهلبق هلل ا ىده نم ليبس

 .مهنولوتي موق ةريس

 مل نم ةيالو يف نينمؤملل اونمؤي نأو مهبر هلل ا اوقتي نأ ةئجرملا نم ىضرنو

 _ كرد _



 صومنلا قعل نايلا نع ةوعدلا يرشم
 مهتداهشب اولوتيف ملظلا ةمأ نم اوكردي مل نمي ةناربلاو نيملسملا نم اوكردي

 هلل ا لزنأ ام ريغب ماكحلا نومسيو 5لالضلاب مهيلع مويلا نودهشي نم ةداهشك
 .هب هلل ا مهامس يتذلا مسالاب

 ءهدعوب اونقويو نآرقلا مكح اورقي نأو هلل ا اوقني نأ ةنتفلا نم ىضرنو

 ىتح مهلتقو مهقارف نم هلل ا لحأ نم ملظلاو ادعلاو يغبلا لهأ نم اولحتسي نأو
١ - 

 ه
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 ىلع اولوتيو هللا لوسر ةنسب اولمعي نأو هلل ا اوقتي نأ ةّيعدبلا نم ىضزنو
 .اهنع اوفعض نإو اهب لمعلا

 مكحل اعبت همكح اولعجي الو مهتر هلل ا اوقتي نأ انموق رئاس نم ىضرنو

 يطعي نأ دحأل نذأي مل هللا نإف نوصعي موق دهعب اوكسمي ال نأو ،مهموق

 .هرمأ يصعي نم هدهع
 ةوقالو لوحالو هلل ا ءاش نا هيلع نحن يذلاو هيلإ اوعدن يذلا رمألا اذهف

 هلالح لحنت هلل ا عاطي نأ ىلإ اوعدن ،نوملسملا نحنو هلل ا ىلإ اوعدن ،هلل اب ال

 نم نيحلاصلا ةنسو هيبن ةنس عبتنو هباتك يف هلل ا لزنأ امم مكحنو ،همارح مرعنو

 .هلل ا دابع

 ىلع ادعلا الو ،انرمأ يف مسقلا الو اننيد يف ولغلا هلل ا دمحب انيأر نم سيل

 كرت نميف انيبن مكح اهريغ هجوو انتلبق كرت نم يف مويلا انمكح انقراف نم
 انموق راد يف مويلا انلالحو ؛مهتلبق ريغ هجو نميف هدعب نيملسملا مكحو هتلبق

 .انموق راد يف مويلا انمارح انجرخ اذإ انمارحو ،انجرخ اذإ انلالح

 الو ©لالح دععاقلل وه ءيش اتم جراخلا ىلع مرحي ال هنأ هلل ا دمحب ملعن
 ناك نمل صخر دق هلل ا نأ سيلو ،مارح جراخلا ىلع وه ءيش انم دمعامتلل لحي
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 صومنل علس يضابإلا رثع ةوعدلا يرن

 هيلإ اعدو قحلا نلعأ ادحأ رذعن مل و }ةيقتلا يف ةلالضلا لهأ ينارهظ نيب اميقم

 . هل ١ رمأ نم ءىش ف ةلالضلا لهأ نم ادحأ ىميي نأ ف

 .هلل ا اناده نأ الول يدتهنل انكامو هل انادهو اذهل انقفو يذلا هلل دمحلاف

 نا نوداني نيذلا نم مكايإو انلعجي نا هلل ا لاسن .قحلاب انبر لسر تءاج دقل

 . نولمعت متنك امإ اهومتنروأ ةنحلا مكلت

 _ كرك _



 صوصنلا ملم ةيضابإلا هنع ةوعدلا جبنم

 نميلا حتف دع يحينب هللا دبعةبطخ
 هلل ا دمحف ،سانلا بطخ نميلا دالب ىلع ىحي نب هلل ا دبع ىلوتسا اّملف

 مث ،رذحو ،ركذو ،ظعوو { هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو رعو لح
 :امهيلإ اعد نم ةباجإو هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلإ مكوعدن اَنإ» :لاق

 لالحلاب انيضر ؛انمامإ نآرقلاو «انتلبق ةبعكلاو ،انبن دمحمو «اننيد مالسإلا

 ةانذيرو مارا انمرح هللف هب يرشت الو دب هب يخن الالح
 .لوعملا هيلعو ،ىكتشللا هللا ىلإو كلل اب الإ ةوقالو لوح الو ؛انروهظ ءارو

 وهف رمخلا برش نمو رفاك وهف قرس نمو رفاك وهف ىنز نم
 ،تانّيب ضئارف ىلإ مكوعدن ؛رفاك وهف رفاك هنأ يف كش نمو ،رفاك

 .اهب ىدتقم راثآو ثتامكحم تايآو

 ديحوت ىلإ اوعدنو مكح اميف لدع دعو اميف قداص هلل ا ٥أ دهشنو

 يهنلاو ڵ©فورعملاب رمألاو ضئارفلا ءادأو دعولاو ديعولاب نيقيلاو برلا
 .هلل ا ءادعأل ةوادعلاو ،هلل ا ةيالو لهأل ةيالولاو ،ركنملا نع

 ملعلا لهأ نم اياقب ةرتف لك يف لعج نأ هلل ا ةمحر نم تإ كسانلا اهيآ

 ىلاعت هللا بنج يق ملألا ىلع نوربصيو ،ىدهلا ىلإ لض نم نوعدي

 ناكامو ،مهبر مهيسن امف ءادهش روهدلا فلاس ين قحلا ىلع نولتقي
 و

 .ايسن كبر

 .هب مايقلاب هلل ا مكلكوام ىلع مايقلا نسحو هللا ىوقتب مكيصوأ

 ل هلل ا رقغتس و اذه ىلوق لوقأ ؛هرجزو هرمأ ف انسح ءالب هلل اولب ف

 .())«مكلو

 .236/23ج يناغألا 1
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 صوصنلا ملس ةيضابإلا تع ةوعدلا 1

 ةنيدملا 2 ىرماشلا ةرزمحىلأ بطخ

 )1( ىلوألا ةطنحلا

 دحاولا دبع ىضمو .ةئامو نيثالث ةنس ةنيدملا يراشلا ةزمح وبأ لخد

 :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ةزمح وبأ يقرف ماشلا ىلإ ناميلس نبا

