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 ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد





 ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 نيمألا نسح

 رشع نماثلا دلجملا

 تاعوبطملل فراعتلا راد



 ةسداسلا ةعبطلا
 م17٠1 اه

 تاموبطملل فراعتلا راط
 نينسحلا ةيانب - شاكد عراش  كيرح ةراح  توريب  نانبل

 لاا تاو اور و
 :.اقكأآ ١ ؟ا9190م : سكاف هدككاأ ١ "الاآةو ١رل_ ١9١1" :فئاه

 دوك " م7519 :ليابوم



 ةنرقلا

 اروح

 ةدرقلا

 اهنع دعيتو ةرصبلا ةظفاحم لامش ةنرقلا ةنيدم عقت

 ةيادب يف تأشن ('مك17١١١) اهتحاسم غلبت م1874 ةنس

 ةلودلا تامجه دض ٍقاو نصحك يداليملا نماثلا نرقلا

 اهيف طبارتو جودزم روسب تطيحأ اهنإف اذلو «ةيسرافلا
 ةنرقلل يجيتارتسالا عقوملا ناك اذكهو ةيماح رارمتساب

 ىلع رطيست اهنأل كلذ «تقولا كلذ ذنم مامتها عضوم

 ًاديدج ًايعافد أطخ كلذب نوكتف تارفلاو ةلجد يداو

 عقوملا بناج ىلإو برعلا طش اتلد ىلإ فاضي
 دكؤيو ةريبك ةيراجت ةيمهأ اهل نإف ديجلا يجيتارتسالا
 نأ ذإ خيراتلا اذه لبق ةدوجوم تناك ةنرقلا نأ ضعبلا

 عباسلا نرقلا يف ةيراجت ةطحم اهيف اوماقأ نييلاغتربلا
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 لك داتعملا ريغ م١187 ماع تارفلا ناضيف رمد دقل

 ةنرقلا تضرعتف دادغبو ةرصبلا نيب ةعقاولا ةقطنملا

 خاوكأ آلإ م1877 ماع اهيف نكي مل ثيحب ماتلا بارخلل

 اخوك )٠5١ 1٠( ىلع اهددع ديزي ال بصقلا نم

 نيفظوملا نم ىلوألا ةجردلاب مه سانلا ضعب اهنكسب
 ضعب دوعت ةنرقلا تذخأ تقولا كلذ ذنمو نيينامثعلا

 بناج ىلإ اهيف تماق امك ىلوألا اهتلاح ىلإ ءيشلا

 رسل عل رك

 بتكمل ةثيدح تايانب فئارصلاو بصقلا خاوكأ

 نم اهريغو كرامجلا ةرئادو فارغلتلا ةطحمو ةيماقمئاقلا

 . ةماعلا تاسسؤملا

 ةعلقلاب فرعت ةريغص ةيرق ةئيدملا هذه تأشن اذكه

 اهل ةرواجملا قطانملا نم ناكسلا اهيلإ حزن دقو

 اهضرأ ةبروصخل ةريبك ةيرق نمزلا رورمب تحبصأف
 .اهيف نيرهنلا ءاقتلالو

 .تارفلاو ةلجد نارتقا نم ءاج اهمسا نأ ودبيو

 ددجو اهؤانب عسو مث بايسارفا لآ مايأ يف تمدهت

 يلع ىلإ ةبسن (ةّيلعلا)ب تفرع ةريبك ةعلق تحبصأ ىتح

 . بايسارفأ نبا اشاب
 يف بايسارفأ لآ مكح لاز ىتح كلذك اهمسا لظو

 ةنرقلاب اهتيمست ىلإ سانلا داعف م171١ ه117/8 ةنس

 ًايلحم فرعت ةروهشم ةميدق ةرجش مويلا اهيف دهاشيو
 . 6 مدا ةرجش مساب

 اوراشأو نييبوروألا ةلاحرلا نم ددع ةنرقلا راز دقو

 م657١" ةنس كيردرف زاريش يسنرفلا ةلاحرلا مهنمو اهيلإ
 .ةنرقلا ةعلقب رهنلا رادحنا نع همالك يف هون ذإ

 ركذو م1687 ةم دردلا نوج ًاضيأ اهركذ امك

 ةلجد رهن يقتلي «موي وحنب ةرصبلا هغولب لبق هنأ فيك
 .ةنرقلا اهل لاقي ةعلق كانه موقتو تارفلاو

 يناطلسلا سابع



 سولوأ هرق

 اهنأ الإ ةيلوغملا ةيكرتلا لئابقلا نم ةليبقلا هذه
 لوط ءارج نم اهتغل تدقف دق ءدركلا نم نآلا ةدودعم

 ال تداعف (قارعلاب) يلدنم ءاحنأ يف داركألل اهتنكاسم

 خرؤملا اعد ام كلذ ًائيش ةقباسلا اهتغل نم فرعت

 نم اهنأ عم ةيدركلا رئاشعلا نمض اهركذي نأل يوازعلا

 .نامكرتلا رئاشع

 ةليبقلا هذه ركذ اهيف درو يتلا قئاثولا مدقأ نمو
 مهنم ىبجت يتلا بئارضلا رادقم يف ردص يذلا نامرفلا

 ءانثأ مهسيئر ناكو ه١١١١ ةنس كلذ روهلك يتليبق عم

 هدلاو ناك هلبقو . كب حاتف نبا كب زيزع دودحلا ديدحت

 . كيب دايس نبا كب هناخ

 ديعب دمأ نم ةيلصألا اهتغل تعيض اهنأ ظوحلملاو
 ىلع «ةيكرتلا مهتغل مهنايسن خيرأت قيقحتلاب فرعُي الو
 نوفرعي ال اهلاجر ضعب تيأر دقو :لوقي يوازعلا نأ
 .ةعيش مهو كرت مهنأ ًالامجإ نوملعيو «ةيكرتلا ريغ

 :اهعورفو

 .يلوتباق وأ لوتباق - ١

 ءصجلا جك لصأو (يي هنيجك) ينيجك ١

 : يجتفن - "

 هيلإ ةبسنلاو ءدلج ىنعمب مرج اهلصأو دنومرج - 4

 . (َئومَرَج)
 .رقبلا ةباكر ينعتو يراوسواك

 .دنو هكاك - *

 ناكر: هنوكلا نم لو هللا نماوترعر ملا فلوو
 كب ركب همسا نبا هلو ةيكلم ةبترب اشاب رديح مهسيئر
 (ينامشتلا ةلينلا يف يلد يكد تاثك نييترء ناك
 . "7ةلصأ هيف ةهبش ال اذهف كرتلا نم مهنأ امأو

 شيورد قيرفلا ١187( - 187) ةيدركلا قارعلا رئاشع :يوازعلا (1)

 .” 14 /دودحلا ريرقت :اشاب

 (لابج) غاد هرق غاب هرق - سولوأ هرق

 غاب هرق
 مكح تاذ ناجيبرذآ ةيروهمج يف ةيلبج ةعطاقم

 ساقفقلا لابج نم يقرشلا بونجلا ىلإ عقت يهو يتاذ
 ددع غلب دقو .'مك 15٠٠ اهتحاسم غلبتو ىرغصلا

 يلاوح م1917 يناثلا نوناك نم لوألا ىتح اهناكس

 نم ةعطاقملا هذه يلاهأ رثكأو .ةمسن ٠

 ةيبسنلا ناكسلا ةفاثك امأ ةعيشلا نم نوقابلاو .نمرألا

 ةمصاع . "مك /١ ةمسن ”5/5 يلاوح تغليف اهيف

 ١4 اهيف دجوي ناكو .تركانابتسا ةنيدم ةعطاقملا هذه

 ةيعامج ةيعارز ةسسؤم 55و ةيموكح ةيعارز ةسسؤم

 تناكف ةيعارزلا اهيضارأ ةحاسم امأ .م1910/8١ ماع يف

 مهأو .راتكه ٠٠١,7 ,«م8١/!91 ماع ىتح غلبت

 بوبحلاو غبتلاو نطقلا :ةيعارزلا اهليصاحم

 ةيبرت ةنهم ةعطاقملا هذه يف تروطت امك .موركلاو

 نهملا ىدحإ داجسلا ةعانص ربتعتو .تاناويحلا

 . ةعطاقملا يف ةيديلقتلا

 «ةيلاعلا نيملعملا راد اهيف تركانايتسا ةنيدمو

 ةعطاقملا يوتحتو .بلاط ٠ يلاوح اهيف سردي

 ًاراد 1684و ًايدان 7177و فحاتم ”و دحاو حرسم ىلع

 .امئيسلل

 (لابج) غاد هرق
 وأ

 نارابسرأ  غاد هج هرق

 أدبتو لامشلا يف عقت «ناجيبرذآ لابج لسالس نم

 ةياوزلا يف لكشلا يطورخملا تارارآ لبج يلاوح نم

 سوق لكش ىلع دتمتو ناريإ ةبضهل ةيبرغلا ةيلامشلا
 مسقلا يف شلاط لابجب لصتت ثيح سرأ رهن ةاذاحمب

 نيب ةلسلسلا هذه لوط حوارتيو .ناجيبرذآ نم يقرشلا

 عقفترتو .مك 7١ 8١٠ نيباهضرعو مك"9*-5
 ةيمرأ يضوح لصفت ثيح ما"550“- نم اهممق

 - غاد هرق لسالسلو .رخآلا نع امهنم لك رزخلا رحبو



 ولنويوق هرق

 دتمت ءاهب ةلصتملا تاعفترملا نم ددع ةسيئرلا نارابسرأ

 :اهنم ةفلتخم ءامسأ اهيلع قلطيو بونجلا هاجتاب ًابلاغ
 يف ولسورخو ءرَهأ ءاضق يف اًقسريبو غاد قآ لابج

 عتمتت ثيح ءزيربت ءاضق يف نايفوصو «ليبدرأ ءاضق

 فياصم اهرابتعالو اهناكس ةفاثكل ةغلاب ةيمهأب اهعيمج
 .ةقطنملا يف لحرلل

 (ةينارابلا) ولنويوق هرق
21 

 لئابقلا نم يه . ةّينارابلا :ىمستو ءولنويوق هرقلا
 اهب ةفرعملاو «ضماغ يلبقلا اهيضام . ةّيزغألا ةينامكرتلا

 ال نويوق ظفلو .دوسلا هايشلا ولنويوق هرقلا ينعتو
 مهيلع اوقلطأف ضعبلا بهذ امك فورخلا ىلع قلطُي

 . منغلا هب دارُي امنإو دوسألا فورخلا

 دقو .ةدّدعتم رئاشع لثم ةلمهم ةليبقلا هذه تناك

 ناطلسلاب لصتاف ؛هجاوخ ماريب اهسيئر مايأ تّلقتسا

 ةافو َرثإ ىلوتساو .هيلإ بستناو يريالجلا سيوأ
 ءهالال# م1775 ماع راجنسو لصوملا ىلع ناطلسلا

 ىلع تلوتسا دق تناك نأ دعب صرفلا بّقرتي يقبو
 اوسّسأ ريالج نيسح عم اودحتا نأ دعبو .ناو ةريحب

 ناجيبرذآو اينيمرأ ىلع اومجه مث «مهتارامإ ةلسلس

 يناث فسوي هرق ناكو هيضارأ عيمج ىلع اولوتساو
 روميت رصاع ًايساق ًايسايس ًابراحم ةلسلسلا هذه ءارمأ

 هنم ٌبِصع ام عجرتساو هتافو دعب داع همامأ مزهناو

 .ه/077 م١147 ماع يفوتو نيقارعلا ىلع رطيسو

  م1471/ ماع دابق هنبا هلتق يذلا ردنكسا ريمألا هفلخو

 .ه8

 ال احاَفس ناكو . ردنكسا ريمألا هاش ناهج فلخ

 تاقالع ماقأ دقف ةيسايسلا ةكنحلا نم ريثك ىلع ءهل نيد

 ه4665 م445١ ماعلا يفو .نييروميتلا عم ةدليج

 لتُق نأ ةّلب نيطلا دازو بارطضا ةلاح شيعت ناريإ تناك

 ءانثأ رباب هيخأ دي ىلع رقنسياب نب دمحم ناطلسلا

 ئ

 نم شامام يلع لسار رباب رطيس نأ دعبو .هعم برحلا

 ًالك دمحم ناطلسلا لبِق نم اهيلع ًايلاو ناك يتلا رتسُن
 مالتسال امهوعدي قادوب ريب هاشناهج نباو دنولا نم

 يلع عم هاش ناهج هدلاو ٍرمأب قادوي ريب راسف .ةدلبلا

 ىلإ هّجوتو «ناشاك ذخأ اهدعبو .ناهفصأ حتفو شامام

 .بره يذلا رجنس ريمألا ياتقجلا نم اهب ءزاريش

 َتَصَع نأ دعب ناهفصأ رّمدف هاش ناهج مّدقتو

 .ازريم دمحم هنبا ىلإ اهحنم مث ءًارهق اهلخدو «هيلع
 ىطعأو .قادوب ريب هنبا ةضبق يف زاريش لعج هنأ امك

 .هتجوزل دزي ىطعأو ازريم فسوي رخآلا هنبال نامرك
 انه ةراشإلا نم دب الو . هتضبق ىف ناريإ تعقو اذكهو

 دع ا دوو ناك تو عقلا فويسلوفلا يناودلا نأ ىلإ

 نأ لبق نمزلا نم ةرتف يقبو ءازريم فسوي ناطلسلا
 5 يي تيسملا فلل نم نرمتسو

 تثدح ةروصلا هذه ىلع رمألا ٌبتّئسا نأ دعبو

 شملتاس ببسب قادوب ريب هنباو هاش ناهج نيب ٌةرفانم

 ىلإ اهمّلسو زاريش ىلع هاش ناهج رطيسف «يجريشلا
 «قادوب ريب لتقمب برحلا تهتناو .ازريم فسوي هنبا
 ةجرد ىلإ تلصو ٌةئيس ةيعامتجا ًاعاضوأ تّرج نأ دعب
 هاش ناهج عبرت اذكهو ه٠41 م1476 ماع عوجلا

 قارع ىلع رطيس ذإ ءلايخلا قوفت ةيروطاريما ىلع

 ٌربلا لحاوسو نامركو سرافو برعلا قارعو مجعلا

 .ماشلاو مورلا دودح ىلإ ناجيبرذاو

 مل ةروصب ُدجملا اذه يهتنيل ًاليوط ُرمألا مدي ملو
 يذلا ليوطلا نسح حرف دقف .نابسُحلا يف ةدراو نكت

 «قادوب ريب هنبال هاش ناهج لثقب ركب رايد مكاح ناك

 «لئاقم فلأ نيسمخ نم ًاشيج زّهجو هاش ناهج بضغف

 حّرس كلذ دنعو .ًابراه ىلو يذلا ليوطلا نسح مجاهو

 .ةحارتسالل ىضمو فالآ ةسمخ ىقبأو هشيج هاش ناهج

 هذه زهتناف كلذ نع ًالفاغ ليوطلا نسح نكي ملو

 م551١ ماع هاش ناهج ىلع ىضقو ءةصرفلا

 فسوي يبأو ازريم يدّمحم هينبا ىلع ضبقو «هدالا

 مغر «ولنويوق ٌقآ ةموكح هتفلخو هرثأ ىهتناف .ازريم



 4م

 هاش ناهج هدلاو فلخ يذلا يلع نسح تاللواحم

 يروميتلا مكاحلا ديعس يبأ ريمألا نم نوعلا دادمتسا

 يف كيب نسح هقحال نأ دعب :41/4 ماع ًايلك يهتنيل

 .ايراه ىلوف «ناجيبرذا

 .ةينارابلا ةلوّدلا ىف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةلاحلا

 يسايس عضو يف ةيفاقث ًةلاح دصرن نأ بعصلا نم

 امو ةّينارابلا ٌةلودلا هّشيِعت تناك يذلا عضولاك ٍفصاع

 تناك ةيلقع وأ ةيفاقث ٍةيعضو ٍّيأ نأ وه هلوقن نأ نكمي

 نأو ؛ةّيروميتلا ةلودلل ماعلا جاتنلل ٌدادتما يه امنإ ٌةدئاس

 ءاقبلا نم يعيبطلا اهراسم ىلإ لصت تناك تايعضولا هذه

 .ةديدج ةطغاض تاجاح طسو ىشالتلا نم وأ اهَّدح ىلع

 ٍةأطو تحت ٌلخلختي يعامتجالا ٌعضولا ناك دقلف

 ٌعضولا ديزت ٌةضورفملا تاراصحلا تناكو .بورحلا

 قادوب ريب هنبال هاش ناهج ةرصاحم دنع لصح امك .ًاسؤب

 ٍلاغبلا ٌموحل ٌسانلا تلكأو ءراعسألا تلغ ْذِإ ءزاريش يف

 .ةلمهُم ةعطاقم ىلإ سراف ُميلقإ لؤحتو .ةيلهألا ريمحلاو

 دقف .رهاوظلا ضعب نم ةيفاقثلا ةلاحلا دصر نكميو
 كلذ عمو ءهل نيد ال ًاقساف الجر ناك هاش ناهج نأ َدَرَو

 ام ةقالع نأب كش الو .تاّيلقعلا ىف ٌلضف هيلإ بسنُي

 ىنعمب ءءاهقفو ةفسالف نم ملعلا لاجر عم ةمئاق تناك

 «تاهاجتالا هذه نم ًادح ٌدهشي مل ّرصعلا اذه نأ

 ٍفوسليف ٌرازيتسا وه ًاقباس انيأر امك  مهألا ليلدلاو

 نأ ودبيو .ازريم فسوي ناطلسلل يناودلاك نيد ملاعو

 عفدت مل بورح نم اهقفار امو ّيسايسلا بارطضالا ةلاح

 ِفْعّصلاب ٌروعشلا مع دقف كلذلو .مامألا ىلإ ملعلا ةكرح

 ةتباثلا تاداقتعالا سانلا يف تّشفتو . سأيلا نم عونبو

 دقف .ةفرعملا لئاسو نم ةليسوك ةيعدألاو مسالطلاب

 ءاّرقلا ةوالت ىلإ فسوي هرق ىلع خرهاش ٌراصتنا ٌبِسُن

 ريب لتقم ليلعت ىرجو ةّرم فلأ رشع ينثا حتفلا ةروسل

 يناثلا نارقلا ريثأت نم هنوكب هاش ناهج هيبأ دي ىلع قادوب

 ريب هنبا لتاق هاشناهج لتف ليلعت ىرج امك .ناطرسلاب

 « مورلا ٍتِيلطل :هلوق يف نآرقلا ةءوبنل ٍقّقحتك قادوب

 ةينآرقلا 4س عيطي» ةميق لباقت ةنسلا هذه رابتعاب
 مدع

 ولنويوق هرق

 ئلع ةاشنايج ةييوه كللعامك ةووسلا ذه" ىف ةكراؤلا

 داز اذإ :يماطسبلا نمحرلا دبع لوفي كب قش ب
 ْ .نامثع نب ميم هعمق نايغطلا يف ميجلا

 هرابتعاب ءردقلا قيقحتل ًةليسو حالسلا حبصأ دقل

 .هل ةميق ال هتاذ ٌدحب هنأ عم ؛ثادحألل ةرّيَسُملا ةوقلا

 اهب ماق يتلا عنمقلا ٍتايلمع رّسفن نأ ٌنكمي انه نمو

 ديسلا دلو نم يلع ىلوملل ةيهانتم ٍةدوربب هاشناهج
 ماق يذلاو «نيعشعشملا ءامعز دحأو عشعشملا دمحم

 .ناهبهبو ناتسدركو زاريش يف احاجن تقال تاروثب

 اداب ىتهاك تايعت ىلإ يسار اسزإو ةليقمت تينلار
 يعش ةلاج نإ هديك نيقتانأ لكيم ناطإلا "سن قر

 نع انش انتو ىقداق يرفيمل ديخ اهنا زر ناك دك
 هييرلملا لوك ناب كت تاعافالا كناكر .هاش ناهج

 ةدايقب مايقلا ٌةكيشو نامزلا رخآ يف رهظتس يتلا ةدوعوملا

 ناكو .يدهملا باكر يف براحيس هنأو يوفصلا دينُج
 ءذلج نلغ ماش ناي هصأف . كلذ ةوديوي نرمجتملا

 هنإف الإو ءهراتخي عضوم ىلإ ليبّدرأ نع دينُج
 اذه ٍةأطو تحت ليحرلا ىلإ دينُج ٌرطضاو .اهبّرخُيس

 . ليوطلا نسح ةيالو تناك ثيح ركب رايد ىلإ ديدهتلا

 هللا لضف قداص

 ولنويوق هرق

 كك

 ىلإ (ولنويوق هرق) ةينامكرتلا ةلسلسلا هذه عجرت

 ولنويوق هرق ةملك ينعتو ينارابلاب فورعملا نيكتكبس

 يفو مهراعش ناك يذلا (دوسألا فورخلا) ةيكرتلا ةغللاب

 ةيبرتب ةينامكرتلا ةايحلا طابترا ىلع ةلالد ةيمستلا هذه

 ىلع فورخلا ةروص نوتحني اوناك مهنأ ىتح مانغألا

 مسرت دوسألا فورخلا ةروص تناكو مهروبق دهاوش

 ىتلا ىرخألا ةينامكرتلا لئابقلا تايار ىلع ضيبألا

 تفرعو .(ولنويوق قآ :عجار) ولنويوق قآ مساب تفرع

 مهميعز ىلإ ةبسن ةينارابلا وه رخآ مساب ولنويوق هرق

 ةبسن ةيردنيابلاب ولنويوق قآ تفرع امك ينارابلا نيكتكبس



 ولنويوق هرق

 داحتا نومعزتي اوناك مهنأل ردنياب ةليبق ءاسؤر ىلإ

 يف يدنقرمسلا لوقيو ولنويوق قآ ةينامكرتلا لئابقلا
 يف درقزاغ لابج نم ولنويوق هرق ةليبق لصأ نإ هتركذت
 سيلدبو ناجيبرذآ ىلإ اورجاه مث ناتسكرت يحاوض

 مايأ ةفئاطلا هذه رمأ أدبو نيوزق رحب لحاوسو ناسارخو
 سيوأ ناطلسلاب لصتا يذلا هجاوخ ماريب اهسيئر

 ناطلسلا مهذختاف هالاله ةنس يف 90 لا

 مهذوفن مظاعتو مهرمأ يوق مث هيشاومل ةاعر يريالجلا
 ةيرجه الا/8 ةنس يف سيوأ ناطلسلا ةافو رثأ ىلعو

 بونج يحاونو اينيمرأو راجنسو لصوملا ىلع تلوتسا
 كلملا ريبدتب تماقو بورحلا تسرامو ناو ةريحب

 ماع يفو ىرخأ مهعراقتو ةرم ةيريالجلا يفاصت تناكو

 نبا نيسح ناطلسلا عم مهميعز دحتا ةيرجه 8

 ةنس نيسح ناطلسلا ةافو دعبو يريالجلا سيوأ ناطلسلا

 ةلوص مايأ يفو مكحلا ةطلس ىلع اوعبرت ةيرجه14

 يف اينيمرأو ناريإ لامش ىلع ىلوتسا يذلا كنلروميت
 ةنس ناوو ركب رايد نلطو ل44 ةقس ىلإ ةيرجما5 ماع

 . صرفلا نوبقرتي اوحارو ًايلك مكحلا نع اوحيزأف 71

 هرق ةنبا 7يريالجلا سيوأ نب دمحأ ناطلسلا جوزتو

 ناطلسلا دعاسو ولنويوق هرق هجاوخ ماريب نب دمحم

 مزهف يريالجلا يلع خيشلا هيخأل هبورح يف دمحأ
 نع دمحأ ناطلسلا كنلروميت حازأ مث هلتقو يلع خيشلا

 هرق رفف روميت داعو دمحم هرق زيربت كلمو .زيربت
 ةيرجه ا/47 ةنس ماشلا يف يفوت ىتح اهنم دمحم

 37 يلع راي - ” فسوي هرق ١ مه دالوأ ةثالث فلخو

 اهيلإ لصو دق ناكو رصم ىلإ فسوي هرق ٌرفو يلعريب
 ىلع نوخرؤملا عمجأ دقو يريالجلا دمحأ ناطلسلا

 .رصم ىلإ دمحأ ناطلسلاو فسوي هرق ءوجل

 نم نيبيرقلا نيخرؤملا نم ةعامج انل يوريو
 يف ينيوزقلا يشنم قادوب مهنم ولنيوق هرق ةلود رصع

 )١( ء7ج ةعيشلا نايعأ يف سيوأ ناطلسلا ةمجرت رظنا ص5١7«؛

 .توريب "5686 ص «؟ج ةعيشلا نايعأ تاكردتسمو

 ثاريم نارهط ء 77ص رابخألا رهاوج :ينيوزقلا يشنم قادوب (؟)

 . بوتكم
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 هبيرعت امب رصم نم هجورخ رابخألا رهاوج هباتك

 دادغب ىلإ كنلروميت شويج تلصو امل . . .) هصيخلتو
 ًاعم انجسو رصم ىلإ دمحأ ناطلسلاو فسوي هرق بره

 كلم دارأ موي يفو هبلط بجُي مل امهميلست ةيرجه 3
 ناطلسلا حارس قلطأف ')ناكوج ةبعل بعلي نأ رصم
 ارفو ةصرفلا ازهتناف «ةبعللا هاكراشيل فسوي هرقو دمحأ

 امهيلع ضبقلا نم سرحلا نكمتي ملو بعلملا نم

 دق اوناك نامكرتلا نم سراف فلأ فسوي هرق عم عمتجاف

 هنيب تبشنو رصم نم مهب جرخف رصم ىلإ هعم اوؤاج

 اهعيمج يف رصتناف ةريثكلا كراعملا دودحلا سرح نيبو

 هتليبق هيلإ تمضلاو ءركب رايد ىلإ لصو ىتح

 ىلع ىلوتساو ناوجخن ىلإ ًاعيمج اوهجوتف ىؤابرقأو

 ةيرجه/ ١4 ةنس ىلوألا ىدامج ةرغ ىفو كنيوأ ةعلق

 نب هاشناريم نب ركب يبأ ازريم عم ناوجخن برق ىقتلا

 "14 يفو .زيربت ىلإ ءاجو فسوي هرق همزهف كنلروميت
 هرق برحل ًايناث ركب وبأ ازريم ءاج 8١١ ةنس ةدعقلا يذ

 فسوي هرق هرسكف زيربت يحاوض يف هعم ىقتلاو فسوي

 ركب رايد ىلإ هجوت كلذ دعبو ناجيبرذآ ىلع ىلوتساو
 417 ةنس يفو ولنويوق قآ نامثع هرق اهمكاح مزهناف

 يريالجلا دمحأ ناطلسلا نيبو هنيب ةيماد بورح ترج

 عيبر 3٠١ يف هلتقو دمحأ ناطلسلا ىلع ضبقو زيربت يف

 ندملا رثكأ ىلع ىلوتساو ةروكذملا ةنسلا نم يناثلا

 . 20(. . .ةيناريإلاو ةيقارعلا

 لتقو مكحلا مامز ىلع فسوي هرق صضبق نأ دعبو
 رخاوأ يف يريالجلا دمحأ ناطلسلا هتخأ ىلع هرهص

 يف ةادعب ىلع ىل ونسا ةيركعلا © ةدبم ىتاثلا مو

 نب دمحم هاشلا اهلخد 814 ةنس مرحملا نم سماخلا

 ىلوتسا مث هدلاو نع ةباينلاب اهيلع ايلاو ناكف فسوي هرق

 ديبو مهلويخ ىلع اهيف نوبعاللا بكري ةبعل يه :ناكوج ةبعل )1١(
 نم فطتخي نأ نيبعاللا نم دحاو لك لواحيو ءاصع مهنم لك

 . ضرألا ىلع ةريغص ةرك نيرخآلا
 نارهط 54 - 7ص «رابخألا رهاوج : ىنيوزقلا ىشنم قادوب (؟)

 «توتكم .تاريم تازوشم
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 زيربت راتخاو اهندمو ةيقارعلا يضارألا عيمج ىلع

 ةعلق يف هرصاحو نامثع هرق مجاه مث هكلمل ةمصاع

 هرق هلتقو هنم لبقُي ملف حلصلا نامثع هرق بلطف ينعرأ

 نيبو هنيب بورح تعفو ةيرجه/60١ ماع يفو فسوي

 خيشلا ىلع ضبقف يناوريشلا ميهاربإ خيشلا ريمألا

 ١814 ةنس يفو هلتقو زيربت ةمصاعلا ىلإ هلمحو ميهاربإ

 مث ةسدقملا تابتعلا ةرايزل قارعلا ىلإ فسوي هرق هجوت

 هرق رصع ربتعيو .هكلم عستاو هواسو مراطو نيوزق حتف

 تناك نيذلا ولنيوق هرق ةلودل يبهذلا رصعلا فسوي

 ناطلسلا ةافو دعب ةيرجه الا/8 ةنس مهتموكح ةيادب

 يف هجاوخ ماريب اهحرص يناب دي ىلع يريالجلا سيوأ
 اينيمرأو راجنسو لصوملاك ةيقارعلا ءاحنألا ضعب

 بورح دعب ولنويوق قآ ريمأ ليوطلا نسح ب فورعملا

 رفظ يذلا ولنويوق هرق يلع نسح مهكولم رخآ عم ةيماد
 . مهكلم عيمج ىلع ىلوتساو 4174 ةنس هلتقو نسح هب

 ولتويوق هرق ءارمأ

 يف مهتربقم يف هدادجأو هئابآ دنع نوفدملاو ةيرجهال 17

 نم نامكرتلا ةلالس سسؤم وهو اينيمرأ برق شيجرأ
 ةلود تنوكت هنم « ةفئاطلا هذه نايك ىنابو ولنويوق هرق

 ناطلسلاب ةيرجه ا/الة ةنس لصتا ناكو ولنويوق هرق

 طالب يف عرعرتو ا/ا/4 ةنس ىنوتملا يريالجلا سيوأ

 مث هيشاوم يعر يف سيوأ ناطلسلا هذختاف نييريالجلا

 شيجلا ىف ًاريمأ حبصأو هتكوش تدادزاو هرمأ يوق

 ةنس سيوأ ناطلسلا ةافو رثأ ىلعو ؛«يريالجلا

 لسوملا ىلع ىلوتساو مكحلاب لقتسا ةيرجهالال

 دقع م2. ناو ةريحي بونج يحاونو اينيمرأو راجنسو

 سيوأ ناطلسلا نبا نيسح ناطلسلا عم حلص ةدهاعم

 ةيرجه 14 ةنس نيسح ناطلسلا ةافو دعبو يريالجلا

 بورح تعقوو كنلروميت براحو مكحلا ىلع لقتسا

 يف لتقو ولنويوق قآ هتريشع يسفانم نيبو هئيب ةيماد
 برق شيجرأ ةنيدم ىلإ هنامثج لقنو كراعملا ىدحإ

 ىلنويوق هرق

 هرق هلجن مكحلاو ةماعزلا يف هفلخو نفد اهيفو اينيمرأ
 . دمحم

 ةنس لوتقملا شمروت نب هجاوخ رصن ١-
 ةيرجهال45 ةنس هجاوخ ماريب هاخأ فلخ ةيرجهالاا/

 نبا ىلع شوشو رصم ناطلسل نعذأف ةليبقلا سيئر ناك
 نيدرام ىلع ةليسولا هذهب ىلوتساو دمحم هرق هيخأ

 يوقف رصم ناطلس مساب ةبطخلا أرقو لصوملا يحاونو
 .دمحم هرق هيخأ نبا هلتقو هرمأ

 7457 ةنس لوتقملا هجاوخ ماريب نب دمحم هرق

 ددجم وهو مكحلا ىلع هابأ فلخ عاجش رئاث ةيرجه
 سسؤم وه هنإ نيخرؤملا ضعب لاقو ةفئاطلا هذه نايك
 لوي نيل يلناتسا قرشتسملا مهنمو ولنويوق هرق ةلالس
 دعب مكحلل ىعس ('مالسإلا نيطالس تاقبط هباتك يف
 ,/1/ ماع هلتقو هجاوخ رصن همع براحو هيبأ لتقم

 دمحأ ناطلسلا جوزت اذه دمحم هرقو .ةيرجه

 يف ناطلسلا دعاس مث هعم فلاحتو هتنبا يريالجلا

 دادغبب هتنطلس نلعأ امنيح يلع خيشلا هيخأل هبورح

 دمحأ ناطلسلا مزهنا امدنعو هلتقو يلع خيشلا رسكف

 زيربت ىلع دمحم هرق ىلوتسا زيربت يف كنلروميت مامأ
 مث هنع ةباينلاب اهيلع أيلاو هجاوخ رصم هدلو اهيف ماقأو

 رصم هنبا لتقو دمحم هرق هنم رفف زيربت ىلإ روميت داع
 يفوتو ةيرجه 84 ماع كلذو ةنحاط ةكرعم يف هجاوخ

 - 7 فسوي هرق - ١ مهو دالوأ ةثالث فلخو دمحم هرق

 نايا يف نيالا نيكي دينا كا نلوم 27 نلسراب
 ناطلسلا ناك) :لاقو دنفسا ل وجرت يع ةديشلا

 هرقلا شيج ةسائر تناكو هتنبا ًاجوزتم يناكليألا دمحأ

 يوازعلا سابع ذاتسألا هركذو .0"2(. .هب ةقلعتم ةيلونوق
 مايأ دمحم هرق ناكو . ..) ًالئاق قارعلا خيرات هباتك يف

 هرق لتق املو .

 ةقيقحلا يف اذهو هترامإ يف فسوي هرق هنبا هفلخ دمحم

 . .هجاوحخل رصن همع هعزان دق هترامإ

 ةمجرتلا 6١73ص مالسإلا نيطالس تاقبط :لوي نيل يلناتسا )0(

 .ةيسمش ةيرجه 7١1١؟ نارهط ىلوألا ةعبطلا ةيسرافلا

 ه4: فراعتلا راد توريب ١” ١ص ؛”ج ةعيشلا نايعأ (؟)

 .(ماو49)



 ولنويوق هرق

 قارعلا مهاتشم ذئنآ اوناكو ةينارابلا ةلود سسؤم

 .©)(. . .ناجيبرذآ مهفيصمو

 هجاوخ ماريب نب دمحم هرق نب فسوي هرق 4
 يف ةيرجه/77 ةنس ةدعقلا يذ « سيمخلا موي يفوت

 شيعي ناك مهتربقم يف نفدو شيجرأ ىلإ لمحو ناجو

 يف روميت ناك املف نيدرمتملا راوثلا ةشيع كنلروميت عم

 روميت لسرأف قارعلا ىلع فسوي هرق ىلوتسا مورلا دالب
 رخأآلا هديفح رمأو هتبراحمل دادغب ىلإ رمع ازريم هديفح
 نب ركب يبأ عم هدادمإب نادمه يف ناك يذلا متسر ازريم

 تعقوو فسوي هرق عم اوقتلاف ةلحلا ريزو هاشناريم

 فسوي هرق قيقش يلع راي لتف ىتح مهنيب ةيماد بورح
 هراصنأ نم سراف فلأ عم رصم ىلإ فسوي هرق مزهناو

 ّرم دقو يريالجلا دمحأ ناطلسلا اهيلإ لصو دق ناكو

 نايعأ يف هتمجرت لّصف دقو رصم نم مهرارف ةيفيك ركذ
 هرق عوجر دنعف ءانه عئاقولا ضعب لقنن "'ةعيشلا
 ةعلق ىلع هراصنأو هناوعأ عم ىلوتسا رصم نم فسوي

 ىقتلا ةيرجه/١4 4 ةنس ىلوألا ىدامج ةرغ يفو كنيوأ

 نب هاشناريم نب ركب يبأ ازريم عم ناوجخن برق
 يذ ١5 يفو زيربت ىلإ ءاجو فسوي هرق همزهف كنلروميت
 برحل ًايناث ركب وبأ ازريم ءاج ةيرجه 8١١ ةنس ةدعقلا

 فسوي هرق هرسكف زيربت دودح يف هعم ىقتلاو فسوي هرق
 ركب رايد ىلإ هجوت كلذ دعبو ناجيبرذأ ىلع ىلوتساو

 ةنس يفو ولنويوق قآأ نامثع هرق اهمكاح مزهناف
 دمحأ ناطلسلا نيبو هنيب برح ترج ةيرجه/م

 . ناطلسلا ىلع ضبقف زيربت يف هتخأ ىلع هرهص يريالجلا

 مث دمحم هاشلا هدلول اهاطعأو قارعلا لتحاو هلتقو دمحأ

 ةنس يفو هلتقف ينعرا ةعلق يف هرصاحو نامثع هرق عبتا

 ميهاربإ خيشلا ريمألا نيبو هنيب برح ترج ةيرجه

 . ةيرجه/5 ١ ةنس يفوتو زيربت ىلإ هب ءاجو يناوريشلا

 ىلوتساو قارعلا ىلإ هجوت ةيرجه4١41 ةنس يفو.

 دادغب 77ص ١2ج نيلالتحا نيب قارعلا خيرات :يوازعلا سابع )0(

 .(م19594) هاا/

 فراعتلا راد توريب ١7 -775ص .١٠ج ةعيشلا نايعأ (؟)

 .(م1949) ه7
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 ةنس يفو ةيقارعلاو ةيناريإلا ندملا رثكأ ىلعو اهيلع

 ناسارخ نم كنلروميت نب خرهاش هجوت ةيرجه 877

 فسوي هرق نأ قفتاف فسوي هرق هاقلتف فسوي هرق برحل
 يذ 7 سيمخلا موي كلذو ًايعيبط اتوم ناجوأ يف تام

 ًارضاح هدالوأ نم دحأ نكي ملو ةيرجه4877 ةنس ةدعقلا

 تبلسو هبراضمو هئئازخ تبهنو هركسع قرفتف هدنع

 هنذأ اوعطقف بهذ ةقلح هنذأ يف ناكو هندب بايث ىتح

 نيموي ضرألا هجو ىلع ًانايرع كرتو ةقلحلا يف ًاعمط
 يف نفدف ةينيمرأ دالب نم شيبجرأ ىلإ لمح ىتح نيتليلو

 هباتك يف يرتشوشلا هللا رون يضاقلا هركذو مهتربقم
 ىلوتسا .رئاث سراف عاجش هنأب هفصوو نينمؤملا سلاجم
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 لتق هجاوخ ماريب نب دمحم هرق نب يلعراي
 براح فسوي هرق قيقش وه ةيرجه 7١7 ةنس دودح يف

 ين ًامكاح ناكو قارعلا ىلع ىلوتساو كنلروميت
 كنلروميت براح ةيرجهال18 ةنس يفو لصوملا

 رمع ازريم هديفح روميت لسرأف قارعلا ىلع ىلوتساو
 يف ناك يذلا متسر ازريم رخآلا هديفحو دادغب ىلإ
 نب هاشناريم نب ركب يبأ ازريم عم هدادمإب نادمه

 نيب ةنحاط بورح ترجو ةلحلا ريزو كنلروميت
 . رصم ىلإ فسوي هرق مزهناو يلعراي لتق ىتح نيقيرفلا
 ةمجرت يف ةعيشلا نايعأ يف نيمألا نسحم ديسلا هركذ

 دالب يف روميت ناك املف . . ..) لاقو فسوي هرق هقيقش

 روميت لسرأف قارعلا ىلع فسوي هرق ىلوتسا مورلا
 اوقتلاف . . .فسوي هرق عفدل دادغب ىلإ رمع ازريم هديفح
 يلعراي لتقف مهنيب برحلا تعقوو فسوي هرق عم
 .0©2(. . . فسوي هرق مزهناو

 هجاوخ ماريب نب دمحم هرق نب هجاوخ رصم 1

 24”7ص 37ج نينمؤملا سلاجم :يرتشوشلا هللا رون يضاقلا )١(

 . ةيمالسإلا ةبتكملا ه1775 نارهط

 فراعتلا راد توريب "7 -757ص ١٠ج ةعيشلا نايعأ (0؟)

 .(م19495) ه4



1١ 

 هيبأ ةدعاسمب مكحلل ىعس ةيرجهال84 ةنس يف لوتقملا

 ناطلسلا رارف دعب زيربت كلمتو كنلروميت براحو راثو

 ةباينلاب زيربت مكاح حبصأو زيربت نع يريالجلا دمحأ
 هرق هوبأ هنم رفف زيربت رصاحو روميت داع مث هدلاو نع

 ةنحاط كراعم يف لتق ىتح هجاوخ رصم مواقو دمحم

 .روميت عم

 نب دمحم هرق نب فسوي هرق نب ردنكسا
 مكحلا ملتسا ةيرجه١84 ةنس يف لوتقملا هجاوخ ماريبب

 اهب جوتو هل ةمصاع زيربت ةنيدم راتخاو هيبأ ةافو دعب

 نينثالا موي يفو ناجيبرذآ ةعطاقم عيمج ىلع ىلوتساو

 كنلروميت نب خرهاش هدصق ةيرجه/57 4 ةنس بجر /١"

 لاتقلا رمتساو يشخي هل لاقي عضوم يف ناقيرفلا ىقتلاو

 دودح ىلإ ردنكسا مزهنا ثلاثلا مويلا يفو نيموي امهنيب
 عم ردنكسا داع مث ناسارخ ىلإ خرهاش عجر مث تارفلا

 ةنس يفو ناجيبرذآ عيمج ىلع ىلوتساو زيربت ىلإ هلاجر
 ناتسدرك كلم ريش نيدلا زع ليبدرأ يف لتق ةيرجه

 ةنس يفو طالخأ كلم نيدلا سمش ريمألا ًاضيأ لتقو

 يفو هكلم ىلإ اهمضو ناوريش وحن هجوت ةيرجه/٠7

 عيمج اهنم جرخأو ةيناطلسلا ةنيدم حتف ةيرجه 177 ةنس

 ىلإ خرهاش هجوتف كنلروميت نب خرهاش لاجر
 ةجحلا يذ /١١ ءاثالثلا موي يفو ردنكسا علقل ناجيبرذآ

 نيبو خرهاش نيب ةيراض كراعم تعقو ماعلا اذه نم

 رهظأو ساملس يحاوض يف هاشناهج هيخأو ردنكسا

 لاجرو ءامعز نم ريفغ عمج لتقو ةقئاف ةعاجش ردنكسا

 .ةيلوغملا تاوقلا

 عجرو مورلا ضرأ يف هشويج عم ردنكسا رقتسا مث

 ردنكسا داع ةيرجه/47 4 ةنس يفو ناسارخ ىلإ خرهاش

 هبصن .ىذلا ديعس ابأ هاخأ لتقو اهكلمو ناجيبرذآ ىلإ

 اهبهنو ن. يش ىلإ هجوتو ناجيبرذآ ىلع آيلاو خرهاش
 عيبر " يفو دادغب ىلإ هناطلس دتماو هكلم ىلإ اهمضو

 عفدل قارعلا ىلإ خرهاش بهذ ةيرجه/78 ةنس يناثلا

 شيجلا ىلإ مضناو يرلا ىلإ لصو املف ردنكسا

 مهنم ولنويوق هرق تاوق نم ةعامج يلوغملا
 هاش نبا يلع هاش ريمألاو ردنكسا وخأ هاشناهجازريم

 ولنويوق هرف

 هرق ءامظع نم ولنيأ ديزياب ريمألاو فسوي هرق نب دمحم

 ةمواقملا ىلع هل ةردق ال هنأ ردنكسا ىأر املف ولنويوق

 هرق لتق امدعب مورلا ضرأ ىلإ ًامزهنم ناجيبرذآ كرت
 خرهاش دقع مث .هرسأ يف ناك يذلا ولنويوق قآ نامثع

 دالبلا كلت ةنطلس ضوفو ولنويوق هرق عم حلص ةدهاعم
 ردنكسا قيقش هاشناهج ىلإ ماشلاو مورلا دودح ىلإ

 نم ردنكسا عجر ةدم دعبو مورلا ىلإ ردنكسا برهف

 يف نايفوص يف هاشناهج هيخأ عم ىقتلاو مورلا دالب

 برهو ةيماد بورح امهنيب تعقوو زيربت يحاوض
 دابق هاش هنبا هلتقو اهيف رصوحف قجنلا ةعلق ىلإ ردنكسا

 هتركذت ىف (ةيرجه٠0٠9 - 845؟) هاشتلود ريمألا هركذ

 ند سير رقلا دنع قادري ةهرا لورا ةحستم

 قولا نمي هلا فس رابخألا رهاوج هباتك
 يضاقلاو +: عمم كلاعلا دلجملا ةعبشلا نايعأ

 .””8ص "؟ج نينمؤملا سلاجم يف يرتشوشلا هللا رون

 هرق نب فسوي هرق نب ديعس لاقيو ديعس وبأ -4
 ريمأ ةيرجه/7 5 ةنس لوتقملا هجاوخ ماريب نب دمحم

 نب خرهاش مامتهاب يظح ولنويوق هرق ءارمأ نم
 كلمو ةنطلسلا شرع ءالتعا يف هرزاف كنلروميت

 بورح امهنيب تعقوو ردنكسا هيخأ عم عزانت ناجيبرذآ

 . ةيرجه/174 ةنس زيربت يف ديعس وبأ لتقف ةنحاط

 هرق نب ففسوي هرق نب دنيسا لاقيو دئفسا -4

 رخآ ءاثالثلا موي دادغب يف يفوت هجاوخ ماريب نب دمحم

 ضرمب ةيرجه/ 154/4 ةنس ةدعقلا يذ 58 ليقو رفص رهش

 ئطاش ىلع هتايح يف هسفنل هانب حيرض يف نفدو جنلوقلا
 مكحلاب لقتسا .دادغب لخاد دابا ىسيع ناتسب يف هلجد

 مايأ شاع .ركذلا راملا ردنكساهيخأ لتق دعب

 تالمح ةدع لمحو راوثلا ةشيع كنلروميت نب خرهاش

 كيلا هانا رياكأ نم" ريتك لفقر وهات نقيس ىلع
 ىلع ىضق عيشتلاب ًارهاجتم ًابلص ًايعيش ناك يلوغملا
 قارعلا ىلإ ناجيبرذآ نم هكلم دتماو هيضراعم عيمج

 يعيشلا بهذملا نلعأو هتموكحل ةمصاع دادغب راتخاو

 ةبطخلا نوكت نأب رمأو ناريإو قارعلا يف ًايمسر ًابهذم
 يضاقلا هركذ .رشع ينثالا ةمئألا ءامسأب ةكسلاو



 ولنويوق هرق

 لاق نينمؤملا سلاجم هباتك يف يرتشوشلا هللا رون
 ةاقر ةاهو همأو هينا ردطكسا نقسم نيشأ هاك جرا

 فالخ ىلع ناكو ناريإو قارعلا يف مكحلاب لقتسا هيخأ

 هتايح لوط ىف ىفتكا ةعانقلاو ةفعلا ةياغ ىف هفالسأ

 تيعقو هترامإ ملايأ يفر لكلا للف ناكر هدحاوب ةخووب

 كلذكو هتوخإ دالوأو هتوخإ نيبو هنيب ةريثك بورح

 نأ ىتح هل رصنلا ناك اهعيمج يفو ولنويوق قآ ءارمأ
 نم هل ناك ام عم ناجيبرذآ يف ناك يذلا هاشناهج هاخأ

 دئفسا بلط دقو هنم ًافئاخ ناكو هتمواقم عطتسي مل ةوق

 يف ناكو ةرظانملل ةنسلاو ةعيشلا نم نيقيرفلا ءاملع

 ءالبرك يف دهف نب دمحأ خيشلل ةيعجرم رصع كلذ
 ةرظانملا تعقوو دادغب ىلإ ءالبرك نم دنفسا هاعدتساف

 ًابهذم ىعيشلا بهذملا نالعإب دنفسا رمأف نيقيرفلا نيب

 ةمئألا 0 ةبطخلا أرقو ةكسلا برضو ةلودلل ًايمسر
 10 رسم يئالا

 ىلع يرتشوشلا هللا رون يضاقلا لدتسا امك

 قروأو مكيب شيارآ يمتاخ ىلع ًاشوقنم ناك امب مهعيشت

 متاخ ىلع ناك دقف فسوي هرق نب ردنكسا يتنبا ناطلس

 :رعشلا نم تيبلا اذه ًاشوقنم مكيب شيارآ

 رشحم ةكرعم رد ايند هلغشم رد

 ردنكسا شياراديوك يلع لآزأ

 :تيبلا اذه ًاشوقنم ناطلس قروأ متاخ ىلعو

 رديح لآ بحم ناجزأدوب

 ردنكسا هش تنب ناطلس قروأ

 هرق نب هاشناهج ازريم نب غادوب ازريم متاخ ىلعو
 :تيبلا اذه اشوقنم فسوي

 مرديح غاداب ههنبغادب ممان

 تسام مالغ ملاع همهرد تسا يهشاج ره

 نب دمحم هرق نب فسوي هرق نب هاشناهج - ٠
 ناجيبرذآ مكاح ناك ةيرجه/1/ ةنس لتق هجاوخ ماريب

 )١( 784ص 17ج نينمؤملا سلاجم :يرتشوشلا هللا رون يضاقلا -

 ٠لا" ةيمالسإلا ةبتكملا ه17/5١ نارهط .

 اق

 دنفسا ةافو دعب مكحلا يف لقتساو دنفسا هيخأ ةايح يف

 براحو ناريإ دالب بلاغو قارعلا ىلع ىلوتساو

 نم ًاريثك لتقو هكلم ىلع بلغو رداهب نيسح ناطلسلا
 دادغب ىلع ًايلاو ناك يذلا قادوب هدلو هيلع درمتو هئارمأ

 دادغب يف طحقلا دتشاف ًارهش رشع ةينامث اهيف هرصاحو

 رايد هاشناهج حتف ةيرجه/١/1 ةنس يفو هيبأ عم حلطصاف

 قآ ككيب نسح ريمألا هلاتغا اهنم هعوجر دنعو ركب

 هدارق رثكأ لتقو .نيلبج نيب هرصاح نأ دعب ولنويوق
 ةنس نوعبس هرمعو ةيرجه/41/17 ةنس ىف هئارمأ رباكأو

 هباتك ىف (ةيرجه٠٠9 - 81457) هاش ةلود هتمجرت لصفو

 ديراش ناك درت ) هلق تاككيوك ءاوعشلا كلك
 نجسلاب هيلع مكح هئارمأ دحأ ىلع بضغ اذإ شطبلا
 لقتسا كنلروميت نب خرهاشو هيخأ ةافو دعبو دبألا

 براحو هكلم ىلإ قارعلاو ناريإ دالب رثكأ مضو مكحلاب

 هكلم دتماو مهكلم عيمج ىلع ىلوتساو خرهاش ًالوأ
 ءارمأ ءامظع رثكأ لتقو تاره حتفو ناسارخ ىلإ

 21 ةفاشعلا

 هرق نب هاشناهج نب قادوب ريب لاقيو قادوب ١

 ةنس يف لوتقملا هجاوخ ماريب نب دمحم هرق نب فسوي
 مث هدلاو نع ةباينلاب زاريش يف ايلاو ناك ةيرجهمال١

 دادغب ىف لقتساو هاشناهج هدلاو ىلع درمتو دادغب لخد

 ىلإ نلاب سأر ىلع هدلاو فحزف ةيقارعلا ندملا رئاسو
 طحقلا دتشاف ًارهش رشع ةينامث دادغب رصاحو قارعلا

 ىرجو هيبأ عم حلطصاف هركسعو هباحصأو قادوب ىلع
 ةيرعش تاحراطم راصحلا مايأ يف دلاولاو دلولا نيب

 هذه مهبتك يف نوخرؤملاو ريسلا بابرأ ركذو
 هيبأو دلولا نيب ترج يتلا ةيخيراتلا ةيرعشلا تاحراطملا

 حلطصاف امهرصع يف ءابدألاو ءارعشلا نم اناك نيذلا

 نع ةباين قارعلا يف لقتساو هاشناهج هيبأ عم قادوب
 ةيرجه/1ا/١ ةنس يدمحم حلص هوخأ هلتق ىتح هدلاو

 هاش ةلود ةيرعشلا تاحراطملاو ثداوحلا ركذ دقو

 ها1778 نارهط 7105 -”17ص ءارعشلا ةركذت :هاشتلود ريمأ )١(

 .رواخ ةعبطم
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 ام دعب : ًالئاق فاضأو هتركذت يف (ةيرجه400-845)

 حلص ضرح قادوبريي هنباو هاشناهج نيب حلصلا مت
 صالخلل قادوبريب لتق ىلع هدلاو هاشناهج نب يدمحم

 ةكوش نم للقي امب ةيناث موقي امبرف بغاشم هنأل هنم
 ربدو هيأر هدلاو لبقف ءشيجلا ةينب فعضيو ةلودلا

 نم عبارلا ءاثالثلا موي يفو يدمحم حلص بيترتب ةرماؤم
 هتيشاح عم هاشناهج لخد ةيرجه41ل١ ةنس ةدعقلا يذ

 دادغب ىلإ ولنويوق هرق لاجر رابكو هئارمأ نم ةعامجو
 هيلع لمحف هرصق وهب يف ًاسلاج قادوبريب ناك نيح يف
 01كم منو

 هرق نب فسوي هرق نب ردنكسا نب دابق هاش - ١١
 ًاريمأ ناك . ةيرجه 847 ةئس لتق هجاوخ ماريب نب دمحم

 ولنويوق قآ عم بورحلا يف كراشو مورلا دودح ىلع
 يفيصلا هركسعم يف همايأ يضقي هاشناهج ناك امدنعو

 ىلع رطيسي نأ ردنكسا عاطتسا شلاطب جاغآ لزق يف

 هاشناهج هل ىدصتو مورلا نم ًأرس هتدوع دعب زيربت
 دابأ يفوص هل لاقي عقوم يف نيقيرفلا نيب كراعم تعقوو

 برهف ردنكسا هيبأ دض هاشناهج همع دابق هاش دناسو

 قجنلا ةعلق لاقيو روجنأ ةعلق ىلإ أجتلاو ردنكسا

 ًاردغ هابأ لتقف دابق هاش هنبا هل ىدصتو اهيف رصوحف
 هيلع ىلوتساو ةريصق ةرتفل مكحلاب دابق هاش لقتساو
 .ًاصاصق هلتقو هيلع ضبقلا ىقلأو هاشناهج همع

 نب فسوي هرق نب هاشناهج نب يلع نسح ٠

 .ةيرجه/ال/ 5 ةنس ىفوتملا هجاوخ ماريب نب دمحم هرق

 ولنويوق هرق كولم رخآ وهو مكحلا ىلع هابأ فلخ

 هيبأ ةايح يف ًانوجسم ناكو هيبأ ركسع هيلع عمتجا

 يحاوض يف ةهقهق ةعلق يف ةنس نيرشعو سمخ

 هيبأ ءارمأ ضعب ءاج هاشناهج هوبأ لتق نيحو ناجيبرذأ

 هوجرخأو يلع نسح ىلإ هاش ميهاربإو يلع هاش مهنم

 نئازخلا نم مسق ةعلقلا يف ناكو ةروكذملا ةعلقلا نم

 مسقو اهعيمج ناجيبرذآ ىلوتو زيربت لخدو هعم هذخأف

 )١( ص ءارعشلا ةركذت :يدنقرمسلا هاشتلود ريمألا 757-747

 نارهط .

 ولنويوق هرق

 فرصو سراف فلأ يتئام نم ًاشيج زهجو ةميظع ًالاومأ

 نتفلا نأ الإ هيبرقمو هئارمأ ىلع نئازخلا لاومأ عيمج
 ةحار تبلسو ءاهتورذ تلصو تالايتغالاو ءارمألا نيب

 هذه يفو .ةلزلزتم هتلود تحبصأو اهتنأمطو سانلا

 هذوفن دادزاو نسح نوزوأ ةكوش تيوق تاذلاب مايألا

 ةنس بجر ٠١ يفو ةرواجملا ميلاقألا ىلع رطيسف

 اهرصاحو دادغب وحن نسح نوزوأ فحز ةيرجه/ا/"

 نم اهيلع ًايلاو يشاوطلا دمحم ريب كاذنآ اهمكاح ناكو

 ةجوز هيلإ تبتك ءانثألا هذه يفو يلع نسح لبق

 اهيف هتعد ةلاسر روجنأ ةعلق وأ قجنلا ةعلق نم هاشناهج

 نئازخلاو ةعلقلا هميلستل ولنويوق هرق ةمصاع زيربت ىلإ

 زيربت ىلإ هجتاو دادغب ةرصاحم كرتف اهيف ةدوجوملا
 لبق قجنلا ةعلق رصاح دق هاشناهج نب يلع نسح ناكو

 يلع نسح عاطتساو زيربت ىلإ نسح نوزوأ لوصو

 همزهو نسح نوزوأ همجاهف اهيلع ةرطيسلاو اهحتف

 حلص هتوخأو يلع نسح برهف نئازخلا ملتساو
 ةنايخ ببسب ناذمه وحن هئارمأ ضعبو فسويو يدمحم

 لخدو هودع ىلإ اومضنا دق اوناك نيذلا هئارمأ ضعب

 ولنويوق هرق ةمصاع تطقسو ًاحتاف زيربت نسح نوزوأ
 نييركسعلا نم ةعامج عاطتساو ةيرجه/1ا/7 بجر يف

 ءاقلإ هقافرو هتوخإو يلع نسح نودراطي اوناك نيذلا
 اودارأو ناذمه يحاوض يف دنولا لابج يف هيلع ضبقلا

 رحتنا يلع نسح نأ الإ ًايح نسح نوزوأ ىلإ هميلست
 نسح نوزوأ ىلإ هولسرأو هسأر اوعطقف بيذعتلا ةيشخ

 تاباوب ىلع اهوقلعو ماسقأ ةعبرأ ىلإ هدسج اوعطقو

 حلص نارخأآلا هاشناهج انبا رضحأو عبرألا ناذمه

 حلص لمس ثيح نسح نوزوأ ىلإ فسويو يدمحم

 تضرقناو كانه لتقو زاريش ىلإ فسوي رفو يدمحم

 ءامعزو ءارمأ عيمج مضناو ولنويوق هرق ةلود كلذب

 تاراصتنالا هذه دعبو نسح نوزوأ ىلإ ةينارابلا لئابقلا

 ىتح ركب رايد ءاحنأ عيمج ىلع نسح نوزوأ رطيس

 عاطتساو ناسارخ دودحو سرافو قارعلاو ماشلا دودح

 . ةيناساسلا ةلودلا طوقس دعب ةيروطاربما ربكأ لكشي نأ



 ىلنويوق هرق

 ولنويوق هرق ةلود طوقس

 هجاوخ ماريب اهسسأ يتلا ةلودلا هذه ضارقنا أدب

 ةيرجهالا/8 ةنس يف يريالجلا سيوأ ناطلسلا ةافو دعب

 اهناكرأ تمعدو ةريصق تارتفل عاطقنالا ضعب عم

 هرق هديفحو دمحم هرق هنبا دي ىلع اهسسأ تددجتو
 نب يلع نسح ريبدت ءوسل اهناكرأ تفعض ىتح فسوي
 بابسأل كلذو ةيرجه/41/4 ةنس يف تراهناو هاشناهج

 ةهج نم مهموصخ عم ةنخاطلا بورحلا اهمهأ ةريثك
 ةهج نم ةكلاملا ةرسألا دارفأ نيب درمتلاو تالايتغالاو

 قلأتو نسح نوزوأ ةكوش تيوق ءانثألا هذه يفو . ةيناث

 ةرواجملا ميلاقألا ىلع رطيسف هذوفن دادزاو همجن

 موي يف دوصقم ريمألا هلجن اهلخدو دادغب رصاحو
 نوزوأ لخدو ةيرجه41ل4 ةنس ىناثلا ىدامج ١5 نينثالا

 طلخا و ا رزاط ا ةلزجن تسرق روبل ينقل يدب

 يقرش نكست تناك يتلا ولنويوق قآلا نم لئابقلا عيمج
 هرق لئابق ءامعزو ءارمأ ذخأو ناريإ ىلإ لوضانألا

 تناكو مهءالو هل نونلعيو نسح نوزوأ نوعيابي ولنويوق
 هذه طوقس يف بابسألا مهأ نم ةعباتتملا تاروطتلا

 ةميلس ةيسايس ةمظنأ ىلع موقت نكت مل امك ةلودلا
 اهي ريست ةقيقد ةيرادإ تاليكشت الو اهرارمتسا نمضت

 نكمتو اهل عقوتي ناك امم عرسأب تضرقنا كلذل رومألا
 مضنا يتلا نيتينامكرتلا نيتلودلا ديحوت نم نسح نوزوأ

 هرق لئابق ءامعزو ءاسؤرو ءارمأ رثكأ اهفوفص ىلإ
 .ةغلاب ةراح ةوافحب نسح نوزوأ مهلبقتساو ولنويوق

 ةيفاقثلا عاضوألاو ةايحلا

 يف ةريصقلا تارتفلا دحأ وه ولئويوق هرق رصع

 ترمو ًايفاقث ةرهدزم تناك اهنأ الإ يعيشلا خيراتلا

 ةيملعلا بهاوملا ضعب اهيف تزرب ىتلا راودألا نسحأب

 سرادملاو ةيركفلا تاكرحلا تدي تاءافكلاو

 . ةيفسلفلا

 باحصأو داهتجالا بابرأ نم ةبكوك تضهنو

 خيشلا مهنم نييضايرلاو ءامكحلاو ةرحلا ءارآلا

 ىفوتملاو 7717 يف دولوملا ميهاربإ نب ميركلا دبع

1١6 

 تالكشم حرش هتافلؤم نم هلأتم ميكح وهو ةيرجه ١

 ءمظعألا سومانلاو .ةيهلإلا تالامكلاو «تاحوتفلا

 يروهاللا لابقإ همجرت .بيرقلا رفسلاو «نيسوق باقو
 .هب داشأ دقو [ناريإب ةفسلفلا ريس] هباتك ىف

 -1960)شخبرون دمحم نب دمحم مهنمو

 يف يرتستلا هللا رون يضاقلا هركذ .(ةيرجه6

 مهنمو ١57. ةحفص يناثلا دلجملا نينمؤملا سلاجم

 دمحم ذيملت يجيهاللا ىيحي نب دمحم نيدلا سمش
 ةنس يف هفلأ يذلا زار نشلك حرش باتك هل شخبرون

 يف «يرتستلا هللا رون يضاقلا ًاضيأ هركذ .ةيرجهمالال

 ريغلا ديمتلا مهتم: 162 ةضفض يناثلا دلخلا :نسلاعفلا
 هاشلا هبصن يذلا (ةيرجه155١4-7) يناجرجلا يلع

 املو ةيرجهالال9 ةنس زاريشب ءافشلا رادب سيردتلل عاجش

 ةماقإلا ىلع هربجأ كنلروميت ةدايقب زاريش تطقس

 دعب هفلأ اممو زاريش ىلإ عجر روميت تام املو دنقرمسب

 نيدلا ريصنل !ةئيهلا ةركذت حرش] هافنم نم هعوجر

 انخيش هتافلؤم ركذ ًامخض ًاثارت فلخ دقو يسوطلا

 ين يرتستلا هللا رون يضاقلاو ةعيرذلا يف ذاتسألا

 سيردت ةسائر تهتنا مث 7١7ص ؟ج نينمؤملا سلاجم

 سمش ريملا ديسلا هلجن ىلإ هتافو دعب ةيلاعلا ةفسلفلا
 حرش بحاص ةيرجه/7 ةنس ىفوتملا دمحم نيدلا

 «علاوطلا ةيشاحو ةيئايغلا دئاوفلا حرشو ةمكحلا ةياده

 .هدلاول ىربكلاو ىرغصلا بيرعت يف ةردلاو ةرغلاو
 ١ج نينمؤملا سلاجم يف يرتستلا هللا رون يضاقلا هركذ

 خيشلا نبا رضخ نيدلا مجن خيشلا مهنمو 5١٠١ ص

 ةنس ايح ناك يدور ةلبحلا يرئاحلا دمحم نيدلا سمش

 جرخت داهتجالا خويشو ةفسالفلا رباكأ نم ةيرجه6
 مث ركذلا راملا دمحم نيدلا سمش ديسلا ىلع زاريش يف

 سبردتلل سلجو قارعلا يف ةسدقملا تابتعلا ىلإ لقتنا

 «ةبعجرملا هيلإ تهتناو ءالبرك يف رقتساو ةلحلا يف
 اغآ خيشلا ذاتسألا انخيش هركذ ءًامخض ًايركف ًاثارت فلخ

 حرش يف لوصألا عماج هتافلؤم نم ةعيرذلا يف كرزب
 خيشلل لوصفلا ةلاسرل يجزم حرش وهو لوصفلا ةلاسر
 يف هنم ىهتناو ءالبرك يف هفلأتب عرش مالكلا يف يسوطلا
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 «ةخسن هنم اندنع «ةيرجه/7 5 مرحملا نم ةيوضرلا

 ب فورعملا (ةيرجه417 1770-37 هللا ةمعن هاش مهنمو

 نم ةعومجم تعبط ءامكحلاو ءافرعلا باطقأ نم ىلو

 يرتستلا هللا رون يضاقلا هركذ .ش١1١١ ماع هلئاسر

 عماج بحاصو 4"ص ١ج نيئمؤملا سلاجم يف
 نئاص هجاوخلا خيشلا مهنمو ثلاثلا دلجملا يف يديفم

 هلأتملا ميكحلا ةيرجه/7 ٠ ةنس ىفوتملا ةكرت يلع نيدلا

 ٠5ص 54ج ءاملعلا ضاير يف يدنفألا هللا دبع هركذ

 ءامكحلاو ةيفوصلا ءاملع رباكأ نم ناك) :ًالئاق هفصوو

 عيشتلاب فورعم تيب لهأ ءءالضف ةكرت لآو .نيهلأتملا

 .(. . .اهريغو ناهفصأ يف اوناك دقو

 ةيرجه191 ةنس لبق يفوت يفوصلا دمحأ مهنمو

 نسح مهنمو رئاخذلاو ءامسألا زونك حاتفم هتافلؤم نم

 ةيرجه/814/ ةنس يف ايح ناك ةفسالفلا رباكأ نم «ملعملا

 ءاذغ اهامس ةيسرافلاب ةمكحلا يف ةلاسر بحاص

 ضاير يف يدنفألا هللا دبع ازريملا هركذ .نيفراعلا

 ميكح ملاع لضاف) :ًالئاق 759ص ١ج ءاملعلا
 ثايغ ازريملا مهنمو .(. . .برشملا يفوص بهذملا

 ىفوتملا يناشاكلا دومحم نب دوعسم نب ديشمج نيدلا
 ديسلا هركذ موجنلا ءاملع نم سدنهم ةيرجه84 ٠ ةنس
 :هنع لاقو 5١١ص ج ةعيشلا نايعأ يف نيمألا نسحم

 ًاناونع رشع دحأ ركذ مث (ًاهيقف ًايضاير ًاملاع ناك . ..)

 ينيسحلا دمحم نب نيسحلا ديسلا مهنمو .هتافلؤم نم

 روتسد هباتك فلأ يذلا وهو ةيرجه١44 ةنس ًايح ناك

 نم ةخسنلاو فلؤملا طخب هتخسنو نيمجنملا

 ةخسن اهنم اندنعو نارهط ىضر كلم ةبتكم تاطوطخم

 ذاتسألا انخيش هركذ «فلؤملا رصع عساتلا نرقلا نم

 .58١ص 4 ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزب اغأ خيشلا

 ةنس يف ايح ناك ايك دمحم يلاعملا سمش مهنمو

 هناك نحب موهتللاب اهلاع ايدعيب انفاير ردها
 ةنس هفلأ [باب تسيب حاتفم] هل هرصع ءاملع

 ةخسن اهنمو فلؤملا طخب ةخسن اندنع «ةيرجه 7

 ؛ناسارخ يف ةيوضرلا ةضورلا ةبتكم يف 0408 مقر

 .(تباوثلا ةركل لحز ةسامم ةهبش عفد) يف ةلاسر هلو

 ولنويوق هرق

 «مجنم ديسلاب فورعملا ينيسحلا دمحم ديسلا مهنمو

 ناك .نونظلا فشك ىف امك ةيرجه7١4 ةنس ًايح ناك

 كافلوم هي «ةلاتو يكسو قنيسعايرلا هاملكلا ناك وم
 هنم يسراف ؛(ماركلا فئاطل) اهنم ؛موجنلاو ةئيهلا يف

 ١071و هاا/ل8 مقر خسن عبرأو نارهط ةعماج يف ةخسن

 انخيش هركذ ناسارخ يف ةيوضرلا ةضورلا ةبتكم يف
 ١٠ص 1١ج ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزب اغآ ذاتسألا

 يطالخالا يلع نب نيسح نيدلا لامك ديسلا مهنمو

 هركذ ولنويوق هرق ةموكح لئاوأ ءاملع نم ينيسحلا
 لاق 44ص 7ج ةعيشلا نايعأ يف نيمألا نسحم ديسلا

 ريبك ءامسألا رئاخذ باتك هل لضاف ملاع . .)

 ةعماج كانه تناكو .هتافلؤم رئاس ركذ مث (. . ةيسرافلاب

 طساوأ يف تأشن نويهلإلا ناوخإلا مساب ةريبك ةيفسلف
 (نويهلإلا ناوخإلا : عجار) زاريش يف ولنويوق هرق ةلود
 ةفسالفلا ددع يصحن نأ اندرأ ول ثيدحلا انب لوطيو

 امو ةرتفلا هذه يف نييضايرلاو نيسدنهملاو ءاملعلاو

 امو ةيعيشلا سرادملاو ةيملعلا زكارملاو راثآ نم اوكرت
 نأ ىلإ اندشري امم اذهو سردلا تاقلح نم اهيف مظتنا

 امأو .رصعلا اذه يف هتورذ غلب دق يركفلا راهدزالا

 ةغل نأ مغر ىلعف ولنويوق هرق رصع يف ةيبدألا ةايحلا
 ةغللا تناك دقف ةيرذآلا ةيكرتلا ةغللا يه نامكرتلا

 اهلك تالسارملا رئاسو ةيموكحلا تابتاكملاو ةيمسرلا

 ضعب ىرنف هتيمهأ رعشلل ناك امكو ةيسرافلا ةغللاب
 ةئيبلا عم اومجسناو ةيسرافلاب رعشلا نومظني مهكولم

 دادع يف اوحبصأو اهيف نوشيعي اوناك يتلا ةيناريإلا
 ىلإ ةيملعلا ةضهنلا هذه تلقتنا دقو «نييناريإلا كولملا

 .رضاحلاو يضاملا نيب ةلصلا عطقنت ملف نييوفصلا

 ولتويوق هرق عيشت

 هرق نيتلودلا نيتاه ىدحإ نأ ىلع نوخرؤملا عمجأ
 نم مه (ةيردنيابلا) ولنويوق قآو (ةينارابلا) ولنويوق
 رثكأ بهذ دقو كلذ نييعت يف اوفلتخا نكلو ةعيشلا
 سلاجم يف يرتستلا هللا رون يضاقلا مهنمو :يققحملا

 ولنويوق هرق نأ ىلإ 7307١[ -37717 ةحفص "”ج] نينمؤملا



 ىلنويوق هرق

 عيشت ىلع [ةعيشلا نايعأ] يف صن امك ةعيشلا نم مه
 لاق ثيح ولنويوق قآ يف هظفحت ىدبأو ولنيوق هرق
 قآب فرعت نامكرتلا نم ىرخأ ةفئاط كانهو ...)

