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 يف دورمن ركذو« ذوُرْمَن وأ داوُرُمنب اني

 هباتك يف ريثألا نبا ركذءماس نب مارا نب شام نبا هنأ وأ"حون نيب ماس نبا

 نب دورمنمنأب كلذك يدنشقلقلا رادو ي ربطلاو ؛خي راتلا يف لدتكلا

 + رجل اعف ا نبا الإ كلذ يف مهفلاقيملو حون نب ماح ىلإ الوصو "يشرك |
 كللمك مسالاب ةيدوهيلا ةاروتلا يق ةرم لوأل تركذ ةيصخش رهو ..ةياهنلاو

 كلمك*ركذ امنإو همساب ناءرقلا ىف ٌركِدُي ملو .لباب جرب هئانبب هللا ىلدحَت رابج

 نيب ام دالب مكح. هللا هكلهأف ميهاربإ انديس لداجو ةيهولإلا ىعدا رابج

 نم ناك ةاروتلا يف دورمنلل ركذ مدقأ«لباب جربو لباب ةنيدم ىنبو نيدفارلا

 نبا هنأ حضوي يذلا.ممألا لودجب فرعي اميف نيوكتلا رفس باسنأ لالخ 2177

 «ضرألا يِف اَراَبَج وكي أدتبا» هتأباو_ + .حون ديفح نياو «ماح ديفح ؟نشوك 0321 ععغوط

 0-0 _ 0( .4برلا َماَمأ ٍدْيَصَراَبَج نك يذلا
 ””مئاعرتلا يف هت ليق ام لكو يخانملا كلتلا 58 ةصق باتكلا اه ىفاقتو"

 ضرألا ة رابج لوأ وهف:باتكلا'نإهأ-خبتك ىفو خيراوتلاو ريساقأتلا -بتكو

 َك .نيرفاكلا كولملا َنَم وهو ةعبرألا ايندلا كولم دحأ ناكو

 ةيبوبرلا ىعداو ضرألا يف ربجتو هسأر ىلع جاتلا عضو نم لوأ وهو

 . ةنس ةئامعبرأ هكلم يف رمتساو
 ىف هللا اهركذ امك مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأ عم هتصق نع. أرقتو قت وادم هد

 راهظإلا يجأول دورمنو ميهاربإ نأ نورتفملا حرشي ثيح ميركلا<“ 1 قنإ معمس

 هيف دورن لشف امدنعو .هللا مأةجورهن وهأجةداوعلا قحتسي يآلاجيفيتحلا>الإلا> 3
 .امالسو ١ : ميهاربإ ىلع تلوحتايّتلاو انلاب ميهاربإ قرحب رمأ «هتججاحم 0

 ىأر نعِرأرقتو.هنأشل اريقحت ةضوعابةطساوب هكالهو ةتياهن نع'“أرقتو

 .نافوطلا دعب هتاروهظ دحأ ىف لاجدلا حيسملا وه دورمنلا نوك ىف فلؤملا رةبثكم

 .هتءارقو هئانتقاب كريغ حصنتو هأرقت نأ ئراقلا يزيزع كب ريدج باتك هنإ 59
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 1011 ةمدتملا

 ةهمدقملا

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هيدهتسنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم هنإ ءانلامعأ تائيس نمو

 قلاخخو كلملا كلام .هل ليثم الو هل دن الو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 .ًادحأ سني ملف قازرألا ردقو قلخلا قلخ ءرمألا ربدمو نوكلا

 ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلب «هبيبحو هقلخ نم هيفصو هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 ؛كلاه الإ اهنع غيزي ال ءاضيبلا ةجحملا ىلع انكرتو ةمغلا هب هللا فشكو ةمألا حصنو

 موي ىلإ هاده عبتاو هيده ىلع راس نمو هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو يبر تاولص

 .ةمايقلا

 «.دعب امأ مث

 ماظعلا اهتربابج دحأو اهيلع رطيسو ضرألا كلم يذلا دورمنلا نع باتكلا اذهف
 لهأ دنع (ميدقلا دهعلا) ةاروتلا يف ركذو ناعنك نب دورمنلا مساب نيملسملا دنع فرع

 دالبب همسا طبتراو لباب جرب ءانبب ماقو هللا ىدحت يذلا رابحجلا كلملا مساب باتكلا

 .(ًايلاح قارعلا) لباب نيدفارلا

 انديس ةصق يف ينعملا هنأ ريسفتلا لهأ لاق امك ميركلا نآرقلا تايصخش نم وهو
 ةميظعلا نارينلا يف هقارحإ ةلواحمب هبقاعو هبر نع هلداج ثيح مالسلا هيلع ميهاربإ
 .ةيهولإلا ىعدا هنأل هل ًاراقتحا مسالاب ًادورمن مسي مل ميركلا نآرقلا نكلو .هنم هللا هاجنف

 رصاع يذلا ةيغاطلا كلملا نوك يف ككش دق نيرسفملاو نيخرؤملا ضعب نكلو

 لصأ نم «نيريه» وأ «نزيه» ىعدي رخآ كلم امنإو دورمنلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ
 .(يدرك) يبرع يسراف
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 ضرألا ةرباَبَج ْلَّوأ .. ٌدورمنلا لا

 .هتجوزو وه ةماحلا اهزومر دحأك ةيملاعلا ةينوساملا تايبدأ يف دورمنلا ركُذ كلذكو

 يبنلا كلملا» انباتك يف كلذ انركذ امك ضرألا اوكلم نيذلا دحأ دورمنلا نأ مهمل

 دورمنلا امه نارفاك نانثا كولم ةعبرأ ضرألا اوكلم نيذلاف «مالسلا هيلع ناميلس

 كلملا كلذكو مالسلا هيلع يبنلا كلملا ناميلس انديس امه نانمؤم نانثاو رصن ذخوبنو

 .نينرقلا وذ يبنلا

 دهعلاو نآرقلاو خيراتلا بتك يف كلملا اذه لوح ليق ام ضرعتسن باتكلا اذه يفو

 .ىرخألا بوعشلا تافاقتث يفو ميدقلا

 نوكيو ام هلبقتيو هيضري يذلا هجولا ىلع لمعلا اذه جارخإ ىلإ انقفوي نأ هللا لأسن

 انديس ىلع ملسو مهللا لصو هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ هاقلن نأ موي انتانسح نازيم يف

 .هبحصو هلآو دمحم

 ميكحلا دبع روصنم
112115012455 © ( 001 



 دالب ضرأ ىلع نوينادلكلا
 .نيرهنلا نيبام

 نيينادلكلا كولمو ةدرامنلا

 . ةعونتملا مولعلاو

 ةلود ةمصاع ؛(لياير

 ةكلمم ةمصاعو نيينادلكلا

 .«كلامملا ءاهبر دورمثلا

 2 ةلود لوأ دورمنلا ةكلمم

 رهظت نيرهنلا نيب امدالب
 هيلع حون نافوط دعب
 دالب 4 ةايحلاو مالسلا

 . نيينادلكلا

 .كنامزو دورمنلا



 8881 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 نيرهنلا نيب ام دالب ضرأ ىلع نوينادلكلا

 ام وأ ءامدقلا نييلبابلا ضرأو نيرهنلا نيب ام دالب ضرأ يه نيينادلكلا ضرأ
 ةراضج ةافزطلا لك سضرالا لع :راصعتل أ تكيس سلا قارعلا نفت الاج ترف

 .دورمنلا كلملا مهوأ ليقو ضرألا ةربابج دحأ مكح تدهشو نييرموسلا

 دعب ام رصعو نافوطلا لبق ام رصع ةثالث روصع ىلإ مسقني يناسنإلا خيراتلاو

 .(حيسملا ديسلا داليم) داليملا دعب ام رصعو (داليملا لبق) نافوطلا

 ضرأ ىلع ةيرموسلا ةراضحلا '١(حون نافوط) نافوطلا لبق ام رصع دهش دقو
 يف اهحاولأو اهراثآ فاشتكا متو ناسنإلا اهفرع ةراضح لوأ يهو نيرهنلا نيب ام دالب

 بعش دوجو ىلإ راثآلا ءالع نقيت ارخؤمو ءاماع نيسمخو ةئام نع ديزي ام ذنم قارعلا

 برقي اب يرموسلا بعشلا ةقطنم يهو ميدقلا قارعلا بونجو طسو ةقطنم نكس
 روأو شيك :ندم لثم اهأشنأ يتلا ندملا يف ةيراضح ةايح شيعي ناكو نورق ةثالث نم

 اذه ىلع نييقارعلا نيخرؤملا ضعبو «ركريبزدنال» خرؤملا قلطأ دقو ءوديرأو كوروأو
 .تارفلا رهن ىلإ ةبسن «لئاوألا نييتارفلا» مسا بعشلا

 مساب ميدقلا يلبابلا رصعلا ناكس ةيمست تدرو ةميدقلا ةيدفارلا تانودملا يفو

 همجعم يف بوقعي نارطملا مهيلع اهقلطأ يتلا ةيمستلا يهو «انم تيجوأ يجادلك»

 يفارغجلا مهماستناو (ايثدلك) مهتغل يمسو يبرع ينادلك سوماق وهو نيبغارلا ليلد

 مهكولم رهشأو ةربابحجلا ينعت نادلكلاف .«نادلك» ىلإ برعلا اهمجرتو «(اثويدلك)

 ءاوشاع نيأو هموقو مالسلا هيلع حون نافوط نع ديزملا هيفف (مالسلا هيلع حون نافوط) انباتك أرقا ١-
 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا

 1 نتتضصصصيس حس تنل ا مل ب ب



 يضرألا ِةرباَبَج ْلَّوأ .. دورمنلا

 تناكو 10 ماع نافوطلا رصع دعب ترهظ ةلود لوأ يهو «دورمنلا وه

 '.«لباي» مهتمصاع

 «نيرصتتملا وأ ةربابجلا يأ ميدشك وأ ميدسك مساب ميدقلا دهعلا يف مهتيمست ءاجو

 .«سيندلاك» ب نوينانويلا مهاعدو

 يداحلا ليجلا ذنم ةيوق كلام تناكو كلاملا ساسأ ىلع ميدقلا ينادلكلا رصعلا ماق

 ام دالب بونجو طسو نم ةريبك تاحاسم لمشت كلاملا كلت تناكو «داليملا لبق رشع

 ىلعو هرزجو جيلخلا لحاوس لكو ةيلاحلا ناريإ يبرغ بونج ىلإ ةفاضإلاب نيرهنلا نيب

 ."”«اكليف» ةريزجو (ًايلاح نيرحبلا) نومليدلا ةريزج اهسأر
 .اهتاريحبو اهراوهأ ةرثكل رحبلا دالب ًايدق نيينادلكلا دالب ىلع قلطي ناكو

 :ةينادلكلا كلاملا مهأ نمو

 ءالان“-الهلك8 «نيقاي - رود» اهتمصاعو 86[-زلةلفم «نيقاي - ثيب» ةكلمم -

 تارفلا نم لفسألا ضوحلا لمشتو «ةرصبلاو ةيرصانلا نيب ةكلمملا كلت عقتو

 خودرم كلملا اهكولم رهشأ نم ناكو ينامغعلا جيلخلا ىتح هرزجو جيلخلا ئطاوشو

 ىلع رطيس نأ دعب ةيلبابلا ةكلمملا ىلع اكلم هب يدونو (م.ق 1,٠١ -17) نادالب

 لئابقلاو كلاملا ةفاك ديحوتب ماقو ةيروشألا ةرطيسلا تحت ةعقاولا لباب ةنيدم

 17١6( - ا/7؟) يروشألا يناثلا نوجرس كلملا نكلو ؛همكح تحت ةينادلكلا

 .هنم لباب داعتساو م.ق 17١ ماع هيلع رصتنا

 «ابيش» اهتمصاعو لفسألا ةلجد ضوح يف ةعقاولا يناكومأ - .ثيب ةكلمم -

 نرقلا يف ةرشاعلا لباب ةلالس سسؤم (ىريز نكوم وبات) اهكلمو «9ط1مزو»

 .يناكومأ ثيب ةكلممو يناليش ثيب ةكلممو «ىلاعش - ثيب داليملا لبق نماثلا

 «شيعلا دغر يف اهلهأ شيعي رهدزم يداصتقا عضوب رهدزت كلامملا كلت تناكو

 :ةمجرت - زكاس يراه خرؤملل لباب ةمظع باتكو ءيرصن سرطب - 7ج ناهذألا ةريخذ رظنا ١-

 .ناميلس رماع .د

 .ايلاح تيوكلا ةلودل ةعبات ٠-

 ا م جب سب يللا حذ



 20111 نينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 .تارفلاو ةلجد يره نم يرلا هايم رفاوتو لضفب ليصاحملا ةرفاو مهيضارأ تناكو

 مهو «نييلبابلا ىمادق مهيلع قلطي ناكو «ةينادلكلا ةلودلل ةمصاع «لباب» تناكو

 ةميدقلا ةيرموسلا روأ ةنيدم نإ ىتح نييداكأللو ةيرموسلا ةراضحلل نويقيقحلا ةثرولا
 .ةينادلكلا روأ ةنيدمب داليملا لبق سداسلا نرقلا يف فرعت تراص

 .ةينادلكلا لباب يف دورمنلا كلملا ةلود ىه نافوطلا دعب تأشن ةلود لوأ تناكو

 51+ ماع اةب روتخأ ةلود لع ءانعقلا دعب جيفارا ةذلب نفرأ قا ةلودوعا كلذكو

 ةلودلا تطقس دقف ؛م.ق 614 ماع ىلإ ينادلكلا مكحلل تعضخ ةلود يه م.ق 4
 .همكحل ةينادلكلا لباب عضخأ نأ دعب يماليعلا سروك دي ىلع ةينادلكلا

 ةيررحت تاروثب ماقو ميدقلا هخيرات رادم ىلع لالتحالا نم ىناع ينادلكلا بعشلاو

 كلذ ثرو دق روصعلا رم ىلع نيرهنلا نيب ام دالب بعش نأ اك ةازغلا نيلتحملا دض

 نيب ةينادلكلا ةلودلا ترمتسا دقف «يلاحلا رصعلا ىتح نيينادلكلا مهدادجأ نم ًاضيأ
 .داليملا لبق 1١17 ىئتح مالسلا هيلع حون نافوط دعب نم لالتحالاو مكحلا

 اوضاخو مهوزغ نم اهوررحو مهدالبل نييماليعلا لالتحا نوينادلكلا مواق دقف
 عاطتساو ؛م.ق 517 ماع مهيلع اورصتناو نييروشألا عم ةنس فلأ تماد ىرخأ ًابورح
 مهدض تاروثب نوينادلكلا ماق مث .م.ق 079 ماع مهيضارأ لالتحا نم نويماليعلا

 داليملا دعب ايف يمالسإلا يبرعلا مكحلا ىتح مهترطيس تحت ةينادلكلا يضارألا تلظو

 .يبرعلا قارعلاب تفرع يتلاو نيرهنلا نيب ام
 نيب ام دالب بونج يف تارفلا رهن ىلع تماق يتلا ةينادلكلا ةلودلل ركذ لوأ ناكو

 سأر طقسمك روأ ةنيدم ركذ نيح نيوكتلا رفس ميدقلا دهعلا يف (قارعلا) نيرهنلا

 هنبا ةجوزو هنباب (حرات) ميهاربإ بأ جورخ ركذ ثيح مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأ

 هنبا نبا ناراه نب طولو هنبا (ميهاربإ) ماربإ حرات ذخأو :هيف ءاج ثيح روأ ةنيدم نم
 ضرأ ىلإ اوبهذيل نيينادلكلا روأ نم ًاعم اوجرخف .ماربإ ةأرما هتنك (ةراس) ىاراسو
 .كانه اوماقأو ناراح ىلإ اوتأف :ناعنك

 .ينادلكلا بعشلا نم مالسلا هيلع ميهاربإف يلاتلابو

 13 نا حا ا تا لل ا ا مما
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 ضرألا ِةَرِباَبَج َلّوأ .. دورمتلا عاله4

 ةعونتملا مولعلاو نيينادلكلا كولم ةدرامنلا

 ةميدق ةميظع ةمأ نادلكلا نأ برعلا ةغل هباتك يف لمركلا ساتسنا بألا لوقي

 نب شوك نبا رابجلا دورمن مهلوأ نيذلا ةربابجلا ةدرامنلا اهنم ناك كولملا ةهيبن ةسائرلا
 .مالسلا هيلع حون نب ماح

 بقل «يشاجنلاو ةيشاجنلاو نوعرفلا وأ ةنعارفلا لثم دورمنلا وأ ةدرامنلا نإ ليق

 :نافرطلا دبي يربك ةلودل سيوف ميظعلا لات كلل متنا ليقووكولدبلل
 نب دورمن :مهنم لباب دالب تمكح يتلا ةدرانلل ةديدع ءاسأ نوخرؤملا ركذ دقو

 هيلع حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمنو «مالسلا هيلع حون نب ماح نب ناعنك

 .مالسلا هيلع حون نب ماح نب ناعنك نب شام نب دورمنو ءروسنلا بحاص وهو مالسلا
 .مالسلا هيلع حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمن نب راجنس نب دورمنو

 .اطقن نب صاصملا نب ناعنك نب دورمنو «خلام نب وغرأ نب غوراس نب دورمنو

 دورمنلا ةلالس نم ةدرامنلا ددعت ليلدب ًابقل سيلو مسا وه دورمنلا نأ بلاغلاو

 رصاع يذلا دورمنلا مسا يف نورسفملاو نوخرؤملا فلتخا دقو «ناعنك نب دورمن لوألا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنيح يف هركذ يتأيس امك رانلا يف هئاقلإب رمأو مالسلا هيلع ميهاربإ انديس

 روطاربمإلا دي ىلع تسسأت ثيح نادلكلا ةلود ريغ نادلكلا ةيروطاربمإ امأو

 ءيطاوش نكس ًابعش نادلكلا سسأ دقو «كولم مهف هلبق ام امأو يدكألا نوجرس

 .ءارمألا ةلالسب ةلالسلا كلت تفرع دقو داليملا لبق رشع نماثلا نرقلا ذنم جيلخلا

 يف مهبولسأ رشتناو ةئجهتلا ةقيرط ىلع ةباتكلا عضو نم لوأ نادلكلا بعش ناكو

 )١( .مهريغو سرفلاك ىرخألا بوعشلا يقاب مث نمرألاو نييروشألا نيب ةباتكلا

 .قاحسإ ليئافور خرؤملل - مالسإلا لبق قارعلا سرادم رظنا - '
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 اذهو خيراتلا ربع مهمساب ًانرتقم راص ىتح نيينادلكلا دنع كلفلا ملع رهتشا دقو

 انديس ةصق يف بكاوكلاو موجنلل مهتدابع ركذ دقو بكاوكلاو موجنلاب طبترم ملعلا
 .هنيح يف هركذ قيس امك ناعنك نب دورمنلا نمز مالسلا هيلع ميهاربإ

 داليمب نوينادلكلا رشب دقو «ينادلكلا ملعلا هيلع قلطأ يلبابلا ميجنتلا ةرهشلو

 .(ةعبرألا ليجانألا) ديدجلا دهعلا كلذ ركذ مك موجنلا قيرط نع حيسملا ديسلا

 ينادلكلا كلفلا ملع نأ «نيرهنلا نيب ام دالب» هباتك يف «مياهنبوأ» خرؤملا ركذ دقو

 ٍلبابلا ميجنتلا ةرهشلو ...مهمسال افدارم حبصأ ىتح نادلكلل ةبسنلاب ةرهشلا نم ناك

 .«ينادلكلا ملعلا» هيلع قلطأ

 ترشب دق ءامسلا تناك حيسملا ديسلا داليمل ىلوألا مايألا يف هنأ ديدجلا دهعلا ركذو
 لكبو «مجنلا اوعبتي نأ مهترمأف «ةيرشبلا صلخم داليمب ةمأو بعش لوأك نيينادلكلا

 يذلا مجنلا ةعباتمب ةيكلفلا مهمولع اوسرامو مهاياده اولمح حرفو رورسو صرح
 مهنإف يلاتلابو مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا ديسلا ةدالو ناكم ىلإ مهدشرأ

 صلخملا ةدالوب رّشب نم لوأ مه اونوكي نأ ًاضيأو حيسملاب نمآ نم لوأ نيينادلكلا

 .نيدفارلا يداو دالب يف يحيسملا ناهيإلل راشتنا لوأ ناك مهتطساوبو

 مهرايد يف شاعو مهءالصأ نم جرخ دق مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا ابأ نأ مهيفكيو

 .ماشلاب نييناعنكلا دالب ىلإ هترجه لبق نامزلا نم ةرتف

 ملع يف ًامدقت ةميدقلا تاراضحلا رثكأ اهنوكب نيدفارلا يداو ةراضح تزّيَمت دقو

 اريثك اومدقو ةراضحلا هذه كلفلا ملع يف نوصصختملا نوثحابلا سرد دقو .كلفلا

 ثدحتي امدنع .اهل ةرصاعملا تاراضحلا اهب تقاف يتلا ةميقلا ةيكلفلا تامولعملا نم

 قارعلا ةراضح نإ نولوقي ةميدقلا تاراضحلاو كلفلا ملع يف نوصصختملا نوثحابلا

 ثحاب نم رثكأ ةيمهألا هذه دكأ دقو «ميدقلا خيراتلا يف ةيكلف ةراضح مهأ دعت ةميدقلا

 ملع سسأ نأ مولعلا وخرؤم اهيلع عمجأ يتلا رومألا نم :رقاب هط ذاتسألا لوقي ءيملع
 .ةنس 5٠٠١ وحن لبق نيدفارلا يداو ةراضح يف تعضو دق «تايضايرلا لثم «كلفلا

 لباب دالب يف كلفلا ملع نع «نثور تيرغرام» ةيسنرفلا ةبتاكلا ثدحتت نيحو

 ل ل ل ا مم



 قم

 ضرألا ةرباَبج َلّوأ .. ٌدورمنلا !اأ#

 ملع لتحي نوينادلكلا اهمدختساو نويلبابلا اهأشنأ يتلا مولعلا رئاس نيب نم نإ :لوقت

 .تايضايرلا ىوس هقوف ولعي ال ءاقومرم اناكم ةئيملا

 .ةقح ةيملع ًاحور دصرلا بجومب ةنّودملا تايمويلاو حئاوللا رهظت :ًاضيأ لوقتو

 هذه حرش ىلإ اولصوت نيينادلكلا نييلبابلا نأب انل نّيبت ال انتلصو يتلا فراعملا نأ ريغ

 ناك يتلا ةينيدلا مهميهافمب رمألا رخآ ىلإ ةطونم تلظ امنإ «ءايزيفلا مظن قفو رهاوظلا
 نأ هيف بير ال يذلاو .اًيفصو ًاضرع ةيكلفلا تايرظنلا تيقبف ءاهل ًاعضاخ كلفلا ملع

 .ىرخألا ةميدقلا تاراضحلا رئاس يف امك ةراضحلا هذه يف نالخادتي ميجنتلاو كلفلا

 :زكاس يراه لوقي «ةيميجنت ةينيد ةعيبط وذ نيدفارلا دالب لهأ دنع كلفلا ملعف

 نإف اذلو «ءامسلل لباقملا مسقلا يه ضرألا نأ ىلع صاخ لكشب ةقيلخلا ةصق صنت

 نع زكاس يراه ثدحتيو .ضرألا ىلع لباقم هل نوكي نأ دبال ءامسلا يف ثدح يأ

 ةماع ةروصب اهب ملسملا رومألا نمو :هلوقب نيدفارلا يداو يف ميجنتلاب كلفلا ةقالع

 جاتنتسالا اذه ديؤت ال لباب دالب نم ةلدألا ْنأ ريغ .ميجنتلا نع أشن كلفلا ملع نأ

 ديوزتل تمدختسا دق ىلوألا ةيكلفلا تاداصرإلا ضعب نأ دكؤملا نمو «ةيلج ةروصب

 .علاطلا ةءارقل ةداملا

 نم مهدعب اوؤاج نم مهنع اهثروو كلفلاو ميجنتلا ملعب نوينادلكلا :رهتشا دقو

 (لباب ةجظع) هباتك يف زغاس يراه لوقي (ى تاؤبنتلاب ميجنتلا ملع متهي ناكو ءسرفلا

 دارفأ ىلع رثؤي ام اهنم نيعون ىلع تناك يتلا «تاؤبنتلا ينعي ناك يذلا ميجنتلا ملع» نأب

 وأ اهعمجأب دالبلاب لب ًانيعم ًاصخش صتخت ال اهنمو .ثداوحلا نم هعزتنم يهو نينيعم
 ىلعو ءيعرشلا وأ ينوناقلاب ىعدي تاؤبنتلا نم عونلا اذهو .كلملا وهو يسوقطلا اهلثم

 ظحالن «ضرألا ىلع ههباشي ام هل نإف ءامسلا يف ثدحي ام «يملاعلا يلبابلا توهاللا ءوض

 نمو .مهاوس سيلو ةنهكلا نم اونوكي نأ دب الف «تاؤبنتلا هذه يرسفم ةيمهأ ىدم انه
 .كلملاو ةطلسلا ىلع ريثأتلا يف يساسألا رودلا ةنهكلل ناك انه

 تاروقز لكش ىلع تناك لباب بونج يف نيسو ونا دباعم نأب ستودوريه ركذيو

 ةتيع يس
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 ثلاثلاو يناثلا هنم لوألا جربلا ولعي هضرع كلذكو مدق ٠٠١ لوط عبرم لكش ىلع

 ةدضنم هبرقبو ةنيز نسحأ نيزم ريبك ريرس هيف بحر دبعم جربلا ىلعأ يفو نماثلا ىتح
 هلإلا اهيقتني «ةأرما ىوس «ليللا هيف يضقي دحأ الو لائثمت يأ نم ولخ وهو .بهذ نم

 نيذلا مه انلق اى نوينادلكلاو» ..دبعملا اذه ةنهك نيينادلكلا لوق دح ىلع .هسفنب

 .«ميجنتلاو رحسلا نوسرايي

 ( لباب كلم ) ديئنوبن كلملا ىقال» نيرهنلا نيبام دالب هباتك يف «تروبالود» لاقو

 هلإلا نم نيدا - لايا - وبن كلملا هب برقت يذلا جاتلا حلصي نأ دارأ امدنع لكاشم

 ةنيدملا خويش نكلو .بهذلا نم هعنص ةداعإ بغري ناك عساتلا نرقلا يف رابيس شمش

 ىلإ فرصناو «كاذ همزع هيلع اوركنأف ؛دداو شمش يفارع تارم ثالث أبنتساف هومواق

 جاتلا ىقبأو مهل ديئبوبن نعذأف ,ديدجت لكل ةهلآلا ضفر نونيبي هيفارعب ذاو ,خودرم هلإلا

 يف يسيئرلاو يماسألا مهرودو نيينادلكلا ةرطيسو ةوطس انه ظحالن ىلوألا هلاح ىلع

 ال توربجلاو ةوقلا هذه «ةلودلا مه مهنأكو ,ةكلمملا نؤؤشب مهلخدتو كلملا هيجوت

 لبق نم ةينادلكلا ةيلبابلا ةلودلا اهومسأف ةلودلا ىلع ازاجم مهمسا قلطُي نأب دعبتسي

 امدنع مهرودو مهتيمهأ ظحالنو ؛مهب اورثأت وأ مهنع اوبتك نم وأ مهورصاع نيذلا

 .م.ق 019 ماع شروقل اهءاوبأ اوحتفو لباب طاقسإب اومهاس

 ةيلفسلاو «ةيولعو ةيلفس نيتعومجم ىلإ نيينادلكلا دنع ةيواسلا مارجألا مسقنتو

 تارادم اهعيمج مسرتو ءلحزو ىرتشملاو خيرملا يه ايلعلاو ءراتشعو دراطع يه

 برض مهضعب سراي ةفسالفلا لثم ةمرتحم ةقبط نييكلفلا ناكو سمشلا لوح ةيريدقت

 .ةفارعلاو لأفلا

 وهو «نويلبابلا نويكلفلا هب ماق يذلا نأ دافأو كلفلا ملع سرد دق سونيحيبا ناكو

 .قيرغألا هب ماق ام ريثكب قوفي
 :(10”لوألا لصفلا يف نثور تيرغرم ةبتاكلا لوقتو

 ا 0 فسوي بألا :ةمجرت - نثور تيرجرمل نيينادلكلا مولع يلصألا همساو - نييلبابلا مولع باتك رظنا ١-
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 جزتمي ثيح «ةفارعلاو ةئيهلا ملع وأ سدقملا ملعلا بابرأ اًقح نوينادلكلا ناك دقل»

 .«"رحسلاب ملعلا

 اهدمتعا يتلا ئدابملا نع فشكلا نم مهثوحب يف نورصاعملا ءاملعلا نكمت دقل

 اولصوت يتلا ( ةيملعلا ) جئاتنلا نيب زيمن نأ مويلا انرودقمب حبصا ثيحب «نويلبابلا»

 مهتثرو لب «نييلبابلا ءالعلل نيلثمم رخآ نيينادلكلا ربتعن نأ انل ىنست دقل ...اها

 (١!.الإ سيل ًافيفط ًازييمت (نإ ءمهنيب ًاقرف ميقن الف «نييعرشلا
 ليلخلا ميهاربإ نأب 4 : لسرلا لامعأ رفس كلذكو 78:1١ نيوكتلا رفس ركذيو

 .نيينادلكلا روأ ةنيدم نم لجر

 ..لباب نم ةيبونجلا ةقطنملا :ةرخأتملا ةبقحلا يف لثمت تناك ودلك دالب نأ فورعمو

 برعل ةمخاتم لباب نم ةعقر نكست ةينادلك ةليبق ةمث ناك دقف نوبارتس ريبعت دح ىلعو

 :اًلئاق هرودب سايسيتك انديفيو جيلخلاو ةيدابلا

 .«نييلبابلا ىمادق مه نادلكلا نإ»

 (ةباتكلاو ةغللا ةطساوب ركفلا نع ريبعتلا نأ ةغللاو ةباتكلا ملع نع نثور تركذو

 يداو بوعش ىرن «يدربلاو دلجلاو بشخلا ىلع ىرخا قطانم يف يرجت ةباتكلا هذهو

 مث نوباص بلاق لكش ىلع ةريغص ًاعطق نوبصي اوناكف ءلاصلصلا مدختست نيدفارلا

 هذه تثكمو «ةيرطلا ةداملا نوففجي مث مهتباتك تامالع يرطلا نيطلا ىلع نومسري

 تناك كانه نأ ملعن اهنمو اهزومر رسفنف انيلإ لصتل نينسلا فالآ ةينيطلا قئاثولا

 .ترهدزاو تديش دق ةيناسنا ةراضح

 ةبتكلا ميلعت سورودويد نمث دقو ةباتكلا هذه يف نوصتخي ةبتك كانه ناكو

 :هلوقب نيينادلكلا

 نادلكلا ةفسلف منيب .قيرغألا ىدل اهنيع ةقيرطلاب ملعت نكت ل فراعملا هذه نأ ريغ

 .قباسلا ردصملا ١-

 دعينا ل لا ل يب ب ب بيبي



 88101 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 نومعني مهف مهيلاهأ مه مهيبردم نأ |مبو .ةماع ةفيظوك هيبأ نع نبالا اهثري يلئاع ديلقت

 .ديق وأ ظفحت [نود اهلك فراعملا ميلعتب ءاوس

 لكيه يف مدخ يذلا ءسوسوريب ينادلكلا نهاكلا ميدقلا بتاكلا ةيصخش لثميو

 ثالث ةينانويلاب عضوو ( م .ق 73717/781) سريتوس سوخويطنأ مايأ يف خودرم

 خرؤملا اهعمج تارذش ىوس اهنم انلصي ملو [تايلبابلا] ةيلبابلا تادقتعملا يف تادلجم

 :نورخا باكو نزور ومو يرصيفلا سويئاسوأ

 ةيسيئر تاعوضوم ةثالث كانه نأ فورعملا نمف ةينادلكلا ةيلبابلا ةفسلفلا نع امأ

 مولعو توهاللاب ةيثالثلا كلت يمسن .ناسنإلا «ةعيبطلا .هللا :ةفسلفلا اهلوانتت

 :فالخأالاو قطنملا ملع ةيلدحجل «ناسنإلا» عضخب !نيب ءاهئارو امو ءايزيفلاو «ةعيبطلا»

 .اهنيب ايف لخادتت ةثالثلا عيضاوملاو

 ثحبلل اناديم ةفسلفلا نم تذختا يتلا بوعشلا لوأ ناك ينادلكلا بعشلاو

 تاراضحلا مدقأ مهتراضحو ةفسلفلا تفرع يتلا بوعشلا لئاوأ نم «يصقتلاو

 قلعتي ام اهمهأو ءاهنم ليلقلا فرّعو ةينادلكلا ةفسلفلا نع ريثكلا ليق دقو ةيناسنإلا

 ينودقملا ردنكسإلا ىلوتسا امدنعف .مهتيص عاذو نادلكلا اهب رهتشا يتلا ةيكلفلا مولعلاب

 يف اولصاوت مهنأب نوعّدي اوناك ذإ ءطرفم ولغب مهباسنأب نورخافتي اوناك .مهدالب ىلع
 لك ميش نم ةميش رخافتلا ىقبيو .ةنس 57٠٠٠١ ىدم ىلع موجنلاو بكاوكلا دصر

 يذلا ينانويلا خرؤملاو فوسليفلا «(سينيثسيل) ىلع ناك .اهخيراتب وهزت يتلا ممألا

 دالب يف مولعلا لصأ نع ريرقتب وطسرأ دوزي نأ «ةيقرشلا هتالمح يف ردنكسإلا بحص

 ال بكاوكلاو موجنلل نادلكلا ءالع دصرو ةبقارم خيرات نأب هريرقت يف ءاجو .نادلكلا

 .م.ق 1907- 5115 ةلس دودح ىدعتي

 يأ ليجست هعسوب نكي مل يذلا سوميلطب تاباسحو خيراتلا اذه ضراعتي نكلو
 دحك .م .ق 141 ةنس وأ رصنذخوبن دهع قبسي ةيواسلا مارجألا دصرل ينادلك رثأ
 ع

 7 .ىصقأ
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 ضرألا ِةرِباَبَج ْلَّوأ .. ٌةورمنلا 8814

 نع هثيدح ضرعم يفو ءوطسرأ نأل خيراتلا اذه نم ركبم تقو يف ةفسلفلا روذب عرز

 تاسرامم تقبس يتلا ةينادلكلا رحسلا سوقط لوانتي «ةفسلفلا خيراتل لجس مدقأ

 ىلع ىسوم يبنلا روهظ لبق ىتح ملع لهأ اوناك نادلكلا نأب رقي هلعج امم ءرصم ةنهك

 .ثادحألا ةحاس

 مولعب اورهتشا دق نادلكلا ناك اذإ امع ةَّلدأ ىلع لوصحلا نيخرؤملل نستي مو

 اوعاطتسا ام لكو .موجنلاو بكاوكلا ةكرحب ةقلعتملا ةعيرشلا مولع ىلإ ةفاضإ ىرخأ

 نوهرم يرشبلا كولسلا لك نأب ريهامجلا عانقإ يف نادلكلا تالواحم وه هيلع لوصحلا

 ىتلا ةينوكلا نيناوقلاو ةعيبطلاب مهتيارد نع حاصفإلاو موجنلاو بكاوكلا ةكرحب

 ام نأب رهاظتلا ىلع نادلكلا ءاكح بأد دقف .ءكلذ نع الضفو .كولسلا اذهب مكحتت

 .ديلاوملاو علاطلا ةءارق يف مهم راجي دحأ نم

 مغرو .ةيفارغجلا ةعقبلا هذه يف تأشن تالبعزخلاو ةينثولا نأ فورعملا نم ًاضيأو

 ناك نإو ,مهلضف ناركن اننكمي ال ,تافارخلا ةسراممب اوكمهنإ نادلكلا نأب داقتعالا

 (كراتولب سايكول) ينانويلا ريّسلا بحاص «مولعلل يقيقحلا خيراتلا ةأشن يف ءادودحم

 رسوربب ينادلكلا خرؤملا نع (سايفورتيف سوكرام) ينامورلا يرامعملا سدنهملاو

 .رونلل ادقاف ضرألل هجاوملا ءزجلا نوكي امدنع ثدحيرمقلا فوسخ نأب هلوق (اشوريب)

 نادلكلا ىدل نوكلا ةأشن نإف ءاضيأ (زسوريب) نع القن .(«سوليزنيس) انل ظفحي اكو

 ةلتكلا هذه ترطش ةيهلإلا ةيانعلا نأو ءامو مالظ ناك ءدبلا يف نأ اهدافم ةركفب صخلتت

 .ةيطإلا ةعيبطلا نم قثبنا يرشبلا لقعلا نأو ملاعلا تنّوكو ةبطرلا

 .ةميدقلا ةيلبابلا ةراضحلا حمالم مهأ راصتخاب اذه

 تا ا ل ا يل ا ل ا ا و ب ]0



 1801[] نينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 ىما_.ةالامشلا

 أ اهعضَو اك ملاثعلا ةليراخ

 نإ ا 6 -# داح دو# اج
 اف فحل

 ءاهض تبي 2 فيض اجلا للا يب 5 /
 0 ل سي ل

 قلعلاف عضوت معنا ةطوراش حدق 25+ ١
 كلام ءالطرطبب الادب + و 5+ : دا هننم صاسلا بوحراسا اهيمخأ ىلا برتسل'ةطْعس ريوصغلا ألا نس حوت ىلع تمضو مام فلا ةسيررا ونغ لبق تعبر اكطاملا طباخ

 تش اءاملا اههم كو .ثءاطم كسر طيح رج هاو طعأ امر ره! 07 2 نص طسمو بوبا ف راوعألاو لامثللا ىف لاصللا م وشم هالو نيابي مالج ىلع نقشت هاو نع ةراص دهعألا

 (8 83926897 ) مقرب ف اطيبربلا بيقملا ةئنزخ ف ليرص يلسيلالا وجم

 .ءامدقلا نويلبابلا اهعضو امك ملاعلا ةطراخ

 سك رك + ليد ماعالا ايعرتل 0
 4 م.شكس نالسرأ + ع 0 وربي

 5900 - نيكرركش رسوب رع ع 0-5 7 كد ف ابنهسربب لت + وهم 5 مةماوأ سا ل" © ناجنز

 * ةلرسح لي* علك ,*تمرأ# جولبل لمصومبلا وو ونيت ه4 هينا اورلا

 000 رياخ رسمتو - ميتدكش ع ةرمزج ةعلق# ةسسسي روس بسك لا 8 و رهامتا ميرك#
 ءدهررش# ع.يرزربت# ثم 48 0 ىييرشع ترفل 3 6 نىك اةررتست -" هيو

 واريمطل ٠ وسمرمر رول ١ روم هيلو علا «ادانمكا
 ىو ل ريم

 © ءا راس ا

 تم ءورظاكيروك ريغ ةاتويقي و ررجار سا از لابج

 يدامرل © 98 و ةجامخ

 هدم راض قتكل» 00007 ةخركلإ | ربد
 دكلا ٠ ةيلبابلا 0

 2٠ هدد لاي و يك هند ةلجد 4 ناوأ
 موو اييسررب هك ةلصلا ىملارال ه 3

 وت 8 و ةررسم هل © يايرزل
 ل 2 0 يا مد ماليع د

 َ -ءارفلا 3 9
 ةيروسلا ءارحصلا مسالا ههيرريستما هامل 1 (انايممزرس) 1

 ةوامسلا © 0 1 0 5 هكر 3

 هد ردي رإ مدد هجن 1 3228

 .. :راوهألا .
 2 م دب رعلا 6 رحصلا 0 0 25 50 75 ١00 لم 1 ةئب 1 1 5 5 41 ١

 00 56 16 150م عيلخلا
 يسرلفلا

 * لا 2اماؤ:) يلا وح ىذعا ةميدق عارم و خيران لصق اما عفا م ها
 (م.3 3398. 612) ديدجت ينايلا دهملا عفاوم ه 1 م .ف 19262 يناوح - 2900 يلبرح ) ةيدكألا - ةيرموسلا ةمغمتلا مقاوم«
 ةرخاتملا ةيثرثمأل و ةيندموهق و ةيسرنفلا دوهملا عقاوم 2 م .لق 16440 يلا رح -1962 يقاوم ) يذبايلا ريصعلا عقاوم اء
 روغألا 7 ياروجلا رصملا عارم ا

 ةميدقلا قارعلا ندم
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 ٍضرألا ٍةرباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا عا

 د
 إ طوزل م[ قنا وبا لل 0 ألد زو عار

1 15 
11 2-0 

 س1 76001
 امم اكلت“ تاز طلا»

 داي عمم 1

 هلل

 2 ا 3 111001 0

 .اهنم ةيدنهلاو

 يدنلومه لا نانفلا ديب ةقلعملا لباب قئادحل رشع سداسلا نرقلل دوعت نولم اهلصأ ةيتيز ةروص

 ثكلملا اهانب ىتلاو ةميدقلا ةعبسلا ايندلا بئاجع نم قئادحجلا هذهو .«كيريكسميه نترام»

 .اًيلاح رثأ يأ اه دجوي الو هتجوزل ىلبابلا رصنذخوبن



 80181 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 8ةطولباوم

 ماما دعيج 6
4 
 3 م

 قسمان كطومح
 عون ولا

 3 الوطن طف ومب
 اس 6 عبر 7ممصاع تبا رووا



 اةهمععم

 ةقودعل

 اةطاهع
 رآه مصماع 60 مع عم

 2 6 تايب ديد 04 ماهم

 9 06 هاون 1مم
 6 ماع 1 م

 ظ

 هه |
 ميس 2

 2 ١ اؤطعفم» 0هعه 6 ع-7هممم قمل

 يوبإ 2 الاحد هعط ؟عمملع 7 )لواتمموأ ةدذومأ 8ءولوع

 5 [3 9نوربو 8 010 ©هريءوع مآ عن مط قاعد
 ]4 ةميععومم ننومفعأا 9 عووهئاو

 ْ 5 العانس عطوودع م ع ةهعؤ االولا

 .ةميدقلا لباب ةنيدم طيطخت
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 18011 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 لباب نم ناملألا راثآلا ءاملع دي ىلع لباب نم تلقن دقو ةيقيقحلا راتشع ةباوب

 .نيلرب يف يلودلا يناملالا فحتملا ىلإ

 نويكيرمأ دونج روصلا ينو ةيروشألا ةراضحلا رصع نم حنجملا روثلل مخض بصنو لاثمت

 .ةيراكذت اروص نوطقتلي
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 ضرالا ٍةَرباَبج .. دورمتلا مام اه 6-2 بنل نسا

 .نييروشأ كولمل نالانق ًاضيأ رهظي

 1 وكلا
 4 ا
5 7 

_- 

1 

: 4 

3 
0 5 

ٍ 
 ١

 5 اذن

7 
0 

 طف د ©

 .ةيرموسلا ةراضحلا هب ترهتشا يذلا يرامسملا طخلا حضوت ةيرادج

 مم را را را



 80 181 نينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 يداو تاراضح يف ىقيسوملا رود رهظت يتلا ةيرتولا ةيقيسوملا تالآلاو نييقيسوملا ضعبل ةيرادج

 .نينسلا فالآ ذنم نيدفارلا 00

 .يرامسملا طخلاب تاباتك اهيلع بوتكم ةيرادج ةحول
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0 0 01 0 

1 2 2 20 ْ 
 را
 ال

 .ةميدقلا ةيلبابلا راثآلا



 80101 نينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 نيينادلكلا رخفو كللامملا ءاهب «لياي»

 هةميددقلا دورمتلا ةتيدمو

 تدهشو ةينادلكلا لبابب تفرعو نافوطلا دعب دورمنلا اهانب ةميدق ةنيدم «لباب»
 ميدقلا دهعلا يف اهركذ ءاج «ةديدع روصع يف ةقارعلاو ةراضحلا نم ًاليوط ًاخيرات

 رفس يف رابجلا دورمنلا كلملا اهمكح نافوطلا دعب تأشن ةنيدمو ةلود لوأ اهفصوب
 ٠١: ٠١(. نيوكت) .(راغش ضرأ يف ةنلكو دكأو كرأو لباب هتكلمم ءادتبا ناكو» :نيوكتلا

 لبق كلام لا ماظن نوينادلكلا دمتعا دقف نيينادلكلاو نييلبابلا ةمصاع لباب تلظو

 كلاما ًءاهب لباب تناكف «لباب» ةكلمم اهمهأ ةديدع كلام تماقف يروطاربمإلا دهعلا

 :ءايعشأ) «نيينادلكلا رخف ةنيزو كلام لا ءاهم لباب :ءايعشأ رفس يف اهعضو ءاج ءاهرخفو

 *١19-1(.

 مهلبق اهنكس دقو نيتيلباب نيتيروطاربمإل ةيلبابلا ةكلمملا ةمصاع «لباب» تلظو
 ةدعب ءامدقلا اهامس دقو ؟«هلإلا باب» ةيداكألا ةغللا يف لباب ةملك ينعتو .نويرموسلا

 .«ميليإ - باب» وأ «وليإ - باب» ةيلبابلا ةغللاب يهو «اينولباب» اهنم ءامسأ
 ةيروطاربمإ ةدعاق رموس طوقس دعب تراصو م.ق ٠ يبارومح اهءانب داعأ دقو

 .ًالامش ةلجد ربخ ىلإ ًابونج يبرعلا جيلخلا نم تدتماو لباب
 ةقبط يهو ةددعتم تاقبط ىلإ ةفلتخملا اهروصع لالخ لباب دالب يف عمتجملاو

 يضارألا كالمو نيدلا لاجر ةنهكلاو ةلودلا يفظوم مضت يتلا ةمكاحلا ةيطا رقتسرألا

 29 ا ا و م ا ب و و و يسم



 ضرألا ٍةرِباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا 84

 ةقبطو نيعرازملا نيحالفلاو ةبتكلاو نييفرحلا نم «بعشلا» ةماعلا ةقبطلاو راجتلا رابكو

 .يلبابلا عمتجملا يف تاقبطلا ىندأ يهو (ديبعلا) قيقرلا

 ءامسأ اهيف تدرو شوقن كانهو ةيداكآلا ةغللا ىه لباب لهأ اهب ثدحت ىتلا ةغللاو

 ْ .«داكأ» كولم مهنأب لباب كولم

 فورحو مهتيدجبأ نويلبابلا سبتقا دقف ءداكأ مهدنع ىعدت تناك ةقطنملا نأل

 لباب ضرأ ىلع نافوطلا لبق مهتراضح اوسسأ نيذلا نييرموسلا ةيدجبأ نم مهتغل
 .ةيماسلا تاغللا نم ةيلبابلا ةغللاو (ايلاح قارعلا) نيرهنلا نيب ام دالب بونج

 ةلودلا) نيرهنلا دالب بونج ةمصاع يهو «ميدقلا ملاعلا يف ندملا رهشأ نم لبابو

 ةيروطاربمإلا ةمصاعو «م .ق ىلوألا ةيفلألا لئاوأ ىتح ةيناثلا ةيفلألا لئاوأ ذنم (ةيلبابلا

 ةورذ يف تناك ثيح م .ق سداسلاو عباسلا نينرقلا يف (ةيدلكلا) ةديدجلا ةيلبابلا

 //) ًاليم 50 يلاوحب دادغب بونج تارفلا رهن ىلع ةعساولا اهبئارخ عقتو .اهتمظع

 .قارعلا يف «ةيلاحلا ةلحلا ةنيدم برق «(مك .