 مهيف - هللا رمعل - متأسأف ءالؤه مكتالو نع مكانلأس ةنيدملا لهأ اي»

 نولحتسي له مكانلأسو .معن :متلقف ؟نظلاب نولتقي له مكانلأسو .لوقلا

 متنأو نح اولاعت : مكل انلقف .معن :متلقف ؟مارحلا جرفلاو مارحلا لاملا

 ال :متلقف ،مهسفنأل نوملسملا راتخيل مكنعو انع اوًخنتي نأ هلل ا مهدشاننف

 نمي تأن متنأو نحن رهظن نإف مهاقلن متنأو نحن اولاعت :مكل انلقف ،نولعفت

 مكلمحنو مكماكحأ يف لمعن رفظن نإو ،هيبن ةنسو هلل ا باتك انيف ميقي

 مكانلتاقف مهنود انومتلتاقو متيبأ نإف مكنيب مكئيف مسقنو مكيبن ةنس ىلع
 .مكقحسأو هلل ا مكدعبأف

 دقو كلملا دبع نب ماشه لوحألا نامز يف مكب تررم ةنيدملا لهأ اي

 ؛مكنع مكجارخ عضي نأ هنولأست هيلإ متبكرف ،مكرامث يف ةهاع مكتباصأ

 هلل ا مكازج ملف ءارقف ريقفلا دازو ىنغ تغلا دازف مكنع اهعضوب بتكف
 و ` و

 .«مكازج الو اريخ هلل ا هازج الف اريخ

 -206 :ص ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب اس ۔رظناو .24ص/ا23ج يناغألا -1
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 صوصنلا ملم هيضايإلا هنع ةوعدلا هنم

 (اقنيدملا لهأ بطخي ةمحو :ةيناثلاةبطنخملا

 هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا يقر :ةبطخلا هذهب بطخ ةزمح ابأ نإ

 الو ارشأ انلاومأو انرايد نم جرخت مل انأ ةنيدملا لهأ اي نوملعتأ» :لاقو

 ميدق رأث الو ،هيف ضوخن نأ ديرن كلم ةلودل الو ،أوهل الو اثبع الو «ارطب

 لتقو ىحلاب لتاقلا فنعو ‘تلطع دق قحل حيباصم انيأر اًمل انكلو

 ىلإ وعدي ايعاد انعمسو ،تبحر امب ضرألا انيلع تقاض طسقلاب مئاقلا

 هلل ا يعاد بجي ال نمو هلل ا ىعاد انبجأف ،نآرقلا مكحو نمحرلا ةعاط

 .(ت) هي ..ضرألا يف زجعمب سيلف

 مهداز هيلع ،دحاو ريعب ىلع انم رفنلا «ىتش لئابق نم انلبقأف
 هللاا اناوآف ©ضرألا يف نوفعضتسم نوليلق .ادحاو فاحل نيرواعتي مهسفنأو

 ديدقب مكلاجر انيقل مث ،اناوخإ هتمعنب هلل او انحبصأو هرصنب انديأو

 ناطيشلا ةعاط ىلإ انوعدو نآرقلا مكحو نمحرلا ةعاط ىلإ مهانوعدف

 .ناورم لآو ناورم مكحو

 دق ،نوفزيو نوعرهي اولبقأ ث كدشرلاو يفلا نيب ام هلل ا رمعل ناتش

 .هنظ مهيلع قدصو «هلجارم مهئامدب تلغو «هنارجب مهيف ا ناطيشلا برض

 ااناحر ترادف ،قنور يذ دنهم لكب بياتك ور بياصع هلل ا راصنأ لبقأو

 .نولطبملا هنم باتري برضب ،مهاحر ترادتساو

 باذعب هلل ا مكتحسي ناورم لآو ناورم اورصنت نإ ةنيدملا لهأ اي متنأو

 .248ص/23ج ،يناغألا

 .32 :فاقحألا ةروس -2
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 صومتنلا قعل يضابإلا تع ةوعدلا يرتم

 .نينمؤم موق رودص فشيو انيديأب وأ هدنع نم

 .رخآ رش مكرخآو لوأ ريخ مكلوأ كإ {ةنيدملا لهأ اي

 ارفاك وأ ،نثو دباع اكرشم لا امهنم نحنو اًنم سانلا ةنيدملا لهأ اي

 ارئاج امامإ وأ باتكلا لهأ نم

 افأس وأ اهتقاط قوف اسفن فلك ىلاعت هلل ا نأ معز نم ،ةنيدملا لهأ اي

 .برح انل ودع هلل وهف اهتؤي مل امع

 هباتك يف ىلاعت هللا اهضرف مهسأ ةينامث نع ينوربخأ ،ةنيدملا لهأ اي

 ذخأف ادحاو مهس الر اهنم هل سيلو عساتلا ءاجف \©فيعضلل يوقلا ىلع

 ؟هلعف ىلع هنواع نميفو هيف نولوقت ام ؛هبرل ابراحم ًارباكم هسفنل اهعيمج
 ،بابش مه :متلق كيباحصأ نوصقتنت مكنأ غلب ةنيدملا لهأ اي

 لوسر باحصأ ناك لهو ةنيدملا لهأ اي مكحيو .ةافج بارعأو ثادحأ

 ةضيضغ !مهبابش يف نرلهتكم هت هل او بابش ءااثادحأ ابابش الإ ك د هلل ا

 ادغ تومت ًاسفنأ اوعاب دق ،مهمادقأ لطابلا نع ةليقث ،مهنيعأ رشلا نع

 ؛مهراهن مايصب مهليل مايقو مهلالكب مهلالك اوطلخ دق ،ًدبأ تومت ال سفنأب

 اف وخ اوقهش فوخ ةيآب اورم املك ،ن آرقلا ءازجأ ىلع مهبالصأ ةينحنم

 .ةئجلا ىلإ اقوش اوقهش قوش ةيآب اورم اذإو رانلا نم

 ىلإو ڵتعرشأ دق حامرلا ىلإو ،تيضنأ دق فويسلا ىلإ اورظن اًملف

 ةبيتكلا ديعو اوفحختسا ترملا قعاوصب ةبيتكلا تدعرأو ،تقوف دق ماهسلا

 مم ىبوطف ةبيتكلا ديعو دنع هلل ا ديعر اوفختسي مل و هلل ا ديعو دنع

 .بآم نسحو

 هللا ةيشخ نم اهبحاص اهب ىكب املاط رئاط راقنم يف نيع نم مكف
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 صومتلا قعلم ةيضابإلا هنع ةوعدلا ببشم
 أاعكار اهبحاص اهيلع دمتعا املاط اهدعاس نع تنيبأ دق دي نم مكو