 ٠7/٠١ ةنس نم اهقحاولو ركب رايد ىلع تلوتسا ولنويوق
 اهل فقوي مل هذهو ءارمأ ةعست اهنم كلم 404 ةنس ىلإ

 رصنلا وبأ مهسأر نإ لاقي معن . عيشتلا يف راثآ ىلع

 ةبحملا ديدش ناك نامثع نب يلع ريمأ نبا كب نسح

 جوز دقو ةيوفصلا كولملا دج يفص خيشلل صالخإلاو
 امأو هتنبا دينج نب رديح ناطلسلاو هتخأ دينج ناطلسلا

 مهنإ نينمؤملا سلاجم بحاص لاق دقف ىلوألا ةفئاطلا

 0 ا

 قيقحتلا دعب :يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي

 ةعوبطملاو ةطوطخملا رداصملا يف قيقدلا صحفتلاو

 وه امو مهنيطالسو مهئارمأ روبق حاولأو نيتلودلا دوقنو
 هرق نيتلودلا نأ يل دكأت اياكتلاو دجاسملا ىلع بوتكم

 نم مه (ةيردنيابلا) ولنويوق قآو (ةينارابلا) ولنويوق

 نوبصعتيو عيشتلاب نورهاجتي مهؤارمأ ناكو ةعيشلا
 يبأ ءادهشلا ديسل ءازعلا سلاجم نوميقيو ةعيشلل

 رفصو مرحملا مايأ يف ِلئكلَظ نيسحلا هّللا دبع
 ديعو ِةلْكَيلَظ راهطألا ةمئألا ديلاوم يف تالافتحالاو

 يف انتبثأو ةيعيش مساومو مسارم نم اهريغو ريدغلا
 ةيعيشلا ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ولنويوق قآ ثحب

 دنع فالخو ددرت لحم ناك يذلا ولنويوق قآ عيشت

 ةسارد يف كلذ قيقحتب كانه اندعو مث نيخرؤملا ضعب

 هرق عيشت ةساردلا هذه يف ركذنسو ولنويوق هرق ةلود

 :زاجيإب ولنويوق

 عيشتلاب نيرهاجتمو ةعيش اوناك نييريالجلا نإ ١

 ولنويوق هرق ةفئاط سيئر هجاوخ ماريب لصتا نيح
 ةيعيش فطاوع لمحي ناك يريالجلا سيوأ ناطلسلاب

 ناطلسلا ذختاف ةعيش ءارمأ عم يعيش طالب يف عرعرتو

 رئاسو مهءارمأو هيشاومل ةاعر هباحصأ يريالجلا

 ه11407 فراعتلا راد توريب ١٠١٠" ص ؛7ج ةعيشلا نايعأ )١(

 .(ما58)

 . نييروميتلا ةبراحمل هشيج يف ًاقيرف مهلاجر

 ةعيشلا ءاملع رابك ولنويوق هرق رصع يف رهظ ؟

 فلؤملا يقارعلا يلع خيشلاك مهعيشتب نيرهاجتملا

 عافدلاو تيبلا لهأ حيدم يف ةيسرافلاب ةيرعشلا دئاصقلا

 . :لئكت بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ةمامإ نع

 سلاجم يف يرتستلا هللا رون يضاقلا هركذ

 ىرن ةرتفلا هذه يفو "7ءرعش نم ًاريثك دروأو نينمؤملا

 ريغ ًانايحأ اهب لمعي راص ثيح سكعنا دق ةيقتلا رمأ نأ

 يف ترشتناو "7 ينارهطلا ركب يبأل ىرج امك ةعيشلا

 نينمؤملا ريمأ حئادم يف ةيسامحلا راعشألا رصعلا اذه

 اهرهظتسي ناك يتلا هلْككلَظ هتيب لهأو بلاط يبأ نب يلع

 سوفن يف عيشتلا ثبيو ةسامحلا ريثي امم ةيقيسوم
 . سانلا

 ةعيشلا نم ولنويوق هرق ءارمأو نيطالس ناك“

 ةرتعلا ةبحم راحب يف نيقيرغلاو يستلاب نيرهاجتملا

 مهبح يف نيلصاوتملاو مهتديقعب نينمؤملاو ةرهاطلا

 عيقاوت يف ةرهاظلا هذه ودبتو كيت تيبلا لهأل

 متاخ ىلع ناك ام اهنم ةفئاطلا هذه ءارمأو نيطالس

 اذه هيلع ًاشوقنم فسوي هرق نب هاشناهج نب قادوبريي

 . ةيسرافلا ةغللاب رعشلا نم تيبلا

 مرديح اداب ءللب قادوب ممان

 امب ناميإلا ةرارحب بهتلم انأو قادوب يمسا : ينعي

 مكيب شيارآ متاخ ىلع ناكو .رديح ديبع صلخأ نم انأ
 نم تيبلا اذه ًاشوقنم فسوي هرق نب ردنكسا تنلب

 :ةيسرافلا ةغللاب رعشلا

 ه 77ص ١2ج نينمؤملا سلاجم :يرتستلا هّللا رون يضاقلا )١(

 .ها17ا/6 نارهط

 .8١نع عماللا ءايضلا :ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا 69]
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 رشحم ةكرعم رد ايند هلغشم رد

 ردنكسا شيارآ ديوك يلع لآزا

 رشحملا ةكرعم يفو ايندلا لغاشم يف

 يلع ةيرذب ردنكسا شيارآ فتهت

 مكيب ناطلس قاروأ ةريمألا متاخ ىلع ًاشوقنم ناكو

 : يسرافلا رعشلا نم تيبلا اذه ردنكسا ناطلسلا تنب

 رديح لآ بحم ناجزأدوب

 زدخكس هتك تتح نا طظلس قارؤأ

 اهبلق قامعأ نم دمحم لآ ةبحم

 ردنكسا كلملا تنب ناطلس قاروأ

 ءامسأ ىصقتسن نأ اندرأ ول ثيدحلا انب لوطيو

 فيهم داع يذلا ةفاطلا له فاريماو ها رداز يلام

 ريمأل مهءالو تبثت لمجو تارابع مهمتاوخ ىلع

 ةرتعلل مهتبحمو 152 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 . ةرهاطلا

 هباتك يف يرتستلا هللا رون يضاقلا مزج 4

 كلذ ىلع ًالدتسم ةلسلسلا هذه عيشتب نينمؤملا سلاجم
 تاريمأو ءارمأو نيطالس ميتاوخ ىلع ًاشوقنم ناك امب

 يتآلا دادغب رمتؤمبو هانتبثأو اهركذ رم امك ةموكحلا هذه

 هيلإ اعد يذلا دنفسا ةموكح مايأ يف دقعنا يذلاو هركذ

 نم ةعيشلل ىلعألا عجرملا دهف نب دمحأ خيشلا
 , ©0ءدلبرك

 نايعأ هتعوسوم يف نيمألا نسحم ديسلا بهذ 5
 تهتم نفعل يرن قر ةلوذلا هذه مقفل ةجيلا

 نمض نيرخآلا ضعبو ةلقتسم مجارت يف مهنيطالسو

 يف ةلقتسم ةمجرت هل مجرت نممو هيخأ وأ هيبأ ةمجرت

 : هعيشت يف مزجو ةعيشلا نايعأ

 هرق نب ردنكسا تنب مكيب شيارآ ةريمألا-١

 .87ص يناثلا دلجملا يف فسوي

 ةنس ىفوتملا فسوي هرق نب دنفسا ناطلسلا_-؟

 -7717ص «؟ج نينمؤملا سلاجم :يرتستلا هللا رون يضاقلا )١(

 .ها17175 نارهط

 ولنويوق هرق

 ."٠٠ص ثلاثلا دلجملا يف ةيرجه4

 ةنس لوتقملا فسوي هرق نب ردنكسا ناطلسلا - “

 "7١ص ثلاثلا دلجملا يف ةيرجه ١

 هرق نب ردنكسا تنب ناطلس قاروأ ةريمألا-:

 .ه5١ص ثلاثلا دلجملا يف فسوي

 هجاوخ ماريب نب دمحم هرق نب فسوي هرق
 ”77ص رشاعلا دلجملا يف ةيرجه/77 ةنس ىفوتملا

 . مهريغو

 هرق ةموكح رصع يف ةيعيشلا ثادحألا مهأ نم 5

 لاقيو دنفسا ناطلسلا هيلإ اعد يتلا دادغب رمتؤم ولنويوق

 بلطو ةيرجه/814/ ةنس ىفوتملا فسوي هرق نب دنبسا
 ٠757 دولوملا) يلحلا دهف نب دمحأ خيشلا روضح

 بلط نميف هيف ةكراشملل (ةيرجه/١84 ىفوتملاو

 ناك كاذموي دمحأ خيشلاو ةعيشلا ءاملع نم مهروضح

 ءاملع رابك نم ةعامج اعدو ؛ةعيشلل ىلعألا عجرملا

 هروضحب هرصق يف اوعمتجاف دادغب يف ةينسلا بهاذملا

 قوفت ادبو نيقيرفلا ءاملع نيب ةرظانملاو شاقنلا ىرجو
 ةكسلاو ةبطخلا نوكت نأب دنفسا ناطلسلا رمأف دهف نبا

 : ىحلاصلا نيسحلا دبع لوقي رشع ىنثالا ةمئألا ءامسأب

 ديه (نلاوم عيشتلاب ًارهاجتم دئفسا ناطلسنلا ناك

 هتديقع يف اقيرع ُةِدِكلَع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا
 ْ . كت تيبلا لفأ ىلإ ةزاحنملا

 روبق دهاوش اهريغو نيوزف ةنيدم يف اندهاش ا“

 ًاشوقنم ولنويوق هرق ةلسلس نم نيطالسو ءامعزو ءارمألا

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مث فورخ ةروص اهيلع

 ءامسأ هللا الإ هَلِإ ال دعب اهضعب ىلعو هللا يلو يلع
 ءامسأ اهيشاوح يفو هلكت ةسمخلا ءاسكلا باحصأ

 دهاوش نم عطق ثالث كانهو رشع ةعبرألا نيموصعملا

 رتم نيب ةفلتخم ماجحأب ضيبألا ماخرلا نم هذه روبقلا

 بتاك اهار دقو نيوزق فحتم ىلإ تلقن رتم فصن ىلإ

 . بيرق دهع ذنم روطسلا هذه

 يذلا ولنويوق هرق دهع يف ثدح مظعأ لعلو
 طغضلا عفر وه عيشتلل مهءالوو ةيعيشلا مهفطاوع تبثي



 ولنويوق هرق

 لابق ىف ةيعيشلا ةيفسلفلا سرادملل تايرحلا ءاطعإو

 رهجلاو «يعيشلا ريغ مكحلا ىلع نيئكتملا نيتمزتملا

 ايابخلا ىف البق سردت تناك ىتلا ةيفسلفلا راكفألاب

 فصتنم يف تأشن يتلا سرادملا هذه مهأ نمو ةيعيشلا

 يناث زاريش يف «نويهلإلا ناوخإلا» ةسردم عساتلا نرقلا

 ىتح اهادص دتما يتلاو ناجيبرذآ دعب ولنويوق هرق ندم

 مث (نويهلإلا ناوخإلا :عجار) يرجهلا رشاعلا نرقلا
 ةسردملاو ةيناودلا ةيفسلفلا ةسردملا نيرطش ىلإ تقشنا

 ةيقطنم ةداح ةيملع تانحاشم ىرنو ةيكتشدلا ةيفسلفلا

 نيتسردملا يجرختمل ةينافرعو ةيمالكو ةيفسلفو

 نيقيرفلا نم لك ذخأو ةيكتشدلاو ةيناودلا نيتيزاريشلا

 ةيرفصلا ةلودلا روهظ ىتح هتسردمو هذاتسأ نع عفادي

 ةيعيشلا ةيفسلفلا سرادملا دعاوق مهأ نم نيوزق تلظو

 نكي مل اذهو .مخضلا اهثارتو ةيوفصلا ةراضحلا يف

 .اهاحضو ةليل ديلو

 ءارمأ نم هريغو ردنكسا ناطلسلاو دنفسا ناطلسلا بناج

 فرصت ةيفقو كوكص كلذكو ولنويوق هرق تاريمأو

 ةيسابعلا ةضورلاو ةينيسحلا ةضورلا ةرانإ ىلع اهتادراو

 . لككللظ ةمئألا رئاسو ةينيسحلا ةيزعتلا سلاجم ىلعو
 يحلاصلا نيسحلا دبع

 قارعلا يف ىلنويوق هرق ءارمأ

 لنيز نب يلع نسح ةيالو

 اوسلجأ هنم ةيصوبو ءارمألا قفتا يشاوطلا توم رثأ

 هلال" ةنس بجر ١ نينثالا موي لنيز نب يلع نيسح
 اذه ناكو يشاوطلا نم ةيصوب كلذو «ةعاسب لاوزلا دعب

 ةقفش اذ ؛بلقلا قيقر «ةريسلا نسح ءألدع ًالجر
 جوزت ءدذمحم ريب رهص ناكو ا

 ١

 هدب

 ةدلبلا ىف نأ ةيعرلا هدنع اكش ناك ةلمجلا نمو

 ."78ص ىئايغلا )١(
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 مهنم .مهولتقف مهلتقي رمأف لتقلا نوبجوتسي ةعامج

 يلوفزدلا يخيش هجارخو ىفطصم رصانو ليضف
 . مهريغو يفاكسألا فسويو

 :ةلحلا

 ىصعف ىسوم هرق نب يلع هاش ىلإ ةلحلا ىطعأ مث
 ناكو ردنكسا نب يلع هاش هل لاقي صخشب ءاجو هيلع

 ىف هماقأف شيورد وهو دالبلا ىف ًارياد (ًادبل) كنيك ًاسبال

 زا ناحل نع لام هدفا م دحانان وفا ىلا

 ةعامجو روصنم هاش هاخأ روكذملا يلع نسح امهيلإ

 .لوغ هرق) لو هرق اوأرف لباب ةعلق ىلإ اولصوف هعم

 مهعم اوقالتف ىسوم هرق نسب يلع هاش (سارح
 مهل اولاقو مهريمأ ىلع لوارقلا باعو اوحلطصاو

 الإ كئلوأ رعش امف .ةلفغ ىلع يضمن بوصنم رسجلا
 لو هرقلا هنأ نوئظي سانلاو رسجلا ىلع رباع ركسعلاو

 . . .هلسرأ يذلا

 اوطاحأف ناطلسلا راد ىلإ اولصو نأ ىلإ اوضمو

 مهو ةعلقلا يف ىسوم هرق نباو ردنكسا نبا ناكو .اهب

 نباامأو .ىسوم هرق نبا اولتقو مهوذخأف ايارع
 تنك لاقو نامزلا بحاص ىلإ هسفنب ىقلأف ردنكسا

 هلو دفي ملف نامألا بلطو ًارهق يب ءاج اذهو ًاشيورد

 دادغب ىلإ هولسرأو هسأر اورحو هتبقر اوبرضو اذه
 .روصنم هاش هيخأل ةلحلا يلع نسح ىطعأف

 هب ءاجو هيخأ فلخ لسرأف يلع نسح ضرم مث

 توايلا رباكأ نم ةوخأ سمخ دادغب يف ناكو ةلحلا نم

 هاش هوخأ لصو املف . يلع نسح لتق ىلع اوفلاحت دق

 يديسو روصنم هاش ماقف لاحلا ةروص هل ىكح روصنم

 مهرومرو مهولتقو ةليحلاب ةسمخلا اوعمجو لامج دمحأ
 .ناديملا يف

 عيبر ؟ دحألا موي يلع نسح تام كلذ دعب مث

 . رهشأ ةعست همكح ةدم تناكو ه41/4 ةنس رخآلا

 :لنيز نب روصنم هاش

 ًاموشغ ًامولظ ناكو «ىلوت هوخأ ىفوت نأ امل
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 ًاسانأ لتقو . هب ًافصتم هرخأ ناك ام فالخ ىلع ًالهاج

 ةعامجو هللا دبع ريمألا دالوأو كب ىلوو راوسهاشو

 يقبو ةريثك ًءاسن عمجو .بنذ الو ةريرج ريغ نم ةريثك

 شيشحلا لكأيو بارشلا برشي هليل ةلمجو هراهن لوط
 .ءاسنلاب قسفيو «فارسإلا ةقيرط ىلع ةدعاق ريغب

 .رمزلاو لبطلاب هل برضيف هراهن رثكأ بكريو

 ليلخ روك ناكو . نيرهش ةدم لمعلا اذه ىلع يقب

 نذل اهني رذف :لطرملابب هلي نم نكن ةرعشمو
 . كانه اوطحو يربك نوتلآو اقوقدو كوكرك

 :هل لوقي روصنم هاش ىلإ ًادصاق اولسرأو

 !كانئج ؟لوقت ام

 «هوملتسا اولاعت كب نسح دلب دلبلا نإ :لاق-

 !اوهجوت

 نم روصنم هاش جرخ ةلخود برق ىلإ اولصو املف

 نيب ةيرب ىلإ رصعلا تقو اولصوف مهب ىقتلاف دلبلا
 هركسعب كب ليلخ طحو هركسعب طحف ةديدجلاو ةلخود

 اركاب ًادغو هنم اولك ًاماعط انخبط دق روصنم هاش لاقف

 .اوهجوت

 اومضناو هركسع عيمج هيلع باع ةليللا كلت يفو
 همون نم هبتنا املف .ةميخلا يف هاوس قبي ملف ليلخ ىلإ

 هليخ ىلع اولوتساف ًارادباكر الو أدحأ هدنع ري مل

 اوذخأو ءيش هل قبي ملف هعم ناك ام عيمجو هتادعمو

 ال (اشيدكا) ًأشيدك هوطعأ ذئنيحو .هتحت يتلا سرفلا

 فاخف دادغب ىلإ هب اوؤاجو هوبكراف هعضوم نم كرحتي
 .ًاءرمأ اوجاهأ الو ًادحأ اوبهني مل نكلو دادغب لهأ

 مهل ىلخأ دق ناكو .هراد ىلإ روصنم هاش هجوتو

 حوري ةينامث وأ مايأ ةعبس رادقم يقبو «ةنطلسلا راد

 لتق يتاللا ءاسنلا هيلع ىكتشاف ناويدلا ىلإ ءيجيو

 قبط ةيضقلا رظننل ةاضقلا اورضحأ ليلخ لاقف نهجاوزأ

 سفنلاب سفنلا نأ ةاضقلا مكح ناكف ةيعرشلا ماكحألا

 كيب ماريب هاخأ اولتقو هولتقف لتقلاب هيلع اومكحف

 ولنويوق هرق

 ةربقمب هماظع اونفدو بالكلا هتلكأف ناديملا ىف هوحرطو

 ةرخآلا ىدامج ١4 نينثالا موي كلذو يلع ربنق ةرواجم

 ناكو شيوردلا نونلا اذ مويلا كلذ يف اولتقو 474 ةنس

 نأب عيذي ناتسدركب ةيكت يف ناك هنإ ليق .ًاميرك ًالجر

 الجر ًاضيأ ناكو دوسألا هللا دبع لتقو تام كيب نسح

 ةسيفنلا بايثلا هسبلأو روصنم هاش هبحأ دق ناكو ًاشيورد

 هاش ملعي ناك اذه نإ ليلخل اولاقف . هسيلج هلعجو

 , 29هلعقف ةثيبخلا لاعفألا روصنم

 نم رخآ اذهو ًاموي ١١و نيرهش همكح ةدم تناكو

 قآ مكح أدتبا مث نمو ...ولنيوق هرق ةلود نم مكح

 . 4 ولئيوق

 :قارعلا يف ىلنويوق هرق نيطالس

 يذ 4١:/ ةنس رخآلا عيبر خلس) فسوي هرق-١

 .(8577 ةنس ةدعقلا

 50:814 ةنس بجر ؟54) ردنكسا ريمألا-؟

 851١(. ةنس لاوش

 ه 841١: ةنس لاوش ؟0) هاش ناهج ريمألا “*

 .(8157 ةنس لوألا عيبر

 ةنس لاوش :/41/؟ ةنس لاوش) ازريم يلع نسح  ؛

 . (مىلالا؟

 :اهؤارمأو دادغي ةالو

 مرحملا 6) فسوي هرق نب دمحم هاش ريمألا_-١

 .(هم71 ةنس نابعش ١8:41 ةنس

 يذ 78 : 575 ةنس نابعش )١4 نايسا ريمألا ١

 ٠:.(ه45/ ةنس ةدعقلا

 ةنس ةدعقلا يذ 78) نابسا ريمألا نبا ذالوف

 .ه/٠86 ةنس لوألا عيبر ١

 ناضمر )١١ هاش ناهج نب قادوب ريب يدمحم - 4

 .(ه/4ا/٠ ةنس ةدعقلا يذ ” :867 ةنس

 .يئايغلا )١(



 ولنويوق هرق

 ناضمر )١١ هاش ناهج نب قادوب ريب ريمألا

 .(هملل٠ ةنس ةدعقلا يذ " :867 ةئس

 ةدعقلا يذ ؟7) لئنيز نب ىشاوطلا دمحم ريب 15

 .(817/# ةلس بجر 7 41١: ةنس

 ؟ : 41/7” ةنس بجر ؟) لئيز نب ىلع نسح ا/

 .(817 4 ةنس رخآلا عيبر

 ةنس رخآلا عيبر ؟) لئيز نب روصنم هاش -4

 .(ه4ال4 ةنس ةرخآلا ىدامج 4 ١5

 (ةينارابلا) ولنويوق هرق ةليبق اياقب

 الإ مهتموكح ضارقنا دعب مهنم قبي مل ءالؤه

 اهاياقبو ءاهتموكح تومب ةتثام نوكت داكتو .«ليلقلا

 .. .ةوسقلاو ةوطسلا كلت عم اهعاضوأ بسانتت ال مويلا

 لئابق ىف باذاهبلاغو ...ةعيدو .ةثداه ءاهتردق

 زكارم عبت وأ «ةريبكلا ندملا يف قرفت وأ «نامكرتلا

 . .ةوقلا

 :مويلا ةدوجوملا مه ارق رهشأ هذهو

 .ايلعلا ولنويوق هرق ١

 .ىلفسلا ولنويوق هرق - ؟

 . ةيلامج

 .ةيلضاف_ ٠

 .بارخ هتروأ_١

 . (هراي لت) هرالت - ١

"١ 

 اهلك اهنأ يف عطقن الر «فيكلت ةيحان ةعبات ىهو

 اهرئاسو «نييلوألا نيتيرقلا ىوس ولنويوق هرق نم
 ًاعم اوشاع ءولنويوق هرق مهنيب «نامكرت مه وأ .طلتخم

 . ")دركو برع ىرقلا هذه ضعب يفو 1 . .ةفلألا لماعب

 (*!ةيرصنلا تافوقوم (ىلنويوق هرق) راثآ نم رثأ
 : يئابطابطلا يضاقلا نسح ديسلا لاق

 كولم مكح ةيادبو كنلروميت ةيروطاربما ةئزجت دعب
 يف ةلود ىوقأ تأشن اهحتف يتلا نادلبلا يف فئاوطلا

 ةدمل ترمتساو ناريإل يبرغلا لامشلاو يبرغلا مسقلا

 (ةيردنيابلا) وأ (ولنويوق هرق) ةلود مساب ًاماع "5
 تمكحو تالليودلا ةيقب ىلع ءاضقلا نم تنكمت ثيح

 اهتياهن تناكو ساقفقلاو نيقارعلاو ركب رايدو ناجيبرذآ
 كش الو .يوفصلا ليعامسإ هاشلا دي ىلع 9401/ ماع

 صخش ىوقأ ناك نسح نوزوأ رصنلا وبأ ريبك ريمأ نأب

 هريبدت ىلإ ةفاضإ ناك هنأ ذإ ولنويوق هرق كولم ةلسلس يف

 نيناوقلا نس لثم ةيسايسلا ةيحانلا نم ةلودلا رومأل

 همايق كلذكو بئارضلا ىلع لوصحلا ليبس يف ةديفملا

 ًابحمو ةفرعملاو ةفاقثلل ًاعجشم ناك هنإف ةريبك تاحوتفب

 يلع ءانبأ نم فارشألاو ةاضقلاو خياشملاو ءاملعلل

 ةيملعلا اياضقلا هساجم يف ثحبت تناكو ِطِدَكِلي ةمطافو
 سرادملا ءاشنإب هدهع فرغ امك .ثيدحلاو ةيهقفلاو

 ةبسنلاب لابلا ةحارو ر هرقتسالا ىلإ ىدأ امم دجاسملاو
 . ءاملعلاو عمتجملل

 ينيوزقلا ينيسحلا فيطللا دبع نب ىيحي بتكو
 نوزوأ) رصاع يذلا (خيراوتلا بل) باتك فلؤم

 نكمي ثيح ريمألا اذه قحب ًاديفم ًارفاو ًاحرش «(نسح
 ريمألا ةبغر ىدم جاتنتسا روطسلا كلت ةء هرق لالخ نم

 لقنن عالطالا نم ديزملو ءاملعلاو ءاهقفلا ةسلاجم يف

 بحاص ًارهاق ًافراع ًاكلم ناك» :ةيلاتلا خرؤملا تارابع

 .قارعلا خيرات :يوازع سابع )١(
 ةرهاظ ةمجعب ةيبرعلا ىلإ انل لقن دقو ةيسرافلا ةغللاب لصألا (*)

 . هيف

 .؟ 5١ص ينارهطلا نيدلا لالج ديسلا ةعابط خيراوتلا بل )١(



 ىف

 ةبيهلاو ةفأرلاو لدعلاب عتمتي ناكو ةيعرلا يبرمو ةكوشلا

 اياضقلاو تامهملا راوغأ ىلإ لصيو قوقحلاو لاومألا

 هنامز يف ذخأ فيرشلا عرشلاو .لدعلاو قحلاب مكحيو

 ناكو ةيلاع ةناكم نييمالسإلا ةاضقلل ناكو ًاميظع ًاجاور

 ةداسلا مّرك هنأ امك .هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ثوحب

 سرادملاو دجاسملا ديشو تاشاعملاو يضارألا مهل

 , 2)(تاناخلاو

 نأ دعب زيربت يف 887 ماع نسح نوزوأ يفوتو

 ناتسب يف نفدو فّينو ًاماع رشع دحأ دالبلا مكح

 ةمصاعلا يف هسفنب هديش دق ناك يذلا (ةيرصنلا)

 د

 هباتك يف ًاضيأ يئالبركلا ينيسحلا ظفاح بتكو

 قآ ءارمأ لوح ًاحرش (نانجلا تاضور) سيفنلا

 يف ةدراولا تاعوضوملا سفن ًابيرقت رركو "”ولنويوق
 .بتك ام لقنب انل ةجاح ال ثيح (خيراوتلا بل) باتك

 لالج لاوقأل هلقن يه باتكلا اذهل ةديحولا ةيزملاو

 نكمي يتلاو روهشملا ملاعلا يناوذلا دمحم نيدلا

 ءاملعلل (نويردنيابلا) ةياعر ىدم هنم جاتنتسالا

 لوقلا ةصالخو .نييقيقحلا شيواردلا مامأ مهعضاوتو

 الاثم اوناك ةلالسلا هذه ماكح نإف يناودلا لوقي امك

 مهل نكي ملو 2!ةديجملا مراكملاو ةديمحلا بقانملل

 ميظعت ىوس - رادتقالاو ةمظعلا نم مهيدل ام عم  فده

 باحصأو نيركفملاو ءاملعلا عيجشتو نيدلا رئاعش

 . ملعلاو ةفرعملا بابرأو ملقلا

 كلذ يف ماركلا تاداسلاو مالعألا ءاملعلا نيب نمو

 قآ رادمان ريمألا ىدل ًاماقمو ةرهش رثكألاو رصعلا

 )١( خيراوتلا بل ص١؟7.

 هسفن ردصملا (؟) ص5١؟5.
 )*( .67؟ خص لوألا ءزجلا

 ) )4,676ص نانجلا تاضور نم لوألا ءزجلا

 ولنويوق هرق

 يذلا ىئابطابطلا رافغلا دبع ريمألا ديسلا ناك ولنويوق

 نيب ريظن هل نكي ملو همارتحاو ريمألا ةياعر عضوم ناك

 نع دعبلاو فافكلاو دهزلا ىلع شاع ثيح هنامز ءاملع

 نأ لبق نسح نوزوأ ريمألاب ىقتلاو .ةايحلا تارسم

 ءادأل هرفس لبق دادغب يف هاقتلا «ةنطلسلا ماقم ىلإ لصي

 رافصلا دبع ريمألا لصو دقو ةراشبلاو جحلا ةضيرف

 خيش بصنم ىلإ ريمألا كلذ دهع يف يئابطابطلا

 (زيربت يف نييئابطابطلل ىلعألا دجلا) يئابطابطلا باهولا
 عيمج نم لالجلاو لامكلاب يظح امم ريمألا كلذ رهص

 هيييمألا ناتي( قوانيم ههايك مكذو- :ةيناوضيعلا

 نجس يف 471 ماع يف يفوت يئابطابطلا باهولا دبع
 هدالوأ ىلإ هلقتعم نم هتيصو لسرأو ميلس ناطلسلا

 كلذ فدل ةمرتخملا هتاقموةةرفلا ظنون ؟0ءداقخاو

 كلذل ةعباتلا تافوقوملا ةرادإو ةنادس ملست دقف ريمألا

 مل اننأ فسؤملا نمو (ةيرصنلا) مساب ةفورعملاو ريمألا

 ةيرصنلا يف تافوقوملاو كالمألا ءامسأ ىلع لصحن

 ةقيقد ةروصب اهنم لك ناكمو مسا نييعت نم نكمتن يكل

 كلت ىف ةجردملا ةداهشلا صن ىلإ ًاداتتسا نكلو

 دهع مايأ ةيرصنلا ةنادس نأب ًاحضاو نوكي هنإف ةردابملا

 باهولا دبع ريمألا دافحأ ديب تناك نييوفصلا كولملا

 نيمأت ىلع ةنادسلا هذه تادئاع نم اوقفني نأب ةيصولا

 ريمعتو ربلا تالاجم يف يقابلا نوقفنيو ةيمويلا مهتاجاح

 لكشلا سفنب تاقوقوملا ةرادإ عضو ناكو .تافوقوملا

 هاش ردان دهع ىتح .هيلإ انرشأو ًاقباس هيلع ناك يذلا

 هاش ردان يفظوم لبق نم سوردملا ريغو بسانملا ريغ
 ةشيعم رومأ يف ىتح فاقوألا نوؤش يف هلامعو

 مهلامعأ يف للخلا دجوأ امم ةنادسلا ىلع نيمئاقلا

 ."5ص .9 ددعلا ةيناثلا ةنسلا راكداي ةلجم )١(

 امو 7١١ص نم نانجلا تاضور يف ةيصولا هذه صن ركذ مث )00

 ., كعب



 ولنويوق هرق

 لتقم دعبو .عايضلاو فلتلا ىلإ تافوقوملا ضرعو
 ريمألا دافحأ دحأ تافوقوملا رمأل ىدصت هردان

 نم وهو يضاقلا يقت دمحم ازريملا همساو باهولا دبع
 عاطتساو «ةيراجاقلا دهع لئاوأو ةيدنزلا دهع ريهاشم
 ىلع زيربت ءاملع نم لوصحلا يقت دمحم ازريملا

 فرص هوجوو تافوقوملا كلتل تاتابثإلاو تاداهشلا

 عاطتسا كلذبو «تادئاعلا ىلع لوصحلا ةيفيكو غلابملا

 ىلع يقيقحلا فارشإلاو ةنادسلا يف هترادج تبثي نأ

 قرشا اعبر اين ورم رطبا شاف ةققولا

 أدبن نأ انيلع دوهشلا ةداهش صن لقنن نأ لبقو

 ىلإ دمعن مث يضاقلا يقت دمحم ازريملا ىلع فرعتلاب

 .ةماه ةيخيرات ةقيثو يه يتلا ةداهشلا كلت ركذ

 رارحألا ةبرجت] باتك يف يلنيد قازرلا دبع ركذ
 ذيمالت دحأ وه ىضاقلا ىقت ازريملا نأ [راربألا ةيلستو

 هعالطا ىلإ ةفاضإ ه0 ماع يفوتو يناهبهبلا ديحولا

 ملعو ريسفتلاو هقفلاو ةيبرعلا ةغللا نونف ىلع ماتلا

 نوؤش يف ارهام ناك ء.ءاضقلا بصنمب همايقو مالكلا

 حابصلا ءاعد ىلع هبتك يذلا حرشلاو . ةباطخلاو ظعولا

 مولعلاو ةيبدألا نونفلا نم هنكمت ىدم سكعي

 . ةيمالسإلا

 باتك بحاص يزونزلا نسح ازريملا بتكو
 يلنيدلا لبق يقت ازريملا لوح ًاحرش (ةنجلا ضاير)

 نم نإف نآلا ىلإ عبطي مل روكذملا باتكلا نأل نكلو

 حضتي يكل اهنيع فلؤملا تارابع ركذن نأ لضفألا

 .هتامولعم ىوتسمو هعالطا ىدم ء هرقلل

 «ةداهشلا صن»

 اهرشن ددصب نحن يتلا ةيخيرأتلا ةقيثولا هذه نإ

 ينابطاطلا ناك: ىلع فلفل اولا ديلا هيب نادر
 هل حمسو لضفت دقو هدادجأو هئابآ نم ًاثرإ هتلصو يتلا

 ءهرقلا ناهذأ يف رمألا حضني يكل ةمدقملا عم اهرشنب

 هذه صن نأب فاضأو خيرأتلل ةمدخ اهنوك ىلإ ةفاضإ

 نأ بجي امك نيمأ ناكم يف ظفحي نأ بجي ةقيثولا

 .اهيلع عالطالاب سانلا ةماعل حمسي ناكم يف نوكي

 فو

 فقولا ةداهش

 : لوقت ةزجوم ةمدقم دعب

 لماشلا ملعلاو لماكلا ماملإلا هيدل صخش يأ نإ

 موحرملا نامكرتلا كلم نسح كلملا نأب فرعي نأ هيلع

 ايلاع ادجسمو ةعيفر ةعقب صصخ دق هل روفغملاو
 غلابملا مدقو زيربت ةنطلسلا راد يف ةقومرم ةسردمو

 اهعباوتو اهيحاونو ةنطلسلا راد يف تافوقوملل ةمزاللا

 كلت نم ةسردملاو دجسملا جارخ فرص نأ ًادكؤم

 نيفظوملاو نيلوؤسملا عيمج ىلإ دوعتو «تافوقوملا
 تافوقوملا كلت ةنادسو ؛مهبتاور اهنم اوذخأيل اهيف

 يتنبا ىلإ دوعت ةيرصن تافوقومب ةامسملاو ةروكذملا
 نت دعس يحل ةيهاطلا ةلوقلا مارد: ىعاذيكإت
 هذه ةنادس تناكو .ىتنبا دالوأ نم زيربت ىضاق ىنسحلا

 نإ ةنجلا ينكاس ةيوفصلا نيطالس دهع نم تافوقوملا
 يئابآ ديب وعلا بسامهط كلملا ةصاخو هللا ءاش

 : مهو مهيلع هللا ةمحر يدادجأو

 ازريم يمعو "'يلع دمحم ارزيم يدج
 للدم نم دمتكسا ررهلا ىلا وو "دمع نرذلا نكتم

 ًايونس نوققديو نوطبضي اوناكو «'"7ماظعلا تاداسلا

 قح مهتشيعمل نوذخأيف ةنادسلا دئاوعو تالوخدم

 ربكألا دجلا فقاولا طرش عم ىشامتت يتلاو ةنادسلا

 طورش يف ةروكذملا هجوألا يف فرصي يقابلاو

 . فقاولا

 هارث باط هاش ردان موحرملا كلملا دهع ذنمو

 درعي الو اهيلع نيمكاقلا ديب تافوقوملا تادئاع تناك

 .اهنم يتشيعم نمؤأ يكل ءيش اهنم يل

 ةحفصلا هذه يف ةداهشلا يتملك ىلع عقوأس يننأو

 حضتت يكل فيرشلا عيقوتلاب اهنييزت ايجار اهيشاوحو
 ةجاحلا دنع ةجح نوكتو رادتقالاو رايتخالا باحصأل

 .ناجيبرذآ ىلع نيينامثعلا ءاليتسا دنع دهشتسا )١(

 خيشلل باسحلا ةصالخ باتك يف هتايح ةريس حرش دجن (؟)

 . يئاهبلا

 . ةيقشمدلا ةلحملا ىف هربق دجوي (5)
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 َرْأ ٌميِضْي ال هلأ كرإ9 ةفيرشلا ةيآلا نومضم ةيفوتسم
 عبتا نم ىلع مالسلاو .هللا عيضن نلو (74َنينِحُمل
 . ىدهلا

 ءامسألا ريخ هللا مسب

 ناديم ىف ةعقاولا ىهاشداي نسحل ةعيفرلا ةعقبلا نإ

 ببسب كانه ًايلاح ةدوجوملاو (”زيربت نارمع بحاص
 (ةيرصن) تافوقومو «تسردنا دق اهنع فاقوألا عاطقنا

 طورش نمضتت يتلاو نسح كلملا تافوقوم ةرابع
 تابجاوب دهَعو ةروكذملا ةعيفرلا ةعقبلا ىف فقاولا

 ءانبأ ىلإ تافوقوملل ةيعرشلا ةنادسلاو قاقحتسالا بابرأ

 وهو ىقت دمحم ازريم ديسلا ةماخفو نسح كلملا تنب

 ةناكس الو نيذلا وسع لركن ستنال ) لوح نم

 يفو مايألا ميدق ذنم يهاشداب نسح ةيرصن تافوقوم
 يمقرلا لسلستلا بسحو نيعاطملا نيدلاو عرشلا راطإ

 دادجأو ءابآ عم ةنجلا ينكاس نييوفصلا نيطالسلل

 هيلع هللا ةمحر بسامهط هاشلا مايأ يفو هيلإ ىموملا
 موحرملا ديب ةروكذملا تافوقوملا ةنادس تناك هل رفغو

 نيدلا ردص ازريمو روكذملا دج يلع دمحم ازريم

 ماع لك يفو .هدلاو دمحم ديس ازريمو همع دمحم

 هيفكي غلبمب ةنادسلل قحك تافوقوملا تادئاع هلصت

 الو زيربت ةالو ديب تافوقوملا نإف نآلاو ةيونسلا هتشيعمل
 .اهنم رانيد يأ يقت دمحم ازريملا ىلإ لصي

 .ةرهاقلا ةلودلا ماودل يعادلا ةداهشلا هذه ررح

 . 9 ينسحلا هللا دسأ هدبع ينغلا هللا ىلع لكوتملا

 ءامسألا ريخ هللا مسب

 ىنب دق هتنطلس مايأ نسح كلملا موحرملا ناك

 ىف ةيلعلا ةسردملاو ىلاعلا دجسملاو ةعيفرلا ةعقبلا

 تافوقوم نم ًايلك ًاغلبم عضوو ةرومعملا زيربت طسو

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس ١71.

 .هسفن رمألا بحاص ناديم (؟)

 يلاحلا هاشلا عراش يف كيب هللا ةلحم يف نفدو 1147 ماع يفوت (6)
 . سمط هربق نكلو تانبلل دنهم ةيوناث مامأ

 نييورقلا

 اهتنادس لعجو ةروكذملا ةعقبلاو دجسملا جارخو

 ديبو هتنبا دالوأ ديب تافوقوملا هذهل تابجاولاب مايقلاو

 تافوقوم ةنادس تناكو هاشداب نسح تنب ءانبأ دحأ

 ةروكذملا تافوقوملا كلت نع ةرابع يهو (ةيرصنلا)

 دادجأو ءابآ ديب نيكملا نيدلاو عرشلا ساسأ ىلع

 يفو .نامزلا ميدق نم ةيوفصلا نيطالس مايأ هيلإ راشملا
 موحرملا ديب ةيعرشلا ةنادسلا تناك بسامهط هاشلا مايأ

 همع اردص ازريملا مث هيلإ ىموملا دج يلع دمحم ازريم

 ىفو هدلاو دمحم ديسلا ازريم تاداسلا ةلالس ةماخفو

 لع هفرصب ةلادسلا رح هارتع ادجت اقليم حاز ماع لك

 تعطقنا ءهاش ردان مايأ ذنمو هتشيعمو هنوؤش ةرادإ

 رانيد دوعي الو زيربت ةالو ديب نآلا ىهو تافوقوملا

 1 . هيلإ دحاو

 يبنلا دبع ءدمحم نيدلا فرش نبا يعادلا هررح

 11 تلطملا يعتد نقلا تفورتكلا

 (عماج) نييورقلا

 يف سسأ عماجلا اذه نأ خيراتلا رداصم يورت

 نب ىيحي دهع ىلع ساف يبرغ نييورقلا ةودع
 قاض نأ دعب (8694) ه156 ةنس سيردإ نب دمحم

 مأ ةمطاف ةديسلا يه هتيناب نأو «هيدراوب خايشألا عماج

 ىلإ ترجاه ةيناوريق ةيرهف ةيبرع ةرسأ نم يهو نينبلا
 ةئيدم نم ةيورقلا ةودعلا ىف ترقتساو برغملا

 سس 0 نيئاف 1 00 ان

 عبرم لكش ىلع تقولا كلذ يف دجسملا ناكو

 نم برقت ةدم دعبو .اعبرم أرتم ١١1448 هتحاسمو ابيرقت
 يف كلذ ققحت دقو .هعيسوت ىلإ ةجاحلا تعدتسا نرق

 يبأ نب دمحأ ساف مكاح دي ىلع (م984) 757 ةنس

 دبع امأ (مسالا اذهب فورعملا) نيدلا فرش نب دمحم وهو )١(

 ايلاح هدافحأو يزيربتلا اردص الم ةلالس نم وهف بلطملا

 .ءالضفلا ردص مهتلئاع مساو زيربت نونكسي

 وه نييورقلا عماج سسأ يذلا نأ تبثن قئاثو ىلع ًاريخأ رثع (؟)
 .سيردإ نب دواد



 شابلزقلا  (ربغ) نزوأ لزق

 ناك يذلا رصانلا نمحرلا دبع دهع ىلع يتانزلا ركب

 تناكو .تقولا كلذ يف برغملا ىلع هذوفنب ًارطيسم

 قرشلا :ثالثلا دجسملا تاهج ىف ةديدجلا ةدايزلا هذه

 (ًاعبرم ًارتم اهراذقم ناكو ؛توتجلاو:ترغلاو

 . ًاعبرم ًارتم "59457 ٍذئنيح دجسملا ةحاسم تراصف

 ًاعبرم ًارتم ١املو»٠ اهرادقم ىرخأ ةدايز تثدح دقلو

 نيفشات نب فسوي نب يلع نيطبارملا ناطلس دي ىلع

 0845 دجسملا ةحاسم تراصف (م1171/) 071 ةنس

 ةيلامشلا ةهجلا نم ةرملا هذه ةدايزلا تناكو .ًاعبرم ًارتم

 ةعئار ةينف ةفرخزب تزاتماو «بارحملا ةيحان نم يأ

 مهبينأت نم ًافوخ مكحلا ىلع نودحوملا ىلوتسا

 صضحعممب ةعئارلا ةبقلا هذه ًاريخأ تفشتكا دقلو .مهمولو

 . ةفدصلا

 يداهلا دبع ذاتسألا رثع ةريخألا تاونسلا يفو

 ةماه ةيرثأ ةحول ىلع ىلوألا دجسملا ةحاسم يف يزاتلا

 ةرابعلا اهيلع تشقن دقو ؛«ةسرادألا دهع ىلإ عجرت
 سيردإ نب دواد هللا هزعأ مامإلا هب رمأ امم اذه» : ةيلاتلا

 . «هرصنو هللا هاقبأ

 نأ صنلا اذه نم يزاتلا ذاتسألا جتنتسا دقلو

 اهءانب نأو ."56 ةنس تسيلو 797” ةنس تينب نييورقلا

 نب ىيحي دهع ىلع سيلو سيردإ نب دواد دهع ىلع مت

 . سيردإ نب دمحم

 دق نييورقلا عماج نأ انه مهملاف رمألا ناك فيكو

 ةينيدلا هتغبص راوج ىلإ ةيعماج ةيسارد ةغبص ذختا

 ةيمالسإلا روصعلا يف كلذ دعب راصف «ةيساسألا

 ايقيرفإ نم ينطوو يحورو يفاقث عاعشإ زكرم ةفلتخملا
 ًاربنم مويلا ىلإ لاز امو نييورقلا ربنم ناكو .اهلك

 نالعإو كولملا ةعيبك ةماهلا ءابنألا هيلع نم عاذت ًايناملرب

 خيش ناكو .ةفلتخملا ةيناطلسلا لئاسرلاو برحلا

 وه ًاملعو ًائس نييورقلا ءاملع ربكأ نم وهو ةعامجلا

 . ةيناطلسلا رئاهظلا أرقي يذلا

 (رهن) نزوأ لزق

 ناجيبرذآ هايم نم مسق بصي :نزوأ لزق ضوح
 دنهس و شوقزُب لابج ممق نم بونجلا ىلإ ةدوجوملا
 قرشلا ىلإو (ياج يجآ و نزوأ لزق هايم ميسقت طخ)

 لزق هايم ميسقت طخ) يدرم هاشو هجاوخ لابج ممق نم

 ءشلاط لابج ممق نم برغلا ىلإو (دور هنيرزو نزوأ
 لزق رهن يف يلاتلاب بصتل ةريبكو ةريغص راهنأ ةدع يف

 ةحاسم غلبتو .رزخلا رحب مث دور ديفس يف هنمو نزوأ

 يلاوح ناجيبرذآ يف عقي يذلا دورديفس ضوح نم مسق

 هنايمو دورتشه ةيضقأ ىلع لمتشيو "مك ٠
 يتلا ةمهملا راهنألا نم ركذن نأ نكميو .لاخلخو

 هنايم وحن اهعيمج يرجتو ضوحلا اذه يف دجوت

 هتحاسم غلبتو) ياج رهش :نزوأ لزق يف اهدنع بصتو
 نويلم 1١ 6١ نم ةيونسلا هايملا ةيمكو "مك ٠

 ةيونس هايم ةيمكو 'مك1 70٠ ةحاسمب) ياجوقنرق و )م
 "مك ١5٠١ ةحاسمب) شيفو ("م نويلم 517” ب ردقت

 نزوأ لزقو ('م نويلم 77 ب ردقت ةيونسلا هايملا ةيمكو
 7174١ب ردقت ةيونسلا هايملا ةيمكو 'مك١777 ةحاسمب)

 . ("م نويلم

 شابلزقلا
 تاع

 نيصلخملا نيديرملا ىلع شابلزقلا مسا قلطأ

 هاشلا مكح ةرتف يف ةيوفصلا ةلودلا يف نيحضملاو

 نم ريسافت ةدعل حالطصالا اذه عضخ دقو ١ ليعامسإ

 ريسافتلا هذه تناك املو .نيققحملاو نيثحابلا لبق

 ءاطخأ ىلع وأ نونظلاو لايخلا ىلع اهبلغأ يف دمتعت

 نأ روطسلا هذه يف تلوأح دقف «بناجألا نيققحملا

 مكحلا كرتأو ةدح ىلع ءارآلا هذه نم يأر لك ثحبأ

 :ئراقلل

 سابع هاش يناكدنز» باتك نم لوألا دلجملا يف

 ًادمتعم شابلزقلا لوح ىفسلفلا هللا رصن بتكي «لوأ

 ءارمحلا ةعبقلا» :لوقي ثيح ء«(ارآ ناهج) باتك ىلع
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 لوأل اهاطعأ دق رديح ناطلسلا ناك شابلزقلا جات وأ

 نودتري كاذنآ اوناك نيذلا نيديرملاو نييفوصلا ىلإ ةرم

 اذه لوح بتك دقو ءمهسوؤر ىلع ةينامكرت (ةيقاط)
 ريمأ نأك مانملا يف ىأر رديح ناطلسلا . . .) نأب رمألا

 ينب يأ :ًالئاق هبطاخو ايؤرلا يف هل رهظ كي نينمؤملا

 رفكلا تايار مطحيو اننبا كبلص نم رهظيل تقولا ناح
 نييفوصلل عنصت نأ كل يغبني نكلو .ملاعلا نم

 طال رقسلا نم ةعطق هترضح ذخأ مث «ًاناجيت نيديرملاو

 اتنثا هيف ثدحأو ًاجات عنصف صقم هديب ناكو رمحألا

 همون نم رديح ناطلسلا قافأ امدنعو .ةحتف ةرشع

 مث ةيفيكلا سفنب ًاناجيت عنصو اهآر يتلا ايؤرلا رضحتسا
 جاتلاب) ناجيتلا هذه ىمسأو نييفوصلا ىلع اهعزو
 ةيكرتلا ةغللا يف رمحألا ةملك تناك املو .(يرديحلا

 عبتي مث . شابلزقلا مساب ءالؤه رهتشا دقف (لزق) ينعت

 : ةرابعب نأشلا اذه يف هثيدح

 تاحتفلا تاذ ءارمحلا ةعبقلا هذه نومسي اوناك»

 . 27 «جاتلاب ةرشع يتنثالا

 مساقلا وبأ بتك عوضوملا اذه سفن لوحو

 يعامتجاو يسايس خيرات) باتك يف يرهاطلا
 كلملا توم ىلإ روميت توم نم)و ...(ناريإ

 ش 0 ءارمحلا تاعبقلا يوذ نع هثيدلح ضرعم يف (سابع

 ىلإ نيبصعتملا نيفلؤملا ءالؤه لثم ًانايحأ دمعي
 لين وأ كلملا ةدوم بسك ليبس يف قيفلتلاو بذكلا
 نينجا وش رعيست ' مو هيشلل لاجل او. ءاجتلا

 ثيحب رخآل عضوم نم نيفلتخم نومضمو بولسأب

 ىلعو .«بارغتسالاو ةشهدلاب قمعتملا ثحابلا باصي
 ضر 2. (ارآ ناهج خيرات) بحاص ىرن لاثملا ليبس

 باهسإ لكب نيعم عضوم يف رديح خيشلا ايؤر ركذل

 ليخي ىتح رخآ عضوم يف اهركذ لفغي هنكلو «بانطإو
 هذه بسني تقولا سفن يفو اهيسن) دق هنأ ءرملا ىلإ

 )١( ص لوألا دلجملا (لوأ سابع هاش يناكدنز) ١54 و15١.

 شابلزقلا

 ليعامسإ كلملا رصع يف زيربت يف ميقم ديس ىلإ ايؤرلا
 .لرألا

 نظلا هتاباتك يف دمتعي (ارآ ناهج) نوك ىلإ ةفاضإ

 ال ًاضيأ ىهف ةيخيراتلا ةيقئاثولا كلذب اهنادقفو «ءلايخلاو

 .ةدداجتلا عمو ىف هاينحلا) اوما ريدئلاعت مك ناطق

 نمز يف نييناريإلل ةماعلا ةسبلألا دحأ جاتلا ناك

 ةدوجوم اهريغو ناجيتلا هذه لثم تناكو نييروميتلا

 . رديح خيشلا لبق ىتح

 يزدلا فيلأت «ةيمالسإلا سبالملا باتك يف درو
 يف «رديح خيشلا ىلإ هباستناو نانلا وع هييدكلا ضيع

 لزن» :يلاتلا ثيدحلا سايأ نب رضم نع هثيدح ضرعم
 موتانا لف يليها اوطبر دقو «ةعلقلا نع هعابتأو وه

 فءازإ اولصو امدنعو «كنلروميت نم نامألا نيبلاط

 ةزرطم ناجيتب مهجوتو رمح ةيبقأ مهيلع روميت علخ
 . 26بهذلاب

 ءايض ليلج ثدحتي (نايناريإ كاشوب) باتك يفو

 رصع يف ةدئاسلا تاعبقلا عاونأب هفيرعت ضرعم يف روب
 :لوقيف نييروميتلا

 ءالؤهو مهسوؤر ىلع مئامعلا نوعضي لاجر رهظيلا

 ةيورك فصن قش تاذ ةعبق لوح مهمئامع اوفل دق

 ليدانملا نودشي رخآ ريبعتبو (ةعيفرو ةيلاع ةعبق يهو)
 كرش ةيفارنل كلذ يف انيدلو ناجيتلا وأ تاعبقلا لوح

 لوح ليدنملا دش زربت ةروص ةمثو يضاملا نم
 , )(ةعبقلا

 «يليبدرألا فراع راعشأ يف ةعبقلا ركذ درو دقو

 دهع يفو نماثلا نرقلا ءابطخ نم وه يليبدرألا فراعاو

 ةوعد ىلع ءانب ناوريش ىلإ رفاس ريالج سيوأ ناطلسلا

 (746 -الال5) دابق نب سواكيك مظعألا هاشناوريش

 (همان داهرف) ناونعب ةموظنم بتك مث هنبا ميلعت يف هنييعتل

 )١( ص (ناريإ يعامتجاو يسايس خيرات) 178.

 . يوره يلع نيسح ةمجرت 49 (ناناملسم هسبلأ كنهرف) (؟)

 .":5”7 ص روي ءايض ليلج فيلأت (نايناريإ كاشوي) (9)



 شابلزقلا

 ةبتكم ىف اهنم ةدحاو ةخسن دجوتو .كلملا كلذ مساب

 .2. . .ايفوص ايأ

 نمز يف نييروميتلا دعب لصح ًاسابتلا نأ ودبيو
 نيبو فورعملا اهانعمب كْرَنلا ةملك نيب ةيوفصلا ةلودلا

 اذ جاتلا اومسأف ىشلا ينعت يتلاو (ةيسراف) كرتلا ةملك

 قوقشلا وأ تاحتفلا تاذ ةعبقلاب (كرت) رشع ىنثالا

 ىلإ: ة زانق ةيديرتلا ردي عرقلا يقينا ىلا ةعبقلا ىو
 هدزاود) جات وأ كرت جات نأ لاحلاو ءرشع ينثالا ةمئألا

 ةفص وه امنإو هل يجراخ دوجو ال لب ةعبق سيل (كرت

 ةلزعلا نوراتخي نيذلا شيواردلا صاخشألا ىلع قلطت

 اذإو .رخفلا ةعبق وأ رقفلا ةعبق لثم يهو اهاوس ام ىلع

 (كرت هدزاود) جات ىدترا دق ينالفلا صخشلا نإ ليق ام

 دقو «ةملكلا ىنعم لكب ًاشيورد حبصأ هنأ كلذ ىنعمف

 . كولسلا لحارم لك ىوط

 ةغللا يف جات ةملك موهفمو ىنعم ركذن يلي اميفو
 ديسلا فيلأت «ةينافرعلا تاريبعتلاو تاحالطصالاو

 درون مث اهيلع ءهرقلا عالطإ ليبس يف يداجسلا رفعج
 : ينيمألل (يارآ ملاع) خيرات نم دهاوش

 رشع ينئاؤ كرت رشع: ئينثا ىلإ حاقلا ريشي ؛جاتلا)

 ًاكرت ؛نيرمأ كرت لك نم ذختي نأ شيوردلا ىلعو ءًابلط

 .جاتلا اذهب ًاقئال نوكيل نسح لمعل ًابلطو حيبقل

 يف يجنخلا ناهبزور نب هللا لضف لمعتسا دقو

 «تارم ةدع ةملكلا هذه (ينيمأ يارآ ملاع خيرات)

 (جاتلا) هب دوصقملا امنإو ةعبق سيل هنأ هتاباتك نم رهظيو

 ايندلا تاذل كرتو يويندلا عمطلاو صرحلا كرت وه

 هيبأ لوح بتكي مث .لازتعالاو ةعانقلا ىلإ نوكرلاو

 هللا ىلعأ «ةقيقحلاو قحلا لامج يبأ موحرملا ناك»

 نينسل اهب هضوهن دعب ةماعزلا كرت دق نانجلا يف هتجرد

 بصانم نع ضرعأ مث نمو «كرتلا جاتب اهلدبأو لاوط
 يف هتايبأ لاقو غرفتلا زنكب ىفتكاو ءمات ًاضارعإ هدادجأ

 00+ سلاح اقماوقاقتس نف'ةيكاز

 ةيزكرملا ةبتكملا يف ةروصملا ةخسنلا (ينيمأ يارآ ملاع خيرات) )١(

 .894 ةحفص نارهط ةعماجب

 في

 اهانعمب حرصم جاتلا ةملك نأ ىرن هالعأ درو اميفو
 حرشل (يارآ ملاع خيرات) فلؤم ضرعتي مث . حيرصت متأ

 يف ناطلسلا ةوعد ضفر ةصقو «نيدلا يفص خيشلا لاح

 بعالتلاو لاومألا عمجل هداقتنا نمض وهو ةيناطلسلا

 مهرايتخا نع الدب مهنأل نييوفصلا ىلع بتعي ؛يسايسلا

 «كرتلا جاتب مهعانتقاو شرعلاو جاتلا كرتل مهعيجرتو

 .يورسخلا مكحلا سوه مهبولق باصأ

 لوقي (ناريإ رد يلم ةلود ليكشت) هباتك يفو

 : ستنيه رتلاو يناملآلا ققحملاو بتاكلا

 وشل ماله نطق قدطاس لوح ئط فالحت ة جتا

 اهنكلو رديح ةافو سب اهجاور رثدنا دق تناك اهنأ الإ
 يف فيضي مث . «ليعامسإ هاشلا نمز يف ةوق لكب تداع

 يف 1610166 هي يسرت معزيا :الئاق عوضوملا اذه هيشاح

 ىلع راصتنالا دعب ناك ةعبقلا هذه جاور نإ "165 ةحفص

 م7٠16 ماع تبقعأ يتلا ةرتفلا يف يأ دارمو دنولا

 ال رمأ مالكلا اذه لثم لوبق نأ دقتعن نحنو (ه404)
000000 

 ناك ذإ «يخيرات عقاو (هي يسرت) هبتك امل نأ ودبي

 (خرس هالك)و (رس خرس)و (شابلزق) ةملك لامعتسا

 لبق الوادتم نكي ملو ليعامسإ هاشلا دعب الوادتم حبصأ

 يذلا يجنخلا ناهبزور نب هّللا لضف ركذي ذإ .كلذ

 نع ةبوتكملا ةيخيراتلا رداصملا قثوأ نم هتاباتك ربتعت
 هاشلا نأ «كاراخب همان نامهم» هباتك يف  نييوفصلا

 خرسو شاب لزقلا ءامسأ لمعتسا يذلا وه ليعامسإ

 (ينيمأ يارآ ملاع خيرات) ىرن امنيب «كرب لزقو هالك

 خيشلا برح اصوصخو بانطإب ةيوفصلا نع ثدحتي
 يهني مث رديح خيشلا اتلت نيتللا نيتنسلاو رديح

 ىلإ هجوملا متشلاو بسلاو مهتلا عاونأب عوضوملا
 لزَقلا)»و (شابلزقلا) نع ةدحاو ةملك ركذ نود نييوفصلا

 .رديح خيشلا يديرم مهرابتعاب (خرس هالك) وأ (كرب

 لوح ءارآلا ةقباسلا تاحفصلا يف اندروأ دقل

 .ة7ص
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 هدمتعي يذلا (كرت هدزاود) جاتو ارآ ناهج تاباتك

 هباتك يف دروي ذاتسألا اذه نكلو .هل ًاردصم يفسلف

 ةساردلاب ريدج وهو شابلزقلا ةظفل لوح رخآ ًاردصم
 لئاسرلا نع ثدحتي ١١8 ص ةيشاح ىفف .ةظحالملاو

 مث ليعامسإ هاشلاو يناثلا ديزياب ناطلسلا نيب ةلدابتملا

 : لوقي

 هباوج يف ّدر دق ءهسفن (ديزياب) ناطلسلا اذه ناك»

 قآ بوقعي ناطلسلا اهب ثعب يتلا ةلاسرلا ىلع

 رديح خيشلا لتقمب اهيف هرشبي نسح نوزوأ نب ولنويوق

 ىرشبلا هذهب هرورس نع برعيف «ليعامسإ هاشلا دلاو

 امهيف ثدحتي ناتيب هبتك اممو ءوس لكب نييفوصلا ركذيو

 .«ءارمحلا تاعبقلا يوذب مهفصيو نييفوصلا نع

 نيذه نيفلؤملا ضعبو يفسلفلا هللا رصن ربتعُي
 رديح خيشلا يديرم نوك لوح ًايخيرات ًادنس نيتيبلا

 ناطلسلا ةلاسر تدرو دقو .ءارمحلا تاعبقلا نودتري

 باقلألا اهعمو يناثلا ديزياب ناطلسلا نبا بوقعي

 باتك نم 1١9 ىلإ +5١ تاحفصلا يف نيوانعلاو

 فيلأتو عمج نم وهو «ناريإ يخيرات تابتاكمو دانسأ»
 ةمعفملا هتلاسر ناطلسلا متتخيو .يئاون نيسحلا دبع

 ثالث قرغتست يتلاو ةريحملا نيوانعلاو باقلألاب

 : تارابعلا هذهب تاحفص

 ةقرفلا ةبلغو ءاليتساب ضرألا لهأ حرف دقلا»

 ةلاضلا ةيرديحلا ةقرفلا ىلع هللا مهديأ ةيجانلا ةيردنيابلا

 حتفلا اذه ةعمش رون ّمعو ءمهرمدو هللا مهنعل

 .«مورلاو ماشلا ضرأ راصتنالاو

 تايئزج هتلاسر يف بوقعي ناطلسلا ركذي :ًالوأ

 يف رديح خيشلا توم ربخ درويو برحلا تاروطتو
 وأ مت* يأ ركذ نع عنتمي ال وهو هتايرشبو هرابخأ ردص

 بتاكو ح 'ه ديب ةلاسرلا هذه تبتك دقو «ءيذب مالك

 اهيف ىرن ال نحنو .2'ناهبزور نب هّللا لضف طالبلا

 نب هللا لضف اهبتك يتلا هلئاسرب بوقعي ناطلسلا طالب ثعب )١(

 دقو كولملا رئاسو رقياب نيسح ناطلسلاو رصم كلم ىلإ نامزور
 5 ١١7 تاحفص ىف اهيلإ ةراشإلاو بتكلا هذه ةروص تدرو

 . (ينيمأ يارآ ملاع خيرات) باتك نم ١15-68

 شابلزقلا

 ضايبلا وأ ةرمحلا ىلإو ةعبقلا وأ جاتلا ىلإ ةراشإ يأ

 ووذ قرغي نأ باوج يف ديزياب ناطلسلا ىنمتي يكل
 ْ . مهئامدب ءارمحلا تاعبقلا

 ترغأ» :ةخارضب ىفسلفلا ديسلا بتكي :ًايناث

 نييفوصلا ركذو ربخلا اذهب هرورس نع ديزياب ناطلسلا
 ام نمض نم ناتيبلا ناذه ناكو ءوسلاب شابلزقلا

 يف يفوصلا هبشي وهف ءديصقلا تيب انهو 2... .هلاق
 نامعنلا قئاقش بيعو .نامعنلا قئاقشب نيتيبلا نيذه

 لثم اهبلق» رعشلا يف لوقي وهو) دوسألا اهبلق يف نمكي
 ريثكلا ىرن تايبألا هذه لثمو اهترمح يف سيلو ('ريقلا

 .روصعلا كلت يف ةموظنملا دئاصقلا نم

 يف ديزياب ناطلسلا فده رابتعالا رظنب ذخألا عمو

 ناطلسلا ءاضرإ وه هللا مهنعل ةلاضلا ةيرديحلا ةقرفلا مذ

 عبارلا عارصملا يف مهركذي وهف مث نمو .بوقعي
 ىلإ ةراشإلل كلذ نم ديفتسيو نامعنلا قئاقشب مههيبشتب

 . ةميمذلا ةفصلا

 ةعبقلا) ةملكلا هذه نوك لامتحا وه رخآلا رمألا

 شابلزقلاب صتخت ال تايبألا يف ةدراولا (ءارمحلا

 امنإو (دعب اميف رديح خيشلا وديرم هلمح يذلا مسالا)

 مهسوؤر ىلع نودتري نيذلا نييفوصلا مومع ىلع قلطت
 تئقولا كلذ ىف ءارمحلا (ةيقاطلا) تناك ذإ .(تايقاط)

 (ةقفال متي نآك رديح يقل صخر ماع انش اناا
 .هسأر ىلع

 خيشلا لاح حرش يف ناهبزور نب هللا لضف ركذي
 .بوقعي ناطلسلا نم رمأب:زيربت ىلإ رضحأ يذلا رديح
 راد ىلإ هراضحإب ةيلاعلا رماوألا تضتقا» :لوقيف

 ةنكسملا لهأ سابل يف زيربت ىلإ ءاجف «ةنطلسلا
 فاق فمار قلع ييفاوشيلاب ةيركوت ءرقفلاو
0 

 ةماع لوبقو ةقثب ىظحت ىفسلف تاباتك نأ امبو

 . رثكأ اهب مامتهالا بسانملا نم نأ ىرن كلذلف «سانلا

 )١( ص ينيمأ يارآ ملاع خيرات ١57.