 دالبل ةبسنلاب ًارخأتم ناك ةيسيئر ةنيدمك لباب روطت نإف ةيناطيربلا ةعوسوملا بسحو
 يف ةثلاثلا ةلالسلا مايأ يف لباب تناك دقو «م .ق 77 نرقلا لبق ركذ الل سيلف «نيرهنلا

 اهسسأ ةميدق ةكلممل ةاون لباب تحبصأ ةلالسلا كلت طوقس دعبو «ةعطاقم زكرم روأ

 سداسو .اهعضو هؤافلخ ىّوق ثيح ؛موبوموس يرومألا كلملا م .ق 1845 ماع يف

 حتف يذلا «(م .ق 17/50 - 11/47) يبارومح وه مهرهشأو ةيرومألا ةلالسلا هذه كولم

 نم اءزجو نيرهنلا دالب بونج لك مضت ةكلمت ةمصاع لباب لعجو ةرواجملا ندملا لود

 يفارغجلا اهعقوم ىلإ ةفاضإلاب «ةيسايسلا اهتيمهأ ببسبو .(قارعلا لامش) روشآ دالب

 اهتورث اهتلعج انيب «ةيلبابلا ةلودلل يرادإلاو يراجتلا زكرملا لباب تحبصأ ءزاتمملا

 .بناجألا نيحتافلل ًافده اهتناكمو

 مث «ةيادبلا يف تارفلا رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع موسرم ططخم قفو لباب ةنيدم تينب

 ديازتو نمزلا رورمب مث اهل عينم نصحك يأ اهل ءادعأ يأ لوصو عنمل ةانق اهوح رفح

 ف ا ا ا



 1011 نينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 طيجحت ةيئام ةانق رفح متو تارفلا رهنل ىرخألا ةفضلا لمشتل ةنيدملا تلقتنا اهناكس ددع

 اذهلو «ةنيدملا ةهج نم ةيجراخلا ةفضلا ىلع روس ءانب متو ةنيدملل فاضملا ديدجلا ءزجلاب

 .ةنصحم باوبأ روسلا

 ١91٠١(( يلاوح) نييشاكلا ةرطيس ىلإ ةنيدملا تلقتنا م .ق ١095 يف يثحلا وزغلا دعبو

 ازكرم لباب تحبصأ دعب اميفو .نورق ةعبرأ نم رثكأل تماد ةمكاح ةلالس اوسسأ نيذلا

 حبصيل «يسيئرلا اههلإ .كودرم ةناكم دوعصب ةديدجلا اهتناكم تسكعناو ءاّينيدو اًيبدأ

 .نيرهنلا دالب يف ةهالا ديس

 ةلالسلا نكلو لباب ىلع ءروشآ كلم «لوألا اترونين - يتلوكوت ىلوتسا ١775 يفو
 هيلا نوي افلا يك اهنيك هال 80 نكس رولا له طولا داما ةيقاكلا
 ون حا 0 نارألا نيف لذ نأ ةقاقي ةساوسلا ناب ةقاض ل كقو
 ةلالسلا هذه ترمتساو .ةنيدملا نم تسيل مهوصأ نأ نم مغرلاب ءمهل ةمصاع اهوذختا
 (17:نرق نم رثكأل

 اوُلْدَتاَم أوعَبَتآو 38 :لاعت لاق ةرقبلا ةروس يف ميركلا نآرقلا يف اهركذ ءاج دقو

 َنوُمَلمي اوُرَمك يطنيّنلأ كلو ُنَمَيِلْس ٌرَمَك اَمَو َنَسِيَلِس ِكْلُم لع نيل
 ما ٌقَح رلحأ ْنِم ِناَمَلَعُي اَمَو َتوُرَمَو ٌتوُردَه َلِباَبي نيَكَلَمْلأ َلَع َلِزنأ امو َرْحَسلَأ ٌساّنلأ هم ته ٠ لسكدمو مسلس تس وسل مس اس هد 4سم هدد تبان اول نافاس ف 24

 هسا مور رن آ سس سوري <ىء ع ل هع هس -- 9 0 هه 5 < 4 هوس

 ؟هجوَرو نمْلَأ َنْيَب ءوي وُفِرَمُي ام اَمُهْنِم َنوُمّلعَتِمِم رمْكَم الف ةننؤ نحن امّنِإ الوفي
 تهم 6< ل كم ٠ ل ب وك 2 2 ل . 2 آ هه

 ْدَْلَو ْمُهْعَمنَي اَلَو ْمُهُرضِ ام َنوُملَعتيو هللا ِنذِاِب الإ يح نم -ب َنيِرآَسصِي مُهاَمَو
 ول ْمُهَسنَأ هدي أور ام سيل قلع نم َةَرْحآلا ىف هل اَم نبش ِنَمَل أوُمِلَمَع
 ٠١[. : ةرقبلا] 6 تروملعي أاواك

 وع

 ءايروس لامش نم نيمداقلا نييمارآلا نيرجاهملا طغض ديازت ليلقب ٠٠٠١١ ةنس لبق و

 ةلودلا طوقس ىتحو نيحلا كلذ ذنمو «لباب لخاد ةيرادإ تالاصفنا ثودح ىلإ ىدأ امت

 - دمحم بلاط قاتشم - ةيناطيربلا ةعوسوملا نع ًالقن ميدقلا قارعلا ندم رظنا «ةيناطيربلا ةعوسوملا ١-

 .تنرتنإلا ىلع
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 ضرألا ِةرباَبَج ْلَّوأ .. ٌدورمنلا انا

 وأ نويمارآلا هضاخ لصاوتم عارص كانه ناك «م .ق عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيروشألا

 .ةنيدملا ىلع ةيسايسلا ةرطيسلا لجأ نم نييروشألا دض ةفلاحتملا ةيدلكلا لئابقلا

 «ةنيعم بئارض نمو «ةرخسلا لامعأ نم ءانثتسالا لثم «تازايتما اهونطاوم لانو

 اهلبقتل ًادادعتسا رثكأ ةلثاملا عاضوألا ووذ نويروشألا ناك يتلا ءنجسلا ةبوقع نمو

 نيديفتسم «ةراجتلا ببسب ًءارث اودادزا نينطاوملا نإ لب .ةرجاهملا لئابقلا لاجر نم

 نم اًيداصتقا اوناع مهنكلو ةيجراخلا ةراجتلا ةيامح ىلع ةرداقلا ةيروطاربمإلا ةوق نم

 يروشألا مكحلا ةداع لضفت لباب تلعج فورظلا هذه لثمو .لئابقلا لاجر ىضوف

 .يدلكلا وأ يمارآلا مكحلا ىلع

 نرقلا رخاوأ ىتح عساتلا نرقلا نم ةرتفلا لاوط يروشألا مكحلا تحت لباب تناك

 مهسفنأب اهومكح نييروشألا كولملا نأ عم «نويلحم كولم ةداع اهمكحي ءًابيرقت عباسلا

 .انايحأ

 ا/117/- 1/54 5) ثلاثلا رصاليب - تالجت مايأ يف لباب يف يوقلا يروشألا لخدتلا أدب

 .تارم ةدع كلملا ىلع مهئاليتساو ةنيدملا ىلع ةيدلكلا لئابقلا لاجر طغض ةجيتن (م .ق

 1١-181 5) بيراحنس عنتقا يلبقلا ناطيتسالا ديازت عم ةقفارتملا ىضوفلل ةجيتنو

 .149 ةنس يف ةئيدملا ريمدتب رمأف «ةليحتسم لباب ىلع ةيملسلا ةرطيسلا نأب ًاريخأ (م .ق .

 داعأو لئابقلا لاجر درطف «بيراحنس ةسايس (م .ق 554- )78٠0 نودح رسأ ىغلأو

 بيراحنس هلقن يذلا ؛كودرم لائمت نكلو ؛ةنيدملا رامعإب أدبو .مهيلإ نييلبابلا كالمأ
 نم عدم يأ عنمل امبر ءنودحرسأ مكح ةرتف لالخ كانه ًازجتحم لظ ءروشآ دالب ىلإ

 .كلملا ىلع ءاليتسالل هنم ةدافتسالا

 لابينابروشآ يروشألا كلملا نيب ةيلهألا برحلا تعلدنا ؛عباسلا نرقلا طساوأ ينو

 .عبات كلمك لباب يف مكح يذلا هيخأو

 ةعاجم دعب 514/ ةنس هيدي نيب تطقس ىتح ةنيدملا ىلع راصحلا لابينابروشآ ضرفو

 2١7 .مالستسالا ىلإ ةنيدملا نع نيعفادملا تعفد

 مي ل
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 لباب رصالبوبن وه يدلك ميعز ذختا لابينابروشآ توم دعبو «م.ق 777 ةنس يفو
 .ةثيدحلا لباب ةكلمم ةمصاع يناثلا رصنذخوبن هنبا مايأ يف تحبصأو هتكلممل ةمصاع

 تاعامج اهيلإ تدفوو ءاهنيصحتو لباب رامعإ ةداعإل اعساو اجانرب رصنذخوبن ذفنو
 .ةنيدملا يف يناكسلا طالتخالا ديزتل ةديدع ءاجرأ نم لامعلا

 ًاكرات «نمزلا نم دقعل برعلا دالب يف مّيخ يذلا «ديئنوبن كلملا رصنذخوبن دعب ءاجو

 .لباب يف هنع ابئان رّصشليب هنبا

 ءانب تايلمع أدبو ةمصاعلا يف ةينيدلا ديلاقتلا وأ ةيكلملا قوقح ةيامح يف دينوبن لشفو
 .ميظعلا كودرم دبعمل سفانم دبعم ءاشنإل رخآ ناكم يف

 نود تشي ةينلا لع ه3 هك ةوق يروق ةدايقب نيرفلا يمت ادنعو
 .ابيرقت ةمواقم

 ةينابزرم ىنغأ ةمصاع تحبصأف اهتاسسؤم مظعمب لباب تظفتحا سرفلا مايأ فو

 دض ةروث تثدح مث .ستدوريه بسح ملاعلا يف ةنيدم عورأ تناكو «ةيروطاربمإلا يف

 .يبهذلا كودرم لاثمت رهصو اهدباعمو اهتانيصحت رمدف (م.ق5487) لوألا شروشحأ

 اهتازايتما ىلع ظفاح يذلا ءربكألا ردنكسإلل ةنيدملا تملستسا م.قا“” ١ ةنس يفو

 اهمكاحل حمسف «ةنيدملل ةيراجتلا ةيمهألل ًاكردم ردنكسإلا ناكو .اهدباعم رامعإ داعأو

 .ةراجتلا عيجشتل ءانيم ءاشنإب أدبو ةلمعلا كسب

 .هتيروطاربمإل ةمصاع لباب لعجل ططخي ناكو ؛ردنكسإلا يفوت م.قال77“ ةنس يفو

 مّلِعلا دافتساو «ةينانويلا ةفاقثلا كلف يف رودت لباب تذخأ ردنكسإلا وزغ ةجيتنو

 .يلبابلا كلفلا ملع تامهاسم نم ةريبك ةدافتسا ينيللهلا

 ةنس يف ةيقولسلا ةلالسلا ىلإ لباب تلقتنا ردنكسإلا ةداق نيب ةطلسلا ىلع عارص دعبو

 «ةلجد رهن ىلع ةديدج ةمصاع ءاشنإ ءارج ريبك لكشب ةنيدملا ةيمهأ تلق مث .م.قا" 5

 .داليملا لبق 770 ةنس يف لباب ناكس نم ءزج اهيلإ لقن يتلا «ةيقولس يه

 ركيإ ١5٠١ اهتحاسم هىملاعلا يف ةنيدم ربكأ يلبابلا رصنتخب كلملا رصع يف لباب تناكو

 ا يبييبعحسيع نعل 2 7 يي
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 ءزجلا ناكو .,كلذ دعب هارجم ريغ هنكلو ءاهطسو يف يرجي تارفلا ناكو .(راتكه )٠٠١

 كودرم دبعم ءاليكازيإلا وه كانه يسيئرلا ملعملاو .ةيقرشلا هتفض ىلع ةنيدملا نم مدقألا

 .(قباوط ةدع نم ينبم جرب يه ةروقزلا و) ,يكنانيمتإ هب ةقحلملا هتروقز عم «ميظعلا

 اهالعأ يف ,قباوط ةعبس اهو «ةدراي ٠٠١ اهتدعاق لوطو «لباب جرب يه ةروقزلاو

 .(ًارتم )41١ مدق 7٠٠١ ىلإ اهعافترا لصيو «قرزألا ججزملا قوباطلاب فلغم دبعم

 .ةنيدملا نم يقرشلا مسقلا يف ىرخأ دباعم ةعبرأ كانهو

 ئناوم ةفصرأ كانه تناك ءاليكازيإلا راوجب ًاصوصخو «تارفلا ربن لوط ىلعو

 عم اًيراجت ًازكرم تناك لباب نأب ةبوتكم دهاوش كانهو «ةيراجتلا نفسلا اهيف وسرت
 قوباط نم زئاكر ىلع ماقم رسج رهنلا ىلع ناكو .نزاخم دوجو ىلإ ريشي امم بونجلا

 ةكبش لكش ىلع ةدتمم عراوشلاو .ةنيدملا نم يبرغلا بناجلا ىلإ دتمي .رجحلاب فلغم

 بكوملا عراش لا,شلا وحن ًاهجتم اليكازيإلا نم قلطنيو .رهنلل ةيزاوم ةيسيئرلا اهرواحم

 ناريثلاب ةنيزملا ءراتشع ةباوب ربع رميو .ةنولملا دوسألاب ةنيزملا ناردجلا وذ ءدّنعم ا

 هروزي «ةنيدملا جراخ عقي ريغص دبعم وهو ءوتيكأ تيب وحن هجتي مث «ةنولملا نينانتلاو

 «ةنيصح تاباوب يناث نم ةدحاو يه راتشع ةباوبو .ةديدجلا ةنسلا سأر ديع يف كودرم

 .ركيإ ؟١ يلاوح |هتانيصحت عم |هتحاسم روصقلل ناعمجم اهنم برغلا ىلإ دجوي

 ةينكس لزانم يبارومح مايأ ذنم اهيف ناك ةقطنم عقت بكوملا عراش نم قرشلا ىلإو

 ىلع ةنيدملاب طيحي .قدنخب ززعم ءجودزم يوق روس كانهو .ةيزكرم تاءانف لوح ةينبم

 .تارفلا يبناج

 رهنب يقتلي ءآليم ١١ هلوط «يثالث يجراخ روس ةنيدملا راوسأ نم قرشلا ىلإ دجويو

 يلخادلا نيروسلا نيبو .لامشلا يف رخآ ًارصق طيحي وهو ءاهلاهشو ةنيدملا بونج تارفلا

 (7١.يارومح مايأ ىلإ اهضعب خيرات دوعي «تاونقلا نم ةكبشب ةيورم ضرأ يجراخلاو

 لصوملا - باتكلا راد رشانلا - ناهيلس رماع .د :ةمجرت - سكاس ف.و يرئنه - لباب ةمظع رظنا ١-

 شبن باتكو «ةيناطيربلا ةعوسوملاو ,ناوولام سكام ريسلا «اهبئارخو دورمن» باتك رظناو م

 .يلعلا زيزع :ةمجرت - ىلوو درانويلريسلا - يضاملا
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 دورمتلا دالب نيينادلكلا دالب 2 ةايحلا

 ةبراض ضرأ يه تارفلاو ةلجد نيرهنلا نيب ام دالبب فرعت امو ةميدقلا لباب دالب

 اثادحأ دهشت تلاز امو تدهش ءًاثيدحو ًاييدق اهتيمهأو اهرحس اهل يرشبلا خيراتلا يف

 مهروصعو نيينادلكلا ةايح يفو «يبرعلا قارعلا ضرأب مويلا ىمست تناك نإو ًاماسج

 دودحف ءاهيلع لدت يتلا اهراثآ اهل ةيراضح ةايح اهيلع اوشاع دق ءامدقلا نويلبابلا مهو

 ودب اهنكسي يتلا ةيبرعلا ءارحصلا برغ يف رصحنت ةيعيبطلا هدراومو ةميدقلا لباب دالب

 نيرهنلا نيب ام دالبل ىلعألا لهسلا دجوي لامشلا يفو ءرضحلا لهأ ىلع تاراغلاب نوموقي

 لباب دالب نيب لصافلا دحلا يه يتلا لالتلا نم ةيعيبطلا تانيصحتلا دجوت قرشلا يفو

 دجوي بونجلا يفو ءانبلا بشخو نداعملاو ءانبلل راجحألا يتأت اهنمو سرفلا دالبو

 .نآلا يبرعلا جيلخلاب فرعي يذلا جيلخلا

 نم اهداوم تتأ يتلا بساورلا مكارت نم ًالهس نانوكي تارفلا رهنو ةلجد ربنو

 سيل نيرهنلا ماظنو ؟نيرهنلا نيذه اعبنم دجوي ثيح اهنم عبنت يتلا اينيمرأ لابج
 «سرام» رازآ لئاوأ يف هناضيف أدبي عيرس ىرجم وذ ةبلصلا ةعفترملا هنأطشب ةلجدف ًادحاو

 ىلع دجوتو ءوينوي فصتنم يف يهتنيو ويام رهشل لوألا مايألا يف هناوفنعو هتدش غلبيو
 .تاعقنتسملا هتطاوش

 لبق يهتني الو ًاموي ارشع ةسمخ ًارخأتم هناضيف أدبيو «نيترم لقأ هايم تارفلا ربنو

 يفضيو لهسلا يف ةلوهسب رشتني هنإف اذهو ةلجد نم ًاعافترا لقأ هنآأطشو ربمتبس رهش

 ال نآلا تارفلا ربن ىرجمو «ندملا هفافض ىلع ءامدقلا سانلا سسأ اذهلو ءًاعفان ًاناضيف

 .ءامدقلا نويلبابلا اهماقأ يتلا ةميدقلا ندملا كلت مظعم لالطأ ىلإ لضي

 ءانب متو ةيعانص تاردحنم ىلع ٍندم دييشت مت تاناضيفلا رطخل يدصتلا لجأ نمو
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 .اهب ةريغصلاو ةريبكلا يشاوملا عضوو ينبللا بوطلا نم دباعملاو تويبلا

 جارختساو يرلا تالآ عنصو تاونقلا رفحو يضارألا ةعارزب ناكسلا متهاو

 .اهنم ةحلسألا عنصل ةضفلاو ساحنلا نم نداعملا

 نامرلاو نوتيزلا راجشأو موركلاو مسمسلاو ءاضيبلا ةرذلا مهتاعارز نمو

 يدق نيرهنلا نيب ام دالب لهأ ىدل ةورثلا رداصم مهأ نم هرامثو ليخنلا دعيو «ليخنلاو

 لئاتف كلذكو (سبدلا) لسعلاو لخلاو رومخلا هنم نوجرختسي مهنإ ثيح ءًائيدحو

 اوناكو «هباودل فلعك حلبلا ىون اضيأ نومدختسي اوناك مهنإ ىتح دوقولاو جيسنلا

 .تاتابنلاو تاورضخلاو لصبلا نوعرزي اضيأ

 .ءامدقلا نويلبابلا تاحولو راثآ هتلجس ام اذهو

 كلذكو ريمحلاو ريزنخلاو زعاملاو رقبلا لثم تاناويحلا ةيبرتب نوموقي اوناك كلذكو

 .اهريغو نجاودلاك ةيلزنملا رويطلا

 ةلجد رهن هيقلت ام تدعاس دقو ةرفاولا ليصاحملا ىطعت ضرألا ةبوصخ تناكو

 دقو «ةيونسلا تاناضيفلا كلذكو اهتبوصخ نم نضر ىلع بساورلا نم تارفلاو

 ةيعانصلا تاعفترملا ىلع مهتويب ءانبب اوماق ثيح تاناضيفلا كلت عم سانلا فياكت

 ينبللا بوطلا نم ىنبت تويبلا كلت تناكو تاناضيفلا كلت هايم اهقرغت ال ىتح

 .رانلاب هقرح وأ سمشلا يف هفيفجت دعب رهنلا يمط نم عونصملا

 ةيلزنملاو ةيمويلا ةايحلا يف مادختسالل ةمزاللا ةيراخفلا يناوألا هنم عنصُي ناك كلذكو

 ىلع لجسي ثيح يراوسملا طخلاب اهيلع بتكت يتلا تاحوللا هنم عنصُت تناك كلذكو

 مالقألا نيمدختسم ةصاخلا تامولعملاو ةماعلا ثادحألا ةففجملا ةينيطلا تاحوللا كلت

 .بصقلا نم ةعونصملا

 راجحألا نودروتسي اوناكو ةنيزلل تاودأ مظعلاو فادصألا نم ذختتي ناك كلذكو

 .اهريغو ليثامتلاو لكايحلا ةعانصل زرأْلا بشخو ةضفلاو بهذلا نداعمو ةميركلا

 نم موقت بورحلا تناك نإو اهل ةرواجملا دالبلاب ةقيثو تاقالع لباب دالبل تناكو



 الالا نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 هتامزو دورمنلا

 نادلكلا بعش نم ةلود سسأ نم لوأ وهف رابكلا لباب كولم رهشأل مسا دورمنلا

 .مالسلا هيلع حون نافوط ميظعلا نافوطلا ةثداح دعب نيرهنلا نيب ام دالب ضرأ ىلع

 ماسو ماح :مه روكذلا دالوألا نم ةثالث نافوطلا دعب هفلخ نم كرت مالسلا هيلع حونف

 .[ا/ا/ :تافاصلا] 6 نيالا ه ءهَسبِرد انلعو #9 :ىلاعت لاق رشبلا ءاج مهنمو .ثفايو

 ناعنكو ادوقو ميارصمو شوك هل دلوف حون نب ماح امأو :هخيرات يف يربطلا لاق

 .حون نب ماح نب شوك نب دورمن وهو لبابب ناك يذلا ربجتملا دورمن شوك دلو نمف
 .نازفو ةشبحلاو ةبونلاو برغملاو قرشملا نم لحاوسلاب ماح دلو ةيقب تراصو

 الف «مرإ دومثل ليق داع تكله املف ؛مرإ داع مهرهد يف داعل لاقي ناكو :لاقو

 مهو مالسإلا ىلع ناك ءالؤه لكف «طبنلا مهف «نامرإ :مرإ ينب رئاسل ليق دومث تكله

 ناثوألا ةدابع ىلإ مهاعدف حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمن مهكلم ىتح «لبابب
 فرعيال لعجف «مهتنسلأ هللا لبلب دقو اوحبصأ مث «ةينايرسلا مهمالكو اوسمأف ءاولعفف

 .ًاناسل رشع ةينامث ماس ينبل راصف ءضعب مالك مهضعب
 اًداع ةيبرعلا هللا مهفف ءًاناسل نوثالثو ةتس ثفاي ينبلو ءناسل رشع ةيناث ماح ينبلو

 نب دشخفرأ نب حلاس نب رماع نب نطقي ينبو ميمأو مسطو سيرجو دومثو ليبعو
 .حون نب ماس

 ينب نم ةأرما جوزت هنأ هنع هللا يضر سابع نبا ىور امك مالسلا هيلع حون ناكو

 اه لاقي قرشملاب ةنيدمب هدلو «رظانوب» هامسف ءامالغ هل تدلوف (مدآ نب ليباق) ليباق

 .اسمش نولعم
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 ثفايو «برعلا وبأ ماس» هخيرات يف يربطلا هاور يذلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاجو

 .«شبحلا وبأ ماحو مورلاوبأ

 ا(ى مالسلا هيلع ميهاربإ انديس هيف دلو يذلا دورمنلا نمزو نافوطلا نيب نامزلاو

 نوتسو ثالثو ةنس اتئامو ةنس فلأ وه باتكلا لهأ ضعب نع ًالقن يربطلا ركذو لوقي
 .ةنس نيثالثو عبسو ةنس ةئاثلثو فالآ ةثالثب مدآ قلخ دعب كلذو ةنس

 معز نم ضعب معز يذلا «قاهدزإلل» ًالماع دورمن ناك :رابخألا لهأ ةماع لوقيو

 فلس نم ةعامج نكل ءاهوح امو لباب ضرأ ىلع هيلإ ًاثوعبم ناك مالسلا هيلع ًاحون نأ

 |مهط نب ىهرز :ليق ايف همسا وه يذلا همساو هسأرب اكلم ناك :نولوقي مهنإف ءاملعلا

 ضرألا قراشمب طاحأ دق هكلم ناكو «رماهلا» هل لاقي ناكو :مهضعب لاقو ؛««نالس

 ١7( .سرفلا لبق قرشملاب هموق كلمو لبابب ناكو اهبراغمو
 كلم ىلع سانلا عمتجي ملو ضرألا كلم عمتجي مل لاقيو :قاحسإ نب دمحم لاقو

 .دواد نب ناميلسو «نينرقلا يذو ءاوغرأ نب دورمن :كولم ةثالث ىلع الإ دحاو

 ملعأ هللاو انغلب :لاق دمحم نب ماشه نع .هسفن كاحضلا وه دورمن :مهضعب لاقو

 .دورمن وه كاحضلا نأ

 رصم نوعرف ناك هوخأو .دورمنلا ءاسأ نم وهو ضرأللا كولم دحأ وه كاحضلاو

 .هقارحإ دارأ يذلا هبحاص هنأو هنامز يف دلو يذلا نمحرلا ليلخ ميهاربإ نمز يف

 (") .خيراوتلا لهأ ضعب كلذ ركذ دقف

 هدنسب ةباحصلا نم ةعامجو سابع نبا نع ربخ يف ًاضيأ هخيرات يف يربطلا ركذو

 «حون نب ماس نب. شوك نب ناعنك نب دورمن اهرغو اهقرش ضرألا يف كلم لوأ نأ

 نينرقلا وذو دواد نب ناهيلسو دورمن :ةعبرأ اهلك ضرألا اوكلم نيذلا كولملا ناكو

 .نارفاكو نانمؤم :رصن تخبو

 .يربطلا خيرات رظنا ١-

 ملظلاب روهشملا كلملا كاحضلل ًاخأ ناك رصم نوعرف نإ :لاقف ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا كلذ ركذ -1

 قالمع نب جيوع نب ديبع نب ناولع نب نانس :همسا ناك لاقيو ءرصم ىلع هيخأل ًالماع ناكو

 .حون نب ماس نب داور نبا

 مس ا
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 يف دورمن نم رثكأ كانه نأ اونظ ىتح خيراوتلا لهأ اهركذ ةريثك ءامسأ دورمنللو
 يذلا وهو هنامز يف ضرألا كلم ادحاو ادورمن كانه نأ عقاولا نكل .نامز نم رثكأ

 هعم هتصق دروو مالسلا هيلع ميهاربإ انديس هنامز يف ناك يذلا وهو انثيدح هيلع رودي

 نامز وه رابجلا كلملا دورمنلا نامزف هللا ءاش نإ هنيح يف هركذ أيس امك ةرقبلا ةروس يف

 .نمحرلا ليلخو ءايبنألا يبأ مالسلا هيلع ميهاربإ انديس

 تناك ثيح مالسلا هيلع حون نافوط بقعأ يذلا نامزلا كلذ وه دورمنلا نامزف

 .هنيح يف ضرألا مكح كلمل يناسنإلا خيراتلا اهفرع ةلود لوأ

 :دورمتلا مسا ىنعم

 روهظ ينعتو |ن :نيمسق نم ةبكرم ةيدركلا ةغللا يف ةليصأ ةملكلاو دورمنلا مساو

 (دور» يهو ةملكلا نم يناثلا ءزجلاو «دلاخلا ينعتو «رمن» وأ ءىدنلا يأ «من» وأ زورب وأ

 ءرهنلا نم رهظ يذلا دلاخلا يأ دورمنلا ةملك ىنعم نوكيف ءرهنلا يأ «ور» اهردصمو

 دنع قأيس امك ةيهولإلا هئاعدال ةمجرت قدأ ىنعمب وأ ةيهولإلل دورمنلا ءاعدا رسفي اذهو

 .مالسلا هيلع ميهاربإ انديس عم ءاوح ركذ

 هيلع حون هللا يبن مهيلإ ثعُب نيذلا بسار ينب نم دورمنلا نأ نوخرؤملا ركذ دقو
 همسا ناكو توربجلاو ملظلا ةياغ يف ناكو ماع ةئاعبرأ مكح دورمنلا نأو مالسلا

 رصم مكحيو هاخأ ناك هنامز يف رصم نوعرف نأو «كاحضلا» لبق نم انركذ اى ًاضيأ

 هنأو هنامز يف دلو ميهاربإ نأو دورمنلا وه كاحضلا نأ انغلب :ريثألا نبا لاق

 ًالماع ناك دورمنلا نأ رابخألا لهأ ةماع لوقيو زاوهألا ضرأ نم سوسلاب دلو

 دورمنلا نإ لاقيو «اهرلا» يف مكح دورمنلا نأ «حارفأ رام لوقيو ١2'«كاهدزألل»
 .اهانب

 همساو قاهدزألا وه كاحضلا ناك حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمنلا نأ رابخألا تركذو ١-

 لاق امك ًايغاط ناكو نايفثا نب نوديرفا هلتق يذلا وهو ميلاقألا كلم ناكو تساردنا نب بسار ويب

 .هريسفت يف يبطرقلا
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 ٍضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا ماهل

 ْنَأَدوْيَر يف يا ا و :ىلاعت هلوق يف هريسفت يف ىبطرقلا لاق

 2 سا -_ َلاَك دِإ كلرُْلا هنأ هكا

 مهر لَم ثيِمُأَو وين أنا َلاَق تيويو يني ىلا 29 مهر

 ْمْوَقْلا ىدَه الهلا ورك قرنا تهم بِه ٍبِرْمَمْلأ َنِعاَب ِتأَ ٍقِرْمَمْلأ

 كلم حون نب ماس نب ناعنك نب شوك نب دورمنلا وهو 0 * َنيِمِلدطلَأ

 يدّسلاو عيبرلاو ةداتقو دهاجمو سابع نبا لوق اذه «:ةضوعبلاو رانلا بحاصو هنامز

 .مهريغو ملسأ نب ديزو قاحسإ نباو

 اورتسف ضوعبلا نم ًاباب هيلع حتف نأب ىلاعت هللا عم ةبراحملا دصق امل هكاله ناكو

 هتلكأف هغامد اهنم ةدحاو تلخدو ماظعلا الإ اوكرتي لو هركسع اولكأو نسستلا نيغ

 ةديتع ةقرطمب هغامد ترضي نم كلذ دعب مدنع نمانلا زعأ ناكف «ةرافلا لئمبراض ىتخ

 .ًاموي نيعبرأ ءالبلا يف ىقبف ؛كلذل

 .لبابي حرصلا بحاص وهو ضرألا يف رمت نم لوأ وه :ةداتق لاقو

 .اهعمجأب ايندلا كلم هنإ ليقو

 ءماس نب دشخفرأ نب خلاش رباع نب خلاف نب دورمن ميهاربإ جاح يذلا نإ ليقو

 حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمنلا هنأ يلهسلا ىكحو ةيطع نبا هميمج ىكح
 همساو قاهدزألاب فرعي يذلا كاحضلا هكلم ناكو نادوسلا ىلع ًاكلم ناكو

 هيفو ناينثا نب نودرفأ هلتق يذلا وهو اهلك ميلاقألا كلم ناكو تسردنا نب بسار ويب

 :بيبح لوقي
 (7١نودرفأ تنأو نيملاعلا يف 2 هتاكتف نم كاحضلا هنأكو

 بلص نم لوأ وهو ءاوركذ ايف ماع فلأ همكح ماد ًارابج ةيغاط كاحضلا ناكو

 .لجرألاو يديألا عطق نم لوأو

 دورمنلا ىمسي ب نبا هلو مسالا اذه وحن وأ اشوك ىمسي هبلصل نبا دورمدللو

 ماع ةئامعبرأ ربكألا دورمن كلم ناكو ًادحاو ًاماع رغصألا دورمن كلم ناكو ءرغصألا

 ..اوركذ |يف

 .يبطرقلا ريسفت ١-
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 اوجاتحا اذإ اوناكف ءهنم هنورتشي هيلإ سانلا أجلي ىتح ماعطلا ركتحي دورمنلا ناكو

 .ماعطلا مهيطعي ىتح هل دوجسلاب مهرمأ هيلع اولخد اذإف هنوتأي ماعطلا ىلإ

 نم :لوقي موق ءاج |ملكف «ةريملاب سانلا رمأي دعق اذه دورمنلا نأ ملسأ نب ديز ركذ

 ؟مكهلإو مكبر

 .تنأ :نولوقيف

 !١( .مهوريم :لوقيف
 هل دوجسلا ضفر مالسلا هيلع ميهاربإ هيلع لخد اذإ ىتح «ماعطلا مهوطعأ يأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنيح يف اهركذ يتأيس امك امهنيب ةرظانملا ترادو

 .قباسلا ردصملا - ١



 ضرألا ِةرباَبَج ُلَّوأ .. ٌدورمنلا 1#

 دوهيلا دنع دورمتلاركذ

 ايف نيوكتلا رفس باسنأ لالخ نم رابج كلمك ةاروتلا يف مسالاب دورمنلا ركذُي
 هنأ يأ مالسلا هيلع حون نب ماح نب شوك ىلإ هبسن عجري يذلا ممألا لودجب فرعي

 مايألا رابخأ رفس يف هركذ رركتو «ريهشلا نافوطلاو ةنيفسلا بحاص يبنلا حون ديفح
 ناك يذلا ضرألا يف ًارابج نوكي أدتبا» :هنأ هنع ءاج ام لكو ءاخيم رفس يفو لوألا

 (راعنش» ضرأ يف «كوروأ»و «دكأ» «لباب ندمو ةكلمت أشنأ هنأو «برلا مامأ ديص رابج

 .نيرهنلا نيب ام دالب يهو

 ءسوفسوي خيراتو شاردملاو دوملتلا لثم ىرخألا دوهيلا بتك يف هركذ ءاج كلذكو

 «ءايبنألا يبأ ميهاربإ نمز ًامكاح ناك يذلا ليفارمأ كلملا ةيصخشب دوملتلا هطبري ثيح

 لباب جرب يناب هنأب هفصيف سوفيسوي امأو «تاليبويلا باتك يف «دوربن» ظفلب ركذيو

 .هللا ةدابع يدحتمو

 ىلإ جرخ ديص رابج هنأو هتوربجب دوهيلا بتكو ميدقلا دهعلا يف دورمن رهتشا دقو

 ىنبو روشأ ضرأ يف ىرخأ اندم حتفو هضرأب فتكي مل هنأ يأ يونين ةنيدم ىنبو روشأ

 ةنيدم ىنبو روشأ دالب يف ندملا حتفي ًارابج راصو ةلجد رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ىونين
 يأ ريع توبوحر ىنبو حلاكو ىونين نيب نسر ىنبو ًاليم نيرشعب ىونين بونج حلاك

 :ةنسرلا ةدملا

 هنم يذلاو .ماس لسن ىدحت يذلا ماح لسن ىلإ دورمنلا ميدقلا دهعلا بسنيو

 نوكيو ةيهولإلل دورمنلا ءاعدا ىلإ ريشي كلذ اضيأ لعلو «هتيرذو ميهاربإ ءايبنألا وبأ
 مدآ نب ليباق لسن نم نوكي ًاضيأ هلعلو مالسلا هيلع حون لسن نم ةيهولإلا ىعدا نم لوأ
 رخآ ةيهولإلا يعدي يذلا لاجدلا حيسملا هتيرذ نم يذلاو برهو ليباه هاخأ لتق يذلا

 .اضيأ نامزلا

 ل ا ل ا
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 ةيرظنلا هذه نأ الإ .نافوطلا نم ىجن صخش هنأ يلبابلا بدألا يف شماجلج يف رِكُذ

 .نيرهنلا نيب ام دالب يف بصخلا هلإك «دورمن هلإلا هنأ هنع دجن ام رثكأو .تضفُر

 هعون نم لوألا وهو 8:٠١(. نيوكت) رابج براحم وه ميدقلا دهعلا يف دورمنو

 هدعب نمو ءاّيركسعو اًيسايس يوق هنأ انه ينعت «رابج» ةملكو 3١(. :9 نيوكت)
 اًرابج اًدايص ناك هنأ اًضيأ هنع روكذمو «ةربابج اونوكي نأ اودارأ نمم ديدعلا يتأي

 اًبراحم اًضيأ ناك لب ءبسحف عراب دايص درج نوكي مل هنأ ينعي اذهو .(9 ددع)

 .ًارابج اًّيوق اًيركسع

 دض ماقتنالا ينعي اذهو «(مقتنن فوس) اهانعم «ةيربعلا ةغللاب دورمن ةملك ةمجرتو

 لاجدلا حيسملا لسن نم هنوك ىلع ليلدلاو ةيهولإلل هؤاعدا وه اذهو (هللاب اذايع) «هللا

 سّسأ صخشك فوصوم وهو .هللا ةئيشم دض لمعي يوق صخش وهف هعابتأ نم وأ
 اهزكرم ناكو «لباب ةكلمم ضاقنأ ىلع تناك هتكلمم ةيادبو ٠١: 223١(. نيوكت) ةكلمت

 «نيرهنلا نيب ام دالب لفسأ نم ًالاهش دورمن بهذ ثيح «راعنش اهمساو «لباب ةنيدم
 رفس يف كلذ ءاج اى .نيرهنلا نيب ام يقرش ١١( ددع) روشآ دالب ىلع دورمن ىلوتساو

 .(51:0) اخيم

 محللا فّرع نم لوأ وهو .داّيص لوأ وه دورمن نأ «ةيدوهيلا تادقتعملا بسحب

 ١١: نيوكت) لباب جرب ءانب يف اًكراشم ناك هنإ ديلاقتلا لوقتو ءيرشبلا سنجلل

 ةيدوهيلا رداصملا بسحبو .بعشلا قرفت نأ دعب هتكلمت ينبيل راعنش يف ىقبو ١-5(.

 سكعب اًينثو ناك دورمن نأ عم ؛ميهاربإو دورمن نيب ةقالع كانه تناك «ةيمالسإلاو

 .دحألا دحاولا هللا دبعي ناك يذلا ميهاربإ

 اهنم «ةديدع دهاشم مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نع ميركلا نآرقلا صصق ىف

 اوُلاَك 3 :اهنودبعي ىتلا هموق مانضأ مطح نأ دعب «رانلاب قيرختلا نم هتاجن ةزجعم

 05) ميه لع مكس اوَب نوكيا 3) تررريك قدح نإ يهل أورضأو وَرَح
 7١[. - >4 :ءايبنألا] 460) تسيرسفكلا مه تلعجف اديك هب ودار

043 



 ضرألا ٍةَرِباَبَج لّوأ .. دورمنلا ماه

 مهر َح ىلا َلِإ رك لأ )2 :ةرقبلا ةروس ىف كلملل ميهاربإ ةّجحم نآرقلا يكحيو
 ُتيِمْأَو -ينحأ أنأ َلاَق ُتيِميو ءيحُي ىلا نر مهن َلاَق ذإ كلما هلأ هنَتاَء نأ دوَِبَر يف 4 هج ذي هع رع ا ا ءو2م 2 50 و مد و

 ال هو رك ىلا تهم ٍبِرْمَمْلا نا تأ ٍقِرَمَمْلا نم مقل أَهْلَ إو مسرب َلاَق
 .[3 54 ةرقبلا] © َنيِمِلِدَطل مْوَقْلا ىَدْبَي

 صصقلا نم دصقلا نأل ؛هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا كلملا مسي مل ميركلا نآرقلاو

 ىف رخؤي الو مدقي ال كلملا مساو ءاهنم ةربعلا كلذكو ةصقلا نومضم وه ينآرقلا

 هكلم ةدمو «دورمتلا» ب ميهاربإ هّجاح ىذلا كلملا اذه ةيمست امأ «ةربعلاو نومضملا

 .ميركلا نآرقلل مزلم ريغ وهف ..نورسفملا هدروأ ,ىخيرات صصق اهعيمجف

 «ميهاربإ» ةدام ررح دقو نوقرشتسملا اهبتك ىتلا [ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ] ىفو

 رداصم ىلإ تاراشإ اهئانثأ ىفو .ميهاربإ ةصق ىف ذورمن كلملا ركذ ىتأي «غربزيإ .ج» اهيف

 اهنمو ..[79 لصفلا نوميم نب ىسومل نيرئاحلا ةلالد] اهنم دورمنلا ىلإ تراشأ ةيربع

 ..حون لصف «راشايه رفس)

 ٠١: حاحصإلا ميدقلا دهعلاب نيوكتلا رفس ىف كلملا «دورمن» ىلإ ةراشإلا ىتأتو

 .لبق نم انركذ اك «ضرألا ىف اًرابج نوكي أدتبا ىذلا» هرابتعاب 4-١١

 كلملا ىلع ىضق نم وه غياه نمرألا دج نأب ةينيمرألا ةفاقثلا يف دورمنلا ركذ ءاجو

 روصي ثيح (يتناد) اهفلأ يتلا ةيهلإلا ايديموكلا يف «ليب» ىمسي ناك يذلاو دورمنلا
 نم ةعساتلا ةرئادلا يف باقعلل ضرعتي هنأو ميحجلا يف ةقالمع ةيصخشك دورمنلا

 .نيرخآ ةقلامع عم ميحجلا

 نب شوك نبا وه دورمن نأ دجن سدقملا باتكلا سوماق يف دورمن ةملك حرش يفو
 داكاو راعنشو لباب يف ةمكاحلا ةرسألا سسؤمو ريدق كلمو رابج دايص «حون نب ماح

 يداكألا شيماجلج هسفن وه ناك امبرو .(5:0 يمو 1٠١: 8-٠١ كت) راعنش دالب يف

 .لبابلا وأ

 يبنلا اخيم اهنع لوقي يتلا ( 1:1١ خأ 5:1١-١١١ كت) لباب ةكلمم سسؤم وهو
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 دقف «ةميظع ةيصخش - سدقملا باتكلا يف- دورمن رهظيو .(5:0 يم) «دورمن ضرأ»

 ةيصخش ناك هنأ ةديدع تاراشإ نم ودبيو .ةيرشبلا خيرات يف ةكلمم سسأ نم لوأ ناك

 .ةريرش ةيناودع

 :سوماقلا يف هنع ًاضيأ ءاج اممو

 ةنعللا هعورف دحأ ىلع تبصنا يذلا ماح لسن نم ملاعلا يف ةكلمم لوأ نيوكت أدب -

 ش .(717/-768 :9 كت) حون اهب قطن يتلا ةيوبنلا

 «سدقملا باتكلا يف طبترت يتلا ٠١: 8-١1( كت) لباب سسؤم وه دورمن ناك -

 ايمرإ «4 7١: شر) اًّيبدأو اًّيئيد دسافلا ماظنلاب -اّيوبن وأ اًيزمر ءاوس- رارمتساب
 .( "و5: 86م :١ال019:15ؤر 055:6٠ 05:0١

 .هللا دض درمتلل اًرمر ليئارسإ ينب دنع «دورمن» مسا ناكو -

 هذهل طيسبلا ينعملاو .(4 ٠١: كت) «برلا مامأ ديص رابج ناك» دورمن نأ أرقنو

 دايصلاف .«ىعارلا» يأ يلاثملا كلملل اًمامت ةداضم ةروص ناك «دورمن» نأ وه ةرابعلا

 روصعلا يف هنأ ضعبلا ىريو «هتيعر ريخل هسفن لذبيف يعارلا امأ ؛هتسيرف ديصب غتمتسي
 لكشت تناكو «نيطسلف يف راشتنالا ةريثك ةسرتفملا تاناويحلا تناك «مدقلا يف ةلغوملا

 ميعزلا وأ كلملا بجاو نم ناك كلذل .يشاوملا نم هتاكلتممو ناسنإلا ىلع اًمهاد اًرطخ

 .ةسرتفملا تاناويحلا هذه دايطصاب اهنم هبعش ىمحي نأ

 ناك يذلا ةيروطسألا «شماجلج» ةيصخشو دورمن نيب نيرسفملا ضعب طبر دقو

 يف اًيلاح «اكرو» يهو ٠١: 2٠١«: كتت) - (كرأ) «كوروي» ىلع اًكلمو .هلإ فصن ربتعي

 لباب» ناك «هتكلمم ءادتبا» نأ ركذي سدقملا باتكلا نأ مغر ءرموس نم ىبرغلا بوبجلا

 «شماجلج» نأ ىلإ ريشي ام كانه سيلو ٠١: 223١« كت) «راعنش ضرأ يف ةنلكو كرأو

 ةحلآلا ريبك «(خودرم» وه «دورمن» نأ نورخآ نظيو .دورمن ةيصخش سكعي ناك

 .ناسنإ ةروص يف «ةيلبابلا

 ىدم ىلع ليلد «دورمن» مسا لمحي نيرهنلا نيب ام يف نادلبلا نم ريثكلا دوجوو



 ضرلا ٍةرباَبَج وأ .. ٌدورمنلا ا

 دورمن لتو «ةميدقلا ابيسروب عقوم يف دورمن سريب لثم) ميدقلا خيراتلا يف هترهش

 نم بونجلا ىلإ اليم نيرشع وحن دعبت يتلا -ا(ًيدق ةنلك- دورمنو .دادغب نم برقلاب

 .(ىونين

 موقت ةيركسع ةلود سيسأت نيبو هنيب عمجي «ديص رابج ناك١ هنأب «هورمن» فصوو

 تاناويحلا روصت يتلا ةيروشألاو ةيلبابلا تاموسرلا نوكت دقو .ةقلطملا ةوقلا ىلع

 .ينيد نومضم اهلل ءالعف دايصك اًضيأ دورمن ىلإ ةراشإ «ةرساكلا

 تنس ل ل ا عا ع



 18181 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 (وحلاك) دورمنلا ةنيدم

 خيراتلا بتكو ميدقلا دهعلا يف فرعتو دورمنلا ىلإ تبسن ةنيدم يه «وحلاك» ةنيدم

 ىلع ةلجد رهنب ىلعألا بازلا رهن ءاقتلا دنع عقتو ,خلاكو وخلاك وأ ودطاق ف انهنأ

 هلوط .ابيرقت لكشلا عبرم روسب مويلا اههالطأ لثمتتو ءلصوملا قرش بونج مك !"ا/دعب
 ثيح «دورمن لت ةيبرغلا ةيبونجلا هتيواز دنع عقيو «جاربأب معدم تارتم وليك ةيناث

 رصقو نصح رقم - رزأ لت ةيقرشلا هتيواز دنعو كرولا كولملا دباعمو روصق

 .ثلاثلا رصنملش كلملا

 مكحل ًازكرم تناك اهنأ ىلع ةنيدملا هذه يف تبرجأ يتلا ةيرثألا تابيقنتلا تلد دقو

 اهنأش عستاو (م.ق ١7414 - 17171) لوألا رصنملش كلملا نمز ذنم نييروشألا كولملا

 دنع هرصق ديش امدنع .(م.ق 804 - 81) يناثلا لاب رصان روشأ ميظعلا كلملا نمز يف

 .همكح نم سداسلا ماعلا وهو م.ق/الا/

 مكحلا يسرك لاقتنا مغر ءنييروشألا كولملا ىدل ةوظح تاذ تيقب حلاك نأ ودبيو

 هدلاو دعب مكحلا هيلوت دنع هل ديش (م.ق 5794-- 781) نودحرسأ نأ فورعملاف ءاهنم

 اضيأ فرعيو «يبرغلا يبونجلا رصقلاب فرعي ام وهو .دورمن يف ًاعساو ارصق بيراحنس

 ًارصق هل ديشو وبان دبعم داعأ (م.ق 771 - 775) يناليا - لتأ - روشأ كلملا نأ

 '١( .هنم برقلاب

 نتسوأ لبق نم ١855 ماع تايرفحلا ىلوأ تأدبف .بناجألا ةلاحرلا راظنأ دورمن لالطأ تتفل - ١

 2 ماسر زمره كراش امك. 0 م ما درتيال 0

 ةيريدملا فاريشإبو ١49:1 ماع تح تدرمتساو ناولام سكام روق وربلا ةسائرب ةيناطيربلا ةيراثألا

 بيقنتلاب اهسفن ةيريدملا تماق |ىك .1957 - 195٠ نيب ماوعألل ستوأ ديفيد هبقعأو راثآلل ةماعلا
 .نييراثآلا اهيفظوم لبق نم ١507 ماع نم ءادتبا دورمن نم يبرغلا يلامشلا رصقلا يف ةنايصلاو

 نر للا ا يي يل لل



 ضرألا ِةرباَبَج َلَّوَأ .. دورمنلا [118

 0 ا اي ا ا سس 48



 101[ نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا

 2 ش 1 ْ
 تو وعي كو أ -

 0 00 ياا ١ ل 2 يه م8“

 روصي اذكهو هترطيسو هتوربجو دورمنلا كلملل زمري وهو ريهشلا لباب دسأ

 .نامزلا رخآ رهظي نيح لاجدلا حيسملا نوكي اذكهو ةربابحلا سانلا

49 



 42ءا او
 ضرألا ٍةَرِباَبَج َلَّوَأ .. ٌدورمنلا معاق

 .قارعلا يف ةيراثآلا لباب ةنيدم

 .ةريهشلا لباب قئادحل ةيليخت ةروص

 0 م م ا ل ا ا م يل تا 530



 هيلع ميهاربإ ءايبنألاوبأ
 .دورمتلا نمر # مالسلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد ٠

 د

 .لجوزع هللا ةدابعل هموق

 ميهاربإو دورمتثلا نيب
 .(ةرظانملا)

 كلملا 22 نيرسشملا لاوقأ

 هيلع ميهاربإ رصاع يذلا
 .م السلا





 8011 السلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنالاوبا

 دورمنلا نمز يف

 .لبق نم انركذ اى دورمنلا مساب حيرصتلا نود ميركلا نآرقلا

 :لاقف ميهاربإ بسن مهبتك يف باتكلا لهأ نع ًالقن ءايبنألا صصق يف ريثك نبا ركذ
 نب حلاش نب رباع نب خلاف نب وعار نب غوراس نب روحان نب خرات نب ميهاربإ وه

 اهمسا :يبلكلا لاقو «ةليمأ» اهمسا ميهاربإ مأ نأ هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو

 .مالسلا هيلع حون نب ماس نب ذخشفرأ ينب نم ىثرك نب انبرك تنب نوب

 روحان ًاضيأ هل دلوو «ةنس نيعبسو ًاسمحخ خرات هيبأ رمع ناك امل ميهاربإ دلوو

 )١( .ناراهو

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هخيرات يف ركاسع نبا ركذو

 .نويساق :هل لاقي لبج يف ةزرب :اهل لاقي ةيرق يف قشمد ةطوغب ميهاربإ دلو

 ءاج ذإ ؛هيف ىلص هنأل ماقملا اذه هيلإ بسن امنإو «لبابب دلو هنأ حيحصلاو :لاق مث

 .مالسلا هيلع طولل ًانيعم

 .دلت ال ًارقاع تناكو ةراس نم جوزتو .نافيضلا ابأ ىنكي ميهاربإ ناكو

 َرداَ ِهيِبأل ميِهدنِإَلاَق َدإَو 38 :ىلاعت لاقف ميهاربإ دلاو مسا ميركلا نآرقلا ركذو

 .مالسلا هيلع ميهاربإ انديس يخأ ناراه نبا مالسلا هيلع طول انديسو ركاسع نبا خيرات رظنا ١-
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 ضرألا ٍةرِباَبَج ْلّرأ .. دورمنلا ه4

 : 0000 هل ص سا سع هةر 00 ا
 ىلع لدي اذهو «[74 : ماعنألا] 7# ِنيِبُم ٍلْكَص ىف كَمَوَقَو ٌكَرأََِْإ دهاء اًماَتَصأ دِخَتَتَأ

 نوخرؤملا مهنع هلقنو باتكلا لهأ هركذ امك خرات سيلو رزآ وه ميهاربإ يبأ مسا نأ

 اهكلم هاقلأ ىتح اهيف شاعو لباب ضرأب دلو مالسلا هيلع ميهاربإ نأ حجارلاو

 .اهنم هللا هاجنو رانلا يف دورمنلا

 جرخف «ناراه نب طول هيخأ نباو ةراس هتأرماو ميهاربإ هنباب خرات قلطناو :اولاقو

 ناتئام هلو خرات اهيف تامف ,نارح اولزنف «نييناعنكلا ضرأ ىلإ نيينادلكلا ضرأ نم مهب

 يهو نيينادلكلا ضرأب هدلوم امنإو «نارحب دلوي مل هنأ ىلع لدي اذهو «ةنس نوسمخو

 .اهالاو امو لباب ضرأ

 يهو نارحب اوماقأف .سدقملا تيب دالب يهو «نييناعنكلا ضرأ نيدصاق اولحترا مث

 نودبعي اوناكو اضيأ ماشلاو ةريزجلا ضرأ كلذكو «نامزلا كلذ يف نيينادلكلا ضرأ

 .ةعبسلا بكاوكلا

 نودبعيو يلاشلا بطقلا نولبقتسي «نيدلا اذه ىلع اوناك قشمد ةنيدم اورمع نيذلاو

 قشمد باوبأ نم باب لك ىلع ناك اذهلو .لاقملاو لاعفلا نم عاونأب ةعبسلا بكاوكلا

 .نيبارقو ادايعأ امل نولمعيو ءاهنم بكوكل لكيه ةميدقلا ةعبسلا

 ضرألا هجو ىلع ناك نم لكو مانصألاو بكاوكلا نودبعي نارح لهأ ناك اذكهو

 .مالسلا مهيلع طول هيخأ نباو هتأرماو ليلخلا ميهاربإ ىوس ءارافك اوناك

 «لالضلا كاذ هب لطبأو رورشلا كلت هب هللا لازأ يذلا وه مالسلا هيلع ليلخلا ناكو

 لاق .هربك يف اليلخ هذختاو ءالوسر هثعتباو .هرغص يف هدشر هاتآ ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 220م0 0 ا 7-1-9



 80181 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 ِج
- 

 0١[ : ءايبنألا] 4 َنيِلِلع وانو ُلَبق نم هَدْشر مسرب اي نيا َدَقَلَو وِ :ىلاعت هللا
 217 :كلذل الهأ

 ردك نكد - : ط5 وقتا هلأ اوذجغأ ِهِموَصِل لاَ ْذِإ ميرو ]8 :ىلاعت 0
 نون دود نذل كرا اكفإ توُشلختو امو هلأ نود نم تروُدم امن جب
 (0) سمعي لهل اوك رز اجا 20 فنيل تطل ل
 اري منو 80 تيل مليا اَّلِإ_هلوُسَيلا َلَعاَمَو :و مكيف ني دن نركح دعها دكت نو
 - ريض 4 ل أويس لف 100 كي هلأ لع كل نإ مدمن َقَلَحْل أ ُدَّنَأ ُىِدَبِيب يح

 7 ع
 دمر

 مر 35 برزلاَو (5) ريب كوَو ني هلأ نوذ ني مكس اهو لمَسلا ىالو ضال هنودغي شن انج 2 توات هت كي نم بحي (5) ريف ءىَم لكحل أَن 377 نكلا مرن دمأ ره ولكل أب تبكم
 ني ْذَسَغَأ امن َلاَكَو ([0) َنوُممَوُي مول ٍتنمأَل كِل ىف نإ ٌراَنلأ حرم ُهّسأ ُهحجأتهوُهَرَح وأ مم سا ع مو ع هوُلسهأ أوُلاَق نأ الإ موف َباَوَج 2 در ٌباَدَع كيلر شت نار
 ضع مكصُْسَحي ُرْكَي ة 0 ب ع يذلا ةزيَحلا يف مُكيِمَب دوم امي هس نوذ

 هل نماعَه ## () 0 ريك و حل وكام ُكَنْوْأَمَو اضعَب مكسصُضْعَب ْبَمْليَو ا
 ان يود َقَحَسِإ هلَبعَوَو (©) بكيل رَمْلاوه وه هن !قرَكِإ م راهم َقِاَلاَقَو و
 4 َنيِحلَص احلي - 1ع ردا 2 هَنِلَو يذلا 2 و سوار بككْلاَو أو مق ِهكيِرْذ 2

 .[7؟9/-5١1: توبكنعلا]

 .ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا رظنا ١-



 ضرألا ربا وأ .. ٌةورمتلا 98

 لجو زع هللا ةدابع ىلإ هابأ وعدي ميهاربإ

 لوأ ناكو نيبرقألا ةوعدب أدبف لجو زع هللا ةدابع ىلإ هتوعد مالسلا هيلع ميهاربإ أدب

 دقو .هل ةحيصنلا صالخإب سانلا قحأ هنأل ,مانصألا دبعي نمم هوبأ ناكو «هيبأل هتوعد

 :لاقف ميركلا نآرقلا يف العو لج قحلا كلذ ركذ

 الم عمال مدي مِمَأَكي هيل َلاَق لاَ ذإ (3)ّنيباَقيَرِص َناكدَنِإ مِهنرِإ بتكلا ىف كذا
 .- سك ص ع.