 هلل اب لإ يقيفوت امو انريصقت نم هللا رفغتسأو اذه ىلوق لوقأ ادجاس و

 .«بينأ هيلإو تلكوت هيلع

 ["ةنيدملا لهأ ىلعةرمحيبأل :ةثاثلاةبطخما

 لهأ اي» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف .ةنيدملاب بطخي ةزمح وبأ ماق

 هيلع نولبقت ال ةسراد هراثآو ءايفاع مكيف نيدلا مسر تيأر يلام ".ةنيدمل

 مكنع تسمطناو هتدج مكيف تيلب دق .ةح هلهأ نم نوهقفت الو \ةظع

 ربعلا مكل تفشكنا اذإ .افورعم هريغ نم ركنملاو اركنم هفورعم نورت .هتنس

 ؛مكعامسأ اهنع تمصو مكراصبأ اهنع تيمعو رذنلا مكل تحضوأو

 .ةلفغ يف نيهال ةرمغ يف نيهاس

 ةشحوتسم ركذ اذإ قحلا نع ضبقنتو رشن اذإ لطابلل مكبولق طسبت
 حلا نع اهتداز ةظعوم اهيلع تعقو املك ،لهجلاب ةسنأتسم ،ملعلا نم

 .ةراجحلا نم ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك مكرودص يف اهنم نولمحت كاروفن
 نم ًاعدصتم اعشاخ هتيأرل لبج ىلع لزنأ ول يذلا هللا باتكل نلت ملوأ
 .هلل ا ةيشحخ

 لإ مكبولق تمقس اذإ مكنادبأ ةحص مكنع ىنغت ام ،ةنيدملا لهأ اي

 ةبلاغ بولقلا لعجو ،هرمأ عيطيو هل داقي ابلاغ ءيش ُرُكل لعج دق هلل ا

 بولقلا تإو ،اعبت اهل نادبألا تناك اليم بولقلا تلام اذإف ،نادبألا ىلع

 ذافنو ةينلا ةوقو هلل اب ةفرعملا الإ اهححصي الو اهتحصب الإ اهلهأل نيلت ال

 .مكنادبأ هلل ا ةعاطب تلمعتسال مكبولق هللا ىوقت ترعشتسا ولو ،ةريصبلا

 .251ص/23ج ،يناغألا -:
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. 
 ٦٩ ““ههنا ةمح ةيضابإلا رتح ةوعدلا 1
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 نام ت هيإ هللا لوسر ىوثمو ةرجهلا راد مكراد ،ةنيدملا لهأ اي

 ب مع همق ى هشنف .هل تمكحو ءادعألا هاذآو هرارق هب قاضو ،هراد هب

 سع حذ۔ نيراتنشو ؛لطابلا ىلع قحلا عم نيرزاوتم ،مكلاثمأ اونوكي م

 .بس يث رسهاجو هللا اورصنف ،اهباوث ءاجر ءاًرضلل نوربصي لجاعلا

 ت .رلاو ؤهعم لزنأ يذلا رونلا اوعبتاو هورصنو للف هلل ا لوسر اووآو
 .ةصاصخ مهب تناك ولو مهسفنأ ىلع

 حش قوي نمو :مهادهب ىدتها نملو مهلاثمألو مهل ىلاعت هلل ا لاق

 ؛۔هفنخ نم يقب نمو مهجانب متنأو .(")هنوحلفملا مه كنلوأف هسفن

 هتعبتا ،ناذآلا م ص بولقلا يمع ،مهتنسب اوذخأت وأ مهب اودتقت نأ نوكرتت

 مكرحزت نآرقلا ظعاوم الف 8 مكاهسأو ىدملا نع مكادرأف ىوهلا

 .اوظقيتستف مكظقوت الو ،اوربتعتف مكظعت الو ،اورجدرتف

 متظفح الو ؛مهتريسب مترس ام مكلبق اوضم موق نم متنأ فلخلا سئبل

 مهيلع تضرعف مهروبق مهنع تقش ول .مملاثم متيذتحا الو { .مهتيصو

 .«مكنع باذعلا هللا فرص فيك اوبجعل مكلامعأ

 !ةةنيدمالهأىلع يراشلاةرمح يبل ةعبإرلاةبطخملا

 :مهمالحأ ةفخو (مهنانسأ ةثادحل هباحصأ نوبيعي ةنيدملا لهأ رأ ابأ غلب

 اسوق بكنتم وهو ،ظيلغ ءاسك هيلعو ،ربنملا دعصف ؛مهنع كلذ هغلبف

 لهأ اي» :لاق مث هلآو ا هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو { هلل ا دمحف ةيبرع

 .16 :نباغتلا ةروس -1

 .252ص/23ج ،يناغألا -
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 صومنلا قعلم ةيضابإلا هنع ةوعدلا يرشم

 ةلقو مكي أر فعضب فرعم الولو ،يب احصأ ىف مكتلامقم تغلب دق !ةنيدملا

 .مكبدأ تنسحأل مكلوقع

 ننسلا هيف هل نيبو ‘ باتكلا هيلع لزنأ نا هلل ا لوسر إ ! مكحيو

 الإ مدقتي نكي ملف ،رذي امو يتأي ام هيف هل نيبو ،عئارشلا هيف هل عرشو
 ىتأ دقو ث هيلإ هللا هضبق ىنح ههلا رمأ نع الإ مجحي الو كهلا رمأب