 شابلزقلا

 يناكدنز» نم ١55 ةحفصلا يف ذاتسألا ضرعتي

 شابلزقلا فصو ىلإ «لوألا دلجملا  لوأ سابع هاش

 ةروص) اهتحت بتك «:ةروص ضرعي مث مهجات حرشو

 رشاعلا نرقلا يف ريرحلا شامف نم شابلزقلا جاتل
 هباتك يف ضرعتي شتنيه رتلاو نإف كلذكو «(يرجعهلا
 جاقو رديح ةعبق فصو ىلإ (ناريإ رد يلم ةلود ليكشت)
 ةروصب كلذ عبتي مث رديح عابتأل رمحألا (كرت هدزاود)

 .جاتلا اذه راهظإل ةروصلا هذه نيع يه

 يف ةروكذملا تاعبقلا هذهو ةروصلا هذه تناك اذإو

 نأب لوقلا يغبنيف شابلزقلا جات ىلع ليلد يه روصلا
 ىتح عساتلا نرقلا رخاوأ يف ًادوجوم ناك شابلزقلا جات

 .اهذوفن قطانم جراخو ةيوفصلا ةلئاعلا جراخ يف

 اهتنس يف عباسلا اهددع يف (راكداي) ةلجم تبتك

 طاطخلا يدهشملا يلع ناطلس ةايح لوح أثحب ةيناثلا

 اهتحفص يف تدروأو ءازريم نيسح طالب يف فورعملا

 ازريم نيسح ناطلسلا ناويد نم ةحفص ةرشع ةسداسلا

 بوسنم هتذمالتو بتاكلل ريوصتو يلع ناطلسلا طخب
 هتذمالتو بتاكلا رهظي ةروصلا هذه ىفو .دازهب ىلإ

 اذ ةباتك تنمثت الهر « نشابلزفلا جات ًامامت يشن تاعبشب

 .تاره يف (ه849) ماع نم يناثلا عيبر يف باتكلا

 ريش يلع نيدلا ماظن ناويد نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ناطلسلل نانفلاو ملاعلا ريزولا (405-/8415) يئاون

 .«يدهشم يلع ناطلس طخب أضيأ بتك دق ازريم نيسح

 نفلا ةرشن لبق نم ١114 ماع يف ةروص هل ترشن دقو

 يوتحت روص عبرأ ةمث ناويدلا اذه يفو .وكسوم يف

 شابلزقلا ناجيت وأ تاعبق سفن يه تاعبق ىلع اهعيمج
 رتلاوو يفسلف اهيلع دمتعي يتلا روصلا يف ةدوجوملا

 ىرخألا ةيرظنلا
 شابلزقلا نأشب ةصاخ ةيرظن يزيترابلا روتكدلل

 : يلي امك يهو ةيخيراتلا هتاقيقحت رثكأ يف اهبتكي
 دهاش روميت ريمألا نأ ةيفوصلا تاياورلا يف درو"

 نأ نود ءاملا رهظ ىلع يشمي ًاديس هرغخ كانف ىلع

 خا

 ريمألا نم ًابراه كاذنآ روميت ريمألا ناكو هيف قرغي
 نيدلا ردص خيشلا يديرم نم حبصأف «نيسح

 ناطلسلاب انه نيدلا ردص خيشلا هدعيو (يوفصلا)

 كالهإو رزاجملا ثادحإو ملاعلا ىلع ءاليتسالاو

 ىلع متي كلذ لكو مالسإلا فاعضإو لسنلاو ثرحلا

 اليدنم نيدلا ردص مدق ءاقللا اذه سفن يفو ....هدي

 دمع لاح يأ ىلعو .ناطلسلاب هدعوو روميت ىلإ رمحأ

 يلع هجاوخلا ةرايز ىلإ ةرقنأ نم هتدوع قيرط يف روميت
 راشأ ءاقللا ءانثأ ىفو « ةيفوصلل هتدارإو هركش نع ًابارعإ

 ةئم كالطو: منيل واسأل نيتللا "قرسألا ةزيك ىلإ ميشا
 ءالؤه :روميتل لاق خيشلا نأ ىوريو .مهحارس قالطإ

 هذه يف كلثم مهو ّيديرم ةصاخ نم مه ىرسألا

 يضري ال كلذ نإف هذه مهتلذ يف اورمتسا اذإف «ةدارإلا

 ةفرعم يل ىنستي فيك :روميت لاقف «تنأ درطتسو هللا

 جرخأف ؟ىرسألا ءالؤه لك نيب نم مهريغ نم كيديرم
 ءارمحلا ةقرخلا سفن يشيوردلا دلجلا تحت نم خيشلا

 اهيف هدعوو روميت ريمألل لوألا لجرلا اهارأ يتلا

 مامأ اهامر مث ملاعلا ىلع ةرطيسلاو ناطلسلاو مكحلاب

 :لاقو روميت

 نم ةعطق هسأر ىلإ دش صخش لك وه يديرم نإ»
 نيب نم ءالؤه اوجرخي نأ كدنجل لقف ةقرخلا هذه

 . 7ىشابلزقلاب
 ام (سابع يارآ ملاع خيرات) بحاص ركذي :ًالوأ

 ةياورلا هذه ىلع يعالطا مدع نم مغرلا ىلع» :هصن

 يف اهنإف ةلالسلا هذه مظنو رثن يف وأ خيراتلا بتك يف

 .«سانلا ةنسلأ ىلع اهلوادت يف رتاوتلاو ةرهشلا ةياغ

 ةثداح تسيلو ةيهفش ةياورلا هذه نأ مهفن اذه نمو

 . ةنودم ةيخيرات

 نم هرارف ءانثأ ىقتلا روميت ريمألا ناك اذإ :ًايناث

 ثدحتو نوحيج فافض ىلع نيدلا ردصب نيسح ريمألا

 . عبارلا ددعلا ةيناثلا ةنسلا امغي ةلجم )00



 و

 ءاقل ّمت امنيب . هالا/٠٠ ماع ىلإ ًابيرقت دوعي كلذ نإف هعم

 ه/.6١٠ ماع يف (نيدلا ردص نب) يلع هجاوخلاب روميت

 نم ًاماع ١١ دعب يأ رسألا يف ديزياب مردليأ عوقو دعب
 لجر ءاقل) نم ًاماع 70و نيدلا ردص خيشلا ةافو دعب

 لجر ءاقل ناكو «(نوحيج رهن فافض ىلع لوألا نيدلا

 ناك اذإ اذه) رمحأ ًاليدنم روميتل هتءارإو لوألا نيدلا

 يف نيدلا ردصو (روميت) ريخألا نيب مت دق (ًاحيحص

 ةصقلا ركذتي ىتح يلع هجاوخلا عم سيلو ال١٠ ماع

 .ىرسألا حارس قالطإب بلاطيو

 نم ١57 ص ةيشاح ىف ىفسلفلا هللا رصن لقني

 نع (لوألا دلسوتلا حلوا نام هاش يناكدنز) باتك

 روهمجلا نيب روهشملا نم» :(يسابع يارآ ملاع) فلؤم

 ترهظو نيدلا ردص ناطلسلا ةرضحب ىّقتلا روميت نأ

 دق ءاقللا نأ وه حصألا نكلو «ةروكذملا تامدقملا هنم

 نإف بتاكلا رظن يفو «يلع هجاوخلا ناطلسلا عم ْمت

 ةيفوصلا بتكلا لك نأل حصألا وه سيل يلع هجاوخلا

 هيبأ ةافو دعب ناك يلع هجاوخلا نأب حرصت خيراوتلاو
 نيديرملا داشرإو ةماعزب الوغشم ( .هال45) مظعملا

 . هاقناخلا ةرادإو

 ةيقدنبلا لاجر تالحر بتك

 نوزوأ رصعب ينيراتنكو ورابراب تالحر بتك قلعتت
 ةراشإ يأ نم ًامامت ةيلاخ يهو بوقعي ناطلسلاو نسح

 ةلحر باتك نم يناثلا ءزجلا يفو .شابلزقلا ىلإ
 يلايخ حرش درو ةمج ءاطخأ يوحي يذلا «(ونزونيرتاك)

 ركذي ال هنكلو نييسكرجلا عم رديح خيشلا برح نع

 دقو .نييفوصلا ةعبق نع ثدحتي الو شابلزقلا مسا

 ةيشاح يف باتكلا مجرتم «يريمأ رهجونم روتكدلا بتك

 ؛ةيسرافلا ءهرق نع الدب لمعتسي وه امنإو «شابلزقلا»

 نع مجرتملا لقني 7١17 ةحفص ةياهن يفو .«نايحألا

 ناخ دمحم نع ابتك نيذللا وللوجنآو (ونزونيرتاك)

 شابلزقلا نع الدب (رضخألا سأرلا) شابلشيلا ينابيشلا

 شابلزقلا

 ضعب يفو مسالا اذه اهنع لقني «(رمحألا سأرلا)

 (نازبسادرلاب) هعابتأو ناخ كبيش يمسي نايحألا

 تدهاش نأ يل ثدحي ملو .(ناخرس ادرلا) شابلزقلاو

 يف ءارضخلا سبالملا يوذ نييكبزوألا نع ًاثيدح

 كبزوألا ناكو .ةيخيراتلا رداصملاو ةيسرافلا عجارملا

 هاشلا نمز يف ءاضيب مئامع مهسوؤر ىلع نوعضي

 . يوفصلا ليعامسإ

 «شابلزقلا نع ثدحتت ةيبنجأ بتك ةمث ناك اذإو

 رتلاو) روسفوربلا نأ انه ركذن نأ بسانملا نمف

 (ناريا رد ىلم تلود ليكشت) باتك بحاص «(ستنيه

 (ءارمحلا تاعبقلا يوذ) نأشب ةبيرغ ءاطخأ بكترا دق

 .ةيوفصلا ةلودلا يف

 انظنقلا كوكي زكا ةرهق

 شابلزقلل يخيراتلا

 ضعب ىلع ةصق لك لمتشت» :لوقي يأر ةمث

 نأ ةقيقحلا عطتست مل اذإ» :لوقي رخآ يأرو «ةقيقحلا

 اذه نمو ؛««ةروطسألا يزب سبلتت اهنإف اهسفن يدبت
 صصقلا ىف ةنماكلا ةقيقحلا ىكحن نأ لواحن قلطنملا

 .رتاوتلا دح ىلإ لصتو سانلا ةنسلأ ىلع ةلوادتملا

 هانيأر رخآ ًأايأر ماركلا ءهرقلا ىلإ ضرعن يلي اميفو

 ىعيبطلا نمو .ةيخيراتلا دهاوشلاو ةيلقعلا ةلدألاب ًانرتقم

 رئاس نم رثكأ لوبقم هنكلو هتيعقاوب عطقلا اننكمي ال هنأ

 تاياورلاو تاماركلا نع ديعب لقألا ىلع وأ ءارآلا

 بتكلا يف حرطي مل نآلا ىتحو .«بصعتلاو ةيفوصلا

 . ةيسرافلا

 بتاكلا ركاش ءايض تاقيقحت نم وه باتكلا اذهو

 هاش) مساب ًاباتك فلأ ثيح ءرصاعملا يكرتلا خرؤملاو

 بتكلاب كلذ يف ًائيعتسم «نيدلجم يف (ليعامسإ

 .لوبنطسإ تابتكم يف ةدوجوملا خيراوتلاو ةميدقلا

 هاش خيرات) ةمجرتل راصتخاب ضرعن يلي اميفو

 لوح هثحب يف ءركاش ءايض ذاتسألل (ليعامسإ

 : شابلرقلا



 شابلزقلا

 ؟هسأر ىلع رمحأ ًاليدنم رديح خيشلا طبر اذامل»

 لوسر نمز ىلإ عوجرلا انيلع يغبني رمألا اذه ءالجتسال

 دحأ ةكرعم نع ليصافت بتاكلا دروي انهو) مالسإلا

 ةباصعب كاذموي هسأر بصع ةناجد ابأ نإ هلوق اهنم انمهي
 .(ءارمح

 يبأ نب يلع نأو ربيخ حتف ةصق بتاكلا دروي مث)
 . (رمحأ ليدنمب هسأر دشي كاذموي ناك مي بلاط

 :بتاكلا لوقي مث

 «يلعو ةناجد يبأ وذح رديح خيشلا اذح مث نمو»

 را هيبال مقسم نأ اننا ريخأ ايدج نار ىلع يزف
 ناميإلاو ةعاجشلا حور ثعب ليبس يفو «(لتقي

 رمح ليدانم طبرب ًاعيمج مهرمأ هيديرم يف قيسنتلاو
 .(لاتقلا ءانثأ مهسوؤر ىلع

 ةيادبو أشنم لوح ركاش ءايض ةيرظن هذه تناك

 .«شابلزقلا» حالطصا روهظ

 بيلاسألا تناك خيراتلا دادتما ىلع هنأ فرعي انلكو

 نيلتاقملا راصتنا يف ببستت يتلا ةديدجلا رهاوظلاو

 لايجألا دي ىلع را ةرمدوعت تناك ءمهمدقتو

 نول رييغتو تايارلا عفرو قدانخلا رفح :لثم «ىرخألا
 راعشألا ديدرتو قاوبألا خفنو لوبطلا عرقو بايثلا

 ةيحور ةيوقت يف مهاست اهلكو ءاهريغو ةيسامحلا
 .ءادعألا بولق يف علهلاو فوخلا ثادحإو نيلتاقملا

 اكيتكت لمعتسا دق رديح خيشلا نأ جتنتسن اذه نمو

 ناعجشلا نييفوصلاب مزعو هيديرم دشح نيح ًاديدج
 ناميإلا ةوق معد ليبس يفو اذكهو .هيبأل ماقتنالا ىلع

 رابك ةعاجشو ءادفو ةيحضت ديسجتو هباحصأ بولق يف
 ءادتقالا ىلإ رديح خيشلا دمع «لاطبألا مالسإلا ةداق

 ءهيديرم سوؤر ىلع ارمح ليدانم دشف ءامظعلا ءالؤهب
 6 مظعألا لوسرلا تاوزغ تايركذ كلذب ددجتتل

 ال يكلو «هيديرم سوفن يف قحلا لاجر تايحضتو
 يلع ميلاعتب ءادتقالاب ناعجشلا لاطبألا نوديرملا يفتكي

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب نودتقي امنإو ةيناسنإلاو ةيقالخألا
 .اهلمعتسي ناك يتلا ةيركسعلا بيلاسألاو ططخلاب

 نضل

 ايكرت شابلزق

 شابلزق دئاقع ىلإ برست دق ولغلا نأ ًايلج ودبي
 نم مهيفو .ينيدلا فارحنالا ىلإ اهب ىدأ امم ايكرت

 مهيف نيدلا لاجرلو «ةيكرتلا ملكتي نمو ةيدركلا ملكتي
 .نادشرم اهسأر ىلع بتارملا نم ةلسلس

 ء«يج نوس ةيكتو «رايبوخ ةيكت يه مهدباعم مهأو

 . شاتكب يجاحو «كاج زيلايو «يلع ناطلس ريبو

 ءةبطالمو ءمس :يف مهف مهنم داركألا امأ

 .سيلتبو ساويس يحاون ضعبو «ناجنزرأو «ناجرتو

 ءزيزعلا ةرومعم ةيالو يف مهف كارتألا امأو
 ةرقنأو «٠ ساويسو

 يروصنملا زوريف

 شابلزقلا
 ا

 يوذ ةيكرتلا فئاوطلا ىلع ةملكلا هذه ىلطت

 يوفصلا رديح ناطلسلا تناعأ يتلا «ءارمحلا تاعبقلا

 رمأ رديح ناطلسلا نإف ليق امكو ؛ةطلسلا ىلإ لوصولل

 يتلا ايؤرلا ىلع ءانب يشابلزقلا جاتلا سبلب هناوعأو هعابتأ

 سبلب هرمأ اهيفو ٠ ٍةدِكلَع نينمؤملا ريمأل همانم يف اهآر
 نوكتيو «يرديحلا جاتلاب يمسو .هفصنس يذلا جاتلا

 «ةليوط ةفاحب لصتت دابللا نم ءارمح ةعطق نم جاتلا اذه

 ينثالا ةمئألا ددعب ةينث ةرشع اتنئا اهيف ءةكيمس

 نطقلا نم رضخأ وأ ضيبأ ليدنمب طاحيو لك رشع
 . ةيناث ةرم هب ملتس امم ةمامعلاك حبصيف ريرحلا وأ

 هاشلا لوصو نإ :ةريبكلا ةيشابلزقلا فئاوطلا

 هعابتأ ةدعاسمب ناك مكحلا ىلإ لوألا ليعامسإ

 ءولمور :يهو عستلا ةيكرتلا لئابقلا نم هيعياشمو
 ءراتسخأو ءردقلا وذو .ءول هكتو ولجاتسأو ءولماشو

 مامضناب كلذو «غاب هرق ةيفوصو «قاسروو «راجاقو

 دوعي امبرو هشويج ىلإ لئابقلا هذه داوق نم ةعومجم
 ىلعألا دجلا «نيدلا يفص خيشلا نمز ىلإ كلذ

 دجلا رديحو دينج نيخيشلا ىلإ ةيسنلاب امأ نييوفصلل



 انف

 ةيحضتو صالخإ ىلع دمتعا دقف ليعامسإ هاشلل بألاو

 ءمكحلا ىلع اورطيسو نادلبلا اوزغ نيذلا موقلا ءالؤه

 لدي يذلاو ثراوتملا ميدقلا مسالا خيشلا ةملك اولدبأو

 لدت يتلا ناطلسلا ةملكب يونعملاو يحورلا ىنعملا ىلع

 لئابقلا مدقأ نإ ءيركسعلاو يسايسلا ذوفنلا ىلع

 دهع يف تناك يتلا ولمور ةليبق يه ةيفوصلل ةعياشم
 .دينج خيشلا دج يلع هجاوخلا

 ةيشابلزقلا فئاوطلا نم ًاضيأ يهو :ولماش ةفئاط

 نم ربتعتو ءولمر ةفئاطك تقولا كلذ يف ةروهشملا

 فلؤملا بتك دقف ءةيوفصلا ةلودلل ىمادقلا ناوعألا

 ىمظعلا ةيبلاغلا لكشت اهنأب ءاهنع يسابع ملاعلا

 اهتايحضتو اهمدقب ترهتشا دقو ةيشابلزقلا فئاوطلل
 ناتس ناهج ناقاخ دهع يفو :ىرشألا لئابقلا نم رثكأ

 رابكلا ءارمألا نم ةقبط ترهظ (ليعامسإ هاشلا ينعي)

 .ةفئاطلا هذه نم ةلودلا يف ايلعلا بصانملا يوذ

 ةيشابلزقلا فئاوطلا نم ًاضيأ ىهو :ولجاتسأ ةفئاط

 ناك سقو «ةيرغتملا ةلؤدللا ةباذي يف تناكك :ةريزكلا
 مهل نإ ثيح «لوألا ليعامسإ هاشلل ىنميلا ديلا اهداوق

 .مكحلا ىلإ هاشلا لوصوو تاحوتفلا يف ريبكلا رودلا

 ًامكاح نّيع دق ءولجاتسأ دمحم ناخ مهدحأ ناكو

 رصتناو «ه7١4 ماع يف ركب رايدل ليعامسإ هاشلا رمأب

 هذوفن يوقف ءردقلا وذ ةلودلا ءالع ىلع كراعم ةدع ىف

 «ةناح ميلش ىتاحفملا قاطلتملا ىلإ ةيدهت لئاتر لطوار
 هاشلا ذوفن يلي نيتفئاطلا نيتاه ذوفن نإ لوقلا نكميو

 . ليعامسإ

 هكت وأ هكش دالب نم يهو :ول هكت وأ ولكت ةفئاط

 نم ةبيرقلا ىرغصلا ايسآ بونج نادلب نم تحزن يليإ
 هذه داوق دحأ «ناريإ ىلإ طسوتملا ضيبألا ركوبلا

 رديح خيشلا ةقلح ىلإ مضنا ةفيلخ نسح ىعديو ةفئاطلا
 هرمأف «نيبرقملا هتّصاخ نم حبصأو ليعامسإ هاشلا دلاو

 جوريو هل ًاعابتأ عمجيل هدالب ىلإ عوجرلاب رديح خيشلا
 يلق هاش ىعديو هنبا مزع 411 ةنس يفو ةعيشلا بهذم

 افلأ رشع ةسمخ عم ناريإ ىلإ ليحرلا ىلع  ولكت اياب

 شابلزقلا .

 ايسآ يف داشتتمو نام هرقو هكت رشايالو نم هعابتأ نم

 ةينامثعلا تايالولا نم ًاريثك هقيرط يف مجاهو ىرغصلا

 مظعألا ريزولا اباب يلع ىلع هكراعم ىدحإ يف رصتناو

 كلذ دعبو «لتق هنأ الإ .هتمواقمب فَّلُك يذلا ينامثعلا

 ىعدي ناكم يف ناريإ ىلإ ولكت وفوصتم لصو راصتنالا

 ءاينتلا نلإ يضفتيل ناريطي وم بردلاب اوووف
 داوق نم ةعومجم لتق ليعامسإ هاشلا نأ الإ «ليعامسإ

 هلتق ببس ناكو «هتاوق ىلإ يقابلا مضو «ةفئاطلا هذه

 ةلفاق تناك امنيح نييناريإلا ضعب اولتق مهنأ .مهضعبل

 . ةينامثعلا يضارألا ىلإ ناريإ رداغت

 ءيجم دنعو .ركب رايد اهنكسم :ردقلا وذ ةفئاط

 .(نسح نوزوأ) ةرايزل ركب رايد ىلإ هعابتأو دينج خيشلا

 ءكانه تقولا نم ةرتف ثكمو مكيب ةجيدخ هتخأ جوزت

 ىلإ ةفئاطلا كلت نم ةعومجم هعم تعجر عوجرلا نيحو
 ةعومجملا كلت ترزآ  دينج خيشلا لتقم دعبو « ليبدرأ

 هاشلا ءيجم دنعو «ليعامسإ هاشلا هديفحو رديح خيشلا

 ءالع ىلع رصتنا .ركب رايد ىلإ هتاوق عم ليعامسإ
 نم ىرخأ ةعومجم هيلإ تمضناو ؛«ردقلا وذ» ةلودلا

 . ةفئاطلا هذه

 ةينامكرتلا فئاوطلا نم ًاضيأ يهو :راشفأ ةفئاط

 كلت ترجاه ناتسكرت ىلع لوغملا ءاليتسا نمز يفو
 تقحتلا ءاهل ًانكسم اهتذختاو ناجيبرذآ ىلإ ةفئاطلا

 يتلا يهو هدافحأو نيدلا يفص خيشلاب اهنم ةعومجم

 هذه تمسقنا .مكحلا ىلإ ليعامسإ هاشلا تلصوأ

 ىرخألاو ءولمساق ىعدت ىلوألا :نيتقرف ىلإ ةفئاطلا
 «يناثلا مسقلا نم ردان هاشلا ناكو ولقرق وأ ولخرأ

 ةفئاط لخر ةطلسلا لوألا ليعامسإ هاشلا ملست امنيحو

 يصاونلا مهنكسأو ناسارخ ىلإ ناجيبرذآ نم ولقرق
 ًادس اونوكيل ورم دودح ىلإ زرخابو «درويبأ يف ةيلامشلا

 دهع يفو «نيمجاهملا نامكرتلاو كبزألا هجوب ًاعينم
 ناهي لا ىلإ نانكنا هقناوط تقرفت ةيوفصلا ةلودلا

 «ناسارخو «نارهط فارطأو «نيوزقو .هسمخو

 انتوفي الو .ناتسزوخو «ناردنزامو .نامركو «سرافو

 ريبكلا نبالا راشو وأ راشوأ نم راشفأ نأب لوقلا



 شابلزقلا

 يذلا ناخ اقابآ نبا ءزوقوأل ثلاثلا نبالا وهو «زودلبل

 .ناخ زيكنج ديفح ناخوكالوه نبا وه

 وهو نابون راجاق ىلإ اهبسن عجري :راجاق ةفئاط
 53914) ناخ نازازغ دهع ىف لوغملا داوق دحأ

 تنكس «ةيناخليألا ةلودلا نفورفلا دعيو ء(هال٠6“*

 هذهو .ماشلاو ناتسنمرأ يف ةفئاطلا هذه نم ةفلتخم قرف

 «بهنلاو بلسلاو وزغلا يف ةيكرتلا قرفلا يقابك تناك

 هموجه دعب ناريإ ىلإ ناكروك روميت ريمألا عوجر دنعو
 ١7/ ماع ماشلا ىلعو (ىرغصلا ايسآ يف) كارتألا ىلع

 تناك يتلا ةينامكرتلا فئاوطلا نم ةعومجم هعم بلج

 فئاوط يهو ىرغصلا ايسآو «ناتسنمرأو ماشلا يف ميقت

 ةفئاطلا نم ةعومجم نأ الإ ءراجاقو ءولماشو ءولمور

 قزف ةطروتسم تكسو اناهيقارت ىلإ كيقم ةرخألا

 غاب هرق دودحو «ناوريأو ءهجنك ندم يحاون ىف اهنم

 هملست ةيادب يف لوألا ليعامسإ هاشلا ءيجم دنعو

 عابتأ عمجب همايقو ناجيبرذآ ىلإ ناجيهال نم ةطلسلل
 ءراجاقلا ةفئاط داوق نم ةعومجم هيلإ تمضنا «هدلاو

 ىلإ اولصوو «ةيشابلزقلا يفوصتم ةقلح يف تلخدو
 دقف سابع هاشلا نمز يف امأ :ةلودلا نفاةياغ بصانم

 لوألا مسقلا لسرأ «ماسقأ ةثالث ىلإ ةقئاطلا ةنله مسق

 موجه اودصيل ناسارخ لامشو ورم يحاون ىلإ مهنم
 ىلإ مهلسرأف يناثلا مسقلا امأو «نامكرتلاو كبزوألا

 فئاوط لباقم فقيل سرألا رهن لامشو «غاب هرق دودح

 . (دابارتسأ) ناكرك يف ثلاثلا مسقلا نكسأو ء(كزللا)

 ءًاضيأ ةيكرتلا لئابقلا نم يهو :قاسرو ةفئاط

 نم يهو نام هرق ةيالو يف قاسرو ةيحان يف تشاع
 هاشلا ةرصنل كانه نم تءاج دقو ىرغصلا ايسآ تايالو

 . ليعامسإ

 ةيشابلزقلا ةفئاطلا ةيحضتو يتويس هاشلا

 فئاوطلا داحتا (يتويس هاشلا) ةملكلا هذه ىنعت

 لقد نب اهضس ماسعتاو قانا رنا ندب ددسسلا
 ليبس يف ةيحضتلاو هاشلا بح يف ةدحاو ةوق اهئيوكتو

 داهجلاو «(هاشلا يأ) لماكلا دشرملل ةسدقملا فادهألا

 اوفر

 ينثالا ةعيشلا بهذم جيورتو «نينمؤملا ريغ دض

 دقو ةديدجلا ةيوفصلا ةطلسلا تيبثتو ةيوقتو «ةيرشع
 رشع ةثالثلا زواجتي ال لوألا ليعامسإ هاشلا رمع ناك

 ةيشابلزقلا ىفوصتم نأ الإ «ةطلسلا همالتسا دنع ًاماع

 نمف فانا هيبأك لماكلا دشرملا هنوربتعي اوناك

 يذلا نييلاطيإلا دحأ بتك دقو ؛هرماوأ ةعاطإ بجاولا

 سيدقتو ةيحضت لوح هاشلا دهع ةيادب يف ناريإ يف ناك

 ةاياقو اهنمتع اناني هك منول اهيزر ةيح الؤقلا) فئارطلا
 نع ينغتسي برحلا ىلإ مهضعب بهذي امنيحف «هشيج
 توملا نم هظفحي لماكلا دشرملا نأب ًادقتعم حالسلا

 نم هجورخ دنع هاشلا نأب ًاملع «لاتقلا ةحاس ىف

 لد هوم دم د ةطلدلاب الاطف لييدرا نلإ ناكيحال
 برتقا املك ناك هنكلو ء«صاخشأ ةعبس ىوس هعم نكي

 مراط يف مهددع حبصأ نأ ىلإ هعابتأ دادزت ليبدرأ نم

 راي دض برحلا ىلع مزع امدنعو ء.صخش
 «نييشابلزقلا نم صخش 7٠١ هيلإ مضنا «هاشناورش

 ًامسقو وكاب ءانيم ىلإ ناورش هعابتأو وه لتحا كلذبو
 دنولأ نم ناجيبرذآ ذخأو «ةزيجو ةدم يف ناتسنمرأ نم

 . زيربت يف شرعلا ىلع سلجو كيب

 ناريإ نومكحي شابلزقلا لئابق ءاسؤر

 يف همكح ديطوتو ليعامسإ هاشلا تاراصتنا تناك

 يف مهتايحضتو شابلزقلا تاوق تالوطبل ةجيتن «ناريإ
 نم دحاو لك رقتسا كلذل ؛(لماكلا دشرملا) ليبس

 هذهب نيبقلتم ناريإ قطانم نم ةقطنم مكح يف مهئاسؤر
 كيب ؛ناطلسو ؛«ناخو .ءارمألا ريمأ : باقلألا

 ميسقت ةجيتن ةعساش كالمأو ضارأ مهيدل تحبصأو

 تمكح اذهبو مهنيب كالمألاو ىرسألاو مئانغلا هاشلا

 تلتحاو «ناريإ ةغللاو لصألا ةيكرتلا فئاوطلا

 ذوفن تاذ ةزيمم ةقبط «مكحلا يف ةيلاعلا بصانملا

 ةلودلا لخاد ًادبتسم امكح تمكحو ءٍلاع ردقو

 نأ الإ كلملا ىلع قلطي هاشنهاشلا ناك اذإو «ةيوفصلا

 ناكو شابلزقلا نم ةموكحم تناك ناريإ نأ ةقيقحلا

 بعشلا نم لضفأ مهسفنأ نوربتعي كرتلا شابلزقلا

 .بعشلا اذهل ةنيهم تاملكب نوظفلتيو يناريإلا
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 دهع يلو مكحلا ىلوت ليعامسإ هاشلا توم دعبو
 ءارمألا دادزا هدهع يفو «نسلا ريغص وهو بسامهط

 ءارمألا ءالؤه نم دحاو لك ناك «ةوقو ًاذوفن شابلزقلا

 تأشن كلذبو «هتاذب ًالقتسم ًامكح هتقطنم نمض مكحي

 لالخ فئاوطلا كولم ةموكحب ةهيبش ةموكح ناريإ ىف

 ةيهاشنهاشلا ةمظعلا تحبصأ اذكهو يناكشألا دهعلا

 يأ (دشرم ريي) يونعملا دوفنلاو ماقملا ىلع نميهت

 ةيفوصلا ءارمحلا ةعبقلا تلوحتو «دشرملا خيشلا

 هاشلاو رديح خيشلا نمز يف تناك يتلا «ةيشابلزقلا
 ةعاطلاو ةيحضتلاو صالخإلاو فوصتلل ًازمر ليعامسإ

 نأ دعب ةعبقلا هذه تلوحت  لماكلا دشرملل ةضحملا

 رهاوجلاب تعّضرو بهذملا يريرحلا ليدنملاب تنيز
 يف ثدح دق هلك اذه .ةيركسعلا ةدايقلاو ةوقلل زمر ىلإ

 صالخإلاو ناميإلا ضرقنا .بسامهط هاشلا مكح
 بحو عمطلاو عشجلا هلحم لحو ميدقلا يحورلا

 هاشلا اهدهش يتلا بورحلا كلذ ىلع ًاليلدو ءبصانملا

 لجأ نم فئاوطلا داوق نيب ًابورح تناكو .هرصع يف
 ؛ةعيفرلا بصانملا ىلع وأ ءةطلسلا ةباين ىلع لوصحلا
 هاشلا نإ :يسابعلا يخيراتلا ملاعلا لاق امكف

 رود ذخأي ناك ًانايحأف «لفاغتلا ىلع ربجأ بسامهط

 نبا ةوعر يرش ةزانو «ردقلا توررج ناو نتحمل
 ىلع موقت يتلا هدلاو ةعيرش ىلإ دوعت يتلا ةيماسلا هترطف

 يبلاط رش نم هسفن نوصيف ءءافولاو صالخإلا رهوج
 دحأ ماق همكحل ةعباسلا ةنسلا يف هنإ ىتح ؛بصانملا

 ناجيبرذآل ءارمألا ريمأ وهو ةمألا مساب ولكت ةفئاط داوق

 أجتلا ٍكئنيحو قفوي مل هنكلو .لماكلا دشرملا برحب
 جاتلا ريمألا اذه لدبأو ناميلس ينامثعلا ناطلسلا ىلإ

 ادج ةريبك ةمامع يهو ةيحورلا ةمامعلاب يشابلزقلا

 ناطلسلا ضرح امك «مهسوؤر ىلع كرتلا رابك اهعضي

 مجه كلذبو «ناريإ لالتحا ىلع ناميلس ينامثعلا

 دودح ىلإ لصوو ناجيبرذآ لتحاو ناريإ ىلع ناطلسلا

 كرت ىلإ ناطلسلا تاحوتف تّدأ دقو «ةيناطلسلا ةنيدم

 مهقاحتلاو «بسامهط هاشلا شابلزقلا داوق نم ريثكلا

 طوقس نكلو «ينامثعلا ناطلسلا وهو ينسلا مهودعب

 شابلزقلا

 نيب تانايخلاو ًالوأ ناطلسلا تاوق مامأ فيثكلا جلثلا

 هلمأ باخو «باحسنالا ىلع هتربجأ ًايناث شابلزقلا داوق

 امنيحو ةيتفلا ةيوفصلا ةلودلا طوقسو ناريإ لالتحا يف
 نيب فالتخالا دادزا .هه485 ةنس بسامهط هاشلا و

 ةواسق لكب ةعومجم تعطق نيوزق يفف «شابلزقلا داوق
 لماكلا دشرملا نبا ازريم رديح سأر ةحاقوو

 رمأب  ةعومجملا هذه تماقو هدهع يلوو «(بسامهط)
 طالبلا ءارمأ عيمج نويع علقب يناثلا ليعامسإ هاشلا

 هئانبأو (هّللا دبع) هدنبادخ دمحم ناطلسلا ادع يوفصلا

 ذابت ناسا رج نا ىوخأ ةعرتسسم ةضاقوم انالثلا

 شابلزقلا ةلود تئزج كلذبو .مهل ًاكلم ازريم سابع
 هونيعو ىناثلا ليعامسإ هاشلا اوبختنا نيذلا نإ لاقي اممو

 مر واج ميليسا رك ءةيوفصلا ةلودلل ًاناطلس

 دشرملا ةجوز يأ هاشلا مأ اوقنخ مهسفنأ ءالؤه نأ امك

 ءةحقولا مهئارآ يف مهل اهتضراعم ببسب لماكلا

 يلو ازريم ةزمح اولتق مهنإف كلذك «ةنايخلاب اهرمهتاو
 ديب هلتق ناكو يبص وهو يناثلا ليعامسإ هاشلا دهع

 مهضيرحت ّدح ىلإ مهرمأ لصو دقو «(مامحلا كلدم)

 تايالولا ىلع موجهلا ىلع بناجألا ناريإ ءادعأ

 هدنبادخ دمحم هاشلا دهع يفو ةيناريإلا ةيدودحلا

 ناورشو «ناجيبرذآ ىلع ةينامثعلا ةلودلا تلوتسا

 تلصفنا ناريإ لخاد يهو ناسارخ نأ امك «ناتسنمرأو

 ولماش نيتفئاطلا ةرطيس تحت تحبصأو ةلودلا نع

 .ولجاتسأو

 شايلزقلا فئاوط داوقل سابع هاشلا ةلماعم

 امك .مزحو ةيوق ةدارإ اذ ًاباش سابع هاشلا ناك دقل

 مكحلا نأي ةطلسلا هملست ذنم فرع «ًايوقو ًاروسج ناك

 يف ةريبكلا شابلزقلا داوق ذوفنو ةوقو دانع عم رمتسي ال

 عئارذلا ىلإ أجتلا هنإف كلذل ؛ةيركسعلاو ةيرادإلا رومألا
 شابلزقلا ءاسؤر ىلع ةوسق لكب يضقي يك ججحلاو
 نم ّدح هنأ امك «نيريبك ذوفنو ةوقب نوعتمتي نيذلا

 صرفلا نيحتي ناكو ءاهل ّدذح ال ناك يتلا مهتايحالص

 ليعامسإ هاشلا هاخأ اولتق مهنأل «.مهيلع ضاضقنالل

 لتق ةطلسلا هيلوت ةيادب يفو ءانركذ امك همأو يناثلا



 شابلزقلا

 «ناخ يلق دشرملا ةدعاسمب هيخأو همأ ةلتق نم ةعومجم

 نوعّدي نيذلا شابلزقلا ءارمأ نم ةعومجم ًاضيأ لتقو
 ىلع ىضق مث «ةطلسلا رومأ يف نولخدتيو دالبلا ةدايق

 ىرخأ ةعومجم ىلع ءاضقلا متو «ناخ يلق دشرملا

 ءمرج ريغ وأ مرجب ةيشابلزقلا لئابقلا ءاسؤر رابك مضت

 هيلع اوداتعا امل ًافالخ مهرقحو مهنأش نم طح اذهبو

 هتمدخو هرماوأ ةعاطإ ىلع مهربجأ اذهبو «قباسلا يف

 نيتمظنم نيتقرف هاشلا دجوأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو ةمئادلا

 ةيركسعلا ةردقلا نع ىنغ يف نوكي يك شيجلا نم

 .شابلزقلا لئابقل

 سكرشلا ناملغلا لمشت تناك ىلوألا ةقرفلاو

 ةقرفلاو «نيملسملا ريغ نم هعابتأو نمرألاو جرككلاو

 نيمورحملا نييناريإلاو كيجاتلا نم هاياعر لمشت ةيناثلا

 نم ةثيدحلا ةحلسألاب ناتقرفلا تزهجو « شيجلا نم

 ةلودلا ناظفحي امهلعجي ام اذهو قدانبلاو عفادملا

 نمو ؛ةيشابلزقلا لئابقلا نايصع رطخ نم ةيوفصلا
 شيجلا اذه تاوق تراصو بناجألا ءادعألا موجه

 يف شابلزقلا داوق نإ . ةيشابلزقلا تاوقلا نم ريثكب ىوقأ
 هلجأ نم مهتيحضت تناك لوألا ليعامسإ هاشلا دهع

 هاشلا نمز يف امأ «يبهذملاو يونعملا صالخإلا ببسب

 نسحل هنم مهفوخ نم ةعبان تناك مهتيحضت نإف سابع
 . هتوقو هريبذت

 سابع هاشلا دهع يف شابلزقلا لئابق
 ةفئاط 7" شيعت تناك سابع هاشلا نمز يف

 نم ربتعت اهنم ١5 «شابلزقلا نم ةفلتخم (قاميوأ)

 نميألا بناجلا يف تناك (نيميلا فئاوط وأ تاقاميوأ)

 سلاجمو ءرفسلاو «بورحلا يفو ؛يكلملا ناويدلا يف
 هاشلل رسيألا بناجلا يف ىرخألا ١و اهلاثمأو ىروشلا
 تناك دقف ًاقباس قلق ابكر (نانسلا تاقاجبوأ) ىمست

 كلتمتو «دالبلا ءاحنأ ةفاك يف ةقرفتم شابلزقلا لئابق

 نم ةلاصأ رثكأو لضفأ اهسفن ربتعتو «ةعساولا يضارألا

 نمز ىلإ نادوعي اهبسنو اهلصأ نأ نيح يف «نيرخآلا
 تيقل دقو «كلذ نم مدقأ ال ءلوألا ليعامسإ هاشلا

 لئابق دارفأ ددع ناك ء«طقف نيحلا كلذ ذنم ةيشابلزقلاب

 و

 نوسمخ ًافلأ 7٠١ يلاوح ريبكلا سابع نمز يف شابلزقلا
 وأ دونجك شيجلا يف بصانم نولتحي ؛مهنم ًافلأ

 ةيكلملا ةنازخلا نم نمؤت ءالؤه ةشيعمو «ىرخأ فئاظو
 نورشعلا امأو نيشابلزقلا ماكحلاو ءارمألا بناج نم وأ

 ةراجتلاك ةرح لامعأي نولغتشي مهف نورخآلا ًافلأ

 ءابجن نم نوربتعي ال ءالؤهو ءاهلاثمأو ةعارزلاو

 ال نايحألا بلغأ يف قاميوألا دارفأ نإ . شابلزقلا

 امأ ءرخآلا مهضعبب ةلئاعلا بسن ثيح نم نوطبتري

 كرتشملا مسالا وهف ضعبب مهطبري يذلا ءيشلا

 بصنملا وأ ماقملا ثيح نم نوفلتخم مهو « مهتليبقل

 رلكيب وأ ءارمألا ريمأ لثم ٍلاع بصنم ىلإ لصي مهضعبف
 وأ تايالولا ةسائر ىلإ نولصي مهنأ يأ «ءناخ وأ يكيب

 ةفئاطلا سفن دارفأ نم ةيقابلا ةيقبلا امأ « شيجلا ةدايق

 - مهئاسؤر يديأ تحتو نامرحلاو ةقافلاو رقفلا شيعتف

 نأ اوؤاش امتقو مهرودقمب ءًارارحأ شابلزقلا دارفأ ناكو

 دحأ ةمدخ نم اولقتني وأ شيجلا يف ةمدخلا اوكرتي

 ةهج نم اذه «رخآ ناخ ةمدخ ىلإ ةيشابلزقلا تاناخلا

 ريق فا هلو عفا لملف رنا ىو ذزف قرح هيج رمد
 ١7 وأ فالآ ةرشع ىلإ لصي لئابقلا ضعب ددعف واستم

 نإ .ًاصخش ه8 رشألا'ضعبلا هذه نأ نوح ينافلا

 سابع هاشلا نمز ىلإ ندملاو ةريبكلا تايالولا ماكح

 «ناسارخو «سرافو «ناجيبرذا اهنم شابلزقلا نم اوناك

 ناكو ككيب رلكيب بقل ماكحلا ءالؤه ىلع قلطيو
 بورحلا ءانثأ الإ ؛هاشلا مكح نع ًالقتسم مهمكح

 لك يفو ؛مهشيج نم ًاضعب نولسريو هنورصاني مهنإف
 ءايشأو لاملا نم ًارادقم هاشلل ماكحلا ءالؤه لسري ماع

 ةريغصلا تايالولا ماكح امأ .ريغ ال ةيده ناونعب ىرخأ

 بلغأ يفو (ناخ) بقل نولمحي نيذلا ءاسؤرلا نم مهف

 ةبسنلاب امأ «تاناخ ةدع مكحي كيب رلكيبلا ناك نايحألا

 بقلب نوبقلي مهنإف ةريغصلا ءازجألاو يحاونلا ماكح ىلإ

 دارنأ عيمج نإ .ناخلا ةموكح نرعبتي مهو (ناطلسلا)

 دق تازايتمالا هذه نأ الإ (كيبلاب) نوعدي شايلزقلا

 «سابع هاشلا نمز يف ناخلاو ككيب رلكيبلا نم تعفر

 نييناريإلا هناملغ بصنو .هرمأ تحت عيمجلا لعجف
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 ملو تايالولا مكحل تفجلاو دركلاو رللا فئاوطو

 «قباسلا يف تناك امك «شابلزقلاب رصحنت اهلعجي
 تازايتمالا لكو (ناطلسلاو ناخلا) باقلأ ءالؤه ىطعأو

 ةموكح ةيزكرملا ةموكحلا لعجو «شابلزقلاب ةصاخلا
 .اهيلع رطيستو ءناريإ ةفاك مكحت هاشلا

 شابلزقلا شيج ةحلسأ

 «ًامئاد دايجلا نوطتمي بورحلا يف شابلزقلا ناك

 مهحالس امأ «ةاشملاب نوبغري ال نييوفصلا كولملا نأل

 .مهسلاو سوقلا هبلغأ ناكف سايع هاشلا نمز نيح ىلإ
 نوربتعي مهنإ . عردلاو ءرجنخلاو «حمرلاو ,فيسلاو

 شيجلا يف ةعئاش تناك يتلا ةيقدنبلا نم ةدافتسالا

 سابع هاشلا نمز يفو ةعاجشلاو ةلوجرلل ًافالخ ينامثعلا

 ىلإ ديدجلا حالسلا اذه فاضأو ةيقدنبلاب هشيج زّهج
 اهلمح نع اوعنتما رابكلا داوقلا نأ الإ ءةميدقلا ةحلسألا

 .مهنأشل ةمئالم تسيل اهنأب اوعرذت مهنكل ءاهنزو لقثل

 ديدجلا شابلزقلا

 ًاديدج ًاشيج زهج سابع هاشلا نإ ًاقباس انلق امكو
 ني وست« ميسعو نتالرتلا ةرف وقح نم نلت يك
 نم ابلاغ مهو رللوقلا وأ هاشلا ناملغ مه ديدجلا شيجلا

 ماكح نم وأ ناتسغاد وأ ناتسجرك نم نيعيطملا ءارمألا

 نولسرُي رغصلا ذنم اوناكو هاشلا ىلإ اولسرأ نيذلا زاقفقلا

 نايعألاو ءارزولا فارشإ تحت اونوكيل طالبلا ىلإ
 نوقنتعيو مهيديأ ىلع نوبرتيو نييركسعلا ءاسؤرلاو
 .هاشلا ناملغ كلس ىلإ مهؤانبأ مضني كلذكو مالسإلا

 ءالؤه نم لعجي نأ ىلع سابع هاشلا لمع دقو

 ميدقلا حالسلاب مهزهجو نيمظنم نييركسع ناملغلا

 عردلاو رجنخلاو فيسلاو مهسلاو سوقلا يأ ديدجلاو

 ناملغ ددع غلب .حمرلا نم الدب ةيقدنبلا بناج ىلإ
 ءالؤه نم أفلأ ١5 ناكو .افلأ ١" يلاوح سابع هاشلا

 نوقابلاو ءيركسعلا كلسلا يف اوناك ءايوقألا مهو

 ذنم هوملعت يذلا مهلمع ةيلباقو مهدادعتسا بسحب

 .ةلودلا كلس يف اوعزوت رغصلا

 ثعبت يتلا باقلألا نم (هاشلا مالغ) ناونع ناك

 شايلزقلا

 هنأ نم نهذلل ردابتي امل ًافالخ ةرهشلاو راختفالا ىلع

 ًابح زربُي ناك سابع هاشلا نأ ًاصوصخ .عيضو بقل

 ةيركسعلا بصانملا مهيلإ عدوي ناكو هناملغل ًاريبك

 ناك هنإف كلذك شابلزقلا فونأ مغر ىلع ةيلاعلا ةيرادإلا

 ناكو مهسوؤر ىلع شابلزقلا جات عضوب مهل حمسي
 شابلزقلا نم ماظعلا داوقلاو ءاسؤرلاب مهيواسي كلذك
 ناكو .ىساقآ رللوق : كلملا ناملغ سيئرل لاقُي ناك

 ف ةريبكلا تصاقملا قم نابع هاشلا ةهع يف:ماقملا اذه
 همكح مايأ يف (سابع هاشلا) كلملا اذه نإ .ناريإ

 مهلعجو ةريبكلا بصانملاب هناملغ نم نيريثكلا بصن
 ناخ يدرو هللا :مهنم «شابلزقلا فئاوط ىلع نومكحي

 اذه بصُن دقو .ًاينمرأ هلصأ ناك يذلا يساقآ رللوق

 ةنالول ءازمألا رجلا ءاقتي تا هديب ف سحتشلا

 يف يقبو (ناريإ شيج دئاق يأ) ناريإ رالاسهبسو سراف
 هنبا «نو نم تلح 31177 ةنمجك امانا ىلإ اذه تاقن

 هرق ءارمأل ًاريمأ ناخ دواد رخآلا هنبا بصُنو ناخ مامإ

 .راجاقلا قاميوأ ةفئاطل ًاسيئرو غاب
 يف ًاضيأ ناكو يساقآ رللوق ناخ ياقجرق :كلذك

 ببسب لصو دقو ..نمرألا ناملغلا نم لصألا

 ناريإ رالاسهيس ماقم ىلإ هئاكذو هتعاجشو هصالخإ

 ناجيبرذآ ءارمأل ًاريمأ ببصن كلذكو (ناريإ شيج دئاق)

 '”اذهل ًاريبك ًابح رمضي سابع هاشلا ناك دقو .ناسارخو

 دعب دئاقلا اذه فلخ دقو .(اقآ) ب ًامئاد هبطاخيو دئاقلا

 اذه مكح مايأ يف لصو دقو .(ناخ رهجونم) هنبا هتوم

 ريمأك ةريبكلا بصانملا ىلإ هناملغ نم ريثكلا كلملا

 .ناطلسو ناخو ءارمألل

 مظن شابلزقلا رادتقا نم للقي يكل سابع هاشلا نإ

 ءايوقألا نييورقلا نم لكشتيو قدانبلا لمحي ًاشيج
 ءةفلتخملا ناريإ تايالول نييلحملا اياعرلاو نيرهاملا

 لثم ءالؤه ناكو .مهريغو ناتسزوخ برع نم كلذكو
 نيذلا كرتلا شابلزقلا نم مهبتاور نوذخأي ناملغلا

 نكي مل  نيرخآلا نم بجنأو لضفأ مهنأب نورعشي
 . شيجلا اذه يف مهنم دحأ

 يفسلف هللا رصن



 نيورد

 تحت نم ةانثم ءابو واولا رسكو نوكسلا مث حتفلاب

 تفرع يتلا نيبسكو نيوشكو نيوجك مسا :نونو ةنكاس

 «ناريإ ندم رهشأ نم يهو يمالسإلا حتفلا دعب نيوزقب

 اهبرغ يف عقتو ارتم وليك ١5٠ نارهط ةمصاعلا نع دعبت

 ناجنز ةظفاحم برغلاو يبرغلا لامشلا ةهج نم اهدحيو
 نارهط ةمصاعلا تاعطاقم بونجلاو قرشلا ةهج نمو

 ناردنزامو ناليك ةظفاحم يقرشلا لامشلا ةهج نمو

 نيوزق عقتو ناذمه ةظفاحم يبرغلا بونجلا ةهج نمو
 الوط ةقيقد ”0و ةجرد 15 ىلع يقارغجلا طخلا ىلع

 رحبلا حطس نع عفترتو ًاضرع ةقيقد ١7و ةجرد ”4و

 ددع غلب 94١ا/ ماع ةيئاصحإ بسحو ارتم 64

 نيوزق ةيمهأ تدادزا .ةمسن 797,0٠٠ نيوزق سوفن

 زيربت قيرط طبرت ثيح اهعقوم ببسب ًاثيدحو ًاميدق
 ناذمه قيرطو يتايقوسلا داحتالاو ابوروأو ةيكرتو
 يهو نارهط ةمصاعلاب اهلاصتاو قارعلا مث هاشنامركو

 قطانم بونجو (زربلأ) لابج ةلسلس ةيشاح يف عقت
 زربلا لابج للق رهشأو مهأو مليدلاو توملأو ناقلاط

 عالق نم اهريغو (توملأ) يه ةيحانلا هذه يف

 رحبلا حطس نع عفترت ثيح (نالايس) ةلقو ةيليعامسإلا
 .رتم 0

 اهسسأ يناساسلا رصعلا ىلإ نيوزق ةنيدم ءانب دوعي
 لاقيو ميكاب ملا كولم عسات (فاتكألا وذ روياش)

 اهعقومل ركسعمك نييناساسلا كولم ىناث لوألا روياش

 يا اني يف يراعى طرز ذي ىلع هيرو يسحلا
 يف ريثألا نبا لاق 14 ةنس لاقيو ةرجهلل نيرشعو

 اهلهأ غلب املف نيوزق ازغ مث .. .) 7١ ةنس ثداوح

 مهودعوف ةرصنلا نوبلطي مليدلا ىلإ اولسرأ ربخلا

 فوقو مليدلاو مهلاتقل اوجرخف مهيلإ نوملسملا لصوو
 كلذ نيوزق لهأ ىأر املف ًادي نودمي ال لبجلا ىلع

 :نيملسملا ضعب لاقو (رهبأ حلص ىلع حلصلا اوبلط

 انذوي

 ُبراحتذإمليدلاملع دق

 تزاع نيا هشيج ف ىتآ نليح

 بذاك نيكرشملانظ ناب

 بمهايغلا ىجُد يفانعطق مكف

 بسابس نمو رعو لبج نم

 07(. . .ةواتإلا هيلإ اوّدأ ىتح مليدلا ءاربلا ازغو
 ةنيدم برغ لامش عقت يتلا مليدلا دالب حتفُت مل لوقأ

 ةرعولا زربلا لابجل دادتما ةيلبج ةقطنم يهو «نيوزق
 اهتلذب يتلا ةيركسعلا تالواحملا عيمج تقفخأو

 مالسإلا نأ ريغ يسابعلا رصعلا ىتح ةيمالسإلا شويجلا
 دافحأ ةوعدب ةيملس ةروصب مليدلا دالب لخدي نأ عاطتسا

 اهيف اوداسو اهومأ نيذلا ديت بلاط يبأ نب يلع

 نم ناريإ يف ةعيشلا نوصح ىدحإ يحاونلا هذه تناكو

 اوضهانو ةضراعملا باطقأ نم اهلاجر لظو رمأللا لئاوأ

 نم ًامسق نأو ةياهنلا ىتح يسابعلاو يومألا مكحلا

 ةفوكلا ىلإ اورجاه مالسإلا اوقنتعا نيذلا مليدلا ناسرف

 ك8 تيبلا لهأل نيلاوم اوناك مهلكو ةنيدملاو

 مهل نوثدحمو ءاملع مهنم غبنو ءارمحلا ينبب نوفرعيو

 . مهنع ثدحتنسو ةفوكلا يف مويلا ىتح ةيقاب راثآ

 امك ةيمالسإلا شوبجلل ناكم رخآ نيوزق تناكو
 تنكس ةيبرع ةليبق لوأو نادلبلا حوتف بحاص هركذ

 «لجر ةئامسمخ اهلاجر ددع ناكو بلغت ونب يه نيوزق

 يدئاعلا ةرسيمو يدسألا دليوخ نب ةحيلط مهنيبو

 لاقي لاوقأ كانهو يعارزلا لقحلا يف نولمعي اوذخأو

 ىلع نيملسملا ٌثحو نيوزق حدم يف (ثيداحأ) اهنإ

 مليدلا شويج نم افوخ كلذو اهب ةماقإلاو اهيلإ ةرجهلا
 ثيداحألا كلت نمو .نيوزقل ًارمتسم اهديدهت ناك ىتلا

 از 5انم ةييسفلا روق داونرك فيد هليوم ناعما

 لصأ يف تدجو . . .) لاق ًادنسم راحبلا يف يسلجملا

 كم قوديعلا لاول هاذ قطا انا حيي كوسا قا دف

 يف لماكلا :ريثألا نباب فورعملا دمحم نب يلع نسحلا وبأ )١(

 .م191/4 ه1799 ةنس رداص راد توريب 71ص ؟ج خيراتلا



 م

 مامإلا نع ًادنسم رفعج نب زيزعلا دبع نع هرصاع
 86 هللا لوسر لاق هئابآ نع هيبأ نع ةئقَع مظاكلا

 هنأ ةريره وبأ نع يورو 7(ةنجلا باوبأ نم باب نيوزق
 يناوخإ محرا مهللا :5 هللا لوسر لاق) :لاق

 باب نيوزق :لاق ؟ءالؤه كناوخإ نمو :انلق .نيوزقب
 ءادهشك مهيف ءادهشلا ؛«مليدلا نولتاقي ةنجلا باوبأ نم

 (0(ردب

 ءارمحلا وئب

 لئابقلا نم ءارمحلا ينب ةليبق نأ نوخرؤملا عمجأ

 يف اولخد نأ ذنم ةيعيش ةفطاع لمحت تناك ةيناريإلا

 ينب عم ةيسداقلا ةكرعم دعب اوفلاحت مهنأ كلذو مالسإلا

 نم اوناك سيقلا دبع نأ امبو ةرجهلل ١5 ةنس سيقلا دبع

 نم سراف فالآ ةعبرأ مهو مهلثم مهؤافلح راصف ةعيشلا

 ًايفاقث ًارود اوبعل دقو ةملايدلا نم مهمظعمو ةنوازقلا

 . "7ةفوكلا يف ًايساسأ

 دالب نم مهرثكأو ةنوازقلا نم ءارمحلا ونب ناك

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا مهيلإ راشأو اهيحاونو مليدلا
 نم متقتعا نمو) :لاق ءراصمألا ءارمأ ىلإ باتك يف

 مهيلعو مهل ام مهل مهيلاومب مهرقحلأف اوملسأف ءارمحلا

 مهولعجاف مهدحو ةليبق اونوكي نأ اوبحا نإو مهيلع ام

 يف ءارمحلا ينب لاجر ددع دادزاو (ءاطعلا يف ةوسأ

 لكشب 32 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ رصع
 نأ ىتح ةئكقَع مامإلا ىلإ نيبرقملا نم اوناكو ظوحلم

 اي) :لاقف هلك مامإلا ىلع ضرتعا سيق نب تعشألا

 . (كبرق ىلع ءارمحلا هذه انتبلغ دقل نينمؤملا ريمأ

 ءارمحلا دجسم ةفوكلا يف ءارمحلا ينب راثآ نمو

 قرشتسملا هركذو نآلا ىتح ًامئاق لازي ال يذلا

 راد نارهط 9١7ص ٠7ج راونألا راحب يسلجملا رقاب دمحم ىلوملا )١(

 .ةيرجه ١185 ةنس ةيمالسإلا بتكلا

 روتكدلا قيقحت "6١ص هديزك خيرات :يفوتسملا هللا دمح (؟)

 .ريبك ريمأ نارهط يئاون نيسح ادبع
 يدنهلا يقت ةمجرت ةفوكلا ططخ :نويئيسام ل قرشتسملا (©)

 .م1945 ه136١ ةنس نافرعلا اديص ١١ص يبعصملا يرئاخلا

 نيوزق

 ءارمحلا دجسم) :لاق ةفوكلا ططخ هباتك ىف نوينيسام

 لمحت تناك ةيناريإلا ةليبقلا هذهو تاس هيف ذاع ىذلا

 . 7(. . مالسإلا يف اولخد نأ ذنم ةيعيش ةفطاعو ًاروعش

 طش ةفض ىلع تارفلا بونج دجسملا اذه عقيو

 هايملا هترمغو تاناضيفلا رثأ ىلع هؤانب رثدناو ةفوكلا

 ١7١؟ ةنس يف ميدقلا هئانب ضاقنا ىلع هؤانب ددجو

 تايبأب يلحلا رفعج ديسلا هئانب ديدجت خرأ دقو ةيرجه
 يف تبثملا يناشاقلا ىلع خيراتلا اذه شقنو رعشلا نم

 :هلوقب ةديحولا ةيلامشلا دجسملا باب ىلعأ

 هلضف نم يذلا للدمحلا

 ءامدقلا رثآم ليمج ايحأ

 سنوي دجسم راثآ تددج دق

 ءانبريخو سيسأت لجأب
 هتخرأدق لامعألا بلاط اي

 (ءارمحلا دج سم اذهف لمعا)

 ةرانم دجسملل تديش ةيرجه ١47 ةنس يفو

 تايبأب راطعلا يلحلا ديجم جاحلا اهنم ءاهتنالا خرأو

 نم يبرغلا فرطلا ىلع تبثملا يناشاقلا ىلع تبتك
 :اهئم ةرانملا

 ءارمحلا دجسم يف ناذألل اوعفر

 لديطنتسي ىتهنس ندع اراغم
 هوخرأنأءدنلاهيلعو

 (ليلهتلاو ريبكتلا ءادنلاف)»

 ةيملعلا رسألا رهشأ

 نيوزق يف

 ةقيرعلا ةيملعلا رسألا مدقأ نم :يرفعجلا لآ ١(

 بلإ تهتنا مث ةيمأ' ينب شطب نم نيوزق ىلإ اوؤجل دقو
 يبأ نب رفعج ةفالس نم مهو اهيحاوضو نيوزق ةرامإ
 نب دمحأ نب“ ينيوزقلا دمحم نسحلا وبأ مهنمو بلاط

 نب رفعج نب ميهاربإ نب رفعج نب ىسوم نب ميهاربإ

 يرئاحلا يدنهلا يقت ةمجرت ةفوكلا ططخ :نوينيسام-ل )١(

 . .ها756١ نافرعلا ةعبطم اديص ١7ص ىبعصملا



 نيوزق

 نب رفعج نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ
 ةرامإ مهيلإ تهتنا . يلع مساقلا وبأ هقيقشو بلاط يبأ

 يف ةيرجه 1١7 ةنس ىفوتملا يعفارلا مهركذ نيوزق
 (نيوزقب ملعلا لهأ رابخأ ركذ يف نيودتلا) هباتك

 ءارمأ نم عمجي ينيوزقلا يضر اقآ هيلع كردتساو

 نمو .(ناوخإلا ةفايض) يف ليلجلا تيبلا اذه مالعأو

 ىفوتملا هاشفرش ىيلاعملا رخف يلع وبأ تيبلا اذه ءامعز

 نم نيوزف ةموكح تجرخ هتافوبو ةيرجه 184 ةنس
 لآ ينيوزقلا ةزمح نب دمحأ نب هللا دبع مهنمو مهيديأ

 ءاملع رباكأ نمو هرصع يف ةيبلاطلا خيش يرفعجلا

 . ةعيشلا

 يف ةيملعلا رسألا ريهاشم نم :يبنيزلا لآ ١(

 نم عرف مهو مالعأ ءاملعو ءارمأو ءامعز اهنم غبن نيوزق

 بنيز ىلإ مهتبسنب اورهتشا ركذلا راملا يرفعجلا لآ

 يبأ نب رفعج نب هللا دبع ةيرذ نم مهو لكَ ىربكلا

 فيرشلا مهنمو ةكْهَظ ىربكلا بنيز هتجوز نم بلاط
 دعب هيلإ ةباقنلا تهتنا ينيوزقلا يبنيزلا دمحم يلاعملا وبأ

 ص ناوخإلا ةفايض يف ينيوزقلا يضر اقآ مهركذ : هيبأ

 .106و 4

 ةيملعلا رسألا مدقأ نم :ينيوزقلا متاح لآ (*

 نرقلا رخاوأ يف نيوزق قفأ يف اهردب غزب ةينيوزقلا
 نم عمجو نيثدحملا رباكأ اهنم غبن .ةرجهلل يناثلا

 هيوهام نب متاح نب دمحأ نسحلا وبأ مهنم باحصألا

 نب متاح نب ديعسو «نيثدحملا تاقث نم ينيوزقلا

 نب سرافو « ةئكقَع اضرلا باحصأ نم ينيوزقلا هيوهام

 ةلئكظ يداهلا يلع مامإلا باحصأ نم ينيوزقلا متاح

 ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزب اغآ انخيش مهركذو .مهريغو

 عماج يف يرئاحلا يليبدرألاو 5957جو "هه ص ؛ج

 .ةاورلا

 ةيعيشلا ةيملعلا رسألا مدقأ نم : مناغ يبأ لآ (:

 كانه اورشتناو دادغبو ءارماس ىلإ اوحزن مث نيوزق يف

 ىفوتملا ينيوزقلا مناغ يبأ ةيرذ نم مهو مهتيص راطو
 دمحم يبأ مامإلا مداخ ةرجهلل 7506 ةنس دعب

 نك

 دلاو وهو كك يركسعلا يداهلا يلع نب نسحلا
 ةبيغلا رصع لئاوأ مالعأ نم مناغ ع هّللا دبع

 مناغ يبأ نب هللا دبع نب دمحم دجو ىرغصلا
 ينيوزقلا يضر اقآ مهركذ قودصلا خياشم نم ينيوزقلا

 55ص ناوخإلا ةفايض يف ةيرجه ٠١97 ةنس ىفوتملا

 .08١7و 4"*7و

 ىف ةيعيشلا ةمكاحلا رسألا رهشأ نم :هيوب لآ (65

 م ل اطو ةرسألا هذه ءوض عاش يمالسإلا ملاعلا

 مليدلا دالب نم مهو يمليدلا هيوب نب يلع ةلودلا دامع

 . نيوزف يحاوض نم

 ةيعيشلا ةيملعلا رسألا قرعأ نم :ينادمحلا لآ (؟

 ثلاثلا نرقلا ذنم نيوزق قفأ يف اهمجن غزب ةريهشلا

 ريهاشمو نيدلا نيطالس نم عمج اهيف غبن ةرجهلل

 ينيوزقلا دمحم نب نادمح ىلإ اهتبسنب عجرت نيثدحملا
 "151 ةنس دعب ىفوتملا ينيوزقلا نادمح نب دمحأ مهنم

 يف يرئاحلا يليبدرألا هركذ نيثدحملا ةاقث نم ةيرجه

 نب يلع نب رفظم مهنمو 4ص ١ج ةاورلا عماج

 ييحم مهنمو ينيوزقلا نادمح وبأ نب يلع نب نيسح
 بحاص 1948 ةنس ىفوتملا نيسح هللا دبع وبأ نيدلا

 ليعامسإ وبأ نيدلا رصان مهنمو ةينطابلا رارسألا كته

 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا دمحم نب نادمح نب دمحم
 يف ءادعألا مذ يف لوضفلا باتك بحاض ةيرجه 10

 يبأ نب دمحم ثرحلا وبأ نيدلا ناهرب مهنمو لوصألا

 ينبوزقلا يلع نب رفظ ناميلس يبأ نب يلع ريخلا
 . مهريغو نآرقلا لئالدو ريسفتلا حاتفم بحاص

 ةيملعلا رسألا ريهاشم نم : ضقنلا بحاص لآ (7

 يذلا (ضقنلا باتك) ناونعب ترهتشا ةقيرعلا ةينيوزقلا

 نيوزق يف ليلجلا تيبلا اذه ءوض ّعشو اهل ًاملع راص

 يبأ ةيرذ نم مهو ةرجهلل سداسلا نرقلا ذنم

 نم مالعأ ءاملع غبن ينيوزقلا لضفلا يبأ نب نيسحلا

 0-5 نيسح نيدلا دحوأ مهنم ةرسألا هذه

 ةعيشلا يملكتم خيش ينيوزقلا لضفلا يبأ نب نيسحلا

 وبأ مهنمو ضقنلا باتك بحاص قيقش وهو هرصع يف
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 نيسحلا يبأ نب ليلجلا دبع نيدلا ريصن ديشرلا

 هل ةرجهلل سداسلا نرقلا يف ةعيشلا ملكتم ينيوزقلا

 ضقن يف بصاونلا بلاثم ضعب) اهرهشأ ةريثك تافلؤم

 ةفايض يف ينيوزقلا يضر اقآ مهركذ .ءاملعلا رباكأ

 .7795و 657١و ١6١ ناوخإلا

 ةيعيشلا ةيملعلا تويبلا رهشأ نم : ىلجعلا لآ (6

 .ريهاشم ءامعزو رابك ءابدأو ءاملع اهنم غبن نيوزق يف

 نوطبو عورف ىلإ اوعرفتو ةلحلاو ةفوكلا ىلإ اوحزنو

 انورق نيوزق يف ةيحورلا ةماعزلا مهيلإ تهتنا ةديدع
 يعفارلاو تسرهفلا يف نيدلا بجتنم مهركذ .ةديدع

 ريخلا وبأ مهنم .نيودتلا يف 577 ةئس ىفوتملا

 يعفارلا هفصو كويت تيبلا لهأ ءارعش نم ينيوزقلا

 تاياكحلا نوجش باتك هل .ةرسألا ءامعز نم هنأب

 باتك بحاص 594 ةنس ىفوتملا سيردإ نبا مهنمو

 . ةلحلا ىف رئارسلا

 يلجعلا يردصملا ينيوزقلا ريمألا نبا ميجللا يبأ ةيرذ

 ةضهانملا تويبلا نم اوناك ةينيوزقلا ةيملعلا رسألا نم

 مالعأ نم . مهعم تارظانم مهلو ةيرازنلا ةيليعامسإلل

 دي ىلع ليتغا ميجللا يبأ نب ةفيلخ خيشلا تيبلا اذه

 دي ىلع ليتغا ء«رفعج وبأ» نيدلا نيعم خيشلا نبا

 باتك هل نيوزق ىف ةرجهلل 5٠١ ةنس دودح ةيليعامسإلا

 . سلاجملا

 يف ةيملعلا رسألا مدقأ نم :يناقلاطلا 0٠

 يبأ ةلودلا دضع ةيرذ نم هيوب لآ اياقب مهو نيوزق
 هيوب نب نسح يلع يبأ ةلودلا نكر نبا ورسخانف عاجش

 . ىمليدلا

 يداحلا نرقلا يف ةرسألا هذه لاجر رهشأ نمو

 نيوزف

 سسؤمو نيوزق يف ةيملعلا ةزوحلا ميعز ١٠١94 ةنس
 ١ ج لمآلا لمأ يف يلماعلا رحلا هركذ اهب باونلا ةسردم

 وبأ وهو باون ةجاخلا مهدشرأ هدالوأ نمو 796 ص

 يناثو ةلحلاو فرشألا فجنلا يف يوحنلا لآ ةرسأ

 يف يوحنلا لآ ةرسأ وبأ نمؤم دمحم خيشلا هدالوأ

 لآ ةرسأ وبأ يناقلاطلا رفعج دمحم خيشلا مهثلاثو نيوزق

 ةثالثلا عورفلا هذه نم غبن نيوزقو ءالبرك يف يناغربلا

 . مهركذ انيلع لوطي ءاملعو ءارعشو ءابدأ

 ةيعيشلا ةيملعلا رسألا مدقأ نم :يناغربلا لآ ١(

 نيوزق ةضهن اودفرو ةيركفلا ةايحلا يف اومهاس ةقيرعلا

 يناقلاطلا لآ نم عرف مهو نيدلاو ملعلا اومدخو ةيملعلا

 رهشأ نمو ةيخيرات فقاومو نيوزق يف رثآمو راثآ مهلو
 يقت دمحم خيشلا ةثالثلا ناوخإلا ةرسألا هذه لاجر

 ١777 ةنس يف دهشتسملا ديهشلاب فورعملا يناغربلا

 يرئاحلا ينيوزقلا يناغربلا حلاص دمحم خيشلاو

 ينيوزقلا يناغربلا يلع الم خيشلاو ١117١ ةنس ىفوتملا

 ةثالث ىلإ مويلا ةرسألا هذه عرفتتو ١579 ةنس ىفوتملا

 غبنو يولعلا لآو يديهشلا لآو يحلاصلا لآ مهو عورف
 .نيوزقو ءالبرك نم لك يف مالعأ ءاملع اهنم

 ةيعيشلا ةيملعلا رسألا رهشأ نم :ىنيوزقلا 7

 ديسلا جاحلا ريمأ 1 لا تاداسلا نم مهو

 ينيسحلا ينيوزقلا رقاب دمحم ريم ديسلا نبا مساق ريم
 ينيوزقلا دمحم ريم ديسلا مهو روكذ ةعبرأ فلخ يذلا

 ريم ديسلاو فرشألا فجنلا يف ينيوزقلا لآ تاداس دج

 ةلحلا ىف ىنيوزقلا لآ تاداس دج ىنيوزقلا نيسح

 يضيزوفلا لا كاداس دج ىفطصم ديم ةيشلاو ةيدنهلاو

 تاداس دم امر لمح يع دسلاو "نابارخب ديعسلا يف

 نم غبنو يوقتلا لآب نوفرعي نيذلا نيوزق يف ةنوازقلا

 ءاملع قارعلاو ناريإ نم لك يف ةعبرألا عورفلا هذه

 يلصألا مهنطوم مساب نوفرعي نولازي الو ءابدأو ءارعشو

 .نيوزق

 نيوزق يف تارازملا

 ةنيدملا لامش ةعقاولا لابجلاو نيوزق ةنيدم تناك



 نيوزق

 امم يسابعلاو يومألا رصعلا يف ةعيشلا نوصح ىدحإ

 تيقبو ةنمآلا قطانملا هذه ىلإ حوزنلا نييولعلل لهس

 يف ةعيشلا عمجت زكارم ىدحإ مويلا ىتح مهروبق
 هذه ضعب زاجيإب ركذنسو ةفلتخم ةينيد تابسانم

 :نيوزق يف تارازملا

 مهأ نم ةضورلا هذه :نيسح هداز هاشلا ةضور ١(

 نبا نيسحلا نامثج نفد لحم يهو نيوزق يف تارازملا

 نإ :نوخرؤملا لاق ئقَع اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا

 ىلإ اهجوتم زاجحلا نم ءاج امنيح خلع اضرلا مامإلا
 نب دواد رادب نيوزق يف لزن ةرجهلل 7٠١١ ةنس ناسارخ

 رمعلا نم غلابلا نيسحلا هدلو يفوتف يزاغلا ناميلس

 تينبو ًايلاح فورعملا هعقوم يف نفدو نيوزق يف نيتنس

 .ةقورأو مرحب ربقلا طيحأو ةبق هيلع

 ةيناثلا ةرامعلا

 رردلاو رزعلا هباتك نم يناثلا ءزجلا يف يدلاو ركذ

 رخف ريزو دابع نب ليعامسإ ديش) : يلي ام طوطخملا
 موك هاذ هب يهمنا عز وف ينوب ةلوذللا

 مدقأ :لوقأ (. .نيوزق يف هتماقإ دنع ةقورأ اهب طيحيو

 نيوزق خيرات) باتك وه ةضورلا هذه نع ثحبي ردصم

 نب ليلخ ىلعي وبأ ظفاحلا فيلأت (اهلئاضفو
 دجن ملو 4557 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا دمحأ نب هللا دبع

 يتلا ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف رثأ باتكلا اذهل

 يعفارلا باتكلا اذه نع لقن هنأ الإ اهيف هنع انصحف

 هذه ىلإ راشأو نيودتلا هباتك يف 57 ةنس ىفوتملا

 يف ينيوزقلا يزارلا ليلجلا دبع خيشلا ًاضيأ ةضورلا

 هذه ركذو امك 05١ ةنس يف هفّلأ يذلا ضقنلا هباتك

 . نيخرؤملا رثكأ ةضورلا

 ةثلاثلا ةرامعلا

 اياده تيدهأو ةرمتسم تاحالصإو تاريمعت ترج

 لوطي ةيضاملا نورقلا لالخ نيوزق يف ةضورلا ىلإ
 عساتلا نرقلا لئاوأ يف تاحالصإلا نمو اهحرش انيلع

 نب دامع نب نسح ةطساوب نحصلا نم مسق دييشت

١ 

 .ربقلا ىلع عضو

 كولمو ءارمأ لبق نم ةعساو تاريمعت تمت امكو

 ناريإ ايك نبا ليعامسإ ايك نبا كلم ايك مهنم مليدلا

 ازريملا ةضورلا راز ةيرجه 84/8 ةنس يفو يمليدلا هاش

 مهأو تاحالصإلا ضعبب ماقو مليدلا ءارمأ نم ايك يلع

 ةنس يف كلذو يوفصلا رصعلا يف مت تاحالصإلا

 هاشلا تنب مكيب بنيز تديش ثيح ةيرجه 6
 يه ةرامعلا هذهو ًايلاح ةمئاقلا ةرامعلا مظعم بسامهط

 يف نيقاور مث مرحلا نم هب طاحأ امو حيرضلا نع ةرابع

 لامش يف ريبك ناويإو يبرغلا علضلاو يقرشلا علضلا

 ةبقو بونجلا يف ريغص ناويإو ةضورلل قصالملا مرحلا
 كلذكو سيفنلا قرعملا يناشاقلاب ةيلطم ةمخض

 فصنو رتم دودح ىلإ لفسألا يف مرحلا لخاد ناردجلا

 ةيسدنهلا لاكشألا ىلع ايارملا هيلي مث يناشاقلا نم يه

 قودنص هيلعو ربقلا مرحلا طسو يفو عنصلا ةعيدبلا

 ىلع 4571 ةنس تانييزتو تاريمعت هيلع تيرجأو ميدق
 قودنصلا يف بتكو يزارلا راجنلا دمحم نيدلا ءالع دي