 اَطَرِص ٌةرْمَأ َقْمََتاَف َكِيَأي ْمَلاَم يللا برم م ٍفَءآَج َدَه ٍفِإتبأكي )ايس كنَع نفي الور
02 

 0 < . 000 هسا م ل 3 0

 نأ ُفاَحَأ هْذِإ تبكي 80 اًيِصَع نْئمَتلِل َن َنطِيَشلا ْنِإ ننطيشلا دبع : ل تك (85) اًيوَس

 0-0 20 2 مم 95 5 -و - - ِِ ا ا

 مراتي قهلاَ ْنَع َتنأ ٌبِغارأ َلاَف () اّيِلَو ٍنَطِتَّشِل نكتفي نت ُباَذَع َكَّسَسي
 5 و 2 3 طع

 .ُهَّنِإ قر كل رْفْغَتْسْأَس َكَيلَع ْمَلَسَلاَف (5)) اّكِلَم ِفْرُجْهَ آب كوبا وت نيل
 رضع س7 ساس رع

 م ِاَعُدي َنْوكأ الأ َسَع قر أوعدأو هللا نود ني توعد اَمَو ةركعأو 0 اي [يفح ىب

 .[48- 4١ : ميرم] 6 (غ) ايِهَس

 «ةلداجملاو ةرواحملا نم هيبأ نيبو هنيب ناك ام ىلاعت ركذف :هللا همحر ريثك نبا لاق

 نم هيلع وه ام نالطب هل نيب «ةراشإ نسحأو ةرابع فطلأب قحلا ىلإ هابأ اعد فيكو
 وأ ءائيش هنع ينغت فيكف هناكم رصبت الو اهدباع ءاعد عمست ال يتلا ناثوألا ةدابع

 ؟رصن وأ قزر نم اريخ هب لعفت

 نم انس رغصأ ناك نإو عفانلا ملعلاو ىدحلا نم هللا هاطعأ ام ىلع ًاهبنم هل لاق مث

 ايقتسم يأ # ابوَساطْرِص دأب كأي ملام ملول سر مآ د نمي لج :هيبأ
 .كارخأو كايند يف ريخلا ىلإ كب يضفي ءافينح الهس ءاحضاو

 هنع اهذخأ الو «هنم اهلبقي مل «هيلإ ةحيصنلا هذه ىدهأو هيلع دشرلا اذه ضرع املف

 همس م ا لس ا سيب



 86101 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 ليق « كتم هنت رَل نيل ميناء نَع َتنَأ ٌبِغاَرَأ #9 :لاق هدعوتو هدده# لب
 بألا در اذكه ءينارجه لطأو ينعطقاو يأ # اًئِلُم ٍفرُجْهاَو و .لاعفلاب ليقو لاقملاب

 .ميهاربإ هنبا ةوعد ىلع

 ينم كلاني الو هوركم ينم كلصي ال يأ # يلع مكس :ميهاربإ هل لاق اهدنعف
 ىف َناكَنِإَقَر كلر ِفْغَتْسْأَس ل :لاقف اريخ هدازو .يتيحان نم ملاس تنأ لب ذأ

 .هل صالخإلاو هتدابعل يناده نأ يف ينعي ءافيطل يأ :هريغو سابع نبا لاق . م
03500 

 لعد نوكأ الأي َسَع قر أوعَدَأَو هلأ نوذ نم م تروُعَدَت امو كلِزَتَع او :لاق اذهلو

 هنأ هل هل نيبت |ملف «هتيعدأ يف هدعو امك مالسلا هيلع ميهاربإ هل رفغتسا دقو . .# اًييِقَس قر

 ٍةَدِهوَم نعال هال مهري ُداَْغَحْس[ كامو اف لا لاق امك هنم أربت هلل ودع

 1 ره خور و سورس 0
 ١١5[. : ةبوتلا] 46 ٌميِلَح هدو ال ميهرانإ ةنمأربت هني ودع :ُهَّمَأدمَل نيب اَمَلَقْهاََيِإ [َهَدَعَو

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يبأ نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا ىور دقو

 :ميهاربإ هل لوقيف «ةربغو ةرتق رزآ هجو ىلعو ةمايقلا موي رزآ هابأ ميهاربإ ىقلي» :لاق
 ؟ينصعت ال كل لقأ ملأ

 !!كيصعأ ال مويلاف :هوبأ هل لوقيف

 نم ىزخأ يزخ يأف نوثعبي موي ينيزخت ال نأ ينتدعو كنإ بر اي :ميهاربإ لوقيف
 ؟دعبألا يبأ

 ل

0 

 نع بيؤذ يبأ نبا نع نامهط نب ميهاربإ لاقو :ريسفتلا يف لاقو ءادرفنم ميهاربإ ةصق يف هاور اذكه ١-

 «فيبأ نع هللا دبع نب صفح نب دمحأ نع يئاسنلا هاور اذكهو .ةريره يبأ نع هيبأ نع ءيربقملا ديعس

 «نيريس نب دمحم نع «بويأ نع ةملس نب دامح ثيدح نع رازبلا هاور دقو .هب نامهط نب ميهاربإ نع
 ةداتق ثيدح نم اضيأ هاورو .ةبارغ هقايس يفو .هوحنب ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يبأ نع

 عابضلا ركذ خيذلاو .هوحنب ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع ديعس يبأ نع .رفاغلا دبع نب ةبقع نع
 .رعشلا ريثكلا

 5 ل ل ل ل



 ٍضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. ُدورمدلا [ا#

 هموف مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد

 لجوزع هللا ةدابعل

 دحألا دحاولا هللا ةدابع ىلإ هموق ةوعدل مالسلا هيلع ميهاربإ لقتنا هيبأل هتوعد دعبو

 ساد ل وعما سربس م حور 0 ا , و هس 7

 َنيِيِووُمْلا َنِم َنوْكَيِلَو ٍضرأالاو ٍتاوئمَسلا َتوُكْلَم َميِهرْبِإ ئز كِلَدَكَو 2 :ىلاعت لاق اك
 0108 6 00 4 هيد د دس دس سيدو م طوس اسس سل 0 ك0 014 ه2 هر كك

 0 آ ل ملف 227 تيفآألا ُبِحَأ آل َلاَق لَكَ آَمَلَق ٌقَراَذْه َلاَم اَبكَوك ار لل ِوعَلَع َّنَج املك (90)

 0 «د وص رز سرع ىلإ « ساس ع احر 1 ني دل ده ذآ 0

 َنيِلاَصلا روقلا نم كروكحأل َن ىفدم مل نيل لاق لفأ املف قراذله لاق عزاب مقا ار
- 

0 

 اًدَه َلاَم ةَعْزاَب َسْمَّشل اَراَّمَلَف 0

 هب ىلا ت2 1 هو كني هع عةيوب د
 َنوُرُكدَتَتالَفَأ اَمْلِو ِءْىَ نكح قر َّمِسَو حش ىلإ ءاشي ن ٍِ

 َكْيَكَو 4])

 رب ةسآكس لءو و و تي سمس ه4 لحس لس 2 2 ا

 ىأق اًنلطلس مكحكع .وي لِي ملام هي مثكرشأ كت توداَحاَلَو مُحَكَرْشَأ آم ُفاَح
 ذص < مم يلج سان لوو

 نمل اي قحأ ِنيَقيِرْعْل
 وون < 001 ريس س ا مسسو تس يد و رجس إس 2 اسس ودل ودع

 يي ةدسي 0- هو م سس مس حد نس »ع تت دس هام وع ع +2 هم و هب دير ء24 رعدرمكو

 نإ ًءاشذ نم يلجرد عفرن ءيِموق لع ميهرتإ [هتدتاَء اممجَح َكْلِتَو(49) َنوُدَتِهم مهو نمال

 .[85 - ٠ : ماعنألا] 1 (25) يلع ءيكَح كلَ

 مارجألا هذه نأ مهل نايبو .هموقل ةرظانم ماقم ماقملا اذهو :هللا همحر ريثك نبا لاق

 اهنأل ءلجو زع هللا عم دبعُت نأ الو «ةيهولإلل حلصت ال «ةرينلا بكاوكلا نم ةدّماشملا

 «ملاعلا اذه نع بيغتف ءىرخأ لفأتو ةرات علطت «ةرخسم ةربدم ةعونصم ةبوبرم ةقولخم

 .بكاوكلا ةيحالص مدع الوأ مهل نيبف هاوس ٌبرالو وه الإ هلإ ال

 0 ا



 188181 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 نم ىببأو ءاهنم أوضأ وه يذلا رمقلا ىلإ اهنم ىقرت مث ؛كلذل ةرهزلا وه :ليق
 نيبف «ءاهبو ءانسو ءايض ةدهاشملا مارجألا دشأ يه يتلا سمشلا ىلإ ىقرت مث ءاهنسح

 .ةيوبرم ةردقم ةريسم ةرخسم اهنأ

 لنوم وفقك نقلا شفق ةاوتلاو ليلا ]8 :ىلاعت لاق امك
 .[17 : تلصف] #4 تتوُدبْعَت هايتك ن نإ نهتم فلا اوُتُحَسَو ٌتاوِرَمَمْلل

 كعك دبع ربكأ اذه قر اَذَه دله َلاَق 38 ةعلاط يأ 4 ةَضْزاَب َسْمَّشلأ !َراَمَلَف 38 :لاق اذهلو

 2 وكتلا رك ىِلِل َىهَجَو ٌتْهَجَو نإ (0) َنٌوكِرُْم اًَمَه* رب ِفِإ ِموَقَْي َلاَف تل

 دَقَو هلا يف نوبت لاَ هدوم .ُهَعلَحَو () تيكرشُمْلا بريألأ آَمَو اقيِنح ضرألار
 ينل و دك هيد 2

 اه اَملِع ويس نكح ّقَ َمِصَو اعط نر اقم نأ الإ وي بو ير ام فاح الو ندده

 8٠١[. - 4 :ماعنألا] 4 (2]) َنوُرَكحَدَتَت هت ا آ

 عمست الو ائيش عفنت ال اهنإف .هللا نود نم اهنودبعت يتلا ةهلآلا هذه يلابأ تسل :يأ

 (١!ةروجنم ةتوحنم ةعونصم وأ ءاهوحنو بكاوكلاك ةرخسم ةبوبرم يه لب ءلقعت الو
 ٌدري اذهو .اهنودبعي اوناك مهنإف .نارح لهأل بكاوكلا يف هذه هتظعوم نأ رهاظلاو

 قاحسإ نبا هركذ امك ءاريغص ناك امل برسلا نم جرخ نيح اذه لاق هنأ معز نم لوق

 .قحلا تفلاخ اذإ اميس الو ءاهب قثوي ال ةيليئارسإ رابخأ ىلإ دنتسم وهو هريغو
 اهرسكو اهتدابع يف مهرظان نيذلا مهو ءمانصألا نودبعي اوناكف لباب لهأ امأو

 دوم امو هَ نود نَيتْدَحَعَأ اَمَنِإَلاَهَو 9: :ىلاعت لاق امك ءاهنالطب نيبو اهناهأو مهيلع

 مُكحْضَتَب َمْلِيَو ٍضقَبمُكحْصَسُرْفْكَي ةَمدَبِْلا موي رندا ةؤّيحلا فكيت
 0 ل ل واضعي

 ذإ (8) َتيِمَِع ا :ءايسالا ةروس كاقو

 ل هي اء آند ْأوُلاَق نوع اَط رس أيل[ ]يامَتلا و زاهام م موك هِيَ لاَ

 (0) تيبحللا نم تنأ مَآ يَ يحلي اَنْ اولاَف (00/) نيم ٍلكَص يف مكصْوب ابو رس سك دَقَل لاَ

 .قباسلا ردصملا-١
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 ٍضرألا ٍةرِباَبَج لَّوأ .. ٌدورمنلا ه4

 سابو اكل (5) تيوس ولم لع انآ حجرُهرط ىلا ٍضْرْلَاَو م

 هرم هآ مل ارك الإ اًدَدُج ْرُهَلَجَم ا يريم أولوت نأ دعب ٌكمنصأ َنديكس

 مصري ىف اع أولا( تيد ل

 ا 0 باتل ني جاع حم -هبأونأك أولا () مهمل لام

 [3) فيت اذاكس د عفوت دك هج حس ةاصت ل1 © هزي اشي
 َتمِلَع دل مهسوعر لع أو سكت م( نويل اعلا متن ٌمْثَأ مُكَّإْأَو اولاَقَف مهسفنأ حل أوُعَحرَف

 الو ايس مكس مَفن ال ام هلأ نود نم ه تودي ©) ترفل لوما

 اةرشاو فرح ارث ©) ترقتتاكنأ وئادوم نو توب ملول ِق 15
 اديك دي أودارأو (2) ميهازإ لع املَسَو ارب فوك ناتديانلق (ذ) بوعتق مك نإ كَتَهلاَ

 0/١[. - ه1 :ءايبنألا] 40 تع رسقكلا رك

 ا هيبأل لاَ را ا و :ءارعشلا ةروس يف لاقو

 هم نعد كك ا (0) نييك اَط ٌلَظَنف اًماَنضَ ُديعَت أوُلاَق (5)

 رْسنَأ (00) دودبعت رشه ام رشيق لاَ (90) َنوُلَعْفَي 100 97 توصي وأ

 120 #2 وقح كلا 0 نيل تو الإ لع ودع ينو 10) ومعدل مُكحْوَآباََو

 نييحي رك كسي ىِرَلاَو 2 نيِفْنََوْهَف ثيم إو () نيو قيل رم ىّرلأَ

 ىقِحْلأَو امك يل بع يَر (05) كيلا َمْوَي ٍقيِطَح يل َرِفْمَي نأ عمطأ ىِدلاَو (0)

 .[87 - 59 : ءارعشلا] 49 تريجحلتصلاب

 يَ ج ذإ (8) مهن هِئَعِس نم تو :تافاصلا ةروس يف ىلاعت لاقو

 رثكذلط اَمَه (80) َنوُد هلأ تود دَهلاَ افي (2) َتوُدِن اَداَم ءومْرَعو هيأ َلاَق ْدِإ (5) ميِلَس

 34 7 نيربَدَم ُهَنَع اَوَلَوتَ ن8 ٌميِقَس م فِ َلاَقَف (مه) وجدل يف ٌةرظَن رن 20 َنيِمَلعْلا برب

 لإ اوقاف (09) نيم ايرتص مولع عَ و فلل (3) دوما لاف ممل لِ

 ٍفْموُْلَأَف ايي .هل اون أرَ 15 وَمَن اَمَودكَملَح هاو (2) ومِحتاَمَدوُدبِعَأ لاَ 18: نب
 م سس

 .[98- 87 :تافاصلا] اهم © َنيِلَمَسَأْل ْمُهَتْعَج اد هب أوُداَرأَف 00 ميجا



 801801 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 ناثوألا ةدابع هموق ىلع ركنأ هنأ «مالسلا هيلع هليلخ ميهاربإ نع ىلاعت هللا ربخي

 * تونك أَ رن اا إمَتلآ امام ام98 :لاقف ءاهصقنتو اهرغصو مهدنع اهرقحو
 .امل نوعضاخو اهدنع نوفكتعم يأ [57 :ءايبنألا]

 ءابآلا عينص الإ مهتجح ناك ام .[0 :ءايبنألا] * تديعاَطاَنَدآَباَءآَدََو و :اولاق

 .دادنألا ةدابع نم هيلع اوناك امو ءدادجألاو

 .[0 4 :ءايبنألا] # نيم للَص يف حُكصْوَآَباَءَو ٌرْسَأ مسك دع لاق

 وذ هَل افي (مد) َيوُدَت اَداَم موو ِهيبأِلَلاَك ذِإ 38 :ىلاعت لاق امك

 دقو هومتيقل اذإ مكب لعاف هنأ هب مكنظ اف :ةداتق لاق .9(6) َنيَِِعْلا برب كد اَمَ

 ؟هريغ متدبع

 دو ليرد هنأ -

 دوديِرَن هلأ ْن
- 

5 

 ندعو لب ولاَ 05 َن َنوُرُصَوَأ كنوع وأ 0 َنوُعدَتْدِإ ٌكبوُعمسي لَه لَه َلاَف 38 :مه لاقو

 انإو ءاثيش رضت الو عفنت الو ايعاد عمست ال اهنأ هل اوملس .4 9 د هولعفي كلكم

 يي ا ول ل ا ل ل ع

 إو (5) نسل مُكصْؤآَباََو رشنأ 00) َدوُدبعَت رسام يَ لَو 3 :مه لاق اذهلو

 .مانصألا نم هوعدا ام ةيهلإ نالطب ىلع عطاق ناهرب اذهو 1( نيل برا ل ودع

 .هيف ترثأل رثؤت وأ .هترضل رضت تناك ولف ءاهبب صقنتو ءاهنم أربت هنأل

 صقتتنتو انل هلوقت يذلا مالكلا اذه :نولوقيو :# َنِِحَلاَن تأ مَ يحتم اَولاَف

 ؟ابعال مأ هيف اداج اقحم هلوقتأ انئابآ يف هببسب نعطتو ءانتهلا هب

 ينعي « توسل نيل لع اَنأَو ضَرلَم ىلا ضرار بلم »
 .ءيش لك برو مكبر وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكهلإ نإ ءاقحم اداج كلذ مكل لوقأ لب

 ال هدحو ةدابعلل قحتسملا وهف .قبس لاثم ريغ ىلع امه قلاخلا ءضرألاو تاواهسلا رطاف

 .نيدهاشلا نم مكلذ ىلع انأو..هل كيرش

 هءرغو 0
 مانصألا هذه نديكيل مسق 7 تيريمأولوتن أَددب كمت ندي َهئَبَو :٠ :هلوقو

 مهديع ىلإ نيربدم اولوت نأ دعب اهنودبعي يتلا

6) 



 صضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. ُدورمنلا ماه

 .مهضعب هعمس :دوعسم نبا لاقو .هسفن يف ةيفخ اذه لاق هنإ :ليق

 :لاقف هرضحيل هوبأ هاعدف «دلبلا رهاظ ىلإ ةرم ماع لك يف هيلإ نوبهذي ديع مهل ناكو

 . .ميقس نإ

 مالكلا يف مهل ضرع .5(6) ُميِقَس ٍفِإَلاَقَف (مه) موجلأ ف ةرظَنَرَظنف 32 :ىلاعت لاق امك
 هيلع مه ام نالطبو قحلا هللا نيد ةرصنو مهمانصأ ةناهإ نم هدوصقم ىلإ لصوت ىتح

 .ةناهإلا ةياغ ناهت نأو رسكت نأ قحتست يتلا مانصألا ةدابع نم

 اهيلإ بهذ يأ # َمِينَهِلاَء لإ َعاَرُم 36 مهدلب يف وه رقتساو ءاهديع ىلإ اوجرخ الف
 ةمعطألا نم اعاونأ اهيديأ نيب اوعضو دقو ءميظع وهم يف اهدجوف ءايفختسم اعرسم

 .اهيلإ انابرق

 عار عام 8 وشال لكلام (8) تول اتالأ 9: ءاردزالاو مكهتلا ليبس ىلع اهل لاقف

 0 اهرسكف ءرهقأو عرسأو شطبأو ىوقأ هنأل 6 (2) نيا ارنع نبي

 هَل ممل اكس اَّلِإإ)» اهلك اهرسك ءاماطح يأ .* اذَدِجمُهَلَعَجَف 0 لاق

500 

 هَنإاَمتهِلاَاَدَم لَم نمْلاَك 3ه مهدوبعمب لح ام اودجوو مهديع نم اوعجر املف

 .# َتيِيِلدَطلاَنِمل

 ءاهنودبعي اوناك يتلا مهتلاب لح ام وهو «نولقعي اوناك ول مهل رهاظ ليلد هيف اذهو

 مهلقع ةلقو مهلهج نم اولاق مهنكل ءوسب اهدارأ نم اهسفنأ نع تعفدل ةهلآ تناك ولف

 4 َتيمِدَطلاَنمّل مهنته اَاَدنَم َلَعَق نمل :مهلابخو مهلالض ةرثكو

 ءاردزالاو ا صقنتلاو بيعلاب اهركذي يأ # ميه هر ل لاقي مهره ذي ىَف انعم اولا أولاق 9:

 ا رساكلاو اهيلع ميقل | وهف ءاهم

 و دع ع سوس سم م42 2 ََك 00 9 8 ع 597

 ًأولوت نأ دعب ؟مانصأ نديكح يح ال هللاتو #3 :هلوقب مهركذي يأ .دوعسم نبا لوق ىلعو

 سل .و

 نريد

 هي ل يل م ذآ



 8611 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 نور لغ نيكألا كنا قا 4 توُدَبَتي ْمُهّلَعل سيال نْيحأ حلي أوم الات 3+
 .هنم صاصتقالا نم هب لحي ام نونياعيو .همالك نوعمسيو هتلاقم نودهشي مهلعل داهشألا

 عيمج ىلع ميقيف ءمهلك سانلا عمتجي نأ مالسلا هيلع ليلخلا دصاقم ربكأ اذه ناكو

 :نوعرفل مالسلا هيلع ىسوم لاق امك «هيلع مه ام نالطب ىلع ةجحلا مانصألا دابع

 .[04 :هط] 46 حض ُساّنلاَمَسحينَأَو ِةَسْرلا موي مُكَدِعوَم ل
 2 ميهوبي انِيْطاَح ادد َتلَعَم َتَنأءأَولاَ 2 ءاوركذ اى هب اوءاجو اوعمتجا الف

 يف مهل ضرع اهنإو مهريسكت ىلع يل لماحلا وه :هانعم ليق .# ْمُهَريركحُهَلَصف ليلا
 .[57 - 75 :ءايبنألا] 4 تسوُقِطني أوناكح نإ ْمُهَوُلََسَف 38 لوقلا

 رئاسك دامج اهنأب اوفرتعيف «قطنت ال هذه نأب لوقلا ىلإ ردابي نأ اذه هلوقب دارأ امنإو
 .تادالا

 مهسفنأ ىلع اوداعف يأ .# َنوُمِيدَظلا مآ مُكَنِإ اوُلاَقَف ْهسْفأ كِإ أَوُعَحَرَم :
 .اهدنع سراح الو امل ظفاح ال اهكرت يف يأ .نوملاظلا متنأ مكنإ اولاقف «ةمالملاب

 نوكي اذه ىلعف «ةنتفلا ىلإ اوعجر مث يأ :يدسلا لاق .*6 ٌمهِسوءَر لع أوس مث

 .اهتدابع يف يأ .# َنوُمِطلاٌم أ مكن :هلوق

 ِالْوم ام َتَمِلَع َدَعَل 3م :اولاق مث اوقرطأف يأ .ءوس ةريح موقلا تكردأ :ةداتق لاقو
 !اهلاؤسب انرمأت فيكف «قطنت ال هذه نأ ميهاربإ اي تملع دقل يأ .* تروقطني

 40 توُلَقْعَتالَفأ هلا نود نم تودبحتاَمِلَو ل ٍفأ رضي الو ايش مكس عفن #2 1 2 1 1 5 27 0 وع حال مسا نص و وون ساس ل ع م37 رو وبس بس سس 1 وس ذم أ
 .[تال- 55 :ءايبنألا]

 و 5 00 25 2 5

 .نوعرسُي :دهاجم لاق # َتوُفِريِهَيلِإ اولهم ف :لاق امك

 هت بشخلا نم اهنوتحنت متنأ امانصأ نودبعت فيك :يأ 4 نوح ام َتوُدَبَأ لاَ :

 2 رس حرس هس م و 7 8 575 4
 .# َنوَُمَتاَمَوْكَفْلَح هَّللاَو 35 نوديرت !ك اهنولكشتو اهنوروصتو ةراجحلاو

 ة يي يل ل



 ضرألا ٍةرباَبَج ُلَّوأ .. ٌدورمتلا [ما18

 هذهو «نوقولخم مكنأ مالكلا ىضتقمف «يذلا ىنعمب وأ «ةيردصم «ام» تناك ءاوسو

 نم ىلوأب اهل مكتدابع سيل هنإف ؟هلثم قولخمل قولخم دبعتي فيكف «ةقولخم مانصألا
 الإ بجت الو ,حلصت ةدابعلا تسيل ذإ مكحتلل لطاب رخآلاف ءلطاب اذهو ءمكل اهتدابع
 .هل كيرش ال هدحو قلاخلل

 *© (2) َنيِلَبْسألا ْمُهَتلَعج ادي وب ودار (©) ميلا فشل اسْئب هل او أولم 3>
 .[98- 9ا/ :تافاصلا]

 ىلإ ةهبش الو ةجح مهل قبت ملو ءاوبلُغو اوعطقنا امل ةرظانملاو لادجلا نع اولدع

 برلا مهداكف «مهن ءايغطو مههفس نم هيلع مه ام اورصنيل «مهناطلسو مهتوق لامعتسا

 2101111 وُلاَك 5 :ىلاعت لاق امك «هناهربو هنيدو هتملك ىلعأو هلالج لج
 مهلتلعجف اديك هب دارو 3 ٌميِهَإَلع اَملَسَو 5 دانيال 5 (02) تيإعت ٌممدكح نإ نإ

 ١/[. - 34 :ءايبنألا] 4 © تنال

 ةدم اوثكمف .نكامألا نم مهنكمي ام عيمج نم ابطح نوعمجي اوعرش مهنأ كلذو

 ابطح نلمحتل تيفوع نئل رذنت تضرم اذإ تناك مهنم ةأرملا نإ ىتح .هل نوعمجي

 هيف اوقلطأو بطحلا كلذ اهيف اوعضوف «ةميظع ةبوج ىلإ اودمع مث .ميهاربإ قيرحل

 .طق هلثم ري مل ررش اهل العو تبهتلاو ءتججأتو تبرطضاف رانلا

 هل لاقي داركألا نم لجر مهل هعنص قينجنم ةفك يف مالسلا هيلع ميهاربإ اوعضو مث

 موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف ءضرألا هب هللا فسخف «قيناجملا عنص نم لوأ ناكو «نزه»
 .ةمايقلا

 كل «نيملاعلا بر كناحبس تنأ الإ هلإ ال :لوقي وهو هنوفتكيو هنوديقي اوذخأ مث

 .كل كيرش ال «كلملا كلو دمحلا

 ءرانلا ىلإ هنم هوقلأ مث ءافوتكم اديقم قينجنملا ةفك يف مالسلا هيلع ليلخلا عضُو (ملف

 .ليكولا معنو هللا انبسح :لاق

 ميهاربإ اهلاق 0 م
 مر م 0 2

 ةيمصت سل يي تل ل ا



 86 1[1 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 0 وش ْمُهَسَسَمَي مل ٍلْضَفَو هلل ني ٍةَمْْنبأوْلَفناَ 07 ٌليكصلا مهن وللا اني اول اكو انمي 2 هم هل ل هس ل ياس

 .[114 - 108 :نارمع لآ] 4455) ٍميِظَعٍل ضف و هَسأَو م

 ميهاربإ يقلأ امل» ملسو هيلع هللا لص :لاق لاق ةريره يبأ نع هدنسب َلعي وبأ ىورو
 .«كدبعأ دحاو ضرألا يف انأو دحاو ءامسلا يف كنإ مهللا :لاق رانلا يف

 لاقف ؟ةجاح كلأ ميهاربإ اي :لاقف ءاوهلا يف هل ضرع ليربج نأ فلسلا ضعب ركذو

 .الف كيلإ امأ

 رموأ ىتم لوقي رطملا كلم لعج لاق هنأ ريبج نب ديعسو سابع نبا نع ىوريو
 .عرسأ هللا رمأ ناكف ؟رطملا لسرأف

 .[34 :ءايبنألا] 6 ميه جلع امْلَسَو املس اهرب فوك راتني 2500

 .هيرضت ال يأ :بلاط يبأ نب يلع لاق

 مو لاق هللا نأ الول : ةيلاعلا وبأو سابع نبا لاقو

 .اهدرب

 .هقاثو ىوس هنم قرحت ملو «رانب ذئموي ضرألا لهأ عفتني مل :رابحألا بعك لاقو
 مل ههجو نع قرعلا حسمي هعم ناك مالسلا هيلع ليربج نأ ىورُي :كاحضلا لاقو

 ةبوجلا ليم يف مالسلا هيلع ميهاربإ راصو .لظلا كلم اضيأ هعم ناك :يدسلا لاقو

 الو ءلوصولا ىلع نوردقي ال هيلإ نورظني سانلاو ءءارضخ ةضور يف وهو .رانلا هلوح
 هدلو ىأر امل لاق ذإ ميهاربإ وبأ اهلاق ةملك نسحأ :لاق هنأ ةريره يبأ نعف .مهيلإ جرخي وه

 !ميهاربإ اي كبر برلا معن :لاحلا كلت ىلع

 .هتدانف مالسلا هيلع اهنبا ىلإ ترظن ميهاربإ مأ نأ ةمركع نع ركاسع نبا ىورو
 تلبقأف معن :لاقف .كلوح رانلا رح نم ينيجني نأ هللا عداف كيلإ ئجأ نأ ديرأ ينب اي

 .تداع مث هتلبقو هتقنتعا هيلإ تلصو املف .رانلا رح نم ءيش اهسمي ال هيلإ

 اًمكلَمو
 ميهاربإ ىذآل 7 ميِهرإدلع املس

 ”ةيضيجطتطتمسو ل ل ل ل
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 نيسمح امإو نيعبرأ امإ كانه ثكم ميهاربإ نأ تربخأ :لاق هنأ ورمع نب لاهنملا نعو

 يتايحو يشيع نأ تددوو .اهيف تنك ذإ اشيع بيطأ يلايلو امايأ تنك ام :لاق هنأو ءاموي

 ْ .هيلع همالسو هللا تاولص .اهيف تنك ذإ لثم اهلك

 اوبلغي نأ اودارأو ءاوعضتاف اوعفتري نأ اودارأو ءاولذُحف اورصتني نأ اودارأف

 :ىرخألا ةيآلا يفو 6 ترسم مُهْلعَجَم اديك هي أودارأ و: :ىلاعت هللا لاق ءاوبلقق

 ال مهران نإف ةرخآلا يف امأو ايندلا يف اذه «لافسلاو ةراسخلاب اوزافف 6 َنيِاَنْسُأْلا م

 انهن ىلاعت لاق امك يه لب ءامالس الو ةيحت نوقلي الو ءامالس الو ادرب مهيلع نوكت

 .[17 : ناقرفلا] 6 اًماَقْمَوَرَعَمَسُم ْتْءآَس

 رمألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كيرش مأ نع هحيحص يف يراخبلا ىور

 (17.«ميهاربإ ىلع خفني ناك :لاقو «غزولا لتقب.
0 

 ةشئاع نأ ؛هربخأ رمع نبا ىلوم عفان نع هدنسب ًاضيأ دنسملا يف دمحأ ىور كلذكو ا

 ىلع رانلا خفني ناك هنإف غزولا اولتقا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ «هتربخأ

 .نهلتقت ةشئاع تناكف لاق «ميهاربإ

 اذإف ةشئاع ىلع تلخد ةأرما نأ عفان نع بويأ انثدح «ليعامسإ انثدح :دمحأ لاقو

 .غازوألا هب لتقن :تلاقف ؟حمرلا اذه ام :تلاقف بوصنم حمر

تلعج رانلا يف يقلأ ا ميهاربإ نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع تثدح مث
 

يذه نم دمحأ هب درفت .هيلع اهخفني لعج هنإف غزولا الإ هنع ئفطت اهلك باودلا
 ن

 .نيهجولا

 .هجام نباو يئاسنلا هجرخأو هحيحص يف ملسم هاورو - ١

 ف ل ل ا م م ع



 8011| مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأو دورمنلا نيب

 «ةيهولإلا ىعدا هنأو ضرألا يف ًارابج ناك دورمنلا نأ خيراتلاو ةريسلا بتك يورت

 ميهاربإ هللا يبن نأو ,مهماعط ىلع هنم اولصحيل هنوتأي سانلا ناكف ماعطلا ركتحا هنأو

 نيا اينرجل تورم داك ماعظلا راض ره و راحل رالزكا يرخ تال

 ؟مكبر نم :مهل لاق سانلا هب ّرم اذإف ةيهولإلا

 ؟كبر نم :لاق «ميهاربإ هب رم ىتح .تنأ :اولاق

 .تيميو ييحي يذلا يبر :هل ميهاربإ لاق

 .تيمأو ييحأ انأ :هل دورمنلا لاق

 .برغملا نم اهب تأف قرشملا نم سمشلاب يتأي هللا نإف :ميهاربإ لاق

 ّلاَق 5 يحي ى ىزلأ 20 ّلاَق 1: كلفنا هه سل هَْكاَع ةأدد 0

 س عد هو رس حم ع

 َتِهبف ٍبِرْغَمْلا نم اهي ِت ٍقِرْمَمْلا َّنِم سيْمَّشلايِقْأَي هلأ < كرو مهر َلاَف ٌتيِمَُو يان

 .[؟08 :ةرقبلا] 6 َنيِمِلطلآمْوَقْلَا ىو هنأ او مك ىِذل

 اله :لاقف رفعأ بيثك ىلع رمف هلهأ ىلإ ميهاربإ عجرف ماعط الب دورمنلا هدر اهنيح
 .هلهأ ىتأف هنم ذخأف .مهيلع لخدأ نيح مهسفنأ بيطتف يلهأ هب يتآف اذه نم تذخأ

 هدوجأو ماعطلا بيطأ هب تدجوف هعاتم تحتفف هتأرما تماقف «مان مث هعاتم عضوف

 .لجو زع هللا دنع نم هنأ ملعف ميهاربإ تربخأف
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 باتك) هخيرات يف ريثك نبا لوقي ةيبوبرلا ىعدا نم عم ليلخلا ميهاربإ ةرظانم ركذ يفو

 :(ةياهنلاو ةيادبلا

 :ىلاعت هللا لاق

 مشل أ نأ لاَق ُتيِميو حي
 .[508 :ةرقبلا] 4 َنيِمَطلآمََمْلآ ىيياَُهَاَورَمَك لأ سهم ٍبِرْمَمْل

 لطبأف «ةيبوبرلا هسفنل ىعدا يذلا درمتملا رابجلا كلملا اذه عم هليلخ ةرظانم ىلاعت ركذي

 .ةجحملا قيرط هل حضوأو .ةجحلا همحلأو .هلقع ةلقو ؛هلهج ةرثك نيبو .هليلد هيلع ليلخلا

 همساو «لباب كلم وه كلملا اذهو «رابخألاو بسنلا ءاملع نم مهريغو نورسفملا لاق

 :دهاجم هلاق .حون نب ماس نب شوك نب ناعنك نب دورمنلا

 .حون نب ماس نب ذشخفرأ نب حلاص نب رباع نب حلاف نب دورمن :هريغ لاقو
 :ةعبرأ اوركذ اهيف ايندلا كلم دق هنإف ءايندلا كولم دحأ ناكو :هريغو دهاجم لاق

 .رصنتخبو دورمنلا :نارفاكلاو .نايلسو نينرقلا وذ :نانمؤملاف .نارفاكو نانمؤم
 رثآو ءاتعو ربجتو ءاغبو اغط ناكو .ةنس ةئاعبرأ هكلم يف رمتسا اذه دورمن نأ اوركذو

 .ايندلا ةايحلا

 لوطو لالضلاو لهجلا هلمح هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ ليلخلا ميهاربإ هاعد املو

 لاق الف .ةيبوبرلا هسفنل ىعداو كلذ يف ليلخلا ميهاربإ حاحف .عناصلا راكنإ ىلع لامالا

 . 46 تيِمْأَو يأ أنأَلاَق ُتيِميَو- حي ىلا قري :ليلخلا
 اذإف ءامهلتق متحت دق نيلجرلاب ىنآ اذإ هنأ ينعي :قاحسإ نب دّمَحُمو يَدّسلاو ةداتق لاق

 .رخآلا تامأو اذه ايحأ دق هنأكف ءرخآلا نع افعو ءامهدحأ لتقب رمأ

 الو عنمب سيل «ةرظانملا ماقم نع يجراخ مالك وه لب ءليلخلل ةضراعمب سيل اذهو

 .ةقيقحلا يف عاطقنا وهو ءضحم بيغشت وه لب «:ةضراعمب
 تاناويحلا ءايحإ نم تادهاشملا هذه ثودحب عناصلا دوجو ىلع لدتسا ليلخلا نإف

 هدوجو ىلإ اهدانتسا نم دب ال يذلا .كلذو .لعاف دوجو ىلع (ليلد اذه) ءاهتومو

 كك2ك
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 اهقلخ نم ةدهاشملا ثداوحلا هذل لعاف نم دب الو ءاهسفنب اهمايق مدع ةرورض

 يتلا تاناويحلا هذه قلخو رطملاو باحسلاو حايرلاو بكاوكلا هذه رييستو اهريخستو

 4 ُتيِعيَو حي ىلا قرا :ُميِهاَرْبِإ َلاَق اذهلو اهتتامإ مث ,ةدهاشم دجوت

 دقف تادهاشملا هذهل لعافلا هنأ ىنع نإ 4 ٌتيِمأَو ءيتنأ أنآ 99 لهاجلا كلملا اذه لوقف
 قلعتي ًائيش لقي ملف قاحسإ نب دّمَحُحو يَّدّسلاو ةداتق هركذ ام ىنع نإو .دناعو رباك

 .ليلدلا ضراع الو ةمدقم عنمي مل ذإ ليلخلا مالكب

 ءمهريغو هرضح نمم سانلا نم ريثك ىلع ىفخت دق كلملا اذه ةرظانم عاطقنا ناك املو

 .ةرهج هعاطقناو دورمنلا هاعّدا ام نالطبو عناصلا دوجو نيب رخآ ًاليلد ركذ

 هذه :يأ # ٍِبِرْمَمْلأ َنصاَمي ِتأَد ٍقِرْشَمْلا نم مقلق أيه كو )2 :ميهاربإ لاق
 وهو .اهرهاقو اهريسمو اهقلاخ اهرخس امك قرشملا نم علطت موي لك ةرخسم :سمشلا

 «تيمتو ييحت يذلا كنأ نم تمعز امك تنك نإف «ءيش لك قلاخ وه الإ هلإ ال يذلا

 ناوي الو هاني املغشي يذلا وه حيميو تع ىدلا نإف «برتملا نم نيمتشلا ةلبب تأف
 نإف ءاذه لعفاف معزت امك تنك نإف ؛ءيش لك هل نادو «ءيش لك رهق دق لب «بلاغي الو
 .تمعز امك تسلف هلعفت مل

 نأ نم لقأو زجعأ تنأ لب اذه نم ءيش ىلع ردقت ال كنأ .دحأ لكو ملعت تنأو
 هكلس ام نالطبو «هاعدا ايف هبذكو هلهجو هلالض نيبف .اهنم رصتنت وأ ةضوعب قلخت

 اذهو .تكسو عطقنا لب هب ليلخلا بيجي مالك هل قبي مو هموق ةلهج دنع هب حجبتو

 .4 َنيِطلأْموَمْلَ ىدمياك هَ او رمك ىلا تهم : لاق

 نم جرخ موي .دورمنلا نيبو ميهاربإ نيب تناك ةرظانملا هذه نأ ”يدسلا كذ كفو

 .ةرظانملا هذه |مهنيب تناكف «ذئموي هب عمتجا نكي ملو «رانلا

 .ماعط هدنع ناك دورمنلا نأ :ملسأ نب , ديز نع رّمْعَم نع قازرلا دبع ىور دقو

 هب عمتجا نكي ملو ةريملل دفو نم ةلمج يف ميهاربإ دفوف «ةريملل هيلإ نودفي سانلا ناكو
 لب ءسانلا ىطعأ امك ماعطلا نم ميهاربإ طعي ملو «ةرظانملا هذه |مهنيب ناكف «ذئموي الإ

 .ماعطلا نم ءيش هعم سيلو جرخ

 097 ا ل مما م ل ل ل وم
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 اذ[ لها لعنلا الاكارم اان امك تاذثلا نم يضق نإ نع اللغأ ون رق لق

 نيلدعلا ىلإ ةراس هتأرما تماقف «مانف أكتاف ءاجو هلاحر عضو :مدق الف ؛مهيلع تمدق

 .اماعط هنم تلمعف ءابيط ًاماعط نينآلم |بتدجوف

 يذلا نم :تلاق ؟اذه مكل ىَنَأ :لاقف ؛هوحلصأ دق يذلا دجو ميهاربإ ظقيتسا (ملف

 .لجو زع هللا هومُهَقْزَر قذر هنأ فرعف .هب تئج

 .هيلع ىبأف هللاب ناهيإلاب هرمأي اكلم راّبجلا كلملا كلذ ىلإ هللا ثعبو :ملسأ نب ديز لاق
 .يعومج عمجأو كعومج عمجا :لاقو .هيلع ىبأف ةثلاثلا هاعد مث .هيلع ىبأف ةيناثلا هاعد مث

 نم ًابابذ هيلع هللا لسرأف سمشلا عولط تقو «هدونجو هشيج دورمنلا عمجف

 تبرشو مهموحل تلكأف «مهيلع هللا اهطلسو سمشلا نيع اوري مل ثيحب ,ضوعبلا
 .ةيداب اماظع مهتكرتو مهءامد

 ناكف ءاهب ىلاعت هللا هبذعي .هرخنم يف تثكمف ِكلملا رّخْنم يف اهنم ٌةدحاو تلخدو

 .اهب لجو زع هللا هكلهأ ىتح هللا ءاش ام بزارملاب هّسأر ُبَرُهُي

 ةرم نعو - سابع نبا نع .حلاص يبأ نعو كلام يبأ نع هركذ ربخ يف يدسلا نع

 جاح يذلا رمأ :لاق ,ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم سان نعو «دوعسم نبا

 باب ىلع اطول يقلف جرخأف :لاق - هتنيدم نم ينعي - جرخأف .ميهاربإب هبر يف ميهاربإ
 : توبكنعلا] © ير ِإ جاهم إو :لاقو هب نمآف هاعدف - هيخأ نبا وهو - ةنيدملا