 رمأ يف رمشو !ةدرلا لهأ لتاقو هتنسب ذخأف ركب وبأ هدعب نم ماق مث

 .هترفغمو هيلع هلل ا ةمحر نوضار هنع ةمألاو هيلإ هللا هضبق ىتح ؛هللا

 رصمو دانجألا دنجو كهيبحاص ةنسب ذخأف كرمع هدعب ىلو من

 نع رسحو ({ هقاس نع رمشو ا هلهأ نيب همّسقف يفلا ىبجو راصمألا

 ق ةدعلا ازغو ئ ناضمر رهش ق ماقو كنن ام رمخلا ق برضو © هعارذ

 ،نوضار هنع ةمألاو هيلإ هللا هضبق ىتح ؛نوصحلاو نئادملا حتفو ،مهدالب

 .هترفغمو هناوضرو هيلع هلل ا ةمحر

 ،هيبحاص ةنسب نينس تس ين لمعف نافع نب نامثع هدعب نم يلو مث

 اهنع هلل ١ اهادب ا ةريرس مهنم لجر لك ر و هسفنل ءىرما ح اهبلطف

 .كلذ ىلع اوضم ىتح

 هل عفري ل و { ادصق قحل نم غلي ملف كبلاط يبأ نب يلع لو مث

 .ىضمو ارانم

 ئ هنيعل نب او نط هلل ١ لوسر نيعل نايفس يبأ نب ةيواعم يلو مث

 مدلا كمفسنف قيلط فلؤم كبازحألا نم ةيقبو بارعألا نم فلحو
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 سومنلا قعلم يضابإلا هنع ةوعدلا يبشم

 ًإحأو الغدو اجوع ىغبو الود هلل ا لامو الوخ هلل ١ دابع ذختاو مارحلا

 .لعفو هب هلل ا لعف «هليبسل ىضم ىتح ؛هيهتشي امب لمعو ؛مارحلا جرفلا
 دوهفلا ديزيو .روقصلا ديزيو ،رومخلا ديزي ،ديزي هنبا هدعب يلو مث

 درقلا مدانو ( ناهكلا عبتاو ث نآرقلا فلاخف .دورقلا ديزيو دويصلا ديزيو

 .لعفر هب لعفو هلل ا هنعل كلذ ىلع ىضم ىتح ؛هيهتشي امي لمعو

 .هنيعل نباو ل هللا لوسر نيعل ديرط مكحلا نب ناورم يلو مث

 .هءابآ اونعلاو هونعلاف ‘هجرفو هنطب ف قساف

 ةث هللا لوسر ءادرط .ةنعللا تيب لهأ ،هدعب ناورم ونب اهلوادت مث
 محل نيعباتلا الو .راصنألاو نيرجاهملا نم وسيل ءاقلطلا نم موقو .هلآو
 هللا دابع اوذختاو كابعل هللا نيدب اوبعلو الكأ هلل ا لام اولكأف ناسحإب

 !اهفعضأو اهعيضأ ام !ةمأ اهلايف رغصألا مهنم ربكألا كلذ ثروي ءاديبع

 دق "ىلاعت هلل ا باتكب مهفافختساو ,لامعأ ن نم كلذ ىلع اوضم مث

 مهنم يلو دقو ) نوقحتسي امك مهونعلاف ؟ ؛هلل ١ مهنعل ) مهروهظ ء ارو هوذبن

 ىضم ىتح ) هرهظأ يذلا نع زجعو دكي ل و غلبف زيزعلا دبع نب رمع

 .هليبسل

 ءيش ىلع نومأم ريغ هيفس فيعض مالغ كلملا دبع نب ديزب لو مث

 ء هلل ١ لاقأ دقو ا هدش سناؤي ل ر - هلأ غلي مل { نيملسملا رومأ نم

 لمحم ةمأ رم اف ")مهلاومأ مهيلإ اوعفداف 17 مهنم متسنآ نافالن :لحو

 دنع كلذ ناك نإو هلك كلذ نم مظعأ اهئامدو اهجورفو اهماكحأ يف

 .6 ةيآ ءاسنلا ةروس 1
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 سوستلا قملس يضابإلا نع ةوعدلا عجرن

 سبليو ،مارحلا لكأيو ،مارحلا برشي ،هجرفو هنطب يف نوبأم ؛اميظع هللا

 رثكأو رانيد فلأب امهلهأ ىلع اتمّوقو ،هل اتكيح دق نيتدرب سبليو ؛مارحلا

 تبرض نأ دعب اههجو ريغ ىق تفرصو اهلح ريغ نم تذخأ دق لقأو

 حلاص بعل هلل ا لحي ملام 7 راعشألا اهيف تقلحو ،راشبألا اهيف

 ريمازم هناينغت هلامش نع ةمالسو هنيمي نع ةبابح سلجي مث ؛لسرم ينل الو

 تذخأ اذإ ىتح ءاهنيعب اصن ةمرحلا حارّتصلا رمخلا برشيو ؛ناطيشلا

 هلقع ىلع اهتروس تبلغو ‘همدو همحل و هحور تطلاخو هيف اهذخأم

 .رانلا ىلإ رطف معن ؟ريطأ نأ ىل نانذأتأ :لاقف امهيلإ تفتلا مث .هيتخ قرم

 .«هلل ا كدري ال ثيح هرانو هلل ا ةنعل ىلإ

 ةعئاض ةرمإ اوباصأ» :لاقف ،مهريسو "مهلامعأو ةيمأ يب ركذ مث

 ،ىدههلاو ةلالضلا نيب نوقرفي الو "قحب هلل نوموقي ال شًلاًه ًاماغط موقو

 ،ةيبوبر طلست هيف اوطلستو رمألا اوكلمف ؛مهل بابرأ ةيمأ يب نأ نوريو

 نوذخأيو ‘بضغلا ىلع نولتقيو ىوهلاب نومكحي ؛ةربابحلا شطب مهشطب
 يوذ نوصقيو ،ةنوخلا نونمؤيو ؛تاعافشلاب دودحلا تولطعيو ،نظلاب

 ريغ يف اهنوعضيو ،اهضرف ريغ ىلع اهتقو ريغ يف ةقدصلا نوذخأيو سةنامألا
 !هلل ا مهنعل مهونعلاف }هللا لزنأ ام ريغب ةمكاحلا ةقرفلا كلتف ،اهعضوم

 هلل ا تعمس نكل ،نيدلا ىف انناوخإب اوسيلف ةعيشلا هذه نم انناوخإ امأو

 ىننأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأاي» :هباتك يف لاق لحو ًرع
 .هللا باتكب ترهاظ ةعيش .ئاوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو

 غلاب لقع الو ،نآرقلا يف ونفان رظن ىلإ نوعجري ال ‘هلل ا ىلع ةيرفلا تنلعأو
 .مممارهأ مهرمأ اودلق دق باوصلا ةقيقح نع شيتفت الو ،هقفلا ين

 . ٠ 13 ةيأ تارجحلا ةروس 1
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 صومنلا قعل ةيضابإلا تع ةوعرلا جن