 رهطملا دقرملاو رونملا دهشملا اذه) : ليمج خسن طخب

 ةجح مامإلا نبا نيسحلا هللا دبع ةمامإلا ةرجش ةرمشل

 مامإلاو ملاعلا نيمأ مامإلا نبا اضرلا يلع ىضترملا

 رفعج قداصلا مامإلاو قطانلا ديسلا نبا ىسوم مظاكلا

 نيز مامإلا نبا رقابلا مامإلاو رهازلا ملاعلا فراعلا

 ديس مامإلا نبا يلع نيدهازلا نيع ةرقو نيدباعلا
 ريمأ مامإلا نبا نيسحلا ءايفصألا لصف لوأ ءادهشلا

 هللا دسأ نيلجحملا رغلا دئاقو نييصولا ديسو نينمؤملا

 هبحن ىضق دقو هلت بلاط يبأ نب يلع بلاغلا
 خيرات نم 5١١ نيتئمو ىدحإ ةنس نابعش يف نيوزقب
 هلا ىلعو هيلع هللا تاولص نيلقثلا ديس هدج ةرجه

 . (نيرهاطلا نيبيطلا

 ةعبارلا ةرامعلا

 بارخلا اهباصأ امدعب ةيلاحلا ةضورلا ةرامع تديش



 في

 ١71١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا ينيوزقلا يناغربلا حلاص

 ىلإ نيقاور هيلإ فاضأو مرحلا عيسوتو ديدجتب ماقف

 تارجح هب طيحت اريبك انحصو برغلا ىلإو قرشلا
 نفلا تايآ نم مويلا يهو عنصلا عيدبلا يناشاقلاب ةئيزم
 .يراجافلا رصعلل يرامعملا

 تنب ةنمآ نامثج نفد لحم :نوتاخ ةنمآ ةضور (؟

 هبنب ةلحم طسو يف عمي دك مظاكلا ىسوم مامإلا

 .ربقلا قوف لكشلا ةيطورخعم ةبقو ريبك مرح هل هسير

 ليعامسإ نفد لحم : ليعامسإ هداز مامإ ةضور ('"

 ءانبلاو ٍةْملظ قداصلا رفعج مامإلا ىلإ هبسن يهتني يذلا

 هلو مرح حيرضلاب طيحيو يوفصلا رصعلا راثآ نم

 . عنصلا عيدبلا يناشاقلاب ةئيزم ةبقو ريبك نحص

 يذلا يلع نفد لحم : يلع هداز مامإ ةضور (8

 يف عقي 52 قداصلا رفعج مامإلا ىلإ هبسن يهتني
 نيسح هاشلا رصع راثا نم ةرامعلاو هسير هبنب ةلحم

 .مرحو ةبق اهلو يوفصلا

 ناطلس لاقيو دمحم ديسلا هداز مامإ ةضور (5

 نم دمحم ديسلا نفد لحم : رهشألا وهو دمحم ديسلا

 ةلحم يفعقي ه8 قداصلا رفعج مامإلا دافحأ

 ةنيزم ةريبك ةبقو نحص هلو مرح هب طيحيو دنوخألا
 لبق نم ًاريخأ ةعساو تاريمعت هيلع يرجأو ىناشاقلاب

 دبع خيشلا اهب نفدو يديهشلا هللا ديل انرن خيشلا
 .يديهشلا ةعمجلا مامإ نيسحلا

 نوتاخ ةميلح نفد لحم :نوتاخ ةميلح ةضور (5

 عقت 3ك رفعج نب ىسوم مامإلا ىلإ اهبسن يهتني يتلا

 نم ءانبلاو مرح حيرضلاب طيحيو هجوك هركرز ةلحم يف
 .ًاريخأ ةعساو تاريمعت هيلع يرجأ دقو يوفصلا رصعلا

 يتلا ناب رهش نفد لحم :وناب رهش ةضور (

 يف عقي مك رفعج نب ىسوم مامإلا ىلإ اهبسن يهتني
 .نيوزق ةنيدم قرش بونج (دابا نمج) قاقز

 رونت ةلحم يف عقي :مساق هداز مامإ ةضور (4

 .نازاس

 ينب ءايبنأ نم ةعبرأ نفد لحم :ةيربمغيب ةضور (4

 نيوزق

 اونكسو نييلبابلا نم شروك مهذقنأ نيذلا ليئارسإ

 يف عقت يتلا ةضورلا هذه يف اونفدو اهب اوفوتو نيوزق
 روصقل ةرواجملا نيوزق ةنيدم طسو ةيربمغيب عراش
 .ةيوفصلا

 نصمم عيشلا نقدم + اعرللا لويشلا ةضور 3
 ةنس دهشتسملا ثلاثلا ديهشلاب فورعملا يناغربلا يقت

 ةبقا هل قيسح هداز هانش ةضور' لامش مي ةيرجه 18

 تفر ودك عماجا هجم يرخلا علضلا فو مرو هريحص
 راثا نم وهو يناشاقلاب ناردجلا يلطمو مرحلا لخاد هباب

 . يراجاقلا رصعلا

 نيوزق يف ةيملعلا سرادملا

 بتك يف اهؤامسأ تءاج ةريثك ةيملع سرادم كانه

 سرادملا ركذن امنإو اهركذن ال رثأ مويلا اهل سيل خيراتلا

 .رضاحلا تقولا يف رثأ اهل وأ ةمئاقلاو ةرومعملا ةينيدلا

 ةلودلا رخف ريزو دابع نب بحاصلا ةسردم ١(

 يهو نيوزق يف هتماقإ ءانثأ "177 ةنس يف اهسسأ يمليدلا

 بابلا لخدم دنع ريبكلا عماجلا دجسملا بنج ةعقاو

 ضعب اهنم ٍقابو «هبس عراش ىلع لطملا يقرشلا
 . تارجحلا

 نيدلا ءالع ديسلا اهسسأ :ناطلس ةفيلخ ةسردم (؟

 لاجر رابك نم ناكو يوفصلا سابع هاشلا رهص نيسح
 ةسردملا هذه تناكو ٠١74 ةنس يفوت يفوصلا طالبلا

 .نيوزقب يوفصلا رصعلا يف سرادملا مهأ نم

 مظاك دمحم خيشلا اهسسأ :باونلا ةسردم ('"

 ةعيشلا ءاملع مظاعأ نم ٠١94 ةنس ىفوتملا يناقلاطلا

 هذه عقت 750 ص ؟ج لمآلا لمأ يف يلماعلا رحلا هركذ

 يف اهديدجتب ماقو ةيربمغيب عراش يف ايلاح ةسردملا

 ةسردمب تيمسو ريخلا لهأ نم عمج يروهمجلا رصعلا
 ةينيدلا سرادملا ثدحأ نم مويلا يهو قداصلا مامإلا

 وبأ يناقلاطلا مظاك دمحم ىلوملا اهسسؤمو نيوزقب
 . يناغربلا لآ ةرسأ

 نم ينيوزقلا تافتلا اغآ اهسسأ : ةيتافتلا ةسردم (4

 ٠١6١ ةنس دودح اهؤانب مت رشع يداحلا نرقلا مالعأ



 نيوزق

 عراشلا يف عقتو ةيرجه

 . تداعس

 : ةيربمغيب ةسردم (0

 ريزو يقت وراس اهسسأ

 ىناثلا سابع هاشلا
 ٠١64 ةنس يوفصلا

 عراش قرش عقتو ةيرجه

 ةضور لامشو ةيربمغيب

 روصقلاب ةلصتم ةيربمغيب

 . ةيوفصلا ةيكلملا

 الوم ةسردم(1

 اهسسأ :ناخ يدريو

 نم ناخ يدريوالوم

 «ردقلا وذل ةفئاط ءارمأ

 عقت ةيرجه 1١١17 ةنس

 .يولوم عراش يف

 اليلخ الم دنوخألا اهسسأ :دنوخألا ةسردم (

 فرطتملا يرابخإلا ةيرجه ٠١894 ةنس ىفوتملا ىنيورقلا

 ةلحم يف عقتو نيوزق يف ةيرابخإلا زكارم ىدحإ تناكو

 ىف ةيرابخإلا ض هرقنا دعبو همسا ىلإ ةبسن دنوخألا

 اليلخ الم دنوخألا ربق اهيفو ةسردملا هذه تبرخ نيوزف
 .ةسردملا سسؤم

 ىلإ مويلا تلوحو ةرجهلل سماخلا نرقلا ىلإ دوعت

 . يغالبلا ةلحم يف عقتو نينبلل ةيدادعإ ةسردم

 حلاص دمحم خيشلا اهسسأ :ةيحلاصلا ةسردملا (9

 ةيرجه ١/١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا ىنيوزقلا ىناغربلا

 ناريإ يف ةسردم ربكأ تناك اهنأ نوخرؤملا عمجأ

 ىرغصلا ةسردملا :سرادم ثالث نم لكشتتو

 لك لصتنو «ىربكلا ةسردملاو يطسولا ةسردملاو

 زاجنإ مت دقو ةمخض قباوط ةثالث يف ىرخألاب ةدحاو

 ةيرجها 1998 2س لبق ىطسولاو ىرقصلا ةسرديملا

1 

 يحلاصلا نيسحلا دبع ذاتسالا عم ئراقلا راسي ىلع نيمألا نسح

 نيوزق يف ةيحلاصلا ةسردملا مامأ

 ةبتكملاو ىربكلا ةسردملا نم مسق رخآ ءانب ناكو

 يدلاو هركذ امك ةيرجه ١١544 ةنس يف هايملل نزخمو

 نمو ةسردملا ىلعأ يف بتك امو رردلاو ررغلا هباتك يف
 دسألا نيدلا لامج ديلا ةسردملا هذه ذيمالت د

 يلكتجلا ناخ كجوك ازريمو يناغفألاب فورعملا يدابآ
 يف ريطخ رود مهل ناك نمم نيعلا ةرقو لامشلا ميسنو

 يف ًايلاح ةسردملا عقتو ريخألا نرقلا يف ةيركفلا ةضهنلا

 .يولوملا عراش

 فورعملا يناغربلا يقت دمحم خيشلا ةسردم ٠(

 اهسسأ ثلاثلا ديهشلا ةسردم اهل لاقيو ثلاثلا ديهشلاب

 ١7717 ةنس يف ةيبابلا دي ىلع دهشتسملا ثلاثلا ديهشلا

 .يولوملا عراش قرش عقت ةيرجه

 ناخ نيسح ناوخإلا اهسسأ :رادرس ةسردم ١(

 رصعلا يف شيجلا ءارمأ نم رادرسلا ناخ نسحو

 ناردج عيمجو ١١7١ ةنس اهئانب زاجنإ مت يراجاقلا

 .رخافلا يناشاقلاب ةيلطم ةسردملا



1: 

 )0 نيوزق باوبأ دحأ مامأ يحلاصلا نيسحلا دبع ذاتسأالا عم ئراقلا نيمي ىلإ نيمألا نسح

 خيش ديفم ازريم نبا دوعسم ازريم اهسسأ :مالسإلا

 دوعسم ازريم مأ اهعورشم زاجنإ يف تمهاسو مالسإلا
 حلاص دمحم خيشلا تنب ناطلس ةجيدخ ةلضافلا ةملاعلا

 نرقلا رخآ يف اهزاجنإ متو صاخلا اهلام نم يناغربلا

 شع ةيلاقلا

 نبا يقت ديسلا ىلوملا اهسسأ :اغآ ةسردم (1

 ينيسحلا ينيوزقلا اضر ريم ديسلا نبا نمؤم ريم ديسلا

 دلاوو نيوزق مالعأ دحأ ةيرجه ١717١ ةئس ىفوتملا

 فجنلا يف ينيوزقلا لآ مع ءانبأ نم يوقتلا لآ ةرسأ

 . ةلحلاو

 :ةدي.اجلا ةسردملا لاقيو ةيميهاربإلا ةسردملا (4

 يف عقتو , :دوزقلا ميهاربإ دمحم جاحلا ازريملا اهسسأ

 . ةيرابخإلا زكارملا ىدحإ تناكو دنوخألا ةلحم

 :ةينسحملا ةسردملا لاقيو ءافشلا راد ةسردم (5

 ىفوتملا ينيوزقلا باهولا دبع ازريملا خيشلا اهسسأ
 نيعلا ةرق لاخ ةعيشلا ءاملع رباكأ نم ١117١ ةنس دودح

 .ًاريخأ اهؤانب ددٌجو ءافشلا راد ةلحم يف عقت

 نيوزق

 ةسردم 005

 ديسلا اهسسأ :ينباكنتلا

 ىفوتملا ينباكنتلا ميهاربإ
 ءاملعلا نم ١١784 ةنس

 عقت نيوزق يف ريهاشملا

 نيوزق دجاسم

 دجاسم ددع ديزي

 نمرثكأ نع نيوزق

 اهمظعمو ًادجسم نيعبس

 يوفصلا رصعلا راثآ نم
 ركذأسو يراجاقلاو
 :اهمهأ

 دنج دسشملا

 مدقأ نم وهو : عماجلا

 ةبق هل نيوزق دجاسم
 يلامشلا علضلا يف ناترانمو يبونجلا علضلا يف ةمخض

 يبونجلا بناجلا يف ناويإو يقرشلا بناجلا يف ناويإو
 يبرغلاو يقرشلا علضلا يفو دجسملا لامش يف ناويإو

 يف حانج مدقأو يناشاقلاب ةيلطم ةرانم ناويإلا نم

 ديشرلا نوراع هديش يذلا ينوراهلا قاطلا وه دجسملا

 ناسارخ ىلإ هقيرط يف وهو نيوزق ةنيدم يف لح امدنع
 فرعت تافوقوم هيلع فقوأو ةيرجه ١97 ةنس كلذو

 ةلودلا رخف ديش عبارلا نرقلا رخاوأ يفو تايديشرلاب
 .دجسملا نم يقرشلا بونجلا يف ًاحانج يهيوبلا

 ريمألا ةعساو تاريمعتب ماق 4١١ ةنس يفو

 رخف نبا ةلودلا دجم لاخ يمليدلا نابزرملا نبا ميهاربإ

 رصع يف يشاترامخ ريمألا ًاحانج فاضأو ةلودلا

 ةنس هب عرش يقوجلسلا هاشكلم نب دمحم ناطلسلا

 نم مسق قرتحا 7١1 ةنس يفو 004 ةنس همتأو ٠

 اوعسوت يوفصلا رصعلا يفو لوغملا ةلمح يف دجسملا



 نيوزق

 باحصأ نم يزاغلا ناميلس نب دواد راد ناك نيوزق

 يف يعفارلاو يفوتسملا هللا دمح ركذو 32 اضرلا

 ىلإ هقيرط يف ناك نيح ةئقَع اضرلا مامإلا نأ نيودتلا

 يزاغلا ناميلس نب دواد رادب نيوزق ىف لزن ناسارخ

 ًادجسم اهلعجو هراد يف نفد ناميلس 0 دواد ةافو دعبو

 .رازي ًارهاظ دجسملا برغ علض يف هربق لازي الو

 ةلحم يف دجسملا اذه عقي :ةيرديحلا دجسم (4

 هئانب خيرات دوعيو ةيرديحلا ةسردملا طسو يف يغالبلا

 هسسؤم فرعي ملو ةرجهلل سداسلاو سماخلا نرقلا ىلإ
 .راثآ هب لدبتسا مث يوفصلا رصعلا يف ًارماع ناكو

 ليعامسإ هاشلا هسسأ :يلع هجنب دجسم (5

 دجاسملا نم ناكو صاخلا هرصق برغ يف يوفصلا
 .يوفصلا طالبلا ءاسنب ةصاخلا

 نم (ير هار) ةلحم يف عقاولا : هديجنس دجسم (5

 دجسم نوكي نأ لمتحيو نيوزق يف ةميدقلا دجاسملا

 بيرق دهع نم هترز دقو يفقثلا دمحم هسسأ يذلا روثلا

 يدهم ديسلا سدنهملاو راثآلا ءاملع نم ةعامج عم

 ىلعو نيوزقو ناجنز ةظفاحم يف راثآلا ريدم يباجملا

 عمجأ اهاندهاش يتلا ةريخألا تايرفحلا رثأ

 دحأ ناك دجسملا اذه نأ راثآلا يف نوصصختملا

 .دجسم ىلإ لوحف ةيتشدرزلا دباعملا

 يفو ةميدق رباقم راتمأ ةسمخ قمع يف اندجو امك

 ارتب | ةناوات نر دس هن زال ياعم يرش حلا لهكو
 هيفو رتمتنس نيعبسو رتم هعافتراو فصنو رتم هضرعو

 نع رردلاو ررغلا هباتك يف يدلاو ركذو ةميدق رباقم
 ميعز حابصلا نسح تافر نأ ةميدق ةيطخ عماجم

 هيف تنفدو دجسملا اذه ىلإ تلقن ريهشلا ةيليعامسإلا
 يف ةيليعامسإلا زكارم دحأ ءدجسملا اذه ناكو :لوقأ

 ريغ نعو هللا همحر يدلاو هركذام تعمسو نيوزق

 لقن ركذ ددرتي ةنوازقلا نيرمعملاو نيققحملا نم دحاو

 دجسملا اذه ىلإ ًارس حابصلا نسح تافر ةيليعامسإلا

 زيلهدلا قوف ةريبك ةبق يروميتلا رصعلا يف تديش دقو
 .رضاحلا رصعلا ىتح ةيقاب لازت الو روكذملا
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 يوفصلا رصعلا دجاسم نم :ةيدمحألا دجسم (

 بسامهط هاشلا تنب مكيب بنيز ةفراعلا ةلضافلا هتسسأ

 ينو ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا لئاوأ يف يوفصلا
 مامإلا قيقش يلازغلا دمحأ خيشلا دقرم يضرألا قباطلا

 ضيبألا ماخرلا نم ةحول ربقلا ىلعو يلازغلا دمحم

 باقلألا عم يلازغلا دمحم مامإلا مسا اهيلع بتك

 يلازغلا دمحأ خيشلا ىلإ ةبسن ةيدمحألا دجسم يمسو

 ةيفوصلا عمجت زكارم دحأ وهو هبس عراش برغ عقيو
 .نيوزقب

 هسسأ نيوزق دجاسم ربكأ نم :هاشلا دجسم (4

 رصع يف نييزتلاو ءانبلا ىهتناو يوفصلا ليعامسإ هاشلا

 رصعلا يفو نامزلا رورم دعبو يوفصلا بسامهط هاشلا
 يلع حتف ناطلسلا رمأف هناردج تعضعضت يراجاقلا

 دجسملا اذهب طيحتو «هئانب ديدجتب يراجاقلا هاش

 ةنيزم ةمخض ةريبك ةبق هلو ةميدقلا نيوزق قاوسأ

 ةيلامشلاو ةيقرشلا ةهجلا نم لك يف عقيو يناشاقلاب

 فيصلا لصف يف ةالصلا هيف ماقت ريبك ناويإ ةيبونجلاو
 .لامشلاو برغلاو قرشلا ةهج نم باوبأ ةثالث هلو

 نرقلا دجاسم نم :ثلاثلا ديهشلا مرح دجسم (4

 نم ةيقرشلا ةحاسلا ىف نفد امدنعو نيوزق ىف سداسلا

 ديهشلاب تورملا نتاع ربا نق وكم عملا ةعدعلا

 ةبق هربق ىلع ىنبو ١177 ةنس ىف دهشتسملا ثلاغلا

 ةييضلا رشاعسم للا احلا ذه ريكا محو
 ةحاسلا يف بابو مرحلا لخاد نم باب هلو ثلاثلا

 هداز هاش ةضور لامش هاك مالس عراش يف عقيو ةيمامالا

 . 2ك اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا نبا نيسح

 نيرزق دجاسم ربكأ نم :ةيحلاصلا دجسم ٠٠(

 ١71/1١ ةنس ىفوتملا يناغربلا حلاص دمحم خيشلا هسسأ

 ىهتناو ةيحلاصلا ةسردملا مساب ةفورعملا هتسردم لامش

 ىهتنم ىف كيبابش هلو ةيرجه ١75155 ةنس دودح هئانب نم

 ىلع رثكلا جاجزلا نم ةيسدنه لاكشأ ىلعو ةقانألا

 . يف عقيو ةسردملا ىلع لطم وهو يبونجلا بناجلا لوط

 .يولوم عراش برغ جميد ةلحم
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 نيوزق دجاسم ربكأ نم :ثلاثلا ديهشلا دجسم ١(

 يف دهشتسملا يناغربلا يقت دمحم خيشلا ديهشلا هسسأ

 اذه بارحم يف دهشتساو نيقباط يف 177 ةنس

 سماخلا مويلا يف حبصلا ةالص دنع هسسؤم دجسملا

 هاثرو ١١77 ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم رشع

 فلتخمب ةيمالسإلا راطقألا يف ءارعشلا نم روهمج

 يلع شيورد خيشلا يقارعلا رعاشلا مهنم تاغللا

 :اهيف لوقي ةليوط ةديصقب يرئاحلا يدادغبلا

 اضرلاةرديح رهطلاب ةوسأ هل

 لعفلاب (مجلم نبا) ىهاض هلتاقو

 خيش دجسم لاقيو ةيدوعسملا دجسم (١؟

 ازريم نبا دوعسم ازريم هديش مخف دجسم وه :مالسإلا
 ةملاعلا همأ هراجنإ يف تمهاسو مالسإلا خيش ديفم

 حلاص دمحم خيشلا تنب ناطلس ةجيدخ ةلضافلا

 هزاجنإ متو صاخلا اهلام نم يرئاحلا ينيوزقلا يناغربلا

 .هبس عراش يف عقيو رشع عبارلا نرقلا يف

 هل لاقي ناكو يحلاصلا دمحأ جاحلا دجسم (1

 دمحأ جاحلا هديش (كيب ناخ دمحم) كيب ناخدم ًاقباس

 روطسلا هذه بتاك قيقش يحلاصلا نسح خيشلا لجن
 ١794٠ ةنس نيوزق ةيدلب نم اهارتشا ضرأ ةعطق ىلع

 وهو كيب ناخدم دجسمل قصالم باونلا عراش يف عقيو

 هفقسو قرعملا يناشاقلاب هناردج ةنيزم مخض دجسم

 ةيسدنه لاكشأ ىلع ايارملاو ةيسلكلا دورولاب نيزم

 دجسملا نم يبرغلا بونجلا بناج يفو ةيهازلا ناولألاب
 عنصلا هيدا نفاق ةنيزم أرتم نيثالث عافتراب ةرانم

 ميدقلا نييرامعملا نينفلا نيب دجسملا اذه عمجيو

 . ثيدحلاو

 نيوزق يف ةماعلا تايبتكملا

 يوتحت يتلا تابتكملا لصفلا اذه يف ركذن

 «باتك ةئامسمخ نم رثكأ ىلع اهددع ديزي تاطوطخم

 نيققحملاو ةينيدلا مولعلا بالط ىلع ةفوقوم تناكو
 .تويبلا يف وأ ةينيدلا سرادملا يف ناك ءاوس

 يتلا انديس ةبتكم لاقيو ةيليعامسإلا ةبتكملا ١(

 نيوزق

 اهسسأ ةديعبلا نيوزق يحاوض نم (توملأ) يف تناك

 ميعز 018 ةنس ىفوتملا حابصلا نسح 4417 ةنس يف

 بلجو تابتكملا سفنأ نم تناكو ةيرازنلا ةيليعامسإلا
 ةيليعامسإلا ناك ثيح ملاعلا ءاحنأ عيمج نم اهبتك

 ًاسيفن باتك اودجو اذإف ةيمالسإلا راطقألا يف نيرشتنم

 تناكو توملأ يف (انديس) ةبتكم ىلإ هنولسريو هنوعاتبي

 مايأ يفو نونفلاو مولعلا فلتخم يف بتك ىلع يوتحت

 ىلإ مهلوصوو ةيليعامسإلا عالق ىلع لوغملا ةلمح
 ديزي ةبتكملا هذه بتك ددع ناك 504 ةنس يف توملأ

 فلأ ةئامعبرأ لاقيو باتك نويلم فصن نم رثكأ ىلع
 ءاطع لخدت اهقارحإ لوغملا دارأ املو 100,0٠٠ باتك

 لقن نم انكمتو يسوطلا نيدلا ريصنو ينيوجلا كلملا

 .يقابلا قرحأ مث ةغارم ىلإ ةبتكملا هذه نم مسق

 يزاغلا اليلخ الم اهسسأ :يزاغلا ةبتكم (؟

 اندنعو فرطتملا يرابخإلا ٠١84 ةئس ىفوتملا ينيوزقلا

 . ةيفقولا اهيلع ةنودملا ةبتكملا هذه بتك ضعب

 خيشلا اهسسأ :يناقلاطلا مظاك دمحم ةبتكم ('*

 نم ناك ٠١94 ةنس ىفوتملا يناقلاطلا مظاك دمحم

 ةسردمب ةفورعملا هتسردم ىف ًاسردمو نييلوصألا ءاملع

 ١ كولا

 نبا رفعج دمحم خيشلا اهسسأ :هتشرف ةبتكم (4

 ةنس دودح يف ىفوتملا يناقلاطلا مظاك دمحم خيشلا

 . يلع ةجنب دجسم فلخ هراد يف ١

 خيشلا اهسسأ :ةكئالملا دمحم الم ةبتكم (4

 تناك ١١٠٠١ ةنس ىفوتملا ةكئالملاب فورعملا دمحم

 نم رثكأ ىلع اهبتك ددع دازو نيوزق تابتكم مخضأ نم
 دي ىلع ١١70 ةنس دودح تقرتحاو باتك فلأ ةتام

 باونلا ةسردم فلخ هراد يف عقت تناكو ةيرابخإلا

 .ةيناغربلا ةرسألا دلاو وه ةكئالملا دمحم خيشلاو

 نيدلا زعم ريم ديسلا اهسسأ :يزعم ريم ةبتكم ١(
 1١١49. ةنس دودح نيوزق يق دمحم

 هتسردم ىف تافتلا اغآ اهسسأ :ةيتافتلالا ةبتكم ٠'(

 ا م يدم رشاةج ةدلالا ةيودعحلاب ةقورشملا



 نيوزق

 ىلع يوتحتو رصعلا اذه ىتح ةدوجوم لازت الو

 نب دمحم اهسسأ :ينيوزقلا يضر اغآ ةبتكم (8

 ٠١95 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا يضر اغآب ريهشلا نسحلا

 .ناوخإلا ةفايض باتك بحاص

 دمحم نب نسحم خيشلا اهسسأ :يوحنلا ةبتكم (4

 يف نييوحنلا ةرسأ وبأ يوحنلاب فورعملا ينيوزقلا رهاط

 .نيوزق

 اهسسأ :ينيوزقلا رغصأ يلع ىلوملا ةبتكم ٠١(

 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا فسوي دمحم نب رغصأ يلع

 يدهم دمحم خيشلا هيدلو ىلإ تلقتنا مث ١١ ١ا/

 ضعب اندنعو ينيوزقلا نمؤم دمحم خيشلاو ينيوزقلا

 . ةفوقوملا اهبتك

 خيش ديفم ازريم اهسسأ : مالسإلا خيش ةبتكم ١(

 رصع يف ترهدزاو ةريثك تافوقوم اهل لعجو مالسإلا

 دمحم خيشلا طبس مالسإلا خيش دوعسم ازريم هلجن

 .يناغربلا حلاص

 نبا يفت دمحم ديسلا اهسسأ :ىوقتلا ةبتكم (١١؟

 ١71١. ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا نمؤملا ريملا ديسلا

 زورون اهسسأ :ينيوزقلا يلع زورون ةبتكم (1

 ضاير يف يدنفأ هللا دبع هركذ ينيوزقلا يزيربتلا يلع

 .ءاملعلا

 ريملا ىلوملا اهسسأ :يداوج ديس جاح ةبتكم (4

 ينيوزقلا ينيسحلا حيصف دمحم ريملا نبا موصعم دمحم

 اهتورذ ىلإ ةبتكملا هذه تلصوو ٠١6١ ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا داوجلا دبع ديسلا رصع يف
 ىف يداوج ديسلا جاحلا لآ ةرسألا وبأ وهو

 بيرق دهع ذنم اهتيأرو همساب ةبتكملا فرعتو نيوزق
 طوطخم باتك يفلأ نم رثكأ ىلع يوتحت يهو

 )5١1(.,

 رقاب دمحم ديسلا اهسسأ :ىناديم ىوق ةبتكم (5

 ةلحم يف ١187 ةنس ىفوتملا يناديم ىوقلا ينيوزقلا

 .ناديم ىوف
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 ثبامكم نيدفأ كم هلاتملا ةسركتملا ةينكش 15

 ينيوزقلا يناغربلا حلاص دمحم خيشلا اهسسأ نيوزق

 . جميد ةلحمب هتسردم يف ١717١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا

 دمحم خيشلا اهسسأ :ثلاثلا ديهشلا ةبتكم ٠١(

 يف دهشتسملا ثلاثلا ديهشلاب فورعملا يناغربلا يقت
 ْ :نيفادحلا ريفعلا لح ةدوجوم كازن الر ةيبب

 حلاص دمحم خيشلا اهسسأ :يناغربلا ةبتكم (4

 هراد يف ١71/١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا ينيوزقلا يناغربلا

 ىتح ةدوجوم لازت الو نيوزق تابتكم رهشأ نم يهو
 . مويلا

 ىلع الملا اهسسأ :ىناغربلا ىلع الم ةبتكم 9489

 ةدركوم كارت هلو ناد نف 19015 ايما شوتحلا ناكل

 . مويلا ىتح
 ةريهشلا جاتلا نيرز اهتسسأ :نيعلا ةرق ةبتكم ٠

 .اهيتك ضعب اندنعو اهراد يف نيعلا َةّرقب

 يضر ديسلا اهسسأ : ينيوزقلا لوحف ةبتكم ١(
 ْ 21 ننس ف يرزق يوشوعلا ىيقلا

 يمت دمحم خيشلا اهسسأ :يدنشفلا ةبتكم 1

 تنقرفتو ةيرجه ١774 ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا يدنشفلا

 نفع ترد فر و رج 10! جاع يف ةيكدلا هذ

 جرم يول باسل رئاكد كرولا اهتم اهنا طوطخاما نع

 ًامخض ًادلجم نيرشعو دحأ يف نينمؤملا ريمأ ناويد
 فلؤملا طخب

 عيفر ازريم ديسلا اهسسأ :يعيفرلا ةبتكم (7

 ميكحلا اهيلع دازو ةيرجه ١71/7 ةنس ىفوتملا

 ١795 ةنس ىفوتملا يعيفرلا نسحلا وبأ ديسلا فوسليفلا

 نم ينيوزقلا يعيفرلا نسحم ديسلا هلجن دنع يه مويلاو

 .نارهطب هللا زيزع ديسلا دجسم يف ةعامجلا ةمئأ

 هذه بتاك :يحلاصلا نيسحلادبع ةبتكم (4

 ةرشعو طوطخمم ٠٠٠١ نم رثكأ ىلع يوتحت روطسلا
 توقاي طخب نآرق اهتاطوطخم نمو عوبطم فالآ

 ةنس كلمت هيلعو هتافلؤم يف ركذي مل يناليجلا رايشوكل
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 ناك هفلؤم نامعنلا نب ىسيع طخب جيزو ةيرجه 00

 باتك ىلع اكردتسم اذه هباتك لعجو رايشوكل رصاعم

 ءاملع رباكأ طوطخيب ىرخأ تافلؤمو .رايشوك جيمز
 . ةعيشلا

 خيشلا اهسسأ :ينيوزقلا باهولا دبع ةبتكم (5

 ةنس دودح ىفوتملا ىنيوزقلا باهولا دبع ازريملا

 . رصاعملا يئافش روتكدلا اهيلع دازو

 ءارمأو نييبلاطلا ءابقن ضعب

 نيوزق يف نييولعلا

 نب دمحأ نيسحلا وبأ هللاب ديؤملا ديسلا مهنم

 ةنس يفوتو 77 ةنس دلو عطقألا نوراه نب نيسحلا

 هقفلا يف تافنصم هل ملعلا ريثك ناك ةيرجه ١

 وبأ مهنمو . مليدلا دالبو نيوزق يف هل عيوب «مالكلاو

 ةنس يفوتو 79 ةنس دلو نيسحلا نب ىيحي بلاط

 دمحأ هللاب ديؤملا ديسلا قيقش وهو لضاف ملاع "5

 هيخأ ةافو دعب نيوزقو مليدلاب هل عيوب «ركذلا راملا

 لضفلا وبأ مهنمو . قحلاب قطانلا ديسلا بقلو روكذملا

 نرقلا يف نيوزقب ءابقنلا كلم ىضترملا يلع نب دمحم
 نب نيسحلا نب ميظعلا دبع فرشلا وبأ مهنمو . عباسلا

 ١ج ةاورلا عماج يف يليبدرألا يرئاحلا ينسحلا يلع

 ناليج لهأ هيف ىعداو نيوزقب ةداسلا بيقن 4 ١5ص

 دمحم فيرش ديسلا مهنمو .هيقف لضاف ناكو ةمامإلا
 بيقن ناك يبنيزلا لآ تيب نم 444 ةنس لبق ىفوتملا

 يلاعملا وبأ فيرشلا هيمسو هدلوو نيوزقب نييمشاهلا

 نيوزق يف هيبأ دعب ةباقنلا ىلوت ينيوزقلا يبنيزلا دمحم

 نب دمحم نب هاشفرش يلاعملا رخف يلع وبأ مهنمو
 ءارمأ نم 1854 ةنس ىفوتملا ينيوزقلا يرفعجلا دمحأ

 نيوزق يف يرفعجلا لآ ةرامإ تهتنا هتافوبو نيوزق

 يرفعجلا ينيوزقلا ةزمح نب دمحأ نب هللا دبع مهنمو
 .نيوزق يف ةيبلاطلا خيش

 نيوزق يف ءاملعلا ريهاشم ضعب
 نفدو نيقيرفلا ءاملع نم روهمج نيوزق نم غبن

 يف دولوملا ينيوزقلا هجام نبا مهنم نيوزق يف مهضعب

 نيوزق

 باتك بحاص ةيرجه 71/0 ةنس ىف ىفوتملاو ؟١ا/ ةنس

 . ةنسلا ءاملع نم نئسلا

 هللا دمح مهنمو دالبلا راثآو تاقولخملا بئاجع باتك

 6٠. ةئس دودح ىفوتملا ىفوتسملا

 رسألا نم ةلودلا رخف لآ لاقيو يفوتسملا لآو

 نطب حاير ينب ىلإ اهبسن عجري نيوزق يف ةقيرعلا ةيملعلا

 دقو نيوزق يف ةيعيشلا فئاوطلا نم يهو ميمت ينب نم

 اوضبق نيذلا ءارمألاو ءامعزلاو ءاملعلا نم ًاريثك تبجنأ

 يف اوزرب دقو دلبلا يف ةسايرلاو ةماعزلا مامز ىلع
 مهدج دهع ذنم ةرجهلل ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف نيوزق

 شيجلل ًادئاق نيع يذلا يفوكلا روصنم وبأ ةلودلا رخف

 ىلإ يعادلا جرخ امدنعو 17 ماع نيوزق يف ًايلاوو

 هب قحتلا 550١ ةنس يف يولعلا ديز نب نسح قحلا
 تناك يذلا يلع وبأ ةلودلا رخف مهنمو هتروث يف هديأو

 ةلودلا رخف مهنمو ١94 ةنس لئاوأ نيوزق يف هتموكح

 دومحمل رصاعملا 17١ ةنس دودح ىفوتملا روصنم وبأ

 وبأ ةلودلا رخف نبا رصن وبأ نيدلا نيز مهنمو «يونزغلا

 نيوزق ىلع ًايفوتسم دومحم ناطلسلا هنيع يذلا روصنم
 ءاملع رهشأ نمو يفوتسملا لآب ةرسألا هذه ترهتشاف

 هللا دمح رعاشلا ريهشلا خرؤملا ليلجلا تويبلا هذه

 (بولقلا ةهزن) هباتك يف ركذو هركذ مدقتملا يفوتسملا

 مهريغو ةطساو ةرشع ينامثب يحايرلا رحلا دافحأ نم هنأ

 .ريهاشملاو مالعألا نم

 ىلع ةسير هبنب ةلحم يف نيوزق يف هللا دمح ربقو
 رصعلا رخاوأ راثآ نم لكشلا ةيطورخم ةبق هدقرم

 .يلوغملا

 نيدلا لالج ىلاعملا وبأ نيوزق ءاملع نمو

 24 ندي ىنرتملا ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم
 فورعملا وهو قشمد عماجب ًابيطخ ناك ةيرجه
 .ةاضقلا يضاقو ةيعفاشلا ةمئأ نم يقشمدلا بيطخلاب

 ةنس ىفوتملا يعفارلا ميركلا دبع مساقلا وبأ مهنمو

 ركذ يف نيودتلا باتك بحاصو ةيعفاشلا ةمئأ نم 777



 نيوزق

 نيوزق يف نيسح هداز هاشلا ماقم مامأ

 نيوزقب ملعلا لهأ ركذ يف نيودتلا :لاقيو نيوزق رابخأ

 ءاملع ريهاشم نم ينيوزقلا دمحم هاش ميكح مهنمو

 .455 ةنس ىفوتملا بطلا

 نيوزق ثادحأ نم

 :59ص 4ج بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 نب ليعامسإ نب نسحلا 596١ ةنس نيوزق يف رهظ
 نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب هللا دبع نب دمحم
 تحتفو .هل عيوبو مليدلا نيوزق حتفو ةِليظ بلاط يبأ
 فورعملا مساقلا نب نسحلا لبق نم مليدلا نيوزق
 ةيرجه 5١5 ةنس يف لوتقملا ينسحلا ريغصلا يعادلاب

 .2")مليدلاو نيوزق هل عيوبو

 ةيليعامسإلا روهظ نيوزق ثداوح مهأ نمو

 كلذو ةديعبلا نيوزق يحاوض نم توملأ يف نييرازنلا
 يف حابصلا نسح رقتسا ثيح 4417” ةنس بجر يف
 همايقو نيوزق ةيحان يف زربلا لابج ممق ىدحإ توملأ

 .م1947 ه11407 ةنس توريب 71ص هج ةعيشلا نايعأ رظنا )١(
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 ةروهشملا هتعلق يف

 مويلا ىتح اهراثآ ةيقابلا
 ترملأو رابدور حتفو

 ىلإ هترامإ تدتماو

 نم مسفقو ناقلاطلا

 هذه تيقبو ءمليدلا

 505 ةنس ىتح ةرامإلا

 توملأ تطقس ثيح

 تهتناو لوغملا دي ىلع
 اممو نييليعامسإلا ةرامإ

 ناك هنأ انه هركذ ردجي

 نييرازنلا نييليعامسولل
 ناكو نيوزق لخاد ذوفن
 هار ةلحم يف مهزكرم

 دجسم يف مهعمجتو ير

 يف ركذلا راملا هديجنس

 رصعلا ىتح مهزكارم دحأ دجسملا اذه ناكو نيوزق

 . يراجاقلا

 ةلودلا ةمصاع نيوزف تراص ةيرجه 444 ةنس يفو

 ىنوتملا يوفصلا لوألا بسامهط هاشلا مايأ ةيوفصلا

 رصق نيوزق يف ةيوفصلا روصق مهأ نمو 484 ةنس
 فويض لابقتسال ةعاق 756١ ىلع يوتحيو دابا تداعس

 .بناجألاو نييناريإلا نم طالبلا

 نيوزق يف نويرابخإلا

 نيمأ دمحم اهمئاعد ماقأ يتلا ةيرابخإلا ةعزنلا

 خبشلا ةافوب توزنا مث ٠١77 ةنس ىفوتملا يدابآرتسألا

 ةنس ىفوتملا قئادحلا بحاص يرئاحلا ينارحبلا فسوي

 رقاي اغآ ديحولا ةماعزب نييلوصألا راصتناب 4

 معزت دق ناكو ©١١1١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا يناهبهبلا

 ينيوزقلا اليلخ الم دنوخألا نيوزق يف ةيرابخإلا ةكرحلا
 ْ ٠١89. ةنس ىفوتملا فرطتملا يرابخإلا

 هل ناكو ءالضفلاو ءاملعلا نم ةعامج هيلع جرختو

 ىلإ نيوزق تمسقناف نيوزق يف نوفرطتم ناوعأو راصنأ



 هناخدور) قوسلا رهن وه امهنيب لصافلاو نيرطش
 . (رازاب

 نويلوصألا اهنكسي ناك رهنلا نم ةيقرشلا ةفضلاف

 ةذمالت نم مهو نويرابخإلااهنكسي ةيبرغلا ةفضلاو

 ةيقابلا هتسردمو هراد تناكو ينيوزقلا اليلخ الم راصنأو

 رصعلا ىتح هتلحم تفرع امك ةفضلا كلت يف مويلا ىتح

 اليلخ الم دنوخألا يأ «دنوخألا ةلحم مساب رضاحلا

 نأ ىتح يساردلا ريكفتلا ىلع عارصلا اذه رطيس دقو

 يلاغيو هفرطتب رهاجي حبصأ يرابخإلا ينيدلا بلاطلا

 ليدنمب الإ نييلوصألا ءاملع بتكو تافلؤم لمحي الف
 باتكلا دلج ةسمالم نم هدي سجنتت نأ نم ًافوخ

 . فاجلا

 مهو نيتقبط نم فلأتي ةيرابخإلا عمتجم ناكو
 داقتعالاو لهجلا ناكو نوحالفلاو نويعاطقإلا

 ناك بطلاو ماوعلا نيب ًادئاس تابيغملاو تافارخلاب

 جلاعي ناك مهدحأ ضرم اذإف ةيعدألا قيرط نع مهدنع

 الو ةيودألا نولمعتسي الو ةيعدألا قيرط نع هسفن

 . "9ةيبطلا ريقاقعلا قيرط نع جالعلاب نودقتعي
 يف جميد ةلحم يف عقاو صاخ قوس مهل ناكو

 فرعيو مويلا ىتح دوجوم وهو رهنلا نم ةيبرغلا ةفضلا
 : (")(مرصعمآ هجرازاب) مساب

 نييلوصألا عم لماعتلا نومرحي نويرابخإلا ناكو
 دوهيلا وأ نييحيسملا دحأ رطضا اذإو رمألا فلك امهم

 ناك رطمم موي يف ةصاخو ةيبرغلا نيوزق ىلإ باهذلل
 نييلوصألا ءاملع نوبقلي اوناك امك «لتقيو رده همد

 دحلم رفاك ىنعمب مسالا اذهو (رهنلا ءارو ام ءاملع) ب

 . مدلا رودهم

 نم هناكس ناكف نيوزق نم يقرشلا بناجلا امأ

 باحصأو لامعلاو راجتلا نم مهرثكأو نييلوصألا

 بتك :تسرهف رظنا يئاعدلا بطلا باتك نم ناتخسن اندنع )١(

 705ر 7017و ١1١ص ١ج يزوربب يقن يلع : غارج هاش يطخ

 .يوفطصم تاروشنم زاريش ةعبط

 . نارهط ةعماج نارهط "57ص ردونيم :زيرلك يلع دمحم ديسلا (؟)

 نيوزق

 رضاحلا رصعلا ىتح ةدوجوم سئانك ثالث هيفو لماعملا

 ىراصنلاو دوهيلا ناكو نييحيسملا نم ةفلتخم فئاوطل

 «ةيرح لكب مهتادابعو مهلامعأ نوسرامي نويتشدرزلاو
 .بهاذملا فلتخم نم ةراملاب ةرهدزم قاوسألاو

 ناريإ يف ةيراجتلا ندملا مهأ نم كاذنآ نيوزق تناكو

 يف ةيراجتلا قاوسألا ءامسأب ةمئاق ردونيم بحاص ركذو
 راد) ب فرعي ريبك ىفشتسم اهيف ناكو 7'2ةيقرشلا نيوزق
 . (ءافشلا

 ةريثك قدانف اهيف ناك اهعقوم ببسب نيوزق ةنيدمو

 اورمي نأ مهل دب ال ايسورو ابوروأ يرفاسم عيمج نأل

 نود نييلوصألا ةوافحو لابقتسا عضوم اوناكف نيوزقب

 دحاولا دلبلا ءانبأ نيب فالتخالا اذه رثأ ىلعف .تمزت

 رهشأو ةيماد بورحو ةيبهذم تاعازن مهنيب عقت تناك
 (يتمعن رديح) ب ةفورعملا ةكرعملا يه كراعملا هذه

 رتل نايعألا نيرون ىف حرمك يركحتلا كداكو

 1 .ةيلوصألا ىلع ةيرابخإلا

 يف ناطيتسالل ناريإ رداغ ١١15 ةنس دودح يفو

 ينارحبلا فسوي خيشلا كاذنآ نييرابخإلا ميعز ءالبرك

 نيوزق ىف لزنف ١١85 ةنس ىفوتملا (قئادحلا) بحاص

 يلاهأ لبق نم ريظنلا عطقنم ًالفاح ًالابقتسا لبقتساو

 نيوزق ةنيدم نم ةيبرغلا ةفضلا يف ًافيض ّلحو نيوزق

 .هب نويرابخإلا متهاو

 ةيملعلا رسألا ربكأ يناقلاطلا لآ لابقتسالا رضحو

 خيشلا ةرسألا ميعز مهتعيلط يفو كاذنآ نيوزق يف

 ينيوزقلا يناقلاطلا رفعج دمحم خيشلا نبا يقت دمحم

 دمحم الم خيشلاو يناقلاطلا اميعن الملا خيشلا هدالوأو

 مهو ينيوزقلا يناقلاطلا رفعج دمحم خيشلاو ةكئالملا

 . كاذنآ نيوزق يف نييلوصألا ءاملع رابك نم

 ميعز ينارحبلا فسوي خيشلا مهل ةرايزلا درف
 ترركتو تارظانمو تاشقانم مهنيب ترج مث ةيرابخإلا

 ةكئالملا دمحم الم خيشلا راد يف اهرخآ ناكو تارايزلا

 ص ردونيم .رب 1 ةعماج نارهط 7058 -707ص ردونيم :زيرلك دمحم ديسلا )١(

 . نارهط



 نيوزق

 ءالبرك يف نييناغربلا دج وهو ١٠١١ ةنس ىفوتملا

 .نيوزقو

 يف ةرظانمو شاقن نيملعلا نيميعزلا نيب ىرجف
 دحاو لك ذخأو نيقيرفلا ءاملع رضحمب ريبك عامتجا

 مدع ىلإ شاقنلا اذه ىدأو هتقيرط نع عفادي مهنم

 ينارحبلا فسوي خيشلا نم ةحضاو ةجح ةماقإ ناكمإ

 هذه يف ةيرابخإلا ميعز ةكئالملا دمحم الم محفأف

 ديحولا ببسلا ناك عامتجالا اذه نأ يكحو ةرظانملا

 ءاملع نم حبصأو هيأر نع (قئادحلا) بحاص لودعل

 نييرابخإلا نم ناك امدعب نيلدتعملا نييرايخإلا

 ةلبلب اتثدحأ ةرظانملاو شاقنلا اذه نكلو نيفرطتملا

 دعاصتتو ةلبلبلا هذه عسوتت تذخأو نيوزق يف ةميظع

 موجه ىلإ تهتناو نيتفئاطلا نم سانلا داوس تمع ىتح
 هلايتغال ةكئالملا دمحم الم خيشلا راد ىلع نييرابخإلا

 لخدت مث ةسيفنلا هتبتكمو هراد تقرحأف هب اورفظي ملف

 ىلإ رمألا ىهتناو نييرابخإلا نورصاني ةموكحلا لاجر

 ىلإ نيوزق ةنيدم نم ةكئالملا دمحم الم خيشلا ريفست
 فقت ملو كانه هيلع ةيرابجإلا ةماقإلا ضرفو ناغرب
 نورمعملا لقانتي لازي الو كراعملاو تامادطصالا

 رديح)ب ةفورعملا كراعملا كلت ةنوازقلا نوصاصقلاو

 . (يتمعن

 ةعرشتملاو ةيخيشلا

 نيورق يف

 ةيرابخإلا تاعازن ىلع ليوط نمز رمي مل

 خيشلا عازنلا حرسم ىلع رهظ ىتح نيوزق يف ةيلوصألاو
 ةقرفلا سسؤم وهو ١714١ ةنس ىفوتملا يئاسحإلا دمحأ

 ةيخيشلا نيعزانتم نيقيرف ىلإ نيوزف تمسقناف ةيخيشلا
 (يرس تشي) ًاضيأ لاقيو ةعرشتملا مهموصخو

 .(يرسالاب)و

 نم ةلمجب هتافلؤم يف يئاسحإلا رهاج دقو
 تافاخسلاب قحلت رومأو ةفارخلاو تايمعملا تارابعلا

 ةوهش بسحب نطابلا رسفي ناكو ةمهبم تاملكب ملكتو

 نا

 نم اذه لوقيو هريغ ىلع ةجح كلذ لعجيو هسفن
 .")همهفت ال يذلا نطابلا

 تاحطش هبشي امو ماهلإلاو فشكلا ىعدا دق ناكو

 ىلإ ضيوفتلا نم هدئاقع يف ىلاغ دقو ةيفوصلا ضعب
 جورخلا ىلإ يدؤي امم نطابلاب ذخألاو راهطألا ةمئألا

 .نيدلا نع

 عوضوملاب يراجاقلا هاش يلع حتف ناطلسلا متهاو

 متف يئاسحإلا ىلإ ةوعد هجوف ءاملعلا نيب فالخلا رذبل

 نافرطلا قفتاو نارهطب ناتسلك رصق يف امهنيب ءاقللا

 ريمألا دهعلا يلو دنع هاشنامرك يف يئاسحإلا ةماقإ ىلع

 . )هاش يلع حتف ناطلسلا لجن ازريم يلع دمحم
 ةنس ىتح هاشنامرك ةنيدم يف يئاسحإلا لحف

 كلذ ىدأو يناريإلا دهعلا يلو اهيف يفوت يذلا 7

 نطوتساو نيوزق ىلإ هاشنامرك نم يئاسحإلا ةرجه ىلإ

 يف ةمامإلاب ماقو سيردتلل سلجو ديدجلا هرقم يف

 اهؤالضفو ةيخيشلا بالط هيلع رطاقتو هاشلا دجسم
 اوفتلاو نيوزق ىلإ بوصو بدح لك نم مهراصنأو
 ًامسقنم ينيوزقلا عمتجملا ناكو ةوعدلا بحاص لوح

 ضراعمو ديؤم نيب ةيعيشلا ندملا رئاسك نيقيرف ىلإ
 لب نييناغربلا ةرسأل نيوزق يف ةينيدلا ةماعزلا تناك املو

 ناردنزام ىلإ نارهط ةمصاعلا نم دتمي مهذوفن ناك

 داحتالا اهلتحي يتلا ةيمالسإلا ندملا نم مسق ىتحو

 نم ىواكشلا تلاهناو تاوصألا تلاعتف مويلا يتايقوسلا

 ءالبرك نم ةصاخو ةيقارعلاو ةيناريإلا ندملا فلتخم

 عضول مهب نودجنتسي نييناغربلا ىلع فرشألا فجنلاو

 دقف ءالؤه ددع ةلق نم مغرلا ىلعو ةيخيشلا ملاظمل دح

 .مهتالحمو ندملا يف تالوجو تالوص مهل تناك

 ًاعازن رصعلا كلذ ىف قارعلاو ناريإ تدهشو

 ١ : اذا مف

 نم ضيرحتب تعقو يتلا ثداوحلا مهأ نمو

 ةنس فراعتلا راد توريب 84ص يناثلا ءزجلا ةعيشلا نايعأ رظنا )١(

 .ماة475ه17

 ةنس ةيرجحلا ةعبطلا 5٠ص ةيهبلا ةضورلا : عيفش ازريم ديسلا (؟)

 .ةيرجه 186٠



 في

 بيجن ةعقاوب ةفورعملا اشاب بيجن ةرزجم يه ةيخيشلا
 ىف ةمووشتلا ةققاولا هذه نعي قخيبلا تليف دقو انقا

 هذه تدأ دقو (اهيضامو اهرضاح ىف ءالبرك) ىباتك

 ثلاثلا ديهشلا ناويد يف ريبك ماع عامتجا ىلإ تناعا تلا

 نيقيرفلا ءاملع نم روهمج هرضحو نيوزقب يناغربلا
 لثميو يناغربلا ديهشلا ةعرشتملا ءاملع لثمي ناكو

 امك يئاسحإلا دمحأ خيشلا ةوعدلا بحاص نييخيشلا

 نيصصختملا ءاملعلا نم روهمج عامتجالا رضح

 دنوخألا مهنم ةيمالسإلا مولعلاو نونفلا يف نيرحبتملا

 يمكحلا فسوي الم دنوخألاو يمكحلا اغآ الم

 ةسردملا يف نافرعلاو ةفسلفلا ةذتاسأ نيينيوزقلا

 رثكأل تاسلجلا ترركتو شاقنلا أدبو نيوزقب ةيحلاصلا
 ةجحلا يذ رهش يف اهرخآ ناكو ةيلاوتم رهشأ ةثالث نم

 ةوعدلا بحاص اهيف محفأ يذلا ١779 ةنس نم مارحلا

 يفسلفلا هسالفإ تبلثأو ةديدع لئاسم يف يئاسحإلا

 اوضرعو نيدلا نع جورخلا يه هئارآ ضعب نأ اومزجو
 ىلع رصأو لبقي ملف هئارآ ضعب نع لودعلاو ةبوتلا هيلع

 . هيأر

 ىوتفلا كلت ردصأو نيدناعملا دض ديهشلا راثف

 هجورخو يئاسحإلا دمحأ خيشلا رفكب مكحو ةريطخلا
 . ةلضملا ةلاضلا هتديقع تابثإو نيدلا نع

 تازوحلا يف ميظع ىدص ريفكتلا اذهل ناكو

 .ةيعيشلا ةيملعلا

 مهتكوش ترسكو سانلا نويع يف ةيخيشلا رغصف
 نيوزق يلاو ىلإ يراجاقلا هاش يلع حتف ناطلسلا زعوأو

 ةمزألا كرادتب ازريم يقت يلع ةلودلا نكر ريمألا

 مهنم بلطو نيوزق ءاملعب ةلودلا نكر ريمألا دجنتساو

 نيقيرفلا ىلإ ةوعد هجوف رمألا ةيوست ىلع هودعاسي نأ

 مامإلاو يئاسحإلا نيب عمجيل ةمخض ءاشع ةبدأم ماقأو

 نوكي نأ عنتما ديهشلا نكلو ةدحاو ةدئام ىلع يناغربلا

 . "9ةدحاو ةدئام ىلع يئاسحإلا عم كيش

 ةيرجحلا ةعبطلا 55ص ءاملعلا صصق :ىنباكنتلا دمحم ازريملا )١(

 نيوزق

 ةلودلا نكر ريمألا ىلاولا اهاقلأ ةريصق ةملك دعبو

 هباجأف فالخلا عفد يناغربلا مامإلا نم اهيف بلط

 هتلواحم تءابو 2”مالسإلاو رفكلا نيب حلص ال ديهشلا

 لاضنلا ىلع ةعرشتملا ترصأو فالخلا دادزاو لشفلاب

 .ةسامحلا مهتذخأ نأ دعب ةيخيشلا دض

 لخد امنيح هنأ دح ىلإ فالخلا ةعقر تعستاو

 تبجحت ةيدزيلا هتحوز ىلع يئاسحإلا ةوعدلا بحاص

 ًاديدش ًافالتخا ىفت دمحم خيشلا هدلو ىئاسحإلا عم

 ركذ دنع لوقيو راكنإلا دشأ هتقيرط هيبأ ىلع ركني ناكو

 (")هنع ىلاعت هللا افع مهف اذك هئارآ

 ًاضيأ هتقيرط يئاسحإلا دمحأ خيشلا ىلع ركنأو

 ءاملع رباكأ نم ناك يذلا يئاسحإلا حلاص خيشلا هقيقش

 لوطي هتذمالتو هيبحاصمو هيقفارم نم مهريغو هرصع

 . مهركذ انيلع

 يف ءاقبلا نم ىوتفلا دعب يئاسحإلا نكمتي ملو

 ةنس يف هجوتف نيتنس نم رثكأ اهب ثكم امدعب نيوزق
 ككل اضرلا مامإلا ةرايزل ناسارخ ىلإ ةيرجه 4

 هموصخ ناكو رهشأ ةثالث اهنكسو دزي ىلإ لقتنا مث
 .ءاوعشلا تالمحلا هيلع نوئشي

 مث هاشنامرك ىلإ لقتنا اهنمو ناهفصأ ىلإ رجاه مث

 نم ةنيدم ةيأ يف ةماقإلا نم نكمتي ملو ءالبرك ىلإ هجوت
 ءابطخلا ناك ثيح هريفكت ببسب ةروكذملا ندملا

 هيلإ نوهجوي نوقباسلا هتذمالتو هراصنأ ىتح ءاملعلاو

 . هنوبراحي اوذخأو ةداحلا تاداقتنالا

 ةدوعلا دارأ امدنعو ًاجاح ةمركملا ةكم ىلإ رفاسف

 يف يفوت ةنيدملا ىلإ هلوصو لبقو ءاسحإلا هنطوم ىلإ

 ' . عيقبلا يف نفدو ١١5١ ةنس مارحلا ةدعقلا يذ ١

 .؟5 ١ص ردصملا سفن )000(

 تانجلا تاضور يراسناوخلا يوسوملا رقاب دمحم ديسلا ازريملا (0)
 تاروشنم نم ةيرجه ١799 ةئس نارهط 47 - ١4ص ١ج

 . نايليعامسإ



 نيوزق

 نيوزق يف ةيبابلا ةروث

 نم يناثلا فصنلا يف نيوزق ثداوح مهأ نمو

 مهرفكب مكح نم لوأف ةيبابلا ةروث رشع ثلاثلا نرقلا
 ىنارهطلا كرزب اغآ ذاتسألا انخيش لاق ىناغربلا ديهشلا

 تدسفأو هفلعو ةمايأ ىف ةنايلا قف فلا تراث دقو ...)

 لسايلا فقوم اهلابق هل مجرتملا فقوف ءامدلا تقارأو

 نلعأو مهتساجنو مهريفكتب هاوتف رشنو لضانملا
 تفعضو مهتكوش ترسك ىتح عمتجملا ىلع مهلالض
 20( قوبقلا يف:اورغضاو :عيهمئازغ

 يناغربلا ديهشلا ةداهش

 نيوزق يف

 مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم رشع سماخلا ةليل يف

 هراد نم يناغربلا يقت دمحم خيشلا جرخ ١١77 ماع

 امدنعو حبصلا ةالص ءادأل هتيب نم بيرقلا هدجسم ىلإ

 ةيبابلا نم ةعامج هيلع لمح دجسملا بارحم يف رقتسا
 نم رشع سماخلا موي حبص ةالص ةلاح يف بارحملا يف

 ينامث هونعطف ١777 ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رهش

 ههجو ىلع طقس مث عماجلا جراخ ىلإ عرسأف تانعط

 ىضقو هراد ىلإ لمحف دجسملا باب دنع هيلع ايشغم

 يذ رهش نم رشع عباسلا مويلا يف يأ نيموي دعب هبحن
 .ةيرجه ١171 ةنس مارحلا ةدعقلا

 مرحو حيرض هل نيوزق يف فورعم رازم هدقرمو

 .هركذ رم ريبك دجسم هبناجبو

 نيوزق يف نيعلا ةرق

 ةيضق ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا ثداوح مهأ نم

 نم ةليضفلا بابرأو نوققحملا اهب متها يتلا نيعلا ةرق

 يلع روتكدلا لاق نوقرشتسملاو مهريغو ةعيشلا
 ةريخألا تاونسلا يف يقارعلا عمتجملا لغش) : يدرولا

 ةرق) ىعدت ةبيجع ةأرما ثيدحب اشاب بيجن ةيالو نم

 ةعبطلا 7١7ص ١ج ةرربلا ماركلا : ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا )١(

 .فرشألا فجنلا ىلوألا

 نو

 ربنملا تقتراو اههجو نع ترفسأ يه ذإ (نيعلا

 يف هعون نم ثدح لوأ كلذ ناكف تلداجو تبطخو

 نورق ةليط هلك قرشلا خيرات يف امبرو قارعلا خيرات

 يف تلتق ملاعلا ءاسن رهشأ نم يهو لوقأ 207(. .ةديدع

 تيب يف عيشتلا ةرطف ىلع تدلو ةيرجه ١174 ةنس

 ىوقتلاو دهزلا ناضحأ يف تعرعرتو لضفو ملع

 رخاوأ يف اوفلتخاو اهتماقتسا ىلع نوملسملا عمجأو

 .اهرمع

 يف نآرقلا تظفحو نيوزق يف نيعلا ةرق تأشن

 ثيدحلاو لوصألاو هقفلا تذخأو اهرمع لئاوأ

 ازريملااهيوخأو اهمامعأو اهدلاو نم ريسفتلاو

 ةمكحلا يف تجرختو نسح خيشلاو باهولا دبع
 ىمكحلا اغآ الم دنوخألا ىلع نافرعلاو ةفسلفلاو

 دال هدأ و :ييكيوزملا مكتمل تيتو هقوكالاو

 ينيوزقلا يلع دمحم خيشلا تنب ةنمآ اهمأ نع رعشلاو
 .اهرصع ةذتاسأ نم مهريغو

 نيعلا ةرق نع يدرولا يلع روتكدلا انل يوريو

 نم ريثكلا ذخأف دادغب يف اهتيص عاذو ...) لوقيو

 عامسل ةيمظاكلا ىلإ نودفي مهريغو ةعيشلا نم اهناكس

 لهأ نم نينسملا دحأ يل ىور .اهتارضاحمو اهسورد

 يف اهثوكم ءانثأ نيعلا ةرق دهش نمع ًالقن ةيمظاكلا
 تاقلخ اورضح سائلا نم ريثكلا نإ +لاقف ةيمظاكلا

 يهو اهيلإ اوعمتسا اذإ اوناكو اهءارو اولصو اهسرد
 .اهب مهرثأت ةدش نم مهسفنأ نع نولهذي اوداكي ملكتت

 ىلع اهباجح يف ةتمزتم نكت مل نيعلا ةرق نأ ودبي
 امبر ىهو اهرصع ءاسن هيلع تداتعا يذلا ديدشلا طمنلا

 وهو ةيمالسإلا ةعيرشلا هحيبت يذلا روفسلاب مزتلت تناك
 تناكف ةنيز ريغ نم نيفكلاو هجولا ةحفص راهظإ
 يهو مهثداحتو اهباحصأ نم مهب قثت نيذلا سلاجت

 نكي مل روفسلا نم عونلا اذه نأ ريغ هجولا ةفوشكم

 قارعلا خيرات نم ةيعامتجا تاحمل :يدرولا ىلع روتكدلا )١(
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 ةماعلا ىدل ةجض راثأف مايألا كلت يف سانلا هغيستسي

 مهتلا اهب نوقصليو اهيلع نولوقتي اوذخأو نيدلا لاجرو
 . ءاعنشلا

 نيب اوطبري نأ اوداتعا دق مايألا كلت يف سانلا ناك

 ًاباجح دشأ ةأرملا تناك املكف اهباجح ةدشو ةأرملا ةفع

 لخأ اذهلو ًاقلخ لمكأو ةفع مظعأ مهرظن يف تناك

 لازت الو يقلخلا للحتلاب اهنومهتي نيعلا ةرق موصخ

 . 0(. .مويلا ىتح اهب ةقصال ةمهتلا هذه

 ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزب اغآ ذاتسألا انخيش لاق

 تدلو ينيوزقلا يناغربلا حلاص ىلوملا تنب ةرهاط)

 مهلك مهدلوو اهمامعأو اهدلاو ناكو عيشتلا ةرطف ىلع

 0 دماشمالا بهم ىلع اهققلا كك

 ميهاربإ خيشلا ةقثلا ربكألا نيعلا ةرق لجن انل دكؤي

 رخآ يف اهب ةرم نم رثكأ عمتجا يذلا ينيوزقلا يناغربلا

 همأ نأ نارهطب رتنالكلا راد يف ةنوجسم يهو اهتايح مايأ

 ةءهرقب اهتاقوأ رثكأ يضقتو ةمئاص تناك نيعلا ةرق

 امك عيشتلا بهذم ىلع تلتقو ةالصلاو ءاعدلاو نآرقلا

 يف الكين يسنرفلا قرشتسملا ةياورلا سفن انل يوري

 رتنالك تيب لاجرو ءاسن ناسل نع (بهاذملا) هباتك

 قرشتسملا عمتجاو هيف ةنوجسم نيعلا ةرق تناك يذلا

 نأ اوعمجأف ليلقب نيعلا ةرق لتق دعب ءالؤه ب يسنرفلا
 . © . .ءاعدلا أرقتو يلصتو ًاضوتت تناك نيعلا ةرق

 ىلع دقتعأ ينإ) ًالئاق يدرولا يلع روتكدلا اهفصيو

 دق يهو ةيرقبع نم ولخت ال ةأرما نيعلا ةرق نأ لاح يأ

 ةنس ةئامب اهنامز تقبس يه وأ اهنامز ريغ يف ترهظ
 اذه انرصع يف تأشن دق تناك ول يهف ريدقت لقأ ىلع

 .16ا/ - ١9 6ص ؟ج ردصملا سفن 69

 157ج ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا 69

 .ءاوضألا راد توريب 5١ص

 ةيسنرفلا نع ةمحرت 78ص ةندمتم للم بهاذم :الكين ويسم ('')

 ماع ةعبط ف م ع مجرتملا .م4006١ ةنس سيراب يف ةعوبطملا

 . ةيسمش ةيرجه 7

 نيوزق

 امبرو رخآ نأش اهل ناكل ًايراضح مدقتم عمتجم يفو
 دومحم لاقو "7نيرشعلا نرقلا يف ةأرما مظعأ تناك
 : يسولآلا يركش

 نم ريثك يف هرأ مل ام لضفلا نم اهيدل تيأر يننإ)

 دقو ةنايصو ءايح ةديرفو بدأو لقع تاذ يهو لاجرلا

 عفرت اهرأ ملو (نيعلا ةرق) ب يتشرلا مظاك ديسلا اهبقل

 عم  اهؤادعأ اهمهتي امك ةينيدلا ضئارفلا يأ  فيلاكتلا

 ةيمويلا رانملا ةديرج) (نيرهش وحن يتيب يف تيقب اهنأ
 .(5 ةحفصلا او ١ خيراتب

 لوقت تناك اهنإ ليقف) هتاباتك ضعب يف ًاضيأ لوقيو

 اهنم سحأ مل انأو ةيلكلاب فيلاكتلا عفرو جورفلا لحب

 نم مكو نيرهش يتيب يف تسبح اهنأ عم كلذ نم ءيشب
 (.. .نيبلا نم ةيقتلا هيف تعفر اهنيبو ينيب ىرج ثحب
 .(74 ص ةيرشع ينثالا ةفحتلا رصتخم)

 يبرعلا رعشلا يف نيوزق

 هلاق ام يبرعلا رعشلا نم نيوزق يف ليق امم
 : ميكح نب حامرطلا

 ىرت له كفرط دم يليلخ

 انترختا ناتفرحع وأ ركاوحلا

 ينازتحا نيوزقب يل جيهي

 ىلع اهلضفي ةيو اهركذي نيوزق ءارعش ضعب , دشنأو

 : رهبأ

 مكرمأل ًاعوط نيوزق نم ياماَدن

 ةبرشب مكارث نم مكاخأ اويحأف

 يتاهل لبت وأ يماظع يّدنت

 هكاه رهبأ وفص نم ىتيقاسأ

 يتاهف كانه نم قفر كي نإو

 قارعلا خيرات نم ةيعامتجا تاحمل :يدرولا يلع روتكدلا )١(



 نيوزق

 :لاقف نوجلا نب يلوحلا نيوزق ازغو

 ةيقارعاناوسركبو

 اهراق يذبوأاهزاحنمب

 تارفلا طشب يح بلغتو

 اهرائثرث لوح اهرئازج

 ةبصع يف نيوزقب تنأو
 اهراد نم كراداهيهف

 اهب بتاعي ةلاسر يف دابع نب بحاصلا لاقو

 :ليق ًاميدقو :ينيوزقلا ةعرز يبأ نبا هقيدص

 مكيلع مالسلا نيوزق لهأاي

 007 مكدنع الو دو مكل سيلف

 نم وهو ينارحبلا دشار نب هللا دبع خيشلا لاقو
 : ةريخألا نورقلا ءارعش

 ىلإ يدهياهميسن رشنب دلب

 ءالالا هرونلواهتانج

 ءالضفلاو ءاملعلا اهل تعضخ

 ةضور الإ نيوزقايتسنأام

 ءاجرألا جراأتتاهجيرأب

 هدم كرحب نود رصقي رحبلاو

 ءاليتسااذو ننصقن كاذلف

 رهورجلا لكس وردكجلا نهؤجلا اد
 ءابصح هبامي وهو لوذبملا

 مويلا نيوزق

 ةيعارزلا تاعاطقلا ربكأ دحأ يه مويلا نيوزق

 عرازمو نيتاسب ةنيدملاب طيحتو ناريإ يف ةيعانصلاو
 حافتلاو زوللاو قتسفلا اهتالوصحم ةدمع «ةعساش

 موحللا جاتنإ زكارم نم ماه زكرم يهو «ىرثمكلاو

 . بيلح نط 44 موي لك يف اهنم ردصيو ضيبلاو

 «أملظ ناك تيبلا اذبب بحاصلا داهشتسا نإ :نيمألا نسح لوقي )١(

 ةئيدم يناثلا يولهبلا دهع يف نيوزق يف سسأو

 75٠ ىلع يوتحت ةيعانصلا زربلأ ةنيدم مساب ةيعانص

 .لماع 7٠,60٠٠ نم رثكأ اهيف «ًالمعم

 نأ امك (ادخهد ةعماج) مساب ةعماج نيوزق يفو

 ةنوازقلا نينطاوملا نم قيرف ماقو ؛نيملعملل ًاراد اهيف

 نم مويلا لكشتتو «ةيبط ةيلك سيسأتل تاعربت عمجب
 ررقت يروهمجلا دهعلا اذه يفو .ةمخض تارامع ةدع

 سدقلا ةعماج) مساب ةيملاع ةيمالسإ ةعماج ءاشنإ
 رتم 3,٠٠١,٠٠١ اهتحاسم ضرأ اهل صصخ (ةيلودلا

 .نيوزق ةنيدم لامش يف عبرم

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 عضوم يف ةعلق ثادحإ ىلإ يناساسلا روباش دمع

 «مليدلا فئاوط تامجه ّدص لجأ نم ةيلاحلا نيوزق

 تذخأ مث «شيجلل ًاركسعم ةعلقلا هذه نم ذختاو

 ىتح «نكسلل ًالحم تحبصأ نأ دعب ًائيشف ًائيش عسوتت
 لظو ءةيمالسإلا دوهعلا نمز يف ةنيدم ىلإ تلوحت
 ميفاسو: نول تايصح ديم ةيومب نيش قئاونفا

 ءافلخلا مامتها بذج يف يركسعلا اهرودو اهعقوم

 ادح امم اهيلإ نييناريإلا نيطالسلاو ماكحلاو نيملسملا

 .رثكأف رثكأ اهتيوقتو اهعيسوت ىلإ مهب

 نوميمو توملأ عالق لثم نيوزف عالق تعضخ مث
 ييئادف ةطلسل ىرخألا ةيلامشلا عالقلا رئاسو رسبملو زد

 .نييليعامسإلا

 يف ةعقاولا لالتلا يف تايرفحلا ضعب تيرجأ دقو

 ةيرق فارطأ لالت «لالتلا هذه نمو نيوزق فارطأ

 تفلألا ثاراتقس هناا ىلع ربعو ( هز ناكمهد)
 .دابآ زكس ةيرق يف (هبت ةرق) يف داليملا لبق يناثلا

 موسرلا تاذ ةيفزخلا ةينآلا ضعب راثآ تفشتكاو

 ةيرق نم برقلاب لابقا ةيرق يف عقاو لت لفسأ يف ةنولملا
 . خيراتلا لبق ام ىلإ راثآلا هذه خيرات عجريو دابآ ميدق



 هك

 ةفرخزملا ةيفزخلا ةينآلا لثم ىرخأ راثآ تفشتكاو

 «ناتسكات ةيحانل ةعباتلا ةكرن ةيرق قرش يف عقاو لت يف

 . ًاضيأ خيراتلا لبق ام ىلإ راثآلا هذه خيرات عجريو

 تاقبطلا يف يناساسلا دهعلا راثآ ضعب دهاشتو

 امنيب ءنيوزق نم برقلاب ةدوجوملا لالتلا رثكأل ىلفسلا
 تاقبطلا يف يقوجلسلاو يمالسإلا دهعلا راثآ دهاشت

 20 ,©0لالعلا هذهل ايلعلا

 (كربن دئاق يثول) ماق يسمش .ه57١1 ماع يفو

 جنك) يف تايرفحلا ضعب ءارجإب يكيجلبلا راثآلا ملاع
 نيوروخ ةبصق نم قرشلا ىلإ مك ١ دعب ىلع عقاولا (هيت
 دوجو تبثت ٍناوأو راثآ ىلع لصحو «ناغربل ةعباتلا

 فلألا يف كانه نوشيعي اوناك قطانملا هذه يف ماوقأ

 يتلا لوصألا سفن ىلإ ءالؤه دوعيو «داليملا لبق يناثلا

 مهنكاسم نأ ودبيو «نيوزق فارطأ ناكس اهنم ردحني

 ضعب بسحو يرلا ةنيدم فارطأ ىلإ لصت تناك
 ناسارخل ةيقرشلا فارطألا نم دتمت تناك اهنإف لاوقألا

 .رهنلا ءارو ام دالب كلذكو

 ةئيهلا سيئر ناكرومد ديسلا ماق م104١ ماع يفو

 ديدعلا يف تايرفحلا ءارجإب اسنرف يف تايرفحلل ةيملعلا
 ةنيدم) ميظعلا دبع ةرضح بونج ةعقاولا لالتلا نم

 تديمش كيرأ روتكدلا ماق كلذكو ؛(ةيلاحلا يرلا

 (نتسوب) ةنيدم ىف ةليمجلا نونفلا فحتم نع ةلاكولاب

 ىف تايرفحلا دارا ةقيدنلا هاه ةفماعت ناسستلو

 5-6 ١711 -117 ماوعأ يف يرلا ةنيدم فارطأ

 يتلا ةفرخزملا يناوألا ضعب ىلع لصحو «يسمش

 كلذكو .ةنس فالا ةتس لبق ام ىلإ اهخيرات دوعي

 لبق ام ىلإ عجرت يتلا ةميدقلا راثآلا ضعب تفشتكا

 . جرك فارطأو دنشفو يك ناويإ يف خيراتلا

 ةيلاخو نوللا ةقماغ ةينآ تفشتكا ١947 ماع يفو

 ىلع ليلد يهو (ناريمش سورد) يف شوقنلا نم

 ةرادإ سيئر يناهام ريمأ ديسلا ريراقت نم تامولعملا هذه انيقتسا )١(

 عباتلا قئاثولا مسق يف نآلا ةدوجوملا نيوزق يف نفلاو ةفاقثلا

 .راثآلا ةرئادل

 نيوزق

 فلألا يف قطانملا هذه يف اوشاع نيذلا ماوقألا ةراضح

 . "0داليملا لبق يناثلا

 وأ مهتراجت يف نوكلسي ماوقألا ءالؤه ناكو

 يذلا قيرطلا لثم ءقرط ةدع ةوّقلا زكارم ىلإ مهباهذ

 ناجنزو رهبأ ربع رميو ناجيبرذآو نيوزق نيب لصوي

 قرش وحن هتادادتماو «يرلا- نيوزق قيرط كلذكو

 كلذكو «ةازغلل ًاكلسم رارمتساب ناك يذلا وهو ناريإ

 نيب ام لوهس ىتحو هاشنامركو ناذمه نيوزق قيرط

 ًارمم لازي الو خيراتلا ةيادب ذنم ناك يذلا «نيرهنلا

 . بايإلاو باهذلل

 نايك نويووكا نيا بوك قرط دنع هجرقو
 ضعب لازي الو ةيلامشلا لابجلا نايدو ربع ناردنزامو

 :ىتآلاك وهو ؛نآلا ىلإ ًادوجوم قرطلا هذه

 تشرب نيوزق طبري يذلا فورعملا قيرطلا )١(

 اذه يف دجويو (دور ديفس) يداوو ليجنم ربع رميو

 المب رميو م٠159 عافتراب ةيلبج قئاضم ةدع قيرطلا

 رميو ليجنمب نيوزق طبري يذلا ور لام قيرط ()

 .رابدور ةيرقو ةناخ هايس "7قيضمو نازرخ ةيحان ربع

 ربع رميو دوركنلب نيوزق طبري يذلا قيرطلا (*)
 كلذكو .دورهاش رهنو ىناخ دمحأو (نادند) قيضم

 .رابدور ةيرقب رمي

 رميو ناجيهالب نيوزق طبري يذلا قيرطلا (8)

 . (ميهاربإ هداز مامإ) قيضمب

 عافتراب) رابملس قيضمب رمي يذلا قيرطلا (5)
 يف دتميو م عافتراب) ةمشجولا قيضمو 27

 رميو نياكنت دابآ مرخب نيوزق طبري يذلا قيرطلا

 .يناثلا دلجملا راثآلا ملع ريراقت )١(

 . (مجرتملا) يلبجلا قيضملا وه انه قيضملاب دوصقملا )2(



 نيوزق

 راشأ دقو ءاهيف ءاملا ةردنب نيوزق زيمتتو

 لقوح نبا مهنمو كلذ ىلإ نويفارغجلاو نوخرؤملا

 برشي#» :ملاعلا دودح باتك بحاص لوقيو

 كلذكو 2'”«عماجلا دجسملاب رمت ةيقاس نم نوينيوزقلا

 . "7كلامملاو كلاسملا يف يرخطصإلا لاق

 رم يذلا  يولعلا ورسخ رصان ميكحلا ركذيو
 ال»_ :هلوقب «ةنيدملا هايم ةردن 9 ماع نيوزقب

 هدوجو رصتقيو «ءاملا نم ليلقلا الإ ةنيدملا يف دجوي

 . ((!2«ضرألا نطاب نم جرختسي ام ىلع

 رهن لثم «نيوزق فارطأ يف راهنألا نم ددع ةمثو

 راهنألا هذه نوكتتو «جزيدو كزنرأو (رخ) رهنو (رهبأ)

 ةدوجوملا نويعلا هايم نمو زربلأ لابج جولث نابوذ نم
 يف هايملا اهيف يرجت ام ًابلاغو «لابجلا هذه لفسأ يف

 يف فجت اهنكلو عيبرلا لصف لئاوأو ءاتشلا لصف رخاوأ

 كلذ نع يفوتسملا هللا دمح ثدحتيو ءفيصلا لصف

 «عيبرلا لالخ نيوزق راهنأ يف هايملا يرجت :2*هلوقب
 نإف الإو ةريثك تناك ام اذإ ةنيدملا نيتاسبل يفكت يهو

 يلاهألا أجليو . فيصلا لصف يف فجت نيتاسبلا ضعب
 هايم دس مدع بيسب تاونقلا هايم نم ةدافتسالا ىلإ

 ةنيدم يلاهأ ناك دقو «ةيعارزلا يضارألا ةجاحل راهنألا

 سماخلا نرقلا ةيادب ىتح رابآلا ىلع نودمتعي نيوزق

 ىلإ نيوزق يف ةانق لوأ ثادحإ بسنيو .يرجهلا
 ةنيدملا مدق دقو «مق ةرعاشأ دحأ وهو عسيلا نب ةزمح

 «يونزغلا دومحم ناطلسلا ليق نم اهيلع ًامكاح

 .. هيلع ًافراعتم أرمأ هدعب تاونقلا تحبصأو

 ءامسأ «نيودتلا باتك بحاص ىعفارلا ركذيو

 )١( راعش روتكدلا ةمجرت ضرألا ةروص ص"١١7.