 نهابرف ءروسنلا خارف نم خرفأ ةعبرأ ذخأف «ميهاربإ هلإ بلطي نأ دورمن فلحو 7

 كلذ يف دعقو «توباتب نهخرق ,نجلعتساو نظلغو نربك اذإ ىتح ءرمخلاو محللاب

 رظني فرشأ ءامسلا يف نبهذ اذإ ىتح هب نرطف نه محل نم ًالجر عفر مث ؛توباتلا

 ضرألا ىأرف رظن مث ءمحللا نهل عبر مث «لمنلا بيبدك بدت لابحلا ىأرف ءضرألا ىلإ

 ام ري لو هقوف ام ري ملف «ةملظ يف عقوف ًاليوط عفر مث ءءام نم ةكلف اهنأك رحب اهب ًاطيحم

 ٍتاضقنم نلبقأ دقو نهيلإ لابجلا ترظن لف ءتاضقنم هتعبتاف محللا ىقلأف عزفف ءهتحت

 .نلعفي ملو اهتنكمأ نم لوزت نأ تداكو «لابجلا تعزف نهفيفح نعمسو

 مست ا سي



 ا ||| مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 تناك نإو ْمُهَرُكَم هللا دنعو مُهَركَحَم أوركُم َدَكَو 38 :لجو زع هلوق كلذو سس لا
 داك نإو» :دوعسم نبا ةءارق يف يهو «[4 : ميهاربإ] 4 ُلاَأ ُهْنم ورمل ُهْرَكحَم
 هنأ ىأر الف ءناخدلا لبج يف نهعوقوو «سدقملا تيب نم هب نهناريط ناكف «مهركم

 - رظني هقوف ىقترا ءامسلا ىلإ هدنسأ اذإ ىتح ىنبف ءحرصلا ءانب يف ذخأ ًائيش قيطي ال

 رخف» :دعاوقلا نم هناينب هللا ذخأو .ثدحي نكي ملو ثدحأف «ميهاربإ هلإ ىلإ - همعزي

 .مهنمأم نم :لوقي ««نورعشي ال ثيح نم ُباذعلا مهاتأو مهقوف نم ٌفقسلا مهيلع

 ذئموي نم «سانلا نسلأ تلبلبتف طقس مث .مهب ضفتناف .حرصلا ساسأ نم مهذخأو

 سانلا ناسل ناك امنإو ؛لباب تيمس كلذلف ءاناسل نيعبسو ةثالثب اوملكتف «عزفلا نم

 :ةيايررسلا كلذ

 دورمن :لاق :4 ُلاَبل ُهْنم َلْوْرَعِل َُهْركَحَم ترك نو : ريبج نب ديعس نع
 |لف «هتلمتحاف روسنلاب رمأ مث الجر هعم لعجو لّعجف توباتب رمأ ءروسنلا بحاص

 دعص مث - ايندلا ينعي - ةريزجلاو ءاملا ىرأ :لاق ؟ىرت ءيش يأ :هبحاصل لاق دعص

 :هريغ لاقو «طبها :لاق ءادعب الإ ءامسلا نم دادزن ام :لاق ؟ىرت ءىش يأ :هبحاصل لاقو

 نك ثأ هنأ قرت كتاكر هنوشلا ترتب نال يل ديرتنا ةعالما انا نون

 .4 لاَ هنو َلْوْرَمِل ٌمُهُرَُكَحَم تراك نو :ىلاعت هلوق وهف ؛لوزت تداكف ءامسلا

 مالسلا هيلع اًّيلع نأ «ليناد نب نمحرلا دبع انثدح :لاق ءقاحسإ يبأ نع «ةبعش نع

 يذلا كلذ ذخأ :لاق . لاَ ُهْنِم َلوَِْل ٌمُهُوكحَم تنك نو :ةيآلا هذه يف لاق

 قثوأف :لاق ءابشف (لعتساو اظلغتسا ىتح امهابرف .نيريغص نيرسن هبر يف ميهاربإ جاح

 :لاق «توباتلا يف رخآ لجرو وه دعقو |مههعوجو «توبات ىلإ رتوب امههنم دحاو لك لجر

 ؟ىرت اذام رظنا :هبحاصل لوقي لعجو ءاراطف ؛محللا هسأر ىلع ًاصع توباتلا يف عفرو

 ءاهبوصف .,بوص :لاقف «بابذ اهنأك ايندلا ىرأ :لاق ىتح ءاذكو اذك ىرأ :لاق

 .6 ٌلاَبْخَأ ُهْنِم َلورَمل مُهَرُكحَم تنك نإ :لجو زع هلوق وهف لاق .اطبهف

 .«مهركم داك نإو» :هللا دبع ةءارق يف يه كلذلو :قاحسإ وبأ لاق
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 ضرألا ٍةَرباَبَج لّوأ .. دورمنلا مالا

 ءاهببرغمو ضرألا قرشم كلم اذه ناعنك نب شوك نب دورمن نإ :ةعامج لاق دقو

 الو نوعفدي ال مهنأ كلذو «نيضاملا رابخأو كولملا ريسب ملعلا لهأ هعفدي لوق اذهو

 ضرألا قرش كلم بسامردنأ نب كاحضلا دهع يف ناك ميهاربإ دلوم نأ نوركني

 هبابسأو كاحضلا نامز فرع نمم دورمن رمأ هيلع لكشأ نم ضعب لاق دقو .اهبرغو

 :لاق هنع يور نمع رابخألا نم هيلإ ىهتنا ام هعامس عم كلذ يف رمألا فيك ردي ملف

 ناهيلسف نانمؤملا امأو ءرصنتخبو دورمنف نارفاكلا امأف .نانمؤمو نارفاك ضرألا كلم

 .نينرقلا وذو دواد نبا

 يف اهبرغو ضرألا قرش كلم وه ناك كاحضلا نإ رابخألا لهأ نم نيلئاقلا لوقو

 «لئاوألا رابخأب ملعلا لهأ دنع كلذ يف رمألا سيلو كاحضلا وه :دورمن ميهاربإ دهع

 بسنو «فورعم طبنلا يف دورمن بسن نأل ءنظ يذلاك .فلاوسلا رومألاب ةفرعملاو

 رومأب ةفرعملا لهأو نيضاملا رابخأب ملعلا يوذ نكلو ءروهشم سرفلا مجع يف كاحضلا

 ةنمي هب لصتا امو داوسلا دورمن ىلإ مض ناك كاحضلا نأ اوركذ ممألا نم نيفلاسلا

 وه يذلا هنطو ناكو «دالبلا يف لقتني وه ناكو .كلذ ىلع هلامع هدلوو هلعجو «ةرسيو

 رفظ نيح نوديرفأ هب يمر كلانهو «ناتسربط لابج نم .دنوابند هدادجأ نطوو هنطو

 .ديدحلاب ًاقثوم هرهقو هب

 ةلجد يبرغ نم مورلا ضرأ ىلإ زاوهألا نيب ام ذبهبصأ نم ناك رصنتخب كلذكو
 وهو «خلبب مهئازإب يقم «كرتلا لاتقب ًالغتشم ناك بسارهل نأ كلذو ءبسارهل لبق نم

 موقلا رومأب ًاملاع نكي مل نم نظف «كرتلا برحل كلانه هثكم لواطت امل - ليق (هيف- اهانب

 .كولملا مه اوناك مهنأ هل اولو نمل ةيحانلا رمأ مهتيالو ةدم لواطتب

 سانلا مايأو ةيضاملا كولملا رابخأو لئاوألا رومأب ملعلا لهأ نم ّدحأ عدي مو

 كلمي فكيف ءضرألا نم ربش ىلع هسأرب ًاكلم ناك طبنلا نم ًادحأ نأ هملعن ايف

 نيضاملا رابخأب ةفرعملا لهأو باتكلا لهأ نم ءاملعلا نكلو !اهبرغو ضرألا قرش

 لبق نم لباب ميلقإ دورمن ةيالو نأ نومعزي .تاخيرأتلا بتك يف رظنلا ىناع دق نمو

 تيا ا ا م عد
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 دورمن كاله دعب نم هلسن نم لجرل مث «ةنس ةئاعبرأ تماد بسارويب قراهدزألا

 دعب نم مث «ةنس نينا طبن دعب نم طبن نب صوادل مث «ةنس ةئام دوعق نب طبن هل لاقي

 شلاب دعب نم شلاب نب دورمنل مث «ةنس نيرشعو ةئام صواد نب شلابل طبن نب صواد

 كلم املف ءكاحضلا مايأ يف هلك كلذو ءرهشأو ةنسو ةنس ةثامعبس كلذف .ًارهشأو ةنس

 ةلتقم مهنم لتقو ,مهدرطو طبنلا درشو شلاب نب دورمن لتق قاهدزألا رهقو نوديرفأ

 .هل هدلوو دورمن لمعو «هرومأ ىلع بسارويب مهتنواعم نم مهنم ناك امل ؛ةميظع

 ناك امع ريغتو مهل ركنت هكاله لبق ناك دق بسارويب نأ ملعلا لهأ ضعب معز دقو

0 

 رمقلاو سمشلا ءوض ىفخأ مجن علط دورمنلا رصع يف هنأ هريغو ريثك نبا ركذو

 كلذ نع مهلأسو نيمجنملاو ةنهكلا عمجف «دورمنلا عزفو نامزلا كلذ لهأ كلذ لاهف

 لاجرلا عنمب كلذ دنع رمأف ؛هيدي ىلع ككلم لاوز نوكي كتيعر يف دولوم دلوي :اولاقف

 .نيحلا كلذ نم نيدولوملا لتقو ءاسنلا نع

 مأ تلقتناهدلو دلوي نأ لبق ميهاربإ دلاو (خرات) نأ تاياورلا ضعب تركذ دقو

 .هب لماح يهو (رزآ) اهجوز قيقش راد ىلإ (مالسلا هيلع) ميهاربإ

 مأ تلقتناهدلو دلوي نأ لبق ميهاربإ دلاو (خرات) نأ تاياورلا ضعب تركذ دقو

 .(مالسلا هيلع) ميهاربإب لماح يهو (رزآ) اهجوز قيقش راد ىلإ (مالسلا هيلع) ميهاربإ

 نآرقلا يف ىلاعت هللا هركذيو يبأب رزآ هلاخ يداني مالسلا هيلع ميهاربإ لعج ام اذه لعلو

 .مألاك ةلاخلاو دلاو لاخلا لاقي امك بألا لثم لاخلا نأ رابتعاب هوبأ هنأ ىلع ميركلا

 دلو يذلا عضوملاو هنم ناك يذلا عضوملا يف فلتخا» :لاقو دمحم نب ماشه نعو

 لباب هدلوم ناك مهضعب لاقو زاوحألا ضرأ نم سوسلاب هدلوم ناك مهضعب لاقف هيف
 ركسك دودحو يباوزلا ةيحانب ءاكرولا يف هدلوم ناك مهضعب لاقو .داوسلا ضرا نم

 هدلوم ناك مهضعب لاقو «ىثوك ةيحان نم دورمن هب ناك يذلا عضوملا ىلإ هوبأ هلقن مث

 .ميدقلا خيراتلا بتك نم اهريغو ريثألا نبا خيراتو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو يربطلا خيرات رظنا ١-
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 ضرألا ِةرِباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا ماله

 دلوم ناك ملعلا لهأ نم فلسلا ةماع لاقو «لباب ضرأ ىلإ هلقن حرات هابأ نكلو نارحب
 دورمدلا موق ىلإ هللا هلسرأ دقو شوك نب دورمنلا دهع يف (مالسلا ةيلع) ليلخلا ميهاربإ

 .رفاكلا

 ليلخلا ميهاربإ ةيرق ب فرعتو ميهاربإ ةدالو لحم يه ىثوك نأ ضعبلا ىريو
 .سرب راثآ مسا تحت انمض ةعقاولاو

 اهانب ةريزجلاب ةدلب يهو :همجعم يف يديبزلا لاق يتلا نارح ةدلب يف دلو هنإ ليقو

 هيلع ليلخلا ميهاربإ انديس دلو هبو) مالسلا هيلع يبنلا طول دلاوو ميهاربإ وخأ ناراه
 .ماشلا لصوملا قيرط ىلع ماشلا يف ةروهشم ةميظع ةنيدم يهو «(مالسلا

 هيلع ليلخلا ميهاربإ وبأ وهو خرات داليم اهنوك ميدقلا دهعلا يف روأ ركذ درو دقو
 .نيطسلف ىلإ مالسلا هيلع ليلخلا حزن اهنمو مالسلا

 اهيف رانلا يف يقلأ يذلا ناكملاو مالسلا هيلع ميهاربإ ةدالو ناكم نيب طلخ كانهو

 .دورمنلا نم

 .ةيلبابلا روأ ةنيدم يف دلو هنأ روهشملاو نارح يهو كلذ دعب هيلإ رجاه يذلا ناكملاو

 دلو يذلا ناكملا ىلإ برقألا يه نيينادلكلا روأ نأ :ميكحلا نسح روتكدلا لوقي

 روأ ىلإ هتلحر تناكو) :ركذي راجنلا باهولا دبع نأ الإ مالسلا هيلع ميهاربإ هيف

 مو هيبأ نم مالسلا هيلع ميهاربإ أربت دقف (نارح) ناراح مث (ىثوك) يأ نيينادلكلا

 ئطاشلا برق تناك ةنيدم يهو نيينادلكلا روأ ىلإ بهذف هموقو هلهأ نيب ماقملا هل بطي

 ش 0 تارفلل زغلا

 راق يذب ناك مالسلا هيلع ميهاربإ يأ هدلوم نإ» :فراعملا دقارم يف ميدلا زرح لاق

 «ةيرصانلا ةنيدم برق قارعلا داوس نم وه مويلاو نيينادلكلا ندمو ىرق يف «روأ ريقملا

 .كفتنملا يضارأ يف قارعلا ةيولأ دحأ

 ةيحانب عضوم وه :ءاكرولا ةنيدمل هركذ يف نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاقو

 .راجنلا باهولادبع - ءايبنألا صصق رظنا - ١

 هيض سامس ملبورن ب ب بي ييبيتجبس 1
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 طساو يه هذه ركسكو ركسك دودح نم وهو مالسلا هيلع ميهاربإ اهب دلو يباورلا

 ءاكرولا راثآ هيلع قلطي مويلا رهاظلاو ةرصبلا برق ليقو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب ةبصقلا

 .ةيرصانلاو ةوامسلا نيب

 لبج يف ةزرب اهل لاقي ةطوغلا ىرق نم ةيرق يف مالسلا هيلع ميهاربإ دلو ًاضيأ لاقو
 هيف ىلص هنأل ماقملا اذه هيلا بسن امناو لباب يف دلو هنا حيحصلاو لاق مث نويساق هل لاقي

 .مالسلا هيلع طول يبنلل انيعم ءاج ذِإ

 .رهشألا وهو نيخرؤملا نم ريثك دنع حصألا وه اذهو

 رصم يف ىسوم دهع نيبو ليلخلا ميهاربإ دهع نيب ةرتفلا يدوعسملا ددح دقو

 نرقلاب جورخلا نمز نيعت ىلإ اولصوت دق ءاملعلا ناك املو «ةنس نيتسو عبسو ةئم سمخب

 نييعتب ءاملعلا هيلإ لصوت امل امامت اقباطم ديدحتلا اذه نوكيف داليملا لبق رشع ثلاثلا

 .داليملا لبق رشع عساتلا نرقلا يف ليلخلا ميهاربإ نمز

 ميهاربإ فحصب فرعي ام هيلع هللا لزنأ دق مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ركذن نأ ىسنن الو

 ينل ادم َنِإ 35 :ىلعألا ةروس رخاوأ يف كلذ ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا ركذ دقو

 .ىلوألا فحصلا نم يهف [14- :ىلعألا] 6 (1) وشو مهر فحم( لوألا فحصل

 هيدي ىلع دورمن هللا كلهأ |لف قشمد يقرش ةزربب دلُو هنأ سابع نبا نع مدقت دقو

 لوألا قاحسإو ليعامسإ هل دلوو ءايليإ دالبب ماقأو ءماشلا ضرأ ىلإ مث .نارح ىلإ رجاه

 .ةراس ىلوألا هتجوز نم يناثلاو رجاه نم

 عبسو ةئام رمعلا نم الو ءناعنك ضرأ يف يتلا نوربح ةيرقب هلبق ةراس تتامو

 هللا اهمحر اهاثرو «مالسلا هيلع ميهاربإ اهيلع نزحف باتكلا لهأ ركذ هيف ةنس نورشعو

 نفدو «لاقثم ةئاعبرأب ةراغم رخص نب نورفع هل لاقي ثيح ينب نم لجر نم ىرتشاو

 ْ .كلانه ةراس اهيف

 نب روحان نب ليئوتب تنب اقفر هجوزف قاحسإ هنبا ىلع ميهاربإ بطخ مث :اولاق

 .لبإلا ىلع ايراوجو اهتعضرم اهعمو اهدالب نم اهلمحف هالوم ثعبو «حرات



 وع

 ضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. ُدورمنلا الأ

 «نادامو «ناشقبو «نارمز هل تدلوف ًاروطنق مالسلا هيلع ميهاربإ جوزت مث :اولاق

 (17.حوشو «قايشو ءنيدمو

 لثم تايليئارسإلا نم ءاملعلا اهدعي مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف تاياور كانهو

 تنك ام :لاق هنأو ًاموي نيسمخ ليقو ًاموي نيعبرأ رانلا يف ثكم مالسلا هيلع هنأ مهركذ

 :ىلاعت هلوق كلذ ركذ يف ءاج ام انيفكيو ءاهيف تنك ذإ ينم أشيع بيطأ

 لع املس ب نوكيا (2) تروق مك نب يكمل ارض فَ أولا »
 .[14.- 4 :ءايبنألا] 6 () َمِيِهرِإ

 ثعب دق هللا نإ :راسي نب قاحسإ نب دمحم هلاق ام تايليئارسإلا نم ًاضيأ ركذ اممو

 ًاسلاج هآرف هيلع فرشأف هنصح نم دورمن رظنف .هسنؤي هبناج ىلإ دعقف لظلا كلم
 اي :هادانف هب ةطيحم رانلاو ةئيشا نم نوكي ام نسحأ ىلع سيلج هعمو ةقروم ةضور يف

 دورمن هلبقتساف اهنم جرخف يشمي ماقف معن :لاق ؟اهنم جرخت نأ عيطتست له «ميهاربإ

 ؟كعم هتيأر يذلا لجرلا نم :لاقو .همظعو

 تيأر امل ءًانابرق كحمِإ ىلإ برقم ينإ :لاقف ينسنؤيل يبر هلسرأ لظلا كلم كلذ :لاقف

 .كب عنص اهيف هتزعو هتردق نم

 .اذه كنيد ىلع تمد ام كنم هللا لبقي ال :ميهاربإ لاقف

 اهحبذف «ةرقب فالآ ةعبرأ حبذأ فوس نكلو يكلم كرت عيطتسأ ال :دورمنلا لاق

 .ةنس ةرشع تس نبا كلذ ناكو هيلع ميهاربإ فكو

 الو بدك ال ىذلا فاي نم دعوت ايوبع تاكل لكأ نس ةةرغولا تاناوزلاو

 كلذ يف ببسلاو «مهوبذكتالو مهوقدصت ال ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاق اك قدصي

 .هقدصنف بذكلا باب نم نوكي وأ هبذكنف قحلل ًافداصم مهمالك نوكي دق هنأ

 نب دمحمو ناميلس نب لتاقمو يبلكلا اهيوري يتلا تاياورلاب ءاملعلا ذخأي ال كلذكو

 .قباسلا ردصملا- ١

 ةييمعل اس



 | |[ ]| مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 :يراخبلا مهنع لاق «ليدعتلاو حرجلا ءاملع نم بذكلاب نومهتم مهنأل يدسلا ناورم

 .ثيداحألا نوعنصي اوناك مهنإو اهنع توكسم مهتاياور ءالؤه نإ

 اوررق نيح ميهاربإ موق نم نوريثكو دوعسلا وبأ :مهنمو نورسفملا هدروأ امو

 - اًموي نيعبرأ ةدمل بطحلا بالصأ اوعمج كلذلو ءاهيف هئاقلإل ةريظح هل اونب هقرح

 قينجنملا ةفك يف ليلخلا اولعجو -كلذ ريغو راجشألا عوذجو ظيلغلا بطحلا :يأ

 وهف ؛ضرألا هب ىلاعت هللا فسخف ؛داركألا نم ٌلجر مهل هعنص وأ «نيعللا سيلبإ ةراشإب

 فرعي ال كلذ لثمو ءاهتحصب اليلد كلمن ال رابخأ هذه .ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي
 .لوسر وأ يبن نع الإ

 دوعسلا وبأ هدروأ يذلا ربخلا لوقن ؛ميهاربإ انديس نع ةصقلا هذه يف حصي ال امو

 :لاق ؟ةجاح كلأ :لاقف ليربج هل ضَرَع رانلا يف يقلأ نيح ميهاربإ نأ وهو «هريغو

 اذهو .يلاحب هملع يلاؤس نم يبسح :لاق ءكبر لأساف :ليربج لاق ءالف كيلإ امأ

 ظطفاحتاو (ةلاهجب ةككيش قو هةراحيفأ نعان[لس نيرعتس دع ريرجتورا هور مالا

 ءافخلا فشك) يف ينولجعلا خيشلا هركذو «لوبقم ريغ مالك اذه نإ :لاق اًضيأ ريثك نبا

 يبَأ نع نيرسفملا نم ٌءيثك هركذو «رابحألا بعك نع يوغبلا ةياور نم (سابلإلا ليزمو
 .هيلع افوقوم بعك نبا

 هنإ :ةيميت نبا لاق :هلوقب هيلع بقع مث (ةعيرشلا هيزنت) يف قارع نبا دروأ دقو
 ءالف كيلإ امأ ؟ةجاح كلأ :لوقيف ؛هيتأي ليربج نأ ليمج مالكلا نأ عم .عوضوم ثيدح

 ادمن كثر 1 نكل يبطل واق ل اجب هملع لاوس نم يحب لاق كابو لس لاف
 ةّدابعلا خم ءاعدلا نأ عم ءاعدلا كرت ىلإ ريشي هنأل ؛حصي ال ربخلا ْنأ وه حيحصلا لوقلا

 ءءاعدلاب رمألاب ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا تءاج دقو ,ثيدحلا حص امك

 ْنَع تويكس تأكل نجعل فوط ْمُكُصَرَلاََو )» :لاعت لاق هيلع ثحلاو
 2# م رع ه#اسص اسس ساس

 ٠١[. :رفاغ] © «تيرخادّمَهَج َنولَحْدَيَس ٍقَداَبِع
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 رمأ يذلا كلملا 2 نيرسغفملا لاوقأ

 مالسلا هيلع ميهاربإ قارحإب

 نود ميركلا نآرقلا يف رانلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ ءاقلإ ةصق العو لج قحلا ركذ

 كلملا اذه عم مالسلا هيلع ميهاربإ ةرظانم ةصق ركذو كلذب رمأ يذلا كلملا مسا ركذ

 انديسل رصاعملا كلملا اذه نأ خيراتلاو ريسافتلا لهأ ةيبلاغ ركذ دقو «ةيهولالل يعدملا

 نب دورمنلا مأ شوك نب دورمنلا هنوك يف اوفلتخاو .دورمنلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ

 هنأ وأ ؛حون نب ماس نب دشخفرأ نب حلاص نب رباع نب خلاف نب دورمنلا وأ ناعنك

 .لبق نم انركذ اك كاحضلا

 .ءابآ ةعست بسنلا يف ميهاربإو حون نيب هنأ مولعملا نمو

 دشخفرأ نب حلاش نب رباع نب خلاف نب وعار نب غوراس نب وحان نب خرات نب ميهاربإ
 .حون نب ماس نبا

 ناعنك نب دورمنلاو «ءابآ ةثالث ,حون نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمنلا نيبو

 دشخفرأ نب حلاص نب رباع نب خلاف نب دورمنلا امأو كلذك حون نب ماس نب شوك نبا
0000 

 يف ميهاربإ بسن عم خلاف نب دورمنلا كرتشي كلذ يفو .ءابآ ةسمخ حون نيبو هنيبف

 انديس ةرصاعم نم ةدرامنلا برقأ وهو .ماس نب دخشفرأ نب خماش نب رباع نب خلاف

 .ملعأ هللاو ميهاربإ

 ٍليهسلا لثم حون نب ماح لسن ىلإ ميهاربإ رصاع يذلا دورمنلا بسني نم كانهو

 .هحراتو ريثك نبال ءايبنألا صصق رظنا -1

 ةةيينس مل ا و ب مب ل يع



 80131 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 هكلم ناكو نادوسلا ىلع ًاكلم ناكو ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمنلا لاق ثيح

 ميلاقألا كلم ناكو تساردتأ ني بسارويب همساو قاهدزألاب فرعي يذلا كاحضلا

 (0) اهلك

 همسا كلم دوجو ضعبلا ركنأ دقو «خيراتلا رم ىلع رثك ةدرامنلا نإف انركذ امكو
 رصع نأ ركذ نم مهنمو «بجعلا ريثي لوقلا اذهو ةميدقلا لباب دالب مكح دق دورمنلا

 ىتح تاليودلا كلت ىوقأ شجل ةليود ناكو تاليود هيف ترهظ يرموسلا تارسألا

 بونج ىلع اورطيسو نويرومألا ءاج مث تاليودلا يقاب ىلع اهذوفن تطسب اهنأ

 ءاج مث «داليملا لبق 75٠ - 757٠0 نم ةرتفلا يف يدكألا رصعلاب يمس اهيف قارعلا

 مث لباب دالب ىلع هذوفن طسب يذلا لوألا نوجرس مهكولم رهشأ ناكو نويروشألا

 روأو كوروأو شجل مث ةيرموسلا بونجلا تاليود تلقتساو روشأ ةلود تفعض

 مث (وغروأ» كلملا اهسسأ دق ةثلاثلا روأ ةرسأل ةيادب اهتضب:و ورأ لالقتسال تناكو

 همكح ةرتف تزيمتو اماع نيسمخ يلاوح دالبلا مكح يد "يجلوش» هنبا هدعب ىلوت

 ىدحإ نم جوزتو ماليع ةلود يضارأ نم ريثكلا مضو ةيبرحلا تالمحلاو تاوزغلاب

 :لاقف ةيهولإلا ىعداو هسفنب رتغا هنأ ىتح بونجلا تاليود ىلع ىلوتساو اهكلم تانب

 .«يهلإ يحج وش يأ «ٍليإ يجوش»

 هرضي ال ًاهلإ هتفصب وديرإ ةنيدم يف دباعملا دحأ رئاخذ ىلع ىلوتسا هنأ هرورغ نم ناكو

 .ملعأ هللاو ").مالسلا هيلع ميهاربإ رصاع يذلا كلملا وه هنأ ضعبلا دقتعيو كلذ لعف

 دورمنلا ركذ رشاعلا حاحصإلا يف نيوكتلا رفس يف ميدقلا دهعلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 يف ًارابج نوكي أدتبا يذلا دورمن دلو شوكو» :حون نب ماح نب شوك لسن نم هنأ ىلع
 8:٠١-15(. نيوكت) 2...ضرألا

 حاحصإلا يف (ماربإ) ميهاربإ ركذ ءاج ثيح مالسال.هيلع ميهاربإ رصاع هنأ ركذي مو

 .يبطرقلا ريسفت ١-

 - خيراتلاو ءايبنألا صصق باتك كلذكو «ىندألا قرشلاو رصم باتك - ليئاخيم بيجن .د رظنا ١-

 .يواردبلا يدشر .د

79 
 بتحس ب ب ل ل ل يس



 ا

 ضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. دورمتلا ما

 دلو امدعب ماس ديلاوم هذه» :حون نب ماس لسن نم هنأ ىلع رفسلا سفن نم رشع يداحلا

 شاعو «حلاش دلوو ةنس 70 راشكفرا شاعو تانبو نينب دلوو ةنس 5٠١ داشكفرا

 دادجأو ءانبأ ةعست كانهف «...و تانبو نينب دلوو نينس 40 حلاش دلو امدعب داشكفزا

 مالسلا هيلع ميهاربإ ءاقلإ ةصق ميدقلا دهعلا ركذي ملو مالسلا هيلع ميهاربإ ةدالو ىتح

 وأ بيرق نم ةصقلا كلت ىلع تأي مل ميدقلا دهعلاف «ميركلا نآرقلا اهركذ امك رانلا يف

 رخآ دورمن هنأ هنم مهفي ماح لسن نم ناعنك نب شوك نب دورمنلا هركذب هنأ امك «ديعب

 .ملعأ هللاو - هحجرن ام اذهو «مالسلا هيلع ميهاربإ رصاع يذلا دورمنلا ريغ

 م ل يي ب ب ب يي خذ



 801 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا

 ةصاالا
 35 . 1 .٠

5 ٍ 

3 . /7 

 / ا ال

 سس 2. ابنا ياكم >
 مهححلو عصير ردهلا

 روأ ين هيلع رثع ًارخؤم تايرفحلا هنع تفشك يذلا (نس) رمقلا هلإ روصي يرجح شقن
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 5-5 وعل أ ول ند ملم <

 اًيلج اذه رهظ دقو موجنلاو رمقلاو سمشلا نودبعي اوناك ميهاربإ موق نأ تايرفحلا تفشك

 يثالثلل شقن ةروصلا ين رهظي .روأ ةنيدم يف ةيرثألا تابيقنتلا) اهتفشك يتلا ةيرثألا شوقنلا يف

 .(موجنلاو رمقلاو سمشلا) سدقملا ينثولا

 فييستم تسال د لل ل ل ب



 .ايسروب يي ميهاربإ ماقم ٠

 .(لباب جرب)دورمثلا حرص ٠

 .هريمدتو لباب جرب فصو ٠

 لهأدنع لباب .جريركذ ٠
 .باتكلا

 ٠ ىرخأ جاربأو لباب جرب 2
 .ثيدحلا رصعلا

 .4ييبصلا ةعلف ٠

 دورمتلاراثآةفرسو ليئارسإ .

 يدوهيلا(مفيشرألاو)
 ةطساوب قارعلا نم يفارعلا

 . يكيرمألا شيجلا



 86111 لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 (ايسروب» ضرأ ىلع ميهاربإ ماقم

 - ةلحلاو ةفوكلا نيب لباب ضرأ يف ةيرق يه (ابيسروب) وأ «سرب» ضرأ وأ ايسروب

 ام نآلا مضت يهو رانلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ انديس قارحإ ةلواحم تدهش - قارعلاب

 هنم ةبرقم ىلعو ةثداحلا كلت دهش يذلا ناكملا وهو مالسلا هيلع ميهاربإ ماقمب فرعي

 .(لباب جرب) دورمنلا حرص دجوي

 ركذ ؛ميهاربإ انديس نمز دورمنلا ةماقإ ناكم «سرب» وأ «ابيسروب» ةنيدم تناكو

 ملعتيو دورمنلا رواجي يكل ابيسروب ةنيدم ىلإ هتدالو دعب هلقن هابأ نأ هخيرات يف يربطلا
 يف ةقطنملا دباعم ربكأ ناك يذلا ابيسروب دبعم نم ًابيرق نوكيو ةيطبنلا ةغللاو مكحلا

 لامش نيرهنلا مارآ وأ ورأ ةنيدم يف ليقو ىثوك ضرأ يف ميهاربإ دلو دقو «نامزلا اذه

 .ءالليرك

 ىلإ نوبستنيو ةيمارآلا ىلإ دوعت هتليبق لوصأ نأ ثيح ةيمارألا ةغللا ميهاربإ ملعتو
 .مالسلا هيلع ماس نب مرأ

 ةنيدملا هذه عقتو ( نيرهنلا مارأ ) نيرهنلا دالب ترمع يتلا ةيمارآلا لئابقلا يمتنتو

 نوحيجو ( ميدقلا تارفلا ) نوشيف يره نيب ةيلاحلا ءالبرك ةنيدم نم ىلعألا فصنلا يف

 ْ .( هدعس يرك )

 ابر ىثوكو قيرطلا ىثوك نيعضوم يف قارعلاب ىثوك :يومحلا توقاي لوقيو

 يتلا رانلا دامر اهنإ لاقي «دامر نم لولت امهنيب ناتيرق امهو ليلخلا ميهاربإ دهشم اهبو
 يهف ىرخألا ىثوك امأو ابر ىثوك ةيرق يف دلو ميهاربإف هيلعو هقارحإل دورمن اهدقوأ

 هيلعو ايراثوك بتكلا ضعب يف تحبصأو تفحص دق ابر ىثوك نأ ىلع اهنم برقلاب

 ا يي بتي بي ل ل بم
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 ماقم وه ةلحلا ةنيدم نم برقلاب نآلا دوجوملا ماقملا نوك ةحصلل برقألا لامتحالا نإف

 ىلإ مسقت تناك (ابر ىثوك يأ ) ةيرقلا هذه نأ اى مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةدالو

 جرخ نأ دعب مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةيناربعلاب ملكت نم لوأ نإ ليقو رغصأ قطانم

 دشكروأ يفو «لباب ميلقإ وهو ترينخ نم ىثوك دالب نم دشكروأ ب ةفورعملا هتيرق نم
 ديناسأ ىلإ جاتحت ليواقأ الإ ربتعي الو هب دتعي ال لوقلا اذهو ؛نيينادلكلا روأ ىلع ةلالد

 .ةيوق

 عساتلا نرقلا يلاوح لباب يف ثادحألا حرسم ىلع ليلخلا ميهاربإ روهظ ناكو

 هموق نيب ضرألاو تاومسلا قلاخ دحاولا هلإلا ةدابع ىلإ ايعاد داليملا لبق رشع

 ةنيدم يف دورمنلا دي ىلع داهطضالا دشأ هتوعد ءارج نم ىقالف «مانصألا داّبَع

 ( ابيسروب ) يلبابلا مسالا نم فرحملا مسالا وهو دورمن سرب يه سربو «سرب

 :(ابضواتإا وأ

 ىلع - اهبونج ةلحلا نعو «لباب بونج ( ليلخلا ميهاربإ لت ) سرب بئارخ عقتو

 - ءالبرك - اروس ةنيدم يقرش عقت امك - لايمألا ةرشعلا زواجتت ال ةليلق لايمأ وحن
 «داليملا لبق ةيناثلا فلألا ةيادب يف لباب يحاوض نم ةنيدملا هذه تناك دقو ةميدقلا

 ةيحانلا نم اه ةعبات ءالبرك ةيرق تناكو «نيرهنلا ةنيدم كلذكو لباب سيسأت دعب يأ

 .دحاولا هلإلا ةدابع زكرم اهنوك يف ةيرقلا هذه ترهتشا دقو ةيرادإلا

 ءامدقلا نويلبابلا هدبع يذلا ( وبن ) يلبابلا هلإلا ةدابع زكرم ابيسروب تناكو

 ابيسروب يف هدبعم يمسو ريهشلا لباب هلإ خودرم نبا ةفرعملاو ةمكحلا هلإ هوربتعاو

 وهو .هنم ىلعألا فصنلا طوقس مغر اعفترم هراثآ ضعب دجويو ءيرموسلا مسالاب

 هيلع) ليلخلا ميهاربإ لالت ىمست هقرش عقت ةريثك لالت دجوت اك «عفترمو ريبك جرب

 .ليلخلا ميهاربإ ماقم هنوك ىلإ ىزعي لالتلا هذه ىلع اثيدح ينب رازمو (مالسلا

 برسلا يف وهو لقعو ربك امل مالسلا هيلع ميهاربإ نأ خيراتلاو ريسلا لهأ يوريو

 ما ااا ام تا
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 هل تلاق ؟يبأ بر نمف لاق !كوبأ لاق ؟كبر نمف لاق !انأ تلاق ؟يبأ نم همأل لاق

 .!!تكسا هل :تلاق ؟دورمن بر نمف :لاق !دورمن

 .هرافظأ ةموعن ذنم لجو زع هللا قحلا قلاخلا نع هثحبو هملع ىلع ليلد كلذو

 باذعلا دشأ هتاقالمو .هتقحالمو ءدورمنلا لبق نم سرب يف هقرح ةلواحم دعبو

 ىلإ رطضا «ةهلآلا ديحوت ىلإ هذه هتوعد ءارج نم نيينثولا هموق ءانبأ لبق نم داهطضالاو

 ءالبرك يف ( نيرهنلا مارأ ) نيرهنلا ةنيدم ىلإ سرب ةنيدم نم لحرف هعابتأو وه ةرجحلا

 ثكم نأ دعب ماشلا دالبو نارح ةنيدم ىلإ تارفلا ربع رجاه اهنمو هتريشع رقم ثيح
 .نمزلا نم ةدم قشمد يف

 نم (مالسلا هيلع) ليلخلا ميهاربإ جرخ» :قاحسإ نبا نع ءايبنألا صصق يف دروو
 «مالسلا امهيلع ةراسو طول هعم جرخو لجو زع هبر ىلإ ارجاهم قارعلا ضرأ نم اثوك

 لزنف ماشلا ىلإ رصم نم جرخ مث رصم ىلإ جرخ مث اهب ثكمف «نارح لزن ىتح جرخف
 .«ماشلا ةيرب يهو ناعنك ضرأ يف عبسلا '

 لباب ضرأ نم اثوك نم جرخ دق مالسلا هيلع ميهاربإ نأ خيراتلاو ريسلا لهأ ركذو

 يهو اهجوزت نأ دعب ةراسو «(مالسلا هيلع) طول هعم جرخو لجو زع هبر ىلإ ًارجاهم
 نارح يف ثكم ىتح هبرل هتدابع ىلع نامألاو هنيدب رارفلا سملتي اهب جرخو .همع ةنبا

 ةيراج يهو رجاه ميهاربإ ىلإ بهو مث «ةنعارفلا نم يذلا نوعرف اهبو رصم ىلإ اهنمو
 «مالسلا مهيلع قاحسإب تدلوو ةراس تلمح مث «ليعاسإب يمس ادلو اهنم هللا قزرو
 هتجوزو عيضرلا هنبا اهيف كرت ثيح هللا رمأ ىلع ًءانب ةكم ضرأ ىلإ هتلحر تناك مث

 عيضرلا اهنباو رجال هللا لسرأف ماشلا ىلإ داعو امهكرتو ؛«سانأ الو عرز ال ثيح «كانه

 ةليبق نم همأ ةافو دعب جوزتو ليعامسإ ربكو مزمز ءام اهلفطلو اهل جرخأو مهرج ةليبق

 هدهعتي هوبأ ناكو اهنم بجنأو ىرخأ ةرم جوزت مث ةيبرعلا ةغللا مهنم ملعتو مهرج
 .ةفرشملا ةبعكلا قيتعلا تيبلا ءانب يف هكراش هنإ ىتح ةرايزلاب
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 ةنبا هعمو .نوراه نب طول هيخأ نبا هعمو ميهاربإ جرخ» :هخيرات يف يدوعسملا ركذ

 «كاذ ذإ نوعرفو ءرصم ىلإ راسف «ًايظع اعوج اودجوف «ماشلا ىلإ نارح نم «ةراس همع

 رصم نوعرف نانس ىدهأ دقو ماشلا ىلإ اوعجرو رهشأ ةثالث اهب اوماقأو ناولع نب نانس

 ميهاربإ لوحت مث .مودس نكسو طول هقرافو نيطسلف ضرأ نم عبسملا اولزنف ءرجاه

 اهتيراج ةراس هل تبهو «ةنس نيناثو اسمخ ميهاربإ غلب |لف «ءايلإو ةلمرلا نيب لزنو
 هلو نيتحخأو «ةنس نوناثو تس هلو «ليعامسإ هنم تدلوف .ليلخلا ميهاربإ ىلإ رجاه

 ةنبا ةراس هتجوز تدلو ليعامسإ ةدالو دعبو ليعامسإ هنبا نت نتتخا مث ؛ةلس نوعستو عست

 همع ةنباو ليلخلا ميه اربإ ناكو «ةنس ةئام ميهاربإ رمع ناكو قاحسإ هتمسأ ادلو همع

 سمح و ةئام هلو ليلخلا ميه اربإ تامو .فئاحص رشع هيلع هللا لزنأ مث نايمارآ ةراس

 نم نوربج ةعرزم يف نفدو «ةنس نورشعو عستو ةئام املو ةراس تتامو ةنس نوعبسو

 .ملعأ هللاو كلذ ريغ ليقو ...ماشلا ضرأ

 ملالس ةدعب هيلإ لزني ءاضيب ةبق هولعت ربق قرشلا ةهج نم «يرب» لت حفس يف دجويو
 ش تبثي الو حصيال اذهو «مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ىلإ بسني

 لوخدلا نكمي ةعساولا ةحسفل هلا يذ نحصلا ثيح لماكتم عمجم نع ةرابع ماقملاو

 يف ماقملا عقوم زكرتيو «ماقملل ةيمامألا ةهجاولا طسوتي يذلا لجدملا لالخ نم هيلا

 ماقملا زكرمل يسيئرلا لخدملا امهدحأ ناباب نحصلا ىلع هنم لطيو "م7057 ةحاسم يطغي

 ةرجح نع ةرابع وهف ماقملل يلخادلا مرحلا امأ «زكرملا اذهل ةلباقملا ةهجلا يف عقي رخآلاو

 ةلباقملا مرحلل ةيلخادلا ةهجلا يف عقت تاجرد عبرأ يقترن نأ دعب اهيلإ لوخدلا متي

 ميهاربإ اهيف دلو هنأ نظي يتلا ةراغملا ىلإ يدؤت تاجرد ةرشع عبس وذ ملس لخدملل

  .مالسلا هيلع ليلخلا

 ةراغملا بناوج دحأ يفو ؟م17 داعباب اهولعت يتلا ةرجحلا ةحاسم سفنب ةراغملاو

 2301110111110 لل
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 ةراغملا طسو ىلع نيكابشب لطي طئاحلل قصالم يبشخ قودنص ظحالن ملسلل لباقملا

 ًاعافترا مالو ًالوط ؟ , هو اضرع م١ يهف هداعبأ امأ نيرخآلا نيبناحجلا ىلع دحاو كابشبو

 .ةريغص بوقث ىلع يوحت (م٠ , 0 >م ٠ , 5) ةرخص ةلخادب دجوي

 ال ىتح ميهاربإ اهنبا تدلو نأ دعب ةرخصب ةراغملا تقلغأ ميهاربإ مأ نإ لاقيو

 هيدي ىلعو دلويس ًادولوم نأ ةنهكلا هربخأو اهآر يتلا ةيؤرلا دعب دورمنلا دونج هذخأي

 .هكلم راهني
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 (لباب جرب) لباب حرص

 دجوي رتم وليك دعب ىلع ميهاربإ ماقم نم برقلاب سرب يف دورمنلا حرص دجوي
 نوعبرأ هضرعو ًاعارذ نونامث هلوط ًاحرص ىّب دورمن هنأ يبطرقلا هنع لاق يذلاو

 .ًاعارذ

 :ىلاعت لاق هنظب ىسوم هلإ ىريل حرصلا ءانبب ناماه هريزو رمأ نيح ىسوم نوعرف
 لمس إ قوم 00 ا ل ل 6 ل حا

 كك! ٌعِلطَأَ قاونمس [َبيَسَأ 5 بتسأل ْعلَبأ لَم احرص يف ٍنْبأ دمه نوَعو َلاَكَو

 رضاع هو < يور اسس رععيسو ب مدس. لسعد < و 0-2 و5 هس اس عب 3

 اَمَو لِبَّسلا نع َّدِصَو -ِلَمَع ُءوُس َتْوَعَرِفل نير َكِلَدكحَء اب د نكح هنطأل ْقِإَو ئموُم هل
 هو

2 
 .[90/- م5 :رفاغ] 6# (5) باب ىفاَّلِإ  َوَعَرِف ُدّْيكح

 ىلإ بسنيو لباب جربب روهشم وهو جربلا مسا هيلع قلطيف ولعلاب حرصلا فرعيو

 .رصنذخ وبن رصع يف ىرخأ ةرم هؤانب ديعأو مده دقو هئانبب رمأ يذلا دورمنلا

 لاق «ةنيدملل ًازكرم ناكو نييرموسلا دنع ةفورعملا ةروقزلا زارط ىلع هؤانب ناكو

 .لباب ضرأب ناعنك نب دورمنلا حرص «حرصلا ةرضحب سرب ةمجأو

 ضرأ) راعنش ةقطنم يف تينب جاربأ يأ «ةمق» ينعتو وتاروجيز ةملك نم تاروقزلاو

 ىلع عقي نيدفارلا دالب يف دبعم مدقأ وه حرصلاو «ةروقز ىمسي جربلاو (نيدفارلا دالب

 نوكم «نآلا دادغب نم مك"“ ؟ ٠ دعب ىلع رهنلا بونج ةيرصانلا ةنيدم برغ "مك 4٠ دعب

 .سيئر ملسو ةيوناث ةيبناج ملالسب هيلإ دعصي دبعم اهقوف قباوط ةعبس نم

 نأ مالسلا هيلع ميهاربإ هباتك يف داقعلا دومحم سابع ذاتسألا ريبكلا بتاكلا ىريو

 همي
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 يمري قفط مث هيلع دعصو ًايلاع ًاجرب هسفنل ىنبف ميهاربإ هلإ ىدحتي نأ دارأ دورمن
 هنأ هيلإ ليخف رمحألا خيخبلاب غبطصا دقو مهنم مهس هيلإ داع ىتح ماهسلاب ءامسلا

 نم اوضهنو .هموق هعم طقسو ضرألا ىلع طقس نأ ثبلي مل هنكلو .هامرم باصأ
 جربلا تلزلز اماهس مهيلع تلسرأ ءامسلا نأل ؛هنومهفي ال مالكب نوحياصتي مهتطقس

 .نولعفي ام نوردي ال ةريح يف مهتكرتو هناكرأ تضوقو

 ركتكي# ةئآ قات هيت ني تريلا ركن )و ؛قاعت" هلوقل افادصم :اذهو

 © وفيا تح ني باد ُدُضتلَو طقم ني شفا مَع كَ ديالا ست
 .[75 :لحنلا]

 ًادبعم داقعلا ذاتسألا هركذ ام ىلإ ةفاضإلاب جربلا لعج دورمنلا نأ ًاضيأ ليقو

 هلعجي نأب هرصع يف ةفسالفلاو ءاكحلا نم ةعومجم ةروشم ىلإ عمتسا ثيح «ةبتكمو

 ةبخنلا لوقع ىلع ةرطيسلاو ميهافملا ريوطتو ةقلطملا ةفرعملاو ملعتلا دارأ نمل ةلبقو ةرانم
 ةفرعملاو قلطملا ملعلا ىلإ نولصيس هنأ دورمنلا ءاكحلا مهفأ دقف «دورمنلا دالب يف ةفقثملا

 هدعاوق نم نايبلا اذه ىتأ لجو زع هللا نكل ؛مالسلا هيلع ميهاربإ هلإ لقع يف رودت يتلا

 .رصن ذخوبن وه رخآ ةيغاط رصع يف هؤانب ديعأ مث دورمنلا دهع يف طقسف

 ةكيمس ةقبطب جراخلا يف ناردجلا تيسكو نبللا بوطلا نم حرصلا وأ جربلا ىنب دقو

 تعفترا ملك لخادلا ىلإ ةيبناجلا ناردجلا ليمتو ءزاقلاب تبثملا روخفملا رمحألا رجآلا نم
 نمز ىلإ دوعي جربلا نع ملكتي يرثأ شقن مدقأو «عبسلا تاقبطلا ثيح ىلعألا وحن

 يداو بونج يف داليملا لبق نيرشعلاو يناثلا نرقلا يف شاع يذلا شكل كلم دورمنلا
 فورعم وهو يكنانأ ميتيا نع ملكتي حول (سيراب) اسنرفب رفوللا فحتم يفو «نيدفارلا

 علضلا طسوتم ام ىلإ ةعبرم ةدعاق ىلع ناك هنأب جربلا اهيف فصي «ليغاسبا» حول مساب
 .امدق 06

 داليملا لبق 45١ ةنس لبق ةميدقلا لباب دالب راز يذلا تيدوريه خرؤملا هنع لاقو
 .مدق ٠٠١ ,١554 ةحاسم ىلع مدق ٠٠١ ىلإ لصي جربلا عافترا نإ لاقف

 يدؤملا ملسلا نإ تيودريه لوقيو «يلبابلا فصولا عم تودوريه فصو قفتيو
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 هيلع دعاصلاو ينوزلح ملس هنأ يأ جراخلا نم جاربألا لك لوح رودي ناك ةمقلا ىلإ