 ايغ مهف هلوقي ام عيمج يف هوعاطأو ،هومزل وبزحل ةيبصع مهنيد اولعجو

 كىتوملا ةعجر يف لوتلا نورظتني ؛ىده وأ ةلالض وأ ادش وأ ناك

 مهدحأ ملعي ال قولخمل بيغلا ملع نوعديو ةعاسلا لبق ثعبلاب نونمؤيو

 نومقني ؛همسج هيوحي وأ هبوث هيلع يوطني ام ملعيال لب ،هتيب لخاد يف ام

 .اهنم جرخملا نوفرعي الو ،اهب اورهظ اذإ نولمعيو ،اهلهأ ىلع يصاعملا

 .مهنيد برعلا نم رتيب لهأ اودلق دق ،مهلوقع ةليلق نيدلا يف ةافج

 باقع نم مهيجنتو ،ةحلاصلا لامعألا نع مهينغت مهتالاوم ًكأ اومعزو

 لهأ اي قرفلا ءالؤه يأف "؛“نوكفوي ىتآ هلل ا مهلتاقئ ةئيسلا لامعألا
 ؟نودتقت مهبهاذم يأب وأ ؟نوعبتت ةنيدملا

 ؛مهنانسأ ةثادح نم هومتبع امو ،يباحصأ يف مكتلاقم غلب دقو

 ريخلا يف نوروكذملا ۔ هلآو 9 ذ هللا لوسر باحصأ ناك لهو !مكحيو

 رشلا نع ةضيضغ ؛مهبابش يف نولهتكم هللاو بابش ؟بابش اثادحأ الإ
 .ةدابع ءاضنأ ،مهلجرأ لطابلا نع ةليقث ،مهنيعأ

 نآرقل ءازحجأ ىلع مهبالصأ ةينحنم .ليللا فرج يف مهيل هلل ا رظن دق
 هلل ركذ نم ةيآب رم املكو .اقوش ىكب هلل ا ركذ نم ةيآب مهدحأ ًم املك

 مههابج ضرألا تلكأ دق «هينذأ نيب منهج ريفز اأك ءافوخ قهش

 ةلحان مهناولأ ة ةرفصم ؛راهنلا لالكب ليللا لالك اولصوو ،مهبكرو

 هللا دهعب نوفوم ةدابع ءاضنأ ؛مايصلا ةرثكو مايقلا لوط نم مهماسجأ

 تتقربأو ناتبيتكلا تقتلا اذإ ىتح ،مهسفنأ اورش دق ،هلل ا دعول نوزجتنم

 كئاشو ،ةنسألا ابش اوقل اهحامر تعرشأو ،اهماهس تقّوفو اهفويس
 باشلا ىضمف ؛مهرودصو مههوجوو مهروحنب فويسلا ةابظو ماهسلا

 . ٥3ةيأ ةبوتلا ةروس 1

- 365 - 

  

 



 صوصنلا ىملس ةيضابإلا رثع ةوعدلا عن

 ههجو نساحم تبضتخاو ،هسرف قنع ىلع هالجر تفلتخا ىتح امدق مهنم
 عابس هتقزمتو عامسلا نم ريطلا هيلع تطخناو ،ىرثلاب هنيبج رفعو 3ءامدلاب

 فوج يف اهبحاص اهب ىكب املاط ،رئاط راقنم يف نيع نم مكف ضرألا

 دمعب قلف دق قيتع نيبجو قيقر مجو نم مكو !هللا فوخ نم ليلل
 كلت ىلع هلل ا ةمحر ،ناوخإلا قارف ىلع هآ هآ :لاقو ىكب مث .ديدحلا
 .«نانجلا مهحاورأ هلل ا لخدأو نادبألا
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 صومنلا قعلم يضابإلا تع ةوعدلا عرشم

 قحلابلاط ءاثر 2 نيصحلا نورمع ةديصق

 دبع يثري مهل ىلوم ۔ يربنعلا نسحلا :لاقيو ۔ نيصحلا نب ورمع لاقو
 ١ ةزمح اب و يحن نب هلل .

 رجفلا جلبت ليبق تبه

 اهعمادم يع ترصبأ نأ

 ال يدهع تنكو كارتعا ىنأ

 اهقرافي ام كنيعب ىقأ

 مهب تحن ناوخأ ركذ م

 مهعرصم ركذ لب اهتبجأف

 مهليبس كلسأ بر اي

 مهسوفن اوربص ةيتف يف

 هلثم رهدلا ىقلأ هلل ات

 اودقع اذإ مهتمذب يفوأ

 مهسلاحب اورضتحا اذإ تمص

 .لاس :عمدلا فكو 1

 .اهعمد ببسيف لعي ام لكو راوعلا :رئاعلا 2

 يرجي اهعسدو لوقت دنه

 "هرصنلا ىلع اهفكاو لهني
 ربص اذ تنكو عومدلا برس

 ©؟يرذت اهلام مأ ع م

 ربخ ىلع مهليبس اوكلس
 يرمتاهتاربع هريغ ال

 يرزأ ىقتلاب ددشاو شرعلا اذ

 , رمشلا انقلاو ةتيفرشملل
 ريقلا ةنيهر نوكأ ىتح

 رسيلاو رسملا دنع فيعأو

 ركلا نع اوقال نم نيهان

 رقو مهبيطخ لوقل نز

 ركذلا ةرضحب بولقلا فُحُر

 .«ءاوقإ» تيبلا يفو .نيزرلا وهو روقو عمج :رقولا د
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 صومتنلا قعلم يضابإلا نع ةوعدلا شم

 , )يرسي مهعولض نيب فوخلل اضغ رمج نأك نوهواتم

 رشحلا نع اوردص مهعوشخل مهنأك آلإ مهاقلت

 ع ى . [. . د ُ
 ركسلاب مونلا يش اوع هيف مهسبليف . ليل مهليل ال

 رغذ ىلع مهو باقعلا رذح ةنوآو اسلخ اذك آلإ

 رجفلا ىلإ هتليل ماوق هب تعجف دق كل خأ نم مك
 ع .. . 2 - 7 ٠

 ردصلا عزفم نارقلا يآ نيم عراوق ولتي مواتم

 رذق ىلع هتذل اَرَت ةرجاه رك ةدقو نآمظ

 ©رذنلا ىلإ تغَد سوفنلا بغر اذإ سوفنلا ىوهت ام كارت
 4)] ٠ ۔إ ۔۔ . 7 ِ

 رش ٍةَرم وذ ىوهلا افع ةئيس لك نم اَربمر)