 .147١ص ةعماجلا عبط (؟)

 .77١؟صو 65١ص هاكنب عبط (9)

 .17ص نارهط ١78 ةنس عبط (ورسخ رصان همانرفس) (:)

 .الا/8 ص هديزك خيرات (ه)

 ماب

 عباسلا نرقلا لئاوأ ىتح ةدوجوم تناك يتلا تاونقلا

 ءةيروغيط تاونق  :نع ةرابع يهو «ءيرجملا

 - ةيديس  ةيرارز  ةيشاترامخ  ةيداباكم «ةيناخرط

 . .نسح بحاص «ةينوتاخ

 ("7(هديزك خيرات) يف يفوتسملا هللا دمح ركذيو
 سفن اهبلغأ يف يهو نيوزق ةنيدمل تاونق 4 ءامسأ

 نيمأ دمحأ لقنيو .نيودتلا بحاص اهركذ يتلا تاونقلا

 ريبكلا سابع كلملا نأ (ميلقإ تفه) هباتك يف يزارلا

 يف ةدوجوم لازتال تناكو «نيوزق يف ةانق ثادحإب ماق

 .فلؤملا نمز

 يف سانلا ةجاح يفكت ال تاونقلا هايم تناك املو

 رايخألاو ءايرثألا ضعب ثدحأ دقف .فيصلا لصف

 ءانثأ هايملاب ئلتمت ثيح . ةنيدملا هذه يف هايملل نزاخم

 ضعب لازي الو ءرهشأ ةتس ةرتفل يفكتو ؛ءاتشلا لصف

 .نيوزف يف نآلا ىلإ ًادوجوم نزاخملا هذه

 تناك دقف «نيوزق يف هايملا ةحش نم مغرلا ىلعو

 ةهكافلا نيتاسب نم ديدعلا ىلع يوتحت مدقلا ذنم
 دجوي :(")يرخطصإلا لوقي ثيح «ةيعارزلا يضارألاو

 بنعلا نيتاسبو راجشألا نم ريثكلا ةنيدملا هذه يف

 «ميدلا ىلع اهعيمج دمتعتو «ةيعارزلا يضارألاو

 نبا بتكيو «ةنيدملا فارطأ ىلإ تالوصحملا ردصتو

 راجشأالا لؤعرزيو ولا 7 جمالا اذن نع نقرح

 نكامألا ىلإ تالوصحملا نولقنيو بنعلا نيتاسبو
 ةبصخ (نيوزق) يهو» :فيضي عضوم يفو «ةرواجملا

 .«اههايم ةحش نم مغرلا ىلع

 يسرافلا كلامملاو كلاسملا باتك يف درو دقو

 دمتعت نيوزق يف ةعارزلا نأب  فلؤملا لوهجم وهو
 هذه نإف ءاملا ةحش نم مغرلا ىلعو ءراطمألا ىلع

 زوللاو بنعلا اهيف رثكيو «ةرفاو معن تاذ ةنيدملا

 )١( ردصملا سفن ص84١.

 . هاكني عبط 7١١نص كلامملا كلاسم )20

 .17١١ص ضرألا ةروص (0)



 هم

 كلذكو .ندملا نم اهريغ ىلإ ردصي ثيحب بيبزلاو

 يضارأ ةبوصخ نع (نيودتلا باتك) يف يعفارلا ثدحتي

 .اهيف ةلغلا ةرثكو نيوزق

 نأب «(دالبلا راثآ) هباتك يف ينيوزقلا ايركز ركذيو
 انيس رس هنود ةيرتلا# لما ىتاسيفا]
 يف يزارلا نيمأ دمحأ يدبيو .عرازم ةدع نيتاسبلاب

 نيتاسب ير مدع ببسب هبارغتسا «(ميلقإ تفه) هباتك

 ركذي كلذكو .ةنسلا ىف ةدحاو ةرم نم رثكأ بنعلا

 رو تاريخا من سلا نإ نيا زك قرانا

 دقو .اههايم ةحش نم مغرلا ىلع اهيف ةيئاذغلا داوملا
 نيدباعلا نيز جاحلل (ةحايسلا ناتسب) باتك يف درو

 اهبناوجو نيوزق فارطأ يف دجوُُي - :يلي ام يناوريشلا

 هذه نأ نامزلا بئاجع نمو «نيتاسبلا نم ديدعلا

 .ةدحاو ةرم نم رثكأ ةنسلا يف ىورت ال نيتاسبلا

 لثم يف ةمهم ةنيدم ةمث نكي مل هنأ ركذلاب ريدجلاو

 ءاهخيرات نع ثيدحلل انضرعت يتلا  لوهسلا هذه

 نمز ىتح  راصتخالا نم ءيشب اهتعارزو اهخانم

 ىلع لوهسلا هذه ىف ءانبلا رصتقا امنإو «نييناساسلا

 اهنف يقرشلا هودجلا يف ةعساولا ةيكيرالا يزرلا ةتيان

 نيزكرم مدقلا ذنم اتناك ناتللا ءاهبونج يف ناذمه ىلعو

 .ءارمألا رابكو نيطالسلاو ماكحلل نيرقمو ةراضحلل

 خيراتو نيوزق ةنيدم روهظ ةيفيك نع ثيدحللو
 ىمست ةليبق كانه تناك هنأ فرعن نأ يغبني ءاهئانب

 نيوزقل ةيلامشلا لابجلا يف ةرباغلا ةنمزألا يف مليدلا

 هذه تناكو .ناليك نم ىبونجلا ءزجلا لكشت ىتلا

 تيجي نيب اساجلا قعر ىف سك رت موق ةلسفلا

 قطانم وأ (ناتسمليد) مساب ناليك يحاون عيمج تيمس

 يف م ؛توقو مهتعاجشب مليدلا ءالؤه زاتما دقو . مليدلا

 أجلمو ىوأم تاباغلاو لابجلا نم مهذاختاو «,بورحلا

 نود ةرح ةروصب قطانملا هذه يف نوشيعي اوناكو ءمهل

 .ناريإ يف مكاح وأ ناطلسل اوعضخي نأ

 نم نوجرخي مليدلا ناك نايحألا ضعب يفو
 ام بهنو ةرواجملا ىرقلاو ندملا ىلع ةراغإلل مهلقاعم

 نيوزق

 وهو نييناساسلا نيطالسلا ضعبب رمألا اذه ادحف ءاهيف

 ضعب لوق بسح (م7!١-57147) لوألا روباش

 ىاطعتل نوف سس تفاكال وو روباش ]0907 ريطيروملا

 تنايجم نمل هنن اهي رشأ نادم ىلإ 1 ركلا
 . 29 (روباش داش) ةعلق اهامسأو مليدلا

 مالسإلا لبق تناك نيوزق نأب يرذالبلا ركذيو

 مليدلا هجوب فوقولل نييناريإلا نم شيج اهنطقي «ةعلق
 - تقولا كلذ ريغ يف  فوقوللو «نوريغي نيح مهلاتقو

 .(47قرطلا عاطقو صوصللا هجوب

 ”هرقم رمألا ئداب ىف «ةعلقلا هذه تناك اذكهو

 اههتني برعلاك كويكسي سيلاثلا لفعي دحأ مث ؛دونجلل
 نيوزق ةعلق تناكو ءًانصح مهسفنأل اوماقأ كلذ دعبو

 . نصحلا اذه طسو يف

 هيقفلا نبا لثم نيملسملا نييفارغجلا ضعب دقتعيو
 مسا نأب يومحلا توقايو يرذالبلاو هبذادرخ نباو

 «نيوزق حبصيل برع مث (نيوشك) وه لصألا يف نيوزق
 يف يقربلا هللا دبع يبأ نع يفوتسملا هللا دمح لقنيو

 اذهب عيفرتلا اذه ةيمست ببس نأ «(نايبتلا باتك) هباتك

 ًاشيج ىمادقلا نيطالسلا دحأ لسرأ :يليام وه مسالا

 «نيوزق ءارحص يف شيجلا اذه فطصاو مليدلا ىلإ

 نيأ) : هعابتأ دحأل لاقف فوفصلا يف ًاللخ هدئاق ظحالف

 هّللا دمحو .نايبتلا ىف ىقربلا هللا دبع يبأ نب دمحأ لثم )١(

 تفه) باتك يف يزارلا نيمأ دمحأو (هديزك خيرات) يف يفوتسملا
 (نادلبلا ةأرم) باتك يف ةنطلسلا دامتعا نسح دمحمو (ميلقإ

 ةركذت) باتك يف 820014. دلوتراب يسورلا قرشتسملاو

 . (ناريإ يخيرات يئايفارغج

 رابخأ يف ينادمهلا هيقفلا نباو بهذلا جورم يف يدوعسملا لثم (؟)

 يف ينيوزقلا ايركزو نيودتلا باتك يف يعفارلا مامإلاو نادلبلا

 .نادلبلا مجعم يف يومحلا توقايو نادلبلا راثآ

 (روياش داش) عقوم (هديزك خيرات) يف يفوتسملا هللادمح ركذي (9)

 يرجي دنمار رهن نأب ركذيو ءهجزمو نيسقرق ىرق طسو هنأ ىلع
 لالطأ دوجو نع ثدحتيو ءاهلامش يف رهبأ رهخو اهبونج يف

 باتك نم سداسلا بابلا نم يناثلا لصفلا) .ناكملا اذه يف ةعلق

 . (7177) ص ةهديزك خيرات»

 . ١590 ص (ناريإ كنهرف داينب) رشن نادلبلا حوتف (4)



 نيوزف

 اذه يمسف هحلصأو للخلا اذه ىلإ رظنا يأ (نيو شك
 تميقأ يتلا ةئيدملا تلمح مث «نيوشك مساب عضوملا

 برعلا اهيّزع مث ءمسالا سفن عضوملا اذه يف

 .نيوزق تحبصأف

 لخأ دق نيوزق مسا نأ نيقرشتسملا ضعب دقتعيو

 نكست تناك يتلا لئابقلا ىدحإل مسا وهو (يبساك) نم

 نومسي نويبوروألا ناك كلذكو ءرزخلا رحب برغ ىف
 .(يبساك رحب) مساب رزخلا رحب

 «مالسإلا لبق ام ةايحل ةنيدملا يف رثأ يأ دجوي الو

 ضعب كانه تناك هنأب نوركذي نيخرؤملا ضعب نكلو
 مث مالسإلا دعب ام ىلإ دباعملا هذه تلظو ءرانلا دباعم

 .دجاسم ىلإ تلوح

 هللا دبع يبأ طخب تأرق - : يلي ام يعفارلا ركذيو

 يرلاو نيوزق يلاهأ نأب ديفت «مهدحأ نع ةياور جاسنلا

 امهحتف ّمت نيتنيدملا نيتاه نأل «ةيزجلا نوعفدي اوناك

 تناك ام ىلع رانلا دباعم تلظ دقف مث نمو «ةحلاصملاب

 تلوح وأ تكرت دباعملا هذه نإف ةقيقحلا يفو .هيلع

 يلاهألا طاسوأ يف مالسإلا لغلغت دعب ءدجاسم ىلإ

 هللا دمح لقنيو .مهنيد نع جيردتلاب مهلوحتو

 يف ًادجسم ثدحأ جاجحلا نب دمحم نأب يفوتسملا

 ناك كلذكو ءرانلل ًادبعم رمألا ئداب يف ناك نيوزف

 ًادبعم  ةميدقلا دجاسملا نم وهو  هريهرهم دجسم
 . ًاضيأ رانلل

 ًاعضوم كانه نأ «نيودتلا باتك يف يعفارلا ركذيو

 «ةيرقلاب ًاضيأ فرعيو (ربنهك) ىمسي ةربقملل ًايذاحم

 فرعي الو نيوزق ةينبأ مدقأ نم عضوملا اذه ربتعيو
 . مدقلا يف هيدامتل هئانب خيران

 مقرملا نيوزق يف نفلاو ةفاقثلا ةرئاد ريرقت يف دروو

 يتلا (قاط راهج) راثآل ركذ 47/5/17 خرؤملاو ؟

 ةعلق يف ةدوجوم يهو يناساسلا رصعلا ىلإ عجرن
 ةعلقلا هذه عقتو درجزر وأ دركزر عباوت نم (دور كنس)»

 . كانه لت ىلع
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 :ةيمالسإلا روصعلا يف نيوزق

 شويجو برعلا نيب ةريبكلا بورحلا رخآ تعقو
 هذه تهتناو ءدنواهن يف ه١ ماع يف نييناساسلا

 درك دزي شويج تددقفو «نييناساسلا ةميزهب برحلا

 ذالو «نيملسملا ةلباقم ىلع اهتردق  كاذنيح  ثلاثلا

 ىلإ اهنمو ناهفصأ ىلإ برهلاب ثلاثلا درك دزي مهكلم
 «نامركو سراف قيرط نع ناسارخ ىلإ هجوت مث دزي
 نوملسملا عطتسي مل ثادحألا هذه نم مغرلا ىلعو

 .ه1 4 ماع يف يأ تاونس ثالث دعب الإ نيوزق حتف

 مهحتف يف نيملسملا ءاطبإل ببس ةمث سيلو

 .مليدلا وهو سرش ؛يوق ودعب مهؤاقل الإ نيوزقل

 ذختت تناك يتلا مليدلا لئابق نإف «ًافنآ انركذ امكو

 نكت مل ءاهل انطوم ناليجل ةيبونجلا لابجلا نم كاذنا
 ةماقإ ببس نأو «ًاردان الإ ةيناساسلا ةلودلل عضختل

 ءالؤه تاراغو تالمح هجوب فوقولا وه نيوزق
 كلذلو ءمهل ةرواجملا ندملاو يضارألا ىلع ةملايدلا

 ءانثأ ةيناساسلا ةوقلا دوجو مدع تلغتسا لئابقلا هذه نإف

 ةيلاتتملا اهتاراغ نشب تردابو «ةيمالسإلا تاحوتفلا

 ناشاكو مق فارطأ كلذكو يرلاو نيوزفق فارطأ ىلع

 لمح ىلإ ةوبلسملا وداي ةلئذلو 7 دكراهن نيكو

 تناك امك مليدلا ةهجاومل ةدعاق  اهحتف دعب  نيوزف

 .نييناساسلا نمز يف هيلع

 لئابقو نيملسملا نيب تراد ةكرعم ربكأ ربتعتو
 نيب ه17 ةنس تثدح يتلا دورجاو ةكرعم يه مليدلا

 ةميزهب تهتنا ةكرعملا هذه نأ مغرو .ناذمهو نيوزق

 امل برعلا سوفن يف رعذلا تقلأ اهنأ الإ «مليدلا

 يف ةراهمو برحلا يف ةدش نم مهمصخ يف هودجو

 ذنم مليدلاو برعلا نيب كراعملا ترمتساو .لابنلا يمر

 . اهنيح يف اهنم لك ىلإ ريشنسو «نيحلا كلذ

 نب ءاربلا دي ىلع ه4 ماع نيوزق حتف مت دقو
 ناجنزو نيوزق حتفل ةفوكلا يلاو هثعب يذلا بزاع

 .587ص  هديزك خيرات )١(
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 ديز عم رمألا ئداب يف  ءاربلا لسرأ دق ناكو .رهبأو

 نم مايأ ةدع دعبو ءرهبأ يف مليدلا ةلتاقمل يئاطلا ليخلا

 ىلإ هجوتو مهنمأف نامألا رهبأ يلاهأ بلط برحلا

 ىلع مهحلاصف ؛مهرودب نامألا اهلهأ بلطف «نيوزق

 ءاهيلع رهبأ يلاهأ عم اهب حلاصت يتلا طورشلا سفن

 .©)ةيزجلا نوعفدي نيوزق لهأ راصو

 اودترا نيوزق يلاهأ نأ يفوتسملا هللا دمح يوريو

 مهيلإ مدقف «بزاع نب ءاربلا ةدوع دعب مالسإلا نع

 نيقداص مالسإلا يف اهلهأ لخدو «ىرخأ ةرم اهحتفف

 :0ةديلا هله

 اهيف فلخت «ءاربلا دي ىلع نيوزق حتف ّمت نأ دعبو
 ءاهيف ناطيتسالا اوراتخاو ؛هشيج دارفأ نم ديدعلا

 ءاملعلا رابك نم ديدعلا مهتيرذ نيب ناكف ءالؤه لسانتو

 نإ يفوتسملا هللا دمح لوقيو .ثيداحألا ةاورو

 بزاع نب ءاربلل ًاقفارم ناك يدسألا دليوخ نب ةحيلط

 ةيحان يف نكسلا لضفف «هدالوأ هتقفربو «ناريإ حتف يف
 نم مه نويدسألا ةيالولا ءابطخ ضعبو «(يبتشد)
0 

 ءاربلا نأب لوقيف رمألا اذه نع هيقفلا نبا ثدحتيو

 يضارألا ضعب هباحصأ نم رفن ةئامسمخ عطقأ

 ءالؤه نمض نمو دحأل ةدئاع نكت مل يتلا تاعاطقإلاو

 نم ةعامجو يذياعلا ةرسيمو يدسألا دليوخ نب ةحيلط
 قشو ضرألا حالصتسا ىلإ ءالؤه دمعف «بلغت ينب

 . مهل ًانطوم اهوذختاو رابآلا رفحو راهنألا

 دح رخآ تناك نيوزق نأ نادلبلا حوتف فلؤم ركذيو

 قييفارت هلا نفس ناك كلذلو: . ةفركلا نكيحهعلب

 .””ص نسح نب دمحم نب نسح فيلأت ءمق خيرات )١(
 (ىطخ ًاضيأ) نيودتلا  هيقفلا نبا نادلبل ةيطخلا ةخسنلا (0)

 (ناريإب قلعتي يذلا ءزجلا) يرذالبلل نادلبلا حوتف ؛يعفارلل
 .165١ص
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 ١5. 8ص (ناريإب قلعتملا مسقلا) نادلبلا حوتف (5)

 نيوزق

 ثيح «روغثلا ىدحإ ةنيدملا هذه نوربتعي نيملسملا

 «مليدلا لاتقب ةفوكلا يلاو رمأ :يلي ام هيقفلا نبا ركذي

 .ةفوكلل ًارغث اهلعجو نيوزق حتفف

 نوك ىلإ نيملسملا نييفارغجلا بلغأ راشأ دقو

 .ناليج ىلإ نيوزق زواجتت مل ةيمالسإلا

 بولقلا ةهزن باتك يف يفوتسملا هللا دمح ركذيو

 (نيوزق) اهنوربتعي (نوملسملا) اوناك ...:هصنام

 ةملايدلا عم ةرمتسم برح ىف مهنأل .روغثلا ىدحإ

 روغثلا ىدحإ نيوزق تناك اذكهو .2')كانه ةدحالملاو

 ماكح مه ناكو هب نيملسملا ريغ مليدلل اهترواجمل

 . مهتامجه ّدص نيوزقو يرلا

 تامجه نم رمتسم فوخ يف نيوزق لهأ ناكو

 هذه يف ةماقإلا يف نوبغري اونوكي مل كلذلو ءمليدلا

 نكسلا ىلع مهعيجشتو مهبيغرت لجأ نمو «ةنيدملا
 6 مركألا لوسرلا نع ثيداحألا ضعب تقلتخا ءاهيف

 يف روكذم وه ام ثيداحألا هذه نمو «نيوزق ةليضف يف

 هللا دمحل (هديزك خيرات) باتكو يعفارلل نيودتلا باتك

 بابب ةئيدملا هذه ىمست تناك كلذلو «يفوتسملا
 , "9 ةنجلا

 ةنيدم يه بزاع نب ءاربلا اهحتف يتلا ةنيدملاو

 مساب نيودتلا باتك يف يعفارلا اهيمسي يتلا روياش

 ندراش يسنرفلا حئاسلا ركذيو «(ةميدقلا ةنيدملا)

 ةنيدملا هذه عقوم نأب يوفصلا دهعلا لالخ فورعملا

 (هاش ناديم) ىلإ دعب اميف تلوحت ىتلا نكامألا دحأ وه

 2 .كلملا ةحاس يأ

 يف ةفالخلا زكرم لبق نم نونيعي نيوزق ماكح ناكو
 ابأ رمع يناثلا ةفيلخلا نيع ًالثمف «يمالسإلا رصعلا

 هذه ىلع ًامكاح يراصنألا ةشرخ نب كامسلا ةناجد

 نمز يفو .هل ًافلخ يئراحلا باهش نب ريثك مث «ةنيدملا

 ."١ص نادلبلا حوتف 020(

 .10 ص (هديزك خيرات) (؟)



 نيوزق

 مكحلا يومألا صاعلا نب ديعس ىلوت ؛نامثع ةفالخ

 يخأ ةبقع نب ديلولا قارعلا يلاو لبق نم نيوزق يف
 اهنم لعجو ةنيدم نيوزق تحضأ هنمز ىفو ءهمأل نامثع

 مامإلا ةفالخ نمز يفو .©7ةفوكلا يلاهأل ايظوم

 ميثخ نب عيبر نم لك اهمكح ىلع بقاعت دمع يلع

 ليحارش نب ةرمو يهجرألا فيرعلا يبأو يفوكلا
 .ةأطرأ نب ةظرقو يناملسلا ورمع نب ةديبعو ينادمهلا

 فسوي نب جاجحلا ىلوت نيحو ةيومألا ةلودلا نمز يفو
 هنبا نيع (ه44 -10) نيقارعلا يف مكحلا يفقثلا

 .بلهملا نب ديزي هفلخ مث «زيربت ىلع ًامكاح دمحم
 ىلع رايس نب رصنو ملسم نب ةبيتق بقاعت نيحو
 اماق «ةيسابعلا ةلودلا نمز يف ناسارخو قارعلا ةموكح

 .نيوزق ىلع ًاماكح مهلاجر ضعب نييعتب

 نم نيوزق يف مكحلا ىلوتو «ناسارخو مجعلا قارع

 ضبقلا ىقلأ يذلا ءيكمربلا ىيحي نب لضفلا مهلبق

 ءاملع رثكأ هذختا دقو هنامز دهاز وهو «  ةهئقَع بلاط

 ًافوخ مليدلا ةيالو ىلإ بره دق ناكو مهل ًامامإ هرصع

 سضبقلا ءاقلإ دعب دادغب ىلإ ديعأ دقو ءديشرلا نوراه نم
 , ")هيلع

 ىلع ًامكاح ناهام نب ىسيع نب يلع ناك امنيحو

 هدي ىلع متي نيوزف ماكح نييعت ناك ,ناسارخو قارعلا

 ناسارخ يف ةلقتسملا مهتموكح نويرهاطلا لكش ىتح

 ندم يف مهسفنأب ماكحلا نونيعي اوراصو ءه6١٠٠ ماع

 . 27نيوزق اهنمو قارعلا
 «يفوتسملا هللا دمح مهنمو نيخرؤملا رثكأ لقنيو

 نيوزق يف لزن ْةهْكِقَع اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا نأب
 ع دواد تيب يف ماقأو .ناسارخ ىلإ هتلحر يف

 ةلتاقمب رشابيو (يبتشد) يف مكحلا ىلوتي ملسم لوأوهو )١(

 ./417ص (هديزك خيرات) . مليدلا

 . (ةيطخ ةخسن) هيقفلا نبال نادلبلا (؟)

 .اله١1 - ١8ص (هديزك خيرات» هيف

5١ 

 يف وهو هنبا كانه يفوتو يزاغلا ناميلس نب ىسيع

 . "7يحاونلا كلت يف روهشم هربقو ءهرمع نم ةيناثلا

 وأ لوألا روباش اهديش يتلا ةنيدملا هذه تلظو

 يناثلا نرقلا طساوأ ىتح ينكس زكرم مهأ يناثلا

 يداهلا ىسوم يسابعلا ةفيلخلا مدق ثيح ؛«يرجهلا

 ىلإ هرفس يف ناك نيح نيوزق ىلإ (ه١7١-5)
 ءانبي رمأ «مليدلا لاتق يف اهلهأ ةيدج دهاش املو «يرلا
 نمز يف ةنيدملا هذه فرعت تناكو ءاهنم ةبيرق ةنيدم

 يداهلا عطقأ دقو . "9ىسوم ةنيدمب نادلبلا حوتف فلؤم

 متسرو هسرن دارأ يتيرق اهل فقوو ةنيدملا كلت هتالاجر

 هنبا مث يمورلا رمع نيعو «يعفارلا لوق دح ىلع ءدابآ

 ركذيو .ةقطنملا هذهل نيمكاح هدعب نم ورمع نب دمحم
 مساب هتقو يف فرعت تناك اهنأب :يفوتسملا هللا دمح

 , 20كناتس ةنيدم

 مالغ وهو  يكرتلا كرابم ماق ه1/1١ ماع يفو

 اهامسأو ىرخأ ةئيدم ثادحإب يداهلا ىسوم ةفيلخلا

 . ؟9ةيكرابملا وأ (كرابملا ةنيدم)ب
 ةنيدملا هذه تناكو «2"اهيف هناملغ نكسأ دقو

 اهنكلو ءمسالا سفن لمحتو يعفارلا نمز ىتح ةرماع
 ىلإ تلوحت دق تناك ىفوتسملا هللا دمح نمز ىف

 ا كربلا سلا قرعي نام

 ىلع (ه17-١191) ديشرلا نوراه مزع نيحو

 يف لزن «ثيللا نب عفار ةنتف دامحإل ناسارخ ىلإ رفسلا

 ىلع هوعلطأو «كانه نيوزق لهأ هب ىقتلاف .ناذمه
 راز هنأب يفوتسملا هللا دمح لقنيو «مليدلا عم مهلاح

 هنأب هللا دمح لقنيو .ًاقباس هيبأ عم اهراز نأ دعب نيوزق

 عمسف «ةيلاع ةبق نم ةنيدملا قوس ىلع ًافرشم ًاموي ناك

 نولطعي قوسلا لهأ دهاش مث «سانلا وعدي قوب توص

 مامإلا مودق نأب يفوتسملا هللادمح ركذيو .84ص ردصملا سفن )١(

 .ةسلخ ناك نيوزق ىلإ

 .107ص نادلبلا حوتف (؟)
 .الا/ 4 ص (هديزك خيرات) هيل

 .67١ص نادلبلا حوتف (4)

 .الا/ل ؛ ص هديزك خيرات )2(



 هن

 نسحتساف مليدلا ةهجاومل مهفويسب نوعرسيو مهقاوسأ
 هددحف مهجارخ نم للقو مهيلإ نسحأو ًاريثك لمعلا اذه

 ةماقإب رمأ مث ء.مهرد فالآ ةرشع غلبمب ةتباث ةروصب

 ىسوم ةنيدمو يروياش) ثالشثلا ندملا لوح روس

 ببسب روسلا اذهب لمعلا لمتكي مل نكلو «(ةيكرابملاو
 ًافقوتم لمعلا لظو (ه197١) يف ديشرلا نوراه ةافو

 ريسلاب (194 ماع) اقوب نب ىسوم هّللاب زتعملا رمأ ىتح

 روسلا اذه لمكأف «7"2يولعلا ديز نب نسحلا لاتق ىلإ
 براقي ام هيف ناكو عاب ةئامثالثو فالآ ةرشع هلوط غلبو

 . "7تاباوب عبسو جاربأ

 ناك يذلا ءاذه هرفس ىف ديشرلا نوراه رمأ دقو

 نأب يعفارلا ركذيو يف فيس مكب .ه197١ ماع يف

 دقو «ريبكلا دجسملا نم ًاءزج لكشي دجسملا اذه

 هيقفلا نبا يوريو .(نوراه قاط) ب مسقلا اذه فرع

 باب ىلع يرجح حول ىلع ًادوجوم ناك نوراه مسا نأب
 نأب يعفارلا لقنيو .وه هنامز ىتح ءدجسملا اذه

 دجسملا ىلع ًافقو اهتالغ لعجو ضارأ ىرتشا نوراه
 .ةنيدملا تايجاحو ةعلقلاو

 ناتسربطو ناجرجو نيوزق يف مكحلا ىلوتو
 يفو .ديشرلا نوراه ةفالخ نمز يف نوراه نب مساق

 يف نوكتل هيدل مهلاومأ نوعدوي سانلا ذخأ تقولا كلذ

 رخآ رشع عفدب اولبقو «ديشرلا لامع فيح نم نمأم
 مهلاومأ اولعج مهنإف عقاولا يفو «لاملا تيب رشع ريغ
 , "0ةفيلخلا كالمأ نم ءزج

 رمأ .(ه194١1-8) نومأملا ةفالخ نمز يفو

 لاتقل ريسملاب يئاطلا ديمح نب دمحم ةفيلخلا اذه

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب هفلكو ,ناجيبرذآ يقرش يف (كباب)

 .الا/ ةص مديرك خيرات قلل

 عبصإلا سأر نيب ام ةفاسم عابلا لداعيو .الا/ه ص هديزك خيرات )2(

 ىلع ناحتفت نيح ىرخألا ديلا نم اهسأرو دي نم ىطسولا

 .اهرخآ

 عبط 158١صو 7١٠؟ص .(ناريإب قلعتملا ءزجلا) نادلبلا حوتف م

 ةديسلا فيلأت (عرازو كلام) باتك كلذكو (ناريإ كنهرف داينب)

 .ال 8 ص ةيشاح ١ يريمأ رهجونم ديسلا ةمحر ث 3 811 نوتيمل

 نيوزف

 قارع لابج يف درمت يذلا ةقدص نب يلع قيرز عفدب
 ءاضقلا يف حجنو رمألل يئاطلا دمحم لثتماف «مجعلا

 نيوزق ىلع ًامكاح هنييعتب ةفيلخلا هأفاكف «قيرز ىلع
 لسرأف .كباب عم هبرح يف لتق هنكلو «ناجيبرذآو
 ناكو ؛مليدلا لاتقل يلجعلا ىسيع نب مساقلا نومأملا

 ءاهيف كالمأ مهلو نيوزق ضرأ يف نوبغري نويلجعلا

 مايأ يف اودسفأو داركألا درمت :هدافم ام يرذالبلا لقنيو

 لسرأف ؛تعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع جورخ
 نب ورمع «نيقارعلا يلاو يفقثلا فسوي نب جاجحلا
 هرمأ مث ءمهلاتقل قشمد لهأ نم وهو يسبعلا يناه

 ًالجر نونامث ورمع شيج نيب ناكو مليدلا لاتقل ريسلاب
 نانس نب دمحم مهنمو «مهيلاومب لجع ينب نم

 هجوت مث يبتشد ىرق ىدحإ يف اذه لزن ثيح «يلجعلا

 يحاوض يف تويب ةدع هسفنل ىنبو نيوزق ىلإ
 . 0'2ةنيدملا

 مليدلا عم هبرح يف ىسيع نب مساقلا رهظأو
 «عالقلا نم ديدعلا حتف نم نكمتو «ةقئاف ةعاجش

 اهئانبب رشاب دق هوبأ ناك يتلا  جرك ةنيدم ءانب لمكأو
 .ه1165 ماع دادغب يف يفوت مث ءاهيف ماقأو - لبق نم

 .تقولا ضعبل جرك مكحف ءزيزعلا دبع هنبا هفلخو

 ء(ه١1ا!-4١5)مصتعملا ةفيلخلا نمز يفو

 نم مهعفد ىري ةفيلخلا ناكو «ءنيوزق ىلع مليدلا رطيس
 ةموكح نع «ةنيدملا هذه لصف ىلإ دمعف «تايولوألا

 روصنم ابأ ةلودلا رخف نيع مث «ناسارخو قارعلا

 باتك بحاص يفوتسملا هللا دمح دج وهو) يفوكلا
 ركذيو ةقيدملا هذه ىلع ًامكاح ((هديزك جيرإلا

 هدالوأو يفوكلا روصنم ابأ نأب يفوتسملا هللا دمح

 نوبقاعتي اولظو «ةلودلا رخفب مهعيمج نوبقلتي اوناك
 اوناكو ءةنس يتئام ةدمل نيوزق يف مكحلا ىلع

 مهمكح نم ىلوألا ةنس نيرشعو ينامثلا يف نومكحي
 0مل وف خم

 .69١ص نادلبلا حوتف 000(

 44ص (هديزك خيرات) 69



 نيوزق

 «ناتسربطو ناجرج ىلع نويولعلا رطيس امنيحو
 ثيح «.قارعلا ندم ضعب ىلع ةرطيسلاب نوركفي اوذخأ

 7555) ريبكلا يعادلاب بقلملا ديز نب نسحلا ماق

 رايدور مكاح نادوسهو نب ناتسج لاسرإب (ه١1
 ه١16 ماع يف يلع نب مساقلاو ىسيع نب دمحأو

 لماع رفف ناجنزو رهبأو نيوزقو يرلا لالتحال
 ناتسج نيعف ءزيزع نب هّللا دبع يرلا ىلع نيرهاطلا

 نب نسح ةقفرب راس مث ءاهيلع ًامكاح ىسيع نب دمحأ
 هللا دمح لقنيو ءاهحتفو نيوزق ىلإ يبكاوكلا دمحأ
 يعادلا ةرطيسل ةعضاخ تلظ نيوزق نأب يفوتسملا

 ريس ىتح 2)مجعلا قارع ندم رئاس اهعمو ريبكلا
 يف اقوب نب ىسوم (ه156 )5761١ هللاب زتعملا ةفيلخلا

 كلذ ىلإ ةفاضإلاب هب طانأو «مليدلا لاتقل ءه704 ماع

 . لبجلا ةموكح

 نب ىسوم نأ 107 ةنس ثداوح يف يربطلا ركذيو

 دعب ىلع يلجعلا مساق نب زيزعلا دبع لاتقب أدتبا اقوب
 هنكلو «جرك ىلإ برهو ريخألا مزهف «ناذمه نم ليم

 نم ةعامج هعم رسأو ءاقوب ةداق دحأ وهو حلفم ديب عقو

 نب لضفلا ىلع ضبقلا اقوب ىقلأ نيوزق يفو . لجع لآ
 دعبو .هلتق مث هلاومأ رداصو يلجعلا نائس نب دمحم

 «كاذنآ يبكاوكلا لوح نيعمجتملا مليدلا ىلإ راس كلذ

 . "7ههرايد رقع ىلإ لصو ىتح مهلتاقو

 - 510) ديز نب دمحم يعادلا ةموكح نمز يفو

 ناسارخ مكاح ةمثره نب عفار ناردنزام مجاه 2( 1/

 هجوت مث يعادلا مزهو «ناراق نب متسر نم ضيرحتب
 عم قفتا نأ دعب نيوزق لخد اهدعبو «ناقلاط ىلإ
 مزه هنكلو «يعادلا ةدعاسم مدعب نادوسهو نب ناتسج

 . "/ةفيلخلا شيج عم ةكرعم يف

 «يشعرملا نيدلا ريهظل (ناردنزامو نايورو ناتسربط خيرات) )١(
 (هديزك خيرات)و 7ص (مانمك نارايرهش) كلذكو ٠١ ص

 .ل5 5ص

 .١15ص نادلبلا حوتف (؟)

 يشعرملا نيدلا ريهظل  ناردنزامو نايورو ناتسربط خيرات (*)

 .7 7١ص
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 -5560) يرافصلا ثيللا نب ررمع ىلوتساو

 يسابعلا ةفيلخلا هنيع نأ دعب نيوزق ىلع (ه1417

 ناهفصأو سرافو ناسارخ ىلع ًامكاح دمتعملا

 , 27)ناتسيس و

 ةيحان ندم رئاسو نيوزق يف ةموكحلا تلظو
 ةعضاخ (مجعلا قارع) كلذ دعب تيمس يتلا لابجلا

 طساوأ ىتح ةفوكلا لثم ةموكحلا زكارم وأ ةفالخلل

 ةعبات نايحألا ضعب يف تناكو ءيرجهلا يناثلا نرقلا

 نويولعلا ةاعا يو. ناسا ردم ب ةيدويمإلا ةموكحلل

 اوفقوو ءرزخلا رحبل ةيلحاسلا تايالولا يف مهتلود

 مهبرح يف مليدلا ءامعزب اوناعتساو ةيسابعلا ةلودلا هجوب

 ىلع  كاذنآ مهذوفن نوطسبي اوناك «نييسابعلا عم

 لثم زربلألا لابجل ةيبونجلا لوهسلا يف ةعقاولا ندملا

 «ًانايحأ اهيلع نورطيسيو ناجنزو رهبأو نيوزقو يرلا
 رهنلا ءارو ام يف مهتلود نويناماسلا ماقأ ىتح

 (مجعلا قارع) لابجلا ةموكح مهب تطينأو ءناسارخو

 هّللاب يفتكملا نيع ًالثمف ؛نييسابعلا ءافلخلا لبق نم
 - ؟1/9) يناماسلا ليعامسإ ريمألا (ه596 -789)

 كلذكو ناجنزو نيوزقو يرلا ىلع ًامكاح (ه06

 .ناسارخ

 ليعامسإ ريمألا ىلع نوراه نب دمحم درمت نيحو
 مدق .ناتسربطو ناكرك ىلع ًامكاح هنيع دق ناك يذلا

 بره نوراه نب دمحم نأل نيوزقو يرلا ىلإ ريخألا

 نيتاسبلا يف ليعامسإ ريمألا شيج ماقأو ؛يرلا ىلإ
 نصغ شيجلا دارفأ دحأ سمي ملو نيوزقب ةطيحملا

 ."”ههريمأ ةلادع ةدشل نيتاسبلا هذه يف ةرجش

 نيع ليعامسإ ريمألا نأب يفوتسملا هللا دمح لقنيو

 يأ © نيكس اهيف لظو نيوزق ىلع ًامكاح ٍذئنيح  هاخأ

 . ")ه59* ماع ىلإ 894١ ماع نم

 ىلع كاذنآ مهذوفن نييناماسلا طسب نم مغرلا ىلعو

 )48 )1١ص ناثلا دلجملا ريسلا بيبح ".

 )١( ه6 ص يناثلا دلجملا  ريسلا بيبح ".
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 مليدلا ءامعز ضعبو نيبولعلا نأ الإ ءيرلاو نيوزق

 ءانثأ ًاصوصخو نيوزق ىلع ًانايحأ نالرطيسي اوناك
 شيج ةداق نيب تاقوألا ضعب يف عقت يتلا تاعازنلا

 .نييناماسلا

 ناك يذلا نادوسهو نب يلع نأب ريثألا نبا ركذيو

 يف فلك دق ؛هّللاب ردتقملا لبق نم ناهفصأ ىلع ًامكاح

 جارس يبأ نب فسوي ىلع ضبقلا ءاقلإب ه7 /٠٠ ماع

 يرلا يف برحلا لماع حبصأو «ناجيبرذآ مكاح

 اذه يف يلع لظو ,'")ناجنزو رهبأو نيوزقو دنوامدو

 رفاسم نب دمحم هلتق ثيح ؛ةليلق ةرتف بصنملا

 . كاذ هماع يف هشارف يف يرككنكلا

 نارأو ناجيبرذآ يف مكحلا طينأ ء«ه”١٠ ماع يفو

 يف ةيناث لخد نأ دعب جارس يبأ نب فسويب ناتسنمرأو

 يرلا نم لك همكح قطانم ىلإ تفيضأو «ةفيلخلا ةعاط

 .ناجنزو رهبأو نيوزقو

 نب نسحلا ريغصلا يعادلا ةموكح نمز يفو

 ءامعز هيلع دحتا «ناردنزام يف نييولعلا دحأ مساقلا

 ديشروخ نب يلعو يكاك نب ناكام لثم ةملايدلا

 رصانلا نب مساقلا ابأ اوبختناو ءهيوريش نب رافسأو

 «ةرتف دعب مهنيب فالتخا ثدح نكلو «هنع الدب ريبكلا

 نب ناكام ىلوتساو ءريغصلا يعادلا اوبختناو اوداعف

 رايز نب جيوادرم دي ىلع مزه هنكلو «يرلا ىلع يكاك

 ىلإ ريخألا هجوتو «هيوريش نب رافسأ عم هداحتا دعب
 .مهلتقو ةلتقلاب كسمأف ءاهيف هلماع لتق دعب نيوزق

 مرضأو «ةنيدملا فارطأ يف برهلاب سانلا ةيقب ذالو
 لغتساف «مهتويبو نييئيوزقلا قاوسأ يف رانلا رافسأ

 ءرافسأ صخش نم هتاناعمل عضولا رايز نب جيوادرم

 راس مث اشيج اهيف دعأو «هل ةعباتلا ناجنز ىلإ هجوتف

 ناسارخ ىلإ اهنمو يرلا ىلإ رافسأ برهف .نيوزق ىلإ
 جيوادرمل رومألا تبتتساو .(9(ه715) ماع يف

 )١( (مان مك نارايرهش) ص١".

 .7954ص رايدنفسأ نبال «ناتسربط خيرات (؟)

 نيوزق

 يرلاو ناردنزامو رادمتسر ىلع هذوفن طسبو كاذنيح

 , نانو نو نيوزقو

 «ناريإ يف مهتلود ليكشت نم هيوب لآ نكمت نيحو
 يف مكحلل ةلودلا نكر نسح طسوألا خألا مهنم ىدصت

 هللا دمح لقنيو (ناذمهو ناهفصأو يرلا) مجعلا قارع

 ةئام هيوب لآ ةموكحل ةعضاخ تلظ نيوزق نأ يفوتسملا

 اوناك نيذلا يفوتسملا هللا دمح دادجأ ناكو ماع

 اهيف مكحلا ىلع نوبقاعتي ؛ةلودلا رخفب اعيمج نوبقلي
 , 0 ءيقت انيك

 نبا ةلودلا نكر ناطلسلا ريزو مدق 79/8 ماع يفو

 نيوزق ىلإ نيسح نب دمحم نب يلع حتفلا وبأ ديمعلا
 لاملا نم ًاغلبم اهلهأ نم ذخأو ءاهيف ةنتفلا دامخإل

 . مهبيدأتل

 ريزو دابع نب بحاصلا «مليدلا تايصخش نمو

 مث ناقلاط نم هلصأ يف ناك دقو «يمليدلا ةلودلا رخف

 هل ًانطوم اهنم ذختاو ءهاالا“ ماع نيوزق ىلإ مدق

 ينس لاوط ًاريثك اهرامعإ يف ىعسو ءاهبحأو اهب قلعتو
 ةلحم يف ًاصوصخو تايانب ةدع اهيف ثدحأو هتماقإ

 بردا مساب رضاحلا تقولا يف فرعت يتلا) (7قسوجلا

 دجسملا راوج ىف ةسردم كلذك ىنبو .«(«كشوك

 عبس هل ماقأو ل دع ءانب داعأو «ريبكلا عماجلا

 ركذيو «تالحم 4 ىلإ اهلهأ مسقو جاربأ 5١و تاباوب

 -رهبأ :يتآلاك تاباوبلا ءامسأ يفوتسملا هّللا دمح

 . 7 قسوج - جزد  درجتسد  ناغماص  يرلا  قادرأ

 رشاب يذلا ةلودلا رخف ناك «مليدلا نيطالسلا نمو
 مل هنكلو ءريبكلا عماجلا دجسملا لوح رادج ةماقإب
 هؤانب ديعأف رارضألل دجسملا ضرعت كلذكو لمتكي

 .47؟ص ثلاثلا دلجملا ريسلا بيبح )١(

 .7914ص - (هديزك خيرات) (؟)

 ناكملا اذه نإ :«بولقلا ةهزناهباتك يف يفوتسملا هللادمح لوقي (5)

 ال نأ ؛هديزك خيرات" يف لوقي هنكلو .17ص .دابآ نآلا ىعدي

 .ءانبلا اذهل رثأل دوجو

 .الا/ ه ص «هديزك خيرات (54)



 نيوزق

 هواسو يئاسكلا دمحأ يبأ ةدعاسمب 77 ماع هديدجتو

 . يدانملا

 نب ميهاربإ نيوزق لتحا ه١٠4 ماع يفو

 لاخ وهو يمليدلا ناذوسهو نب ليعامسإ نب نابزرملا

 لاتقلا نم رهشأ ةتس دعب ةلودلا رخف نبا ةلودلا دجم

 . ")اهلهأ عم رمتسملا

 نأب ريثألا نباو يقهيبلا خيرات بحاص لقنيو

 ه١147 ماع يف نسح نابزرملا رّيس دومحم ناطلسلا

 ىلع ءاليتسالا عاطتساف «نابزرملا ميهاربإ رالاس لاتقل

 دعب اهيلع ىلوتساو داع ميهاربإ رالاس نكلو «نيوزق

 عم برح يف لخد مث «ةنزغ ىلإ دومحم ناطلسلا ةدوع
 «ةيلاحلا نيئاص ةعلق) ناهجرس ةعلق ىف دوعسم ناطلسلا

 ناطلتنلا رهف نها نم كارسولتك كسلا ىلع

 . ")هرسأو دوعسم

 همكح ءانثأ رمأ دق «نابزرملا ميهاربإ رالاس ناكو

 ناك يذلا ةنيدملا نصح ءانب ةداعإب نيوزق ىف

 رالاس عازن يف مدهت مث هانب دق دابع نب بحاصلا
 ماع يف ماق هنأب يعفارلا ركذيو «نيوزق لهأ عم ميهاربإ

 دجسملا ىف ريبكلا نحصلا تاقبط ءانب ةداعإب 5

 لطج كلذكز أريثك الام كلذ يف قفنأو «ريبكلا عماجلا

 ."0ةرارز ةانقو دجسمل ًافقو ةرارز ةيرق

 نش «يمليدلا ةلودلا دجم ةنطلس نمز يفو

 مجعلا قارع ىلع هموجه يونزغلا دومحم ناطلسلا

 هللا دمح ركذيو «نيوزقو يرلا ىلع ىلوتساو
 يتساراك ىعدي اصخش 47١ ماع يف نّيع هنأب يفوتسملا

 نب ةزمح هدعب نّيع مث ؛نيوزق ىلع ًامكاح ميدن
 ناك دقو ؛مق ةرعاشأ دحأ ,يرعشألا دعس نب عسيلا

 تفرع ةنيدملا طسو ةانق قشب اذه ماقو .اهيلع ًامكاح

 برح نأ (بولقلا ةهزن) يف ركذو 776 ص ؛هديزك خيرات# )١(

 .77ص - 4١١ ماع يف تناك نيوزق لهأ عم ميهاربإ رالاس

 77١ص عساتلا دلجملا ريثألا نباو «.5 09ص يقهيبلا خيرات (0)

 ,70و

 هديزك خيراتو ؟1794ص يمقلا دمحم نب نسح فيلأت «مق خيرات هيف

 .ال4 6 ص
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 ءاهادع نيوزق يف يرجي ءام ةمث نكي ملو «ةهمساب

 اهيلع ةزمح فتوأو «ةنيدملا هذه ىف ةانق لوأ تناكو

 «ةزرمح فاقوأب فاقوألا هذه فرعتو «فاقوألا ضعب

 ةعضبو نيتنس نيوزق يف همكح ةرتف تقرغتساو

 ,20 يشأ

 اوراغأ ناجيبرذآ (زغ)» ضعب نأ « ريثألا نبا ركذيو

 ًابارخ اهيف اوثدحأو نيوزق اهنمو مجعلا قارع ندم ىلع

 دوعسم ناطلسلا ةدوع بيقع مهموجه ناكو ءارامدو

 , "9تاره ىلإ

 مهمكح نمز يف هيوب لآ فارشإ نم مغرلا ىلعو

 «نيوزق ماكح نييعت ىلع مهدهع ةيادب يف ةقجالسلاو
 ديب نايحألا بلغأ ىف تناك ةنيدملا رومأ ةرادإ نأ الإ

 ةدمل ةنيدملا ةرادإ ىلع اوبقاعت ثيح «رايطلا رفعج ةيرذ

 نب هاشفرش ىلع وبأ وه مهرخآ ناكو ءًاماع نيتس

 . 5 ماع يفوت دفو .هاجو ةورث

 عازن ءانثأ تأدب دق ةيرفعجلا ةلئاعلا ةموكح تناكو

 ىتح «ةطلسلا ىلع ناسارخ يف نييونزغلاو ةقجالسلا

 ناطلسلا ىلع بلغتلا يقوجلسلا لوألا لرغط عاطتسا

 مجعلا قارع ىلع جيردتلاب هذوفن طسبي ذخأو «ناسارخ

 رمأ ءاهتنا دعب فاطملا رخآ نكمت مث «ناريإ برغو

 اذكهو «ناريإ ءاحنأ عيمج ىلع ةرطيسلا نم نييهيوبلا

 ,0قلرألا

 ماكح ديب رادت تناك نيوزق نأ انل نيبتي اذكهو

 ةلودلا ض هرقنا ذنم «ةفالخلا زكارم لبق نم نونيعي

 ثلاثلا نرقلا ةيادب ىتحو نيملسملا يديأ ىلع ةيناساسلا

 ١196. ص مان مك نارايرهش )000(

 .1945ص «هديزك خيرات» (0)

 .177١ص كلامملا كلاسم (*)
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 نييناماسلاو نييرافصلاو نييرهاطلا لثم ةلقتسم تالالس

 ةيلحملا تالالسلاو نييونزغلاو هيوب لآو رايز لآو
 ”ىرخألا

 ناكركو تاودن زاد يلع نونولعلا' نزع انددحو

 نيوزق ترئثأت «ناجيبرذآ نايجاسو رابدور نايناتسجو

 ءاهل ةرواجم وأ مهتالمح قيرط يف تناك اهنأل كلذب

 «رامدلاو بارخلا نم ريثكلل تضرعت دقف مث نمو
 ةناتملاب اهنوفصي نوملسملا نويفارغجلا ناك كلذ مغرو

 «؛نيصح روسب ةطاحم اهنأب نوركذيو ؛لامجلاو ةعْئملاو

 ةريبك ةنيدم نيوزق :هصن ام يرخطصإلا ركذي ًالثمف
 ليم اهتحاسم غلبتو عماج دجسم اهيفو روس اهب طيحيو
000 

 مث .هركذ اميف يرخطصإلا عم لقوح نبا قفتيو
 نأل ءروغثلا دحأ سابعلا ىنب نمز ىف تناكو : فيضي

 تاي يتانلالا كل ندب ب كرس ىلا وناك ةاقدكلا
 ىلع يوتحت اهلخاد يف ةريغص ةنيدم كانه نأب ًاضيأ

 . عماج دجسمو ةعلق

 ةرتنك نيووت ةةلمتاان سدقحلا يعي كلذكر

 يوتحت ةنيدم اهلخاد يفو ءروس اهب طيحيو «ةسيفنو

 ماع اهراز يذلا ورسخ رصان اهفصيو ,؟"؟دجسم ىلع
 روس تاذ ةليمج ةنيدم نيوزق تيأر :يلي امب ه8

 . ")ةيرجح تاننسم هولعت عينم

 نيطالس مامتها ببس ناك «يقوجلسلا دهعلا يفو

 روهظ وه ءاهتيمهأو اهترهش يلاتلابو نيوزقب دهعلا اذه
 توملأ ةعلق باختناو «ديدجلا هبهذمو حابصلا نسح

 نمز يف تحبصأ نيوزق نإف عقاولا يفو «مكحلل ًأزكرم
 هيلع تناك امك ةيركسع ةدعاق ىرخأ ةرم نييليعامسإلا

 ةردكتب ويطةلشلاو ءاملدلا اك نيم «يلينلا نيف
 دافتسا ثيح .مليدلا تامجه دصل ةدعاق اهنم

 عفدل ةئيدملا هذه نم نويمزراوخلاو ةقجالسلا نيطالسلا

 .175؟صو ١١ص ضرألا ةروص )١(

 .5937ص نارهط عبط .ميساقتلا نسحأ (؟)
 .1١؟ص نارهط عبط ورسخ زصان تاركذه (7)

 نيوزق

 يركسعلا اهرود نيوزق تداعتسا اذكهو «نييليعامسإلا

 . ىرخأ ةرم

 اوناك نيوزق لهأ نأ ,ءيناجزوجلا جارس ركذيو

 اوناك قوسلا لهأ ىتحو «رارمتساب حالسلا نولمحي

 تناك ام ًابلاغو مهنيكاكد ىلإ مهعم مهتحلسأ نورضحي

 مث «توملأ ةدحالمو نيوزق لهأ نيب كراعملا عقت

 ةنسلل رهاطلا بهذملا نيوزق لهأ قنتعي :ًالئاق فيضي

 نيينطابلا عم ةرمتسم برح يف مهف كلذلو ؛ةعامجلاو

 .©0.هلالض ببسب ةدحالملاو

 اوناك نيوزق لهأ نأ «مالكلا اذه نم انل حضتيو

 مهتنيدم ىلع ظافحلاو نييليعامسإلا عفد ةمهمب نوموقي

 . مليدلا هجوب قباسلا يف نولعفي اوناك امك مهرطخ نم

 حابصلا نسح رمأ ركذ ىلإ ةجاح ةمث ىرن الو
 ةعلق ىلع ءاليتسالا ةيفيكو يليعامسإلا بهذملا روهظو

 اهي وكيوت "1 روهتشمو افورحم كلذ لكاذألا توحلا
 عالقلا يف نييليعامسإلا دوجو نأ وه انه هركذ يغبني

 رمتسملا مهفالخو «نيوزقل ةيلامشلا لابجلا يف ةعقاولا

 بولقلا يف ًابعر ثدحي ناك «ةقجالسلا نيطالسلا عم

 نولفغيل ةقجالسلا نكي مل كلذلو «سوفنلا يف ًاقلقو

 نييليعامسإلا دصل ًاعرد اهيف نوري اوناك لب «نيوزق نع

 نم ؛مهسفنأب اهماكح نوبختني ءاوناك مث نمو
 ّدص ىلع ةردقلاو ةءافكلا مهيف رفوتت نيذلا صاخشألا

 .نييليعامسإلا تامجه

 ىعديو هئارمأ دحأ ؛هاشكلم لسرأ 185 ماع يفو

 رطيس دق ناك يذلا حابصلا نسح عمقل شات نالسرإ

 نالسرإ برضف .نيتنسب كلذ لبق توملأ ةعلق ىلع

 نم ةنوعملا بلط ىلإ نسح ردابف «ةعلقلا لوح راصحلا
 ميقيو «ناتسدراو ةراوز لهأ نم وهو رادهدلا يلع يبأ

 هل لسرأف «نيليلق ٍذئنيح حابصلا عابتأ ناكو ؛نيوزق يف

 عرب اذكه :لوقن .١18١ص ٍناثلا دلجملا (يرصان تاقبط) 00(

 . مهتلا فلتخمو

 . ةيليعامسإلا ثحب :عجار (0)



 نيوزق

 نوميقي نيذلا حابصلا عابتأ نم رفن ةئامثالث 27رادهدلا
 ؛«ةيلوطب ةمواقم حابصلا عابتأ مواقو ناقلاطو نيوزق يف
 .ًاعجار ًافكناو . مهتعلق حتف نم شات نالسرإ سئيف

 نيوزقو رابدورو ناجنزو رهبأ قطانم تناكو

 مكحل ةعضاخ «هاشكلم ةنطلس نمز يف مراطو توملأو

 . 29ناطلسلا اذه بجاح جامق ريمألا

 «نييليعامسإلا رطخ مظاعت ءهاشكلم دهاش امنيحو

 دامع ىعديو هناملغ دحأ ىلإ نيوزق يف مكحلا لكوأ

 يف ةبظاوملاو هتلئاع عم اهيف نكسلاب هرمأو ءةلودلا

 بقلملا تشفق ليأ هنبا هفلخ مث .©9اهتسارحو اهظفح
 نبالاو بألا مكح ةرتف ترمتساو «ةلودلا دامعب ًاضيأ

 .«؟!ةنس نيسمخو ىدحإلا براقي ام نيوزق يف

 يقوجلسلا دمحم ناطلسلا ثعب ه١٠٠05 ماع يفو

 يف ناتسربط كلم رايرهش نب نراق (هه١١1- 444)

 ةعلق ىلع ءاليتسالل مليدلاو ليجلا يلاهأ نم شيج

 فلأ رشع ينثا يف تشفق ريمألا عم اذه راسف ؛توملأ

 عم مهتكرعم يف اومزه مهنكلو «رابدور الصوو لتاقم

 .ناقلاط ىلإ اوبرهو نييليعامسإلا

 رداب ,.هشيج ةميزهب .دمحم ناطلسلا ملع نيحو

 ةعلق لالتحاب هرمأو ءريّكريش كباتألا لاسرإ ىلإ
 تاتش عمجو ه07٠5 ماع نيوزق اذه لخدف «توملأ

 يف حلفي مل هنكلو ء(رسيمل) ةعلق ىلإ مدقو شيجلا
 .نيوزق ىلإ هجاردأ داعف ءيش

 كباتألا داع ةنسلا كلت سفن نم رفص رهش يفو

 تشفق ليأ ريمألاو رمع هنبا هعمو رابدور ىلإ ريكريش

 ءارمأ نم مهريغو يغارم لي دمحأو نيوزق مكاح
 مجاهف «مليدلاو ناليك نم هشيج يف ءدمحم ناطلسلا

 مسق  خيراوتلا عماج)و ١١١ ص ثلائلا دلجملا (اشك ناهج) )00

 .(9١٠)ص نييليعامسإلا

 .58ص رابخألا مئاطل نم راحسإلا مئاسن (؟)

 ,47ص هديزك خيرات ه9

 .ل45ص هديزك خيرات )5
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 نيح (ةريب هجو) ةعلق يف نيميقملا نييليعامسإلا اليل
 ريمألا ناكو .قاحسإ ريمألا ةدهعب اهتسارح تناك

 هعدخف .لي دمحأ ريمألا عم ةبيط ةقالع ىلع قاحسإ

 نم رمأب نيوزق يف لتق مث .هجردتساو لي دمحأ
 .237تشفق ليأ ريمألا ناطلسلا

 هتايح ىضمأ دق تشفق ليأ ةلودلا دامع ناك املو

 رامخ همالغ نّيع دقف «ةقجالسلا نيطالسلل ًامزالم

 ديبشتب اذه رشابف ؛نيوزق ىلع ًامكاح هللا دبع نب شات
 قاطلا برغ ةروصقم اهنمو «ةنيدملا يف ةيريخلا ةينبألا
 يهو .ةيشات رامخلا ةروصقملاب فرعتو «ينوراهلا

 طسو يفو ء«عارذ ١4 لوطب علض لكو « عالضألا ةعبرم
 رمرملا رجح نم بارحم ةمث يبونجلا اهطئاح

 ءاسفيسفلاب بارحملا فارطأ تنيز دقو ءلوقصملا
 ًاضيأ ىمست يتلا ةروصقملا هذه يف دجوتو .ةنولملا

 ىتلا ايدل كو طغتلا قم دعا (يرفعجلا قاطلا) ب

 1 .ةقدلاو ةعورلا ىهتنمب صجلاب تبتك
 «ةيشات رامخلا ةروصقملا ىلعأ يف ةميظع ةبق ةمثو

 ةياغ يفو خيطبلا لكش ىلع اهنأب ينيوزقلا ايركز اهفصي
 . عافترالا

 ماع هتروصقم ءانبب شات رامخ ريمألاأدب دقو

 . ©9005 ماع اهنم غرفو هه

 هتروصقم نم ةيبرغلا ةهجلا يف شات رامخ ماقأو

 ماع يف ردابو .(هدكشنآ) مساب نآلا فرعُيو ًاقدنف

 يذلاو) ةفينح يبأ باحصأ عماج ريمعت ىلإ هه

 ضرعت نأ دعب (ةيرديحلا ةسردملاب ًايلاح فرعُي

 .©"7ةيضرأ ةزه رثأ بيرختلل

 7١ص هاككنب عبط (نييليعامسإلا مسق) خيراوتلا عماج )00(

 ل

 .١7/8ص .هديزك خيرات (؟)

 ماع رفص رخآ يف بتك ؛رضحمل ةروص تدهاش :يعفارلا لوقي (*)

 ةنيدملا يأ) نيتنيدملا تايصخش نم ةعامج طوطخ هيفو ه4

 تعفو :ٍلي ام رضحملا اذه ةصالخو (ىسوم ةنيدمو ةيروباشلا

 ماع ناضمر نم سماخلا ةليل يف ةديدش ةلزلز نيوزق يف

 - دجسم ةروصقم تمدهتو «ريبك بارخ اهنع جتنو ه5
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 كرزب ايك هفلخو ه4١5 ماع حابصلا نسح يفوت
 دومحم يقوجلسلا ناطلسلا لسرأ كلذ لالخو ءديمأ

 يف مهمزهف نييليعامسإلا لاتقل ًاشيج )0886-51١(

 .رارفلاب اوذالو ٠0٠١ ماع ناضمر

 صاخشألا دحأ ناهفصأ ىلإ مدق 577 ماع يفو

 عم ةحلاصملا ضرغل ءديمأ كرزب ايك ىدل نيدمتعملا

 رذتعاف ؛كانه لتق هنكلو ءدومحم ىقوجلسلا ناطلسلا

 رذعلا لبقي مل ريخألا نكلو كرزب ايك ىدل هلتقل ناطلسلا

 متهي ملف «ةلتقلا نم صاصتقالاب ناطلسلا بلاط لب

 نأ الإ نييليعامسإلا نم ناك امف «ةبلاطملا هذهب ناطلسلا

 ماعلا كلذ سفن نم ناضمر لوأ يف نيوزق ىلإ اومدق

 , 207 كالمألا نم ريثكلا اوبهنو صخش 4٠١ اهيف اولتقو

 ةراغإلاب نويليعامسإلا رمتسا نيحلا كلذ ذنمو

 نييليعامسإلا نيب كراعم ةدع تراد دقو «نيوزق ىلع

 0784و ةالالو 08 ماوعأ يف ثدح امك نيوزق ماكحو

 .667و 0675و ة٠١٠6و ه79و

 قارعلا نومكحي نيذلا  ةقجالسلا نيطالسلا ناكو

 نورمأي وأ مهسفنأب نييليعامسإلا لاتقل نودصتي كاذنآ

 ٍلئنيحو هيف دوجوملا ربقلا قشو عماجلا (ةفينح بأ باحصأ) -

 ديعي نأ تاريخلل بحملا شاترامخ دهازلا ريمألا نم سمُئلا

 حول دجو «ةروصقللا ءانب ةداعإب هرماوأ ردصأ امنيحو .هءانب

 :يلي ام هيلع بتك دقو .بارحملا تحت طئاح ىلع قصلم

 ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيدلا دضع روصنملا رفظملا لداعلا كلملا رمأ . نيعمجأ هلآو دمحم

 رايز نمشد نبدمحم رفعج وبأ ةلملا جاتو ةمألا رخفو ةلودلا ءالع

 هآر ام ركذ حوللا اذه ديلختب هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ ماسح

 هوحيسيل نيوزق لهأ هتصلاخل (كزنرأو حزد) يتيداو نم ةحابإو

 ةنؤم مازلإو هل نمث ذخأ ميرحتو ةبصقلا يف مهموركو مهعرازم
 دقف هموسرم فلاخ وأ هصقن وأ كلذ رّيغ نمف «دييأتلا ىلع هيلع

 ميلألا باقعلا بجوتساو ةنعللا قحتساو هللا نم بضغب ءاب

 هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع همثإ امنإف هعمس ام دعب هلدب نمف

 نيرشعو نينثا ةئنس ناضمر رهش يف بتكو .ميلع عيمس
 تناك نيوزق نأب حوللا اذه نم دافتسيو .4؟؟ ةثامعبرأو

 هيوكاك ةلودلا ءالع رايز نمشد نب دمحم رفعج يبأل ةعضاخ

 . همكح ءانثأ

 )١( ص (نييليعامسإلا مسق) خيراوتلا عماج ١4٠.