 ملسلا فصتتنم يف ناك هنإ لوقيو «ةمقلا ىلإ لوصولل تارم عبس ىنبملا لوح رودي ناك

 ةريبك ةكيرأ اهب ةريبك ةروقم ىلعألا جربلا ةمق قوفو ءاهيلع ةحارتسالل دعاقم هب ناكم
 نم الإ هيف تيبملا نم ةأرملا عنمتو ليثامت اهب نكي ملو ةيبهذ ةدئام اهمامأو «ةشورفم
 .ةنيدملا ينطاوم

 نكت ملو «يوضعلا ومنلا دمتعت نيدفارلا يداو ندم يف ميمصتلا ةعيبط تناكو

 اهنم ًطبترا ام ًاصوصخو ةمظتنم ريغ تاءاضف لب .داعبألا ةمظتنم ةّماع تاحاس كانه

 سرا لكشب تاءانضقلا هذه نوداتري نيانلا تاكو :ةيراكتلا تاعيجتلاو قاوسألاب

 .ثيداحألاو يأرلا لدابتو ءارشلاو عيبلا تايلمع اهيف

 تاللاحلا نم ريثك يف ةماعلا تاءاضفلا لدب ةيسدنهلا ةلتكلا هنع تربع ام اذهو

 روصقلاك ةماعلا ينابملا تناك ثيح .ءادعألا ىلع ةرطيسلاو ذوفنلاو ةوقلا ميهافم نع

 قرطلا طخت اهراوجب وأ اههاجتابو .ناكسلا راظنأ هيلإ هجتت يذلا زكرملا لثمت دباعملاو

 ًاءزج نوكيل عراشلا ءاضف سرك دقف «هترطيسو مكاحلا ةطلس راثآ نم اذهو .ةماعلا

 ٍنابملاب هطيطختو روسملا يمدنه لا هليكشتب مكاحلا هلإلا ةنميه نع ربعت ةيزمر ةموظنم نم
 .ةيويندلاو ةينيدلا نيتطلسلا اهيف عمتجت تناك ام ابلاغ يتلا ةطلسلا تاذ

 اهاياقب ريشت يتلا ةيلبابلا روأ ةنيدم نم ينيدلا ءزجلا يه دورمنلا سرب ةنيدم لعلو

 ةنيدملاو ةسدقملا ةقطنملاو ةميدقلا ةروسملا ةنيدملا :ءازجأ ةثالث ىلإ ةمسقم تناك اهنأ ىلإ

 .ةيجراخلا

 روأ نأ ذإ .(ومنروا) ةثلاثلا روأ ةلالس مكح ةرتف لالخ تئشنأ يتلا يه روأ ةنيدمو

 ةلقتسملا ةيرموسلا ندملا لودل اهتايح بناوج عيمج يف اّيح ًالثم ربتعت ةمصاع اهفصوب

 .تارفلا يلاعأ ىلإ يبرعلا جيلخلا نم ترشتتنا يتلا

 .داليملا لبق يناثلا فلألا يف روأ ةنيدم تعشنأ

 عقوملا يف تينب يتلا ةيرقلل ةفلتخملا ةينبألا اياقب نم لت قوف تدّيش دق ةروسملا ةنيدملا
 تطيحأو ءمظتنم ريغ يوضيب لكش اذ ةنيدملا طيطخت ناكو .ديبعلا لت ةراضح مايأ

 يت ا ب ا اذ



 8111 لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 تناكو راتمأ (8) يلاوح هعافترا غلبو .روخفملا ريغ قوباطلا نم ينب مخض روسب ةنيدملا

 .رادحنالا ةديدش ةيجراخلا هتهجاو

 دبعم ىلع لمتشتو ةنيدملا نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا لغشت تناكف ةسدقملا ةقطنملا امأ

 .رمقلا هلإ 813228192 رانن

 يقاب هيلع تديش يذلا ضرألا ىوتسم قوف يعانص عفترم ىلع دبعملا اذه ينب دقو
ِ َ ِ 
 عفترم جرب ميقأو قوباطلا نم مخض روسب ةسدقملا ةقطنملا تطيحأو .ةنيدملا ءاجرأ

 .ةنيدملا يف تاسدقملا سدقأ ربتعا يذلا رانن هلإلا حيرض قوف

 .دورمنلا حرص وأ لباب جرب ركذ نع كلذ انركذ امك

 يتلا بتاكملا ضعبو بوبحلا نيزخت رجح نم ددعب طيحأ حيسف ءانف حيرضلا مامأو

 .هلإلل ةعباتلا ةيعارزلا يضارألا راجيإو روذنلا اهيلا مدقي ناك

 ةسدقملا ةقطنملا تناك دقو .اهتاقحلمو دباعملاب تألتما دقف ةسدقملا ةقطنملا ةيقب امأ

 ثيحو «ةمكحملاو بئارضلا بتكمو ةيزكرملا ةرادإلا دجوت ثيح ةنيدملا بلق يه
 .هعاونأ عيمجب يداصتقالا طاشنلا زكرتي

 يتلا ةينكسلا ءايحألا نأ ذإ ةسدكم اهنأب ةماع ةفصب ةيجراخلا ةنيدملا ينابم زاتمتو

 يأ اهب رهظي ال ذا .ةيرق نع ةنيدملا هذه روطت ةيفيك نع ةركف يطعت روأ يف تفشتكا

 ريغ لكشب يرضحلا ءاضفلا رهظيف .يوضعلا طيطختلا ظحالي ثيح طيطختلل ماظن

 يف ةقلغم .جيراعتلا ةريثكو ةفوصرم ريغ ةقّيض يهف عراوشلا امأ ,نكاسملا نيب مظتنم

 رثكأب نكت مل ةنيدملا ةحاسم نأ نيثحابلا نم ريثك ردقيو .فقسأب ةاطغمو نايحألا ضعب
 ءةمسن 00٠١ ب ردقت اهناكس ددع نإف ساسألا اذه ىلعو (عبرم رتموليك 1-8) نم

 ءرثكأ اهوفأ
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 ةعءااو
 ضرألا ٍةَرِباَبَج َلَّوأ .. ُدورمنلا اه

 ضرأ يف ةيرق يهو «(ايسروب) سرب ضرأ نم قارعلا ين (مالسلا هيلع) ميهاربإ هللا يبن ماقم

 ىلعو نوخرؤملا لوقي امك ةقطنملل مدقألا مسالا وه ايسروبو «ةلحلاو ةفوكلا نيب ًاديدحتو «لباب

 نم ميهاربإ قارحإ ةثداح تناك ضرألا هذه ىلعو .دورمنلا حرص (لباب جرب) ناك هنم ةبرقم

 هقرحل ميهاربإ هيف عضو يذلا ناكملا عبطلاب هب دصقي مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم لعلو دورمخلا لبق

 .ملعأ هللاو حجرألا وه اذهو مالسلا هيلع ميهاربإ نفد ناكم سيلو هللا هاجنف

 0 ل ل أ ل ل ل مل ست م ينسي كدت 01



 1611 لباب دالب ضرأ ىلع
 ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 .٠ . 2: ليابلا ر : لخون .لباب حرب : 5

000 : 
 أ ومب شقن ىلع ةيرجح ول

 ل ل م ا ا ل ويم



 ضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا م18

 .(تاروقزلا) لباب يف دباعملا
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 باتكلا لهأ دنع جربلا ءانيركذ

 نافوطلا ةياهن دعب هنأ نيوكتلا رفس نم رشع يداحلا حاحصإلا يف ميدقلا دهعلا ركذ

 ضرألا نم دحاو ناكم مهعمجي نأ ةيغب راعنش لهس يف لباب جرب ءانب يف حون لسن عرش

 ةدحاو ةكلمم هلك ملاعلا لعج مهدصق يف ناكو .ةعساولا ةطيسبلا هجو ىلع نوددبتي الف

 مهسفنأل اوميقيلو .لباب يمسو راعنش ضرأ يف هوراتخا يذلا ناكملا اذه اهتمصاع

 .(5 ١١: نيوكت) مهسوفن خماشتو مهئايربك ىلع ةلالد ادجمو امسا

 ىتح بلاوقلا اوقرحأو بلاوق يف نيطلا اوّبص يأ نبللا اولمعتسا رجحلا رفوت مدعلو
 يف رثكي ناك يذلا جزللا جيزملا وه رمحلاو نيطلا لدب رمحلا اولمعتساو .ءاملاب رثأتت ال

 امدنعو ةيتلفسإلا ةداملا وأ راقلا وه رمحلاو .لورتبلا دوجو ببسب عاقبلا هذه ضعب

 :تلاوقلا بقت: نينت
 هللا لبلبف .اهريمعتل ضرألا عاقب يف مالسلا هيلع حون ةيرذ رشتنت نأ دارأ هللا نكل

 نم لباب اهمسا ةعقبلا تراصو ضرألا اورّمعف اوقرفتو لمعلا نع اوفكف مهتنسلأ
 ةبرتلاو سقطلاو تتشتلا اذه ببسبو «للب» هنم بيرقلا يربعلاو «يبرعلا «لبلب» لعفلا

 .ةفلتخملا مهتاغل تنوكتو سانلا سانجأ تأشن ةشيعملا قرط فالتخاو

 لباب جرب هسفن وه نيوكتلا رفس يف روكذملا جربلا اذه نوكي نأ ةرورضلاب سيلو
 .لباب كولم نم هريغو رصن ذخوبن هديدجتب ماقو دورمنلا هانب يذلا

 :نيوكتلا رفس نم رشع يداحلا حاحصإلا يف ءاج دقف

 اقرش لئابقلا لاحترا يف ثدحو ؟” ةدحاو ةغلو ادحاو اناسل اهلك ضرألا تناكو»

 انبل عنصن مله :ضعبل مهضعب لاقو ””.كانه اونكسو راعنش ضرأ يف ةعقب اودجو مهخأ

 مله :اولاقو ؛ نيطلا ناكم رمحلا مهل ناكو ءرجحلا ناكم نبللا مهل ناكف .ايش هيوشنو
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 لك هجو ىلع ددبتن الئل امسا انسفنأل عنصنو .ءامسلاب هسأر اجربو ةنيدم انسفنأل نبن

 :برلا لاقو 5 |هنونبي مدآ ونب ناك نيذللا جربلاو ةنيدملا رظنيل برلا لزنف ه ضرألا

 عنتمي ال نآلاو .لمعلاب مهؤادتبا اذهو ءمهعيمجل دحاو ناسلو دحاو بعش اذوه

 مهضعب عمسي ال ىتح مهءاسل كانه لبلبنو لزنن مله  هولمعي نأ نووني ام لك مهيلع

 ةنيدملا ناينب نع اوفكف ءضرألا لك هجو ىلع كانه نم برلا مهددبف 8 ضعب ناسل

 مهددب كانه نمو .ضرألا لك ناسل لبلب كانه برلا نأل لباب اهمسا يعد كلذل 4

 .«ضرألا لك هجو ىلع برلا
 :نيوكتلا رفس نم رشاعلا حاحصإلا يف درو

 دعب نونب مه دلوو .ثفايو ماحو ماس :حون ينب ديلاوم هذهو»

رمن دلو شوكو 4 .ناعنكو طوفو ميارصمو شوك :ماح ونبو 1 نافوطلا
 يذلا دو

 دورمنك :لاقي كلذل .برلا مامأ ديص رابج ناك يذلا ضرألا يف ارابج نوكي أدتبا

 راعنش ضرأ يف «ةنلكو دكأو كرأو لباب هتكلمم ءادتبا ناكو ٠١ برلا مامأ ديص رابج

 2٠١. :نيوكتلا) .نافوطلا دعب ضرألا يف ممألا تقرفت ءالؤه نمو ١.

 شاع هرانلاو ديدحلاب هبعش مكحي ؛هنس 00 رمتسا دورمنلا كلم نأ انركذ اكو

 مل هنكلو دج اّيكذ دورمن ناكو .«درمتملا» ينعي همساو ؛ماع ةئمسمخ ةدمل نافوطلا دعب

 .ناطيشلا قيرط عبتاو هللا ةملك دورمن لمهأو .هللا فرعي

 .هودبعي نأب هبعش نم بلطو ءالإ هسفن لعج مث مانصألا دبعي ناكف

 نافوطلا دعب اهلك ضرألا تناك ثيح ,ةفلتخم تاغلب نوثدحتي سانلا حبصأف .مهتنسلأ

 1 نيركتلا راسل للا و ةمأو ادا انانمل

 0 ا ل ب اسال

 ير

 تف ل ل م ل جت حس ع
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 هؤاىكح هل مدق امدنع ةحاتم ةصرفلا ىأرو ءامسلا لواطي ميظع جرب ءانب دورمنلا رّرق

 ةمكحلا ةعيبط هل نيحراش ةيرئاد ةلئاه ةمخض ةبتكم ءانبب نذإلا هنم نوبلطي رشع دحألا

 لك «هب ركف امو ناسنإلا لقع هجتنأ ام لك اهفوفر يف نولقنيفءاهب نورّشبي يتلا ةديدجلا
 .ةقلطُلا ةفرعملا ىلإ اولصي نأ ىلإ .هنع َعمس امو هينيع مامأ هآر ام

 ىلإ هئامكح لوصوب نأ نظو «قلطملا ةركف ههابتنا دشو سامحبو ةيانعب دورمن ىغصا
 .ميهاربإ هلإ ٍلقع يف ٌرودت يتلا ةفرعملا سفن كلميس هنأ نظو قلطملا ملعلا

 «ةبتكملا ءانبب نذإلا مكيطعأ «معن» :ًالئاق مهيلإ رظن مث ريكفتلل ةهرب هسأر قرطأقف

 .يسفنب عورشملا ىلع ٌفرشأ فوسو

 يذلا تقولا سفن ينو نكلو «ضرألا نم ةلئاه ةحاسم ىلع ةبتكملا ينبن فوس

 دعاوق ىلع ًاجرب ينبن فوس«ةقلطملا ةفرعملاو ةمكحلاو ملعلا نع مكثحبب هيف نوكمهنت

 يفو ءاهئارو ام ىلإ امنإو «ءامسلا ىلإ سيل ال «ءامسلا ىلإ ًايلاع دتمي ًالئاه اجرب «ةبتكملا
 يذلا ناكملا ىلإ لصنس اننأ دكأتم انأ «قلطملا ملعلا ىلإ اهيف نولصتس يتلا ةظحللا

 !! «ميهاربإ هلإ هب دجاوتي

 .(ضرألا - مألا ةهلإلا) يك دبعم جربلا ةّمق ىلع ىنبُي نأ راتخاو

 ٌبرلا نإ ىتح «ةماخفلاو زاجعإلا يف ةيآ ناك جربلا نأ ةيليجنإلا تاياورلا ركذتو

 امدنعو .نوعنصي نوءاّنبلا ناك اذام ىريل ضرألا ىلإ لزنيو هشرع رداغي نأ ىلإ رطضا

 حملب هتلوحو لئاهلا ءانبلاب تحاطأ ةرّمدم احير روفلا ىلع لسرأ ءرمألا ةقيقح كردأ

 .نوفصي امع هللا ىلاعتو مهمعزب اذهو .ضاقنأ ىلإ رصبلا

 ةكلمملا ءاكح أدبو .ةبتكملا تينب ضرألا نم ةلئاه ةعقر ىلع .عورشملا أدب اذكهو

 يف اوفكتعاف .تلمتكا امدنع .اهرامعم ءاهتنا لبق ىتح مهراكفأ نيودتو بتكلا عمجب

 .بتكلا شهنب اوأدبو ةيوتلملا اهزيلاهد
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 .نيطسلفب يميهاربإلا مرحلاب ميهاربإ انديسل موعزملا ربقلا



 80181 لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 (دورمتلا حرص) لباب جرب ريمدت

 2 اا < 7 006 6 2 سرد هك ل ءد : 4
 رخف ٍدِعاوَملا ترم مهندينب هللا قاف مهلبق نم تِيذ رّكحم ُدَه #9 :ىلاعت لاق

 .[57 :لحنلا] َنورعْسم ال ُثْيَحْنِم ٌباَدَعْلأ مهلتأو مهقوف نم

 مهناينب هللا ىتأ نيذلا مه نم ىلع فرعنل ةيآلا هذهل نيرسفملا ءارآ ضرعتسن فوس

 :دعاوقلا نم

 :ةيآلال هريسفت يف ريثك نبا لاق

 دورمنلا وه :لاق © ِْهِلَْق ني تِردلا َرَكَحَم ده 9» :هلوق يف سابع نبا لاق

 وه لب :نورخآ لاقو .ذورمنلا ناك رابج لوأ :ملسأ نب , ليز لاقو ؛حرصلا ىنب يذلا

 اوكرشأو هللاب اورفك نيذلا ءالؤه هعنص ام لاطبإل لثم لا نم اذه :نورخآ لاقو ءرصنتخب

 0 حنا (ابكص كم أوركم ا ل

 َةَماَرَبلا ودم و أو اد دل لحجم هلكت ل انو مَ كد ِراَهتلاَو ليا ثم نب لب »م «ةمايقلا

 © َنوُلَمَيأوناكاَماّلإ َنوَرْجم ْلَهَأ ًاورفك َنيِذَلا ٍقانصأ ف للعلا اََلَعَحو ٌباَدَعْلأ أور ام
 لطبأو هلصأ نم هثتجا يأ # ٍدِعاَومْلا تري مهدي هنأ قأق## : هلوكو [+ اننا

 .[+4 : ةدئاملا]  ُهَقاهاَفْطَأ رحل ارا أودَقَوَأ آم 39 :ىملاعت هلوقك :مهلمع

 لاقو 1٠ : رشحلا] © تأ موو فكل نه هلأ ْمُهَْنأَت 9 :هلوقو

 تناك امو مهحئاضف رهظي يأ .[77 :لحنلا] * مهري + ِةَميقْلآ موي مث 9: :انهاه هللا

 رهظت أ ةفراظلا او 7 هلوقك ةينالع هلعجيف مرا هنجت
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 هذه :لاقيف ءهتردغ ردقب (هترخؤم) هتسا دنع ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل بصني)

 .(نالف نب انالف ةردغ

 سوءر ىلع هللا مهيزخيو ركملا نم هنورسي اوناك ام سانلل رهظي ءالؤه اذكهو

 َنِدْلا ى وكر نأ : :اخبومو اعرقم ىلاعتو كرابت برلا ممل لوقيو .قئالخلا

 مكرصن نع مه نيأ مهليبس يف نوداعتو نوبراحت [37 : لحنلا] 6 مبف تكروُقتمُم رم

 6# ٍرِصاناكَوَووف نُمْلاَف 2 ل ءارعشلا] * نوصي ةورصتب له ؟انهاه مكصالخو

 ةملكلا مهيلع تقحو :ةلالدلا مهيلع تماقو ةجحلا مهيلع تهجوت اذإف ٠١[« : قراطلا]

 مهو [؟7 : لحنلا] © لِ أونوُأ تيِّلا لاَ «رارف ال نيح راذتعالا نع اوتكسو

 يأ [؟1 : لحنلا] # َنرْفَكحْلأ َلَع َءوُسلَو مولا َىْرِحْلأ َّنِإ 9: ,ةرخآلاو ايندلا يف ةداسلا

 .هعفني ال امو هرضي ال ام هب كرشأو «هللاب رفك نمب مويلا طيحم باذعلاو ةحيضفلا

 :نيلالجلا ريسفت يف ءاجو

 هنم دعصيل اليوط احرص ىنب دورمن وهو # مِهِلَْق نم بلا َرَكحَم ده »
 ساسألا 6# ٍدِعاَوَمْلا سئ مهتكيثب» دصق * هَل هنأ قآذ 9 اهلهأ لتاقيل ءامسلا ىلإ

 هتحت مه يأ * ْمِهَقوف نِم ُفُعَّسلأ ُمِيَلَع َرَحَه ل هتمدهف ةلزلزلاو حيرلا هيلع لسرأف

 داسفإل ليثمت اذه ليقو مهلابب رطخت ال ةهج نم # َتورْعْتسِاَل ُث يح ْنِم ٌباَدَعْلَأ ٌمُهْسَتَأَو را

 .لسرلاب ركملا نم هومربأ ام

 :هريسفت يف يربطلا لاقو

 دق :هركذ ىلاعت لوقي # ْمِهِلْيَق ني يذلا َركَحَمّدَق )» :ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا

 هللا نيد عابتا دارأ نم هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيك رشملا ءالؤه لبق نم نيذلا ركم

 .اهيف نم برحل ءامسلا ىلإ عافترالا مهمعزب نوديري «هونب ءانبب هللا ةبلاغم اومارف

 دورمن وه :مهضعب لاقف ؛طبنلا ةربابج نم رابج :انل ركذ اهيف كلذ مار يذلا ناكو

 .ميهاربإ ةروس يف امهرابخأ ضعب تركذ دقو «رصنتخب وه :مهضعب لاقو «ناعنك نبا

 .ميهاربإ ةروس يف هللا هركذ يذلا وه عضوملا اذه يف ركذ يذلا نإ :ليقو

 هس دلل ا ا ا ا م بتجيب
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 «طابسأ انث :لاق ءورمع انث :لاق .نوراه نب ىسوم ينثدح - :كلذ لاق نم ركذ

 «هتنيدم نم ينعي ءجرخأف ميهاربإب هبر يف ميهاربإ جاح يذلا رمأ :لاق .يدسلا نع

 ىلإ رجاهم نإ :لاقو «هب نمآف هاعدف «هيخأ نبا وهو ةنيدملا باب ىلع اطول يقلف :لاق
 نهابرف ءروسنلا خارف نم خارفأ ةعبرأ ذخأف «ميهاربإ هلإ بلطي نأ دورمن فلحو .يبر

 كلذ يف دعقو «توبات يف نهطبرف ,نجلعتساو نظلغو نربك ىتح زبخلاو محللاب

 .توباتلا

 «ضرألا ىلإ رظني فرشأ ءامسلا يف نبهذ اذإ ىتح ؛نرطف «محلا نم الجر نهل عفر مث
 اهب اطيحم ضرألا ىأرف رظن مث .محللا نه عفر مث .لمنلا بيبدك بدت لابجلا ىأرف
 «عزفف .هتحت امو هقوف ام ري ملف «ةملظ يف عقوف اليوط عفر مث .ءام يف ةكلف اهنأك رحب

 تعمسو تاضقنم نلبقأ دقو «نهيلإ لابحجلا ترظن الف .تاضقنم هتعبتاف ,محللا ىقلأف

 ل ؛نلعفي لو اهتنكمأ نم لوزت نأ تداكو «لابجلا تعزف «نهفيفح

 أدل ْمُمْيْكَحَم تنك نو هيك نأ َدعَو هرم اونكت ذَكَد )»
 ا «مهركم داك نإو» :دوعسم نبا ةءارق يف يهو [47 : ميهاربإ] 4 لاَ

 ناينب يف ذخأ ائيش قيطي ال هنأ ىأر الف .ناخدلا لبج يف هب نهعوقوو سدقملا تيب نم هب

 .ثدحأف «ميهاربإ هلإ ىلإ معزي رظني هقوف ىقترا ءامسلا ىلإ هديش اذإ ىتح ىنبف .حرصلا

 ٌمُهنَتَأَو :هقوف نم ُفَقَّسل ميل َّرَحَف 38 دعاوقلا نم هناينب هللا ذخأو ؛ثدحي نكي ملو
 ضقنتف «حرصلا ساسأ نم مهذخأو «مهنمأم نم :لوقي # َنورْعْشياَل ُثْيَحْنِم ٌباَدَعَل
 ءاناسل نيعبسو ةثالثب اوملكتف ءعزفلا نم ذئموي سانلا نسلأ تلبلبتف .طقسف مهب
 نب دمحم ينثدح - .ةينايرسلاب كلذ لبق نم سانلا ناسل ناك امنإو .لباب تيمس كلذلف
 َدَق 38 :هلوق ءسابع نبا نع «هيبأ نع .يبأ ينث :لاق ءيمع ينث : :لاق «يبأ ينث :لاق .دعس

 ىنب نيح دورمن وه : :لاق * ٍدِعاَوقْلا س ترث رودي هنأ آت وهلم نو لأ َركحَم
 نع .رمعم نع «قازرلا دبع انث :لاق .قاحسإ انربخأ :لاق «ىنثملا ينثدح - .حرصلا

 يف تلخدف ةضوعب هيلع هللا ثعبف .دورمن ضرألا يف ناك رابج لوأ نإ :ملسأ نب ديز

 از فما ل ل ع ب يو
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 .امهب هسأر برضف

 5 يذلا وهو .هللا هتامأ مث .هكلمك ةنس ةئام عبرأ هللا هبذعف «ةنس ةئام عبرأ ارابج ناكو

 ِدِعاَوَمْلا رم مهدي هللا ق أذل : مهيف هللا لاق يذلا وهو «ءامسلا ىلإ احرص ىنب ناك

 رّكحم ده #9 :ىلاعت هلوق ليوأت يف لوقلا ... # مهقوَف د نم ٌفَقَسلأ مَع َرَحَت

 . # َمِهلََق ني تل

 ليبس نع نودصي نيذلا نيكرشملا ءالؤه لبق نم نيذلا ركم دق :هركذ ىلاعت لوقي
 ىلإ عافترالا مهمعزب نوديري «هونب ءانبب هللا ةبلاغم اومارف هللا نيد عابتا دارأ نم هللا

 .اهيف نم برحلا ءامسلا

 دورمن وه :مهضعب لاقف ؛طبنلا ةربابج نم رابج انل ركذ |يف كلذ مار يذلا ناكو

 .ميهاربإ ةروس يف امهرابخأ ضعب تركذ دقو ءرصنتخب وه :مهضعب لاقو «ناعنك نبا

 ركذ ... ميهاربإ ةروس يف هللا هركذ يذلا وه عضوملا اذه يف ركذ يذلا نإ :ليقو

 ينعي «جرخأف ميهاربإب هبر يف ميهاربإ جاح يذلا رمأ :لاق ءيدسلا نع :كلذ لاق نم

 :لاقو هب نمآف هاعدف «هيخأ نبا وهو ةنيدملا باب ىلع اطول ىقلف :لاق «هتنيدم نم

 خارف نم خارفأ ةعبرأ ذخأف ؛ميهاربإ هلإ بلطي نأ دورمن فلحو .يبر ىلإ رجاهم ينإ
 «توبات يف نهطبرف «نجلعتساو نظلغو نربك ىتح زبخلاو محللاب نهابرف «روسنلا

 فرشأ ءامسلا يف نبهذ اذإ ىتح ؛نرطف محل نم الجر نمل عفر مث توباتلا كلذ ين دعقو

 ىأرف رظن مث ءمحللا نه عفر مث .لمنلا بيبدك بدت لابجلا ىأرف ءضرألا ىلإ رظني

 .ءام يف ةكلف اهنأك رحب اهب اطيحم ضرألا

 هتعبتاف ءمحللا ىقلأف ءعزفف «هتحت امو هقوف ام ري ملف «ةملظ يف عقوف اليوط عفر مث

 اكد #3 :ىلاعت هللا لوق كلذو ؛نلعفي ملو اهتنكمأ نم لوزت نأ تداكو «لابجلا
 نهم

 لسوء 742 موو ا م سس ل رعد نب ا

 يف يهو# ٌلاَبْأ ُهْنِم لول ْمُهَركَحَم تناك نِإَو ْمُهُرُكَ هلل َدنعو ْمُهَرَكَحَم

 تضم
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 هب نهعوقوو سدقملا تيب نم هب نهتروريط ناكف .«مهركم داك نإو» :دوعسم نبا ةءارق
 ىلإ هديش اذإ ىتح ىنبف .حرصلا ناينب يف ذخأ ائيش قيطي ال هنأ ىأر املف .ناخدلا لبج يف

 هناينب هللا ذخأو ؛ثدحي نكي ملو .ثدحأف «ميهاربإ هلإ ىلإ معزي ءرظني هقوف ىقترا ءامسلا

 :6 َتورْعْتس ال ُثِيَح ْنِم ٌباَدَعْلا مهلت دو ءهقوَف نِم ُفَقَّسلأ مولع َّرَحَه و دعاوقلا نم

 سانلا نسلأ تلبلبتف .طقسف مهب ضقنتف .حرصلا ساسأ نم مهذخأو «مهنمأم نم :لوقي

 ناسل ناك امنإو .لباب تيمس كلذلف ءاناسل نيعبسو ةثالثب اوملكتف «عزفلا نم ذئموي
 ٌرِهِلْيَق ني دا َرَكحَم دق )8 :هلوق ءسابع نبا نع .ةينايرسلاب كلذ لبق نم سانلا
 .# ٍدِعاوَمْلا سي مُهتكينم هنأ َق أَ

 .حرصلا ىنب نيح دورمن وه :لاق

 ةضوعب هيلع هللا ثعبف .دورمن ضرألا يف ناك رابج لوأ نإ :ملسأ نب د كيز نع

 هب سانلا محرأ «قراطملاب هسأر برضي ةنس ةئام عبرأ ثكمف .هرخنم يف تلخدف

 ةنس ةئام عبرأ هللا هبذعف «ةنس ةئام عبرأ ارابج ناكو ءامهب هسأر برضف «هيدي عمج نم

 قد )# :هللا لاق يذلا وهو «ءامسلا ىلإ احرص ىنب ناك يذلا وهو .هللا هتامأ مث :هكلمك
 . 4 مِهِقْوَف نِم ُفَقَسلأ مولع َرَحَف ٍدِعاَوَمْلا سي مهين هل

 نم مهئاينب هللا مده :هانعم نإف # ٍدِعاوَمْلا ري مُهتدينم ُهَّمَأ قأت» :هلوق امأو

 ل ب ل

 .ءيشلا لصؤتسا اذإ كلذ لوقت برعلا :لاقو .مهلصأتسا هللا نإ :هانعم امنإو

 .كلذ ىنعم يف ليوأتلا لهأ فلتخا # مهِقْوَف نم ُفْعَّسلأ مولع َرَحَف #9 :هلوقو
 .مهقوف نم مهتويب يلاعأ ؛مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف :هانعم :مهضعب لاقف

 ترم رُهتكيشب هَل كوب كلا كحبمو :هلوق «ةداتق نع
 16 مسه نبي ُمَقَّسل ُمِيلَع َرَحَف 3: اهلصأ نم هللا رمأ اهاتأل «هللاو يإ # ٍدِعاَوَمْل
 ع مهو ء.مهرمدو هللا مهكلهأف مهتويب مهب تكفتئاف «تويبلا يلاعأ :فقسلاو
 م رام

 4 نورعُشب ال ثريحم نم ٌباذعلا

 ا
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 يذلا ناعنك نب دورمن ركم :لاق 4 ٍدِعاَوَمْلا م مُهَتدِنُم ُهَّنَأ أَ 9و :دهاجم نع

 مودل رَحَف 5 «هلوقب نع :نورخآ لاقو .هلثم .دهاجم نعو .هبر يف ميهاربإ جاح

 .ءامسلا نم مهاتأ باذعلا نأ 4 مهو نِمُفَقَّسلأ

0 

 ءامسلا نم باذع :لوقي #* مهِقْوَف نِم ُفَقَّسلأ ٌمِيلَع َرَحَف #9 :هلوق ءسابع نبا نع

 تاطقاست :كلذ ىنعم :لاق نم لوق «ةيآلا ليوأتب نيلوقلا ىلوأو .اولذو اوملستسا هوأر امل

 نأل ؛مهلزانم مهب تكفتئاف «هللا رمأ اهدعاوقو اهوصأ ىتأ ذإ ,مهتويب فوقس مهيلع

 ىلإ هللا مالك يناعم هيجوتو .فقسلا رخو ناينبلا دعاوق نم فورعملا مالكلا وه كلذ

 .ليبس هيلإ دجو ام كلذ ريغ ىلإ اههيجوت نم ىلوأ ءاهنم فرعألا رهشألا

 :ةيآلل هريسفت يف يبطرقلا لاقو

 لسرلا عم ماوقأ رفكلاب مهقبس يأ 4 ْمِهلْيَق ني تسلا َركَحَم دك )و :ىلاعت هلوق

 ُملَع َرَحَ ٍدِعاَوَمْلا سي مهدي هَل أه إ» لسرلل ةليمجلا ةبقاعلا تناكف نيمدقتملا
 ناعنك نب دورمنلا هنإ :امهريغو ملسأ نب ديزو سابع نبا لاق # مِهِقْوَف نِم ُفُقَّسلَ

 عنص نأ دعب هنم اودعصيل حرصلا اونبف ؛اهلهأ لاتقو ءامسلا دوعص اودارأ ؛هموقو

 ُهّنَأ أت إِ» ىنعمو .(ميهاربإ) ةروس رخآ يف هنايب مدقت امك .رخف «عنص ام روسنلاب

 .هتبرخف احير وأ ةلزلز امإ «ناينبلا هرمأ ىتأ يأ # مُهَتكيتب

 هضرعو ءعارذ فالآ ةسمخ ءاسلا يف حرصلا لوط ناك :بهوو سابع نبا لاق

 يف هسأر تقلأف حير تبهف «ءنيخسرف هلوط ناك :لتاقمو بعك لاقو .فالآ ةثالث

 ذئموي عزفلا نم سانلا نسلأ تلبلبت حرصلا طقس املو .يقابلا مهيلع رخو رحبلا

 الإ كلذ لبق ناسل ناك امو «لباب يمس كلذلف ءاناسل نيعبسو ةئثالثب اوملكتف

 مضو .اعيمج فاقلاو نيسلا مضب هن فعسلا# نتطيع ناو نمزه نبا ارقو ةيئايزسلا

 1 ا ل ا

 .ءانبلا طقس دعاوقلا تلتخا اذإو «ءانبلا لوصأ :دعاوقلاو .فقس عمج نوكي

 ع

 هي
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 .هتحت نيلاح اوناك مهنأ كملعيل دكو :يبارعألا نبا لاق # مِهَقَوَف نِم 9: :هلوقو

 .هيلع عقو نكي مل نإو هكلمي ناك اذإ طئاح انيلع عقوو فقس انيلع رخ :لوقت برعلاو

 نم 8 :لاقف برعلا مالك يف يذلا كشلا اذه جرخيل # مِهَقْوَف نم 96 هلوقب ءاجف

 فقسلاب دارملا نإ :ليقو .اوتلفأ امو اوكلهف هتحت اوناكو عقو مهيلع يأ * مِهِقَوَ

 .مهقوف يه يتلا ءاسلا نم مهاتأ باذعلا نإ يأ ؛ءامسلا

 نيذلا نومستقملا دارملا :ليقو ءنيرسفملا ضعب هلاق ؛هباحصأو رصنتخب هنإ :ليقو

 هللاو ؛ليثمتلا هجو جرخي ليوأتلا اذه ىلعو .يبلكلا لاق ؛رجحلا ةروس يف هللا مهركذ

 لاقو .نامأ يف مهنأ اونظ ثيح نم يأ 46 نورس ال ُثِيَح ْنِم ب َدَعْلَأ مهتم :يتعأ

 .ادورمن اهب هللا كلهأ يتلا ةضوعبلا ىنعي :سابع نبا

 نم مهاينب هللا ىتأو فقسلا مهيلع رخ نيذلاب دوصقملا نأ نيرسفملا لوق ةصالخو

 .ملعأ هللاو هموقو دورمنلا وه دعاوقلا
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 لباب جرب فصو

 «لباب يف ميظعلا جربلاو ةيناعنكلا عالقلا وأ جاربألا نيب ريبك قرف كانه ةيادبلا يف

 ةروص وأ نيعم لكش هل نكي مل هنأ لمتحي «عفترم ءانب درجم يناعنكلا جربلا ناك دقلف

 جرب امأ ءاهيلع ميقأ يتلا ضرألا ةعيبطو ءاّنبلا ةدارإ ىلع ًافقوتم رمألا ناك لب «ةنيعم

 .روشأو لباب هب تصتخا زارط نم ناكف لباب

 جاربألا لك تناك «دالبلا كلت يف ينابمللا لالطأ ىلع ءانبو ,«تاياورلا لكل ًاقبطو

 ةمقلا ىلإ لصي لئام دعصم بناج لك يف اهو تاقبطلا ةددعتم لكشلا ةليطتسم ةيلبابلا

 ءايشألاو ليثاتلا هب ظفحت دبعم هولعي ناكو .هقوف ىرجت تناك ةينيدلا سوقطلا نأل

 .ةسدقملا

 (تاروقيز) «ةمق» ىنعتو «وتاروجيز» وه نيعم مسا نييلبابلا دنع جاربألا هذه ناكو

 اهيلع مدق يتلا «ميتسبان - تءوأ» ةمق ىلع ةملكلا هذه تقلطأ دقو «لبج يف ةطقن ىلعأ

 ىلإ نافوطلا هايم ترسحنا امدنع ( ةنيفسلا ) كلفلا نم هجورخ دنع هنيبارق يلبابلا حون

 ؛لمتحم رمأ وهو .ءامسلا موجن ةساردل دصارمك اهومدختسا مهنأ نظي |ى .ةيفاك ةجرد

 يف يفاصلا وجلا يف هنأ لمتحملا نمف ءاّدج ميظع عافترا تاذ نكت مل اهنإ ثيح نكلو
 مارجألا دصرل ضرألا حطس ىوتسم قوف عافترالا ىلإ ةجاح كانه نكت مل لباب لوهس

 .ةيواسلا

 كلذ يف نوعبتي باتكلا مظعمو «لباب جربل ينارغجلا عقوملا لوح ءارآلا تفلتخاو

 ىمسيو «ابيسروب» ةنيدم يف «وبن» دبعم هنأ نم دوهيلاو برعلا نع ًالقن رتاوتملا ديلقتلا

 «لباب جرب هنأ ىلع ًاقلطم نويلبابلا هيلإ رشي مل ءانبلا اذه نكلو ««دورمن سرب» نآلا

 همهم ساس ما
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 مسا دعب |هيف اهيلع قلطأ دق ناك يتلا ءابيسروب يف لب لباب يف عقي ال هنأ وه هيجو ببسل

 .«ةيناثلا لباب»

 يك - انأ - نيميت - يأ» وهف ,مهتنيدمل ميظعلا جربلا هنأ نويلبابلا ربتعي يذلا ىنبملا امأ

 (يليباب تاروجيز» رصارذخوبنو راسالوبوبن هامسو ««ضرألاو ءامسلا ساسأ دبعم» يأ

 مهأ «اوتيناب - رز» ةتجوزو خودرمل سركملاو ملاعلا لك يف روهشملا دبعملا «لباب جرب» يأ

 .لباب ةهلآ

 .رصنذخوبن كلملا هئانبب رمأ يذلا لباب جرب ريغ دورمنلا هانب يذلا لباب جرب نإ يأ

 «ةنيدملا نم يبونجلا مسقلا يف عقي «سرب» يف عقي دورمنلا هانب يذلا لباب جرب نإو

 ساسألا هيف دجوي ضفخنم نآلا هناكمو «تارفلا رهنل ىنميلا ةفضلا نم ليلق دعب ىلع

 هبشي هنأل «نحصلا» مسا برعلا هيلع قلطأ دقو «نبللا بوطلا نم ليطتسملا ٍلصألا

 نيذلا - نييلبابلا ءامدق همدختسا يذلا قورحملا بوطلا لازامو .هلكش يف نحصلا

 اذه لازام - 72:1١( كت ) «نيطلا ناكم رمحلا محل ناكو ءرجحلا ناكم نبللا مهل ناك١

 .ةنيمث راثآ نم هيف ام لكب عفر دقف اذهلو «ةيراجت ةميق هلو لامععتسالل ًاح اص بوطلا

 لاح يأ ىلع - قوسلا ىلإ تلصوو «ةيدنه ا ةانقلا ميمرت يف - نولوقي امك - مادختساو

 .اكيرمأو ابوروأ فحاتم اهتنتقاف ءلكشلا ةيواضيبلا تاناوطسالا ضعب -

 ةمثو .دبعم اهتمق ولعي ةبطصم قوف ةينبم تاقبط عبس وأ تس نم نوكتي جربلاو

 .م 1415 يف ثيمس جروج يدي يف عقو «ليصفتلاب جربلا اذه فصي هنأ ودبي حول

 ««ريبكلا ءانفلا» ىمسيو «يجراخلا ءانفلا نم نوكتي ناك هنأ فصولا اذه يف ءاجو

 رغصأ ءانف مث ؛عبرم مدق 400 ١,107 ثيمس جروج ريدقت بسح هتحاسم تناك

 تس ءانفلا يف ناكو ءاعبرم امدق 400 ا> ٠١67 هتحاسم «احاجازو راتشأ ءانف» مث

 يف ) ةقرشملا سمشلا ةباوب ( ب ) «ةريبكلا ةباوبلا (أ ) :ىهو «دباعملا ىلإ يدؤت تاباوب

 ةباوب (و ) «لانقلا ةباوب ( ه ) «ليثاهتلا ةباوب ( د ) «ةميظعلا ةباوبلا ( ج ) «( قرشلا

 .جربلا رظنم
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 «لكشلا ةعبرم تناكو - هناردجب ةطاحم تناك - ةبطصم وأ ءاضف دجن كلذ دعب

 لك يف باب «باوبأ ةعبرأ اهناردجب ناكو «ةيلصألا تاهجلا هجاوت اهبناوج تناكو

 .مخض ءانب ةبطصملا طسو يف موقي ناكو ءاهب دوجوملا ةهجلا مساب ىمسي ناك ءبناج

 ناكف «نيريثكلا لباب ةهلآل ةسركم ةريغص دباعم جربلا ةدعاق لوح دجوت تناك

 ناكو هتجوز وتيمساتو وبنل ةصصحمل اهربكأ تناك «ةروصقم ةرشع تس قرشلا ىلإ

 .وكسونو ( يآ وأ ) يإل ناصصحمل نادبعم لاهشلا ىلإ دجوي

 امأ .( ؟ليلنإ ) ليبو ونآ نيميظعلا نيملإلل دحاو دبعم دجوي ناك بونجلا ىلإو

 غلبي ءانف اهطسوتي نيحانج وذ لزنم ىهو «ةيسيئرلا ينابلا دجوت تناكف برغلا ىلإ
 نيبباشتم ناحانجلا نكي ملو .( ثيمس ريدقت بسح ءًامدق 08 وأ ) ًاعارذ "5 هعاستا

 ٠٠١ يناثلا ةحاسمو .ًاعبرم ًاعارذ ٠٠١ * ٠١ امههدحأ ةحاسم تناكف ءامهداعبأ يف

 ناذللا يبهذلا شرعلاو هلإلا ريرس دجوي ناك ةيبرغلا تاروصقملا هذه يفو ًاعارذ 0

 .ىرخأ ءايشأ عم .تودوريه امهركذ

 اذه عم تودوريه فصو قفتيو خودرم هلإلل دبعم ةعباسلا ةقبطلا يف دجويو

 لوط «لكشلا عبرم ناك هنإ تودوريه لوقي ثيح .ريهشلا دبعملا اذهل يلبابلا فصولا

 هعلض لوط ءًاضيأ لكشلا عبرم جرب ماق هفصتنم يفو «( ًامدق ١11١1 ) ناتولغ هعلض

 ' .ةدحاو ةولغ

 يذلا دبعملاو تسلا تاقبطلا عم لكشت تناك يتلا ةبطصملل فصو اذه نأ كشالو

 ناك ةمقلا ىلإ يدؤملا ملسلا نإ لوقيو ءتودوريه اهفصو !ى تاقبط يناث ءاهولعي ناك

 ناك هنأ ىلع - بلغألا ىلع - لدي ريبعت وهو ««جراخلا نم جاربألا لك لوح» رودي
 ةمقلا ىلإ لوصولل تارم عبس ىنبملا لوح رودي ناك هيلع دعاصلا نأ يأ اّينوزلح الس

 ناكو .اهيلع ةحارتسالل دعاقم هب ناكم ملسلا فصتنم يف ناك هنإ تودوريه لوقيو

 ةدئاف اهنامأو هاديخ ةشورفم ةريبك ةكيرأ اه ةريبك ةروضصقم: لعألا جربلا ةمق قوف

 تم ل
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 هلإلا اهراتخي ةنيدملا ينطاوم نم ةأرما الإ اهب تيبي نكي ملو «ليثامت يأ اهب نكي ملو «ةيبهذ

 .«هلإلا اذه ةنهك نوينادلكلا لوقي |مبسح»

 نكلو جربلا مده نع ًائيش ركذي ال باتكلا لهأ دنع ميدقلا دهعلا نأ ركذي امو

 . حجرألاو «ءامسلا نم هيلع تطقس رانب تايساسألا ىلإ قشنا دق جربلا نأ ركذي تراكوب
 لجسي سويباسوي نأ امك .«دورمن سرب» يأ «ةيناثلا لباب يف جربلل ثدح امع ةياور اهنأ

 تدعاس ؛ءامسلا نانع غلب امل نكلو» :لوقيف «حايرلا لعفب راهنا دق هنأ نع رخآ ًاديلقت

 ىلإ - عيمجلا ناك نأ دعب مهتنسلأ ةهلآلا تلبلبو «هتاني ىلع جربلا تبلقو ةهلآلا حايرلا

 .«ةدحاو ةغل نوملكتي - تقولا كلذ



 ٍضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا ا

 ثيدحلا رصعلا 4 ىرخأ جاربأو لباب جرب

 زع هلل دانعلاو ةهاضملاو ربكتلاو ولعلل زمر وه دورمنلا هانب يذلا لوألا لباب جرب

 جربلا اذه لثم ءانب داعأو هرورغب ناسنإلا نكلو ءىركذ حبصأ نأب هرمأ ىهتنا لجو

 اهيلك نإ تلاقو ميدقلا لباب جربو يبد جرب نيب زمياتلا ةفمحص تنراق دقف ,حرصلا وأ

 عنص نم ءانب ىلعأ نوكيس جربلا نأ ةفيحصلا تحضوأو .هرصع سيياقمب ةزجعم

 تقولا يف لقألا ىلع ةيضرألا ةركلا حطس ىلع رشب هنكسي ءانب ىلعأو ملاعلا يف ناسنإلا
 لباب جرب قحب ربتعي وهو يبد ةرامإ حومط ىدم اضيأ لثمي جربلا نأ ىلإ ةريشم يلاحلا
 .ثيدحلا رصعلا

 .ذيفنتلاو ميمصتلا ثيح نم يرشبلا ءاكذلا ىلع يح لاثمو ةعئار ةينف ةفحت جربلاو

 غلبتو .مدق ةرك بعلم ١7 ةحاسم يطغيو جاجزلاو ندعملاب جراخلا نم وسكم جربلاو

 .ايموي نط فلأ "١7 جربلا يف ديربتلا ماظن ةردق

 ىلع جربلا يوتحيو .هتدعاقو جربلا ةمق نيب تاجرد يناث وجا ةرارح يف قراف كانهو

 ةيسكت داوم داريتسا متو .ةعاسلا يف ارتموليك ٠: ىلإ لصت ةعرسب قلطنت ادعصم

 ليزاربلا نم هتايضرأو ايلاطيإ نم هنييزت يف مدختسملا ماخرلاو نيصلا نم جربلا ةهجاو

 .ةفيحصلا فصو بسح هعافترال اليم ٠١ ةفاسم ىلع نم جربلا ةدهاشم نكميو

 ةركفلا نأ مغرب امامت ةديدج جربلا اذه يف ميمصتلاو تاينقتلا نإ ةفيحصلا تحضوأ

 ميدقلا رصعلا يف لباب جربو ثيدحلا رصعلا يف يبد جرب نيب ةفيحصلا تنراقو .ةميدق

 .(7١دورمنلا نمز داليملا لبق ام روصع يف تارفلاو ةلجد يره نيب ينب يذلا

 هديش ءانب ىلعأ ةفيلخ جرب دعيو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب يبد ةرامإ يف عقت باحس ةحطان ةفيلخ جرب ١-

 .اًرتم 87 عافتراب ملاعلا يف جرب لوطأو ناسنإلا

 ةلكيطلا نم ءاهتنالا متو 23٠١5 ربمتبس 7١ يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب يبد ةرامإ يف هؤانب أدبو

 كيه
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 نرقلا اذه علطم يف ثدح مظعأ تدهش يتلا ةيملاعلا ةيراجتلا جاربألا رهشأ نمو
 مامأ م١١٠٠ ربمتبس ١١ يف امهريمدت مت ثيح اكيرمأب كرويوين يف ةيملاعلا ةراجتلا يجرب

 .ميدقلا لباب جربو نيجربلا نيذه نيب ضعبلا طبر دقو زافلتلا تاشاش لالخ نم ملاعلا

 ««رايهنالا ردق» هنإ .نامورف ميحانم يدوهيلا ماخاحلا ماها ثداحلا كلذ نع ماق دقف

 ةيسورلا ءابنألا ةلاكو هتلقن امل ًاقفو «ةيسورلا فحصلا ىدحإ عم ةلباقم يف كلذو
 .(ىتسوفون»

 ىدحإل حرص هنإ نامورف لاق ؛ةيسورلا «هيتسوفون ايميرف» ةفيحص عم ةلباقم يفف
 يف يملاعلا يراجتلا زكرملا ريمدت نم دب ال» هنأب ١949 ماع ةيكيرمألا فحصلا

 نأ نوربتعي» مهنإ هل تلاق يمالسإلا ملاعلا نم ةينيد تايصخش نأ ًافيضم ؛«كرويوين

 .«ةيكيرمألا ةسرطغلاو ءايربكلل نازمري هيجرب
 .«راهني نأ هل ردق يذلا لباب جرب هنإ) :لاقو

 ىلعألا ًءانبلا حبصيل ٠١ ٠" رياني 4 يف اًيمسر هحاتتفا متو .” ٠٠4 ربوتكأ نم لوألا يف هل ةيجراخلا
 .ناويات يف ١ ٠ هيبيات جرب لدب الاح ملاعلا يف

 ةيلامحإلا هتفلكت تغلبو .7 ٠ 4 رياني يف يبد طسو يف نوكيل هؤانب مت يذلا جربلا ءاشنإ ىلع لمعلا أدب
 موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا روضحب ٠١ ٠١ رياني ؟ يف هحاتتفا متو ؛يكريمأ رالود رايلم 6
 16: متفيو (عيرم رام 105164 +: غلبت ةيلاج] ةحئانمب ايم 81,8 جرلا لوط غلببوأ: .يبد مكاح
 امأ ءاّيئابرهك اًدعصم هال هيفو «ةيقدنفلا ةحنجألا نم ٠ ١ نم نوكتي اًقدنف كلذك مضيو اقباط

 هكلتمتو «ةيناث 00 ىلإ جاتحت م١٠٠5 ىلإ لوصوللو «ةيناث / م١1 ب براقي ام ىلإ هتعرس لصتف اهعرسأ
 .ةيراقعلا رامعإ ةكرش

 ىلعأو ؛معطم ىلعأو .دجسم ىلعأ كلذكو ,روهمجلل ةحوتفم ةدهاشم ةفرش ىلعأ جربلا مضيو

 لماع فلأ ١7 وحن هذيفنتب كراش يذلا جربلا تانوكم صخت ماقرأ نع الضف .ةحابس ضوح
 1 ٠ ؟ ماع هئاشنإ ءدب ذنم سدنهمو

 ىلإ ةمسقم اعبرم ارتم 077175١ ةينبم ةحاسم يلامجإب رالود رايلم ١,5 يلاوح ىنبملا ةفلكت تغلب
 مضت قباط يتئاما 1 .بتاكملل اعبرم ارتم 717817١ و ةينكسلا تادحولل اعبرم ارتم

 يراقعلا عاطقلا ىلع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ريثأت مغر عيب اهنم 6١/ نإ ليق ةينكس ةقش ١١54 وحن
 ..ةيراجت تايلاعفو تاكرش ىلإ ةفاضإلاب «ةقطنملاب

 ١11 يم ل ا بم يدع



 ضرألا ةرباَبج لّوأ .. ٌدورمنلا ع4

 لبق ىرخأ ةيكيرمأ ةفيحص عم ةلباقم لالخ ءمدق نامورف نأ ةلاكولا حضوتو

 نآرقلا اهيف نولماعلا سردي نأ» يهو ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ةحيصن «ةنس

 .هتحيصنب لمعت مل ةرازولا ىلإ ًاريشم ««ةاروتلاو
 ام» ةدحتملا تايالولا ءاسؤر نأ يه هتحيصن لثم لهاجت ةجيتن نإ لوقي فدرأو

 .«نيدلا رود نيلهاجتم طسوألا قرشلا ةقطنم يف مالسلا لالحإ نولواحي اولاز

 .ةرقنأ يف .ناغودرأ بيط بجر «يكرتلا ءارزولا سيئر ىقتلا دق نامورف ناكو

 ربتعي «يكرتلا ءارزولا سيئر يأ «ريخألا نأ ناغودرأب هئاقل بابسأ نم نأ ىلإ راشأو

 .طسوألا قرشلا يف مالسلا لالحإ ىلع نيرداقلا لئالقلا ملاعلا ءامعز دحأ

 قرشلا يف مالسلا ىلإ لوصولل اليبس ايكرت عم ايسور حرتقت نأ عقوتأ» :لاقو
 .«طسوألا

 ىلع طشنت ال اهنإ ىتح ةيلخادلا اهتالكشمب ةلوغشم ايسور نأ ةقيقحلاو» :عباتو

 اهعانقإو ايسور ظاقيإ يف ةديدع تاونس تيضق دقلو ءانتقطنم يف ةسايسلا حرسم

 (17.«طسوألا قرشلا يف يماعزلا عقوملا لالتحاب

 روبمال الاوك جرب :اهنم ركذن ًابرغو ًاقرش ملاعلا يف ةريهش ىرخأ جاربأ كانهو

 هلوطو نيصلا يف ياهغنش جربو 288 :قباوطلا ددعو ءارتم:57 هلوطو (ايزيلام) ..