 رغ ٍةيتنبواهرابغب اهرَعسي برحلاب يلطصللو

 5 2 عطاق براضملا ضع بطش يذ لقأب اهحاتجي

 رحللا ةرغث يف ةنعط نم هلرسأ هاقلي ءيش ال

 ال اليوط ن امز ىقي هرمجر { بشلا بلصأ هبشحخ لثألا نم رجش : اضغلاو ىضفلا 1

 .كلانه هترثكل ىضغلا لهأ :دحب لهأ ىمسيو .ةاضغ :هتدحار .عوفطني

 ناشيج :شيجر ۔ .هغضم نكمي يذلا نعللا مظعلا سأر :ةشاشملا ۔ . بعت :بصن 2

 .نايلغو بارطضاو

 .لجألا 7 .هبرل ءرملا همدقي ام :رذنلا 3

 . ه4ىوتساف ةرم وذ ىوقلا ديدش همّلعإ» :زيزعلا ليزنتلا يفو .ةدشلاو ةوقلا :ةرملا ه

 .بضغلا :رزشلار

 . فيسلا دح وهو برضم عمج : براضمو .عطاق :بضع
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 يضابإلا رثع ةوعدلا عرشم

 امي ُ ديت ةرهنُم ءالجن

 هب كذ راتخملا كليلخك

 ةفلتُم لك ةرمغ صاوخ

 ابضتخُم تاوحخنلا يذ كارت

 هَبش هل لهو نيصحلا نباو

 ةمكحُم لكب ناسللا قلط

 زح هفوج ق ككنفني

 تصلاخو جلب يطلاخُمو

 اوبغش مه اذإ موصخلا لكن

 يقرطخي تارمغلا ضئاخلاو

 بطتت يذ ريغ وأ بطشمم

 لا ىخأ ناجهلا ةهربأ كيخأو

 .م دلا : عيجنل ا 3

 سومنلا قعلم
 )1 'يرجت هفوج يصاوع تناك

٥ 
 رئشُم وأ هللا يف راتسقم نم ٠

 رثكلا ريعلا تحت هللا ىف

 ©ر؛ لا ةنعطلاب هعيجنب

 ركنلاو ناكىتنأ فرعلا يف

 رُمِغ ىلع هوخأ يوذل
 4 و ا يذ مظعل عدص ُبآر

 يرشتستو هترارح يلغت

 رفزلاو ءادعصلا سقنتب

 رئسكلا رباجو ودعلا مُس

 ( ٨ _ دلا ةروع ةملت دادسو

 رطخ اميأ يداعلا طسو

 )يرف هبابذب ادصلا ماه

 رمجلا حقُْم ناولا برح

 "رمخلا ةالُس ئوفلا جن

 .مظعلاو نيعلا يف ةرقنلا وأ قاسلا يف عدصلا :رقولا 4

 .رشلا اوجّيهو اوراث :اوبغش 5

 .قشي :يرفير .هيفرط دح :فيسلا بابذ 6

 ليست :جثت 7
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 قرخ مهقوفو جاجعلا تحت

 مهشوتنت ةلح احف ىعرص

 سومنلا علس

 0)رخسلا نع اههنهني ةح

 !ورمع ىلع يدبكاوف ورمع

 رمألا تبثم ىوهلا فع

 ركذ اذ تنك امإ سنت ال

 27 اذو ىوقت اذ هلل

 يرصن ولوأ مهو يدي اوناك

 رفعلا ىلع يشمي نم ايخ

 ردغالو ربذك ال حوهعب

 رت وبضاوقب مهتادغو

 رهز مهفكأب ةيطخ

 ©)رمحخ نمو وس نم نقيخي
 )4 ر - و ىلع انيع اوضمغُي ل

 & يلاف رحشلا ىلعأ نيب ام

 )يرفَت مهتامُحل غماوخو
  

 .اهراثآ :طايسلا ديداخأو .ضرألا يف ليطتسملا قشلا :دودخألا ¡

 .بارتلا :رفعلا 2

 .تايارلا :انه قرخلاو .رابغلا :جاجعلا 3

 .رأثلا :رتولاو .عاجشلا براخلا وهو يمك عمج :ةامكلا 4

 نيب وه :يعمصألا :لاق .نميلا ةيحان نم دنهلا رب لحاس ىلع عقص وه :رحشلا

 .نامعو ندع

 ةنيدملا نيب ىرقلا يداوب دومث رايد مسا :رجحلا (327 :3 نادلبلا مجعم)

 .( 221 :2 نادلبلا مجعم).ناكسلا ةليلق

- 400 - 

ةريغص ةيرق يهر .ماشلار





 عجارم او رد اصمل | سم هف

 ةبتكم :ط ؛ج راوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا :شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ .1

 .ه 1 نامع ةنطلس ،يرماضلا

 .ه1344 ،1م 1ج ؛جاهنملا ةلجم :شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ .2

 ةبتكملا :ط ؛ليمججلا بتعلا ىلع ليلجلا دقنلا :شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ .3

 .م1924 ةرهاقلا ،ةيفلسلا

 ىموقلا ثارتلا ةرازو :ط ؛ لاصخلا رصتخم : ىمرضحلا قاحسا وبأ _ .4

 .م1984/_ه1404 نامع ةنطلس .ةفانلاو

 ٨1986. ركفلا راد:ط2ع3ج رباج ريمس :حت ؛يناغألا :يناهفصألا جرفلا وبأ .5

 .1968 (طوطخ) ؛ةبازعلا :ىسيع جاحلا نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ .6

 نمحرلا دبع :ت ؛مهرابخأو ةمنألا ريمس :ءايركز يبأ نب يحي ءايركز وبآ - .7

 .1986 سنوت \بويأ

 باتكلا راد :ط ؛ةيمالسالا ةوعدلا :(روتكدلا) شولغ دمحأ دمحأ _ .8

 .م1987 ىلوألا .ط ،يرصملا

 ملقلا راد :ط ؛يومألا رصعلا يف ةسايسلا بدأ :(روتكدلا) يفوحلا دمحأ .و

 نانبل ٤كتوريب

 .ةماقتسالا ةبتكم :ط ؛اهتاريسفتو ةلمجلا :(خيشلا) يليلخلا دمح نب دمحأ .0

 .ه1414 .نامع ةنطلس

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ؛ريسلا باتك :يخامشلا ديعس نب دمحأ .1