 نيوزق

 ناطلسلا مدق الثمف «مهتنيدم نع عافدلاب نيوزق ماكح
 )051  دوعسم ناطلسلاو (077/- 077) يناثلا لرغط

 مهتنيدم نع عافدلا يف اهلهأ ادعاسو نيوزق ىلإ 041
 ةيآ غلتق 578 ماع يف دوعسم ناطلسلا رمأ دقف كلذكو
 مهبرح يف نييليعامسإلا هجوب فوقولاب نيوزق يلاو
 . ماعلا كلذ يف اهونش يتلا

 «نيوزق ىلإ (0177 - 5557) نالسرأ ناطلسلا مدقو
 لتحاو ؛«قارعلا يف ةقجالسلا نيطالسلا دحأ وهو
 نع خسارف ةثالث دعبت يتلا نييليعامسإلا عالق ىدحإ
 مساب نيحلا كلذ ذنم ةعلقلا هذه تيمسو «نيوزق

 . 0"2(اشك نالسرأ)

  هال) ثلاثلا لرغط نيوزق ىلإ مدق كلذكو

 غلتق عم برحلا لالخ «نالسرأ ناطلسلا نبا

 . "7نالسرأ لزقو جنانيأ

 ةزه تثدح هنأب «ندراش يسنرفلا حئاسلا ركذيو

 «ةنيدملا ثلث ىلع تتأ ء«ه١٠47 ماع نيوزق يف ةيضرأ

 ءانب يقوجلسلا نيوزق مكاح داعأ مث ءاهروس تبرخو

 ام ءانب داعأ كلذكو «تاونس ثالث دعب ديدج نم روسلا

 ئرخأ ةيفرا ذه ثنا ماع يفو .اهنم برخ

 ناطلسلا نمز ىف كلذ ثدحو «ةنيدملا روس ىلع

 نيدلا ردص ري زولا هءءانب داعأف ءيقوجلسلا نالسرأ

 يغارملا كلام نب ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 مامإلا وه رمألا اذهل يدصتملا ناكو 26517 ماع يف

 ةميدق ةقالع ىلع ناك يذلا يعفارلا هيوباب نيدلا لامج

 . "”روباشينو دادغب يف هتسارد لالخ ريزولا عم

 نمز يف برخ نصحلا اذه نأ يفوتسملا ركذيو
 . (40لالطألا الإ  هنمز يف  هنم قبي ملو «لوغملا

 يريهظل (همان قوجلس) كلذكو «584ص رودصلا ةحار )١(

 .الال ص يروباشيلا

 .ل92"ص هديزك خيرات )0

 . (ةيطخ ةخسن) ىعفارلل نيودتلا (9)

 .775ص يفوتسملا هللا لع _ةنيزك خيرات )0



 نيوزق

 اذه لوط نأ بولقلا ةهزن يف يفوتسملا ركذيو
 هديزك خيرات يف ركذيو «ةماق فالآ ةرشع وه روسلا
 .©")ةماقلا نع ًالدب عابلا ةرابع

 لهأو نييليعامسإلا نيب عازنلاو فالخلا أشنم ناكو

 ناك دقف «نيفرطلا نيب يبهذملا فالتخالا وه نيوزق

 داحلإ نوريو «ةنسلا لهأ بهذم ىلع نيوزق لهأ

 .مهرفكو نييليعامسإلا

 ماع يليعامسإلا دمحم نيدلا رون لتق امدنعو

 «ناملسمون مساب فورعملا نسح هنبا ةفلخ هه

 ءاهقفلاو ءاملعلا زازعإو دباعملاو دجاسملا ءانبي رشابف

 ىلإ ةيادبلا يف نورظني نيوزق لهأ ناكف .مهماركإو
 كشلاو ةبيرلا نيعب ناملسمون نسح نيدلا لالج لامعأ

 .بورحو مالآ نم نييليعامسإلا نم هوناع ام ةرثكل

 ضعبل هثوعدب «مهءاضرتسا ناملسمون لواحف
 ةفلاخملا بتكلا هقارحإو توملأ ةعلق ىلإ تايصخشلا

 نمز يف نيفرطلا نيب أشن اذكهو .مهرظان مامأ مالسإلل

 حبصأو «ةنداهملاو حلصلا نم عون نسح نيدلا لالج

 . نييئادفلا تامجه نم نمأم يف نيوزق لهأ

 أدب «نالسرأ يقوجلسلا ناطلسلا ةنطلس نمز يفو

 عيسوتب (ه554-04575) يهاشم زراوخلا شكت ناطلسلا

 مكحأ ىتح «قارعلا ىلإ ناسارخو مزراوخ نم هتطلس
 يقوجلسلا ناطلسلا مكح نمز يف قارعلا ىلع هتضبق

 ضوافتي جنانيأ غلتق ناك رخآ بناج نمو .ثلاثلا لرغط

 بلغأ يف نيوزق تناكو .ثلاثلا لرغط ناطلسلا عم

 رمت يتلا شويجلا تاءادتعال ةضرع تايارطضالا هذه

 .اهب

 ةكرعم تراد 0848 ماع ةرخآلا ىدامج ١6 يفو

 نم برقلاب جنانيأ غلتقو ثلاثلا لرغط ناطلسلا نيب
 ناجيبرذآ يف هتاوق عمج مث ءاهيف ريخألا مزهو «نيوزق
 ىلع مزع ةرملا هذه يفو «نيوزق لخدو ىرخأ ةرم

 )١( هديزك خيرات .

 .نييليعامسإلا ثحب :عجار (؟)
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 مكاح رادزاب نيدلا رفظم عم قافتالاب يرلا لالتحا
.00 

 نيورع 20.٠

 هنكلو «يرلا ىلع ًامكاح يمان قجايم بصن «ثلاثلا

 يف هوكزوريف ةعلق يف نصحتو نيح دعب هيلع درمت
 ىف ناطلسلا ىلإ هب ىتأو هيلع ضبقلا ىقلأف «ناردنزام

 ىدسأ دق ناك يذلا ةجقآ هيخأ ىلإ اذه هبهوف «نيوزق

 . 90094 ماع) ةليلج تامدخ شكت ناطلسلل

 ةعلق ىلع نويليعامسإلا ىلوتسا ه094 ماع يفو

 أجلف «نيوزق لهأ ىلع قيرطلا عطقو ءاشك نالسرأ
 «ةنيدملا لضافأ نم وهو ينايوب يلع خيشلا ىلإ ءالؤه

 هاشمزراوخ شكت ناطلسلا سامتلاب هرودب ماق يذلا

 اذه ردابف «نييليعامسإلا ةضبق نم ةعلقلا صالختسال

 لهأ ىلإ اهملسو مهنم اهعزتناو كلذ ىلإ ناطلسلا
 .نيوزق

 نويليعامسإلا داعتسا «هاشمزراوخ ةدوع دعبو

 هتثاغتسا ينايوب يلع خيشلا رركف «ةعلقلا ىلع مهترطيس

 هنكلو اهيلع ةرطيسلا ةداعإ ىلإ ناطلسلا ردابف «ناطلسلاب

 ."0ةرملا هذه يف اهبرض

 دمحم ناطلسلا ةنطلسل ةرصاعملا ثادحألا نمو

 تناك «يفوتسملا هللا دمح اهركذي يتلاو هاشمزراوخ

 سراف ميعز يكنزلا نب دعس نيب تراد يتلا برحلا
 ءمجعلا قارع يف هاشمزراوخ دمحم ناطلسلا نيبو

 هنع جرفأ مث «هيلع ضبقلا يقلأو ءاهيف لوألا مزه ثيح

 هقيرط يف جرعو زاريش ىلإ داعف «هنم تانامض ذخأ دعب
 نيدلا دامع ىلع اهيف ًافيض ّلحو «نيوزق ىلع اهيلإ
 نيدلا دامع نكي ملو «قادرأ ةلحم يف يناكاز دمحأ

 هلجأ هنكلو ءهسفن فرعي فيضلا الو هفيض فرعي

 هشيعت نيوزق تناك يذلا ديدشلا طحقلا مغر همركأو

 )١( يروباشينلا يريهظل (همان قوجلس) ص4١.
 رودصلا ةحارو ١5ص ٍناثلا دلجملا ءينيوجلا (اشك ناهج) (9)

 .؟" 4ص

 . ينيرزقلا ايركزل (دالبلا راثآ) ()



 ب.

 نم هآر امل (سراف سيئر) يكنزلا نبا ىيحتساف ءكاذنآ

 ىلع سلجو سراف ىلإ داع املف .ةفايض نسحو مرك
 هيلع قدغأو زاريش ىلإ نيدلا دامع ىعد «همكح يسرك
 , ؟"9ايادهلا ووستلا

 دمحم ناطلسلا مزهنا ؛ه16١5 ماع يفو

 لحو نيوزق لخدو ةيلوغملا شويجلا ءازإ هاشمزراوخ
 جرخ مث «ناميرك نيدلا زع اهنايعأ دحأ ىلع ًافيض اهيف
 نم برهو نيوزق لهأ ةدعاسمب «ناردنزامو ناليك ىلإ
 . نوكسبأ ةريزج ىلإ كانه

 (ةبج) امه هتداق نم نينثا ناخ زيكنج لسرأو

 ىلإ هاشم زراوخ دمحم ناطلسلا بقعتل (ياتبس)و
 رمتسا مث يرلا ىتح نادئاقلا ناذه لصوف .ناسارخ

 ىتح ياتبسو ناذمه ىتح ناطلسلا بيقعت يف ةبج

 «صخش فلأ نيسمخ اهيف لتقو اهلخد ثيح «نيوزق
 باتك بحاص لقن امك «يرلا يف ةبجب قحتلاو اهكرت مث
 . "9كلذ (ريسلا بيبح)

 يذلا (همانرفظ) هباتك يف يفوتسملا هللادمح ركذيو

 اهلخد مث مايأ ةثالثل نيوزق رصاح ياتبس نأ ءأرعش هبتك
 نم ةعامج اهيف لتقو ه1١7/ ماع نابعش نم عباسلا يف

 ةروصقملا يلاعأ يف مهضعب نصحتو .اهلهأ

 شطب نم ًافوخ «ريبكلا عماجلا دجسملا يف ةيشاترامخلا

 ىلع مهماغرإل دجسملا يف رانلا ياتبس مرضأف «لوغملا
 , 9لوزنلا

 ؛«قارعلاو ناسارخ ىلع لوغملا رطيس نيحو

 ضرعتت تناكف ءمهمكحل ةعبات نيوزق تحبصأ

 ىلإ ًانايحأو يسآملاو بعاصملا عاونأل رارمتساب

 طبري يذلا قيرطلا ىلع اهنوكل «لتقلاو بهنلاو بارخلا
 ددرتل الحم تناك يلاتلابو «ناجيبرذآو ناسارخ نيب

 .لوغملا ءارمألاو نيطالسلا

 «قارعلاو ناسارخ يف (نوغرأ) ةموكح نمز يفو

 .ل97”ص هديزك خيرات )١(

 .”"ص ثلاثلا دلجملا ءريسلا بيبح (؟)

 نيوزق

 وهو شكت ريمألا ىعدي صخش نيوزق يف مكحلا ىلوت
 يف هفلخ مث «ناميانلا ماوقأ كلم ناخ كنايات ةيرذ نم

 . 20)هيلإ نويروميتلا عجري يذلا روميت الوي ريمألا كلذ

 نيدلا راختفا كلملا نيع ه١15 ماع يفو

 اقوكنم نم رمأب نيوزق ىلع ًامكاح رصن يبأ نب دمحم
 طخل ًاديجم «ًاربدم ًاميكح ًالقاع لجرلا اذه ناكو .نآ

 ىلإ ةنمدو ةليلك ةمجرتب ماقو «لوغملاو كارتألا ةغلو

 ناكو «ةيكرتلا ةغللا ىلإ دابدنس باتكو «ةيلوغملا ةغللا

 سرد دقو .مهتقثل ًاعضوم هلوقو لوغملا دنع ًامرتحم

 .هبراقأو هتمومع ءانبأو هناوخإو نآ اقوككنم هدي ىلع

 هفلخ 251/8 ماع يف نيدلا راختفا كلملا يفوت نيحو

 ئداب يف نيوزق ىلع ًامكاح ىيحي نيدلا مامإ هوخأ

 نمو ؛مجعلا قارع ءاحنأ رئاس ىلع ًامكاح مث هرمألا

 ةرشعلا نينسلا يف برعلا قارع مكحو .دزي ىتح زيربت

 يف ىيحي نيدلا مامإ تازاجنإ نمو .هرمع نم ةريخألا
 يورت تناكو «ةيكلملا ةانقلا ىمست ةانقل هرفح نيوزق

 1 هارو قادرأو رهبأ تاالحم ةانقلا هذه

 يزاريشلا نيدلا ماسح ىلوت 12 ماع يفو

 كلذ ىلإ انرشأ دقو ىيحي نيدلا مامإ مهفلخ مث .ناخ

 ا

 -ا5١)ديعس ىبأ ناطلسلا ةموكح ةيادب ىفو

 اذه مأ تاعاطقإ نم ًاءزج نيوزق تحبصأ 71

 . ؟9اهتاميخم تاقفن نيمأتل نوتاخ باكشجنك ناطلسلا

 )١( ص هديزك خيرات 4١4.
 يفوت ىيحي نيدلا مامإ كلملا نأ /98ص «هديزك خيرات يف درو (؟)

 .اهيف نفدو 7٠١ ماع دادغب يف

 راختفا كلملا نأب لوقي وهف «خيراتلا يف ًاحضاو ضقاتنلا ودبي (6)

 هوخأ ه517/8 ماع يف هفلخ مث نيوزق ىلع ًامكاح ناك نيدلا
 نيدلا ماسح نإ لوقيو دوعي مث ,بصنملا اذه يف نيدلا مامإ

 رشعل نيوزق يف مكحلا ايلوت دق نيدلا رخف هجاوخلاو يزاريشلا
 - نيدلا مامإ كلملا اهدعب مهفلخيل 71 ماع نم ًاءدب نينس

 . مجرتملا

 87ص هديزك خيرات (:4)



 نيوزق

 تناك  كاذنآ  نيوزق نوك نم مغرلا ىلعو
 يف نكت مل اهنأ الإ ءلوغملا ماكحلا ةطلسل ةعضاخ

 يف ثدح ًالثمف «لوغملا لامعلا ملظو فيح نع ىأنم

 يمزراوخلا نيدلا فيرش فلك نأ نوغرأ ةموكح نمز

 «ناضمر يف نيوزق ىلإ زيربت نم مدقف «بئارضلا عمجب
 ىتح نوقيطي ال ام باذعلا نم اهلهأ قاذأو 2547 ماع

 نوعيبي وأ ءًانايحأ مهءانبأ نونهري اوناك نأ رمألا مهب غلب

 لقنيو «لوغملل ةقحتسملا بئارضلا ديدستل مهسفنأ

 عزتنا مدعم لجر ةمث ناك هنأ (اشك ناهج) بحاص

 سانلا ناك امنيبو «ةايحلا قرافف لام نم هدنع ام ةابجلا

 ائيش اودجي ملف ىرخأ ةرم ةابجلا داع هتزانج نوزهجي

 . (32رضرألا ىلع ًاددمم تيملا اوكرتو نفكلا اوعزتناف

 نم ناك «ناريإ ىلإ هشويجب وكالوه مدق نيحو
 ىلع ءاليتسالاو نييليعامسإلا ىلع ءاضقلا هفادهأ نمض

 بلطو لوغملاب لاصتالاب  نيوزق يف نيدمتعملا ءاملعلا

 نم تارم ةدع رفاسف نييليعامسإلا ىلع ءاضقلا مهنم

 ةموكح نمز يف ةركلا دواع مث ءاطخلا ىلإ نيوزف

 هرمأو وكالوه هاخأ مهيلإ اذه لسرأف ءنآاقوكنم

 ."9توملأو ناتسهق عالق ىلع ءاليتسالاب

 نيدلا نكر لوصو عم وكالوه موجه نمازتو
 وكالوه كلس دقو «نييليعامسإلا ةماعز ىلإ هاشروخ

 ةعلق لصو ىتح ناقلاطو يرلا قيرط ه54 ماع يف

 ريخألا رطضاف «هاشروخ نيدلا نكر رقم «(زد نوميم)

 نكلو «.ءالولاو ةعاطلا راهظإو هتعلق نم لوزنلا ىلإ

 ناعتساف «نايصعلاو درمتلا الإ اوبأ توملأ ةعلق ناكس

 «مالستسالاب مهعانقإ ىلع هاشروخ نيدلا نكرب وكالوه
 مهضفر ىلع رسبمل ةعلق لهأ يقبو «كلذ يف حلفأو

 ىعديو هتداق دحأ وكالوه ىقبأف «مالستسالاو عوضخلا

 نيدلا نكر لسرأ مث «ةعلقلا هذه ةرصاحمل اقوب رهاط

 1١, 17ص يناثلا دلجملا «ىنيوجلل (اشك ناهج) )1(

 .ا١ ١4ص يناثلا دلجملا «يرصانلا تاقبط 0

 ول

 وه راس امنيب نيوزق ىلإ هيوذو هلهأ رئاس عم هاشروخ

 . ةنيدملا هذه نم بيرقلا هركسعم ىلإ

 «نآ اقوكنم نم رمأب هاشروخ نيدلا نكر لتق نيحو
 ءاوناك امثيح نييليعامسإلا ىلع ءاضقلاب رماوألا تردص

 ءرماوألا هذه ذيفنتل نيوزق ىلإ يجكتيب ياق هرق مدقف

 نيذلا نيدلا نكر براقأو ءانبأ عيمج لتق ىلإ دمعو

 . 0 كاذنآ ةنيدملا يف اوناك

 ماقأو تارم ةدع نيوزق ىلإ لوغملا ءامعز مدقو

 يف ناخ نوغرأ هنباو ناخ اقبأ ماقأ ًالثمف ءاهيف مهضعب

 ١8 ةدمل نيدلا راختفا كلملا تيب يف «ةنيدملا هذه

 رس اخيكو رادوكت دمحأ نم لك ةنيدملاب رمو ءاموي
 قيرطلا ىلع ةنيدملا هذه عفت ثيح ؛27ناخ نازاغو

 . سكعلابو ناسارخ ىلإ ناجيبرذا نم ةيدؤملا

 ةنيدم وتياجنلوأ دمحم ناطلسلا ىنب امدنعو

 «همكحل ًازكرم اهنم ذختاو ناجنزو رهبأ نيب ةيناطلسلا

 لقنيو .ةدحاو ةعطاقم ةيناطلسلاو نيوزق تحبصأ

 ةعطاقملا هذه زكرم تناك نيوزق نأب يفوتسملا هللادمح

 ةيزكرملا هذه تعزتنا ةيناطلسلا نأ الإ ءرمألا ئداب يف

 ركذيو ؛مكحلل أزكرم يه تحبصأ نأ دعب اهنم
 ١9 يه ةيناطلسلاو نيوزق نيب ةلصافلا نأب يفوتسملا

 . اخسرف

 ريثأتلا ةميدع نيوزقل ةيناطلسلا ةرواجم نكت ملو

 يف يرجت يتلا ثداوحلا تناك لب «ةريخألا ىلع

 ناطلسلا مزع نيح ًالثمف «نيوزق ىلع رثؤت ةيناطلسلا
 ًاشيج رّيس هنإف «ناليك لالتحا ىلع ١ ماع وتياجلوأ

 اذه كلسو ناليك ىلإ نمؤم ريمألاو ناغط ريمألا ةدايقب

 عاضخإب رمألا ئداب يف اوماقو ءنيوزق قيرط شيجلا

 مكحلا ةطلسل هاشودنهب فورعملا يحاونلا هذه مكاح

 كلذكو .2”وتياجلوأ ناطلسلا ىلإ هب اوتأ مث يلوغملا

 .؟790ص يناثلا دلجملا / ينيوجلا اشك ناهج) )1١(

 .977ص هديزك خيرات (1)
 كلذكو ؟١١ص ثلاثلا دلجملا (ريسلا بيبح) باتك عجار (*)

 .١؟90ص وربأ ظناحل خيراوتلا عماج



 ف

 مدق «ديعس يبأ ناطلسلا ىلع نابوج ريمألا درمت امنيح

 ةيادبلا يف ركسعف درمتلا ىلع ءاضقلل يلوغملا شيجلا

 . ناسارخ يف برحلا ىلإ راس مث نيوزق برق

 نيدلا ثايغ ءديعس وبأ ناطلسلا لتق نيحو

 اريزو نابوج ريمألا نبا ةجاوخ قشمد نيعو ءدمحم

 اوذختاو ةيناطلسل اهترواجمل نيوزق يف رفن عمتجا ؛هل

 ْمت هنأ الإ ديعس يبأ ناطلسلا هجوب فوقولل 'هرقم اهنم
 اوناك ام زاجنإ يف اوقفوي ملو ها/717 ماع مهيلع ضبقلا

 . ")هيلع اومزع دق

 ذخأ ,(هالا"”) ديعس يبأ ناطلسلا ةافو دعبو

 يفو ءهتعطاقمب لك «لالقتسالاب نوركفي ءارمألا

 يتاس بيصنتل ريغصلا نسح خيشلا ىعس كلذ نوضغ

 راس مث ا” 4 ماع يف ةكلم وتياجلوأ ناطلسلا ةنبا كيب

 ىلوتسا دق كاذنآ ناك يذلا «ريبكلا نسح خيشلا لاتقل

 .ناجيبرذآ ىلع

 يف ريبكلا نسح خيشلا ناك كلذ ءانثأ يفو

 نسح خيشلا ىلوتساو «نيوزق ىلإ بحسناف «ةيناطلسلا

 «نيوزق ىلإ راس مث ناجيبرذآو ةيناطلسلا ىلع ريغصلا

 .نيفرطلا نيب حلص دقعب رمألا ىهتنا نكلو

 مجعلا قارعو ناجيبرذآ يف عاضوألا تناك امنيحو

 نيوزق يف ةموكحلا تناك دعب ةحضاو ريغ لازت ال

 نسح خيشلا لكش ىتح ءرخآ ىلإ يلوغم ريمأ نم لقتنت
 هوخأو وه همكح رمتساو ناجيبرذآ ىف هتموكح ريغصلا

 مجنعلا قار نم مستو ناججيبرلا نلغ فرتشألا كلملا

 .ها/64 ماع ىتح

 ضعبب نوعتمتي كاذنآ ناردنزام ماكح ناكو

 نم نيديفتسم «ةيلوغملا تاموكحلا نمز يف ةيلالقتسالا
 ضعب ىلع نولواطتيف « ةفيثكلا تاباغلاو ةيلبجلا عقاوملا
 ةلودلا لالج ماق الثمف .مهل ةرواجملا تايالولا

 يف رادمتسرو نايور مكاح (هال١5 -1775) ردنكسإلا

 نيب ةعقاولا يضارألا عيمج ىلع ءاليتسالاب هال 47 ماع

 )١( ثلاثلا دلجملا ريسلا بيبح ص١١” 7وص5١9.

 نيوزق

 نم ءارمأ ةدعل ةعضاخ تناك يتلاو نانمسو نيوزق

 نأب ىشعرملا نيدلا ريهظ لقنيو «كيجاطلاو كارتألا

0000 

 يحاون ضعبو ناجيبرذآ يف نيينابوجلا فلخو
 نأ كلذ ينعيو «نويناكليألا وأ ريالج لآ مجعلا قارع

 ناك يذلا - سيوأ ناطلسلا يأ ريبكلا نسح خيشلا نبا

 ىلوتسا دق  برعلا قارع ىلع ًامكاح تقولا ضعبل
 قارع نم ةيلامشلا ءازجألاو ناجيبرذآ يف مكحلا ىلع

 .ناشاكو مقو نيوزقو يرلاو ناذمه ندم يأ مجعلا

 دمحأ ناطلسلاو نيسح ناطلسلا ةموكح لالخو

 صخش ديب مجعلا قارع ةموكح تناك «يريالجلا

 ”هرقم ةيناطلسلا نم اذه ذختيو ءاقآ لداع ىعدي

 هذه تناكو .هل ةعبات نيوزق تناك كلذكو .همكحل

 ًانايحأ هل عضختو ًانايحأ هتطلس نع جرخت ةئيدملا

 شويجلا تامجهل نايحألا ضعب يف ضرعتنو ؛ىرخأ
 كلملا رم لاثملا ليبس ىلعف ءاهنم برقلاب رمت يتلا

 هقيرط يف هالالا/ ماع نيوزقب رفظملا لآ كلملا عاجش

 نيوزق لهأ ضفر امدنعو ؛ناجيبرذآ ىلإ زاريش نم
 اهبلسو اهيلع ةراغإلاب هرماوأ ردصأ ؛هتعاط يف لوخدلا

 رطيس امدنعو .اهيف رزاجملا ثادحإو اهلاومأ بهنو

 نيوزقو يرلاو ةيناطلسلا يف مكحلا لكوأ «زيربت ىلع
 . "7يلبش ناطلسلا هنبا ىلإ

 ىلإ رادمتسر يف مكحلا لآ ءهال47 ماع يفو

 يفو ءيشعرملا نيدلا ماوق ديسلا نبا نيدلا رخف ديسلا
 لئابقلا كولم تاءادتعال ةضرع نيوزق تناك نيحلا كلذ

 تاداسلا نم ةدعاسملا اهلهأ بلط كلذلو «مهتازواجتو

 شيج لاسرإ ىلإ نيدلا رخف ردابف ءنييشعرملا

 نم هغارف دعب رخآ شيجب مهيلإ راس مث ؛مهتدعاسمل
 ىلإ هايملا داعأو ,«هال١4 ماع يفوت يذلا هيبأ ءازع

 .الا١ ص يشعرملا  ناردنزامو نايورو ناتسربط خيرات شل

 هدوتس يلقنيسح روتكدلا فيلأت - لوألا دلجملا  رفظملا لآ خيرات )2(

 "١7 :ص



 نيوزق

 ةماقإلا نم مايأ ةعضب دعب ناقلاط ىلإ راس مث اهيراجم
 داع مث «نييناليككلا ةطلس نم توملأ عزتناو ءنيوزق يف

 . ")رادمتسر يف همكح رقم ىلإ

 ىلع هترطيس روميت ريمألا طسب ها/87 ماع يفو
 هنكلو ؛ناسارخ ىلع هئاليتسا دعب يرلاو ةيناطلسلا

 «ناخ شمتقوت ةروث دامخإل دنقرمس ىلإ ةدوعلل رطضا

 مكحلا ىلع فئاوطلا كولم نيب عارصلا بشن ذئنيحو
 مكاح كاذنآ نيوزق يف نكي ملو ء.مجعلا قارع يف

 ىلوتسا دق ناليك مكاح يلع ديسلا ناك نأ دعبو «هنيعب

 رمأو ةركلا داعأ هنإف ههال١4 ماع يف نيوزق ىلع

 «نيوزق لالتحاب رابدورو روكشأ مكاح دمحأ هجاوخلا

 ءانبأ دحأ دمحأ هجاوخلا نّيعو .برح نود اهلخدف

 يلع ديسلا نم ةراشإب يلع هجاوخ ايك وهو هتمومع

 . روكشأ ىلإ هجاردأ وه داع مث «نيوزق ىلع ًامكاح

 لآ مكحل ةعضاخ نينس عبسل نيوزق تلظو

 يف افآ لداع يريالجلا دمحأ ناطلسلا رّيس ىتح .«"”)ايك
 اهعازتنا اذه عاطتساو ؛نيوزق ىلإ ه8 ماع

 . ”7ريالج لآ ةطلس ىلإ اهعاجرإو
 هتامجه نمض  روميت ريمألا لسرأ ةنسلا هذه يفو

 دمحم هينبا  ناريإ ىلع تاوئس ثالث ترمتسا يتلا

 نيوزق ىلإ يرلا دودح نم دمحم رييو ناطلس
 رسأو نيوزق لوخد نم انكمتف ءامهلالتحال ةيناطلسلاو
 20 ناوي همك

 زاريش يف روميت ريمألا تغلب ءهال١5 ماع يفو
 كلذلو ؛رهنلا ءارو ام يف ناخ شمتقوت تالمح رابخأ

 مقو ناذمه يف مكحلا لكوأو دنقرمس ىلإ عرسأ

 ووش دمحم نيب نعد نهكش ولا نيدو ناشاكو

 نيدلا ريهظ فيلأت (ناردنزامو نايورو ناتسربط خيرات) )١(
 15١. ص «يشعرملا

 .728ص يشعرملا نيدلا ريهظل ناتسمليدو ناليكك خيرات (1)

 .؟ 17ص وربأ ظفاحل  خيراوتلا عماج (9)

 .40 4ص ثلاثلا دلجملا «ريسلا بيبح (4)

 .557ص ردصملا سفن (5)

 في

 م6٠4١ ماع طابش نم ثلاثلا يف ءاثالثلا موي يفو

 الك) وعدملا ليتساك كلملا ريفس نيوزق لخد (ه404)

 ىهنأ نأ دعب اينابسإ ىلإ هتدوع لالخ (©13خ]و وخيف

 تقولا نوك نم مغرلا ىلعو ءروميت ريمألا ىلإ هترايز
 عيمج يطغت جولشلاو ًءاتش ةنيدملا هيف لخد يذلا

 هذه تيأر قباسلا ىف»  :ًالئاق اهفصو هنأ الإ ءاهئاحنأ

 علا دا دمج وبان رينورككاو عسوأ ةنيدملا

 نآلا اهتويب بلغأ نكلو ءزيربتو دنقرمس ادع ءاهتدهاش
 0 نفر ىلإ كلاوشما“ نق

 فالتخا بشن ه1 ماع رومين ريمألا ةافو دعبو

 ىلوتسا ىتح .«شرعلا ةثارو ىلع هدافحأو هئانبأ نيب

 بونجو زكرم ءازجأ ضعبو ناسارخ ىلع خرهاش
 رخآلا نبالا ناجيبرذآ يف مكحلا ىلوت امنيب ءناريإ

 . ركب وبأ ازريملا هنبا هدعب نم هفلخ- مث هاشناريم «روميتل

 ولنويوق هرقلا نامكرتلا ناك ناريإ برغ يفو

 لالتحا ىلع اومزعو «ةصرفلا اومنتغاف «نوصبرتي
 ةكرعم نيفرطلا نيب ترادو «ناريإ رئاسو ناجيبرذآ

 تهتنا 2809 ماع ةدعقلا يذ /75 يف زيربت نم برقلاب

 ىلع ولنويوق هرقلا نامكرتلا ميعز فسوي هرق ءاليتساب

 ىلع خرهاش مزعف .ناجيبرذأو ةيناطلسلاو نيوزق
 فسوي هرق دعو مث نمو بوصغملا هكلم ةداعتسا

 دودح ىتح برعلا قارعو ناجيبرذأ ةموكح هحنمب

 ةيناطلسلا داعأو هتعاط يف لخد وه نإ ؛ماشلاو مورلا

 امف ءدعولا اذه ضفر فسوي هرق نكلو ؛هيلإ نيوزقو
 مكاح برهف «هلاتقل ًأشيج لسرأ نأ الإ خرهاش نم ناك

 ىلإ مساق وعدملا فسوي هرق بناج نم نيوزق
 ناك يذلا فسوي هرق نب هاشناهج مزعو «ةيناطلسلا

 نكلو خرهاش شويج ّدص ىلع «ةيناطلسلا يف كاذنآ

 هجتاو ءرارفلاب ذالف هيبأ ةافو ربخ ءانثألا كلت يف هغلب

 ىلإ اهنم داع مث ناجيبرذآ ىلإ ةئيناطلسلا نم خرهاش
 ."7نيوزق قيرط نع ناسارخ

 .7094ص .هاكنب عبط (0120ة]و وخيق الك همانرفس) )١(

 .5317 ىتحو 7505 تاحفص ثلائلا دلجملا ءريسلا بيبح (؟)



 ع

 كلملا رادمتسر مكاح درمت 445 ماع يفو

 «خرهاش ناطلسلا ىلع (801-4867) ثرمويك

 هنكلو يرلا دودح ىتح ةدتمملا يضارألا ىلع ىلوتساو

 دعب خرهاش دمعف ءهنم ردب امع رذتعاو ءدعب اميف مزه

 نيوزقو ةيناطلسلا تايالو يف ةموكحلا لاكيإ ىلإ كلذ

 هنّيعو «رقنسياب ازريم نبا دمحم ناطلسلا ىلإ مقو يرو
 . ")هجعلا قارع ىلع ًامكاح

 هرق هاش ناهج مجه .ناطلسلا اذه نمز يفو

 ةيناظتامتلا ندع :نلوعشاو مجكلا قرع ىلع ولتويوت
 دن(

 مه/ا1/7 ماع يف ولنويوق هرق هاشناهج لتق امنيحو

 هاشناهج نبا دجنتسا ءولنويوق قآ كيب نسح دي ىلع
 ناكو «كيب نسح لاتق هنم بلطو ديعس ىبأ ناطلسلاب

 ىأرف «ناجيبرذآو مجعلا قارع لالتحا لع ًامزاع اذه

 قارعلا وحن كرحت مث نمو «ءكلذل ةحناس ةصرفلا

 رشابو « ماعلا كلذ سفن نم نابعش لئاوأ يف ناجيبرذآو

 تايالولا ىلع ءاليتسالل ءارمأ لاسرإب هتكرح ةيادب يف
 ىلع امها هليمزا قذلا نعش ادبملا ريالا ةالوق' ىدو
 . "9ةيناطلسلاو نيوزق

 .هاشناهج لتقم رثأ نيوزق يف بارطضا ثدحو

 دمحم ديسلا ناطلسلا نم ةنوعملا ةنيدملا ءامعز بلطف

 «ةنيدملا نمأ ىلع ظافحلا يف ةدعاسملل «ناليك مكاح

 فلؤم يشعرملا نيدلا ريهظ ديسلا ةدايقب ًاشيج لسرأف
 ءانثأ يفو . ناتسربطو ناردنزام خيراتو ناليك خيرات

 ولنويوق هرق هاش ناهج نبا يلع نسح ازريملا ناك كلذ

 لالتحال اأشيج لسرأ مث ءزيربت يف هابأ فلخ دق

 نذإلا يشعرملا نيدلا ريهظ ىدل نكي مل املو «نيوزق
 لوح او نيوزق كرت هنإف «يلعنسح ازريملا شويج لاتقب

 ءاهو.يد امدعب اهورداغ نامكرتلا نأ هغلب امدنعو «ًابناج

 شيج نأ .هدافم رخآ ربخ هغلب مث . ىرخأ ةرم اهيلإ داع

 57١. ص ريسلا بيبح )١(
 ."6 ص عبارلا دلجملا ردصملا سفن (؟)

 .88ص ردصملا سفن (0)

 نيوزق

 ىلإ ناسارخ نم هقيرط يف يروميتلا ديعس يبأ ناطلسلا

 ناطلسلا نم نذإب ءًاضيأ ةرملا هذه نيوزق كرتف «نيوزق
 مكاحل ةنيدملا هذه يف رومألا لكوأو ءايك دمحم ديسلا

 .ديعس يبأ ناطلسلا لثمي

 نم يلع نسح ازريملا شيج مدق «كلذ ءانثأ يفو

 .اهلهأ نم ةعامج لتقو اهلتحاو نيوزق ىلإ ةيناطلسلا
 نيدلا ريهظ ديسلا ايك دمحم ديسلا ناطلسلا رمأف

 نامكرتلا درطو اهيلإ مدقف «نيوزق ىلإ ريسلاب يشعرملا
 نيوزق تعجر اذكهو «ةيناطلسلا ىلإ اوبحسناف ءاهنم
 ناطلنتلا نسجت دئاق ناكر: .نذلبك شح ىلإ ىرخأ هرم
 دمحم ناطلسلا أشي املو «يرلا يف يروميتلا ديعس يبأ

 ريهظ اهرداغ دقف مث نمو هعم عازن يف لوخدلا ايك

 لسرأ ذئنيحو «ناليك ىلإ ًاهجتم يشعرملا نيدلا
 ءايادهلاب ًالمحم هيلإ ًالوسر ايك دمحم ديسلا ناطلسلا
 . ةعاطلا هل رهظأو

 ةنجلا باب تابتع ديعس وبأ ناطلسلا راز نأ دعبو
 مث «ناجيبرذآ ىلإ اهنمو ةيناطلسلا ىلإ هجوت نيوزق يف
 ماع ولنويوق قآ كيب نسح عم برح يف لتق
0 , 

 - كاذنآ  ًاميقم يشعرملا نيدلا ريهظ ديسلا ناكو

 مهيلإ مدقي نأ هيلإ نيوزق يلاهأ بلطف رسبمل ةعلق يف
 .مهتبغرل ًالاثتما نيوزق لخدف ؛مهتنيدم ىلع ظفاحيو

 نم رمأب ؛يمليدلا روآ مان ايك ىلإ اهيف رومألا لكوأ مث
 «ناقلاطلا ىلإ وه رداغو ءايك دمحم ديسلا ناطلسلا

 لاملا ةيابجل ًاصخش ايك دمحم ديسلا ناطلسلا لسرأو

 . ينيسحلا دضع ديسلا ىعدي نيوزق نم

 هنع ًالثمم ولنويوق قآ كيب نسح لسرأ نيح دعبو
 مان ايك ىلختف «يبلج نسح ىعدي «نيوزق يف مكحلل
 نيوزق لهأ غلب مث .ةنيدملا يف رومألا مامز نع هل روآ

 ديسلا ناطلسلا ةدعاسم اويلطف «كيب نسح ةافو ربخ

 نسح برهو ءروآ مان ريمألا مهيلإ مدقف ءدمحم

 .ل750 ص يشعرملا نيدلا ريهظ ديسلا (ناتسمليدو ناليك خيرات) )00(



 نيوزق

 تعقوو مهيلإ داعف «هوبقعت نييناليككلا نأ الإ «يبلج

 تعجرو ؛يبلج نسح اهيف مزه «نيفرطلا نيب ةكرعم
 . ىرخأ ةرم روآ مانايك ىلإ نيوزق

 نيضار ريغ نيوزق لهأ ناك ةرملا هذه يفو
 «بئارضلل هتيابج يف ينيسحلا دضع ديسلا تافرصتل

 نم ناكو «مهنم ةعامج اولتقو نييناليككلا ىلع اوراثف

 ذال دضع ديسلا نكلو ءروآ مانايك نبا ىلتقلا نيب

 ريغ كيب نسح ةافو ربخ نأ دعب اميف ملع مث «رارفلاب
 ىلع ضبقلا ايك دمحم ناطلسلا ىقلأ مث نمو «حيحص

 ءرسبمل ةعلق يف نجسلا هعدوأو ينيسحلا دضع ديسلا

 عوقو نع هيف هبلإ رذتعا «كيب نسح ىلإ ًاباتك لسرأ مث
 . 7نيوزق ةثداح

 ايك دمحم ديسلا ناطلسلا زهتنا ه847 ماع يفو

 ناريإ يف تئدح يتلا تابارطضالا ةصرف ناليك مكاح

 لالتحال كلملا دبع ريم ىعدي اصخش لسرأو «ذئماع

 لسرأ كلذ ءانثأ يفو ءاهيلع هترطيس داعتساف «نيوزق

 ةدايقب ًاشيج (8817- 845) ولنويوق قآ رقنسياب ناطلسلا

 مهمزهف «نيوزق لالتحال ؛شوطيات هنباو كيب فسوي
 .ةكرعملا يف فسوي لتقو كلملا دبع ريم

 ةدايقب «نيوزق ىلإ ناسارخ نم رخآ شيج مدق مث
 «كيب قادب لتقو أضيأ شيجلا اذه مزهف «كيب قادب
 شيملطاسو كلملا دبع ريم نيب ىرخأ ةكرعم تثدحو

 ؛نيوزق ىلع موجهلل ةيناطلسلا نم مدق يذلا كيب
 .كلملا دبع ريم حلاصل ًاضيأ ةكرعملا هذه تهتناو

 8417) ولنويوق قآ كيب متسر ةنطلسلا ىلوت امئيحو
 لالتحال ناطلس هبيأ ىعدي ًاصخش لسرأ ,(907-

 ريم ىلإ هنبا أجلو ناطلس هبيأ لتقف ءمجعلا قارع
 .نيوزق يف كلملا دبع

 ناطلسلا ةلود كلملا دبع ريم عسو 8417 ماع يفو

 .ةيناطلسلاو ناجنزو هواس غلب ىتح ءايك دمحم ديسلا

 )١( .يشعرملا نيدلا ريهظ ديسلل (ناتسمليدو ناليك خيرات) .
 ص ”7777

 ع؟“ه

 ىلإ نيوزق يف مكحلا لكوأ هتاحوتف نم غرف نأ دعبو

 .ناليك ىلإ وه داعو نيدلا ثايغ ريمألا هيخأ

 امهنيب عازنلا رمتساو )26-14٠-9:05(2 كيب دنولاو (6

 اباب ىعدي حلاص شيورد رمألا يف طسوت ,«شرعلا ىلع
 ءامهنيب ناريإ ارطاشتو «حلصلا امهنيب رقأف «هّللاريخ

 ةعبات ناجييرذآو نارأو ركب رايد تايالو تحبصأف

 لك دارم ناطلسلا مكحل تعضخ امنيب ؛دنولا ازريملل

 قافتالا اذه دعبو .نامركو سرافو مجعلا قارع نم

 .اهيف ءاتشلا ىضمأو «نيوزق ىلإ دارم ناطلسلا مدق

 ولنويوق قآ كيب دنولا نيب فالخللا بشن امدنعو

 ريخألا مدق 9401(2/-9405) رلنويوق قآ دمحم ازريملاو

 ديسلا نم ةدعاسملا بلطو نيوزق ىلإ هوكزوريف نم
 نم برقلاب ةمصاختملا تاوقلا تقتلا مث «ءايك دمحم

 موجهل ىرخأ ةرم ةنيدملا هذه تضرعتو .«نيوزق

 ةنيدملا مكاح عطتسي ملو )/48١0895191(., دارم ناطلسلا

 ثايغ ريم وه كاذنآ اهمكاح ناكو موجهلا هجوب دومصلا

 ةضبقب ةئيدملا تعقوو برهف كلملا دبع ريم ونحأ نيدلا

 يوفصلا ليعامسإ كلملا نكمت ءه9401/ ماع يفو

 كولم تاموكح تأدبف «ةيزكرم ةموكح ليكشت نم
 ناريإ تايالو عيمج تحبصأو ؛لاوزلاب فئاوطلا

 نم ليعامسإ كلملا ذختا دقو . يزكرم مكحل ةعضاخ

 «زيربت ىلإ لقتنا مث همكحل “هرقم  رمألا ئداب - ليبدرأ
 مث «كيب لادبإ ىلإ يرلاو نيوزق يف مكحلا لكوأو
 . نيوزف ىلع امكاح كيب لنيز نيعو ءه915 ماع هلزع

 ليعامسإ كلملا مكح ةيادب ذنم ناريإ تناكو

 كارتألا تامجهل ةضرع بسامهط كلملا هتفيلخو

 «قرشلا نم نييكبزوألا تامجهو برغلا نم نيينامثعلا

 يف نيوزقو يرلا قيرط ناكلسي ناكلملا ناذه ناكو

 كبزوألا لاتقل ناسارخ ىلإ ناجيبرذآ نم امهتاكرحت
 نم هب عتمتت امل بسامهط كلملا مامتها نيوزق تلانو



 لك

 كارتألا ىلوتسا نأ دعب ًاصوصخ «صاخ عقوم

 دقف مث نمو «ناجيبرذآ يضارأ بلغأ ىلع نوينامثعلا

 اذكهو «ةنيدملا هذه ىلإ همكح زكرم لقن ىلع مزع
 .ه4560 ماع يف ةيوفصلا ةلودلا ةمصاع نيوزق تحضأ

 ةمصاع نيوزق باختنا نأشب قلعتي اميفو
 ام ©2015 ندراش يسنرفلا حئاسلا ركذي «نييوفصلل

 نع عافدلا نم بسامهط كلملا سئي امدنع  :يلي

 نيوزق ىلإ مدق «ناميلس ناطلسلا تالمح هجوب زيربت
 نم ةبسانم ةنيدم اهيف ىأر هنأل ءهل ةمصاع اهنم ذختاو

 دروللا بتكيو .لوصفلا:عيمجلو يحاونلا فلتخم

 :«همكحل ًازكرم نيوزق بسامهط كلملا بختنا :نزرك

 . كارتألا نم نمأم يف نوكي هلعل

 يأ ءًاماع 0١ ةدمل ناريإل ةمصاع نيوزق تلظو

 يناثلا ليعامسإ كلملاو بسامهط مكح ةرتف لوط

 ىتح «لوألا سابع كلملاو هدئبادخ دمحم ناطلسلاو

 .ه5١٠١٠١ ماع ناهفصأ ىلإ هكلم ةمصاع ريخألا لقن

 ةمصاعلا لقن ببس (ارآ ملاع) باتك بحاص ركذيو

 ىتح ةلودلل ةمصاع نيوزق تناك :لوقيف ناهفصأ ىلإ

 ًانايحأ جرخي لوألا سابع كلملا ناكو ءه7١٠٠ ماع

 ءطاشنلاو ةيويحلا دادرتساو هيفرتلاو ةيلستلل ناهفصأ ىلإ
 صئاصخ كلذ لالخ دهاشو «كانه ديصلاب لغتشيف

 ظحالو «تايناكمإو تايلباق نم اهل امو ةقطنملا هذه

 لوادجلا ةرثكو ءاهلالخ يرجت يتلا دور هدنياز رهن هايم

 اهبحأف ,ناكم لك يف يرجتو رهنلا اذه نع عرفتت يتلا

 اهريمعت ررقو ءاهيف ةماقإلا ىلع مزعو ءاهب قلعتو

 .©")ه5١٠٠١ يف اهيلإ لقتنا مث نمو ءاهميظنتو

 نم ةمصاعلا لقن ببس نع كيب جورأ ثدحتيو

 ةنيدملا ”"'وفصأ ربتعت :هلوقب ناهفصأ ىلإ نيوزق
 ردجأ عقوملا ثيح نم يهو ءمجعلا قارع يف ةيسيئرلا
 يف عقت ذإ «:ةمصاعلاو زكرملا نوكت نأل اهريغ نم

 ةيذغت ىلع ةيلباقلااهلو «ةبصخ ةحيسف لوهس

 .044ص (يارآ ملاع> )١(

 نيوزق

 فارطألا نم اهيلإ رجاهت ىتلا ةريثكلا تاعامجلا

 لحملا ىف سحت تاعامجلا هذه تناكو ؛فانكألاو

 ,20©2بورحلا ةأطو نم ةحارلاب ديدجلا

 نوك وه عقاولل برقألا رمألا نأ ندراش ىريو

 «ةرواجملا نادلبلا حتف ىلع كاذنآ ًامزاع سابع كلملا

 ىتلا نادلبلا ىلإ برقأ اهنوكل ناهفصأ راتخا دقف كلذلو

 .اهحتف ىلع ًامزاع ناك

 لاقتنا دعب اهتناكم تدقف نيوزق نإف لاح يأ ىلعو
 مغرلا ىلع بارخلا ىلإ تلآو «ناهفصأ ىلإ ةمصاعلا

 ىف اهيف سابع كلملا ءافلخو نييوفصلا كولملا ةماقإ نم

 . نايحألا ضعب

 نود) هباتك يف كيب جورأ كلذ نع بتكيو (ةنطلسلا

 فلأ ةئام ةنيدملا هله ىف نكسي١ :ىلي ام (ىناريإ نوز

 ةعس ريوصت لجألو ءصخش فلأ 6٠" وأةلئاع

 .دجسم 0٠٠ اهتيفلأف اهدجاسم تيصحأ «ةنيدملا

 ناكس لكشتي :هلوقب نيوزق ناكس نع ثدحتيو

 دوجوم وه ام رارغ ىلع ةفلتخم نكامأ يلاهأ نم نيوزق
 قفز 5 3
 : «ملاعلا مصاوع عيمج ناكس يف

 ددع ذخأ .ناهفصأ ىلإ ةمصاعلا تلقتنا امدنعو

 ريسلا ركذي ثيحب «دارطضاب نيوزق يف صقانتي ناكسلا

 ماع يف امهرفس ءانثأ نتاكرم دود ريسلاو تدبره ساموت

 فلأ اتئام هنأب نيوزق ناكس ددع (م1578/ه0١1)

 هنأب «ةنيدملا هذه ناكس ددع ندراش ركذي امنيب . ةلئاع

 .صخش فلأ ٠٠١ وأ ةلئاع فلأ 1

 ءانثأ نيوزق يف ةينبألا نم ديدعلا ثدحتسا دقو

 قفو ىنب هنأب ندراش ركذي يذلا .يكلملا رصقلا ١(

 رصق وهو «يجنرطش طمن ىلع «يكرت رامعم ةطيرخ

 « هتايئزج رييغتو هعيسوتب سابع كلملا ماقو .ًادج ريغص

 )١( 59ص «كيب جورأ فيلأت (يناريإ نوز نود) باتك 5.

.576 
 ص (يناريإ نوُر نود) باتك (؟)



 نيوزق

 هذه ىدحإ ىمستو «باوبأ ةعبس يكلملا رصقللو

 اذه قئادح ندراش فصيو .(وياق يلاع) ب باوبألا

 نم قبي ملو .ةفاظنلاو لامجلا يف ةياغ اهنأب رصقلا
 (وباق يلاع) الإ رضاحلا تقولا يف رصقلا اذه باوبأ

 يلع) باب فلخ ريغص مسق الإ رصقلا قئادح نمو
 ىلإ هيلع ةتبثملا شوقنلاو بابلا اذه ءانب عجريو .(وباق
 طخب شوقنلا هذه تبتك دقو ءريبكلا سابع كلملا

 فلؤم ركذيو .يسابعلا اضر يلع فورعملا طاطخلا

 رصق ةباوب ىنب سابع كلملا نأب (يسابع يارآ ملاع)

 . "0(وباق يلاع ةباوب سفن اهنأ ودبي يتلاو) مكحلا

 رصقلا نم بونجلا ىلإ عقيو - :ةداعسلا ناديم )١(

 كلملا ةنطلس نمز يف ثدحتسا دقو «يكلملا

 0 ةيدافن) ةنيدعشمكا ناكل رألا تانعيل

 اذه عقوم نأب طزوئئه 2ءااد 7/2116 هلا الدورتيب ركذيو

 نم برقلاب عقيو «يكلملا رصقلا نع اليلق دعبي ناديملا
 لقت ناديملا اذه ةحاسم نأب ًاضيأ ركذيو (رازاب) ةلحم

 لقأ سيل هنكلو ,ناهفصأ يف ريبكلا ناديملا نع ًاليلق

 ىلع ؛هضرع فاعضأ ةثالث هلوط غلبيو ءالامج هنم
 لجأل هضرعو اذه هِلوطب ميقأ دقو ؛ناهفصأ ناديم رارغ

 ةدمعأ هيفرط ىلع تميقأ ثيح ؛ناجلوصلا ةبعل

 ركذيو .ةددحم لصاوفب اهضعب نع ةدعابتم «ةيرجح
 ةبعل ءارجإب ًانايحأ حمسي ناك كلملا نأب رخآ عضوم يف

 هذه يف كرتشي ناك كلذكو ء.هروضح يف ناجلوصلا

 .نايحألا ضعب يف باعلألا

 رمأ سابع كلملا نأب (يارآ ملاع) بحاص ركذيو

 هغارف دعب ءهيف حيباصملا قيلعتو «ةداعسلا ناديم نييزتب

 ناكو ءه١٠١٠١“ ماع نيوزق ىلإ هعوجرو ناليك ةنتف نم

 ."7*7قبقلاو ناجلوصلا ةبعلب موقي سابع كلملا

 )١( «يناثلا دلجملا (يارآ ملاع) ص١١١١.

 .١١5ص «ءلوألا دلجملا (يارآ ملع) (؟)

 ناديملا طسو عضوت ةيلاع ةبشخ يهو :قابق وأ قوباق وأ قبق 60

 . (مجرتملا) مهماهس ناسرفلا اهيلع قلطي مث ةقلح اهيلع عضوتو

 .444ص لوألا دلجملا (يسابع يارآ ملاع) (5)

 ا

 ناديم ىف لافتحالا ةماقإب رمأ هنأب ءًاضيأ فيضيو

 006 05 داع دمحم ناطلسلا هنبا ةدالو دعب .ةداعسلا

 موقي ناك سابع كلملا نأب ءرخآ عضوم يف لوقيو
 :©0ناديملا اله يف ًايموي قبقلا ةبعلو ناجلوصلا ةبعلب

 مدق 7٠٠١ غلبي ناديملا اذه لوط نأب ندراش ركذيو

 هنأب ركذيو «كلملا ناديمب هيمسيو مدق ٠٠١ هضرعو
 ناديم هئانب يف هبشيو «ليخلا تاقباسم لجأل ميقأ

 . ناهفصأ يف كلملا

 ءارفس ناك لوألا بسامهط كلملا نمز يفو

 نوقتليو نيوزق ىلع نودفاوتي ةيبنجألا لودلا ولثممو
 م0608 نوسنيك نج ينوطنأ مدق ًالثمف «كلملاب اهيف

 الثمم (م15175١) ه4594 ماع يف نيوزق ىلإ 02

 داجيإ وه هترايز نم فدهلا ناكو «تيبازيلإ ةكلملا نع
 دالبلا نم جرخأ هنكلو «نيدلبلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا

 «ةيحيسملا ةنايدلا قئنتعي هنوكل بسامهط كلملا نم رمأب

 مارتحاب نيوزق يف لبقتسا هنأب كيب جورأ ركذي نكلو

 نيف نيوزق ىلإ مدق كلذكو "7كلذ نم مغرلا ىلع
 الاسععهاتم .ى.0*خاعوذدصلعف يردناسلاد .ا .اويتنج

 كلملا ضيرحت لجأل «ةيقدنبلا طالب نع ًالثمم
 ةريزج لالتحا ددصب اوناك نيذلا كارتألا ىلع بسامهط

 .اضيأ ةجيتن نود ةئيهلا هذه تداعو «صربق

 لودلا ءارفس لبقتسي بسامهط كلملا ناكو

 كيب نانس لبقتسا ًالثمف «ةداعسلا ةقيدح ىف ةيمالسإلا

 ىنوناقلا ناميلس ناطلسلا هدفوأ امنيح :ةقيدحلا هذه ىف

 ديزياب ناطلسلا لبقتسا كلذكو .0ناريإ ىلإ 5 ماع
 ءهيبأ نم ّرف يذلا ينوناقلا سراف ناميلس ناطلسلا نبا

 تميقأو «لجارو سراف فالآ ةرشع يف ناريإ ىلإ أجلو
 .ةقيدحلا هذه يف هفرش ىلع مئالولاو تالفحلا

 ىلثممو ءارفسلا لابقتسال الحم ناديملا اذه ناكو

 ًالثمف .ًاضيأ سابع كلملا نمز ىف ةيبنجألا لودلا

 .0775؟ص ردصملا سفن )١(

 .6١ص (يناريإ نوز نود) باتك (1)
 ١١6. ص لوألا دلجملا يسابع يارآ ملاع 9
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 «حلصلل اومدق نيذلا « ةينامثعلا ةلودلا ولثمم هيف لبقتسا

 ينابسإلا ريفسلا نم لك ناديملا اذه يف لبقتسا كلذكو

 نومدقي ءارفسلا ءالؤه ناكو .وكسوم ءارفسو يدنهلاو

 اذه سفن يف هيلإ اياده نم هنولمحي ام سابع كلملا ىلإ

 .ناديملا

 يشاكلا نيدلا ءايض ازريملا مدق ٠٠١١ ماع يفو

 دنهلا كلم لبق نم «نيوزق ىلإ يفاوخلا رصن وبأو

 «قاوسألا نييزتو ةداعسلا ناديم يف حيباصملا قيلعتب

 ءالؤه ردابو مايأ ةدعلو ًاضيأ مئالولا سابع كلملا ماقأو

 سابع كلملا ىلإ مهعم اهولمح يتلا مهفحت ضرع ىلإ
 . 0 لبإلا روهظ ىلع ةداعسلا ناديم ىف

 ضعب نيوزق يف لبقتسي سابع كلملا ناكو

 نيح ًالثمف ؛ناهفصأ ىلإ ةمصاعلا لقن دعب ىتح ءارفسلا

 12ه8 ع3:0135 له اوروّكيف افليس ود ايسراك نود مدق

 ةلباقم بلطو 57١٠ا/ ماع ناريإ ىلإ 51172 "ق8

 «ناردنزام دالب نم دابآ حرف يف كاذنآ ناك يذلا كلملا

 ءاهيلإ همودق رظتنيل نيوزق ىلإ هذخأب سابع كلملا رمأ
 .اهيف هلبقتساو نيوزق ةنيدم كلملا لخد مث

 ةقيدح يف ًالفح يناثلا سابع كلملا ماقأ كلذكو

 لوسر اهيف لبقتساو ء«ه67١٠١ ماع يف (دابآ تداعس)

 . 7هيهاربإ كلملا ينامثعلا ناطلسلا

 ءارفسلل هلابقتسا ىلإ ةفاضإلاب «سابع كلملا ناكو

 اذه ىلإ روضحلاب ددرتي .ةداعسلا ناديم يف بناجألا

 اوظحيل ءةلودلا لاجر رابك هعم رضحيو «ناديملا

 ماودلا ىلع حيباصملاب ًانادزم ناديملا ناكو «هتلباقمب

 ىلاهألا هزنتل الحم ناديملا اذه ناكو «ءكلملا لجأل

 نم لك يفرط يف ةينبألا ضعب سابع كلملا ماقأ دقو

 ةينبألا هذه فرعتو «يبرغلا ناديملاو يقرشلا ناديملا

 .078ص لوألا دلجملا ءيسابع يارآ ملاع )١(

 .60 4ص (همان سايع) (؟)

 نيوزق

 :ًالئاق «كلذ نع هلافالد رتيب ثدحتيو «(امن ناهج) مساب
 ءلامجلا ةياغ يف نارصق ناديملا يفرط يف دجوي

 يناثلاو ءميرحلل وهو ؛ةيسادس كيبابش وذ امهدحأو
 هذه نم لك فلخ تميقأ دقو ؛هتالباقمو كلملا ةحارل

 نأب (يارآ ملاع) بحاص ركذيو «ةريبك قئادح ةيئبألا

 نيزت «ناديملا فارطأ ىلع نيكاكدلا نم ديدعلا كانه

 . 7 حارفالاو تالافتحالا تاقوأ يف حيباصملاب

 ةنانبلا هديه نأ ودبي "0(نوقنش ليحتل ةباعن 9

 ناقباط اهلو «لوألا بسامهط كلملا نمز يف تميقأ

 نمز يف ةيانبلا هذه تناكو .ناويإ قباط لكلو

 ءارفسلاو فويضلا لابقتسال الحم لوألا بسامهط

 نانس نأب (يارآ ملاع) بحاص ركذي ًالثمف ,ءبناجألاو

 لبقتسا «ينوناقلا ناميلس ناطلسلل مظعألا ريزولا كيب

 (9اهيف كلملل هايادهو هفحت مدقو «ةيانبلا هذه يف

 موي لوأ يف ةيانبلا هذه ىلإ سابع كلملا مدق كلذكو

 .2'ةلودلا ناكرأو ءارمأ عيمج اهيف لبقتساو همكح نم

 نيطالسلا جيوتتل ًاعضوم ةيانبلا هذه تناكو

 نم موي دعب رديح ازريملا اهيلإ مدق ًالثمف «نييوفصلا

 جوتنو 164 ماع رفص ١5 موي يف بسامهط كلملا ةافو

 ىلع يناثلا ليعامسإ كلملا سلج كلذكو ,©اهيف

 ىلوألا ىدامج /11 ءاعبرألا موي يف اهيف جوتتو هشرع
 , 29944 ماع

 سأر دايعأ (نوتس لهج) ةيانب يف ماقت تناكو

 دايعأ نأب (يسابع يارآ ملاع) بحاص ركذيو ؛ةنسلا

 يف تميقأ 5١١١و ١٠٠هو ٠٠١4 ماوعأل زورون

 ءارمأو نيطالس اهرضحو «داتعملاك (نوتس لهج)

 .448ص لوألا دلجملا (يسابع يارآ ملاع) )١(

 .(مجرتملا) ًادومع نوعبرألا :(نوتس لهج) ةملك ينعت 69]

 .6١١©ص ردصملا سفن (9)

 .١ص ردصملا سفن (4)

 .193و ١7١ تاحفص ردصملا سفن (5)

 .”7”ص لوألا دلجملا (لوأ سابع هاش يناكدنز) باتك (5)



 نيوزق

 كلملا ةمدخ يف اوناك نيذلا ءارفسلاو فارطألا
 را ا

 ىعلا نيدايملا نمعف:نمو: :"؟بسأآ نادبسا(8)
 ناديم «يكلملا رصقلا فارطأ يف ةدوجوم تناك

 اذه نأب (يسابع يارآ ملاع) فلؤم ركذيو «(بسأ)

 رصقلا نم ءزج دعت يتلا «ميرحلا ةقيدحب لصتي ناديملا

 بناجلا وه ناديملا اذه عقوم نأ ودبي كلذلو ؛يكلملا

 :الئاق (يارآ ملاع) بحاص فيضيو .رصقلا نم يبرغلا

 رمأ «يناثلا ليعامسإ كلملا ىفوتامدنعو . . .»

 راشتنا نود ةلوليحلل ؟(بسأ) ناديم قالغإب نوباوبلا

 ا ب ننشفلا

 عراوش تاذ ؛ةريبك ةقيدح يهو : ةنجلا ةقيدح (0)

 نم ةفيثك ةيلاع راجشأ اهللظتو اهب طيحتو «ةضيرع

 يوتحي «ريغص ءانب ةمث ةقيدحلا هذه طسو ىفو .ورسلا

 كلذل «فويضلل عستي نكي مل نكلو «فرغ ةدع ىلع

 ضوح فارطأ يف شرفلا طسبب رمأي سابع كلملا ناك
 ريفس آ وروكيف اقليسود ايسراك نود لبقتساو «ةقيدحلا

 ماع ةقيدحلا هذه سفن يف ثلاثلا بيليف اينابسإ كلم

 مدق نيحو .؟؟9لوألا سابع كلملا لبق نم 017

 رمأ ٠6١7« ماع نيوزق ىلإ يناثلا سابع كلملا

 مث هيف قبقلا بصنو ةقيدحلا كلت يف عراش ثادحتساب

 . عراشلا كلذ يف ناجلوصلا ةبعلو ىقبقلا ةبعلب رشاب

 تناك تايانب نامث وأ عبس ةمث نأب «هينرفات لقنيو

 (نوتس لهج) ةيانب اهنمو «ةيكلملا ةقيدحلا يف ةدوجوم

 ةولخلا راد ةرامعو «لوألا بسامهط كلملا اهماقأ يتلا

 رقم نيب دجوت تناكو «لوألا سابع كلملا اهماقأ يتلا

 كلملا لبق تثدحتسا «تايانب ةدع بسأ ناديمو مكحلا

 سابع كلملا ثدحتسا «كلذ ىلإ ةفاضإلابو 0*2 سابع

 .505و 518و 577 تاحفص لوألا دلجملا (يسابع يارآ ملاع) )١(

 .ناصخلا ناديم ىنعت بسأ ناديم- )١(

 .501و 195 تاحفص لوألا دلجملا ءردصملا سفن ()
 .775ص ثلاثلا دلجملا (لوأ سابع هاش يناكدنز) باتك (4)

 .ا/١ص لوألا دلجملا (يارآ ملاع) باتك (5)
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 ديش كلذكو (ون ترامع) ةديدجلا ةيانبلا اهامسأ ةيانب

 . "7نيوزق يف ًاقدنف

 عطقني مل ,ءناهفصأ ىلإ ةمصاعلا لاقتنا دعيو

 ثكملاو نيوزق ىلع ددرتلا نع نويوفصلا نيطالسلا

 سابع كلملا اهيف فقوت ًالثمف ءتقولا ضعبل اهيف
 حتف نم هتدوع دعب «مايأ ةعضبل ١١١6 ماع يف ريبكلا

 كلت نم نيينامثعلا شويج درطو ناوريشو ناجيبرذأ

 دنعو .مجعلا قارع ىلإ كلذ دعب هعوجرو ؛«يحاونلا

 ناديم نيزو ءاهفارشأو اهنايعأ هلبقتسا ةنيدملا هلوخد

 0 علا

 وهو «نيوزق يناثلا سابع لخد ”٠١05 ماع يفو
 .دابآ يفص ناتسب يف لزنو «مكحلا هيلوت نم ماع لوأ

 رصقلا لخد مث «ةنيدملا جراخ ناك هنأ ودبي يذلا

 يلق مامإ لبقتسا ةنيدملا هذه يف هتماقإ لالخو «يكلملا

 ىلإ هقيرط يف ناك يذلا ناتسكرت مكاح كبزوألا ناخ

 تشمه) ةيانب يف لابقتسالا متو «ةمركملا ةكم ةرايز

 رصقلا تايانب نم ءزج اهنأ ودبي يتلا 20تشهب
 ةرم نيوزق ىلإ يناثلا سابع كلملا داعو .يكلملا

 .(؟7تقولا ضعبل اهيف ثكمو 15 يف ىرخأ

 راهدنقو تاره يف ناغفألا ضعب أدب امدنعو

 يف ةيناريإلا تاوقلا تلشفو ؛مهنايصعو مهدرمتب
 ماع يف يوفصلا نيسح ناطلسلا كلملا مزع .مهعدر

 مظعألا هريزو نكلو مهلاتقل هسفنب ريسلا ىلع ه٠

 نع داعتبالل «نيوزق ىلإ رفسلاب هحصن ناخيلع حتف
 «ناغفألا تامجهل ةضرع تناك امبر يتلا ناهفصأ

 نم هتاوق عمجب نيوزق يف موقيل «كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 لاتق نوذبحي هداوق نكي ملو .ناسارخو ناجيبرذأ

 مدق مث نمو ءمظعألا ريزولا يأر اوديأف ءناغفألا

 )١( يناثلا دلجملا ءردصملا سفن ص1١١١١.

 .له060 صو 8”7ص ء.لوألا دلجملا ردصملا سفن (0)

 . ةينامثلا نئانجلا ينعت تشبب تشه 6

 .8١1©25ص تراهكل فيلأت (ةيوفص ض هرقنا) باتك (4)



 م

 نيوزق ىلإ ماعلا كلذ سفن يف نيسح ناطلسلا كلملا

 ىلع ناغفألا ىلوتسا امدنعو .نينس ثالث اهيف ثكمو

 نبا ازريم بسامهط بره ءه76١1 ماع ناهفصأ
 عمج عيطتسي هلعل «نيوزف ىلإ نيسح ناطلسلا كلملا
 مرحم نم نيثالثلا يف اهيف شرعلا ىلتعاو ءاهيف هتاوق
 ,0ةهسابا دوقنلا برضو: ةنيسلا كلت نيقت قم

 يف هللا نامأ مساب ًاصخش يناغفألا دومحم لسرأو

 لزقلا نم لتاقم فلأو نييئاجلغلا نم لتاقم فالآ ةثالث

 ءاهيف يناثلا بسامهط كلملا لاتقل نيوزق ىلإ شاب
 نأ هنظل .ءبعللاو وهللاب ٍذئيح ًالوغشم كلملا اذه ناكو

 مث نمو نيوزق ىلع ناغفألا موجه نود لوحيس ءاتشلا

 ذالو ناغفألا مودقب ئجوفف «هدونج نم ًامسق فرص

 مالستسالا ىلإ نيوزق لهأ رطضاف ءزيربت ىلإ برهلاب
 لواحف ءأعامط الجر هللا نامأ ناكو .لاتق نود

 نع كلذ يف ناوتي ملو «سانلا لاومأ ىلع ءاليتسالا

 قطي ملف «لاومألا بابرأو ءايرثألا ءاذيإو بيذعت
 ءمهنم ددع لتقو ناغفألا ىلع ارمجهو ءًاربص يلاهألا

 ىلإ بره مث ثداوحلا كلت يف هللا نامأ حرجو

 . 9صخش ٠٠٠١ ىلتقلا ددع غلب دقو .ناهفصأ

 نمز يف اهراهدزاو اهلامج جوأ نيوزق تغلب دقل

 ىتح ؛ًاريبك أاوأش اهنارمع غلبو «نييوفصلا نيطالسلا
 ىفضأو .ةمسن فلأ 00 دودح يف اهناكس ددع ناك

 ىلإ ًالامج اهيلع سابع كلملاو بسامهط كلملا
 «ةليمجلا ةينبألا نم ديدعلا مهثادحتساب ءاهلامج

 ,كولملاب نودتقي مهؤارمأو نييوفصلا رابك ناك كلذكو

 بناج نمو «ةمخفلا ةليمجلا ةينبألا نم ديدعلا نوميقيف

 «قدانفلا ةماقإ يف أببس يراجتلا اهراهدزا ناك رخآ

 نأب فيضيو سرادملا يه ةنيدملا ةينبأ لمجأ نأب ىريو

 «(ناطلس ةفيلخلا) ةسردم يه سرادملا هذه لضفأ

 (ةيوفص ض هرقنا) باتك كلذكو ,«١٠ص (يردان خيرات) )00(

 .77"ص تراهكل فيلأت

 .57؟60 ص (ةيوفص ض هرقنا) باتك (؟)

 نيوزف

 ذختي «ةنيدملا يف ةليمج ةينبأ ةمث نأب كلذك فيضيو
 يذلا يكلملا قدنفلا اهربكأو «ةيمومع قدانف اهنم

 .ةفرغ يوحي

 ةنطلس نمز يف نيوزق راهدزا نم مغرلا ىلعو

 ىلإ هتافو دعب تضرعت اهنأ الإ بسامهط كلملا

 يف هتفالخ ىلع نييوفصلا ءارمألا عازن ببسب «بيرختلا

 دعب شرعلا ىلع رديح ازريملا سلج ثيح .شرعلا
 ازريملا هيخأ وديؤم راثف .بسامهط كلملا ةافو

 ناجيبرذآ يف ةهقهق ةعلق يف ًائيجس ناك يذلا ليعامسإ

 مهل تناك نم لك لتق ىلإ ءالؤه دمعو «هيبأ نم رمأب

 ىلوتو نيوزق ىلإ هسفنب ليعامسإ مدق ىتح ءهعم ةوادع
 ,985 ماع رفص نم نيرشعلاو سماخلا يف اهيف مكحلا

 كلملا ةافو نيب ام ةرتفلا قرغتست مل ةقيقحلا يفو

 مكحلا يناثلا ليعامسإ كلملا يلوتو لوألا بسامهط

 . 0"2هايأ ةرشع نم رثكأ

 ءانثأ نيوزق اولخد نامكرتلا نأب كيب جورأ ركذيو

 اورشابو اهيلع اولوتساف ؛هدنبادخ دمحم كلملا ةنطلس

 ازريملا اونيعو .ءبلسلاو بهنلاو لتقلا لامعأب

 اوثكمو ءًاكلم هدئبادخ دمحم ناطلسلا نبا بسامهط

 ةلود لامع عيمج اولزعو ءءاتشلا لصف لاوط نيوزق يف

 .مهنع الدب نيرخآ ًاصاخشأ اونيعو دمحم ناطلسلا

 دمحم ناطلسلل رخآلا نبالا  ةزمح ازريملا مدق ىتح

 لقتعاو ءاهنم نامكرتلا درطو عيبرلا لصف يف نيوزق ىلإ
 .(97توملأ ةعلق يف بسامهط ازريملا

 يف شرعلا ىلإ لوألا سابع كلملا لوصو ناكو
 تيايعماو «تافالخلاو ىضوفلل ةياهن ه945 ماع

 .اهراهدزاو اهقنور نيوزق

 «لزالزلا ببسب ةحداف رارضأل نيوزق تضرعت دقو

 هذه يف تئدح دقو ءًاقباس اهضعب ىلإ انرشأ دقو
 نر ةحداف رئاسخ اهيف تثدحأو ةديدش ةلزلز ةئيدملا

 )١( لوألا دلجملا (يسابع يارآ ملاع) ص١195.