 هقباوط ددعو ارتم417 هلوط ياهغنش يف رخآ جربو 284 هقباوط ددعو رتمن5

 ويكوط يف جربو «قباط ٠١١ نم نوكمو 0048 هلوطو (نويات) هيبيات جربو .قباط ١

 قباوط ١٠١١ نم نوكم 5 57 هلوط (يونيلإ) وغاكيش يف جربو ءرتم ٠٠١ هلوط (نابايلا)

 .ارتم 141/ هعافتراو رصمب ةرهاقلا جربو ,م 14177 ينب

 ةددعتم قباوط نم ةنوكم اهنأ يف ميدقلا لباب جرب عم كرتشت جاربألا كلت لكو

 ءانب يف تاينلا فالتخا عم (تاروقزلا) ءامسلا وحن عفترت مالس تاذ ضعب قوف اهضعب

 .اضيأ اهتاياهن نوكت جاربألا كلت

 20110 يي ل١
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 ردنكسإلاو رصنذخونب مهنم كولملا نم ريثك لباب جرب ءانب ةداعإ ملح دوار دقو

 ةثولب بيصأ دقف بيلف امأو هتومل جربلا ءانب هملح قيقحت ردنكسإلا عطتسي ملو لوألا

 نوكيل رابكتسالاو ضرألا يف ولعلا راهظإ جربلا ءانب نم هعابتأو دورمنلا دصق دقل

 نم مهؤابآ لعفيس امك لجو زع هلل مهنم ًايدحت هنأ يأ هللا ريغ ةدابعو ءايربكلل ًازمر
 نوعيطتسي مهنأ مهنم انظ مهماهسب ءامسلا نورطمي ثيح نامزلا رخآ جوجأمو جوجأي
 )١( .يروفلا كالحلاب هللا رمأ مهتأيف ءامسلا يف نم لتق

 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا «ءانفلا ىلإ ءدبلا نم جوجأمو جوجأي انباتك أرقا-١

 ايي سيسي و ا ل وس



 ع

 ضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا 11#

 ةعاسلا تامالع نم ناينبلا #2 يلاعتلا

 يف درو |ى ةعاسلا تامالع نم اهريغو جاربألاب ءاوس ناينبلا يف يلاعتلا نأ كشال

 برق تامالع نم ضعب ليوط ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ملسم حيحص

 نأ هوباهف ينولس» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ؛ةريره يبأ نع ةعاسلا مايق

 .«هولأسي

 هللاب كرشت ال» لاق ؟مالسإلا ام !هللا لوسر اي :لاقف .هيتبكر دنع سلجف لجر ءاجف

 !هللا لوسر اي :لاق .تقدص :لاق «ناضمر موصتو .ةاكزلا ىتؤتو .ةالصلا ميقتو .ائيش

 «ثعبلاب نمؤتو «هلسرو «هتاقلو «هباتكو «هتكئالمو .هللاب نمؤت نأ» لاق ؟ناييإلا ام

 هللا ىشخت نأ» لاق ؟ناسحإلا ام !هللا لوسر اي :لاق .تقدص :لاق «هلك ردقلاب نمؤتو

 موقت ىتم !هللا لوسر اي :لاق .تقدص لاق «كاري هنإف هارت نكت ال نإ كنإف» .«هارت كنأك

 تبأر اذإ .اهطارشأ نع كثدحأسو .لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :لاق ؟ةعاسلا

 ضرألا كولم مكبلا مصلا ةارعلا ةافحلا تيأر اذإو اهطارشأ نم كاذف اهتبر دلت ةأرملا

 يف .اهطارشأ نم كاذف ناينبلا يف نولواطتي مهبلا ءاعر تيأر اذإو .اهطارشأ نم كاذف

 .هللا الإ نهملعي ال بيغلا نم سمخ

 سدت داموا فاَمَْلَسيو ملا كبوة مَدسههكَنإ )» :أرق م
 00 مساج مب تن ل سك أ عجب . هءدسشكم و ع هع مهمه اعط ومع 1

 .[7 5 :ناقل] 4 ريبخ ميلع هللا نإ تومت ٍضْر يأ سفن ىرَدَناَمو ادع بريكست اًداَن

 :يدنه لا يقتملل لامعلا زنك باتك يف دروو

 ةعاسلا طارشأ نم) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ا



 8181 لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 نأو «ناينبلا يف نوهابتي ءاشلا ءاعر ةارعلا ةافحلا ىرت نأو ءسانلا سوؤر ةاعرلا ىرت نأ

 :(اهكيرؤ ايمو ةمألا دلت

 :ينالقسعلا رجح نبال يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف يف درو

 نم ىلعأ هعافترا نوكي نأ ديري اتيب ينبي ناك نمم الك نأ ناينبلا يف لواطتلا ىنعمو»

 ْ .«رخآلا عافترا

 .باحسلا تاحطانو ةينبألا عفرت نيح لعفت لودلا اذكهو

 :ةعاسلا مايق تامالع طيرش يف -هللا همحر- نيميثع نبا خيشلا لاق

 يف سانلا لواطتي ىتح ةعاسلا موقت ال هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ربخأو

 ديشُت ثيحب ءامسلا وحن لواطت :لوألا عونلا نيعون ىلع ناينبلا يف لواطتلا نإو ناينبلا

 لامجب لواطت :يناثلا عونلاو كلذ نم بيرق وأ باحسلا حطانت يتلا ةليوطلا تارامعلا

 لاوحأ يف سانلا لاغتشا ىلع ليلد وهو لواطتلا نم اذه لك هب ءانتعالاو هديشتو ناينبلا

 ناسنإلا هب وهليف ندبلاو بلقلا لغشي اذه يف لواطتلا نأل ؛نيدلا لارحأ نود ايندلا

 ها.هنيد حلاصم نع

 ؟ال مأ ناينبلا يف لواطتلا دجو له :نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لئُسو

 لكو سانأ لك نكل«نامزلا اذه يف امم مظعأ وهام دجوي دق هنإف ملعأ هللا :لاقف

 طارشأ نم اذه :هلهأ لوقي نمز لكو «ناينبلا يف يلاعتلاو لواطتلا نم هيف ثدحي ليج

 ها .ةحضاو ةمالع هذه نكل ؛ملعأ هللاو ,ةعاسلا
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 ضرآالا ِةرِباَبَج لوأ .. دورمنلا #4

 اي ا ا يالا ا وا و ل أ تت [18



 16 1! لباب دالب ضرأ ىلع ميهاريإو دورمنلا راثآ مهأ

 .(م19775) ركبلا ليغيورب رتيب ةشيرب لباب جربل ةيليخت ةروص



 ضرألا ِةرِباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا م88

 .ًاقباط ١١ نم نوكم رتم 014, هلوط .ياهغنش نيصلا .وشتغناوق ةنيدم جرب

 00 م ب م م ا اع [20



 81| لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 .88 :قباوطلا ددعو ًارتم 407 هلوطو ايزيلام روبمال الاوك جرب

 .اسنرفب سيراب يف ريهشلا ليفيإ جرب

 121 دس



 ع اي 2ع

 ضرألا ةرباَبَج لّوَأ .. ٌدورمتلا ما

 .دحاوو قباط ةئام نم نوكم ءًارتم 447 هلوط نيصلا ياهغنش يف رخآ جرب

0 ]2 



 8011 لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ

 .رتم 70 هلوط نابايلا ويكوط جرب
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 2220 رع
 ضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا ما

 1 ا 1 ا 1 ا كك . 124



 1811 لباب دالب ضرا ىلع ميهاربإو دورمنلا ر مه ذ رأ هلا راثآ مهأ

 .كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا اجرب

 25 2ظذ21 يال



 ضرألا ِةَرِباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا 1181#

يف عقي جرب وه («ةريزجلا جرب» :اًنايحأ هيلع قلطُيو) ةرهاقلا جرب
 «ةرهاقلا ةيرصملا ةمصاعلا 

ةرهز ميمصت ىلع ةحلسملا ةناسرخلا نم 951١و ١195 يماع نيب هؤانب مت
 .ةيرصملا ستوللا 

مزلا ةريزج ىلع ةرهاقلا بلق يف عقيو «بيبش موعن سدنهملا ميمصت نم
 لصي .لينلا رهنب كلا

لع دجوي .ارتم ؛3" يلاوحب ةزيجلاب ربكألا مرهلا نم ىلعأ وهو ًارتم 107 ىلإ هعافترا
 جرب ةمق ى

ورب رودت ةراود ةصنم ىلع يحايس معطم ةرهاقلا
 .بناوحا لك نم ةرهاقلا ملاعم اوريل معطملا دا
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 (ةبيبصلا ةعلقف) دورمثلا ةعلق

 ةمق قوف ةعلقلا كلت تميقأ دقو «ليخلا طبرم يهو ةبصلا نم ريغصت ةبيبصلاو

 خيشلا لبجل ىلوألا ءاضعألا نم ءزج وه «ةبعص ةيدومع تاردحنم يذ قهاش لبج

 سايناب ىلع لطتو ارتم 8١5 ب رحبلا ىوتسم نع عفترت «تيزلا اثابج» ةيرق عبتت

 اهانب خيراتلا قامعأ يف ةبراضلا ةميدقلا ةيجيتارتسالا عقاوملا "نم يهو ةلوحلاو

 .رابجلا دورمنلا

 يف ةماهلا نوصحلا نم نوكتل ةعلقلا ءانب ةداعإب يبويألا رصعلا نم كولملاو ماكحلا ماق

 .يبرعلا قرشلل يبيلصلا ؤزغلا ةهجاوم

 ةصاخو ماشلا دالب يف ترج يتلا بورحلا تايركذب طبترم ةعلقلا هذه خيرأتو
 ه١٠0) نيكتغط نيدلا ريهظ كباتألا نأ خيراوتلا ركذتو «ةيبيلصلا بورحلا

 بلح يف مهرمأ لاحفتسا ىأر امل ةيليعاسإلا ةفئاطلا ىلإ اهملس دق ناك(م77١1١-

 سكعلاب اولمع مهنأ ريغ «نييبيلصلا ىلع مهطيلستلو مهرش عفدب المأو قشمدو
 كلملا اهلتحاف ةعلقلا مهوملسو ءالؤه عم اوؤطاوت مهنأ ثيح ةنايخلا اودبأو

 .هدعب نم هتثرولو سورب هنيبورل ةيعاطقإ اهحنمو م19١١ ةنس (نيودلب) يبيلصلا

 نب يروب كولملا جات نب ليعامسإ كولملا سمش ءاج (م117775- ه0171) ةنس يفو

 ريخألا اذه نكل .هداوق دحأ اهيف عضوو ءاهدرتساف قشمد مكاح وهو نيكتغط

 باحصأ نيكتغط لآل (ًصخ ناك يذلا بلح بحاص يكنز نيدلا دامع ىلإ اهملس

 نييبيلصلا عم قفتاو يروب نب دمحم نب قبأ نيدلا ريجم وهو ءالؤه رخآ ماقف .قشمد
 ةعلقلاو سايناب رصاحو مهشيج عم هشيج فحزو «يكنزلا نم ةعلقلا صالختسا ىلع

 نأ دعب ةجنرفلا اهملتساو (م794١1١ - ه0 55) ةنس اهولتحاو تاقينجنملاب تفذق

27] 
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 يبيلصلا دئاقلا اهيف اولعجو «نينح يفخب هوعجرأو روكذملا نيدلا ريجم مهفيلح اودرط

 مهنكميو ءادعألا عم فلاحتي نم ءازج اذهو» سدقلا كلم بئان نورتود يناثلا يورفنا

 .«ةسيسخ ةيصخش برآملو ةياكنلل ةيمالسإلا اندالب عالقو يضارأ نم

 نب دومحم نب نيدلا رون لداعلا كلملا ءاج نأ ىلإ نييبيلصلا يديأ يف ةعلقلا تلظو

 نم نكمت نأ ىلإ موجها ديعيو هنودري ءادعألاو ةعلقلا مجاهي عرشو يكنزلا نيدلا دامع

 نييبيلصلا مايأ ةيبرعلا عالقلا باتك فلؤم لوقيو (م ١١017 - ه 570) ةنس اهتداعتسا

 ىلع ةلمح يف ناك يذلا يورفنأ بايغ يف ةعلقلا ىلع هموجه ررك نيدلا رون كلملا نإ»

 .«برعلا ديب حبصتل ليوط راصح دعب مالستسالا ىلع اهربجأف «كيرلمأ كلملا عم رصم

 يبويألا نيدلا حالص ربكألا ناطلسلا اهاطعأ دقو برعلا ديب ةعلقلا ترقتساو

 كلملا همع دي ىلإ تلقتنا مث اهلك ماشلا دالب هاطعأ امل لضفألا كلملا وهو هدالوأ دحأل

 دعب تلقتنا مث «سايناب مكاح نامثع زيزعلا كلملا هدلول اهعطقأ يذلا ركب وبأ لداعلا

 مظعملا اهبرخ يتلا جاربألا ءانب نبالاو بألا اداعأ دقو) نسح ديعسلا هنبا ىلإ كلذ

 ةريرشلا مهتامجهل ةدعاقك اهمادختسا نم ةجنرفلا عنه نيدلا حالص ناطلسلا نبا ىسيع

 اهماتخ يف مت م1770 - م775١ ةنس نم ميمرتلا لامعأ ترمتسا دقو «قشمد ىلع

 لكش ةعلقلا تذخأ ثيح «مويلا هيلع اهارن يذلا اهلكشب ةعلقلل عينملا نصحلا ءانب

 نم اهم اًءزج تدغ يتلا هل ةديدشلا تارادحنالا نم ةديفتسم «هيلع تينب يذلا لتلا

 (1) :تانيصحتلا

 ابارخ اهيف اوثاعو ةعلقلا اولتحاو «نييبويألا مكح ىلع لوغملا ىضق م17 ماع يف

 مهترطيسو اليوط رمتسي مل مهلالتحا نكل .اهرسأب ةقطنملاو سايناب ىلع اورطيس نأ دعب
 .ةريهشلا تولاج نيع ةكرعم يف لوغملا مزه ثيح ءرهشأ ةعضب ىوس مدت مل ةعلقلا ىلع

 بئانل ًاراد ىنبو اهعماجل ةرانم أشنأو اهميمرت داعأ سربيب رهاظلا ناطلسلا دهع يفو

 .ةعلقلا ىلإ هيلع ىشمي اًرسج لمعو «ةنطلسلا

 ةعلقلا هذه تدقف ءرشع ثلاثلا نرقلا يف نيملسملا دالب نم نييبيلصلا درط مت نأ دعب

 .تنرتنإلا ىلع ايدبيكيو ةرحلا ةعوسوملا ١-

 هيك تق دا ا ا م
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 يروسلا فيرلا هباتكب ايركز يفصو دمحأ موحرملا لوقيو «ةيجيتارتسإلا اهتيمهأو اهركذ

 .«نييناثعلاو كيلاملا نيطالسلا مايأ يف نييعاطقإلا ءامعزلل ىوأم تلظ اهنأ ودبي

 يف نانبل) هباتكب يباهشلا دمحأ رديح لوقي م1117 ةنس ترج يتلا ثداوحلا ركذ يفو

 سايناب ةعلق مدهب تضق اًماكحأ ردصأ دق ريزولا اشاب دمحم نإ (نييباهشلا ءارمألا دهع

 ءاديصو دفص ةيقجنس ىلع يلع ريمألا ةرضحل ريصي نأ لباقم يف فيقش ةعلق اذكو

 .ةروكذملا عالقلا مده مت اذإ صمح ةيقجنسب شوفرح نب سنوي ريمألا دعوو

 نيعبرأ رادقم نيتعلقلا يف اورمتساو هيف اوعرشو نوملعم مدهلل ماشلا نم تءاجو

 ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعو دحاو يف مدهلا أدتبم ناكو اًراهن

 ثداوح يفو .ماعلا سفن نم لوألا ىدامج نم رشع ةثالث يف هاهتنمو (ه75١٠)

 مجن ريمألا يفوت روصنم ريمألاو دمحأ ريمألا مايأ يف هنأل (م175 /ه11/4١)ةنس

 ةشحولا تلصحف «ناهيلس ريمألا هدلو هدعب ىلوتف .ةنس نيتس نع افين ايبصاح ريمأ
 امهاضرتساف ةيالولا ىلع عازنلا هل ارهظأو ريشب ريمألاو ليعامسإ ريمألا هيوخأ نيبو هنيب

 اهيف يتلا سايناب ةعلق ةرامع اددجو اهيلإ اضهنف اهايإ امهالوو ةينالوحلا امل عطتقا نأب
 يجركلا قداصلا نامثع ىلإ سدف اهيف |مهتماقإ نع ًايضار نكي مل هنإ ليقو ءاهانطوتساو
 نامألاب اهيلع ىلوتسا مث ةعلقلاب امهرصحو امهيلع مرمرع ركسعب جرخ يذلا ماشلا يلاو
 .ناروكذملا ناريمألا هددج دق ناك ام مدهب رمأ هنكلو

 ريمألا حلصأ (م 1774 /ه111/8) ةنس يف هنأ هسفن عجرملا لوقي ىرخأ ةياور يفو

 اهيف نكسو «نعم تيب نمز نم مده ناك ام رمعو دورمنلا ةعلق ايبصاح مكاح ليعامسإ
 هغلب نيح ناك دقو «ةزيجو ةدم هرصاحو يخركلا قداصلا نامثع ماشلا يلو هيلإ رضحف

 ملس هدجني نأ لبقو يباهشلا روصنم ريمألاب دجنتسي لسرأ ماشلا نم اشاب نامثع جورخ
 هنم ذخأو ليعامسإ ريمألا ىلع اشاب ناثع ضبقو «يريج نبا اغآ فسوي دي نع ةعلقلا

 .« اهمدهب رمأ مث بهذو ثاثأ نم اهيف ناك ام ببنو ًاسيك نيرشعو ةسمخ

 «ةلاماو ةعورلا ةياغب (اهمساب ىمسملا) لبجلا ىلع ٍينالوط لكشب طسبنت ةعلقلا



 ضرألا ٍةرِباَبج ُلَّوأ .. ٌدورمنلا 8198

 «منود 777 ب ردقت ةحاسمب اًرتم٠0٠ - ٠١ اهضرعو اًرتم 57١ وحن اهلوط غلبيو

 ةفقاو ىرخألا لبحجلا فارطأ نيح يف يبونجلا اهفرط نم الإ اهيلإ دوعصلا نكميال ثيح

 .ةلئاملا ناردجلاك

 دادتمالا يف ةياغ رظانم ىلع كانيع تعقو اهمونج يف عقاولا اهباب نم ةعلقلا تلخد اذإف

 نيطسلف عوبر نم اهئارو امو سايناب ىلع ةعلقلا فرشت ةيبرغلا ةهجلا يفو «ةعورلاو

 خيشلا لبج فقي ةيلامشلا ةيقرشلا ةهجلا يفو ءلماع لابج ةلسلسو طيخلا ضرأو ةلوحلاو

 اهنيتاسبو تيزلا اتابج دهاشت انهو ةجردتملا هداضعأو ةلئاح لا هتاعفترمبو جولثلاب للكملا

 ردصم نوكت ةيدوألا هذهو (نيفدلا) ةلفدلا يداوو يواكسلا يداوو بعص يداوو

 ةعبرتملا ىرقلاو ةرطينقلا وحن اًدعص ةبهاذلا ماكآلا ىرت ةيبونجلا ةهجلا يفو «سايناب رهن
 اهسيراضتب يلاشلا قرشلا ىلإ يبونجلا برغلا نم ةليطتسم ةحاب ةعلقلا لخادو كانه

 ءانب ةحابلا طسو يف :يهو ةديدع ينابم ضاقنأب ةنآلم يهو ةبيهرلا شارحألاو ةيعيبطلا

 .عالضألا ةنمثملا اهدعاوقب اهتدمعأ اياقب لازت ال لكشلا عبرم (ةسينك) هنأ لاقي

 عبرم وه ام اهنم جاربأ ةتس كانه روسلا دادتما ىلع يقرشلا يبونجلا مسقلا يفو

 طخلا فوجس ىعدت ناردجب اهضعيب طبترت جاربألا هذهو رودم وه ام اهنمو لكشلا

 نم يهف هيف ةدوجوملا جاربألا امأ م١117 نامثع زيزعلا دي ىلع روسلا اذه ينب يعافدلا

 ةعلقلا باب نم لخادلا نيمي نعو .م 1717/7 ماعو ١1٠ ماع نيب ام سربيب رهاظلا مايأ

 ناطلسلا نمز ديش زوربلا ديدش لكشلا عبرم ميظع جرب دجوي يبونجلا اهفرط نم

 رادج نم ريبك مسق الخ ام م1759 ةنس لازلزلا ببسب مدهتم م ١71776 سربيب رهاظلا

 لئام حطس نم ىلعألا قباطلا ىلإ لصي نأ رئازلل نكميو «عافدلل قباوط ةثالثو جرد عم

 تاذ دوقعب فوقسم ئطاو وهب طسو هسفن دجيف يعافدلا طخلا فجسس ءارو عقي دوقعم

 اهنأب ديفت ةيبرع شوقن امهولعت نيتفرغ ىلإ لصت ذفانم ةدع وهبلا اذه يفو «ةزراب اياوز

 هتحاسم قيمع جيرهص دجوي جربلا اذه بناج ىلإو ءسربيب ناطلسلا رصق ناكم

 روكذملا جيرهصلا بناج ىلإو ؛لفسألا ىلإ ردحني جرد هلو ءاملاب ءولمت ًارشم ؟5ب م 4

 كم ا ا ا ل حي يا
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 نسح ديعسلا اهانب نازخلل يقرشلا بناجلا ىلع (ليبسلا) برشلل هايم ةروفان دجوي
 .م٠175١ ةنس نامثع زيزعلا نبا

 عالضأ ةيناث وذ وهو يقرشلا روسلا ىلع ليمجلا جربلا ىمسيو ثلاثلا جربلا مث

 ةزهجم ىوك تس هيفو يعافد وهو مامألا ىلإ زرابو رودم وهو ببقم جربلا اذه فقسو

 .اهناردج دعاوق ىوس اهنم قبي مل ةمدهم عبارلا جربلا فوجس يمارمب

 اهنم يقب يمارمب بوقثم وهو دوقعم يعافد قباط ىلع يوتحيو رودم عبارلا جربلا
 لصت ىتح يقرشلا لامشلا وحن ضرألا عفترت ثيح سداسلاو سماخلا جربلا مث ناتنثا

 نم يبشخ رسج ربع هيلإ قيرطلاو ناوجند ةيسنرفلاب ىمسيو ريبكلا نصحلا ىلإ
 اذهو (ةرثعبم هراجحأو مدهتم وهو) اهلماكب ةعلقلا ىلع فرشي وهو نامثع زيزعلا نمز

 قدنخب ةحابلا ةيحان نم هبونج يف نصحم وهو ةلقتسم ةيلخاد ةعلق نع ةرابع وه نصحلا
 ريخألا نصحلا هتاذب فلؤي لكشلا ليطتسم ءانب نصحلا طسو يفو ءنيمخض نيجربو

 وبب ىلع يوتحي ناكو اهتاذب ةعلقلا نع ريخألا لقتسي امك ريبكلا نصحلا نع لقتسم وهو
 جاربأ ىوقأ وهو ريخألا جربلا ىلإ لصي اهضعب ةدوقعم زيلاهد دجوي نصحلا تحتو ريبك
 ىلإ راتمأ دعب ىلعو ءاياوزلا نمثم وهب نع ةرابع وهو عافدلل قباط هيفو اهنتمأو ةعلقلا
 اهنومدختسي يلاهألا ناك ًارتم 758 ضرعب ًارتم 04 اهلوط هايم ةكرب دجوي جربلا قرش

 ١ .ةعارزلاو يشاوملا يقسل

 باب هلو وهب اهيفو لماكلاب تمده# دق ةليوط ةفرغ دجوي يبرغلا لامشلا ىصقأ يفو

 .يداولاب يهتني ضرألا تحت زيلهد هلو جورخلل يرس
 ةعلقلا نأ كلذ «يلامشلا جربلا وه ديحو جرب ىوس دجوي ال يلاشلا روسلا يفو

 بعصي يبشخلا يداو ىلع لطت ةلئاه ةيدومع ةفقو فقي قيحس ردحنم افش ىلع فرشت
 ماهسلا يمرل ةبوقثم هناردجو سربيب ناطلسلا نمز يلاهشلا جربلا ديش ءهنم دوعصلا

 ةعاق جربلا لخاد ينو جربلا حطس ىلإ دوعصلا نكمي ملس هيف دجويو لابنلاب
 .رشع سماخلا نرقلا يف اًنجس مدختست تناك اهنأ دقتعيو ةريبك

 ان تعنيف نيمستتسل ل ا ل ب يبوس
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 هتدعاق دنعو جربلا اذه رادج يفو ةرملاب برخم جرب كانهف ةيبرغلا ةهجاولا يف امأ

 طببيو ضاقنألاب اًءولمم ناك ضرألا يف روفحم بادرس ةيوامسلا ةحابلا ضرأ يف حتفني

 ةأجف فطعني مث لامشلا وحن ءدب يذ ئداب هجتي بادرسلا اذهو لبجلا فحل ىلإ جردب

 ذاقتإب ةلوقصمو ةتوحنم تاكولب نم ةفلؤم بادرسلا اذه ناردجو «قرشلا وحن

 (7١.بوره لاو ةاجنلل برهمك مدختسي ناك هنأب دقتعيو
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 .نالوجلا ىلع ةعلقلل ماع رظنم
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 ٍضرآلا ِةَرِباَبَج لوأ .. دورمنلا ال8

 .نالوحلا يف دورمنلا ةعلق نم ءزج

 احس ااا اوف
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 يدوهيلا (فيشرألاو) دورمتلاراثآ ةقرسو ليئارسإ

 يكيرمألا شيجلا ةطساوب قارعلا نم يقارعلا

 ةيقارعلا راثآلا ةقرس وه “7٠٠١ ماع قارعلل يكيرمألا وزغلا بابسأ مهأ نم ناك

 تاوق تماق امدنع ةيادبلا تناكف دورمنلا رصعو ٍلبابلا رصعلل دوعت يتلا ةميدقلا

 برقأ وه راق يذ ةظفاحم يف محللا لت عقوم يف لازنإب ١14١ ماع ةيكيرمأ زودناموك

 يبونجو بونجلا يف (ةيرصان - ةرصب) قيرط عيرسلا طخلل نيقيرط ىلع ةرطيسلل ناكم
 بيقنتلاو رفحلاب راثآلاب نوصصختم مهتبحصبو ةوقلا هذه تماقو .قارعلا يقرش

 مهعم اهوذخأف اهددع ةفرعم بعصي راثآلا نم تايمك ىلع اورثعو عقوملا يف عيرسلا

 ةيلمعلا هذه بابسأو عفاود نع نآلا ىلإ فشكي ملو «يقبتملا نم ًاريبك ًاءزج اورمدو

 !اهتقرس مت يتلا ةيرثألا عطقلا ةيعونو
 لبق ىرخأ ةوطخ اهعبتا مث ةيرشبلا خيرات يف راثآ ةقرس ةيلمع ربكأل ةيادبلا يه كلت

 ريدمو يقارعلا راثآلا ملاعل تلصو ثيح ٠١/ ٠٠١7/4 يف قارعلل يكيرمألا وزغلا

 نم ةدكؤم تامولعم «.(جروج ينود) روتكدلا دادغب يف يقارعلا فحتملا يف ثوحبلا

 ةطخ نوعضي جدربماك ةعماج يف راثآلاب نيصصختملا نم ةعومجم نأب ديفت ايناطيرب

 اهوزغب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا موقت امدنع ةنيعم ةيقارع راثآ ىلع ءاليتسالل

 !قارعلل عقوتملا

 ةيفلخ ىلع ةيقارعلا ةينمألا تاهجلا ىدل ةقباس تامولعم عم قستي رمألا اذه ناكو

 يقارعلا يدوهيلا فيشرألا ىلع لوصحلاب ةينويهصلا ةكرحلاب ةطبترم ةيبرغ تابلاطم

 اذا نس و يس تو نيم تح ا يي وتيم



 ارو

 ضرألا ٍةرِباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا ماك اه

 يبس يتلا دوهعلل قثوت ةردان ةفحت ١٠7١و ةقيثو فالآ ” ةبارق ىلع يوتحي يذلا

 راثآ ىلإ ةفاضإ «يناثلا ٍلبابلا يبسلاو لوألا يلبابلا يبسلا امهو قارعلا يف دوهيلا اهالخ

 اهفرع «دوملتلا» ل ةخسن مدقأ عم يلبابلا دهعلا نم دعبأ ددم ىلإو كاذنآ قارعلا دوه

 ةيموكحلا تاهجلا عفد يذلا رمألا ءتاطوطخمو «ةاروتلا» ل ةخسن مدقأو «ملاعلا

 ىقل ىلع ظفحتلا ىرج نيح يف «ةيقارعلا تارباخملا ىنبم يف اهيلع ظفحتلل ةيقارعلا

 (١).!يقارعلا يزكرملا كنبلا ىنبم يف ىرخأ ةنيمث ةيراثآ
 موي يف دادغب ةيكيرمألا تاوقلا لوخدو قارعلل يكيرمألا وزغلا دعبو

 ةحلسالا عاونأ فلتخمب نيحلسم صخش 4٠١ نم ةعومجم تماق 4٠

 ماحتقاب فحتملا لخدم نع ارتم ٠/١ دعبت تناك ةيكيرما ةبابد ةيامحو راظنأ تحتو

 اراثآ يوحت يتلا ةيراثآلا فحتلا نزاخم ةفدهتسم نكامأ ةثالث نم يقارعلا فحتملا

 ةيلبابلاو ةيرموسلا راثآلاب ةصاخلا قئاثولاو تالجسلا ةقرس ىلإ ةفاضإلاب ةنيعم ًافحتو
 .يقارعلا فحتملا يف ةدوجوم تناك يتلا

 قشمدب ينطولا فحتملا يف جروج ينود روتكدلا اهاقلأ ةرضاحم بسحبو

 يف راثآلا لمعب نوصتخملا هؤالمزو اهارجأ يتلا تاقيقحتلا نأ اهيف ركذ 7

 ةمظنم ةيلمع تناك ةقرسلا نأ تتبثأ ةقرسلا نم نيموي دعب يأ 5/1/7٠٠١

 ًاريضحت كانه نأو ةريبك ايفام اهب ماق نم نأو بغش لامعأ ةجيتن وأ ةيئاوشع تسيلو

 نم نيعوبسأ نم لقأ دعب تلصو ةديدع ةيرثأ ًاعطق كانه نأ ًاصوصخ ًاقبسم ًابيترتو

 ةمظنم ايفام كلذب ماق نم نأ ىلع لدت ةيسايق ةرتف يهو ابروأو اكيرمأ ىلإ ةقرسلا

 مهنكل ماتخألا نم عيماجم اهيف ناك ةنازخ اوحتف صوصللا نأ ًافيضم اًدج ةريبكو

 اقبسم ابيترتو اريضحت كانه نأ انجتنتساف ىلغألا يهو طقف عطق 4 اهنم اوراتخا

 !ةقرسلل

 بهنلا لامعأ نأ) :«ىضرلا دبع دئار» يقارعلا راثآلا ملاع دكؤي قايسلا اذه يفو

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع ولع دامع .د - ةرصبلا ةكبش :ردصملا ١-

 هيي يس
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 ىلإ ةفاضإلابو (ناسين نم رشع يداحلاو رشاعلا يف ةعمجلاو سيمخلا) نيموي تماد

 فحتلاب ينتعي مهضعب تيأر دقو ءاربخو نوفرتحم صوصل كانه ناك (مساوحلا)

 ةزهجم قيدانص يف اهوعضو ثيح ءام بطعب باصت نأ نم ًافوخ نيفرتحملا ةراهمب
 تناك يتلاو فحتملا جراخ ةفقوتملا لقنلا تارايس ىلإ اهولصوأو مهعم اهورضحأ

 (17.(مهراظتناب

 يقارعلا يدوهيلا فيشرألا ىلع ءاليتسالاب ةيكيرمألا تاوقلا تماق كلذكو

 فارشإ تحت ةيثراحلا ةقطنم يف ةيقارعلا ةماعلا تارباخملا ىنبم يف ًادوجوم ناك يذلا

 هلقنو يدوهيلا فيشرألا ىلع فارشإلل لسرأ ةيسنجلا يكيرمأ ةراجح ليعامسإ .د
 (7 :اكيرمأل

 بيهم لافتحا طسو تاونس ناثب كلذ دعب ليئارسإ ىلإ فيشرألا اذه لقن مث

 يف كلذو ناكيرمألا نم يدوهيلا فيشرألا تداعتسا اهنأ ليئارسإ تنلعأ ثيح

 ةمألل يقيقحلا راصتنالا» ب ثدحلا اذه ةربتعم ةيدوهيلا «داعلا» ةمظنم هترجأ لافتحا

 !!اهثارت نم «قالطإلا ىلع لضفألا وهو ءاّهمو ًاليصأ اءزج تداعتسا ذإ ؛«ةيدوهيلا
 ضرغلا اذهل ًاصيصخ ليئارسإ هتماقأ ىنبم يف ميقأ يذلا لافتحالا اذه يف تنلعأو

 ممص يتلا ةينقتلا ةيلاع تانيصحتلل ًارظن «لكيش نييالم " وحن فلك بيبأ لت يف

 فصقلا وأ ةيعيبطلا ثراوكلا ءاوس رطاخم ةيأ نم ةمالسلا نمضت يتلاو اهبجومب

 .يركسعلا

 دوهيلا اهلتحا نأ دعب بيبأ لتل ةدمع لوأ نبا وهو - (لاغاش داي) نيع دقو

 متو قارعلا نم هتقرس تمت يذلا يقارعلا يدوهيلا فيشرألا بصن نع ًالوؤسم

 دي ىلع نطنشاو يف يملاعلا ثارتلاو يعيبطلا خيراتلا فحتم رقمب اهبلغأ حالصإ

 .قباسلا ردصملا - ١

 بتكلا راد يف ثارتلا قيقحت زكرم نع تايثارت ةلجم - يدنبشقنلا رصان ةماسأ نع ًالقن قباسلا ردصملا -؟

 .ةرهاقلا ةيموقلا قئاثولاو
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 ضرألا ِةرِباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا ملال

 ةيبنأ يف رغلل تصرح دقت تناك قئاثولا نصفي نأ ةصاخةيلاعلا ارا ريمأ

 ام لك ةقرس ىلع تلمع ؛داعلا» ةمظنم نأ ىلإ راشي .قباسلا ةيقارعلا تارباخملا رقم

 اهباسحل ةصصختم ةثعبو «قارسلا نم ةبردم قرف لاخدإ ربع قارعلا يف دوهيلا صخي

 كوكشلا ريثت ال ةركتبم قرطب ةنيمث ةيقارع اراثآ اهالخ تببن روأو ءاكرولا راثآ ىلإ

 .بيقنت تايلمع دوجوب

 دوبم نم نيردحتملا دحأ تاروب نب ياخدروم يدوهيلا يلامعلا بئانلا دكأ دقو

 هفيحص بسح بيبأ لت برق عقاولا لباب دوهب ثرا زكرم يف ثحابلاو قارعلا

 مسقو ١541 ةنس رشن بويأ رفسل ردان قيلعت ىلع لوصحلا ةيليئارسإلا سترآه

 نمألا ةزهجأل ةنيصح نزاحم نم ١711 ةنس ةيقدنبلا يف ةروشنملا ءايبنألا بتك نم

 )١( ةقباسلا ةيقارعلا

 :دورمتلا زنك ةقرس

 عقوم ىلإ هجوتلاب اهعم نينواعتملا دحأ ةلالدبو ةلتحملا ةيكريمألا تاوقلا تماق

 10 ٠ ىلع ءاليتسالاو يقارعلا يزكرملا كنبلا ةيبقأ دحأ يف «يفارخلا دورمن زنك نيزخت
 ًادوجوم ناك يذلا فرتلا طمن رهظت «نمثب ردقت ال ماجحألا ةفلتخم ةيرثأ ةيبهذ ةعطق

 روهمجلا مامأ ةيرثألا سئافنلا هذه ضرعب ةيكريمألا تاوقلا تماقو .دورمنلا ةلود يف

 ربتعا يذلا رميرب لوب يندملا مكاحلا روضحب ٠٠١ ماع رخاوأ يقارعلا فحتملا يف

 ءائيشف ائيش صقانتلاب يبهذلا زنكلا تادوجوم أدبت نأ لبق «ًاريبك ايكريمأ ًاحتف رمألا

 تاونس نابإ قارعلا تداس يتلا ىضوفلاو بعرلا ءاوجأ لظ يف امامت تفتخا ىتح

 .ةيمادلا فنعلا

 ىلإ هجوتلاب ةيروشألاو ةيرموسلا راثآلاب نيصصختملا نم يكيرمأ قيرف هجوت مث

 «ةيكيرمأ تاعردم ةسارح تحتو 5 ماع دورمنلا زنك هيف فشتكا يذلا عقوملا
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 حسم ءارجإب هسفن بيقنتلا قيرف ماق مث «.ةديدج بيقنتو ثحب تايلمعب تماقو
 امو .اهاغتبمو اهفادهأ نع باقنلا فشكي مل رومأ نع ًاثحاب تارفلا رهن عبتتو قمعم

 لئاسو رورمو دورمنلا زنك ءافتخاو روهظ ثداحل مالعإلا لهاجت بارغتسالا ريثي

 ددشم ميتعت طسو ةيمهألاو ةروطخلا يف مجحلا اذهب ثداح ىلع ماركلا رورم مالعإلا

 (7١.يروطسألا دورمن زنك ريصم نع ةريغص ةمولعم ولو بيرست عنمي
 ىلع لدي دورمنلا زونكو يدوهيلا فيشرألا ةصاخو ةيقارعلا راثآلا ةقرس نإ

 ةيرظن بحاص اهنع نلعأ دق اهتفرعم ملاعلل نوديري ال رارسأ راضحإ دوهيلا ةلواحم

 ةباتكلاو تايرموسلا ملاع اه جورو يدش عضو يتلا ءنييرموسلل يئاضفلا لصألا

 ةنس وكاب يف دلو يناجيبرذأ يمور يدوهب لصأ نم وهو (نشتيس ايركز) ةيراوسملا
 ًاضفار ناكو كرويوين يف رقتسا مث نيطسلف يف هبابشو هتلوفط شاع يذلاو

 ةيرظنلا هذهل هباتك ردصأ ثيح «ةصاخلا ةيرموسلا هتعانق ىلع ًءانب ةينويهصلا ةركفلل

 ةينقتلا تازجعملاو ةفرعملا فصي هيفو (رشع انثالا بكاوكلا) موسوملاو ١91/5 ماع

 ةميدقلا رموس ةراضخل

 رخآ بكوك نم اومدق سانأ ةلالس نم مه نييرموسلا نأ) ب هتيرظن صخلتتو
 نم ريثكلا حرط متو (رصم يف اهدعبو قارعلا يف ةراضح لوأ اوسسأو ضرألا اولتحاو

 ةيلبابلاو ةيداكألاو ةيرموسلا تاتوحنملاو ريطاسألا ىلع ةدمتعملا ليصافتلاو ججحلا

 نيدفارلا دالب ةراضح ءوشن يف يئاضفلا قرعلا اذه رود ةقيقحب هتركف معدت يتلا
 سّركو ًاصصختم اًيليصفت اًيملع ًاباتك ١7 يف هذه هتيرظن نشتيس روطو ةيناسنإلا مثو 3 3 2 7

 دالب يف ةفشتكملا ةيرموسلا حاولألا ةمجرتب ماقو 50٠١. ماع هتافو ىتح اهل هتايح

 .اماع ١6١ نم رثكأ ذنم قارعلا

 عابتأ اهو ةديدع ةيسايسو ةينيدو ةيملع تاعرفتو ًاداعبأ نيشتيس ةيرظن تذختاو
 اهاطعأو اهروط هنكلو (كيأ ديفياد) يناطيربلا يسايسلاو بتاكلا مهزربأ نم ناك رثك



 صضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. ٌدورمنلا [ا

 مكحي لازيال يئاضفلا يرموسلا وأ يلبابلا قرعلا نإ لاق ثيح .ًاريطخ اًيسايس ًادعب

 ةيعويشلا تاييظنتلا لثم اهوأشنأ يتلا ةيملاعلا ةيرسلا تامظنملا لالخ نم ملاعلا

 تاالالسلا نولسانتي يلبابلا قرعلا ءاضعأ نأو .اهريغو ةيموقلاو ةيلاربيللاو ةيروثلاو
 ثيبازيلا ةيناطيربلا ةكلملاو شوب جروج ملاعلا يف نوزرابلا اهئاضعأ نيب نمو .ةمكاحلا

 ةلئاع لثم مهريغ ريثكلاو رلفكورو نسليوو ريلب ينوتو نوتنلك يراليهو رجنسيكو

 237 .ةيماسلل داعم هنأب هماهتا ىلإ ىدأ يذلا رمألا .ةيدوهيلا دليشتور

 .(2ه010 !كع) كيأ ديفياد - ربكألا رسلا باتك رظنا ١-

 ها ا ا ذأ
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 .قارعلا ىلإ يدوهيلا فيشرألا در ضفرت اكيرمأ
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 .ناكيرمألا يديأ يف دورمنلا زونكو بهذ

]43 
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 .قارعلا يف دورمنلا زونكل ةردان فحت



 ضرألا ٍةراَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا 8

 .يكيرمألا وزغلا نابإ يقارعلا فحتملاب تناك يتلا دورمنلا زونك نم روص

 1 ا 8 [46
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 1 ها 0 يَ ايبا ع
000000 

 .قارعلا يف دورمنلا زونك

147 





 طاشن ةيادبو نويرموسلا
 تايوخألاو تايعمجلا

 . ضرألا ىلع ةيرسلا

 ماظنلا أشنأ نم لوأ دوزمنلا

 ةموكحو دحوملا يللاعلا

 .ملاعلا مكحل ةيملاع

 هتجوزو دورمتلا

 تايبدأ # سيماريمس

 .ةيملاعلا ةينوساملا زومرو

 داليملادايعاودورمنلا

 ةيداليملاةئسلا نسارو

 .داليملا ةرجشو
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 8013 ةيرلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 لوأ تايعمجلا طاشن ةيادبو نويرموسلا
 ضرألا ىلع ةيرسلا تايوخألا

 هيلع مدآ انبا امهالكو ليباه هاخأ ليباق لتق نيح تأدب يرشبلا سنجلا ىلع ةرماؤملا

 مضناو هنايصع ىلإ هللا ةعاط نم ليباق جرخ اهنيح «ةيرشبلل ىلوألا مألا ءاوح نم مالسلا

 حيسملا دلو ليباق ةيرذ نمو ءلجو زع هلل نايصعلا ىلإ هقبس يذلا ناطيشلا بزح ىلإ

 .هدقتعأ يذلا اذهو هنافوطو مالسلا هيلع حون لبق كلذو لاجدلا

 جوزت دق مالسلا هيلع ًاحون نأ انركذ امك نيرسفملاو نيخرؤملا نم ضعبلا ركذ دقو

 ىعدا يذلا دورمنلا تبجنأ دق ةجيزلا هذه لعلو اهنم بجنأو ليباق ةيرذ لسن نم ةأرما

 .نافوطلا دعب ينوساملا ماظنلا ىلع ةيعمج لوأل سسأو ةيهولإلا

 ةأرما جوزت ًاحون نإ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نأ هخيرات يف يربطلا ركذ دقف

 لاقي قرشملاب ةنيدمب دلو «رظانوب» هاسف ًامالغ هل تدلوف (مدآ نب ليباق) ليباق ينب نم
 .«اسمش نوعلم)» ام

 ةقباس ىهو نافوطلا تقبس دق ةيرموسلا ةراضحلا نأ اًيخيرات تباثلا نمو نيرفاكلا

 كلت ملاعلا فرع دقو تاراضحلا نم اهريغو (ةينوعرفلا) ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلل

 نم تعنص يتلا ةيرموسلا حاولألا «يرنه نتسوأ» ةثاحبلا ملاعلا فشتكا نيح ةراضحلا

 .م ١1865٠ ماع قارعلا يف لصوملا ةنيدم برق نيطلا

 (وريبن» هيلع قلطأ قالمع بكوك ناكس نأ ةيرموسلا حاولألا هذه يكحتو

 :)١( ضرأللا ىلع اوطبه دق «2/ةطأزال»

 .يبرعلا باتكلا راد رشانلا «تاءوبنلاو نتفلا ضرأ قارعلا» انباتك أرقا ١-



 ٍضرألا ٍةرِباَبَج لّوأ .. دورمنلا ماه

 الإ جلاعي ال بقث نم يوجلا هفالغ يناعي ناك يذلا مهبكوك حالصإ لجأ نم

 .قارعلا ضرأ ىلع اوطبهف ةيبهذلا ةرخبألا

 دالب يف ةأجف رهظ يذلا يرموسلا قرعلا ءاج نيأ نم نولهجي ءاللعلا لازي الو

 بحاص ناكو «نينسلا نم نيفلأ ىوس هتراضح مدت ملو نافوطلا لبق نيرهنلا نيب ام

 نم لوأ اوناكو ةيرامسملا ةغللا يهو ةبوتكملا ةغللا فرع بعش لوأو ةمدقتم ةراضح

 ةمظنأ اوفرعو شكلو كوروأو روأ نم (جاربألا) ةمخضلا حورصلاو بابقلا ونب

 .ةثيدحلا مكحلا

 ثيح ةراضحلا كلت ىلع دهاش يرموس يناوطسإ متخ دجوي يناملألا فحتملا يفو

 نهاك وأ كلم هنأك ودبيو سلاج ثلاثلاو نيفقاو نينثا «ةيرشب تاقولخم ثالث رهظت

 .مهنع فلتخمو نيرخآلا نم لوطأ هنأ يأ راتمألا ةرشعلا فقو ول هلوط براقي هلإ وأ

 ةروص «نيفقاولا نيلجرلا قوف طبضلابو «يناوطسإلا متخلا ةعبط يف رهظي كلذك

 اهوح ىرخألا بكاوكلاو طسولا يف سمشلا اهيف رهظت «ىبسمشلا انماظنل اًدج ةحضاو

 .ةئس 7٠٠ لبق الإ برغلا ءاملع اه لصوتي مل ةقيقح هذهو ءابكوك ( 1١ ) اهددعو

 هطاقسإ مت يذلاو ٠*197« ةنس يف الإ هفشتكن مل يذلا ( وتولب ) بكوك رهظي كلذك

 مدع ببسب «غارب يف يملاعلا نييكلفلا داحتا نم رارقب رهشأ ةدع لبق بكاوكلا ةمئاق نم

 .بكوكلا تافصاوم ىلع هئاوتحا

 .مهحاولأ يف نويرموسلا هركذ يذلا ( وريبن ) بكوك يناوطسإلا متخلا يف رهظي

 7٠١" لك ضرألا نم برتقي بكوكلا اذه نأب نويرموسلا انل لوقي ةقيقد ةروصبو

 نهكتي ثيح «ضرألا نم اًدج ًابيرق نوكيس بكوكلا اذه نإف ًاعيمج فرعن امكو «ةنس

 امبر وأ «خيرأتلا يف ةيضرأ ةثراك ربكأ نوكتسو ضرألا عم مدطصيس هنأب ءاملعلا ضعب

 .ضرألا ىلع ةايحلا ةيابن نوكتس

 لبق ضرألل ةيرموسلا حاولألا لالخ نم يكانونألا لوزن نامز ءاملعلا ددحيو

 مساب اًيخيرأت ةفورعملاو تارفلاو ةلجد نيب ةقطنملا يف اولزنو ءةنس فلأ ٠٠٠

 .(نيرهنلا نيب ام دالب) وأ راعنش ضرأ
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 نوحص ةدهاشم لوح تاعاشإلاو تاءاعدالا تديازت ىضاملا نرقلا تايئيتس ذنم

 تان ار ةورع او لاونأ 2 ضرر ف رعيرف اد فدعا ءااقروما 3 ايوعس ةكارعا

 تلصو دق تناك ةيئاضف تاقولخم دوجو عوضوم لوح اهلك تارمتؤم تدقعو ةفلتخم

 .اه تقو يف ضرألا ىلإ

 يتلا مالفألا نم ديدعلا ةعانص ىرجو يملعلا لايخلا صصق نم ديدعلا تفلأ امك

 داقتعا عم نمازتم تقو يف «نييرموسلل يئاضفلا لصألا ةيرظنب حضاو لكشب ترثأت

 ةدحتملا تايالولاو ابروأ يف ةيبرغلا طاسوألا يف «ةينويهصلا ةكرحلا هتمعدو هل تجور

 تعرتخا يتلا ةيرموسلا ةراضحلل دادتما عقاولا يف يه ةيبرغلا ةراضحلا نأب «ةيكيرمألا
 يف تطبه يتلا ةيئاضفلا تاقولخملا اهتسسأ يتلاو «ةيلاحلا ةيبرغلا ةراضحلا زيمي ام لك

 (يكونانألا)ب ةيرموسلا تاباتكلا بسحب فرعت تناكو هناكس عم تلسانتو قارعلا

 ءرصم يف ىرخأ ةرمعتسم اوسسأ |ى ««ءامسلا نم اوطبه نيذلا) ةيرموسلاب ينعتو
 .ةينوعرفلا ةراضحلا تسسأ

 مهب ةصاخ ةطبار اوسسأو رشبلا يزب اوركنت لب مهبكوك ىلإ (يكونانألا) دعي ملو

 ةديدعلا ةينطابلاو ةيرسلا تامظنملا نم ددع اهنع قثبنا يتلا «(ةيلبابلا ةيوخألا) مسا تحت
 «ةيرسلا (ةيلبابلا) ةعومجملا هذهب موكحم ملاعلا نأو ءاهئاضعأ مظعم دوهيلا لكشي يتلا

 اذه ءاضعأ نأو .بازحألاو تاموكحلاو ةيرسلا تايعمجلا ىلع اهؤاضعأ رطيسي ثيح

 .ةمكاحلا تالالسلا نولسانتي (يلبابلا قرعلا)

 يداو ةراضحو نيرهنلا نيب ام دالب يتراضحل يئاضفلا لصألا ةيرظن نيب طبر كانهو

 مارهألا ةانب نأ ىلإ ليئارسإ جورت ثيحو !ليئارسإ ينب اهب شاع نينثالا نإ ثيح لينلا
 ءاج نيذلاءاضيأ دوهيلا مه لباب يف ةقلعملا نئانجلا ىنب نم نأ ًاضيا يعدت اك «دوهيلا مه
 !يناثلا يلبابلا يبسلاو لوألا يلبابلا يبسلا يف نيرهنلا نيب ام دالب ىلإ رصن ذخوبن مهم

 لسن ىلإ يمتني ال يأ (يماس) ريغ قرع وه يدوهيلا قرعلا نأ ىلإ ريشي طبرلا اذهو

 رتل قرن ومس ضرك ءاضفلا نم ءاج يرآ سنج ىلإ يهتني انإو حون نب ماس

 .ةيماسلا نم هنودصقي ام اذهو مهرظن ةجو نم دوسي نأ بجيو
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 دحوملا يملاعلا ماظنلا أشنأ نم لوأ دورمنلا

 نييرموسلل ثيروك ينادلكلا بعشلا رهظو يكونانألا قرعلا ىفتخا نافوطلا دعبو

 ماظنل سسأو ةيهولإلا ىعدا يذلا دورمنلا ةلود رهظو «ةميدقلا لباب دالب ضرأ ىلع

 ىدانو ءانركذ امك حرصلا وأ جربلا ءانبب ماقو ملاعلا مكحلا ةيلبابلا ةبخنلاو ةيوخألا

 كلت ةداعإ هعابتا لواحيو «كلذ هل ققحت دقو هتماعز تحت ملاعلا مكحت ةيملاع ةموكحب

 ميدقلا ديدجلا دورمنلا ةماعز تحت ملاعلا مكحل ديدجلا يملاعلا ماظنلا وأ ةيملاعلا ةموكحلا

 .لاجدلا حيسملاب هفرعت يذلا

 مهريغو ثومس ناجو زليمدرفلاو سدور ليسيسو رمياهنبوأو دليشتور لآ ماق دقف

 ةيوخأ هبشت ةيوخأ نيوكتي داليملا رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ديدجلا دورمنلا عابتأ نم

 .ةيملاعلا ةموكحلا ءاشنإو ملاعلا مكحل ةريدتسملا ةلواطلا ةيعمجب تفرع ةميدقلا لباب

 حطس ىلع لوألا ينوساملا هرابتعاب دورمنلا ىلإ دتمت اهروذج نأب رختفت ةينوساملاو

 عرتخم وهو لباب جرب ءانبب ماق يذلا ربكألا ءانبلا وهو ةينوساملا ةركف مهلم هنأو ضرألا

 يتلاو ميدقلا خيراتلاب هتجوز لكشتو (ثرولاثلا ) نبالاو مألا هلإلاو بألا هلإلا ةركف

 .ةبوصخ ا هلإب سيماريمس ىمست

 ةنعارفلاو دورمنو ةيهولإلاب ةنعارفلا ءاعداو ةنعارفلا ةراضح يف اًيركف رثأ يذلا وهو

 .لجو زع قلاخلا ىلع ربكتلاو ولعلاو درمتلا نم

 هنأ اك موعزملا هشرع ةمدخ يف ءالعلا عيجشت ىلع ماقو مولعلا بحي دورمن ناكو

 مولعلا هذه تلقنو ةرهزلابو سمشلاب متهاو ةيسمشلا ةعومجملا نارودبو كلفلاب متها

 ةميدقلا لباب ةراضحل دادتما اهنأ يأ ءامدقلا نييرصملا ةراضح اهيلع هويتنا و تهمنا
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 لك يف هراثآ رهظتو «هناطلسل ةعضاخ اهنأ وأ هرصع يف دالبلا لك مكحي دورمن ناك ثيح

 .دورمن كلملا مسا اهيلع قارعلاو ايروسو رصم نم

 ةدحاو ةنيدمو ةدحاو ةلود ىلإ عوجرلاب ملاعلا ةبخنو نوينوساملا نآلا بغريو
 ةيزيلجنإلا ةغللا يه ةغللا هذهو .درفلاو مكاحلا ةوق راهظإو ةدحاو ةغلو دحاو مكاحو

 ةريثك رومأل لاجدلا حيسملا عابتأ اهلغتسي «ةريغص ةيرق ملاعلا لعج يف تنرتنإلا دعاسيو
 .مهبيذاكأ رشنو مهتبطاخمو تنرتنإلل ةمدختسملا بوعشلا ىلع سسجتتلا اهنم

 تحت دحاو ماظنو ةدحاو ةريبك ةلود سيسأتو لباب ىلإ ةدوعلا يف نوينوساملا بغريو

 تاعامجلاو ةينوسالل طيطخت دجويو «ةقراخلا هتردقو ةيهولإلا يعدي دحاو مكاح مكح

 لباب جربل يركفلا زمرلا لثمي جربو عمجم ءانب ةداعإل ةمداقلا ماوعألا لالخ ةيرسلا

 ةقباسلا ةرماؤملا تهتنا امك يهتنت فوس ءرصاعملا ملاعلا ىلع ىربكلا ةرماؤملا اهنإ ميدقلا

 .نيرفاكلا هب هللا كلهم يزمرلا هانعم يف حون نافوط لثم نافوطب ةميدقلا

 لوأ نأ ةقيقحب نورخافتيو نييلبابلا مهدادجأ راكفأ نوعدتسي مويلا نوساملاف

 فرط نم مالسلا هيلع مدآ نم عباسلا ديفحلا ناك يذلاو «نيك- لابويت» ناك ينوسام

 وأ ينوسام لوأ هنوربتعي مهو «نداعملا ةعانص ركتبا يذلا لوألا لجرلا وهو «ليباق

 جرب ءانبب ماق هنأو نافوطلا دعب ينوسام لوأ دورمنلا نوربتعيو ينوساملا ركفلا سسؤم
 دارأ يذلا لوألا صخشلا وهو ء.دورمنلا ناك كلذ «هلإلا ةدابعل ًالكيه نوكيل لباب

 هيدل ناك ؛( ةدحتملا ممألا) لثم ةمظنم ءاشنإ ديري ناكو ةدحاو ةيملاع ةموكح ءاشنإ

 ترابخاو هتاططخم هللا لشفأو ةيهولإلا ىعداف ةدحوم ةيملاع ةموكحل راكفألا كلت

 ؛ةيملاعلا ةموكحلا ةطخ ءاهتنا ىلإ ىدأ امم «ملاعلا يف سانلا قرفتو ةيلبابلا ةراضحلا

 «تايمسملا نم ديدعلا تحن نيئسلا تائم ىدم ىلع ةدوجوم ةينلا تلظ نكلو

 ةينوساملا نإ :نولوقي نيينوساملا نأ ىوعدبو ثيدحلا رصعلا يف روهظلا يف تأدبو
 نأو «ةميدقلا ةيخيراتلا سوقطلا نم «ةيرسلا ةميدقلا نايدألل رشابملا دادتمالا يه

 مكحل نوعديو دحوم نيدو ةدحوم ةموكحو دحوم يملاع ماظن الإ هل حلصي ال ملاعلا

 ظ .لاجدلا وه ديدج دورمن
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 :لوقي ناك اكيرمأل قباسلا سيئرلا بألا شوب جروج نإ ىتح

 .ديدج يملاع ماظن «لبقتسملا لايجأ لجأ نمو انلجأ نم اهلالغتسا بجي ةصرف انمامأ»

 عيطتسن امدنع «ممألا دوقتل ةيملاع ةموكح .باغلا نوناقل سيلو نيناوقلل عضخي ماظن

 ءاكيرمأ ءاحنأ لك يف ةدوجوم نيينوساملا نيرونتملا تامالعو زومر دجن اننإف اذهلو

 انعورشم وأ حجن نآلا انعورشم بوتكم مرهلا قوف راسيلا ىلع رالودلا ةقرو رهظ ىلع

 .«ديدج يملاع ماظن» ةرابع مرهلا لفسأو «؟عورشملا اذه وه اف «حاجنلاب جوت

 .ناسنإلا مدق ةميدق ةرماؤملاف نوريثكلا نظي اى ًاثيدح ًاعورشم سيلو

 يف اهتأشن ذنم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هيلإ وعدت يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلاف

 دورمنلا نمز عورشملا اذه ققحت دقف ًاديدج ًاعورشم سيل يداليملا رشع نماثلا نرقلا

 نمزو مالسلا هيلع ناهيلس انديس نمز اضيأ ققحتو لباب ضرأ ىلع رصنذخوبن نمزو
 ةموكح ةطساوب اهيف مكحتلاو ملاعلا لود ىلع ةرطيسلا ىلع مئاق ماظن وهو «نينرقلا يذ

 ةوعدلاو «نايدألا ديحوت وه مهألا رمألا نكل .دحاو سيئر وأ كلم وأ ميعزو ةدحوم

 رصنذخوبنو دورمنلا نم لكف ءلاجدلاو دورمنلا عابتأ اهيلإ وعدي يتلا ناطيشلا ةدابعل

 زع هللا ةدابع ىلإ ايعد دقف نينرقلا وذو ناهيلس امأو هللا ةدابع ريغ ةدابعل اوعد نيرفاك اناك

 متاخلا يبنلا ةيرذ نم يدهملا وهو نامزلا رخآ ضرألا كلمي سماخ لجر ىقبيو لجو

 هيلإ هراصنأ اوعدي يذلا لاجدلا جورخ لبق هروهظ نوكي ملسو هيلع هللا لص دمحم

 .نوساملا نم اهءاوعأو اكيرمأ هيلإ وعدت يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلل ًاكلمو ًاريعز هفصوب

 ماعلا هانعمب نافوطلاو ؛نافوطلا دعب ًاريدق رهظ دق دحوملا وأ ديدجلا يملاعلا ماظنلاو

 حون نافوط هب دصقي صاخلا هانعمبو ءاهيلع نمو ضرألل رامدو مكاح مالفن ةباهن وه
 «ضرألا ىلع رركت نافوطلا نأ ىري نم كانهو «ميركلا نآرقلا يف هركذ ءاج يذلا ميظعلا
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 برهو ضرألا قرغأ يذلا «سونيف» نافوط لثم ةقباسلا ممألا تايبدأ يف روكذم وهف

 .هدعب اوجرخ مث ضرألا نطاب ىلإو لابجلا يلاعأ ىلإ هنم سانلا

 نيب عارص دعب ةيرموسلا ةراضحلا رمد ًانافوط ةيرموسلا حاولألا تركذ دقو

 ضرألا ىلع هجاتنا مت يذلا نجهملا سنجلا نيبو ءاضفلا نم اوءاج نيذلا نييكانونألا

 .ةيرموسلا حاولألا بسح اذهو

 نم لك كلهأو قرغأو ضرألا مع دق مالسلا هيلع حون نافوط نأ ضعبلا ىريو

 ةيقابلا ةيرذلا نأو «هبر رمأب مالسلا هيلع حون اهعنص يتلا ةنيفسلا بكر نم الإ اهيلع

 ماحو ماس ةثالثلا هدالوأ نم هلسن نم تءاج حون دعب نم
 جو #3: ىلاعت هلوقل ثفايو

 ص برب ري ىف

 .[الال : :تافاصلا]  َنيِقاَبْلأه هير

 هيلع حون موقب اًصاخ ناك امنإو ضرألا معي مل (حون) نافوط نأ ىري نم كانه نكلو
 (17«مالسلا هيلع حون نافوط» انباتك يف كلذ انركذ دقو مهتلدأ كلذ يف مهلو مالسلا

 لاق امك هموق ىلإ هلسرأ امنإو ةفاك سانلا ىلإ ًاحون لسري مل هللا نأ ةلدألا كلت مهأو

 دمحم وه ةفاكلا ىلإ لسرأ يذلا ديحولا يبنلا نأو «1[)"2 :حونا# 00 :لاعت

 0 لات لول يلا ع راك لع مالا هيلع ون نرنايغ فرجت مدآ

 .[7* :ءارسإلا] 6 اًروكَش اًدَبَع اكدت جون َّعَماَنْلَمَح

 هكيإ ديفيد ركذيو نافوطلا دعب ترهظ اهتكلممو ةميدقلا لباب ةنيدم نإف انركذ امكو
 دهعم لباب تناكو اهيف تسسأ ةيرسلا تايوخألاو سرادملا نأ ربكألا رسلا هباتك يف

 نم هيف مكحتلاو ملاعلا ىلع ةرطيسلل ةنس ٠٠0١ ذنم تعضو يتلا ةينيدلا تادقتعملا

 .هناوعأو ربكألا ناطيشلا لبق

 .يبرعلا باتكلا ناد رشانلا (؛ 'ميظعلا حول نافوط) انياتكأ رق 3

 ١ اي حلا 8
 هيلكس
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 ضرألا ٍةرباَبج ُلَوأ .. دورمنلا ما

 دباعملا ىنبو امهوح امو نيرهنلا نيب ام دالب ىلع هناطلس لوألا دورمنلا طسب دقل

 ركذ ثيح رصمو روشآ دالب هكلم لمشو نانبل يف كبلعب يفو لباب يف هتدابعل لكايهلاو

 .همساب مكحيو هاخأ ناك انعورف نأ

 ةيوخألاب هتكلمم ضرأ ىلع دورمنلا اهأشنأ يتلا ةيرسلا تايعمجلا كلت تفرع دقو

 سيماريمس هتجوزو دورمن نم لك ناكو ءنآلا ةيملاعلا ةينوساملا ساسأ يه يتلا ةيلبابلا

 سيماريمس هتجوزو ةكمسلاب دورمنلل زمري ثيح ةيلبابلا ةيوخألا كلت يف زومرلا مهأ

 .ةمامحلاب

 بتاكلل ..ديدجلا يملاعلا ماظنلا ايافخ وأ .«ضرألا لك روطاربمإ) باتك يف ءاج

 :ةعبرأ يه نآلا ةيملاعلا ةسايسلا يف نييساسألا نيبعاللا نأ .فوبرك ي.ف يكيرمألا

 داحتالا جورخ دعب نيصلاو نابايلاو .يبوروألا داحتالاو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 رذحب نيبعاللا ىلع جرفتت تيقب دقف اهنم ميلاقأ عاطقتسا دعب «ةبعللا نم يتيفوسلا

 ةريغصلا قدايبلا يهو ايسور اهضعب كرحت دق ةيوناث راجحأ جنرطشلا ةعقر ىلعو

 .ةيركسعلاو ةيملعلاو ةيداصتقالا تاردقلاب يأت الوأ ةبعللا يف ةمساحلا لماوعلاف

 يف ةفشتكملا ةيطفنلا تاطايتحالا يف ةرطيسلا نم نمكي يملاعلا عارصلا يف رسلا نأو

 يف نمكت /70 لكشتو نط رايلم 47,5 اهنم نط رايلم ١47 زواجتت ال يتلاو ملاعلا

 .ةميدقلا دورمنلا ةكلمتو لباب دالب يه عارصلا ةقطنم يأ .طسوالا قرشلا لود

 بهذلاو طفنلا لجأ نم لباب ضرأل يجراخلا ءاضفلا نم اوءاج نييكونانألا نأ امكو

 .:سشلا نشل اكيرما اضنأ فنداحت

 نويلم 55٠ ردقملا طفنلا نم اهجايتحا فصن اهيضارأ نم جتنت ةدحتملا تايالولا

 يقبتملا فصنلا دروتست امنيب ءايموي ليمرب نييالم 5, 6 لداعي ام يأ ايونس طفنلا نم نط

 نم ايونس نط نويلم ٠١١ عقاوب اهكالهتسا نم ٠١7,17/ يأ طفنلا نم اهجايتحا نم

 اهنمض ةينيتاللا اكيرمأ لود نم اهتاجايتحا نم /78 دروتستو - ةيبرعلا جيلخلا لود

 يسن يم ل ع ل ا م



 811 ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 7/10 قارعلا نمو ١5/ ةيدوعسلا نمو ١57/ ادنك نمو ١6/ اليوزنفو ١9/ كيسكملا

 ./7 , © ايناطيرب نمو /50 ايقيرفأ نمو /” تيوكلا نمو

 ءايحإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لواحت لورتبلاو بهذلا كلذ لجأ نمو

 .ديدجلا يملاعلا ماظنلا وهو ير ىمسم تحت «دورمنلا» ةيروطاربمإ

 ٍتاداحتا ءاشنإ لالخ نم ديدجلا يملاعلا ماظنلا ةركف ديسجت لاجدلا حيسملا لواح دقل

 سيئرلا راشأ دقو .ةدحتملا ممألا ةمظنمل ًافلس دعت يتلا «ممألا ةبصعا اهرهشأ نم ةيملاع

 يملاعلا ماظنلاب ةدحتملا ممألا ماهم طابترا ىلإ «بألا شوب جروج» قبسألا يكيرمألا

 اهب قوثوم «ةدحتم ٌممأ هيف بعلت ماظن» هنأب «ديدجلا يملاعلا ماظنلا» فّرع امدنع ديدجلا

 .«ةدحتملا ممألا يسسؤم ةيؤرو دعوب ًءافو مالسلا ظفح رود

 اًيسايسو اًيركسع لخدتلا قح اهل «ٌةدحتم ٌّممأ» وه نذإ ديدجلا يملاعلا ماظنلاف

 رودلا اذه ىلإ راشأ دقو .يبيلصلا ماظنلا اذهل عاصنت ال ةلود يأ ةدايس يف اًيداصتقاو

 014 لا ريدمو «ةيجراخلا تاقالعلا سلجم» وضع ؛رنريت دليفناتس» يدادبتسالا

 مئاقلا عضولا وهو الأ ؛ةلثمألا دحأ انه» :ًالئاق قارعلا ةمزأ ىلع قّلع امدنع قبسألا
 ...ةلقتسم ةلود ةدايس يف ةدماع ةدحتملا ممألا لخدتت ثيح ؛قارعلاو ةدحتملا ممألا نيب

 اهفظوي ديدجلا يملاعلا ماظنلا وه اهو .«لودلا لك يف فظوت نأ يغبني ةعئار ةقباس هذه

 ةوق لك ىلع ءاضقلا متي ىتح ممألا عم اهفظوي لظيسو ملاعلا لود نم ديدعلا يف ًالعف

 .ههجو يف فقت نأ نكمي

 تايالولا ةزوح يف يركسعلا حالسلا لعج ديدجلا يملاعلا ماظنلا فادهأ مهأ نمو

 رشنو ىضوفلا عنم ةجحب حالسلا عزنو ممألل ةيركسعلا تاردقلا ريمدتو ةدحتملا

 ررحتلا» ناونعب ةطخ م١97١ ماع ةيكيرمألا ةيلخادلا ةرازو تردصأ دقو .مالسلا

 تقّرطت «ملاسُم ملاع يف حالسلل لماكو لماش عزنل ةدحتملا تايالولا جمانرب :برحلا نم

 ةلحرملا يف ةدحتملا ممألا 50 مآل 7 حالسلا عزنل لحارم ثالث ىلإ اهيف
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 ممألل ةعباتلا مالسلا ةوق ةهجاومل ةيركسعلا ةوقلا ٍةلود يأ كلتمت نل» اهدنع ؛ةريخألا

 .«ايجيردت اهتوق ديازتتس يتلا ةدحتملا

 وأ «ديدجلا يملاعلا ماظنلا» نأ وهو انه هيلإ راشي نأ يغبني ةيمهألا غلاب ًارمأ نكل
 لح راتس تحت اهل ةمصاع سدقلا لعجل ططخت «ةيملاعلا ةموكحلا» وأ «ةدحتملا ممألا»

 ممألل ةقباسلا «ممألا ةبصعا يسسؤم ملح وه لب ءاّرس سيل اذهو .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 دعب رشُن يذلا «ةينطابلا ةيطارقويثلا» اهباتك يف «رليم ثيديإ» ةبتاكلا لوقت .ةدحتملا

 ةبصع داحتا سيئر) «ليسيس تربور دروللا نأب ملع ىلع اننإ) :م197١ ماع اهتافو

 يف اهنأب ممألا ةبصع ًايعاد ةدحتملا تايالولا يف اهاقلأ يتلا هتاباطخ يف أبنت دق (ممألا

 .«اهل اسيئر اًرقم سدقلا نم لعجتس اهرمأ ةيابن

 ضرأ ىلع ءاليتسالا وه ةينوساملا تاططخملل ىمسألا فدهلا نأ ضعبلا نظي دق

 ةقيقحلا نكلو دورمنلا كلم ةداعإو لاجدلا مهكلم جيوتت لجأ نم سدقلاو نيطسلف

 ماعلا مكحل ةميدقلا لباب ةنيدم ءانب ةداعإو ملاعلا مكح وه ىمسألا فدهلا نأ يه

 .سدقلا سيلو لباب وه فدهلاف
 حيسملا نومدخي يذلا نوساملا رعاشم غدغدي لازي ال «لكيهلا» ىلإ ةدوعلا لمأو

 هتماقإ نم عنام الو لباب ضرأ ىلع لكيلا ءانب ةداعإو هكلم ةداعتسا ىلإ يعاسلا لاجدلا

 .ةدحوملا ةكلمملا يف ىرخأ ضرأو نيطسلف ضرأ ىلع

 تسوب نطنشاو ةفيحصل هل لاقم يف مالس ةطخ ضرع نيح يكسينجيرب برعأ دقو

 عضوت انيب سدقلا ناميتقَت نيتلود يف صخلتي ةينيطسلفلا ةيضقلل الح هيف حرتقي
 .ةدحتملا ممألا ةياصو تحت ةمايقلا ةسينكو ىصقألا دجسملا مضت يتلا «ةميدقلا ةدلبلا»

 ةقيقح يف ةعدخ وه يذلا لحلا اذه ضرعو ةقطنملاو سدقلا ةرايزب امابوأ ماق دقو

 .رمألا

 ٍفرش وضع ةباثمب هنأب حّرص لجر نم تاحورطألا هذه لثم عمسن نأ ًابيرغ سيلو
 نيع يه ةحرتقملا ةردابملا هذه نوكت نأ وه بيرغلا نكل ؛يبيلصلا يعوسيلا ميظنتلا يف

 مص يم ا ا 1 1 ا عج يا
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 لصوتن مل ام» :هلوقب «غروبسارتس» يف يبوروألا ناملربلا مامأ «عيرق دمحأ» هيلإ اعد ام

 نوكت نأ يغبني يرغلاو يقرشلا اهيَقِشب سدقلا نأ نلعأ ينإف :سدقلا لوح قافتا ىلإ
 ةمصاع لب ءبسحف نيطسلف وأ ليئارسإل ةمصاع نوكت الف ...ةدحوم ةيلود ًاسدق

 .«عمجأ ملاعلل

 اهلعج وأ سدقلا ليودت وحن يملاعلا ماعلا يأرلا لغش لاجدلا عابتأ تالواحم نإ

 ىمسألا فدهلا وحن ماعلا يأرلا اذه بذجل تال واحم يه |نإ ينويهصلا نايكلل ةمصاع

 ةكلمم ءايحإ مهتالواحمو قارعلا لالتحا نم يلاجدلا يكيرمألا عورشملا لامكتسا وهو

 .هلك طسوألا قرشلاو قارعلا دالب مضت يتلاو ةدحوملا دورمنلا

 ىلع ةينبم يه لب «ةعاسلا ةديلو تسيل «يكسنيجيرب» اهحرط يتلا ةطخلا هذه نإ
 ةرملا هذه ديدجلا نكل .م1917/5١ ماع 24١8١ مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق»

 يف «يكسنيجيرب» لوقي .نيفرطلا نم اهضفري نم عم لماعتلا يف ءالعتسالا ةغل وه
 ةقفاوملا نوينيطسلفلا وأ نويليئارسإلا ضفر ام اذإ - امابوأ ةرادإ ىلع يغبني» :هلاقم

 ةدعتسم نوكت نأ - تاضوافملل قالطنا ةطقنك [ةطخلل] ةيساسألا ةغيصلا ىلع

 نأ [ةيكيرمألا] ةرادإلا ىلع نإف هيلع ًءانبو ...ةفلتخم لئاسوب اهتردابم يف رارمتسالل

 بلطتس ةدحتملا تايالولا نإف امهيلك وأ امهدحأ نم ضرعلا ٍضِفُر نإ هنأ نيفرطلا غلبت

 ىلع اًياع ًاطغض دّلوت نأب ةليفك ةوطخ يهو هذه مالسلا ةطخل نمألا سلجم دييأت

 .(درمتملا فرطلا

 البقي نأ (يليئارسإلاو ينيطسلفلا) نيفرطلا ىلع نأ ًاطيسبت رثكأ بولسأب ينعي اذهو

 وأ ًاعوط سدقلا يف ةسدقملا عاقبلا ىلع «ديدجلا يملاعلا ماظنلا» وأ ةدحتملا ممألا ةدايس

 .«نمألا سلجم» فارشإب يركسعلا رايخلا الإ رخآ رايخ ةمث سيلف ًاهرك
 [ةدحتملا ممألل عباتلا] ةياصولا سلجم موقي» سدقلا ليودتو ةياصولا ضرف دعبو

 هتيافك ساسأ ىلع رايتخالا اذه نوكيو .همامأ ًالوؤسم نوكي سدقلل مكاح نييعتب
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 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق» صني امك «هتيسنجل ةاعارم نود ةصاخلا

 24١(2.

لباب وه يلاتلا فدحلا نوكي سدقلا ةيضق نم ءاهتنالا دعبو
 اهجرب ءانب ةداعتساو 

 .يلبابلا لكيملا ءانب دعب هلالخ نم ملاعلا مكحو ميدقلا

 ا تل مم ل ل



 8011 ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 سيما ريمس هدجوزو دورمتلا

 ةينوساملا تايبدأ 2

 يأ ةنجهملا ةلالسلا نم سيماريمس هتجوزو دورمنلا نأ هكيإ ديفياد بتاكلا ىري

 ناكو (يكانونألا) يجراخلا ءاضفلا نم نيمداقلا فحاوزلاو رشبلا نيب جاوزلا ةرمث

 نوعديو مهسفنأ نوهأي اوناك ءالؤهو ١2).ءاضيبلا ةيرشبلا ووذ ةربابجلا مهيلع قلطي
 ساسأ يه يتلا (ةيلبابلا ةيوخألا) ةيرسلا تايعمجلا تذختا دقو مهتدابعل رشبلا ينب

 ةفلتخم ءاسأ تحت نيهلإ سيماريمس هتجوزو دورمنلا نم الك ةيلاحلا ةيملاعلا ةينوساملا

 .ةماححلاب هتجوزو ةكمسلاب دورمنلل زمري ناكف

 ىعدا نيح هل هترظانمو هلادجو مالسلا هيلع ميهاربإ عم دورمنلا ةصق ركذ دقو

 0 كلزُمْلا هلأ هكا ندير ىف مهب َجآَح ىذّلأ َلِإَرَك مل 38 :ىلاعت لاق ةيهولألا

 نم سب كابو أيد هللآ إو مكه َلاَق كسي + نأ َلاَق يبو. يني ىلا منه

 .[؟ 08 :ةرقبلا] 6# َنِمِلَِطلأ مْوَمْلا ىدْب الهنا أَو رَمك ىلا ته مه ٍبِرْمَمْلا َضصاَب ِتأَ ِقِرْثَمْل

 فصن وأ ناسنإ فصن لكشلا ىلع ةكمسلا زسروأ لكش ذخأ دق دورمنلا ناكو

 انيجه هنودك ىلإ كلذ زمريو ةيرسلا تايوخألا مث ةيلبابلا ةيوخألا باحصأ دنع ةكمس
 ريثت يتلا ةكمسلا زمر تذخأ يتلا سيماريمس كلذكو فحاوز فصنو يمدآ فصن

 امل فيضأو بحلا ةهلإل ًازمر تحبصأف ةيسنجلا تاوهشلا مهتادقتعمل ًاقفو نيلبابلا دنع

 لمحت ةمامح ةروص ىلع سيماريمس ترهظف .مهيدل سدقلا حورلا اهتفصب ةماهحلا زمر

 .نصغلا لماح ينعي سيماريمس مسا نأ ىلإ ةفاضإلاب ءنوتيز نصغ
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 نم مهكولم نآل ءايناطيرب يف كولملا تاناحج وص ىلع ةمامح لا شقن دجن نأ بجعالو

 .ةميدقلا ةيلبابلا ةيوخألا عابتأ

 ةحلإلا مأ «طعءه» «اير» وأ تاومسلا ةكلمب مهدنع «سيماريمس» تفرع دقو

 تدبع كلذكو ةيناعنكلا ةينوساملاو ةيلاحلا ةينوساملا دنعو ءامدقلا نييلبابلا ىدل ءارذعلا

 يف دورمنلا هديش يذلا لباب جرب ىلإ ةبسن جاربألا ةبحاص تورتشع مساب سيماريمس

 .لباب

 نم ةذوخأم مايأ ةثالث دعب هتمايقو هنفدو حيسملا بلص ةركف نأ هكيإ ديفياد ىريو
 بلص دق «زومت» مساب فرع يذلا «سونيف» نإ لوقت يتلا ةيلبابلا ةينيدلا تادقتعملا

 باب ىلع تعضو يتلا ةرخصلا تجرحدت هنفد نم مايأ ةثالث دعبو فهك نم نفدو

 .تفتخا دق هتثج نأ الإ .ءفهكلا

 دوجوم بقللا اذهو .ديسلا يأ «لعب» بقل لمح دق دورمنلا نإ مهذنع كلذكو

 ىلع قلطي كلذكو ««لعبلا» بقل جوزلا ىلع قلطي ثيح ةيبعشلا تايبدألا يف اندنع

 ةينيتاللابو «انودام» مساب ةيلاطيإلاب مجرتتو يتديس يأ «يتلعب» بقل سيماريمس

 نأ يف سيماريمس نبا «سوتينو» بألا هلإلا رود بعل دورمنلا نإ لاقيو ««ايمود ايمب»

 ”نسمازيمتس ةيرذ لإ مري نرحزلا ةيهغ نأ و [اعمدحلاو

 ةعانص متي مايأ ةثالث دعب هتمايقو «زومت» وأ «سونيف» ةافو ىركذب لافتحالا لالخو

 يف كلذ لعف ىلع نويناطيربلا داتعا دقو ةيسمشلا نابلصلا هيلع شوقنملا يلحملا كعكلا

 ةداعلا هذه نويمطافلا لخدأ دقو «ةيلبابلا تادقتعملا نم دمتسملا ديعلا وهو حصفلا ديع

 يفو رصم يف رطفلا ديع سوقط نم يلحملا كعكلا لمع حبصأو مهمكح ةرتف رصم يف
 .مالسإلاب اهل ةقالع ال ةميدق تاداع اهلكو اضيأ حارفألا

 .دحاو نايك ةيلبابلا ةيوخآلاو ةسينكلا نأ ىلع هلك كلذب هكيإ ديفيد لدتسا دقو

 رخآلاو راسيلا بوص امهدحأ رظني يذلا نيسأرلا وذ ينوساملا رسنلا زمري :ًاضيأ لوقيو

 .«سونانإ» رود يف دورمنلا ىلإ ًابرغو ًاقرشوأ نيميلا بوص

 و ا م ا
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 اهذخأ يتلاو ةيلبابلا ةيوخألا وأ ةيلبابلا ةديقعلا زئاكر مهأ نم رشبلاب ةيحضتلا ربتعتو

 يدوهيلا دوملتلا اهيلع صن ةينيد سوقط لجأ نم نآلا ىتح اهنوسراهيو دوهيلا مهنع
 اهئادأ نم ملاعلا لود لك يف هعابتأ اهب موقيو لاجدلا حيسملا ةنايدب ةصاخ سوقط يهو

 ةفلختملا لودلا يف رهقلا تاطلس قيرط نع كلذ متيو ءاوملعي مل مأ كلذب اوملع ءاوس

 .ةيومد ةقيرطب تاماصتعالا ضف وأ باهرإلا ىلع ءاضقلا ةجحب ثلاثلا ملاعلا يف

 اًيداع ًارمأ ناك ةيلبابلا تايوخألا يف ةينيدلا سوقطلا لجأ نم رشبلاب ةيحضتلاو

 همد نم برشلاو محللا اذه نم اولكأي نأ ةنهكلا بلطي ثيح تايرورضلا نم وهو

 لافطألا قارحإ سوقط ايناطيرب يف ويردلا ةعامج تثرو دقو عابتألل هنم رئاطفلا عنصو

 .ةيلبابلا ةيوخألا نم مخض لجر لكش ىلع لاثمت نطب يف
 لافتحالا قفاوي وهو انحوي سيدقلا ديعب لفتحت ةينامورلا ةسينكلا نأ هكيإ هركذ امو

 «04111/585» ةكمسلا هلإلا «ناوأ» مساب فرع يذلاو هتمايق دعب ٍلبابلا «زومت» ديعب

 .«انحويل» رخا اهجو ربتعي يذلا

 تاعمج اهسرامت يتلا ناطيشلا ةدابعب ةصاخلا سوقطلا يف ةطروتم ةيلبابلا ةيوخألاو

 صقرلاو رانلا لاعشإو لافطألا حبذ سوقط اهنمو ةفلتخملا ملاعلا لود يف ناطيشلا ةدابع

 .اهوح

 ةينوساملل بستني نم «رفانت ةقالع ىه .رمألا ةقيقح يف نايدألاب ةينوساملا ةقالع نإ
 ءمظعأ ناك يفخ ام نكل «توملا ىتح نيدلا اذهب ددشتي نكلو مألا هنيد ىلع ىقبي

 هلل طقف ءالولا نأو دورمنلا لكيه وه موعزملا لكيلا نأو ةثالث ثلاث هللا نإ نولوقي

 .تالبعزخلاب مهتقو نوضقيو دوسألا رحسلا نوسراهي امك ؛هريغ دحأل سيلو

 مهف .نويهص ينب عابتأ مه لعفلابو «ناطيتسالا ىلإ بسنت رخآ ىنعمب ةينوساملا
 بيذاكأ ضحم هذه .هثيرو وه ىسوم هللا يبن نأو موعزملا لكيملاب مهتقالع نوددري

 ىنعمب وهو موعزملا هلؤلل هنونبي لب لكيفا نوجرختسي ال مهنإ ذإ ميتعتلاو ليلضتلل
 .( دو رمملا) نكاحولا روعألا خا
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 يف ةسايسلاو ةفاقثلاو لاملا رومأ يف نومكحتي نم مه مهنإف ليومتلا ردصم نع امأ

 .يحانملا ىتش يف ملاعلا

 تاباصعو كلملا ناسرف لكيملا ناسرف مهف يركسعلا مهحانجو مهشيج نع امأو

 .لكيملا ناسرف ايفاملا

 بذج يف اهحاجن ءارو رسلا ىه ةمظنملا هذه عابتأ اهب عتمتي يتلا ةريبكلا ةيرسلاو
 سوقطب ةمظنملا هذه ىلإ باستنالا ديري نم موقي ذإ «ةمهملا تايصخشلا نم ديدعلا

 ىلع مرحي يذلا نيميلا مسق وه كلذ نم مهألا نكلو «داحلإلا ةجردل لصت ةبيرغ
 .لتقلا هريصم نوكي ةمظنملا نع جرخي نمو «ةعامجلا كرتي نأ بستنملا

 ال اءعزج الإ سيل ايفاقثو ايسايسو ايداصتقا ملاعلا ديعص ىلع تاريغت نم ثدحي ام
 هلافغتسال ملاعلا دسج يف مسلاك ةمظنملا هذه هتثب يقالخأ ريغو يمارجإ لمع نم أزجتي

 ملاعلا هابتنا تفل يذلا نكلو ةكباشتم اهطويخ «ةيوتلم قرطب ةمومسملا مهفادهأ قيقحتو

 يف كونبلا ربكأ دحأ سيئرل نينامثو نيتنثا ةنس ةريهشلا لتقلا ةيلمع يه اهتروطخ ىلإ
 ىلع ةثداح لا تفنصو ةينوساملا باتكو ةديقع يف دجوي امل ةهباشم ةقيرطب اقنش ايلاطيا
 !!راحتتنا اهنا

 هيلع دواد هللا يبنب اهل ةلص ال يهو دواد ةمجنب فرعي امو ةماحلا مهزومر نمو

 .مالسلا

 تناكو «ةذوعشلاو رحسلا مولع يف زومرلا ىوقأو مهأ نم ربتعت ةيسادسلا ةمجنلاف

 سنجلا طبرت تناكو «ىثنالاو ركذلا نيب طابترالا سدقت ةميدقلا ةينثولا تانايدلا

 وأ ؛لعبو راتشع وأ ءسيماريمسو دورمن ةدابع سوقط ةصاخ «ةينيدلا اهسوقط ضعبب

 تانايدلا ىق نآلا ىح ةزغتنم تاشراملا هذه تلاز امو :نسوخايو:نسونبق كيدورفا

 .اهسوقط لك يف ناطيشلا ةدابعو ةثيدحلا ةينثولا

 ءيركذلا وضعلل زمرك ىلعألل هسأر ثلثم لكشب لثمي ميدقلا ركذلا زمر ناكو

 ركذلا داحتاب يأ نيزمرلا عاتجابو ءلفسألل هجتم ثلثم لكشب ناك ىثنألا زمرو
 .ةيسادسلا ةمجنلا جتني ىثنالاو
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 ناك يذلا «لحز»و .«نافمر»و .«كولوم» ةهلآلل زمرت ةيسادسلا ةمجنلا تناكو

 .نيينادلكلا دنع ربكألا هلإلا ناكو «ةيسادسلا ةمجنلاب هل زمري

 نآلا ىتح لازي الو «نيذوعشملا لبق نم امدختسم ناك ةيسادسلا ةمجنلا زمر ًاضيأ

 .ةريرشلا حاورألاو ناجلا ءاعدتسال ةيناطيشلا مولعلاو رحسلا يف مدختسي

 يهو ةيملاعلا ةينوساملاو ةيلبابلا ةيوخألا ىلإ نومتني نيذلا لكيلا ناسرف ةيوخأو
 ةيوخأ ةياحل يداليملا رشع يداحلا نرقلا تايادب يف دارفأ ةعست نم تسسأت ةيعمج

 ىلع رمحألا بيلصلا اهراعش تذختا دق (لكيملا ناسرف) ةيوخألا هذه (9101) نويهص

 تاالالس راعش وهو نييقينيفلا ىدل سمشلا زمر وأ رانلا بيلص وهو ءاضيب ةيفلخ

 سمشلا ةدابع قدأ ىنعمب وأ سمشلا اهراعش يتلا لباب ةيوخأ ىلإ دوعي يذلا ةبخنلا

 .سيماريمس هتجوزو دورمنلا يه يتلا

 ةقاطلا وأ رمقلا ىلإ ةثيدحلاو ةميدقلا ةينوساملا تايبدأ يف ًاضيأ زمرت سيماريمسو
 .جوز الب تبجنأ يتلا مألا ىلإو ةفلتخملا املاكشأب ةيوثنألا

 (01عولغ (0نععم) عراش يف ندنل ف سيزياو سيماريمس ىمظعلا مألا لفحم عقيو

 (١).«ىمظعلا ةكلمملا»

 لكيملا ناسرف ةعامجو (51028) ةيتركسنسلا ةغللاب سمشلا ينعت نويهص ةملكو

 وأ يضارتفالا ودعلا باهرإلا ىلع هبورح يف نآلا دمتعملا هشيجو لاجدلا دونج مه

 ضرأ اهل سيل ةلقتسم ةلود مهو ثيدحلا رصعلا يف مالسإلا اهب دصقي يتلا رسلا ةملك

 ةلودب» فرعتو 2"”رصم اهنم ةديدع لود يف تارافس اهو ناكيتافلا اهرقم بعش وأ

 لثم ةددعتم لود يف باهرإلا ىلع ةيكيرمألا بورحلا يف اوكرتشا دقو «اطلام ناسرف

 .اهريغو رتوو كالب ةكرش مسا تحت لاموصلاو قارعلاو ناتسناغفأ

 تاعبرم لكش ىلع ءادوسو ءاضيب ةيار ةينوساملا تايوخألاو ناسرفلا تاراعش نمو

 .هكيأ ديفيد - ربكألا رسلا - ١

 .قشمد - ةرهاقلا يبرعلا باتكلا راد رشانلا - قارعلا وزغو اطلام ناسرف ةلود انباتك أرقا -؟
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 يذلا ةبقارملا جرب كلذكو ةمجمجلاو ماظعلا مهتاراعش نم كلذكو رونلاو مالظلل زمرت

 .يمرهملا لكشلا ًاضيأ هنمو لباب جرب ىلإ زمري

 راعشو سابل يه يتلا ةينوساملا ةطرشلا ةوق ىلإ زمرت ءادوسلاو ءاضيبلا تاعبرملاو

 لاجدلاو ةينوسالل مهعوضخ ىلع ليلد اذهو ىرخأ لودو اكيرمأو ايناطيرب يف ةطرشلا

 .لكيشلا نسرفو

 رحسلاب ةصاخلا ةيرحسلا سوقطلا ىلإ زمرت ماظعلاو ةمجمجلا راعش كلذكو

 كيليزاب ىلع راعشلا اذه دجتو هسوقط يف رشبلاب ةيحضتلا ىلع دمتعي يذلا دوسألا

 ةمجمجلا مساب ةيوخأو ةيعمج كانهو «ناكيتافلا يف ةبلاصتملا هحيتافمو سرطب سيدقلا

 نماهوين يف «لاي» ةعماج نم ةبرقم ىلع لباب ةيوخأ نم ةبخنلا مضت اكيرمأ يف ماظعلاو

 تايالولل سيئر نم رثكأ تجرخ دقو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب توكتيكنوك يف

 .نبالاو بألا شوب جروج مهنم ًارخؤم ةيكيرمألا ةدحتملا

 لصألا ةيكيرمألا هوهب دوهش ةيوخأ راعش وهف ةبقارملا جرب وأ لباب جرب راعش امأو

 دنع زمرلا يف مرهلاو جربلا نيب قرف الو «ةيحيسم ةيعمج اهنأب نيريثكلا تعدخ ىيتلاو

 .نوساملا

 زمر مهدنع وهو (ةنعارفلا) نييرصملا ءامدق دنع زومرلا مهأ نم ًاضيأ سمشلا زمرو

 ىلع سمشلا هلإ نوتآ دابع ضرفب هلإلا ةدابع ديحوت نوتانخأ نوعرفلا دارأ يذلا هلإلا

 .ًارحتنم لتقلل رمألا هب ىهتناو نومآ نم ًالدب نييرصملا

 ةرهز تمدختسا ثيح ثيلثتلا ةديقع تفرع نم لوأ يه ةميدقلا ةيلبابلا ةيوخألاو

 .زومتو سيماريمس ةكلملاو دورمن :يلبابلا ثولاثلل زمرك قبتزلا

 تحوتساو ةيرآلا لباب ةكلم تالالس نم اهنأ ابروأ يف ةيكلملا تالالسلا تدقتعا دقو

 دعب |ميف تحبصأ مث هسأر ىلع دورمنلا اهعضي ناك يتلا نورقلا تاذ ةذوخلا نم اهناجيت

 لكش ىلع ةيهلإلا ةطلسلاو يكلملا ذوفنلا ىلإ زمرت نورق ةثالث اهل ةيندعم ةبصع نع ةرابع

 .قبئرلا ةرهز

 يس سل ب وسل ل ا ل م ب يجو م
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 تايوخألا لكف «مهدنع دوبعملا ديسلا وه يذلا ناطيشلا ينرق ىلإ نازمري نانرقلاو

 .هللاب ذايعلاو لاجدلاو ناطيشلا ةدابع دمتعت ةيرآلا لباب ةيوخأ نم ةقثبنملا

 مهف اذهلو «ةيلبابلا ةيناطيشلا ةنايدلا زئاكر نم ءامدلا كفسو رشبلاب ةيحضتلاو

 .ربكألا ناطيشلل ًابرقت رشبلا نولتقيو ةرمدملا بورحلا نوميقي
 نمو ةرئاطلا ةيلحسلا خولوم مساو زومت مسا دورمن اهلمح يتلا ءامسألا نمو

 !!خولومو زومت نيهلإلا نيذهل ًايركت ءايحأ لافطألا قرح مهسوقط
 لافطألاب ةيحضتلاب ةقلعتملا ناطيشلا ةدبع سوقط يف اهركذ جار يتلا ةهلآلا نمو

 ةخسن وهو جربلا يناب هنأب فرع يذلاو ةينانويلا ريطاسألا يف فورعملا سوتورك هلإلا

 .دورمنلا نم ىرخأ

 .انه هلاجم سيل رثكأ ليصفت ىلإ جاتحي ناطيشلا ةدابع عوضومو
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 ةيداليملا ةئسلا سأر داليملا دايعأو دورمنلا

 داليملا ةرجشو

 ىرخألا تاذايدلا ىلإ تلخد يتلا ةيلبابلا دايعألا دجوت زومرلا ىلإ ةفاضإلاب
 نم ةبلجتسم ةقيقحلا يف اهنكل مهدئاقع نم اهنأ ةنايدلا كلت عابتأ اهنظو ةيحيسملاك

 .ءادفلاو بلصلاو ًالثم ثيلثتلا ةديقع لثم ةينثولا دورمنلا دئاقع

 نم :(«جنورتسمرأ تربره» هفلؤم لوقي «ةدرجملا ةقيقحلا» ناونعب ريغص بيتك يفف

 ؟ةينثولا نم مأ سدقملا باتكلا نم «داليملا ديع انءاج نيأ

 ميدقلا هيدهعب سدقملا باتكلا يف درت مل داليملا ديع ةملك نإ فراعملا ةرئاد لوقت

 .ةينثولا نم ةيحيسملا ىلإ تبرست امنإو نييراوحلا نع لقنت ملو ديدجلاو

 :بتاكلا فيضيو

 ًازكترم نكي ملو «ةيكيلوثاكلا ةسينكلا قيرط نع ءاج امنإ داليملا ديعب لافتحالا نأ اهب
 ةيكيلوثاكلا فراعملا ةرئاد هلوقت ام أرقن انوعدف ةسينكلا كلت ةطلس ىوس ةطلس ةيأ ىلإ

 :هصن اذهو م ١11١ ةعبط يف لافتحالا اذه نع

 ىلع ليلد لوأو «ةيكيلوثاكلا ةسينكلل ىلوألا دايعألا نم ًادحاو داليملا ديع نكي مل

 يف رياني رهش ةيادبب ةصاخلا ةينثولا تاداعلا تلوحت دقف ..رصم نم ءاج امنإ لافتحالا اذه

 ةقيقحلاب كيلوثاكلا ءابآلا لوأ فرتعيو «داليملا ديع ىلإ تلوحت «ميدقلا ينامورلا ميوقتلا
 موي ةبسانمب ةريبك ةبدأم ماقأ وأ لفتحي ناك ًادحأ نأ سدقملا باتكلا لجسي مل :ةيلاتلا

 نم نولعجي نيذلا مهدحو مه-دوريهو نوعرف لثم- نيئاطخلاو نيمثآلا نإ ؛هداليم
 .«ميظعلا جاهتبالل ةبسانم ملاعلا اذه ىلإ مهئيجم موي

 غ2 يل ل
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 :م ١555 ةعبط يف لوقت يهف ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد امأ

 باتكلا نم صن الو نويراوحلا الو حيسملا ال - داليملا ديع يأ - دجوي ملِو ..»