 .م1987/ه1407 نامع ةنطلس

 ؛ةرهازلا ةيبرعلا روصع يف برعلا بطخ ةرهمج :توفص يكز دمحأ ۔. 2

 .نانبل . توريب 3ةيملعلا ةبتكملا :ط

 :ط ؛مهبدأو جراوخلا فقاوم يف ةديدج ةءارق :فورعم ناميلس دمحأ 3

 .م1988 قشمد سالط راد
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 .2.1ج ؛ةيمالسإلا ةراضحلا ةعوسوم :(روتكدلا) يلش دمحأ .4

 ةضهنلا ةبتكم :ط ؛يمالسإلا خيراتلاقعوسوم : (روتكدلا) يلش دمحأ .5

 .1974 ةسداسلا ةعبطلا .ةرهاقلا ةيرصملا

 نامع ةنضلس "ثارتلا ةرازو :ط 2-1ج ؛فنصملا :يدنكلا هلل ا دبع دمحأ .6

 ثفراعملا راد :ط ؛ةرصبلا يف ةيبدألا ةايحلا :(روتكدلا) يكز لامك دمحأ 7

 (ت.د) رصم

 ةضهنلا راد :ط ؛سلدنألاو برغملا خيرات :(روتكدلا) يدابعلا راتخم دمحأ .8

 .م1978 نانبل. توريب ،ةيبرعلا

 .م1985 طقسم ؛جيلخلا خيرات :نوسليو دلونرأ 9

 .م1988 رئازخلا ثارتلا ةيعج رشن ؛ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ميهاربإ 0

 راد :ط ؛يبهذلا اهدهع يف ةيبرعلا ةباطخلا :(روتكدلا) صنلا ناسحإ ۔.1

 .م1962 رصم فراعملا

 ةودن ؛يلام ةكلمم مالسإ يف ةيضابإلا ءاهقف رود :(روتكدلا) نيسح سايلإ ۔.2

 (ت.د) نامع ةنطلس ،يرماضلا ةبتكم :ط !ةقرافألا ءاملعلا

 ةبتكم راد . . م ؤ ميمت نسح :ت .ةغالبلا جهن حرش :ديدحلا يبأ نبا ۔.3

 .1963 توريب ،ةايحلا

 07ج ،©يضاقلا هللا دبع ءادفلا يبأ :قيقحت ؛خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ۔۔4

 .م1987/ه1407 ،ىلوألا ةعبطلا ،نانبل. توريب ،ةيملعلا بتكلا راد :ط

 زاحب ميهارباو رصان دمحم :ت ؛نييمتسرلا ةمنألا خيرات :ريغصلا نبا .5
 .م1986 توريب يمالسإلا برغلا راد:ط

 ركفلا راد :ط.ه&ج ؛ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح :. نامعتصالاےجن وبآ .6

 . عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 ثارتلا ءايحإ راد:ط .هج ؛بيذهتلا بيذهت :ينالقسعلا رجح نبا 7

 .م1991/ه1412 ىلوألا .ط ،ىبرعلا

 ،يبرعلا باتكلا راد :ط .4ج ؛ديرفلا دقعلا :يسلدنألا هبر دبع نبا :

 م مه .م1983/_ه1403 نانبل .توريب
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 .1986رئازخلا ةعماج .ةقمعم تاسارد مولبد ؛ةبازعلا ماظن :رمع نب حلاص يوامسا .9

 .ه1302 ةرهاقلا ةيرجح ةعبط ؛ةامتتنملا رهاوجلا :ميهاربإ يداربلا 0

 (ت.د) بعص راد :ط ،يوطع يزوف يماحملا :حت ؛نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا ۔.1

 :ط ،1ج ‘يالط ميهاربإ :ت ؛برغملاب خباشملا تاقبط :نيجردلا .2

 (ت.د) نامع ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا
 ىلوألا ةعبطلا ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ؛ظافحلا ةركذت :يبهذلا .3

 .م1991/ه2

 .ةصاخ ةبتكم (طوطخم) ؛مالظلا حابصم :يشيقرلا .4

 .م1990 نانبل .توريب ،لالهلا ةبتكمو راد :ط ؛نآرقلا بناجع :يليمجلا ديبلا .5

 ةنطلس عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ؛غمادلا قحلا :يليلخلا دمحأ خيشلا 6

 .م1991 نامع

 .م1992 ،نامع ةماقتسالا :ط ؛مالسإلا دعاوق :يلاطيخجلا ليعامسإ خيشلا 7

 راد :ط ؛بدألا رددصم يف ةسارد :(روتكدلا) يكم دمحأ رهاطلا 8

 .م1977 ةعبارلا ةعبطلا ؤفراعملا

 نانبل . توريب ،ةيملعلا بتكلا راد :ط ؛ةيناطلسلا ماكحألا :يدوراملا .9

 .م1985/ه1405 ىلوألا.ط

 .م1931 ؛رئازجلا باتك :قيفوت دمحأ يندملا ۔۔0

 :ط ،2ج ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم :ت:؛بهذلا جورم :يدوعسملا .41

 .م1973/ه1393 {ةسماخلا ةعبطلا ،ركفلا راد

 ،(نوقرمر) ؛ةيدنهلا ةراقلا يف ةينامعلا راودألا :يرونإخلا دمحم نب داوج ۔2

 نامع ةنطلس (ت.د) 996 مقر بيسلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم

 :ط ؛ايقيرفإ يف ةيبرعلا ةفاقنلاو مالسإلا :(روتكدلا) دومحم دمحأ نسح ۔3

 .م1986 }ةرهاقلا يبرعلا ركفلا راد

 يمالسإلا بتكملا :ط ؛ةيمالسإلا ةوعدلا :شاطيغميهاربا دمحم نيسح ۔.4

.م1985 توريب



 :ط ج ؛نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم : يصقشلا ديعس نب سيمخ 5

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .م1986 دادغب 15ج ؛لوذلا ملسملا بلاط يبأ نب يلع :حافلط هلل ا ريخ 86

 مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابإلا :(روتكدلا) ميلحلا دبع دمحم بجر ۔7