 ص (يناريإ نور نود) باتك (؟) 0"77.



 نيوزق

 يف كلذ ناك امبرو) يناثلا سابع كلملا نمز يف ًاريبك

 ,©20(ه8١1 ماع

 :يهف نيوزق يف تثدح يتلا ىرخألا لزالزلا امأو

 .اهنع ةجتانلا رئاسخلا

 ثلث ىلع تتأ «ةلزلز ه٠ ماع يف تثدح )١(

 .«نونهك يقوجلسلا ريمألا نأب «ندراش لقنيو «ةنيدملا

 نحاس كلو "1اس تالق دعب نقازكلا اد اع

 . ةلزلزلا هذه ىلإ رشي مل نيودتلا

 يلاهأ نم ريثكلا ىلع تضق اهنأو ءهه6511 ماع

 .اهتينبأ نم ربكألا مسقلا ىلع تتأو ؛ةنيدملا

 يف تثدح ىرخأ ةلزلز نأ ءندراش ركذي (4)

 ثدحت مل اهنكلو م77١١ ماع يأ 057 ماع نيوزق

 . ةريبك ارارضأ

 روكشأو نامليد يف ةديدش ةلزلز تثدح «ه/8/5 ماع
6 

 . 2 رابدورو

 ةلزلز تثدح 2105 ماع مرحملا رهش يفو (0)

 ةايحب تدوأو رابدور ةيحان نم ىرق سمخ يف ةبيهر

 كلملا ةنطلس نمز يف يأ ٠١49 ماع يفو (0)

 ةايحب تدوأو «نيوزق يف ىرخأ ةلزلز تثدح «يفص

 0 يسال نفل 1

 :لويسلا

 نينثالا ةليل يف ةنيدملا يف ميظع ليس ثدح

 ماع ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو ثلاثلل قفاوملا

 )١( (همان سايع) ص7١.

 .798ص (ندراش همانتح ايس) باتك (؟)

 .168صو 457ص .يشعرملا  ناليك خيرات (؟)

 .١؟١ص لوألا دلجملا (يرصان مظتنم) باتك (:4)

 .٠١9١ص ءردصملا سفن (5)

 ما

 . (رهبأ برد) ةلحم نم راد ىفلأ تفرجو ه6

 ليس ثدح 21١١51 ماع ةيناثلا ىدامج 8 يفو

 نم راد فالآ ةثالث ىلع ىتأو «نيوزق يف رخآ بيهر

 بهذملا اونلعأ دق نويوفصلا نيطالسلا ناكو

 ا ؛ناريإ يف ًايمسر أبهذم يعيشلا

 ات ا ب ولا

 ةينيدلا ةينبألا ةماقإب اورشاب مث نمو ءمهنم ةعيشلا

 .دجاسملاو تاداسلا ةحرضأ عيسوتو دييشتو

 ىلع اوناك نيوزق لهأ رثكأ نأب نوخرؤملا لقنيو
 مهبهذمل ًاريثك نوبصعتي اوناكو «يعفاشلا بهذملا

 نيسادنفلا قببو مهدنم تاعاوشلا رهكأو "1
 غلب دقو .تاذلاب بصعتلا اذه ىلإ دوعت نييليعامسإلا

 بهذم نأ «وربأ ظفاح لقني ثيحب ًاريبك ًادح مهيصعت

 يذلا وتياجلوأ نم رمأب ناريإ عيمج يف رشتنا عيشتلا
 الإ كلذ نم نئثتسي ملو «عيشتلا بهذم راتخا

 . يو

 ةيوفصلا ةموكحلل ًازكرم نيوزف تحضأ امنيحو
 ةنيدملا هذه يف سانلا ذخأ ؛يعيشلا بهذملا تاذ

 ةيدبللا يل كجازر بعسدملا اذه ىلإ جيردلاب هول رح
 ناكو «(ةمئألا لسن نم)تاداسلا ةحرضأو ةينبأ

 هذهب ةصاخ ةيانع نوئتعي نويوفصلا نيطالسلا

 ءاهيلع اوراس يتلا مهتسايس عم ًاماجسنا ؛ةحرضألا

 كالمألا اهيلع نوفقويو «رباقملا اهبناجب نوميقي اوناكف

 اهب ةيانعلا نولوتي ًامدخ اهل نونيعيو «يضارألاو
 تاداسلا ضعب ةحرضأ ترهظ اذكهو ءاهيلع ظافحلاو

 نيفرشم مهسفنأ نيعفتنملا ضعب نيعو ةرتفلا هذه يف
 . اهيلع

 نيوزق ىف تينب ىتلا ةينيدلا راثآلاو ةينبألا تناكو

 .الالا/ ص (هديزك خيرات) )١(

 .507ص خيراوتلا عماج (؟)



 مّ

 يف تممرو ترمع وأ «نييوفصلا نيطالسلا ةرتف ءانثأ

 - :يه مهئامز

 عماجلا دجسملل يلامشلا ناويإلا دييشت )١(

 نمز يف كلذ مت دقو «هيفرط يف ناترانم هعمو «ريبكلا

 يف يأ ٠١59 ماع يفو ءيوفصلا بسامهط كلملا

 يبونجلا ناويإلا ديش يناثلا سابع كلملا ةنطلس نمز

 يف عقيو .ءدجسملا تاناويإ لمجأ نم وهو .دجسملل
 كلملارمأه١ ماع يفو .ةيشاترامخلا ةروصقملا

 سفن يف بصنو «يبرغلا ناويإلا ءانبب يوفصلا ناميلس
 «ناويإلا كلذ لخدم ىلع رمرملا نم ًارجح ماعلا كلذ

 نم ناكملا ءافعإب ةيضاقلا رماوألا هيلع بتك دقو

 .ةميمذلا عدبلا عنمو بئارضلا

 ةينبأ نم هنأب ندراش ركذي  :هاشلا دجسم (1)

 لمكأ مث ليعامسإ كلملا هئانبب رشاب دقو يوفصلا دهعلا

 مث ءدعب اميف كرت هنكلو ءلوألا بسامهط كلملا هءانب

 ءانبب رمأ يراجاقلا هاش يلع حتف نأب نزرك دروللا لقني
 00 سما

 يبرغلا بناجلا يف عقاولا يلع هجني دجسم ()

 ليعامسإ كلملا ءانب نم هنأ دقتعيو (ةيربمغيب) عراشل

 كلملا نمز يف ناك دجسملا اذه نأ ودبيو «لوألا

 .يكلملا رصقلا ميرحب ًاصاخ لوألا بسامهط

 بناجلا يف عقتو  :ةيربمغيبلا ةسردملا (5)

 يقرشلا بناجلا يفو (نوتس لهج) ةقيدح نم يبرغلا
 ةحاس نم لامشلا ىلإو «يلاحلا (ةيربمغيب) عراشل

 يقت وراس رمأب ديش دقو ءاهب لصتم وهو (ةيربمغيب)
 .ه54١٠١ ماع يف يناثلا سابع كلملا ريزو

 بناجلا يف عقتو ناطلس ةفيلخلا ةسردم (5)

 «ريبكلا عماجلا دجسملا لباقمو كلملا ناديمل يقرشلا

 كلملل مظعألا ردصلا ناطلس ةفيلخلا رمأب تديش دقو

 هذه مسا ندراش ركذيو .«ه74١٠١ ماع «يناثلا سابع

 . اهراثآ تلازو دعب اميف تفتخا اهنكلو «ةسردملا

 )١( (ةيطخلا ةخسنلا) (ناريإ ةلأسمو ناريإ) باتك .

 نيوزق

 . ةلئ6 اضرلا مامإلا نبا نيسح ريمألا ةربقم ()

 يف نفدو هرمع نم ةيناثلا ةنسلا يف نيوزق يف يفوت يذلا

 رباقم رثكأ نم ةربقملا هذه ربتعتو 7-5-0-5 ةربقم

 .نيوزق يف ةرهش تاداسلا

 ىلع جرع اضرلا مامإلا نأب نوخرؤملا لقنيو
 راد يف لزنو ١ ماع ناسارخ ىلإ هرفس يف نيوزق

 كلت سفن ىف هنبا ىفوتو .يزاغلا ناميلس نب دواد

 ادلا

 نيسح ريمألا ةربقم ءانب ددج ء«ه١٠ 4٠ ماع يفو

 ىلع ءايبسن ةيلاع تناك يتلا ( ك3 اضرلا مامإلا نبا)

 ء«بسامهط يوفصلا كلملا ةنبا مككيب تنيز دي

 ريمألا ةربقم يف دجويو .ةريبك ةباوب اهل تثدحتساو
 يوفصلا كلملا نمز ىلإ دوعي عئار ينف لمع نيسح
 رثألا اذه لازي الو ءه951/ ماع يف خرؤمو بسامهط

 .هسفن كلملا اذه نم رمأب عنص دقو نآلا ىلإ ًادوجوم

 دوعي رازملل يبشخ حيرض كلذ ىلإ ةفاضإلاب دجويو
 .ه76١1١ ماع ىلإ هخيرات

 هذه يف نييوفصلا نيطالسلا دحأ ربق دجويو

 . يناثلا ليعامسإ كلملا ربق وهو «ةربقملا

 ىايملا ةحيحش تناك نيوزق نإف افنآ انركذ امكو

 دعب ًاصوصخ «سانلا ةجاح دسل اهؤام يفكي داكي الو

 اهناكس ددع دادزاو ةيوفصلا ةلودلا ةمصاع تحبصأ نأ

 رداب كلذلو «هايملا ىلإ سانلا ةجاح تدادزا يلاتلابو

 ىلإ نوريخلا صاخشألاو نويوفصلا نيطالسلا

 (ير هار) تالحم نيب ربنهك ةربقم عقوم يفوتسملا هللا دمح ددحي )١(

 بونجلا ىلإ عقي ةنيدملا روس نأب ركذيو «ناتسرهشو قادرأ يفو
 . ةربقملا هذه نم

 نم ديدعلا روبق مضت ةربقملا هذه نأب كلذك يفوتسملا فيضيو
 خيشلاو جاسنلا ريخو ينيوزقلا ثدحملا هجام نبا لثم ءاملعلا

 نيدلا يضر خيشلاو يلازغلا دمحأ خيشلاو يورهلا هبنتس ميهاربإ
 يكليكلا نيدلا رون خيشلاو يناداشلا ركب بأ هجاوخلاو يناقلاطلا

 يعفارلا نيدلا مامإ هجاوخلاو نامزلا نيع نيدلا لامج هجاوخلاو

 ءاملعلاو ةمئألا رابك نم ديدعلاو رافغلا دبع نيدلا مجن انالومو

 .اهدعب امو 8٠١ ص (هديزك خيرات) -



 نيوزق

 تناك يتلا تاونقلا ىلإ ةفاضإ «تاونقلا ثادحتسا

 تناك تاونقلا هذه نمو .ًاقباس ةنيدملا ىف ةدوجوم

 ةانق كلذكو ءريبكلا سابع كلملا ا ىتلا ةانقلا

 رداب كلذكو . يناثلا سابع كلملا اهقش ىتلا (نابايخ)

 ةانملا نرحل ةيسقلا قبافوزيسملا فادح: لإ الزيغ
 يف اهفرص ضرغل راطمألا هايمو ءاتشلا لصف يف

 بناج يف ميقأ يذلا عدوتسملا اهنمو «ىرخألا لوصفلا
 يوفصلا كلملا ةنطلس ءانثأ ريبكلا عماجلا دجسملا

 دحأ هثادحإب ماق دقو ,«ه97١٠ ماع يف يأ ناميلس

 .ناخ يلع ىعديو هرصع تايصخش

 )١١54- ردان ةموكح نمز ىف نيوزق تناكو

 همم هدة اا كر ورز نه مير

 نكت مل يعيبطلا نمو ءًايصخش ءالؤه مهنيعي ماكحل
 نيقباسلا اهراهدزاو اهقنور ةرتفلا هذه يف شيعت نيوزق

 لاقتنا ريثأتو ةأطو تحت شيعت لازت ال تناك اهنأل

 هاش ردان كلملا نكي ملو .ناهفصأ ىلإ اهنم ةمصاعلا

 ةيلخادلا بورحلاب هلاغشنا ببسب دالبلا رامعإب امتهم

 يذلا دنز ناخ ميرك ناك كلذكو .ةرمتسملا ةيجراخلاو

 الإ متهي مل ثيح ءهتموكحل هرقم زاريش نم ذختا
 ًائيش نيوزق قلت مل مث نمو ءاهدحو زاريش ءانبو رامعإب
 اهراثآو اهتايانب تذخأ لب «ةرتفلا كلت يف ةيانعلا نم

 ماع يف الإ مهللا ءاهب ةيانعلا دوجو مدعل مدهتتو لكآتت
 راوجب ةسردم ناخ يدرو ىلوملا ماقأ ثيح ه1

 جاحلا وهو هدادجأ ضعب هأشنأ يذلا دجاسملا دحأ

 مساب ةسردملا هذه تفرعو ٠١55 ماع يف ناخ وراس

 .ناخ يدرو ىلوملا ةسردم

 ةلودلا ىلع يراجاقلا ناخ دمحم ىضق امدنعو

 «ناسارخ يف ةيراشفألا ةلئاعلا دارفأ رخآ لتقو ةيدنزلا

 «جيردتلاب هتعاط يف نولخدي نودرمتملاو ةاصعلا ذخأو

 مامتهاب نيوزق تظحو «.هل ةمصاع نارهط بختتنا

 قيرطلا ىلع عقت اهنوكو ءزيمتملا اهعقومل صاخ

 كلذكو ء؛ناريإ برغو ناجيبرذآو ناليك ىلإ ةيدؤملا

 ةماقإ دعب ًاصوصخ «هب زيمتت يذلا يراجتلا عقوملل

 م

 نييعت مامتهالا اذه ةيآو .ايسور عم ةيراجتلا تاقالعلا

 هذه ىلع ًاماكح نيطالسلا نم نيبرقملاو ءارمألا

 . ةنيدملا

 رهش يف ةنيدملا تراز يتلا (اوفالويد) مادم وزعتو

 روطتو راهدزا_(ه994١1) م١188 ماع نم سيام

 عضوم يف عقت اهنأب لوقتو يفارغجلا اهعقوم ىلإ نيوزق
 لامشو برغ نم ةيتالا لفاوقلا نم ديدعلا هربع رمي

 نيوزق قيرط نوكلسي نويبوروألا ناك كلذكو ء؛دالبلا

 داجيإ لجألو .لوصفلا عيمج يف رفسلل ًابسانم هنوكل
 ىلإ مهرفس يف بناجألا ءارفسلا ةحارتسال عضوم

 . ضرغلا اذهل نيوزق يف اقدنف كلملا ماقأ «نارهط

 ندملا نم ربتعت نيوزق نأب نزرك دروللا ركذيو

 اهلخدي ةيناريإ ةنيدم لوأ اهنأب لوقيو «ناريإ يف ةريبكلا
 . تشر دعب يتأتو ايسور نم مهمودق لاح يف بناجألا

 روصق يف نوميقي نويراجاقلا ماكحلا ناكو

 اماذإو .مهرصع يف ةمئاق تلظ يتلا «نييوفصلا

 اوناك مهنإف ريمعتو ميمرت ىلإ روصقلا هذه تجاتحا
 ةنطلسلا دعس رمع ًالثمف «كلذب مايقلا ىلإ نوردابي
 دعب ء2ه٠ 7 ماع يف (نوتس لهج) ةيانب نيوزق مكاح

 ىف ةلودلا دمتعم داهرف ازريملا لقني امك) تلكآت نأ

 شوقبلا يفتح كفو  (ليلدلا ةلافكو ليبسلا ةيانه كات

 هذه دعب ؛«صجلا نم ةقبط تحت ةيانبلا هذهل ةليمجلا
 .نيوزقل فحتمك مويلا مدختستو تاريمعتلا

 ريقعلاا ىلإ دوعت «دحاو قباط تاذ ةيانب ةنينكو

 نم رمُيو ؛وباق يلاع) ةباوب لباقم يف يهو .يراجاقلا
 ءريبك ناتسب يهو «ةيردانلا ةحاسلا ىلإ لوصولل اهلالخ

 فرعي الو ,هطسر يف ةيلاعو ةريبك ةيانب ىلع يوتحي
 نيح يف «هاش ردان ىلإ اهباستنا ببس ةقدلا هجو ىلع

 ين ترمع دقو ءيوفصلا رصعلا ىلإ دوعت اهنأ دقتعُي
 ىنح ةيناث ةرم بارخلا ىلإ تلآ مث يراجاقلا رصعلا
 سف ةيرذانلا ةجانسلا قرش: ىف ةحان ةقثو: : افاقت فلا

 يقل يلع ريمألا ةيلبأ نساسبأ قليوب« ةيكرلا ةحاعلاا
 «نيورقل امكاخت هلاذلا ناك يذلا «ةلودلا نكر ازريملا
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 ىمست :ةيرداتلا ةيبارنلا يرق نف ىرخأ ةعاسدجوتو

 7 روخ طاع

 مهفالسأ ىطخ ىلع نويراجاقلا نيطالسلا راسو

 دجاسملا نم ةينيدلا ةينبألا ةماقإ ىف نييوفصلا

 وأ «نيوزق يف ءايلوألاو تاداسلا ةحومار نارا دلو

 ليبس ىلعو .اهيف ةدوجوملا ةينيدلا ةينبألا ميمرتو ريمعت
 رمم ةدمعأ دحأ ىلع رمرملا رجح نم حول بصن لائملا
 ةيشاترامخلا ةروصقملا ىلإ يدؤي يذلا ىبونجلا ناويإلا

 بتكو ء«ه118١١ ماع يف ةرضكلا عباجلا يملا

 .بئارضلا نم ناكملا ءافعإب هاش يلع حتف رمأ اهيلع

 دمحم كلملا ةنطلس نمز يف يأ ١15١ ماع يفو

 ميمرت ىلإ ةلودلا نكر ازريملا دمع .«يراجاقلا هاش

 ماع ينب يذلا عماجلا دجسملل ةيقرشلا ةباوبلا

 اها

 دعس ناخ رقاب ماق 7١15و 171١1 يماع يفو

 يلامشلا ناويإلا ءانب ةداعإب نيوزق مكاح ةئنطلسلا

 ناكو ءهيف تارييغت ثادحإو ريبكلا عماجلا دجسملل

 هاش نيدلارصان كلملل مظعألا ردصلا نم رمأب كلذ

 .ناخ رغصأ يلع ازريملا

 تارجحلا نم ديدعلا ىنب «نييراجاقلا نمز ىفو

 دوم قسم ف ةنيدلا مولعلا تالطل ةييعملا

 ميقأو ءاهكرت دعب بارخلا ىلإ تلآ اهنكلو «ةيرديحلا
 .ةديدج ةيوناث ةسردم ًاريخأ اهناكم يف

 لالخ نيوزق يف تيئب يتلا دجاسملا مهأ نمو

 ىلإ هؤانب بسنيو .(هاش دجسم) يراجاقلا رصعلا

 هنكلو «نييوفصلا بسامهط كلملاو ليعامسإ كلملا

 يراجاقلا هاش يلع حتف رمأف «هكرت دعب ةبرخ ىلإ لآ
 . هئانب ةداعإب

 - :يه هاشلا دجسمل تاباوب ثالث ةمئو

 ةنيزمو ةليمج ةباوب يهو ءةيلامشلا ةباوبلا ()

 رمأب تبتك دقو «قيلعتسنلا طوطخو ةليمجلا شوقنلاب

 نيوزق

 رخآ يف 5١7١ مقر دهاشيو «يراجاقلا هاش يلع حتف

 .١؟؟١ وه دوصقملا نأ رهظيو ةباتكلا

 «يئاسنلا قوسلا ىلع حتفنت يتلا ةيبرغلا ةباوبلا ()

 فراخزو شوقن ىلع يوتحتو ًاضيأ ةليمج ةباوبلا هذهو

 ماع هنأ رهظي ءاهالعأ يف ١١١١ مقر دجويو ةليمج

 ىلع حتفنتو ةريغص يهو ةيقرشلا ةباوبلا ©
 نم ةلودلا دعس قوسب قاقزلا اذه لصتيو «قاقز

 هذه ةهجاو ىلعو .«بونجلا نم ريزولا قوسبو لامشلا

 ودبيو 2.57١ مقر اهعمو .ءطوطخو شوقن دجوت ةباوبلا
 .١؟؟1 هنأ

 بناج لك يفو «لكشلا ةعبرم دجسملا ةحاسو

 ةروصقمب يبونجلا ناويإلا لصتيو .ٍلاع ناويإ ةمث اهنم
 ةاطغم يهو ءاهالعأ يف ةميظع ةبق تاذ ةيلاع

 اهنمو «فراخزلاو طوطخلاب ةنطبمو ءاسفيسفلاب
 اهرخآ يفو «خسنلا طخب تبتك يتلا تايآلاو ثيداحألا

 17١١. مقر

 رصعلا ءانثأ نيوزق يف تينب يتلا سرادملا نمو

 ىهو قالمق ةلحم ىف ةعقاولا رادرس ةسردم ؛يراجاقلا

 ماخ ىف اهديتع دقو و ةنيداملا لف: ةليمشلا نيرادكلا رو
 نم امهو «ناخ نيسحو ناخ نسح ناوخألا ه١

 نم ةسردملا نوكتتو .يراجاقلا هاش يلع حتف داوق

 لصتيو .ةينيدلا مولعلا بالط نكسو ةساردلل نيقباط

 يشاكلاب ةنيزم ةيطورخم ةبق وذ دجسم بونجلا نم اهب

 رتملا اهلوط غلبي ةيبهذ ةعطق اهيلتعتو «نوللا يزوريفلا
 . ةلبقلا ةهج ديدحتل

 اوناك نييراجاقلا نيطالسلا نإف ءأفنآ انركذ امكو

 «ةينيدلا ينابملا ثادحإ يف نييوفصلا كولملا نوراجي

 ءاهميمرتو اهريمعتل نوعسيو .ةمئألا ءانبأ ةحرضأ اهنمو

 ةباوب ءانب ه0 ماع يف ةنطلسلا دعس داعأ ًالثمف

 كلملا تخأ مكيب تنيز اهتنب يتلا ءنيسح ريمألا

 ماق ه197١ ماع يفو .يوفصلا لوألا بسامهط

 ريبكلا ةربقملا ناويإ نييزتب ينيمألا رقاب دمحم جاحلا

 . جاجزلا حاولأب ةباوبلل لباقملا



 نيوزف

 ةدع يراجاقلا رصعلا ءانثأ نيوزق يف تينب دقو

 تناك ام ًابلاغو «سانلا ضعب دي ىلع «تاناويإو تاعاق

 رطألاو باوبألاب دوزتو «فراخزلاو جاجزلاب نيزت

 موحرملا اهانب يتلا نيينيمألا ةينيسح اهنمو «ةليمجلا
 ءه1116 ماع دودح يف ينيمألا اضر دمحم جاحلا

 راثآلا نم مويلا دعتو «يولوم عراش نم برقلاب عقتو
 يف عقاولا يوقتلا ديسلا تيب كلذكو «نيوزقل ةيخيراتلا

 ةيلاعلا باوبألا ىلع يوتحي ثيح (هبس) عراش
 يف ىرخأ راثآ ةمثو «ةسيفنلا رطألاو ةليمجلا فراخزلاو

 بارخلا ىلإ اهقيرط يف اهنكلو «ليبقلا اذه نم نيوزق

 . اهب ينتعي نم دوجو مدع ببسب

 نييراجاقلا نمز يف هايملا نزاخمب لمعلا رمتساو

 نوريخلا ناك ثيح .لبق نم رمألا هيلع ناك امك

 دسل تاعدوتسملاو نزاخملا هذه ةماقإ ىلإ نوردابي

 نزاخملا هذه رثكأو «ةنيدملا تالحم يلاهأ تاجاح

 وهو «(ير هار) ةلحم يف عقاولا رادرس نزخم وه ةرهش

 ناخ نسح امهو امهركذ فنآلا نيوخألا سفن ءانب نم

 يف هؤانب مت دقو «هاش يلع حتف داوق نم ناخ نيسحو

 ةجرد 148 يذ ملس ىلع يوتحيو ء«ه51١١1/ ماع

 هايملل رخآ انزخم ناوخألا ناذه ماقأو .ةريبك ةبق هيلتعتو

 ١5179 ماع يف رادرس ةسردم لباقم قالمق ةلحم يف

 ها١١؟414 ماع يفو .ةجرد 727 يذ ملس ىلع يوتحيو

 هار) ةلحم يف هايملل انزخم ميكح ازريملا جاحلا ماقأ

 ةنس يفو .ةجرد "6 يذ ملس ىلع يوتحيو (نامج

 اذ هايملل ًاعدوتسم رك هزوك مظاك جاحلا أشنأ ه7

 .نيوزق يف هايملا تاعدوتسم ربكأ نم وهو «ةجرد +

 كاذنآ نيوزق يف تميقأ يتلا ىرخألا نزاخملا امأو

 ةسردمو دجسمب لصتي يذلا يلع هجنب هايم نزخم يهف
 2379 ماع لف ناضمر حاجلا هاتي دقو «يلع ةجش

 اباب جاحلا هانب دقو قالمق ةلحم يف اباب جاج نزخم
 يف اقأ الم جاحلا نزخسم ١776 ماع يف رك هشيش

 ماع يف نيسح جاحلا هانب دقو ؛«(ناديم دنفس وك) ةلحم

 نم هؤانب مت دقو «(هجوك ركرز) هايم نزخم _-ه 5
 .ه7564١ ماع هتافو دعب يلع حتف جاحلا لاومأ

 :اهتاباومو ةنيدملا روس

 ليبس يف ءاهدوجو ةيادب ذنم روسب نيوزق تطيحأ
 يديأ ىلع رمعي روسلا اذه ناكو «مليدلا تامجه ّدص

 وأ بارخلا هب بد املك تايصخشلاو ءارمألاو نيطالسلا

 روس ءانبب رمأ ديشرلا نوراه نأ افنآ انركذ دقو ءمدهنا

 رخف ريزو ماقأ امدنعو .ه104 ماع يف اقوب نب ىسوم

 نيب تبشن يتلا تافالخلا رثأ 4٠١ ماع يف بارخلل

 فيرشلا هرمعف «نيوزق يلاهأو يمليدلا ميهاربإ رالاس

 هددالا ماع يفو .هبارخ نم ماع دعب يرفعجلا يلع وبأ

 ءانب ؛يعفارلا هيوباب نيدلا مامإ دي ىلع ىرخأ ةرم ممر

 . يغارملا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 لظو ءًامامت روسلا اذه برخ لوغملا نمز يفو

 هينرقات ركذي ثيحب «نييوفصلا نمز ىتح هبارخ ىلع
 ندراشو ه١٠ 4" ماع نيوزقب ّرم يذلا م16

 روس ةمث سيل نأ 2٠١84 ماع اهب ّرم يذلا ةمهند

 ئدت هاش يلع حتف نمز يفو «ةنيدملا هذهب طيحي

 راثآلا ضعب الإ مويلا هنم قبي ملو .«ىرخأ ةرم مدهنا

 . ةنيدملا قرشو بونج يف ةطيسبلا

 ةمث «ةنيدملاب طيحت ىتلا ىنامثلا تاباوبلا نمو

 ريشيو ءنولملا يشاكلاب ةنيزمو ةليمج اهنم سمخ

 ؛(ناريإ ةلأسمو ناريإ) هباتك يف كلذ ىلإ نزرك دروللا

 «ناتنثا الإ تاباوبلا هذه نم نهارلا تقولا يف قبي ملو
 مت دقو ةنيدملا لامش يف عقت يتلا كشوك ةباوب امهادحإ

 ةلردلا دضع ريمألا لبق نم ه197١ ماع يف اهنييزت

 ديعأ دقو ء(ير هار) ةباوب ىرخألاو .«نيوزق مكاح

 ةطساوب يسمش يرجه 112417 ماع يف يشاكلاب اهنييزت

 .نيوزق ىف نفلاو ةفاقثلا ةرادإ
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 نبا لثم ءاملعلا نم ديدعلا نيوزق يف ىبرت دقو

 باتك بحاص يعفارلا مساقلا وبأ مامإلا هجاوخلاو هجام

 نب يلع) ناريبد نيدلا مجنو «نيوزق رابخأ يف نيودتلا

 ديبعو (ينيوزقلا يبتاكلا نسحلا يبأ يلع نب رمع

 ينوتسملا هّللا دمحو ينيوزقلا ايركز مامإلاو يناكازلا

 ربق وه ةبق هقوف تميقأ يذلا ديحولا ربقلاو «مهريغو
 (هسير هبني) ةلحم يف دوجوملا يفوتسملا هللا دمح

 طورخم لكش ىلع يهو « (زارد ةبق) مساب ةبقلا فرعتو

 .هلفسأ يف بعكم «يناوطسإ لكش ىلع بصتنت
 يهو «ةلحم ١4 ىلإ قباسلا يف نيوزق مسقنتو

 600 بكلائ
 0*١ يل

 تخردنبو ادنوخآ ةلحم )١(

 نيئاب ةلحم (؟)

 كشوك برد ةلحم (9)

 جميد وأ ةميد ةلحم (4)

 يغالب ةلحم (5)

 نازاس رونت ةلحم (6)

 نابايخ ةلحم (0)

 ير هار ةلحم (6)

 قالمق ةلحم ()

 ناحيرش قاقز وأ ناحيرش ةلس ةلحم )١(

 نالواس وأ دابآ خيش ةلحم )١١(

 ناديميوق وأ ناديم دنفسوك ةلحم (١١؟)

 كوالغم وأ لوالغم ةلحم )١(

 هسير هينب ةلحم )١5(

 راب قدنخ ةلحم )١١(

 ناغايد ةلحم (15)

 نامج هار ةلحم ٠(

 يتلا (نامج هار) ةلحم عقت «تالحملا هذه نمو

 .اهنم ١ا/ ركذي امنيب (ةلحم )١8 ددعلا نأ بتاكلا ركذي )١(

 نيوزق

 ةلحمو ةنيدملا قرش يف ناغماصب ًاقباس فرعت تناك

 (كشوك برد) ةلحمو يقرشلا لامشلا يف (هسير هبني)
 دنفسوك)و يبرغلا لامشلا يف دابآ خيشو لامشلا يف

 يف (كوالغم)و برغلا يف (قالمق)و (جميد)و (ناديم
 (ير هار)و بونجلا يف (راب قدنخ)و يبرغلا بونجلا

 اميف تالحملا ةيقب عقتو يقرشلا بونجلاو بونجلا يف
 . كلذ نيب

 نعو ءمك٠5١ نارهط نع نيوزق ةنيدم دعبتو

 ناذمه نعو مك ١74 ناجنز نعو مك1417١ تشر

 .مك89

 نيوزق ءاضق

 اهارقو اهيحاونو

 حوفس لهس يف عقت نيوزق نإف ءًافنآ انركذ امك

 اهلصفتو «بونجلا نم دئمارو لامشلا نم زربلأ لابج

 قرشلا نم نيوزق لهس لصتيو «ناجنز نع لابجلا هذه
 . يرلا لهسب

 نيملسملا ماكحلل ًازكرم نيوزق تحبصأ امدنعو

 ىرق اهيلإ ديشرلا نوراه مضو . دارطضاب عسوتت تذخأ

 نادمهل ةعبات تناك يتلا يبتشد نم مسقو قايراشب

 نم مسقو هيابهوك ىرق نم دور رهبأ ةيحان كلذكو

 نب ىسوم رشاب امنيحو .رهبأل ًاعبات ناك يذلا نازقاق
 ةنيدملل روس ءاشنإب يسابعلا هللاب زتعملا نمز يف اقوب
 ءاهتالحم يف مهنكسأو اهفارطأ نم سانلا اهيلإ بلج

 ةيحان لصف ىلإ كلذك دمعو «ةريبك ةنيدم تحضأف

 نم ىلفسلا دور رخو نيناقرخو يرلا نم هيابهوكو ارهز
 يداوو نيذاربلا رصقو حفس ةيحانو ناقلاطو ناذمه

 'مدنعو «نيوزقب ًاعيمج اهقحلأو مليدلا نم لكشف
 «يحاونلا هذه ميسقت ىلع تايالولا هذه ماكح فلتخا

 ناك يذلا يميمتلا دلاخ نب ةلظنح نب كلام وبأ ماق

 ةطاسولاب ءافلخلا مارتحاب ىظحيو كاذنآ نيوزق يف ًانكاس

 ىلإ نيناقرخو يرلا ىلإ (هيابهوك) ةيابهق در لجأ نم
 .نيوزقل ةعبات ىرخألا يحاونلا ءاقبإو ناذمه

 ناجنزو رهبأ تلخد نييرفعجلا ةموكح نمز يفو



 نيوزق

 دابآ تمحرو ماكرخو مليدلاو رابدورو نيمراطو

 نانك ذغاكو دابأ ردو دور رهسو ساجسو ناجتسفو

 كلذب تعسوتف «نيوزقل ةعباتلا يضارألا نمض ناقدزمو

 نمز يف نييراختفالا ىلإ مكحلا لآ امدنعو .ًاريثك

 نيوزق ىلإ دورهجو هرارزو هوآو هواس تفيضأ «لوغملا

 1 اقع صن ةحسلاو

 ةرتفلا يف نيوزق دودح يف تارييغت تئدح دقو

 ثيح .يوفصلا دهعلا ىتح ىلوغملا رصعلا تلت ىتلا

 «نيوزق لامش ىف ةعقاولا ةيلبجلا قطانملا رثكأ تحبصأ

 ةعضاخ مراطو نامليدو رابدورو توملأو ناقلاط لثم

 اهتيمهأو اهرود تداعتسا مث .ناردنزامو ناليك ماكحل

 ناريإل ةمصاع تحضأ امنيح «يوفصلا رصعلا لالخ

 نيوزقل ةرواجملا ندملا ترطاشتف «ةطورشملا نمزو

 رهبأو نارهطب ناقلاط تقحلأ ًالثمف ءاهنم ءازجأ

 تقحلأو ءايلعلا مراطو ىلفسلا مراط ؛ نيأزج ىلإ مراط

 .ناجنزب ةيناثلا تقحلأ امنيب نيوزقب ىلوألا

 يهو ةيحان ةرشع عبرألا براقي ام نآلا دجويو
 : ىتآلاك

 نيوزق يحاوض يف اه هرق عزوتتو :لابقا ةيحان ١

 رثأ اهيف سيلو ءاهنع تارتموليك ةرشع ةفاسم ىتحو
 يذلا نيجرابرد ديسلا ماقم الإ ءركذلا قحتسي يخيرات
 كلذكو « ِةلئلَع قداصلا رفعج مامإلا ءانبأ نم هنأ دقتعي

 .دابأ عيفش يف بوقعي ديسلا دقرم

 ىف ةمئالقلا ىساوتلا نم ىهو:: 0نازقاق ةيحاناد 7

 عقتو «لبجلا حفس يف اه هرق ضعب عقتو ؛نيوزق برغ
 هذه يف نارزيخو نيهوك لثم ةيلبجلا قئاضملا ضعب
 نيوزق نع دعبت يهو اهل ازكرم نيهوك ربتعتو . ةيحانلا

 .الالا/ ص هديزك خيرات )١(
 ةيالو :ماسقأ ةثالث ىلإ ١576 ماع ةطيرخ يف نازقاق مسقت (؟)

 .ةيقرشلا نازقاقو ءةيبرغلا نازقاقو نازقاق

 ما/

 قيرطلا ىلع ديدحتلابو ءاهنم ةيبرغلا ةهجلا يف ءمك"“"”
 ةيحانو نازقاق ةيحان لكشتو .نيوزقو تشر نيب دتمملا

 .دابآ ءايخ زكرم ةكنادود

 ىرق يف نادقرم ؛ةيحانلا هذهل ةيخيراتلا ةينبألا نمو
 نالغاد يف ناروك مساب رخآ دقرمو «ةيرديحو نيهم

 شك زرط يف رفعج نب ىسوم نب ليعامسإ دقرمو
 ةمث كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةهدود يف نيدلا بيحن دقرمو

 سابع كلملا ةينبأ نم وهو رهبأ رهن ىلع يرجآ رسج
 ادوجوم لازي الو ةيرديح ةيرق بناج ىلع عقيو ريبكلا
 .نآلا ىلإ

 دقو «ةيخيرات لالتل راثآ ةيحانلا هذه ىف دجوتو

 نكمأ امبرو «ةيخيراتلا راثآلا ضعب ىلع اهيف رثع

 ضعب تيرجأ ول كلذ نم نمثأ راثآ ىلع لوصحلا

 .اهيف ةيملعلا تايرفحلا

 ةيحان يضاملا يف مراط تناك  ىلفسلا مراط -“

 لآ ىمست «مليدلا نم ةلالس كاذنآ اهمكحتو ةمهم

 عبارلا نرقلا طساوأ ىتح اهيف مهمكح رمتساو ءرفاسم

 مراط تقحلأو «نيمسق ىلإ مراط تمسق مث «يرجهلا

 رئاسم لآ زكرم يهو «ناوريس اهزكرمو نيوزقب ىلفسلا
 الم قيضم عقيو .ناريمش مساب كاذنآ فرعت تناكو

 نيوزق نيب ةدتمملا قيرطلا ىلع عقاولا  يلبجلا يلع
 . ةيحانلا هذه يف - تشرو

 ةينبأل لالطأ ةمث ءةيحانلا هذهل ةميدقلا راثآلا نمو

 نتيلا) ةيرق نم برقلاب يهو (يغاب هاش) مساب فرعت

 يف عقت ؛ةبرخ راثآ دجوت كلذ ىلإ ةفاضإلابو «(شك
 .هناخروك عباوت نم يهو يجشوق ةعرزم فارطأ

 ىلع «نيوزق برغ بونج يف عقتو :ناقرخ - +
 .ناذمه نيبو اهنيب ةدتمملا قيرطلا

 ناقرخ نيرطش نم فلأتت ؛ةيلبج ةيحان ناقرخو
 يلبجلا هوأ قيضم عقيو «ةيبرغلا ناقرخو ةيقرشلا
 كلذكو ناقرخ ةيحان زكرمو .ةيحانلا هذه يف فورعملا

 نيوزق نع دعبت يتلا هوآ ةبصق وه ةيبرغلا ناقرخ زكرم
 نيرطلا ىلع ديدحتلابو ءاهنم بونجلا ىلإ مك١٠١
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 ةرتف لالخ هوآ ىف تناكو .نادمه  نيوزقل ةيبارتلا

 امأو لكامل نع ودعا :ريبكلا سابع كلملا مكح

 .نيجنلك وهف ةيقرشلا ناقرخ زكرم

 «نيجرب لكش ىلع ناتربقم ناقرخ يف دجوتو
 ةينامث ىلوألا ةربقملاو ءيفوجلسلا دهعلا ىلإ ناعجرت
 ةبق اهيلتعتو فرخزملاو نولملا رجآلا نم عالضألا

 فراخز ىلع اهلخاد يف يوتحتو «نيتقبط تاذ ةيرجآ
 يلاوح ةربقملا هذه عافترا غلبيو .صجلا نم ةليمج

 يف تبث يذلا يفوكلا طخلل ًاقفوو م١١ اهرطقو م6

 امأو هه 147٠ ماع يف ناك اهئانب نم غارفلا نإف ءاهلخاد

 اههبشتو أرتم نيثالثب ىلوألا نع دعبتف «ةيناثلا ةربقملا
 ه1445 ىلإ اهئانب خيرات دوعيو ءاهفراخزو اهئانب زارطب

 يوتحتو .يفوكلا طخلاب اهناردج ىلع تبث امل ًاقفو
 ءًاضيأ ةيصج طوطخو فراخز ىلع ةربقملا هذه

 ةربقملا حطس طبتري ثيح يبلول ملس ىلع يوتحتو
 .نيتربقملا نيب ةعقاولا ةيلاخلا ضرألاب

 برغ بونج يف ةيحانلا هذه عقتو : هكنادود

 دابآ ءايض ةبصق «ةفورعملا اهتابصق نمو ءًاضيأ نيوزق
 .نازقاق نمو اهنم ءزجو ةيحانلا هذه زكرم ربتعت يتلا
 ديسلا دقرم امه «نادقرم ةبصقلا هذه يف دجويو

 دجويو . يلو ديسلا دقرمو رفعج نب ىسوم نب لامك
 ةيرق يف هللا لضفل رخاو هللادبع ىعدي ديسل دقرم
 ؛ةدضانلا هله ىف ةييدلا ىرقلا نتاوي كا قيهسراف
 اه وب نك . ترا ل نحلل هذع يت ناكل لفعيو

 - نيوزقو «نادمه  نيوزق ىلإ ةلصوملا قرطلا ةيحانلا
 نيب ديدحلا ككسلا اهتاذاحمب رمت كلذكو «ناجنز

 .زيربتو نارهط

 .نيوزق برغ بونج يف عقتو : ةيراشفأ ةيحان - 1
 قدنف ؛ةيحانلا هذه ىرق ىدحإ ءراصح ةيرق يف دجويو

 نآلا ىلإ لازي الو ءريبكلا سابع كلملا نمز ىلإ دوعي
 ؛اهيف ةدوجوملا ةفورعملا دقارملا نمو .هنم دافتسي

 كزيربت ةيرق يف ميهاربإ ديسلاو ةيفص ةيولعلا دقرم

 ديسلا دقرمو ايلعلا قتسنش ةيرق يف ربمغيب ديسلا دقرمو
 حتف دابآ رفعج يف نوتاخ ةميلح ةيولعلاو ربكألا يلع

 نيوزق

 هذه ربع نادمه  نيوزق قيرط رميو .يناخ يلع

 . ةيحانلا

 لكشتو «نيوزق بونج يف عقتو  دنمار ةيحان ٠

 «ربكأ ةيحان «ىبتشدو ءارهز ىحاون اهعمو ةيحانلا هذه

 .ءارهز ةيحان تابصق ىدحإ يهو نيئوب ةبصق اهزكرمو
 ةيحان نيبو ةيحانلا هذه نيب دنمار لايج ةلسلس لصفتو

 مك” 4 دعب ىلع عقتو «(نهد هايس) ًاقباس ىمست تناك

 قيرطلا اهربع رميو نيوزق نم يبرغلا بونجلا ىلإ
 اهراوجب رمتو ناذمه نيوزقو ناجنز - نيوزقل ةلصوملا

 ىف دجويو «زيربتو نارهط نيب ةدتمملا ديدحلا ككسلا

 ةيحانلا هذه ىرق رثكألو .ةيملع تايرفح نآلا دحل

 . ةيخيراتلا بتكلا يف اهركذ درو دقو «ةيخيرات ةقباس

 تشد) مسا نع ففخم يبتشدو « يبتشد ةيحان

 ودبيو ؛نيوزقل ةميدقلا يحاونلا نم يه يبتشدو
 نيوزق حبصت نأ لبق مكحلاو نكسلل أزكرم تناك اهنأ

 راس امدنعو . . .» :هيقفلا نبا لوقي ثيح «ةئيدم

 «نازقاقو يبتشد نأب نيودتلا يف يعفارلا ركذيو

 ليخلا ديز نب ةورع دي ىلع رمع نمز يفاتحتف

 مهلوبق مدعل جارخلا نوعفدي يبتشد لهأ راصو .يئاطلا

 .مالسإلا مهلوبقل رشعلا نازقاق لهأ عفد امنيب «مالسإلا

 اهنم مسق قحلأو ناذمهو يرلا نيب يبتشد تمسق مث

 ىلع قادرأ ةبصق وه يبتشد زكرمو .'"'7نيوزقب ناذمهو

 .نيوزق نم يبرغلا بونجلا ىلإ مك؟05 دعب

 بونج يف ةيحانلا هذه عقت :ءارهز ةيحان 84

 رزكرمو .ربكأ ةيحان يبتشدو دنمار عم لكشتو نيوزق

 .01/ص دمحم نب نسح فيلأت - مق خيرات (؟1)



 نيوزق

 .نيئوب ةبصق وه ءارهز ةيحانو ةريخألا ةيحانلا هذه

 .ةيحانلا هذه يف ركذلا قحتست ةيخيرات ةينبأ كانه سيلو

 يفرشلا بونجلا يف عقتو :تايراشب ةيحان ٠

 لقنيو «نيوزقل ةميدقلا يحاونلا نم يهو نيوزق نم
 راز امدنع ديشرلا نوراه نأب .ءيفوتسملا هللا دمح

 تايراشب اهيلإ مض «ةنيدم اهلعج ىلع مزعو نيوزق

 يتلا نازقاق نم ضعبو رهبأ ةيحانو يبتشد نم مسقو
 ضعب ةيحانلا هذه يف دجوتو .2')رهبأ ىلإ ةعبات تناك
 دهعلاو يوفصلا دهعلا ىلإ عجرت يتلا ةيخيراتلا راثآلا

 نيوزق نيب قيرطلا ىلع ةيحانلا هذه عقتو «يراجاقلا
 .يرلاو

 قرش لامش يف عقتو :هرد لكشب ةيحان_- ١

 نارايز قيضم عقيو ءاهنم ًاءزج لابجلا لكشتو «نيوزق

 (كيبا) وه ةيحانلا هذه زكرمو اهنمض فورعملا يلبجلا
 دعب ىلعو ناقلاطلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ىلع عقي يذلا

 ءنارهط برغ مك 98و نيوزق نم قرشلا ىلإ مل 4
 ىطسولا كيبآو ىلفسلا كيبآ ماسقأ ةثالث نم فلأتيو

 ةلصوملا قيرطلا ىلع ىلفسلا كيبآ عقتو ءايلعلا كيبآو

 .نارهط - نيوزقل

 يف تدرو دقو ؛«لكشب نع ةبرعم يه لكشفو

 هلكسبو هلكسبو هلكشي :لثم روص ةدعب خيراتلا بتك
 نأ يفوتسملا هللادمح ركذيو .”ركسبو ركيسفو زد
 عماجلا دجسملاب ةصاخلا فاقوألا دحأ يه هرد لكشب

 . ”)اهيلع اولوتسا لوغملا نأب ركذيو ؛نيوزق يف

 يف ةيابهق وأ هياب هوك عقتو :هياب هوك ةيحان - ١
 عقتو .ناتسن شآ وه اهزكرمو نيوزقل يقرشلا لامشلا

 لابجلا نمو «لبجلا حفس يف ةيحانلا هذه ىرق رثكأ

 دقارم ةمثو .(رت هلأ) لبج «ةيحانلا هذه ىف ةفورعملا

 ئذلا ىتيرأ كف رم اايقدو. ةيضابلا هذه ىف" ةدانسلا نقعتل

 .875”ص هديزك خيرات )١(

 21ى14 «#"ص ثلاثلا دلجملا (ينيوج ياشك ناهج) خيرات )غ0

 ١1.

 ,7١1ص (بولقلا تمهزن) ف

 هك

 تمهزن) هباتك يف هركذل يفوتسملا هّللا دمح ضرعتي
 ناطلسلاب ىمسيو (كلولا) ةيرق يف عقيو «(بولقلا
 . سيق ناطلسلا وأ سيو ناطلسلا وأ سيوأ

 ةعلقب قلعتي توملأ مسا ناك :توملأ ةيحان ٠

 «ةيحانلا هذه ىلع قلطي مويلا وهو «ًاقباس ةفورعم

 نيأزج نم توملأ مسا بكرتيو

 نبا ركذيو ؛©"07(تخومأ) نع ةففخم تومآو باقعلا
 ميلعت :مليدلا ناسلب ينعت توملآ ةملك نأب ريثألا

 نأ هذلبلا راثآ ىف :سيورقلا ايوكز زكذدنو:.؟'”تانقعلا

 كولملا دحأ قلطأ رس اكردلا تاكل ايه جب

 ضرألا ىلع فرشم لبج ىلإ أجلف ًاباقع هديص لالخ
 هتمظع ىأرف «لبجلا ىلإ ىتأو كلملا هعبتف «هب ةطيحملا

 باقعلا نأل ؛توملأ اهامسأو ةعلق هيف ىنبف ءهخومشو

 (يرصان نادلبلا تآرم) بحاص لقنيو ؛هملع يذلا وه

 .اذه هباتك يف يأرلا اذه نيع

 تينب ةعلقلا هذه نأ )يفوتسملا هللا دمح ركذيو
 يف ه'؟07 ماع يولعلا ديز نب نسحلا يعادلا دي ىلع

 كلم اطع نكلو «لكوتملا يسابعلا ةفيلخلا ةفالخ نمز
 ماع يف ناتسج لآ كولم دحأل اهءانب بسني ينيوجلا

 ظفتحي يمليدلا هيوريش نب رافسأ ناكو .(22ه0

 لتقم دعبو: :"0نمرلا نه ةرتفل ةعلقلا هذه يف هنئازخب
 تلظو جيوادرم ىلإ ١" ماع يف ةعلقلا تلآ رافسأ

 ةلودلا نكر نسح ىلوتسا ىتح ؛«نبح ىلإ هترطيس تحت
 يرلا يف مكحلا لكوأف «قارعلا يف مكحلا ىلع

 نم مسقو هوآو هواسو ناجنزو رهبأو نيوزقو ناذمهو
 توملأ ةعلق تعضخ مث نمو .ةلودلا رخف ىلإ ناتسدرك

 .همكحل

 ءمجعلا قارع ىلع ةقجالسلا ىلوتسا امدنعو

 يولعلا ناكو «مهماكحل ةعضاخ توملأ ةعلق تحبصأ

 ينعي هلأو «تومآو هلأ ن

 .ميلعت ينعت تخومآ )١(

 . رشاعلا دلجملا ١1ص ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (؟)

 .١5ص (بولقلا تهزن) - 5088ص (هديزك خيرات) (9)

 .؟١7ص سداسلا دلجملا (اشك ناهج) (:4)

 .1ص نماثلا دلجملا ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (5)
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 يلوتسي نأ لبق هاشكلم لبق نم اهيلع ًامكاح يدهملا
 يتلا اهتميق ملسي مث ءاهنم هدهرطيو حابصلا نسح اهيلع
 رفظملا سيئرلا ىلإ بهذلا نم رانيد فالآ ةثالث تغلب
 رطيس دقو .7'2ناغماد يف هوكدرك مكاح يفوتسملا
 ؛ءاعبرألا ةليل يف ةعلقلا هذه ىلع حابصلا نسح
 نوئراوتي هؤافلخ لظو 8 ماع بجر نم سداسلا

 ىلوتسا ثيح ءه51914ماع ىتح اهيف مكحلا

 عيمج تلشف دقو . ةنسلا كلت يف اهيلع ناخوكالوه

 يف نييهاشمزراوخلاو ةقجالسلا نيطالسلا تالواحم
 .كلذ لبق ىرخألا عالقلا ىلعو اهيلع ةرطيسلا

 لبجل ةيبونجلا ةيشاحلا ىلع توملأ ةعلق عقتو

 ةقيمع تاردحنم تاذ «ةيرخص ةدعاق ىلعو ناكدوه

 لامشلا بناجلا نم الإ ذفنم يأ ةعلقلل سيلو ةميظعو

 . يقرش

 ماع لاوش طساوأ يف ناخوكالوه لصو دقو

 «ناقلاطو هرد لكشي قيرط نع زد نوميم ىلإ ه4

 ءامعز رخآ هاشروخ نيدلا نكر رقم زد نوميم تناكو

 رطضاف ءاتش لصفلا نوك مغر اهرصاحو «نييليعامسإلا

 الإ «هتعلف نم لزنو مالستسالا ىلإ هاشروخ نيدلا نكر

 نكر مهعنقأ ىتح مالستسالا اوضفر ةعلقلا ناكس نأ

 كلم اطع بلط كلذ ءانثأ يفو «كلذب هاشروخ نيدلا

 ةبتكم ىلإ لوخدلاب وكالوه نم نذإلا ينيوجلا
 تارتف لالخ اهوعمج يتلا مهبتك علاطف «نييليعامسإلا

 بتكلا سئافنو فحاصملا عمج مث نمزلا نم ةيدامتم

 ءانب نع اشك ناهج) فلؤم ثدحتيو «0"2يقابلا قرحأو

 .هجوأ نييليعامسإلا نأش غلب امدنع :لوقيف زد نوميم

 هتلود ناكرأ  هاشروخ نيدلا نكر وبأ  نيدلا ءالع رمأ

 فر ةتساف .ةعلق ءانبل بسانم عضوم رايتخال يعسلاب
 كلذ . اع مهرايتخا عقو ىتح ةنس ١١ ةدم مهثحب

 ةثالث وأ نانيع عبنتو هايملا هتمق يف عبنت ثيح «لبجلا

 هديِرَك خيراتو ,.196١صو ١7/6 ص كلاثلا دلجملا (اشَك ناهج) لل

 .١7١6ص

 .551ص ثلاثلا دلجملا ءينيوجلا اشك ناهج) (؟)

 نيوزق

 ماقأو د نرمي علت هيلع نيضاو ىرحأ داود

 اهلوح ًاقدنخ ثدحتساو صجلاو رجحلا نم اهناردج

 . ")ءاملا هيف ىرجأو خسرف لوطب
 ىلإ لوغملا ض هرقنا دعب توملأ ةعلق تلآ مث

 ةيوفصلا ةلودلا تءاج ىتح .ناليكو ناردنزام ماكح

 ةعلقلا هذه تحيصأو ءاهل ةمصاع نيوزق نم تذختاو

 تلقتنا نأ دعبو «نيبنذملاو نيمرجملل ًانجس ذئنيح

 ىلإ تلآ ىتح ةعلقلا هذه تكرت ,«ناهفصأ ىلإ ةمصاعلا

 جيردتلاب بارخلا

 قيمع داوو ةيلبج ةقطنم يف توملأ ةيحان عقتو

 نم نادتمي نيتيلبج نيتلسلس طسو يف يهو «قيض

 ىلإ جيردتلاب لصت ىتح «يبرغلا بونجلا ىلإ قرشلا
 توملأ قرش يف زربلأ ةمق لكشتو .دورهاش يداو

 يف عقتو «توملأو نباكنتو ناقلاط نيب لصافلا دحلا

 م1741 عافترا ىلع رابملس قئاضم ةيحانلا هذه

 نيب قيرطلا ىلع امهو م٠145 عافترا ىلع همشجولآو

 ىتح قئاضملا دعب قيرطلا اذه رمتسيو «نباكنتو نيوزق
 .راوسهشو دابآ مرح مث (رازه هس) يداو لصي

 - :قطانم عبرأ ىلإ توملأ ةيحان مسقنتو

 ةيحان (17) دور جدنأ ةيحان (؟) ناتآ ةيحان )١(

 .ناشيف ةيحان (5) .دورالاب

 نم ءزج يهو توملأ ةيحان زكرم ناخرزاك ربتعتو
 كرهش ةيرق توملأ يف ةفورعملا ىرقلا نمو ناتآ ةقطنم

 مك١١ دعب ىلع عقتو ءدور جدنأ ةقطنم نم ءزج يهو

 ىلإ ديدحتلابو «ناقلاط رهنب توملأ رهن ىقتلم نم
 يهو هذه كرهش ةيرق تناكو .توملأ رهن نم لامشلا

 هدعبو مالسإلا لبق  ناقلاط يف ةعقاولا كرهش ةيرق ريغ

 ديب تعقو مث ءمليدلا ماكحو ءارمأل ًازكرم

 اهيف ليعامسإ دمحم نيدلا ءالع ماقأو «نييليعامسإلا

 عالق لالتحال وكالوه مدق امنيحو ءارصقو ًاناتسب

 اهيف ماقأو مايأ 9 (كرهش) يف ثكمو «نييليعامسإلا

 )١( ردصملا سفن ص؟7؟١.



 نيوزق

 . "7توملأ ةعلق بوص كرحت مث حارفألاو تالافتحالا

 لامش يف ةيحانلا هذه عقتو :رابدور ةيحان - 5

 ةيحان توملأ عم لكشت قباسلا يف تناكو ءًاضيأ نيوزق
 «ربكأ ةيحان رضاحلا تقولا يف نانثالا لكشتو «ةدحاو

 زيمتو «رابدور يف عقت يتلا هيالك ملعم ةبصق اهزكرم

 .دورهاش رابدور مساب اليك رابدور نع هذه رابدور

 توملأ رهن .دورهاش رهن اعرف يقتلي امدنعو
 ربع مث «ةيحانلا هذه طسو نايرجي امهنإف «ناقلاطو
 ديس كلك ةعقاو ةريحب ف نابصي نتح (ولراتغ كولب)
 . ليجنم نم برقلاب (دور ديفس)

 :يهو «قطانم سمخ نم دورهاش رابدور نوكتتو

 ةقطنم (7) ريوتاك ةقطنم (7) هرب نيككشر ةقطنم )١(

 ةقطنم (0 ىلفسلا مشب هلأل ةقطنم (4) ايلعلا مشب هلأل

 .دور هليب

 ةمهملا عالقلا ىدحإ يهو  رسبمل ةعلق عقتو

 ةيرق نم برقلاب ةيحانلا ليه يف نيئايعامسالل
 دعب نييليعامسإلا عالق مهأ ةعلقلا هذه ربتعتو «نايمزار

 يذلا  ديمأ كرزب ايك اهيلع ىلوتسا دقو ؛توملأ ةعلف
 ؛ءاعبرألا ةليل يف  حابصلا نسحل ةفيلخ دعب اميف حبصأ
 اذه ىعسو .(7ه14865 ماع ةدعقلا يذ نم نيرشعلا
 هاعدتسا ىتح ءاهيف ةماقإلا راتخاو اهتيوقت ىف صخشلا

 دقو . 0 هيلع هيغو ةنئم نيزشم دعت حابضلا نع
 نكلو «ًارارم ةعلقلا هذه ىلع ءاليتسالا ةقجالسلا لواح

 هيلع قلطي نم لتقف ةعلقلا هذه يفو ,ىودج نود

 اني فيلم ها مالبلا ةركذ نلغ يح فر يليعانسالا
 يخأ دي ىلع (ه١6571 - 541/) ديمأ كرزب نب دمحم

 .روآ مان نب نسح هتجوز

 هاشروخ نيدلا نكر ناخوكالوه عضخأ امدنعو

 ةعلقلا هذه لالتحا ىلع مزع ءزد نوميم مدهو هتعاطل

 هريسأ ناك يذلا هاشروخ نيدلا نكر نم بلط ء(رسبمل)

 .58"7ص ثلاثلا دلجملا (اشك ناهج خيرات) ١١(

 ١7. 8١ص ردصملا سفن )0

 .؟7ص نييليعامسإلا مسق  خيراوتلا عماج ١*(
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 ءاوضفر ءالؤه نكلو هتعاطل ةعلقلا لهأ عضخي نأ

 اقوب رياط ىعديو  هتداق دحأ وكالوه لسرأف

 ةجحلا يذ ١5 يف نبوزق ىلإ وه بهذو اهترصاحمل
 لوغملا : رطل ةغلقلا هذه تعضخ مث . ه1604 ماع

 .اهناكس نيب تافالخلا زورب ببسب ماع دعب

 ةعضاخ نيوزق ًانايحأو توملأو رابدور تحبصأو
 ةلود ض هرقنا دعي ناليك ماكحو ايك لآ مكحل

 اهنمو قطانملا هذه عالق نم دافتسي ناكو «نييناخليألا

 . كاذنآ ثدحت يتلا بورحلا يف رسبمل ةعلق

 ةمصاع نيوزق تحبصأ ه9045 ماع يفو

 ديب ناليك تعقوو ؛بسامهط كلملا دي ىلع نييوفصلل
 يحاونلا هذه يف مكحلا ىهتناو ءأضيأ نييوفصلا

 نيوزق لامش يف ةعقاولا لابجلا عيمج تحبصأو

 .نييوفصلا ةرطيسل ةعضاخ

 تخت لبج عقيو ؛ةيلبج ةقطنم يهف رابدور امأو

 نامليد بونجو رابدور لامش يف فورعملا ناميلس
 قئاضم ةدع رابدور يف عقتو «م5 4٠١ هعافترا غلبيو

 يناخ دمحأ قيضمو هنادند قيضم اهنمو «ةمهم ةيلبج
 عقيو ءدوركنلو نيوزق نيب ةدتمملا قيرطلا ىلع ناعقاولا
 نيب ةدتمملا ةميدقلا قيرطلا ىلع يلبجلا نازرخ قيضم

 .تشرو نيوزق

 ىتلا ةحرضألاو دقارملا نم ديدعلا رابدور ىفو

 1 . مهتارايزل نكامأ سانلا اهنم ذختي

 توملأو رابدور يف نأ يفوتسملا هللا دمح ركذيو

 نايفت) تاتك بحاص ركذيو..:ةعلق نيسمشلا تزاقي ان
 .هتعلق نم هاشروخ نيدلا نكر لزن امدنع :(اشك

 ةعلق الإ نثتسي ملو ةعلق نيعبرأ بيرختب رماوألا تردص
 كك يعلو توملأ

 يف وه يذلا (هيالك مّلعُم) نبخ نايدوو عاق زد رو

 . اهنم ربكأ ىرخأ ةيحانل زكرم تقولا سفن
 هتس يلق نيسح .د

 .558ص ثلاثلا دلجملا ءاشك ناهج خيرات )١(
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 يولهي اضر قلطنا نيوزق نم

 شرعلا ىلإ

 قلطنا اهنم نأ نيوزق خيرات يف ثادحألا مهأ نم

 ام «ناريإ شرع ىلإ الوصو طباض نم يولهي اضر
 : يلي اميف هلمجن

 يهركداوس ناخ يلق سابع نب يولهي هاش اضر

 . "7كيب شادادب روهشملا

 عباوت نم «تشالآ» ةبصق يف ه7١؟46 ةنس دلو

 .ناردنزام «هوكداوس»

 ةيناثلا يفو .«هوكداوس» جوف يف ًايدنج هرمأ أدب

 لظو (9«قازوقلا» ةبيتك يف لخد هرمع نم نيرشعلاو

 ندملا ضعب يف ماهملا ضعب ايدؤم اهبصانم يف ىقرتي
 قزاوق جوفل ًاسيئر ش .ه179414١ ةنس يف حبصأ نأ ىلإ

 .ناذمه

 ش.ه11759 ةنس ("9دنفسإ رهش نم ثلاثلا ىفو
 «ىئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا يفحصلاو وه ماق

 ىلإ نيوزق نم هيف افحز يخيرات يركسع بالقناب

 ةبيتك لكل ًاسيئرو شيجلل ًادئاق هدعب حبصأ «نارهط
 . قازوقلا

 دعب تلكشت ةرازو لوأ يف ةيبرحلل ًاريزو راص مث

 نك ه7 ةقيي(ا0و ورعب < لل «اغدم

 ًاسيئر حبصأ . ش .ه107١ ةنس (*0نابآ ١١ يفو
 اذه يف يقبو .ةيبرحلا ةرازو هديب تلظو ءارزولل

 تاوخأ هل تناك هنأ ةيمستلا ببسو .«شأ» هانعم «شاداد» )١(

 نيب هب مهتشا مث ةرسألا يت ديروهمماب مسالا اذهب هليداني

 .ميظعتلل «كيب» ةملكو . سانلا

 ها11١؟9ةنس هاش نيدلا رصان» اهأشنأ قازوقلا ةبيتك ()

 . ميظنتلاو سابللا يف يسورلا قازوقلا زارط ىلع (م1885)

 . ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم رشع يناثلا رهشلا مسا (©)

 . ةيداليملا ةنسلا نوكت ةيسمشلا ةنسلا ىلإ )511١( ةفاضإبو

 .ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم ثلاثلا رهشلا مسا (4)

 هلباقيو «ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا ٠ نم نماثلا رهشلا مسأ )6(

 1 نيرشتو لوليأ

 نيوزق

 نفاه 6 هزي (0داورمب 317 ىلإ تيضتملا

 لمحي نأ عاطتسا ةنسلا كلت نم "”رذآ ه يفو

 علخو ناريإ ىلع اكلم هرايتخا ىلع ةيسيسأتلا ةيعمجلا

 ةيراجاقلا ةرسألا دهع ىهتنا كلذبو . «راجاق هاش دمحألا

 ا يفد ٠ ةيولهبلا رم انيعااو 00
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 ارتلكنإ تقفتا ةيناثلا ةينوكلا برحلا لئاوأ ىفو

 .ةيجيتارتسالا اهتيمهأل ًارظن ناريإ لالتحا ىلع ايسورو
 ىف بونجلا نم ارتلكنإو لامشلا نم ايسور اهيلإ تلخدف

 اولاقأو. نكي ها # ا: ةيجن 9 روي ريت نم كلاكلا

 ل .شء.اها٠ 6 ةئس

 نييزانلا مهئادعأ عم هاوه ناك ذإ «هبصنم نم «هاش اضرلا

 اولحأو 177١. ةنس تشهبيدرأ 75 يف كلذو .ناملألا

 نارهط رداغو .هلحم يف «اضر دمحم» هدهع يلو هنبا

 . هسفن مويلا كلذ يف

 رهم رهش نم سماخلا يفو

 هئانبأ عم ةيزيلكنإ ةرخاب ىلع «سابع ردنب» أفرم نم رحبأ
 ىلإ اهنم لقن مث . سشيروم ةريزج يف هافنم ىلإ هتجوزو
 يف يفوت اهيفو ٠ ةيبونجلا ايقيرفإ يف «غروبسناهوي١ ةنيدم

 .(م1945) .ش فم 16117 هم ذادر عروش مرعلارلا

 . يعافرلا دجسم يف نفدف ةرهاقلا ىلإ اهنم هنامثج لقنو

 ١7 يف اهلصوف نارهط ىلإ ةرهاقلا نم لقن مث
 نفدو (م1960) ةنس . ش .ه1777١” ةنس تشهبيدرأ

 .نارهط ةيحاض يف ينسحلا ميظعلا دبع ماقم دنع

 .اماع رشع ةتس هكلم ةدم تناكو

 شون ا با"

 «ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم سماخلا رهشلا مسا )١(

 . باو زومت هلباقيو
 . ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم عساتلا رهشلا مسا )م(

 هلباقيو «ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم يناثلا رهشلا مسا ()

 .رايأو ناسين

 «ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجههلا ةنسلا نم سداسلا رهشلا مسا (4)

 .لوليأو بآ هلباقيو

 . ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم عباسلا رهشلا مسا (5)



 نيوزق

 مساب ناريإ ىلع ًاكلم دعب ام يف حبصأ يذلا «ناخ

 ةيمهألا نم ميظع بناج ىلع ًاثدح «يولهي هاش اضر»

 :هعئاقوو هتاسبالم نع صخلم اذهو . ناريإ خيرات يف

 ىوق نم ناريإ ىدلام لك ناك ١91١4 ةنس ىف

 ةنامتو ١ قرارقلا وي ىدنح ف ألا نان ركن
 . كردلا نم يدنج ةئامعبرأو فالآ

 قازوقلا ةدايق عازتنا ١97١ ةنس زيلكنإلا دارأ دقو

 عاطقنا نم مغرلاب اهتدايق ىلع اولظ نيذلا سورلا دي نم
 ةوق ءاشنإو «يفشلبلا بالقنالا دعب ايسورب اهتلص

 نوكتو زيلكنإلا ىلإ اهتدايق دنست ةدحوم ةيلحم ةيركسع
 اهترطيس طسبت مهل ةيلاوم ةيوق ةيناريإ ةموكح ةماعد
 دملا هجو يف ًادس فقتو دالبلا يحاون عيمج ىلع

 ولجت ريبادتلا هذه نكمت ىلإ نانئمطالا دعبو .ىفشلبلا

 يشل ةنتغ ناكوكنارإ نعت اطيولا كالا
 نيرشتنم يدنج فالآ ةتس ناريإ يف ميقملا يزيلكنإلا

 . لامشلا يف اقرف

 نيرشت نم يناثلا يف «دياس نريآ لارنجلا» بهذ

 «قازوقلا ركسعي ثيح اباب قآ» ىلإ م١97١ ةنس يناثلا

 نيحلسم هدوئج نم مسقب مهركسعم طاحأو
 باي نم لب ةبراحملا دصقب ال كلذ لعف .تاشاشرلاب