 .(«ةينثولا نع - دعب اهيف - ذأ لب سدقملا
 :اهوق م ١15 5 ةعبط يف ةيكيرمألا فراعملا ةرئاد نع «جنورتسمرأ تربره» لقنيو

 .حيسملا داليم يأ ثدحلا اذه ىركذ ديلختل لافتحالا أدب يداليملا عبارلا نرقلا يفو»

 ينامورلا لافتحالا موي يف دبألا ىلإ هب لفتحي نأب ةيبرغلا ةسينكلا ترمأ سماخلا نرقلا يفو

 .«ةدكؤم ةفرعم حيسملا داليم ةفرعم مدعل ارظن ««لوسا داليمب ميدقلا

 :بتاكلا لوقيو

 نوسرحي اوناك ةاعرلا نأ اهدافم ليجانألا نم ةلدأب ءاتشلا يف دلوي مل حيسملا نإ

 لبق امنإو «ءاتش نيطسلف يف ثدحي نكي مل رمأ وهو «حيسملا داليم تقو ًاليل مهمانغأ

 !!ربوتكأ فصتنم

 ةفرعملل ةديدجلا جزريه-فاشت فراعم ةرئاد نع «جنورتسمرأ تربره» فيضيو

 :املوق ةينيدلا

 ىلع داليملا ديعب لافتحالا خيرات دمتعا ىدم يأ ىلإ ةقدب ررقن نأ انتعاطتساب سيل»

 لي ناك يذلا ءربمسيد نم نورشعلاو سمانا وه هخيراتو ىنثولا «ايلامورب» لافتحا

 ير عبارلا ىلإ ربمسيد نم رشع عباسلا نم دتمي ناك يذلا (ايلانروتاس» لافتحا

 سمشلابو ةنسلا يف موي رصقأب لافتحالا ىلع ًاضيأو «لماك عوبسأ ىدم ىلع يأ «هنم
 تاداعلا يف ةدشب نيخسار ناينثولا «ايلامورب»و «ايلانروتاس» الافتحا ناك دقف «ةديدحجلا

 نيذهل تناك اذلو ..امهولهاجتي نأ نييحيسملا لع بعصلا نم ناك هنإ ثيحب ةيبعشلا

 نييحيسملا نإ ثيحب ةريبك ةيبعش |امههتجهبو امههحرمو |امهبخصو امههجرهبب نيلافتحالا

 يف فيفط رييغت ثادحإ عم |هبب لافتحالا اولصاوي يكل ًاببس اودجو نيح اودعس

 ىلع ىندألا قرشلا ينو برغلا يف نويحيسملا ظاعولا جتحا دقو ءاهبولسأو امهحور
 نيب ام ويحيسم مهتا |نيب «حيسملا دلومب اهب لافتحالا مت يتلا ةهفاتلا ةثباعلا ةقيرطلا

171 
 1 ا ل



0 5200-0-0 03 
 ٍضرألا ٍةرباَبَج لوأ .. دورمنلا مالا

 اذه مهذاختاب سمشلا ةدابعو ةينثولاب نييبرغلا مهناوخأ - تارفلاو ةلجد - نيرهنلا

 .ةاًيحيسم ًاديع ىنثولا لافتحالا

 عبارلا نرقلا لبق نويحيسملا ناكو هاّينثو ناك ينامورلا ملاعلا نأ ركذتن نأ بجي

 نوينثولاو ةموكحلا تناكو - نوديازتي اوناك نإو - ددعلا ثيح نم ةلق يداليملا

 ينامورلا ملاعلا ناكس نم فولألا تائم أدب «ةينثولا عم ةاواسملا مدقب اهايإ ًاعضاو عبارلا

 نمافلا ءالؤه نأ ركذتن نأ انيلعو «ةيبعش تاذ اهتقو تحبصأ يتلا ةيحيسملا نولبقي

 لافتحالا اذه اهزربأ ناك يتلا ةينثولا ديلاقتلاو تاداعلا مضخ يف اوعرعرتو اوأشن

 .هنع يلختلا يف نيبغار اونوكي مل

 فارتعا ىطعأ فيك حرشي جزريه - فاشت فراعم ةرئاد يف دراولا لاقملا اذه سفنو

 تطعأ فيكو «نيينثولا دنع سمشلا ةدابع موي ناك (سمشلا موي) دحألا مويب نيطنطسق

 يتلاو (ةملظلاو رونلا نيب عارصلا ىلع موقي ةيسراف ةنايد يهو) ةيوناملا ةديقعلا تاريثأت
 فارتعا - نارمألا ناذه ىطعأ فيك «دحاو ءيش سمشلاو وه هلإلا نبا نأ ىرت تناك

 نرقلا يينثو - يوناملا بهذملا تاريثأتو ءسمشلا ةدابع مويب نيطنطسق روطاربمإلا

 .هلإلا نبا داليم ديع هتيمستل .هلإلا سمشلا دلومب هيف نولفتحي يذلا ينثولا مهناجرهم

 ؟نيينثولا دنع سمشلا ديع وأ داليملا ديع لصأ وه ام ءانه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو

 ًاريرش ةيغاط دورمنلا ناك دقف هسفن دورمنلا دنعو لباب لهأ دنع ةنماك ةباجإلاو

 نب ليباق لسن نم هنأ انركذ دقو ملاعلا ىلع هتاروهظ دحأ يف هسفن لاجدلا حيسملا هنظأ

 يربطلا كلذ ركذ (ى اهنم بجنأو ليباق لسن نم ةأرماب جوزت ًاحون نأ ًاضيأ انركذو مدآ

 .هخيرات يف

 ترشن ئجافملا هتوم ذدعبو ؛نسمأ نيم انهما ناك ىتلا همأ جوزت هنإ لاقيو

 كتيير



 801/1 ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 ءيحور نئاك لكش يف ةايحلا ديق ىلع لظ دورمن نأ اهدافم ةريرش ةديقع سيمأ ريمس

 ام وهو «ةتيم ةرجش عذج يف ةليل تاذ تتبن ًائاد ًارارضخا ةرضخم ةرجش نأ تعداو

 كلت روزي دورمن نأ سيمأ ريمس تمعزو «دورمن تيملا نم ةديدج ةايح قاثبنا ىلإ زمري

 ناكو ءاياده اهقوف كرتيو ةنس لك نم هداليم ديع ىركذ يف رارضخالا ةمئادلا ةرجشلا

 ةرجشل يقيقحلا لصألا وه اذهو «ربمسيد نم نيرشعلاو سماخلا دورمن داليم خيرات

 .داليملا ديع

 حبصأو «ةسدقملا ءامسلا ةكلم» حبصت يكل اهططخ يف سيمأ ريمس تحجنو

 .«سدقملا ءامسلا نبا» - ةديدع ءاسأ تحت -دورمن

 نبا لاجدلا حيسملا وه هذه ةينثولا ةدابعلا سوقط يف دورمن حبصأ روصعلا رم ىلعو

 دورمنو سيماريمس -لفطلاو مألا تحبصأ يلبابلا ماظنلا اذه يفو ءسمشلا هلإ لعب

 هسفن لاجدلا حيسملا :ةاعووخ يأ «ةدابعلا كلت روحم احبصأ - ىرخأ ةرم دلو يذلا

 .ىرخأ ةرم ةيهولإلا يعديل نامزلا رخآ جرخيس يتلا

 نادلبلا يف اهؤاسأ تددعتو «ملاعلا ءاحنأ يف هذه «لفطلاو مألا» ةدابع ترشتنا دقو

 «سيويدو ٍليبيس» ايسآ يفو «سيروزوأو سيزيا» ايمس رصم يفف «ةفلتخملا راطقألاو

 دجو تبتلاو نابايلاو نيصلاو نانويلا يفو ««روبرتيبروجو انويشتروف) ةينثولا امور يفو

 .ليوط نمزب حيسملا داليم لبق «لفطلاو مألل» ليثم
 ةيحيسملا قارتخا نم لاجدلاو دورمنلا وأ لاجدلا حيسملا عابتأ عاطتسا اذكهو

 .اهلهأ ليلضتو

 كلت برغلا يف ساسيركلا داليملا ديع تالافتحا يف دجوت يتلا ةينثولا رومألا نمو
 اوناك دقف لصألا ةينثو ًاضيأ ةداعلا هذهو ءايادهلا اهيلع نوقلعي يتلا ءارضخلا ةرجشلا

 مهتامالعو مهزومر ةسدقم اهنإ نولوقي ةرجش ىلع نوقلعي

 ةايحلا ةرجش اهنومسي اوناكو ةسدقملا ةرجشلاب نولفتحي اوناك ىمادقلا نيينثولا نإ

 طئارشلاب اهنونيزي كلذكو تاناويحلا ليثامتو ًاروصو ةضفلاو بهذلا اهيلع نوقلعيو
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 ضرألا ِةَرِباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا غ8

 ةرجشلا لوح نوصقريو ءاهب اهنوطيحيو عومشلا نم ديدعلا نودقوي مث روهزلاو
 ةداع تءاج انه نمو رجفلا ىلإ قرتحت عومشلا نوكرتي صقرلا لالخو ديعلاب الافتحا

 ْ 217مل (ددغ ليؤل ةرجش

 نيبو ةيبرغلا ةيحيسملا يف داليملا دايعأ سوقطو تاللافتحا نيب جمدلا اذه رمأ دوعيو

 «ميظعلا ناتناتسنوك» روطاربمإلا ىلإ عجري رمألا دورمنلا ةدابعو ةيلبابلا تادقتعملا

 نيد حنم ررقو .ةميدقلا امور يف نيدلا هبعلي ناك يذلا رودلا اديج يعي ناك يذلا

 هعابتأ رثاكت نأ دعب «ةيروطاربمإلا يف يمسر نيد ةناكم اليوط امور هتبراح يذلا حيسملا

 «ناتناتسنوك» مغرأو .ةيروطاربمإلل يلخادلا نمألا بلج اذكهو ؛مهسفنأ نامورلا نم

 يمسرلا نيدلا وه حبصأ ديدجلا نيدلا نأ اب ةيحيسم ءامسأ ذاختا ىلع هدالب يينثو عينح

 .ةلودلل

 دق يتلا تاعارصلاو تاعازنلا بنجتي ىتح نيتنايدلا ديحوت يرورضلا نم حبصأو

 هرضح يذلا داليملا دعب 7١05 ةنس يف ريهشلا «اقين» رمتؤم ناكف .ةيلهأ برح ىلإ يدؤت

 نم ةبيرق دئاقع لاخدإب نيتنايدلا نيب جزملا ىلع قافتالا هيف متو نيبناجلا نم نابهرلا

 .دئاقعلا نم اهريغو ثيلثتلا ةديقع لثم دحوملا نيدلا يف كرشلا

 ءارسأ نولمحي اوحبضأ نيذلا نيينثولا نابهرلاب جعت امور ةسينك كلذب تحبصأف

 .ةينثولا مهتديقع حيسمتل مهتصرف تناكف .هتنايد تفرح يذلا حيسملا نوعبتيو ةيحيسم

 .ةيلبابلا ةيدبعتلا رئاعشلاو تادقتعملا جامدإ مت اذكهو

 نم اهريغ عم لعف (ىك ةيحيسملا قارتخا هعابتأ ةطساوب لاجدلا حيسملا عاطتسا اذكه

 .ىرخألا عئارشلا

 تاينيثالث ةيادب يف الإ يحيسملا دقتعملا يف هجامدإ متي ملف لافطألل هاياده-و يلاح ا هلكشب ليون اباب ١-

 فرط نم هل جيورتلا متو ضيبألاو رمحألا سابللا تاذ ةيصخشلا هذه عادتبا مت دقف .نيرشعلا نرقلا

 ىتح ملاعلا دالب فلتخم يف هارن انحبصأ ثيحب هميمعت هاجتا يف تعفد يتلا يهو .«الوكاكوك» ةكرش

 امل جيورتلا متي ةبيجعلا هتاردق كلذكو لافطألل هاياطعو «ليون اباب» ايازم تلاز الو .ةيمالسإلا

 .ةيرصعلا (نيسلا فرط نم فثكم لكشب

 هيي سس يدع يلا بي ب ببجبحجس



 18 11 ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 رذعلا ميرم ةديسلاب هبشأ زومت لمح يهو ةمومآلا زمر سيماريمس روصب يلاطيإ مسر :ةاردكلا مم رف ةكسلا ةنشأ زوم امج هو ةماوم'
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 ضرألا ٍةرباَبَج َلَّوَأ .. ٌدورمنلا !ا# ا

 مو المدلل سا ويررفب حج
 انني يل

 ىلإ زمرت يتلا يه سيريزوأ سمشلا هلإ ةجوزو ءارذعلا سروح مأ ربتعت ةيرآلا ةيرسلا تايعمجلا

 .سمشلا هلإ هنوريتعي يذلا دورمنلا ةجوز سيماريمس ةكلملا نم ةخسن سيزيإ ربتعتو هلإلا مأ

 يع ل ا و يف يع 71



 16 111 ةيرلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 ةهلآ اهنأ فبكو اهتروطسأو ءامدقلا نييلبابلا دنع سيماريمس ةكلملا ةروطسأ حضوت ةروصلا

 .ًاضيأ نوساملا دنعو مهدنع سمشلا



 ضرألا ِةرباَبَج َلَّوأ .. ٌدورمنلا ل9 6 ا

 .ةلاسر ملستت سيماريمس ةكلملا حضوت ةيتيز ةحول

 سس



 88181 ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 .يقيرغإلا عباطلا ىلع ةتوحنم يف سيما ريمس ةكلملا
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 قيمت عضوت ملىبل ةطراش عدقا * وس 1604 هوب ل اج لع ع و
 كد م لعرطمب طن وما < و + .. رق ويعم باسل تاسرأاس مر قفا موتسلا ةريؤجسم ريومملا ريآل نم حرت ىلص تمبسو مام فلا ةجرا وع نسق تححر ألاسلا طباع

 ةييشم هاما هيه كامو ناز م لك صوم تصر رج قرط مو رف 5 2 نع نيو ذويها قف واوخألاو لايشللا ى لال ل روثم] هالو بإب دقلب ىلع نمشي منام يما ةراص دهيم

 (5 83/826872 مرسم فن اليبريملا بضحلا ةنارح ل لرسم ىنسلالا مرشدا

 .كانه ةيرثألا ندملا مهأو ًايلاح قارعلاو (روشأو لباب) يدق قارعلا حضوت ةطيرخ

 ع



 180111 ةيرلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب

 .دورمنلا لبج يف نيجاموك ةكلم ضاقنأ

 .(زومت - سيماريمس - دورمن) يلبابلا ثولاثلا لثمت زومر دحأ قبنزلا ةرهز



 رم



 18111 لاجدلا حيسملا وه دورمنلا

 ةريخأ ةملك

 لاجدلا حيسملا وه دورمتلا

 حيسملا هسفن وه دورمنلا له «دورمنلا رمأ نم هانضرع ام دعب هسفن حرطي لاؤس
 أشنأو ملاعلا مكحل ىعس هنإو ةيهولإلا هؤاعدا اهنم ةدع رومأ يف ههبشي هنإ مأ ؟لاجدلا

 ؟دحوم يملاع ماظنو ةدحوم ةموكح وأ ةدحوم ةلود

 نوكي نأ نكمملا نم لهو لاجدلا فاصوأل اًليلق دوعن لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو

 ؟ريخألا نمزلا ىتحو ديعبلا نمزلا يف اًرضاح
 انركذ امك نيرظنملا نمو ميدق وهف ةيرشبلل ميدقلا لوألا نمزلا شاع لاجدلا معن

 ىلص لاق امك لاجدلا مهموق اورذنأ دق ءايبنألا لك نأ ليلدلاو انل ةقباس ثادحأ يف كلذ
 :لاق ثيح ننسلا باحصأ هاورو ملسو هيلع هللا

 اهتيأ مكيف نئاك وهو «هتمأ هرذنأ دقو الإ يلبق يبن نكي مل هنإف ءلاجدلا مكرذنألا

 (0) .«ةمألا

 دقو الإ يبن نكي مل هنإف ءلاجدلا مكرذنأ «لاجدلا مكرذنأ «لاجدلا مكرذنأ» :لاقو

 7 دم ىذا

 (7.0هموق حون هرذنأ دقل .هموق رذنأ دقو الإ يبن نم ام .هومكرذنأل ينإ» :لاقو

 نورذني ال ءايبنألاف ةقيقح وهف «ديعبلا نمزلا ذنم اًدوجوم ناك لاجدلا نأ يأ

 ينعي اذهو «عقوتم مهمهادي رطخ نم مهمر رمأب مهماوقأ نورذني مهف ماهوألاب مهماوقأ
 يأ ةددعتم ةريثك تاروهظ هل نأو نامز يأ يف رهظي نأ عقوتم ناك لاجدلا نأ امإ نيرمأ

 ؟ءايبنألا نمز يف ةرم نم رثكأ رهظ دق هنأ

 .«هدعب نم نويبنلاو حون هرذنأ هب هتمأ رذنأ الإ يبن نم هللا ثعب ام» ةياور يفو دنسملا يف دمحأ هاور ١-

 .(هيلع قفتم) !هيحيحص يف ملسمو يراخبلا هاور -7

 ا ا ا ل ع يبسلا
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 ضرألا ِةرِباَبَج َلَّوَأ .. ٌدورمدلا #4

 حيسملا نأ ىرأ ينإف ءاهضرفأ الو يتاجاتنتساو يبأر ضرعأ ينأ يتاداع نم نألو

 رهظ دق ةقباسلا ثيداحألا يف ملسو هيلع هللا لص يبنلا هفصو !ى لاجدلا وأ لاجدلا

 مو ةفلتخم لاكشأب ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع نيقباسلا ءايبنألا نمز هميدق روصع يف

 حيسملا هسفن يعدي يأ حيسملا لكش يف ريخألا وهو ةمألا هذه يف ريخألا هروهظ الإ ّقِبي

 .مالسلا |مهيلع ميرم نبا ىسيع

 روصعلا يف لاجدلا تاروهظ نع ملسو هيلع هللا لص يبنلا ثدحت نيح اذهلو

 لك بسح ةددعتم نوكتس هءامسأ نأل .همسي ملو لجدلا هفصوب هركذ هلبق ةميدقلا

 ١7( .لاجدلا حيسملا مساب هركذف ريخألا هروهظ نع ثدحت نيح امأ «هيف رهظي نامز

 وه وأ ؛لطابلاب َّقحلا يطغي هنأل ًالاّجد باذكلا يّمُّسو ؛ةيطغتلاو ٍلَجَدلا نم ءباّذكلا :لاججدلا ١-

 .ضرألا يف حاس اذإ ّلَجَد نم ًالاّجد يمس ليقو «مهل هّوميو سانلا ىلع سبلُي لاَججدلاف هوما

 .لاجَّدلا يمس هبو «ِباَّذَكلا هٌّوَمُلا :لجاّدلاو (برعلا ناسل) يفو

 دوُيَي نم لجر لاََّجَّدلا حيسملا :هديس نبا .هُيِذَكو هرْخس هّلُجَد اهنإو «باذكلا حيسملا وه لاَّجَّدلاو
 .لطابلاب ّقَحلا لُجْدَي هنأل كلذب يمس .ةمألا هذه رخآ يف جرخي

 .ُنارِطَقلا :ٍةَمانو ِربْرك «ُلْيَجّدلا (طيحملا سوماقلا) يفو
 .ءانجلاب ُهَمْسِج َّمَع وأ هب ُهالَط :َريعَبلا َلَجَدو

 .ٌضرألا ّجْعَي ِهّنأل :ٌحيسملا ُلاََجَّدلا :هنمو

 :نم وأ ءَارْرَس ضرألا َيِحاوَن ٌمّطَقو «عّماجو ءٌقّرْخأو بدك :ّلَجَد وأ

 «لطابلاب ِههِبوُمَتل ٍبَمَّذلاِب َلطو ىَّطَغ :ًاليِجْدَت َلَجَد
 ُفْعَبَْت ٌرونُكلا ّنأل هيام وأ ٍبَهَّذلل :ٍلاجّدلا :ّنِم وأ

 .ةنوعَبْني مهنأل مِهِطاَقْلِل :سانلا لجُد نم وأ

 .َدادغَي َرْبَح :حتفلاو رسكلاب َُلْجَدو

 .ًالاّجد ُباَّذكلا يّمّسو ءىَّنلا يوت :لْجَّدلا :ةغللا لهأ لاق

 .ةراجتلل عاتملا لمحت ةميظعلا ةعامجلا :ةلاجّدلا بابلا نمو

 .هَيلجد ذقف هتيطغ ٍءيش لك :ديرد نبأ لاق. ٌلّجدم ريعبلاو ؛نارِطَقلاب هتيَلط اذإ ءريعبلا ُتْلَجَد لاقيو

 ب ل ل ب
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 رخآ ةيدمحملا ةمآلا يف هروهظو لاجدلا نع لماشلا عماجلا ثيدحلا اذه مكيلإو

 :نامزلا

 ضرألا هجو ىلع ةنتف نكت مل اهنإ !سانلا اهيأ اي) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هتمأ رذح الإ ايبن ثعبي مل لجو زع هللا نإو ءلاجدلا ةنتف نم مظعأ مدآ ةيرذ هللا أرذ ذنم

 .ةلاحم ال مكيف جراخ وهو ممألا رخآ متنأو ءايبنألا رخآ انأو .لاجدلا

 .ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو .هسفن

 !سانلا اهيأ !هللا دابع اي .الامشو انيمي ثيعيف «قارعلاو ماشلا نيب ةلخ نم جرخمي هنإو

 يبن الو يبن انأ :لوقيف أدبي هنإ .يبن لبق هايإ اهفصي مل ةفص مكل هفصأس إف اوتبثاف

 مكبر نإو روعأ هنإو ءاوتومت ىتح مكبر نورت الو «مكبر انأ» :لوقيف ينثي مث يدعب

 نإو .بتاك ريغ وأ بتاك نمؤم لك هؤرقي «رفاك» هينيع نيب بوتكم هنإو ءروعأب سيل
 أرقيلو هللاب ثغتسيلف هرانب ىلتبا نمف «ران هتنجو ةنج هرانف ءارانو ةنج هعم نأ هتنتف نم

 لوقي نأ هتنتف نم نإو .ميهاربإ ىلع رانلا تناك |ى امالسو ادرب نوكتف .فهكلا حتاوف

 هل لثمتيف «معن» :لوقيف 2؟ كبر ينأ دهشتأ كمأو كابأ كل تثعب نإ تيأرأ» :يبارعألل

 .«كبر هنإف هعبتا ىنب اي» :نالوقيف همأو هيبأ ةروص يف ناناطيش

 مث نيقش ىقلت ىتح راشنملاب اهرشني اهلتقيف ةدحاو سفن ىلع طلسي نأ هتنتف نم نإو

 هل لوقيو هللا هثعبيف يريغ ابر هل نأ معزي مث «هثعبأ ينإف اذه يدبع ىلإ اورظنا» :لوقي

 (؟ كبر نم» :ثيبخلا

 ىنم كب ةريصب دشأ طق تنك ام هللاو لاجدلا تنأ .هللا ودع تنأو هللا يبر» :لوقيف

 .«مويلا

 نإو .تبنتف تبنت نأ ضرأللا رمأيو رطمتف رطمت نأ ءامسلا رمأي نأ هتنتف نم نإو

 رمي نأ هتنتف نم نإو .تكله الإ ةمئاس مهل ىقبي الف هنوبذكيف يحلاب رمي نأ هتنتف نم

 آ تيمي سحعجس نا ل ل ل ا بو
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 هنإو .اعورض هردأو رصاوخ هدمأو همظعأو تناك ام نمسأ كلذ مهموي نم مهيشاوم

 نم بقن نم امههيتأي ال ةنيدملاو ةكم الإ هيلع رهظو هئطو الإ ضرألا نم ءىش ىقبي ال
 مظقنم تع رهلألا تيرضلا دنع لزني تح «ةتلدض فويتنلاب ةكتالملا هنيقل الإ [يباقتأ

 جرخ الإ ةقفانم الو قفانم اهيف ىقبي الف تافجر ثالث اهلهأب ةنيدملا فجرتف «ةخبسلا

 .صاالخلا موي مويلا كلذ ىعديو «ديدحلا ثبخ ريكلا يفني اى اهنم ثيبخلا يفنتف ءهيلإ

 ؟ذئموي برعلا نيأف :ليق
 دق مهمامإ |نيبف .حلاص لجر مهمامإو .سدقملا تيبب مهلجو «ليلق ذئموي مه :لاق

 صكتني مامإلا كلذ عجرف .حبصلا ميرم نبا ىسيع مهيلع لزن ذإ حبصلا مهب يلصي مدقت

 اهنإف لصف مدقت# :هل لوقي مث هفتك نيب هلي ىسيع عضيف «ىسيع مدقتيل ىرقهقلا يشمي
 .«تميقأ كل

 هءاروو نوحتفيف «بابلا اوحتفا» :ىسيع لاق فرصنا اذإف مهمامإ مهب ىلصيف

 ..جاسو ىحم فيس وذ مهلك يدوهي فلأ نوعبس هعم لاجدلا

 نإ» :ىسيع لوقيو .ابراه قلطنيو ءاملا يف حلملا بوذي |مك باذ لاجدلا هيلإ رظن اذإف

 ىقبي الف دوهيلا هللا مزهيف «هلتقيف يقرشلا دل باب دنع هكرديف «ينقبست نل ةبرض كيف يل

 رجش الو رجح ال ءىشثلا كلذ هللا قطنأ الإ يدوه هب ىقاوتي لجو زع هللا قلخ ام ءىش

 .ملسملا هللا دبع ايل :لاق الإ «قطنت ال مهرجش نم اهنإف ةدقرغلا الإ «ةباد الو طئاح الو

 .«هلتقا لاعتف يدوب اذه

 حبذيو بيلصلا قدي اطسقم امامإو الدع |ىح يتمأ يف ميرم نبا ىسيع نوكيف

 ءانحشلا عفرتو «ريعب الو ةاش ىلع ىعسي الف «ةقدصلا كرتيو ةيزجلا عضيو ريزنخلا
 هرضت الف ةيحلا (مف) يف هدي ديلولا لخدي ىتح ةمح تاذ لك ةمح عزنتو .ضغابتلاو

 نم ضرألا أالمتو ءاهبلك هنأك منغلا يف بئذلا نوكيو اهرضي الف دسألا ةديلولا رضتو

 برحلا عضتو «هللا الإ دبعُي الف ةدحاو ةملكلا نوكتو ءءاملا نم ءانإلا المي امك ملسلا

 ىتح مدآ دهعب اهتابن تبنت ةضفلا روثافك ضرألا نوكتو اهكلم شيرق بلستو اهرازوأ

 ةهحسح يوما ا 7 ا يبل
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 نوكيو مهعبشتف ةنامرلا ىلع رفنلا عمتجيو مهعبشيف بنعلا نم فطقلا ىلع رفنلا عمتجي
 صخري امو هللا لوسر اي :اولاق .تامهبيردلاب سرفلا نوكيو لاملا نم اذكو اذكب روثلا

 .اهلك ضرألا ثرحت :لاق روثلا يلغي اف :ليق ادبأ برحل بكرت ال :لاق ؟سرفلا

 رمأي ديدش عوج اهيف سانلا بيصي دادش تاونس ثالث لاجدلا جورخ لبق نإو

 رمأي مث اهتابن ثلث سبحت نأ ضرألا رمأيو اهرطم ثلث سبحت نأ ىلوألا ةنسلا ءامسلا هللا

 رمأي مث اهتابن يثلث سبحتف ضرألا رمأيو اهرظم يثلث سبحتف ةيناثلا ةنسلا يف ءامسلا

 اهتابن سبحتف ضرألا رمأيو ةرطق رطقت الف هلك اهرطم سبحتف ةثلاثلا ةنسلا يف ءامسلا

 .(ينابلألا - عماجلا حيحص) .ثيدحلا رخآ ىلإ فلظ تاذ ىقبي الف ءارضخ تبنت الف هلك

 الجر تيأرف ةبعكلا دنع مانملا يف ينارأ هللا لوسر لاق - لاق رمع نبا نع عفان نع

 قتاوع ىلع هدي اعضاو ءام رطقت هتملو تلجر دق ةمل لاجرلا نم ىرت ام نسحأك مدآ

 الجر تيأر مث ميرم نبا حيسملا اولاقف اذه نم تلقف رعشلا لجر تيبلاب فوطي نيلجر

 نطق نباب سانلا نم تيأر نم هبشأك ةيفاط ةبنع هنيع نأك ىنميلا نيع روعأ اططق ادعج
 .لاجدلا حيسملا اذه اولاقف اذه نم تلقف تيبلاب فوطي نيلجر قتاوع ىلع هيدي اعضاو

 .(دنسملا يف دمحأ هاور)

 كلتل سيلبإ قلخ (ى رشبلا ناحتماو ءالتبال هللا هقلخ مدآ ةيرذ نم صخش لاجدلاف

 لاجدلاو ربكألا نجلا ناطيش سيلبإف ,«يداعلا ناسنإلا هاري ال يأ نجلا نم وهو ةمهملا

 .ىلاعت هللا هملعي تقول نيرظنملا نم امهالكو ءربكألا سنإلا ناطيش

 لتق يذلا مالسلا هيلع مدآ نب ليباق وه لاجدلا نأ مهنم ًاداهتجا ضعبلا ركذ دقو

 .ملعأ هللاو ليباق دافحأ دحأ هنأ ىرأ يننكلو «ةيرذ هلو هلتق دعب برهو ليباه هاخأ

 نافوطلا دعب هروهظ اهنم خيراتلا رم ىلع روهظ نم رثكأ هل لاجدلا نأ ىرأ كلذكو

 تاروهظ هلو .دورمنلا كلملا مساب رهظف ةيهولإلا هؤاعداو ةيملاع ةكلممل هسيسأتو

 هنأ ابنك يعدي ثيح حيسملا مساب نوكي هل روهظ رخآو ءانه اهركذل لاجم ال ىرخأ

 .مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا دي ىلع هكلهم نوكي اذهلو «ميرم نبا حيسملا
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 دوهيلا نم هعابتأ ةطاسوب ملاعلا ىلع هترطيس ريخألا لاجدلا روهظ تامدقم نمو

 ىوعد تحتو همساب نآلا ملاعلا مكحت يتلا ةيملاعلا ةينوساملا نم مهريغو ةنياهصلاو

 داحتالا ةماقإ ةيلمعلا مهتاوطخ نمو ةيملاعلا ةموكحلاو ديدجلا يملاعلا ماظنلا قيقحت

 .ةيقرولا تالمعلا ماظن ءاغلإل اًديِهَت داحتالا لودل ةيدقنلا ةلمعلا ديحوتو يبوروألا

 ملاعلل يداصتقا رايهنا ةعانصب لاجدلا عابتأ موقي ةيدقنلا تالمعلا ماظن ءاغلإ لبقو

 ةردابملا ريدم ريلجنابس ديفاد لوقي اذه يفو .دحوم يملاع يأ يداصتقا ماظن نالعإ مث

 ةدابعب دهعتيس مل ام ديدجلا يملاعلا ماظنلا لخديس دحأ ال :ةدحتملا ممألل ةيبكوكلا

 .ديدجلا رصعلا اذهل ايناطيش اًسيركت لانيس ملام لخدي فوس دحأ الف «سيلبإ

 كنبو ةيلود ةطرش ةوقو دحوم يلود شيج : يه ديدجلا يملاعلا ماظنلا اذه تاودأو

 تانايدلا لك ءاغلإ دعب دحوم يملاع نيدو ةدحتملا ممألل ةعضاخ ةموكحو .دحوم يلود

 .ملاعلا ءاذغو ةعارزلا ىلع ةرطيسلاو ةيلاحلا

 .ضرألا تحت نوجس يف هنجس متيس يملاعلا ديدجلا ماظنلا اذه ىلع قفاوي ال نمو

 لوحت باتعأ ىلع نحن» ١995 ماع ةدحتملا ممألا يف اًندحتم رلفكور ديفيد لوقي

 يملاعلا ماظنلاب لودلا عيمج لبقت ىتح ةبسانم ةيملاع ةمزأ وه هجاتحن ام لكو يملاع

 .«ديدجلا

 هنأ ضعبلا نظ امهمو لطابلا لعف امهم ةياهنلا يف رصتني فوس قحلا نأ نمؤن اننكل
 لاق امك راصتناو ولع ىلإ قحلا ةلودو رادحناو لاوز ىلإ لطابلا ةلودف ءراصتناو ولع يف

 هللا لأسنو 1١[. : ةلداجملا] # يرعى هلأ كرِإَقلْسَرو أنأ تربيت هَمأ بتك)» :ىلاعت
 نأ موي انتانسح نازيم يف نوكت نأو ةحلاصلا انلامعأ رئاسو اذه انلمع انم لبقتي نأ ىلاعت

 دمحم انديس ىلع كرابو ملسو مهللا ٌلصو هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ةمايقلا موي هاقلن

 هبحصو هلاو

 فلؤملا

 م ل ا
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 .ةديدع تنرتنإلا ىلع عقاوم تا
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 1011 روطس ين بتاكلا

 روطس يف بتاكلا

 .ليلجلادبع دمحم ميكح ادبع روصنم -

 ١966. ةرهاقلا ديلاوم نم -

 .م ١111/8 سمش نيع ةعماج قوقحلا يف سناسيل ىلع لصاح -

 نم ديدعلا هل ةيمالسإلاو ةيبرعلا تالجملاو فحصلا يف ةباتكلاو ةاماحملاب لمعي -

 تاءاقللاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تالجملاو فحصلا يف ثاحبألاو تارادصإلا

 .ىرخأ تاغلو ةيزيلجنإلا ةغلل هبتك ضعب تمجرتو ةيبرعلا تايئاضفلا ىلع
 َتَرْنَأ ًاعونتم ًاباتك ١0١ ددع 7017 ماع ىتح هل تردص يتلا بتكلا ددعو

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةبتكملا

 :ه4ل تردص يتلا بتكلا نم

  .نامزلا رخآ ثادحأل مداقلا ويرانيسلا -

 .ةعاسلا طارشأو ملاعلا ةياهن -

 .ملاعلا اهرظتني ةرشع -

 .دوهيلا تاططخمو سومادارتسون تاؤبنت -

 .ءانفلا ىلإ ةيادبلا نم جوجأمو جوجأي -

 .محالم ةياهنلاو نتف ةيادبلا -

 .ةعاسلا تبرتقاو -

 .ملاعلا يف يرس ميظنت مدقأ -

 .جنرطش ةعقر ملاعلا -

 ؟اًّرس ملاعلا مكحي نم -

 .ىربكلا ةينوساملا رارسأ -

 .ةياغلل ةيرس ةينوسام قاروأ -

 .ةياهنلاو ةيادبلا - ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا -
 .تاءوبنلاو نتفلا ضرأ قارعلا -
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 .تاءوبنلاو ءايبنألا ضرأ ماشلا دالب -

 .نامزلا رخآ ناميإلا لقعم زاجحلا دالب -

 .فونلا ناطلسو كرويوين -

 .ةماجحلاب ءافشلا تازجعم -

 .نحلا دراط -

 .نجلا ةهجاوم -

 .ناطيشلا دئاوم -

 .نجلاو باشعألا -

 .جاوزلل ةوعد -

 .ادومرب ثلثمو سيلبإ شرع -

 .ًابيرق ملاعلا ةياهن -
 .م71١7 ليئارسإ ةلود ةيابن -

 .ةمداق ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا -

 .رظتنملا يدهملا -

 .ليئارسإو اكيرمأ رامدو ةيابن -
 .ةباحصلا ءادهش -

 .يوبنلا تيبلا لهأ ءاسن -

 .لسرلاو ءايبنألا تاجوز -

 .ةباحصلا تانب -

 .ةنحلاب تارشبملا ءاسنلا -

 .راتلاب تارقنللا ءاسلا -

 .نيرخآلا ةفرعم يف ةسارفلا -

 :ءايبتألاءاديإو ءاردؤاد

 .يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلاو لوسرلا تويب -
 .يهلإلا يحولا نيمأ مالسلا هيلع ليريج -

 ع ا ل ا م ل ل ل



 811 روطس يف بتاكلا

 .ةسدقملا بتكلا تاءوبن يف طسوألا قرشلا -

 .لاجدلا ةهجاوم يف يدهملا -

 .ةياهنلا باتعأ ىلع ماشلا -

 .مالسلا هيلع مدآ انوبأ -

 .دوهيلا ةياهنو ةعباسلا برحلا -

 .ليئارسإو اكيرمأ ةياهبنو نودجم ره -

 .روهظلا كشو ىلع رخآ مادص ينايفسلا -

 .ةينوساملا اهئارو نم بورحو تارماؤم -

 .ةيفخلا ةينوساملا لاجدلا ةموكح -

 .ةيناثلا داع موق ىلإ حون موق نم ممألا كاله -

 .اطلام ناسرف ةلود -

 .ةرئاطلا قابطألا - ادومرب - ستنالطأ - ضماغلا ثولاثلا -

 .نيروحسملاو ةرحسلاو رحسلا ملاع -

 .ىرخألا ةايحلا -

 .ماركلا ةكئالملا ملاع -

 .فوهكلا باحصأ ةهجاوم يف جوربلا باحصأ -

 .رظتنملا نيدلا حالص -

 .رشلا روطاربمإ ناخ زيكنيج -
 .قرشلا نم درام وكالوه -

 .داوج ةوهص ىلع روطاربمإ كنلروميت -

 .ءاهدلا ريمأ نايفس يبأ نب ةيواعم -

 .برعلا ةيهاد - صاعلا نب ورمع -

 .ةرساكألاو ةرصايقلا رهاق ديلولا نب دلاخ -

 .ةنحلا سراح ناوضر -

 :ناعلا و زا فلناوح



 5 يار وو

 ضرألا ِةرباَبَج لّوأ .. دورمنلا قه

 .ةمايقلا لاوهأو ليئارسإ -
 .رشحلا موي -

 .توملا كلم -

 .هللا اهبحي لامعأ -

 .ناسنإلل ىقيقحلا ودعلا نيرقلا -

 نيم لا نطو ررخا ناقل هيي يع نطاربلا د

 .ربغألا ةيناروطلا بئذ كروتاتأ لامك ىفطصم -
 .ةيوامسلا تانايدلا يف منهج -

 .ملاعلا ةياهبنو تاسوريفلا برح -

 .ملاعلا مكحت تامظنمو تاالئاعو تاللالس -

 .ةينوساملا مهتلاتغا ريهاشمو ءامظع -

 .ةيمأ ينب ةيغاط - يفقثلا فسوي نب جاجحلا -

 .يحلإلا يحولا ةهجاوم يف لاجدلا -

 ١ :ناعولا كارل معلا

 .لاجدلا روهظل ريخألا ديهمتلا -

 .هيلع ىّرتفملا ديشرلا نوراه -

 .تولاج نيع لطب زطق ناطلسلا -

 .رانلا يف ءابآو ةنجلا يف ءانبأ -

 ' .ماحرألا ةلصو [مههقوقعو نيدلاولا رب -

 .ةينوساملا تاططخملاو نويهص ءامكح تالوكوتورب -

 .ةميركلا راجحألاب ءافشلا -

 .ىطنلطألا ةربقم ادومرب ثلثم -

 ةرارساللو ةيبعشلا تاروثلا -

 .لايخلاو ةقيقحلا نيب تورامو توراه -

 .كوب سيفلل ةضوعبلا نم نيملاظلا كالهو هللا دونج -

 يسع م لا ل را ا ل 0



 0181 روطس يف بتاكلا

 .ةريخألا ةيملاعلا برحلا -

 .ناسنإلا عم هعارصو ناطيشلا -

 .مالسإلا يف ةينوساملا سسؤم أبس نب هللادبع -
 .ديدجلا يملاعلا ماظنلل ةسدقملا ةرفشلا يكيرمألا رالودلا -

 .ديدجلا يملاعلا ماظنلاو نيرونتملا ةبعل -

 .لاجدلا ناوعأو توملا راجت رلفكور لآ -

 .ناهثع ينب نيطالسو ةينامثعلا ةلودلا -

 .ميظعلا حون نافوط -

 .ناطلسلا ميرحو ينوناقلا ناميلس ناطلسلا -
 .ةياهنلا باتعأ ىلع ماشلا -

 .مالسإلا يف ةينوساملا سسؤم أبس نب هللا دبع -
 .مايهو نايلس ..قشاعلا ناطلسلا -

 .ةثادحلا ىلإ ةفالخلا نم ايكرت -

 .مالسلا هيلع ناميلس يبنلا كلملا -

 .ملاعلا ىلع ىربكلا ةرماؤملا -

 .ليئارسإ ينب نم اوسيل مويلا دومب -
 .يملاعلا مالعإلا روطاربمإ خودرم -

 .تاروثلاو نتفلا ثيدح -

 (ةرهاقلا - قشمد) يبرعلا باتكلا راد نم اهعيمج بلطت ةعونتم ىرخأ بتكو
 .ىربكلا تابتكملاو



 1011 سربنلا

 ل ةمدقملا

 0 ا 0 نيينادلكلا ضرأ ىلع دورمنلا - ١

 ال ا را حم نيرهنلا نيب ام دالب ضرأ ىلع نوينادلكلا

 11 ةعونتملا مولعلاو نيينادلكلا كولم ةدرانلا «

 54 ةفيدقلا ةورمتلا ةييدمو نينا لكلا ركقو كلت ايما ءابم 4 لبازالا

 50 أ اللا ب موا طة دورمنلا دالب نيينادلكلا دالب يف ةايحلا ه٠

 0 ا 0 01 هنامزو دورمنلا ٠

 41107 يووم ا وسمو يدا انتم م 1 قالا دوهيلا دنع دورمنلا ركذ ٠

 ا ااا مااا خلا اممم (وحلاك) دورمنلا ةنيدم ٠

 ه7 مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأو دورمنلا -؟

 50٠ ا دورمنلا نمز يف مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأ ٠

 0ك لجو زع هللا ةدابع ىلإ هابأ وعدي ميهاربإ *

 ا ل مام لجو زع هللا ةدابعل هموق مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد

 د مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأو دورمنلا نيب ٠

 ٠ هيلع ميهاربإ قارحإب رمأ يذلا كلملا يف نيرسفملا لاوقأ السلام....  6"

 6 و وم لباب دالب ضرأ ىلع ميهاربإو دورمنلا راثآ مهأ -'

 00 0 0000 5 «ايسروب» ضرأ ىلع ميهاربإ ماقم .

 ا ا اا (لباب جرب) لباب حرص ب

 5 باتكلا لهأ دنع جربلا ءانب ركذ ٠
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 يضرألا ٍةرِباَبَج َلَّوأ .. ُدورمتلا عاق #4

 ٠ ل ا ال (دورمنلا حرص) لباب جرب ريمدت 1

 اال ووو ماا طا تاما لباب جرب فصو

 ٠ لل ثيدحلا رصعلا يف ىرخأ جاربأو لباب جرب

 ٠ اذ ا مو ةعاسلا تامالع نم ناينبلا يف يلاعتلا

 ا سس واما ع جام (ةبيبصلا ةعلق) دورمنلا ةعلق ه

 قارعلا نم يقارعلا يدوهيلا (فيشرألاو) دورمنلا راثآ ةقرسو ليئارسإ

 يكيرمألا شيجلا ةطساوب 11

 - ل ا و طم ع ةيرسلا تايعمجلاو دورمنلاو لباب ١ 11640

  6:نضرألا لع ةيردلا تايوحألا لوا باتحمجلا طاخت ةاذدبو نويوسوسلاا 163

 ٠ اهل ارك ةةنوا دحوملا يملاعلا ماظنلا أشنأ نم لوأ دورمنلا

 ٠ اندر 0 ةينوساملا تايبدأ يف سيماريمس هتجوزو دورمنلا

 ٠ انانأب احم داليملا ةرجشو ةيداليملا ةنسلا سأر داليملا دايعأو دورمنلا

 لاجدلا حيسملا ره دورمنلا .. ةريخأ ةملك 0 0 0

 ا يو وا سس رداصملاو عجارملا مهأ

 ا ل روطس يف بتاكلا