 . م1990/ه1410 طقسمم مولعلا ةبتكم :ط ؛ةرصبلاو نامع ةيضاباي

 (ت.د) ،نامع ةنطلس ؛ةيضفلا دوقعلا :يثراحلا دمح نب ملاس 8

 :ت ؛ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك :يوكزألا ديعس نب ناحرس 9

 .م1986 ،ايسوقين يلديبع دمحأ

 ةأشن :ط ؛يبرعلا برغملا خيرات :(روتكدلا) ديمحلا دبع لولغز دعس ۔0

 .م1993 رصم .ةيردنكسإلا \فراعملا

 دمحم :حت ؛ديحوتلا رونب ديحوتلا حاضيإ :(خيشلا) يثيغلا رصان نب ديعس .1

 ءاضقلا دهعم رشن ؛يفيرش دمحم نب ىفطصمو يمعاباب ىسوم نبا

 .م1996/ه1417 :1ط ،نامع ةنطلس يعرشلا

 :ط ؛ةيبرعلا ةباطخلا يف ةيقالخألا ميقلا :(روتكدلا) روصنم نيسح ديعس .2

 .م1979 ةيردنكسإلا ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 (ت.د) ةيرجح :ط ،2ج ؛ةيضايرلا راهزألا :ينورابلا ناميلس ۔۔3

 .م1970 ،ةنيطنسق ؛حافك دلب بازيم :دمحم ميهاربإ يالط ۔.4

 :ط ؛يعشلا بدألاو خيراتلا يف ةيلالهلا :(روتكدلا) سنوي ديمحلا دبع 5

 .م1968 رصم ةفرعملا راد

 ةبتكم :ط ؛نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :(خيشلا) يماسلا هلل ا دبع 6

 .ه1417 ةماقتسالا

 راد :ط ؛برفملا يف ةيدحوملا ةوعدلا :(روتكدلا) مالع يلع هللا دبع .7

 .م1994 ،ةرهاقلا {ةفرعملا

 .ةيبرعلا ةعبطملا :ط ؛ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع .8

 .م1990 ،ةيادرغ
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 دلجنا ؛ءاتفإالاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف :ةيدوعسلا ءاملع .9

 .م1991 ضايرلا \بتكلا ملاع راد :ط ،يناثلا

 .م1991 ةدج .ةرانملا راد :ط ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا قرط :يواطنطلا يلع 0

 .م1986 .رصم ،ةروصنملا ؛اهبيلاسأو ةوعدلا جهانم :ةشيرج يلع .1

 ءاثعشضشلا يبأ ةبتكم :ط ؛ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم يحي يلع 2

 (ت.د)

 ةبتكم :ط «(ىلوألا ةقلحلا) ؛خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع 3

 . م1964 ،ةرهاقلا ،ةبهو

 .1986 }ةيادرغ ،(ةعبارلا ةقلحا) ؛خيراتلا بك وم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع .4

 (ةلاسرر) ؛ نويعلاو بابلألا يوذل ةلاحلا فشك :دمحع جاحلا نب رمع ۔5

 1906 رئازجلا

 مجرتم (خم) ؛ةيضابإلا نع تاسارد :(روتكدلا) يمانلا هفيلخ ورمع 6

 .(ةصاخ ةبتكم) ةيزيلجنإلا نم
 راد عباطم :ط ؛ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن :(روتكدلا) تافيلخ دمحم ضوع 7

 .م1988 ندرألا .نامع .بعشلا

 دنع ةيوبزتلاو ةيعامتجالا مظنلا :(روتكدلا) تافيلخ دمع ضوع .8
 .1982 نامع ؛ةيقيرفإ لامش يف ةيضابالا

 راد:ط ؛نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا :(روتكدلا) رمع قوراف 9

 .م1985 توريب ،أرقإ

 دادغب ؛ينامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم :(روتكدلا) رمع قوراف .0

 .م9

 .1971 ،رئازخجلا ؛يبرعلا برغملا دالب يف ةيبهذملا ةبسحلا :ىسوم لابقل 1

 .(ةيسنرفلابر ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :(رصاعم ينولوب) زودات يكستفيل .2
 .(ةقلحلا) ةدام ثلاثلا دلجلا

 .(1968 يام 20-22) 274:ع (لاقم) ؛ةيقيرفإلا ةرونلا ةلجع :ين نب كلام ۔۔3
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 داحتالا راد :ط ؛يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ۔.9

 .م1981 رستم يبرعلا

 (ةيسنرفلاب) سيسأتلا ذنم ةرارقلا : (رصاعم ينولوب) يكسنالتوم .0

 .م 8 رئازجلا : <

 ىرألا.ط ضايرلا نطولا راد :ط ؛ج راوخلا :لقعلا ميركلا دبع رصان ۔.1

 .ه 6

 يف يبرعلا جيلخا يف ةيضابإلا :(روتكدلا) كليهسلا رباج ديع فيان .2
 .م1994 تيوكلا ،نطولا راد عباطم :ط ؛نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 راد :ط ؛يومألا دهعلا يف ةيمالسالا قرفلا :(روتكدلا) ىضاقلا نامعن ۔3

 ٠ رصم ف ر اع ا
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 15............................................................................................ ل هم

 15............................................................................................ جهنملا فيرعت
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 250................................................... ايقيرفإ قرشب مالسإلا رشن

 253............................................................ دنهلا يف مالسإلا رشن

 256......................................................... نيصلا يف مالسإلا رشن

 260......................................................... اهرواج امو ايسينودنا



 يضابإلا نع ةوعرلا جرم

 262................................... ايقيرفإل برغ يف مالسإلا رشن يف برغملا ةّيضابإ رود

 272.......................................................................................... ةبازعلا ةقلح

 311.............................. سابع نب هلل ا دبع ىلإ بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةلاسر

 314.................................. بلاط يبأ نب يلع مامإلل سابع نب هلل ا دبع باوج

 324....................................... ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هلل ا دبع باتك

 338.................................................... برغملا ةاعد ىلإ ملسم ةديبع يبأ ةلاسر

 340................................................................................ ناوكذ نب ملاس ةريس

 387........................................... نميلا حتف دعب قحلا بلاط يحي هلل ا دبع ةبطخ

 388............................................................. ةنيدملا يف يراشلا ةزمح يبأ بطخ

 398............................................. قحلا بلاط ءاثر يف نيصحلا نب ورمع ةديصق
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