 .نابسحلا يف تسيل ثداوح عوقو نم ًافوخ طايتحالا

 دحأ «ناخ مظاك لينولوكلا» هعمو ركسعملا لخد مث

 قازوقلا طابض رابك ةلباقم بلطو .كردلا طابض

 .ةمهم رومأ يف مهتثحابمل

 يف حارتقا لكش ىلع مهيلع ضرع اورضح املف
 «ناخ مظاك» ناكو .عقاولا يف اررقم أرمأ ناك ام رهاظلا

 اننأ مكغلبأ تئج :لاق .ةيسرافلا ىلإ همالك مجرتي

 «هاش نيدلا رصان» هحنم زايتما ةيناريإلا قازوقلا ةبيتك ءاشنإ )١(

 ةرمإ يف نوكت نأ ىلع ؛م1887و .ق.ه17944 ةنس ايسورل

 بعاتم ناريإل ةقرفلا هذه تبيس دقو .سورلا نم طابض

 ىلع ةرطيسلل سرورلا لئاسو نم ةلاعف ةليسو تناكو «ةريثك
 ىلع لظو يفشلبلا بالقنالا دعب ايسورب اهتلص تعطقناو ناريإ

 نيوزقو نارهط يف ًاجاوفأ ةعزوم تناكو يسور طباض اهتدايق
 .زيربتو ناذمهو
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 دنع نيمدختسملا سورلا طابضلا لزعب مكتدعاسم يونن

 ءاشنإب نوموقي مهلحم يف زيلكنإ طابض لالحإو ةلودلا

 ةحارلا لئاسو لك ريفوتو «ةمظنم ةيركسع تاليكشت
 عزن نم دب ال كلذ لجأ نمو .مكل ةمزاللا ةوقلاو

 نوبردملا لصي امئير ًاتقؤم يناريإلا قازوقلا حالس

 ىلع قازوقلا ليكشت داعيو مهتمهم نوملستيو زيلكنإلا

 .ديدج وحن

 نأ الإ ءيشب اوبيجي ملو نويقازوقلا طابضلا تكسف

 ةأرجب باجأو تركسلا اذه عطق «ناخ اضر» ديقعلا

 بحاص قازوق نحن :ًالئاق ةيروهج ةربنو ةيهانتم
 ال رومألا لك يفو . ناريإ ةلود مادخو ةيناهاشلا ةلالجلا

 ةموكحلا نم انيلإ ردصت يتلا رماوألا ريغ عيطن

 مكحارتقا ىلع درلا عيطتسن ال كلذلو .ةيزكرملا

 هوضرعاف بلطم وأ حارتقا مكدنع نكي نإف .باجيإلاب
 هب انترمأ هيلع تقفاو نإف ةيزكرملا ةموكحلا ىلع

 مكرماوأ نم ءيش لوبق عيطتسن الف نآلا امأ .هانعطأف

 . ةيفيكلا هذهب انيلع ضرعت يهو

 ًايدو ًارهظم «دياس نريآ» لارنجلا ذختا ذئدنعو

 وهو اهب ًاملم ناكو  ةيسرافلا ةغللاب باجأو ءًاشوشب
 نسحي مل مجرتملا نإف !ةرذعملا :ًاددوتم مستبي

 لكو .همالك هدافأ ام دصقأ نكأ مل انأف .يدارم مكماهفإ

 نم مكنطو ذاقنإل ديب أدي ؛نواعتن نأ وه يدارم

 .نتفلا

 ءادحاو ًادحاو مهحفاصو :مهيلإ ًاددوتم مهعدو مث

 «ناخ اضر» ةأرجب بجعأ هنكلو .ةجيتن الب فرصناو

 .هتطخ قيقحت يف هنم ديفتسي نأ ررقو هشأج تابثو
 دعب ام يف «"ناخ اضر» قالطنا أدبم ةلباقملا هذه تناكو

 !ناريإ شرع ىلإ

 ةرافسلا :تلسرأ ةعقاولا هذه نم مايأ ةعضب دعبو

 يتلا تاحرتقملا هذه ةيناريإلا ةموكحلا ىلإ ةيزيلكنإلا
 ىف :قاورفلا طايبعلا لتم ةفابو نرد اة اهو

 وأ حارتقا لكش ىلع اهتلسرأ .«اباب قآ» ةيرقب مهركسعم
 سورلا طابضلا لزع ىلإ ًاروف ةردابملا تبلطو ةركذم
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 اهل اهضفر ناكو ةموكحلا اهتضفرف .قازوقلا ةدايق نع

 ىلإ اهورطضا ىتح اهل زيلكنإلا ةقياضم يف ببسلا
 . ةلاقتسالا

 .ًادج ئيس يسفنو يدام عضو ىلع قازوقلا ناكو

 زيلكنإلا عطق نيح مهبتاور مهنع تعطقنادقف

 قازوقلا بتاور تناكو ناريإ نع ةيلاملا مهتدعاسم

 ىلإ ىعسي (دياس نريا» ناكو .«ةدعاسملا هذه نم ىطعت

 رركت مث نمو «صلئاقنلا هذه يفالتب مهدعوب مهبسك
 ركسعم ىف نييناريإلا نييركسعلا ءاسؤرلاب هعامتجا

 ْ . «اباب قآ» يف قازوقلا

 بالقنالا دئاق ناخ اضر

 تناكو .ناريإ يف بالقنالل زيلكنإلا ريضحت أدب

 يلصألا رقملا اهيفف .لوألا مهطاشن زكرم نيوزق

 اومس نأ ىلإ اهيلع مهترطيس تغلب دقو .مهشيجل

 بلق نأ دعبو .ةيزيلكنإ ءامسأب اهتقزأو اهعراوش
 رايتخا يف ًاريثك رظنلا «نييناريإو زيلكنإ نم ءنوططخملا
 ةبيتك حيشرت ىلع مهيأر رقتسا بالقنالل ةيركسعلا ةادألا

 قازوقلا ناذمه جوف سيئر رايتخاو ةمهملا هذهل قازوقلا

 يحاون يف هجوف عم ميقي اذه ناكو .اهتدايقل «ناخ اضر

 طابض نم ةيقازوقلا ةبيتكلا ةدمع ًاضيأ اهيفو .نيوزق

 ديسلا مهنمو «بالقنالا وربدم ناك كلذلو .دونجو

 ةئيهتل نيوزق ىلإ نوددرتي ««يئابطابطلا نيدلا ءايض»
 .هقالطنا ةطقن ةنيدملا هذه تناك مث بالقنالا لئاسو

 نريآ» لارنجلا بالقنالل لوألا ربدملا ناكو

 ىلعألا قازوقلا دئاق اذه حبصأ ةدملا هذه يفو . «دياس

 ةمئاد ةئيه ارتلكنإ نم رضحت امثير ةتقؤم ةروصب
 همسا يزيلكنإ طباض هنواعي تناكو .مهتدايقل

 ةمهملا قازوقلا نوؤش تحبصأو .«سيامسا لينولوكلا»

 .زيلكنإلا دي يف اهعيمج

 يقازوقلا طباضلاب ةرم ريغ «دياس نريآ» عمتجاو
 ديدش ناكو .هيلإ هلامتساو هقداصو «ناخ اضر»

 ناذه دعبأو .«سيامسإ لينولوكلا» هلثمو ءهب باجعإلا

 نيوزق

 «نيوزق نع ةيقازوقلا ةبيتكلا سيئر «نويامه رادرسلا»
 .«ناخ اضر» ىلإ ةبيتكلا هذه رومأ اضوفو

 عامتجا رخآ نأ هتاركذم يف «دياس نريآ» ركذو

 دنارك) يف . ش .ه5414١ ةنس يد 71 قفاوملا ه١

 ناريإ طابض نم ًادحأ ري مل هنأ ركذو .نيوزق يف (ليتوأ
 يوني هنأ هغلبأ هنأو هتماقتساو ناخ اضر ةحارص هل

 ذخأ هنأو .هيلع هنم ةرطيس الب لمعلا ىف هدي قالطإ

 هفرصت ىف زيلكنإلا هعضي ام لمعتسي ال نأب ًادهعت هيلع

 . مهروهظ ءارو نم ًاردغ اهب مهنعطل ددعو ةحلسأ نم

 علخ ىلع نارهط ىلإ هروضح دعب مدقي ال نأب ًادهعتو

 نريآ» رمأ ةسلجلا ماتخ يفو .2"”هوجولا نم هجوب هاشلا
 نم «ناخ اضر» عنمي ال نأب «سيامسإ» لينولوكلا ؛دياس

 .هب موقي نأ ديري لمع لك ىلع مادقإلا

 : هتاركذم ىف ًاضيأ «دياس نريآ» لاقو

 لحي ناريإ يف مكحي ًايركسع ًاروتاتكيد نأ قحلا»
 شيجلل لاجملا حسفيو «ةرضاحلا انلكاشم لك

 . «ةرطاخم الو ةقشم الب ناريإ ضرأ رداغي نأ يزيلكنإلا

 «ناخ اضر»و «دياس نريآ) عامتجا نم نيموي دعبو

 نريآ» ةيزيلكنإلا ةموكحلا تعدتسا «ليتوأ دنارك» يف

 نارهط ىلإ هرفس لبق بهذف .دادغب يف ةمهم ىلإ «دياس

 ديقعلا هراضحإ هاشلل نّسحو .هعدويو هاشلا نذأتسيل
 لثم ىقبي نأ ةراسخ :هل لاقو .نارهط ىلإ «ناخ اضر»

 نم دافتسي ال ًالطعتم نيوزق ىف ءفكلا طباضلا اذه

 مكس ليكم ل هيها رمزا هناا

 «ناريإ يف ايناطيربل قباس ريفس وهو ««تيار سيئد ريسلا» ركذ )1١(
 امل «ناخ اضرلا نأ «نييناريإلا نيب زيلكنإلا» :ناونعب هل باتك يف

 نم سمتلي ندنل ىلإ هصاوخ دحأ لسرأ نارهط ىف هرومأ تنكمت

 كلت ىف هدهاع يذلا دهعلا اذه نم هلحي نأ «دياس نريآ» لارنجلا

 ؛دياس نريآ» هباجأف .م١1971١ ةنس طابش ١١ نم ةيخيراتلا ةليللا

 تملع يننأ ذإ :لوقيو ءهقلخ يف ةماقتسالا هذه ىلع ينغي

 ةبغار ةيناريإلا ةمألا نأ ةقثلا لك اهب قوثوم رداصم نم ىسفنب

 ف نان امرأ ةئرلهرلاو كيتحلا نإف «ةيكلملا ةزسألا ريعت يف
 ش .ةهاعب قثلا فيعلا قع لح



 نيوزق

 عدويل ةيزيلكنإلا ةرافسلا ىلإ «دياس نريآ» بهذو
 اهطتخا يتلا ةطخلا ليصافت ريفسلل ىور كانهو .ريفسلا

 امل» :هتاركذم يف «دياس نريآ» لوقي .بالقنالاب مايقلل

 ريفسلا رعذ ناخ اضرو انأ هيلع ائقفتا ام ريفسلل تيور

 نأ نم دب الف نارهط ىلإ لجرلا اذه رضح اذإ :لاقو

 . «ةنطلسلا شرع نع هاشلا طقسي

 تاالوادملا نم ةلسلس دعب ءزيلكنإلا ىأر اذكهو

 قيلأ «ناخ اضر» نأ «ةيرسلا تاثحابملاو تارابتخالاو

 يف هب زاتما امل ءيركسعلا بالقنالا ةدايقل نيحشرملا

 يف ةباهم نمو ء«ءاكذو شأج ةطابرو ةأرج نم مهرظن

 ررقتو . هيلإ ةمهملا هذه دانسإ ررقتف «يركسعلا هرهظم
 دئاقلا «يئابطابطلا نيدلا ءايض ديسلا» نوكي نأ ًاضيأ

 .هب مايقلا دعب ةرازولا ةسائر ىلوتي «بالقنالل يندملا

 اضرو زيلكنإلا نييركسعلا نيب قافتالا لصح اذه ىلعو
 . يئابطابطلل راقتحا نم اذه متكي ناك ام عم ناخ

 ةرافسلا تردصأ كلذ ىلع قافتالا ّمتاملو

 اهترشن نأ قبس يتلا ةعاشإلا هيف تبذك ًانايب ةيناطيربلا
 زيلكنإلا اياعرلا ىلع تراشأ اهنأ يهو ءاهسفن يه

 ديز دق ةعاشإلا هذه تناكو «ناريإ ةرداغمب نييبوروألاو

 نم لاقتنالا ىلع ةمزاع اهسفن ةرافسلا نأ ًاضيأ اهيف

 .اهل مهلالتحاو اهيلإ ةفشالبلا لوصو لامتحال ةمصاعلا

 لكو نيينارهطلا تنأمطو هلك كلذ ةرافسلا تبذكف

 . كلذ نم ءيش ةينلا يف سيل نأ ىلإ نييناريإلا

 تنسحتو «ماظتناب مهبتاور نوطعي قازوقلا حبصأو
 . كلذ لاثمأو ماعطو سبل نم مهتشيعم لاوحأ

 ديقعلاو «يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا دهاعتو

 داحتالا ىلع نييناريإلا طابضلا نم ةثالثو «ناخ اضر»

 اورهمو كلذ ىلع انيمي اومسقأو بالقنالاب مايقلا يف
 .نآرقلا رهظ ىلع مهماتخأب

 يركسعلا لمعلل ديهمتلا

 نيح ةمواقمل اوضرعتي ال نأ نويبالقنالا دارأو

 ةموكحلا نم نذإ ريغب مهدورو ناكو .نارهط مهدورو

 ىدصتت نأ نم دب ال مث نمو ؛يعرش ريغ دعي ةيزكرملا

 كن

 اوضفر نإف .ةمصاعلا لوخد نم مهعنمل ةموكحلا

 مهو .قازوقلاو ةطرشلاو كردلا نم نارهط دنج مهمواق

 .ءامدلا كفسو لاتقلا بنجت نوديري

 نأ «هاش دمحأ» اومهوي نأ اوؤترا كلذ لجأ نمو

 طابض نم ةعامج اوؤطاو دق نييسايسلا نم ةعامج

 هل ريخلا نمو .بالقناب مايقلا ىلع ةمصاعلا يف كردلا

 يف نيميقملا قازوقلا نم يدنج ةئامسمخ مدقتسي نأ

 هسفن هثدحت نمل داصرملاب اونوكيل نارهط ىلإ نيوزق
 اولعجي نأ اوعاطتسا مهمالك هاشلا لبق نإف .ءوسلاب

 «ةئامسمخو نيفلأ نيبولطملا قازوقلا نم ةئامسمخلا

 . بالقنالاب مايقلل ةأيهملا ةوقلا مهو

 لاسرإ ىلإ ًاروف ردابو مهمالك «هاش دمحأ» قدصو

 ىلإ روضحلاب يقازوق ةئامسمخل هيف نذأي نيوزق ىلإ رمأ
 ضبقو مهتالئاع ةرايز نوديري مهنأب نيرهاظتم نارهط
 .مهبتاور

 طابض ضعب رمأي نأ ىلع ًاضيأ هاشلا اولمحو
 ال نأب  نييديوسلا نم اوناكو  ةمصاعلا يف كردلا

 كلذب مهرمأ .نارهط ىلإ اومدق اذإ قازوقلل اوضرعتي

 نم رخآ ًاقيرف اوؤطاو نييبالقنالا نأ امك .رسلا يف

 حامسلا ىلع نييناريإلاو نييديوسلا كردلا طابض
 دانز اوعزني نأ اوعاطتساو .نارهط لوخدب قازوقلل

 . كردلا ةيعفدم زكرم يف ةرقتسملا عفادملا

 يف ميقملا يزيلكنإلا ركسعلا نم ةقرف اولسرأو
 ًانوع نوكتل نارهط نم برقلاب جرك ةنيدم ىلإ نيوزق
 . كلذ رمألا ىضتقا اذإ نيمجاهملا قازوقلل

 طايتحالا ىهتنمب اذه لك ريضحت مت دقو

 هنأ يوتا ف وي ل دحابو داهحتكللاو

 اذه ىفو .ًازهاج ءىش لك ناكو الإ . شش.ه 8

 ثارهط نم ؛يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا رفاس مويلا

 . لمعلا تامدقم ةئيهتل نيوزق ىلإ

 .ًاماع بالقنا ثودح عقوت ناك نيحلا كلذ يف

 .ةيناريإلا ةيسمشلا ةيرجهلا ةنسلا نم رشع يداحلا رهشلا مسا )١(
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 يفو .حالسلاو ةوقلاب مكحلا نم ًاعون ضرفي بالقنا

 اياعرلا ثح ىلإ ةيزيلكنإلا ةرافسلا تطشن نيحلا كلذ

 مهتئيهت رهاظم تدبو .ناريإ ةرداغم ىلع زيلكنإلا

 نييبوروألا نم زيلكنإلا ريغ ىأرو «ةحضاو ليحرلل

 قبطني زيلكنإلا ىلع قبطني ام نأ ناريإ يف نيميقملا
 اذهب مهترافس اوعجارو .ًاضيأ اولحري نأ مهيلعف مهيلع

 فوخ ال نأب تارافسلا ضعب يأر ناكف ؛نأشلا

 ريغ اذه نم ىرخأ ةياغ ةيزيلكنإلا ةرافسلل نأو «مهيلع
 . 2)عوقولا لمتحم رطخ نم اهاياعر ةياقو

 نارهط ىلإ فحزلا

 عساتلا مويلا ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا فصتنم يف

 قفاوملا .ش.ه79484١ ةنس نمهي رهش نم نيرشعلاو

 ةرازو ليكشت موي يناث) م١145 ةنس طابش "5

 ىف ةميقملا قازوقلا تادحو تكرحت («رادهبسلا»

 ديقعلا ةدايقب «فالآ ةثالثو ١6٠١ نيب اهتدعو «نيوزق

 عبرأ اهعمو «نارهط ىلإ ةدصاق نيوزق نم «ناخ اضر»

 ىتح اوراسو .ىرخأ ةيبرح تازيهجتو عفادم تابرع
 اوركسعف «مامإ يجني١ مساب فرعت ةلحم ىلإ اولصو

 . اهيف

 تناك ةيزيلكنإلا ةيركسعلا ةدايقلا نأ ركذلاب ردجيو

 اهنم قازوقلا كرحت لبق «نيوزق ىلإ تمدقتسا دق
 اولغشيل اهركسع نم يدنج فالآ ةثالث «مايأ ةعضبب

 ىلإ مهفحز نيح قازوقلا نم ولختس يتلا زكارملا
 . نارهط

 ةنس دنفسإرهش نم لوألا مويلا يفو

 نيهجوتم اوراسو «مامإ يجني» اوكرت .شء.اها68

 كالسألا عيمج اوعطق مهريسم لبقو .ةمصاعلا ىلإ

 .نيوزقو نارهط نيب ةدتمملا ةينوفلتلاو ةيقربلا

 اذه ربخ ةموكحلا تقلت هسفن مويلا كلذ يفو

 ةيقازوقلا ةبيتكلا سيئر لاسرإ ىلإ اروف تردابف . فحزلا

 ديسلاو «ناخ اضراو زيلكنإلا بالقنالا ىططخم قافتا دعب )١(
 امك رومألا هذه تبذكف ةرافسلا تداع «ىئابطابطلا نيدلا ءايض»

 نيوزق

 قازوقلا عنميل نيوزق قيرط يف «نويامه رادرسلا»
 هولقتعا مهيلإ لصو املف .نارهط لوخد نم نيمداقلا

 .هحارس اوقلطأ مث هوناهأو

 ةنسدنفسإ رهش نم يناثلا مويلا يفو

 دعبو .اليوط اعامتجا ةرازولا تدقع . ش.ه 68

 ةيبرحلا ريزو ردصأ ةسلجلا ضاضفناو ةركاذملا

 ىتلا ريبادتلا ذاختاب رمأو هيفظوم ىلإ ةمزاللا تاميلعتلا

 .فرظلا اذه اهيضتقي

 مكحلا نيناوق ةاعارمب ءارزولا سيئر رمأو

 ريسو ءالماك اقيبطت اهقيبطتو ةنيدملا يف يركسعلا
 ماظعلا فنصت ةاهملاو ناييرقلا نرعلا نم تايوؤز

 . اهيف

 نلعأ انايب ًاضيأ مويلا كلذ يف ءارزولا سيئر ردصأو

 نم «نويامه رادرسلا» «يكلم رمأ ىلع ءانب «لاقأ هنأ هيف

 وه كلذ ببس نأ ًاضيأ هيف نلعأو .قازوقلا ةبيتك ةسائر

 نم اولاقتسا دق اوناك قازوقلا طابضلا رابك نم ةعامج نأ

 نيبو مهنيب يأرلا يف فالتخا رثأ ىلع مهبصانم

 مهتلاقتسا لبق «"نويامه رادرسلا» مهسيئر نأو . مهسيئر

 اذهلو .ءاسؤرلا نم هقوف نم ىلإ عجري نأ ريغ نم
 نم دصقلا ناكو .اهيف اوناك يتلا مهبصانم ىلإ نوداعيس

 .مهتلامتساو قازوقلا ءاضرتسا نايبلا اذه

 ةرماؤملا هذه نع ءيش لك لهجي لظ دقف هاشلا امأ

 نأو «مامإ يجني» ىلإ قازوقلا لوصو ربخ هغلب نأ ىلإ
 .رمألا ىف باتراف «يدلنج ىلاوح مهددع

 رمآت نم هومعز ام نأ اهنم فرع ءايشأ هتغلب دق تناكو

 ديرأ ةبذك ناك هيلع نييسايسلا ضعبو كردلا نم طابض
 نأ دارأو .نارهط ىلإ قازوقلا قيرط حاسفإل هعادخ اهب

 «مامإ يجني! يف نيذلا قازوقلا ركسعم سيئر ملكي

 هسفنب نوفلتلا ةعامس ذخأف . نيوزق ىلإ ةدوعلاب هرمأيل

 هريغ ملكي نأ دارأو . بئاغ سيئرلا نإ هل ليقف هبلطو

 .هيلإ اوعصي ملو هولهاجتف طابضلا نم

 روصتي «مظعألا رادهبسلا» ةرازولا سيئر نكي ملو

 ناك ذإ «ةيمهألا نم ةجردلا هذه ىلع قازوقلا ةكرح نأ



 نيوزق

 لوط دعب مهماحرأ ةرايزل نومداق مهنأ مهرمأ رهاظ

 نم ةلوؤسملا عجارملا ىلإ مهاوكش اوعفريلو «بايغلا
 .مهفاصنإو مهلاوحأ نيسحتب اوبلاطيلو «مهلامهإ لوط
 .سش .ه15١؟99 ةنس دنفسإ نم ثلاثلا مويلا بورغ يفو

 اهيف فرع ةيئانثتسا ةسلج «رادهبسلا» ةرازو تدقع

 نم وحنلا اذه ىلع سيل قازوقلا ءىجم نأ «رادهبسلا»

 نأ اهيدشلا يف عانوا ءارما هءاوواةلاو " ةةطانقفلا
 مهنأو ؛نييعويشلا راوثلا اوفلاح دق نيمداقلا قازوقلا

 بدف .اهلهأب ليكنتلاو اهبهنو نارهط لالتحال نومداق

 . ةنيدملا ءاحنأ يف بعرلا

 ىأتراف .هفاخأو «رادهبسلا» قازوقلا مودق ٌمهأو

 هلبق نم دفو لاسرإ «ليللا نم تاعاس عضب ءاضقنا دعب

 . نارهط نع عوجرلاب مهعانقإو مهتضوافمل مهيلإ
 ةنس دنفسإ ”) مويلا كلذ نم ةعاسلا كلت يف

 دق «ناخ اضر» ةدايقب قازوقلا شيج ناك (ش.ه848

 .نارهط نم ًابيرق «دابآرهم» ةلحم يف ركسعو هلاحر طح
 كانه نلعأ دق «يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا ناكو

 سيئر ًادعاصف نآلا نم وه «ناخ اضر» طباضلا نأ ًاضيأ

 طابض ىقلتف .يركسعلا اهدئاق وهو قازوقلا ةبيتك

 .فاتهلاو ةسامحلاب مالعإلا اذه مهدونجو قازوقلا

 نييزيلكنإ نيطباض نم هدفو «رادهبسلا» لكشو

 كانهو .«دابآ رهم» ىلإ اوقلطنا «ةرازولا ةئيه يف نواعمو

 .ركسعملا لخادم ىلع مئاقلا قازوقلا سرح مهاقلت

 ةجيتن ىلع دفولا هنم لصحي مل نيفرطلا نيب راوح ىرجو

 ىلإ داعف «شيجلا نع نيلوؤسملا ةلباقم نم نكمت الو

 اذه دجوو .ىرج ام ىلع ةرازولا سيئر علطأو نارهط

 ركف هنأ ىتح هسفن هتمهأو ءهنم جرخم ال قزأم يف هسفن

 .ةيزيلكنإلا ةرافسلا ىلإ أجتلا هنأ ليقو ءرارفلا يف

 تءاج ةليللا كلت نم ةنماثلا ةعاسلا فصتنم يفو

 لمحت ناترايس ًاضيأ دابآ رهم» يف قازوقلا ركسعم ىلإ
 نم بودنمو هاشلا لبق نم بودنم «نيبودنم امهادحإ

 لبق نم نيبودنم لمحت ىرخألاو ؛ءارزولا سيئر لبق

 نع قازوقلا ةدايق ينث نولواحي اوؤاج ةيزيلكنإلا ةرافسلا

 5ع

 ةقافلا ل بافتما زيبا ناره طي و هوت لس اهمدغ

 . 97هاعلا

 مهلعج «يئابطابطلا نيدلا ءايضا» ديسلا نكلو

 كرحتي نأ ررقملا ناك دقف .ةلماك ةعاس نورظتني

 دارأف .ةعساتلا ةعاسلا مامت يف نارهط ىلإ قازوقلا

 الف ةعاسلا هذه ليبق ام ىلإ ةلباقملا ريخأت ىئابطابطلا

 قرشا دهومو. ةركاذملا هني نين ليعافلا تقولا مسي
 لحي ذإ ««ناخ اضر»و نيدفولا نيب راوحلا لامكتسال

 لوصولاو ةركاذملا ءاهتنا لبق شيجلا كرحتيو دعوملا

 عضي لب .عقاولا رمألا يف نيدفولا عضيف ؛ةجيتن ىلإ

 هسفن هتثدح اذإ عقاولا رمألا يف ًاضيأ هسفن !ناخ اضر»

 نأ هيلع ام «ناخ اضر» نقل دق ناكو . مهل نيلي نأب
 ةعاسلا تناح املف .نيدفولا باطخ ىلع ًاباوج هلوقي

 ءايض» ديسلا رمأ ؛ةيراج لازت ال ةركاذملاو «ةعساتلا

 شيجلا نذؤي نأب قوبلا لماح «يئابطابطلا نيدلا
 لازت ال ةركاذملاو شيجلا كرحتو .لعفف .كرحتلاب

 شيجلا راسو .لذعلا فيسلا قبسو «دعب هتنت امل ةرئاد

 . نارهط ىلإ يقازوقلا

 ءايض» ديسلا ىقبو نارهط ًادصاق شيجلا كرحت

 نيدفولا لاجر زجتحي ؛دابآ رهم» يف «يئابطابطلا نيدلا

 ناي الان انهار نا رهط ىلإ ةدرشلاب ميل خيم ل
 نأ ىشخيو دونجلاب ةلوغشم يه ذإ قيرطلا مهيلع
 «ةيزيلكنإلا ةرافسلا دفو رصأو .ءوسب دحأ مهل ضرعتي

 «بالقنالل اوؤيه نيذلا مه زيلكنإلا نأ ةسايسلا بيعالأ نم )١(

 نيضار ريغ زيلكنإلا ناك ولو .هتفلاخمب نورهاظتي نآلا مهو
 نم جورخلا شيجلا اذه عاطتسا امل قازوفلا شيج ةكرح نع

 ءيش لك ىلع نورطيسملا مه لب ؛هيلع نورطيسملا مهو «نيوزق
 خرؤم لاق امك  اهتقزأو اهعراوش ءامسأ ىتح نيوزق يف

 مهو اهنم مخضلا شيجلا اذه جرخي نأ لقعي سيلو - يسنرف
 ام قازوقلا شيج اياونب ملع ريغ ىلع اوناك ولو .نولفاغ
 .مهدونجب هنم ولختس ىتلا هزكارم ءلمل هتكرح ليبق اودعتسا

 مهددع) ةياغلا هذهل مهنم فالآ ةثالث نيوزق ىلإ اومدقتساف
 ةنيدم ىلإ اومدقتسا الو (نيفحازلا قازوقلا دونج ددع رادقمب
 نيح نيبالقنالل ًاددم نوكتل مهدونج نم ةيطايتحا ةدجن جرك

  رمألا ىضتقا اذإ نارهط ىلإ مهدورو
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 هل حامسلا بلط ىلع «نيريبك نيطباض نم فلأتي وهو
 نارهط ةيماح تمدقأ اذإ ءامدلا ةقارإ نود لوحيل ةدوعلاب

 .هل حامسلا ضفر يئابطابطلا نكلو «ةمواقملا ىلع

 رهم) ىلإ دوعي ناخ اضرب اذإ كلذ يف مه اميفو

 نارهط ةيماح نم الاجر نأب يئابطابطلا ربخيو «دابآ
 نورومأم مهنأ مهوغلبأو ةنيدملا لخدم دنع مهوقلت

 وه ام لأسيل داع هنأو .ةمصاعلا لوخد نم مهعنمب

 ةمواقملاب ًاروف هرمأو يئابطابطلا ددرتي ملف .هفيلكت
 .ةوقلاب ةوقلا ةلباقمو

 سيئرو هاشلا يبودنم زجتحي يئابطابطلا لظو
 ةيداحلا ةعاسلا ىلإ ةيزيلكنإلا ةرافسلا يبودنمو ءارزولا

 نأ دعب ةدوعلاب نييزيلكنإلل نذأ ذئنيحو . ليللا نم ةرشع

 نارهط لتحا قازوقلا شيج نأ "ناخ اضر» لسر هربخأ

 سيئر بودنمو هاشلا بودنم هيدل ىقبتساو .ةمواقم الب

 . ءارزولا

 نارهط لالتحا

 ليللا فصتنم ىلاوح نارهطل قازوقلا لالتحا مت

 ةطرشلاو كردلا نم نارهط ةيماح نأ عم ةمواقم الب
 ةرداق تناك لب . ةمصاعلا نع مهدصل ذئموي ةيفاك تناك
 نيبعتم اوناك ذإ «ىرسأ مهذخأو مهراصح ىلع

 دق اوناك نييديوسلا نم كردلا طابض نكل .نيفوشكم
 ناسرف نم قيرف ناكو . ميلستلا ىلع نيمجاهملا اوؤطاو

 . نارهط ىلإ نيوزق نم اوفحز نيذلا قازوقلا عم كردلا

 نيدلا ءايض» ديسلا كرت ليللا فصتنم دنعو

 شيجلاب قحليل ادصاق «دابا رهم» ةلحم (يئابطابطلا

 طابضدحأ ةيناجب ىلإ يكرو ةزايسهبكرف -جتافلا
 هاشلا بودنم «نيزجتحملا نيبودنملا بكرأو .قازوقلا

 ءارو لعجو امهترايس يف «ءارزولا سيئر بودنمو

 يدنج ةئامو قازوقلا نم يدنج ةئام مهءاروو هترايس

 . نارهط ىلإ انيوهلا اوراسو كردلا نم

 «يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا لجرت نارهط وحنو

 ةنكث ىلإ هبكومب راسو ًاناصح بكرو ةرايسلا نم

 دعب نيزجتحملا نيبودنملا حارس قلطأ كانهو . قازوقلا

 نيوزق

 «ناخ اضراب ىلتخا مث .ةنكثلا يف ةدم مهزجتحا نأ

 .قازوقلا طابض رابك دحأو

 (دابآ حرفا ةلحم رصق يف ميقي ذئتعاس هاشلا ناكو

 ءاهعيمج ةنيدملا لخادم نولتحملا دسو . ةنيدملا جراخ

 جورخلاب دحأل اوحمسي ال نأب اورمأ ًادنج اهيلع اوماقأو

 ةمصاعلا مهلالتحاب نيينارهطلا ناذيإ اودارأ مث .اهنم

 ةنيدملا تجتراو .عفادملا نم لبانقلا اوقلطأف

 .نيروعذم مهعجاضم نم سانلا بهو .اهتاوصأب

 مهدنج نم قرف لاسرإ ىلإ قازوقلا ءاسؤر ردابو

 .اهلاجر لاقتعاو اهلالتحاب مهورمأو ةطرشلا رفاخم ىلإ
 نأ الإ .ةمواقم الب مهيلإ اهعيمج رفاخملا تملستساف

 دحأ مواقو .ًاليلق تمواق ةيزكرملا ةطرشلا ةرئاد

 ةمواقملا هذه تلجناو .ًابيرقت ةعاس ةدم ًاضيأ رفاخملا

 حيرجو ىلتق ةثالثو ةطرشلا لاجر نم ىلتق ةرشع نع
 .قزاوقلا نم دحاو

 نجسلا باب اوحتف ةطرشلا ةرادإ قازوقلا لتحا املو

 نيمداقلا نأ سيباحملا دحأ مهوتو . سيباحملا اوقلطأو

 مهقلمتي حاصف ؛ةنيدملا اولتحا دق نويعويشلا راوثلا مه

 ىلع مهدر ناكو .(ةفشالبلا شاع) «كيفشلبداب هدنزلا

 !ًاليتق هتدرأف هيلع اهوقلطأ ةصاصر هتيحت

 نم نيمجاهملا ءاسؤرو ماعلا ةطرشلا ريدم عمتجاو

 قازوقلا ةقفاومب ةطرشلا لاجر رمأي نأ اوبلطف قازوقلا

 ىلع هلوصح ىلع مهبلط ىلإ مهتباجإ قلعف «مهتنواعمو
 ال نأب «مهبلط ىلع ءانب ءمهل دهعتو .هاشلا نم نذإ

 ركب حابصلا يفو .ةديدجلا عئاقولا ىرجم يف لخدتي
 هنيب راد ام ىلع هعلطأو هاشلا رصق ىلإ ةطرشلا ريدم

 نواعتي نأب هاشلا نذأف . ثيدح نم قازوقلا ءاسؤر نيبو

 . ماظنلاو نمألا ظفح يف قازوقلاو ةطرشلا لاجر

 هاشلا نم نييبالقنالا بلاطم

 ةنس دنفسإ14)مويلا كلذ بورغدنعو

 ىلع نذأتسي ىقازوق طباض ناك ء(. ش. ه8

 نع ًابودنم هنآ رهط جراخ ؛دابآ حرف» رصق يف ءهاشلا

 لوأب موقيل «ناخ اضرو» «يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا



 نيوزق

 هاشلا ىلع ضرعيلو «نييبالقنالاو هاشلا نيب لاصتا

 .نييبالقنالا بلاطم

 : مهبلاطم تناكو

 بحاص («ىئابطايطلا نيدلا ءايض» ديسلا نييعت

 1 . ةرازولل ًاسيئر «دعرا ةديرج

 . شيجلا دئاق ةبتر «ناخ اضر» طباضلا حنم

 قازوقلا دونج هاشلا هيف ضرعتسي موي نييعت

 ءصضضم ىلع اهعيمج بلاطملا هذه هاشلا لبق دقو

 .ةرازولا ةسائرل يئابطابطلا نييعت اميس الو

 نييبالقنالا ريبادت

 ّمت ةعاس ةيفرعلا ماكحألا نويبالقنالا نلعأ

 ةنس دنفسإ 4) حابصلا يفو .نارهط ىلع مهؤاليتسا

 «تالاقتعا ةلمح اوؤدب (١19570)(ش.ه68

 رصع يفو .نوجسلا يف مهب اوقلأو ةعامج اولقتعاف

 ةدايقب انالعإ اهعيمج تايالولا ىلع اومّمع مويلا كلذ

 ًامكاح ةيالو لك ىلإ اولسرأف ءاهيف يركسعلا مكحلا

 .نارهط نم ايركسع

 ءايض ديسلا نييعتب يهاشنهاشلا موسرملا ردصو
 .ءارزولا ةسائرل يئابطابطلا نيدلا

 «ناسفانتم ناحومط ناسأر بالقنالل ناك

 ءامهبالقنا يف امهتعمج يتلا يه اهدحو ةرورضلاو

 .امهفالتخا عقوتملا نم ناك كلذل

 «ةظلغو ةجاجفب هاشلا لماعي ءارزولا سيئر ذخأو

 نارطخ نينثالا الك نأ كردي ناك هاشلا نأ نم مغرلابو

 اضرب هيلع ناعتسا يئابطابطلا ةجاجف مامأ هنكلو هيلع
 .ءارزولا ةسائر نم يئابطابطلا لزعب ًارمأ ردصأف .ناخ

 دونجلا ضعبو طابض ةعضب هعمو ناخ اضر بهذ مث
 (يئابطابطلا نيدلا ءايض» ديسلا تيب ىلإ قازوقلا نم

 . نيوزق ىلإ نيروفخم هقافر نم لاجر ةعضب عم قيسو

 بتكم باب متخو .نارهط يف مهنم رخآ قيرف لقتعاو
 ءارزولا رئاس بتاكمو ةموكحلا راد يف يئابطابطلا
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 نمو .دودحلا ىلإ يئابطابطلا قيس نيوزق نمو
 ةرمحملاف ةرصبلا ىلإ اهنمو دادغب ىلإ هرفس عبات كانه

 ابوروأ ىلإ هرفس لئاسو ةئيهت زيلكنإلا ىلوتو .ابوروأف

 ةنيفس ةرمحملا ىلإ يناريإلا «رهشوب» أفرم نم اولسرأف

 .ابوروأ ىلإ هتلقن «رهشوب١ يف مهتيلصنقل تناك ةيبرح
 ىهتناو يزيلكنإلا لصنقلا ىلع ًافيض لزن ةرمحملا يفو

 ةثالث ةسائرلا يف لظ نأ دعب يفنلا ىلإ يئابطابطلاب

 اضر ىلإ ةيبرحلا ةرازوب اهيف دهع ةرازو تفلأتو

 . ناخ

 ريزوو ءارزولا سيئر نيب فالخلا عقو نأ ثبلي ملو
 فاكنتسا وه لوألا ببسلاو .ًاعقوتم ناك امك «ةيبرحلا

 ضرف ناخ اضر تالواحمل خوضرلا نع ءارزولا سيئر
 نأ ىلع اذه رارصإو ةرازولا ىلع ةديازتملا هترطيس

 امهنم لك ناكو .رومألا عيمج ىلع نميهملا نوكي

 . سارملا بعص ًادينع

 ىتح هتدايزو هشيج ةيوقت ىلع «ناخ اضر» رباثو

 يدنج فلأ نيثالث ىلاوح قازوقلا ةدع تحبصأ

 ةطرشلا ةبيتك ىلع ةرطيسلا ىلإ ىعسو .هرمأب نورمتأي

 لقنو ةطرشلا كلس ىلإ قازوقلا طابض ضعب لقنف

 اذه ناكف .قازوقلا كلس ىلإ ةطرشلا طابض ضعب

 دعب هدافأ دقو .اهيلإ ىعسي ىتلا ةرطيسلل ةمدقم لمعلا

 سيئر ىوهيام ريغ ىلع ماق مث .ةريبك ةدئاف كلذ
 ىف ةميدقلا هتينمأ قيقحتل مساح لمعب ىاشلاو ءارزولا

 نوكت ةدحاو ةيركسع ةبيتك يف قازوقلاو كردلا ديحوت
 لينولوكلا يديوسلا كردلا دئاق فرصف .هترمإ يف

 عم ةبيتكلا هذه ةسائر وه ىلوتو ةمدخلا نم «بورلغ»

 .قازوقلا ةسائر

 اديتسم نيتبيتكلا ديحوتب هر هرق ذافنإ ىلع مدقأ مث

 ةرق داع ىتح ًامويف أموي مظاعتت «ناخ اضر» ةردق تناك

 . اهتضراعم بعصت

 ةوعد ىلإ مث ءارزولا ةسائر ىلإ زفق نأ ثبلي ملو



 وء١

 نالعإو ةيراجاقلا ةرسألا علخ تررق ةيسيسأت ةيعمج

 . هباقعأ يف ًاثرإ اهلعجو هتيكلم

 يولهي هاش اضر مكح
 ةتس ىلاوح ناريإ ىلع «يولهي هاش اضر» كلم ماد

 رهش 50 ىلإ .ش.ه104 ةنس رذآ © نم ءًاماع رشع

 ًايدرف ءايدادبتسا هكلم ناكو ءش.ه78١1 ةنس روي

 بهنلاو ردغلاو باهرإلا نم عئاظف هيف بكترا ًاقلطم

 بيذعتلاو نجسلاب ءايربألاب ليكنتلاو تايرحلا عمقو
 .لايتغالاو

 هاركإ يف هدلقف «لامك ىفطصم» ةطخ هتبجعأو

 .ةيبوروألا ةيبرغلا ةايحلا رهاظمب سبلتلا ىلع سانلا
 ىلع لاجرلا ربجأو باجحلا علخ ىلع ءاسنلا ربجأف

 نينيدتملاو نيدلا لاجر لذأو .ةيجنرفلا سبالملا ءادترا

 كلذ يف هتجحو . ةينيدلا تاسدقملاب ناهتساو مهبراحو

 ةراضحلا زارط ىلع اهريضحتو ناريإ نيدمت ديري هنأ

 . ةيبوروألا

 هيلع تماق يذلا ساسألا نأ لهاجت وأ لهج هنكلو

 ةيباينلا ةايحلاو ةيط هرقميدلا وه امنإ ابوروأ يف ةراضحلا

 نييبوروألل تظفح يتلا ةايحلا «.ةحيحصلا ةيروتسدلا

 دق .ةهجلا هذه نم .هنأو .دقتعملاو ركفلاو لوقلا ةيرح

 كلتو ةراضحلا كلتل ةضقانم ًاقيرط هدالب ىف كلس

 نكرالا ايناوطخ ةنباتم ف نازي يقرأ قف  ةكدملا

 «ةيروتسدلا ةيباينلا ةايحلا ىلإ اهريس اهب تأدب يتلا

 لب .قلطم يروتاتكد مكحل عوضخلا ىلإ اهب فطعناو

 «ةيبرغلا ةراضحلا ةيعاد ««يولهي هاش اضر» لوصو نإ

 دقف .ةيبرغلا ةراضحلا ميهافمل ًاضقن ناك شرعلا ىلإ

 سلجملا ماظن ةفلاخمو روتسدلا زواجتب هيلإ لصوت

 رومأ يهو . ةيباينلا تاباختنالا ريوزتبو يلخادلا يباينلا

 تاركنملا نم ةيبرغلا ةيندملاو ةيبوروألا ةراضحلا اهدعت

 .اهدالب يف

 نم نابايلاب ومسي نأ هلبق «وتيهوستوم» عاطتسا دقو

 ةيبرغلا ةيندملا ةورذ ىلإ ىطسولا نورقلا ةايح ضيضح

 نيوزق

 ءاهاحضو ةيشع نيب «هدالب تحبصأو «ةرصاعملا

 قوفتت دق لب «ةيبوروألا لودلا ىقرأ يهاضتو سفانت

 رهظمو نيعم سابل ىلع سانلا هاركإ ىلإ ةجاح ريغ نم
 ًارارحأ مهكرت لب .ةئيعم ةينيد ةليقعو نيعم يدرف

 ىضقو .مهل قوري امب نودقتعيو مهبجعي ام نوسيلي

 هرقميدلا ماظنلل لاجملا حسفيل يعاطقإلا ماظنلا ىلع

 ال .«يبرحو يعانصو يملع يقر نم هتامزلتسمو يط

 حبصيو «يعاطقإلا ماظنلا لحم يف ةيروتاتكد لحيل

 يف مكحتلاب «مهنود نم هدحو رثأتسي نييعاطقإلل ةفيلخ

 .«يولهي هاش اضر» لعف امك « سانلا تاردقم

 ايلاطيإ دحوي نأ «يدلابيراغ» عاطتسا كلذ لبقو

 ةيزكرم ةلود قلخيو .فتاوطلا كولم ماظن ىلع يضقبو

 ريغ نم .ةدحاو ةموكحو دحاو نوتاق ىلع ةدحوم

 .باهرإلاو بيذعتلاو لايتغالاو ردغلا ىلإ ةجاح

 هنبا مكحو ءًاماع رشع ةتس «يولهي اضرا مكح

 لظ ءاماع نيثالثو ةعبس هدعب «يولهي اضر دمحم»

 - فارطألا يمارتم عساو فير وهو - يناريإلا فيرلا
 ةدبعملا قرطلاو ءابرهكلاو ءاملا نم ًامورحم اهيف

 طالبلا داسفلاو ةوشرلا تمعو .ةيبطلا تامدخلاو

 صخغني يسيلوبلا مكحلا مكحتساو .ةيموكحلا رئاودلاو

 بيذعتلاو نجسلاو باهرإلاب مهتايح سانلا ىلع
 ةينيدلا مهرعاشم يف سانلا يذوأو .فوخلاو

 اهيلع لصحت ىتلا ةمخضلا ةورثلا تحبصأو .ةيقلخلاو

 - يلحملا جاتنإلا ليطعت ىلإ ةليسو طفنلا لخد نم ناريإ
 نوكت نأ نم ًالدب همدقت فقوو - طيسب يئادب جاتنإ وهو

 نيناوق ببسب كلذو .هريوطتو هنيسحت ىلإ ةليسو
 جاتنإلا تمرح يتلا نيناوقلا «ةرجاتملاو داريتسالا

 هلطعت ةيينجألا ةمحازملل هتحابإو ةيامح لك نم يلحملا

 ةورث ىلإ ةيطفنلا ةورثلا تلّوحت كلذبو .هقحمتو

 طفنلل ًانمث بناجألا نم مويلا ذخؤت ةميقع ةيكالهتسا
 نيأف ؛ةيلامكلا ةيكالهتسالا عئاضبلل انمث ًادغ مهيلإ داعتل

 !؟ةيبرغلا ةراضحلا تاموقم نم اذه



 نيوزق

 اميس الو ءامهيلك نبالاو بألا ىلع ذوحتساو
 ام ليثامتلا نم امهيسفنل اماقأف «ليثامتلا» سوه «نبالا

 «نيترام ناس»و «رافيلوب»و نطنشاو جروجل مقي مل

 لاثمت كعلاط تهجوت امنيأف . مهسفنأ «يدلابيراغ»و

 . نيّصاخ عضوو لكش ىلع ميقأ لاثمت لكو .امهدحأل

 ول ذإ . سانلا بضغ نم هسرحي سراح لاثمت لك دنعو
 سانلا هفسنلو ةظحل هناكم يف رقتسا امل ةسارح الب كرت
 ليثامتلا هذه نم دحاو لاثمت ةقفن نأ ولو .ًافسن

 ءاشنإو اهتبرهكل تفكل ىرقلا نم ةيرقل تصصخ
 ندمتلاب ءادتقا اذه ناك لهف .اهفعسي يبط فصوتسم

 !؟يبوروألا

 هاش اضر» اهضرف يتلا ةيراضحلا تاررقملا نإ

 نم ًائيش ناريإ حنمت مل ناريإ ىلع هدعب نم هنباو «يولهب
 ةيحابإ نم اهدسافم ىوس ةيبوروألا ةيبرغلا ةراضحلا

 تاموقم عيمج اهنع تبجحو ؛يقلخ لالحناو ةيسنج
 يداصتتقالا جاتنإلا ةيوقت نم ةيدجلا ةراضحلا كلت
 نوناقلل ةياعرو ةيبنجألا ةبراضملا نم هتيامحو ىنطولا

 ضوع دقو ةيورشلاو تاهل تانرسكلاو لة شكلو

 ةعدب لاخدإب هلك اذه نع نييناريإلا «يولهي هاش اضر»

 !ناريإ ىلإ «لافنركلا»

 ةراضحلا ميهافم «يولهب هاش اضر» هب ضقان اممو

 نميو ميهافملا كلتل ًاقيبطت هدعي وهو .ةيبرغلا ةيبوروألا

 . "نارهط ليمجت» هامسأ ام «نييناريإلاو ناريإ ىلع هب
 ٌقش ىوس ىنعم نم هدنع ليمجتلا اذهل نكي ملو

 نم اهضرتعي ام لك مدهو ةميقتسملا ةضيرعلا عراوشلا

 نمو .ةليمج ةيئف تآشنمو ةيخيرات اراثآ تناك ولو ةينبأ

 لازت ال تناك تاباوب رشع نم رثكأ مده كلذ لجأ

 اليمج اينف ءانب ةينيم تناكو ميدقلا نارهط روس نم ةمئاق
 ةميدقلا سرادملا ضعب مدهو .يشاكلاب ةفرخزم

 ىلع ءاقبإلا نأ هتاف دقو ءًاضيأ نييراجاقلا روصق ضعبو

 ةيبرغلا ةراضحلا لهأ دنع مدقم راثآلا هذه لاثمأ

 لب .ةميقتسملا ةضيرعلا عراوشلا قش ىلع ةيبوروألا

 نم ىشخي هل ميدق ءانب مده ىلإ مهدحأ رطضا اذإ ءمه

 ةلحم يف ًامئاق ءانبلا كلذ ناكو «مدقلا ببسب هطوقس
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 بحاص اوربجأ «ميدقلا اهعضو ىلع ىقبت نأ اهل داري
 دقو .ناك ثيحو ناك امك هتانب ةداعإ ىلع ءانبلا

 ءانب وأ ًايرثأ ًءانب هدادتما ضرتعي عراش قش ىلإ نورطضي

 ءمهخيرات ثداوح نم ةمهم ةثداح هيف تعقو نأ قبس

 هب اوفرحنا ءانبلا كلذ ىلإ عراشلا قش يف اولصو اذإف

 ضعب يف ًاجاجوعا كلذ ثدحي نأب نولابي الو هنع

 ةينبأ نم ةثيدحلا تآشنملا نوميقي مهو . عراشلا

 ةلازإ اهتماقإ يضتقت ال ثيح ةميقتسم ةضيرع عراوشو
 .ميدقلا ملاعم نم ملعم

 نيدلا لاجرو ةماعلا قلمتي «يولهب هاش اضر» لظ

 ٌبتتسا نأ ىلإ ةيبهذملا رئاعشلا ةماقإو نيدتلاب رهاظتلاب

 ذئدنعو .ةقلطملا ةطلسلا مامز هدي يف عمجو رمألا هل

 ةنكث للجي ناك نأ دعبف ءهب لصتي ام لكو نيدلل ركنت

 ءازعلا ةماقإ ىلع بظاويو مرحملا مايأ داوسلاب قازوقلا

 سلجملا ىلإ نيدفاولا لبقتسي هسفنب فقيو ينيسحلا
 رمأو .هلك كلذ لاطبإب رمأ ءايادهلاب ءابطخلا ىلع معنيو
 نذإب الإ ينيسحلا ءازعلا سلاجم ةماقإ نم سانلا عنمب

 قازوقلا نم ًابكوم لكشي ناك نأ دعبو .ةطرشلا نم
 اهريسي يتلا ةينيسحلا بكاوملا ءاروشاع موي يف كراشي

 رساح هتمدقم يف وه ريسيو «ةنيدملا ءاحنأ يف يلاهألا

 نم سانلا عنمب رمأ نزحلا ةمالع بارتلاب ًارفعم سأرلا

 بكاوم رييست ىلع ضّرحو .بكاوملا هذه رييست
 نأ هكلم مايأ نم نينسلا ىدحإ يف قفتا لب .«لافنركلا»

 ةليل يف نارهط عراوش يف «لافنركلا» بكاوم تراس
 ىلع تزهج تانحاشلا نم ةدع تناكو .اهسفن ءاروشاع

 اهيفو «لافنركلا تازيهجت يف فورعملا وحنلا

 لزهلاو جاهتبالا رهاظمو ىقيسوملاو نوصقارلا

 ىسألل ًاراهظإ ًايفاح ريسي ناك نأ دعبو .جيرهتلاو
 ةليل قازوقلا بكوم ةمدقم يف عوشخلاو فسألاو
 مساب نييناريإلا دنع ةفورعملا موحملا نم رشع يداحلا

 نأ نع عروتي مل ؛(نيبّرغملا ةيسمأ) «نابيرغ ماش»
 اهتمرح عارم ريغ ةسدقملا تاماقملا ىلإ هئاذحب لخدي
 هلوخدك «ينيدلا سانلا روعش يدحتو اهتناهإ ادمعتم

 مق يف «ةموصعم» ةديسلا ماقم ىلإ هتزوالج عم ًاموي
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 بقعتل دهشم يف 2986 اضرلا مامإلا ماقم ىلإ هلوخدو
 . مهتبقاعمو نيدلا لاجر نم نيضراعملا ضعب

 رصقلا نجس

 هاش اضرا» دهع يف لتقلاو لاقتعالا لامعأ تعباتت

 نم نيدوقفملاو نيلوتقملا ددع غلب ىتح «يولهي
 نيرشعو ةعبرأ نم رثكأ تاقوألا نم تقو ىف سيباحملا

 هوو تشل  ةدصس :ةننايفع يسبح اننا

 نجسلا اهعظفأ ناكو .ناريإ ءاحنأ عيمج يف تانازنزلاو

 .«رصقلا نجسا مساب فرعو نارهط يف هماقأ يذلا

 .اسنرف يف «ليتسابلا» ةعمسك ةعمس ناريإ يف هل تناكو

 نم ًايخيرات ًايرثأ ًارصق لصألا يف نجسلا اذه ناك

 .«راجاق رصق» مساب فرعي ةميدقلا نييراجاقلا روصق
 .هناكم يف نجس ءانبو همدهب "يولهب هاش اضر» رمأف

 مزلي ام لكب زهجو .«رصقلا نجس» مساب فرع كلذلو

 لعجو .لالغأو ةملظم بيدارسو تانازنز نم بيذعتلل

 .«رتنوك ناج» هنع بتك .نييسايسلا نيلقتعملل ًانجس
 اهنع فّلأو ةبقحلا كلت يف نارهط يف ماقأ يكيرمأ وهو

 : لاق .اباتك

 ناك رصق ناكم يف تينب ةعلق نارهط نم برقلابا»

 .نييسايسلا نجس مويلا وهو .نويراجاقلا هنكسي
 موزل الو .ناريإ يف نومكاحي ال نويسايسلا ءانجسلاو

 «باقعلاب مهيلع مكحلا لجأ نم اهب نومهتي ةمهت قلخل
 مهيمر ىلإ ةجاح الف مهتوم بوجو ررقت اذإف

 ةصاخ ةليسوب مسلا يفكي لب .مهقنش وأ صاصرلاب
 ءاقلإ وأ ؛1يولهبلا حاقللا» نويسايسلا ءانجسلا اهيمسي

 قرشم جيهب موي حابص ةوهقلا ناجنف يف مسلا نم ةبح
 اذه لثم اهدعب ىري الف ضرألا فوج ىلإ مهتملا لمحت

 نلا ىرطن | هرب قريتتملا جيهبلا مويلا

 يولهي هاش اضر ةورث

 ال ًامدعم ًاريقف ًايدنج هرمأ «يولهي هاش اضر» أدب

 ناك شرعلا نع علخ موي هنكلو .هموي توق ًانايحأ دجي

 رضاحم يفو .ملاعلا ءايرثأ ةمدقم يف حبصأ دق

 ةريل نويلم 08 ناك ذئموي هديصر نأ يباينلا سلجملا

 نيوزق

 كنب يف ناموت نويلم 18و ارتلكنإ كونب يف ةيزيلكنإ
 فلأ 44 كلميو . «يلم كنب» ىمسملا يناريإلا رادصإلا

 ىرقو عايضو لوقح نم ةفلتخم تاراقعل كيلمت دنس

 نم هكلمي ناك ام ريغ اذه .ةريبك ةيعارز تادحوو

 زونك نم هرداص ام ريغو ءعناصمو قدانفو تاليف

 «رادرسلا»و ييوكاملا «ةنطلسلا لابقإ ناخ يلق ىضترم»

 .مهلتقو مهب ردغ نأ دعب «لعزخ خيشلا»و يدرونجبلا

 تاراقع نم تانبو نينب نم هدالوأ هكلمي ناك ام ريغو

 يف هكالمأ تادئاع تغلب دقو .ةمخض ةعساو لاومأو

 .ةنسلا يف ناموت نويلم نيتس هكلم تاونس رخاوأ

 اهدقع ةسلج ىف نامرك بئان «يدمحأ ديؤم» لاق

 :ةداعتإر يرو ها ارا ملح نيب الا نالعيفلا
 ةدم يهو .ًاماع رشع ةعبس قباسلا هاشلا كلم»

 ةعبرأ ىلع اهيف لصح .ًابيرقت موي فالآ ةتس نم فلأتت
 كلت ددع ىلع اهانمسق ولف . كلمت دنس فلأ نيعبرأو

 .«!موي لك يف تادنس ةعبس ةجيتنلا تناكل مايألا

 بصغلاو هاركإلاب هلك كلذ ىلع لصح دقو

 .فاقوألاب فرصتلاو ةلودلا كالمأ ىلع ءاليتسالاو

 نم بولقلا يمدت عئاجف ليبسلا اذه يف هتاغط باكتراو

 ربجأو .لتقو برضو نجسو لالذإو ريخستو ديرشت

 نم ريثك ءانب ىلع اهتنازخ نم قافنإلا ىلع ةيدلبلا
 .هدالوألو هل تاليفلاو تارامعلا

 يزيلكنإلا بئانلا ةبقحلا كلت يف ناريإ راز

 نم ةلسسلس شن ارهلكنإ ىلإ هتدوع دعبو .«توفا
 اضرا نع اهادحإ يف ءاج هتادهاشم نع تالاقملا

 : «هاش

 نم قرطلا عاطقو صوصللا رباد عطق هاش اضراا
 نآلا نم زوجي ال هنإ .هبعش مهنمأو «ناريإ كلاسم

 ءدحاو قيرط عطاق ريغ اهلك ناريإ يف نوكي نأ ًادعاصف

 :الئاق همالك ممتيو .«ريغ ال ريبك قيرط عطاق

 لامآلا ديعب ملاظ بلقلا ظيلغ قباسلا ناريإ هاش»

 .ةميزعلا يضام تافصلا هذه عم وهو .عامط صيرح

 يقلي .دحأ هيدحت عيطتسي ال نكلو .دحأ هبحيال



 لئاقم رصق

 مهيلع هذخأت ال مهلتقي وأ نجسلا يف هيفلاخمو هيسفانمب

 جرهو ةنتف نم مويلا ناريإ يف امو .ةمحر الو ةقفش

 . ةئطاخلا هاشلا كلذ ةسايس ةجيتن يه جرمو

 مهمقليف ًازبخ مهكلم نم ناريإ لهأ بلطي»
 املقو .ًائيش هبعشل قباسلا ناريإ هاش عنصي مل .ةراجح

 نييناريإلا عفني مل هنإ لوقن نأ ىرحألاب وأ .هتمأ مدخ

 . قالطإلا ىلع ءيشب

 صارتم عمتجم ءانبل ةيمهأ ريعي هاش اضر نكي ملا

 نم فالآ ةغضب نع ةرابع هتموكح زاهجو . كسامتم
 نيفظوملا رابكو مهسألا باحصأو راجتلاو نيكالملا

 حدك لصاح نم مهبويج اوؤلمو اوفتاكت «نييموكحلا
 ةرمثو ءاسعتلا نييناريإلا لامعلاو نيحالفلا نم ةئف

 . مهدك

 ًاروفخم شيروم ةريزج ىلإ هاش اضر قلطنا»
 اذ ًانطو هءارو ردتقملا ناريإ كلم فلخو حلسم سرحب

 .«ريقف بعش هنكسي سمت مل تاورث

 :يراهي هاشااضزر علح
 ءاكذلا نم ةيلاع ةجرد ىلع «يولهب هاش اضر» ناك

 دسفأ نكلو .ةقشملا ىلع ربصلاو ةانألاو ةميزعلا ءاضمو

 ةرثأو صرحو عمط نم هعبط يف ناك ام هلك كلذ هيلع
 .سانلل فاعضتساو ةظاظفو رورغو

 هتاعارم بجت ام لمهي قالخألا هذه هتلعج دقو

 يف ركفم ريغ هيأرب دبتسيو هب ناهتسي ال امب نيهتسيو

 . سفنلاب اباجعإو ارورغ «بقاوعلا

 اهنأ بسح ىتح «ةيبعشلا ةدارإلاب هتناهتسا كلذ نم
 كلذلو . هديري ءىش لاون نع هدصت نأ نع ةزجاع ةدارإ

 هعلخ ىلع ةيناثلا ةينوكلا برحلا لئاوأ يف ءافلحلا مدقأ

 سوفن يف ةيبلس لعف ةدرل اباسح اوبسحي ملو ءددرت الب
 ال هكلم نأ نوملعي اوناك مهنأل ءهعلخ نم نييناريإلا

 نايغطلا ىلإ دنتسي امنإو ةيبعش ةدعاق ىلإ دنتسي
 مهنأ نم نيقي ىلع ءافلحلا ناك لب .توربجلاو

 لعفلاب ثدح دقو .هعلخب نييناريإلا ىلإ ًاعنص نونسحي

 .ناريإ يف ًاديع هعلخ موي ناك نأ
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 ىتلا ةميكحلا ةطخلا ةاعارم نع هتلفغ كلذ نمو

 «ةلودلا ريشم» قبسألا ةرازولا سيئر اهطتخا نأ قبس

 «ناريإ يف ةيبنجألا تاسايسلا تاعلطت نيب نزاوت ةماقإب

 . سرورلا ةسايسو زيلكنإلا ةسايس اميس الو

 ءادصأ تددرتو ملاعلا يف يزانلا مجن الع نيحو

 هاش اضر» هجتا هيحاون نم ةيحان لك يف رلته تايدحت
 ىلإ ءاربخ مهنم مدقتسي ذخأو ناملآلا ىلإ «يولهي

 لامعألا لاجرو حايسلا نم دوفو كلذ عبتو «هدالب

 .ناريإ ىلإ ددرتت ناملألا

 حلاصم تضتتقا ةيناثلا ةينوكلا برحلا ءانثأ يفو

 .ناريإ لالتحا ةيركسعلا يتايقوسلا داحتالاو زيلكنإلا

 تحبصأ ناريإ نأ يه اهب اوعرذت يتلا ةجحلا تناكو

 ١6 ىفو .ىناملألا «سماخلا روباطلا» راكوأ نم ًاركو

 قع هارت ضايترسسلا ذاستالا رش مالق3 ةنس بآ

 . اهولتحاو بونجلا نم زيلكنإلا اهازغو لامشلا
 هاش اضر» اوعلخ م١94١ ةنس لوليأ ١5 يفو

 دمحم» هدهع يلو هنبا هناكم اوبصنو شرعلا نع «يولهب

 .«يولهي اضر

 لتاقم رصق

 .ءالبرك يحاوض يف ةيرق :لتاقم ينب رصق لاقيو
 تناك . . .) نادلبلا مجعم هباتك يف يومحلا توقاي لاق
 برق يه :ينوكسلا لاقو .ماشلاو رمتلا نيع نيب

 نب لتاقم ىلإ ةبوسنم يهو تايرقلا مث مالسو ةناطقطُفلا

 نب بويأ نب ميهاربإ نب سوأ نب ةبلعث نب ناسح
 ديز نب سيقلا ئرما نب ةيصع نب رماع نب فورجم
 برعلا يف فرعأ ال يبلكلا نبا لاق ميمت نب ةانم

 ايمُس امنإو امهريغ بويأ نب ميهاربإ همسا نم ةيلهاجلا
 مث هّللا دبع نب يلع نب ىسيع اهبرخو ةينارصنلل كلذب
 . 20(. .هل يهف اهترامع ددج

 ةعبطلا ةرهاقلا ١١١ص ا/ج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي )١(

 .م1505-ه117 ىلوألا



 يضارأ نم يهو :يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي

 نمو رمتلا نيع يبرغلا بونجلا نم اهدحي ءالبرك
 . ىونين يقرشلا لامشلا نمو ةناطقطق يقرشلا بونجلا

 اهنم ىيفعبب اهضعب ةلصتمو ةبيرق ىرق ةلسلس يهو

 ففطلاو ةيفشو ةيرضاغلاو ىونينو لتاقم رصق

 .ءاليركو

 لالتلا ضعب الإ هرثأ نم قبي ملو رصقلا رثدنا دقو

 اهيف لزن . ةعبان نيعو ةميدق ةينبأو دجسم عقوملا يفو

 مرحملا رهش ةرغ ءاعبرألا موي يف ْةِلظ نيسحلا
 لاق . هنوبقاري هلاجرو رحلاو ةيرجه 7١ ةنس مارحلا

 لاوطلا رابخألا يف ةيرجه 787 ةنس ىفوتملا يرونيدلا

 ىتح 2282 نيسحلا ىضمو . . .) هخيرات يف يربطلاو

 طاطسفب وه اذإف هب لزنف لتاقم ينب رصق ىلإ ىهتنا
 ربخأف طاطسفلا اذه نمل 8ع نيسحلا لاق .بورضم

 لهأ فارشأ نم ناكو يفعجلا رحلا نب هّللا ديبعل هنأ

 ضعب هيلإ مَ نيسحلا لسرأف مهناسرفو ةفوكلا
 اذه لاقف لوسرلا هاتأف هيلإ ريصملاب هرمأي هيلاوم
 لاقف .هيلإ ريصت نأ كلأسي يلع نب نيسحلا

 ام هللاو نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : رحلا نب هللا ديبع

 :ئت نيسحلا اهلخدي نأ ةهارك الإ ةفوكلا نم تجرخ

 لوسرلا هاتأف .يناري الو هارأ نأ ديرأ ام هللاو اهب انأو

 هءاجف ماق مث لعتناف هيلعن هبط نيسحلا ذخأف هربخأف

 جورخلا ىلإ هاعد مث سلجو ملسف هيلع لخد ىتح
 ناك كعياش نم نأ ملعأل ينإ هللاو هللا ديبع لاقف .هعم

 ملو كنع ينغأ نأ ىسع ام نكلو ةرخآلا يف ديعسلا

 ىلع ينلمحت نأ هللا كدشنأف ًارصان ةفوكلاب كل فلخأ

 نكلو ؛توملا دعب حمست مل يسفن نإف ةطخلا هذه

 الإ طق ًائيش اهيلع تبلط ام هللاو ةفحلملا هذه ىسرف

 انردم عضال لق دعا يره انآو سئطظالو دقحل

 انع كسفنب تبغر اذإ امإ مَع نيسحلا لاق .كل يهف

 . (كسرف ىلإ انل ةجاح الف

 ةنئقق نيسحلا هنالذخ ىلع هللا ديبع مدن مث

 فقوف اهنم هعضوم برقل ةعقاولا ديعب ءالبرك ىلإ هجوتف

 لتاقم رصق

 ربعتساف موقلا عراصم ىلإ رظنو ءادهشلا ثادجأ ىلع

 نبا هلوقب ًادصاق «تايبألا هذهب همدن نع ربعو ًايكاب

 :دايز

 رداغ نباو رداغ ريمأ لوقي

 همطاف نب نيسحلا تلتاق تنك الأ

 هلازتعاو هنالذخ ىلع يسفنو

 همئال دهعلا ثكانلا اذه ةعيبو

 هترصن نوكأ ال نأ يمدن ايف

 همدانددستال سفن لكالا

 هتامح نم نكأ مل ينأل ينإو

 همزال قرافت نإامةرسح وذل

 اوردابت نيذلا حاورأ هللا ىقس

 همئاد ثيغلا نم ايقس هرصن ىلإ

 مهلاحمو مهئثادجأ ىلع تفقو

 همجاس نيعلاو ضقني ىشحلا داكف

 ىغولا يف تيلاصم اوناك دقل يرمعل
 همراضخ ةامح اجيهلا ىلإ ًاعارس

 مهيبن تنب نبا رصن ىلعاوسأت

 همغارض ليغ داسآ مهفايسأب

 ةيقب سفن لك يفاولتقي نإف

 همجاو كلذل تحضأ دق ضرألا ىلع

 مهنم لضفأ نوؤارلا ىأر نإ امو

 همقامق رهزو تاداس توملا ىدل

 اندادووجريوًاملظ مهلتقي

 يلعب انوبتمعاز لقل: يرمعل

 همقانو مكيلعانممقانمكف

 لفحجب ريسأ نأ ًارارم مهأ

 يقال سلا نت قيقا هقول
 بئاتك يف مكترز الو اوفكف

 هملايدلا فوحز نم مكيلع دشأ



 يرفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 : هللا ديبع لوقي لتاقم رصق يفو

 مخأ ملف ينومتبّرج ام رصقلاب
 لشفًشكئاط الوأفاقَو كأ ملو

 لتاقم رصقب ًاماوقأ ٌُتزرابو
 لزن نم تلزانو ًالاطبأ تبراضو

 يبأةفوك الو يَمأٌة رص الف

 لسكلا ةلحرلا نع ينينئي انأ الو

 نييعافك رييزلا ننا:ىئيسحجت الق

 لحتراهل لاقي وأ ىفغأ لح اذإ

 اسباوع يدرت ليخلا كرزأ مل نإف

 لطبلاب انأامف يلوح اهناسرُمب

 :يدسألا ءامخط نبا لاقو

 لتاقم رصق رصقلاب نكي مل نأك
 قحيدتفمو معاج لكظ ةزؤوزو

 نب ورمع ةاقالم لتاقم رصق يف ثداوحلا نمو

 ركذ . ك3 نيسحلا عم همع نباو يقرشملا سيق

 يقرشملا سيف نب ورمع نع هلاجر يف هدنسب يشكلا
 مع نباو انأ مع يلع نب نيسحلا ىلع تلخد) لاق

 نبا هل لاقف هيلع تملسف لتاقم ينب رصق يف وهو يل

 لاقف رعش وأ باضخ ىرأ يذلا اذه هللا دبع ابأ اي ىمع

 لبقأ مث لجع عرسأ مشاه ينب انيلإ بيشلاو باضخلا
 نسلا ريبك لجر انأ هل تلقف «ئترصنل امتئج لاقف انيلع

 نوكي ام يردأ الو سانلل عاب يدي يفو لايعلا ريثك
 ؛«كلذ لثم يمع نبا هل لاقف .يتنامأ عيضت نأ هركأو

 ىل ايرت الو ةيعاو ىل اعمست الف اقلطناف : ذيع ىل لاقف

 بدعي ملف انكارسا قاراوا اهتيعاؤ عسا نم. نام اذاونم

 ران يف هيرخنم ىلع هبكي نأ هللا ىلع ًاقح ناك انتيعاو
 لتاقم ينب رصق ْمدِكِقَع نيسحلا كرت دقو 000

 . هنوبقاري هلاجرو رحلاو ىونين ىلإ ًاهجوتم
 يحلاصلا نيسحلا دبع

 ىلوألا ةعبطلا 0١٠ص يشكلا لاجر يشكلا دمحم ورمع وبأ )١(

 .يملعألا ةسسؤم ءالبرك

 يرفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 نم هترورضو هتيمهأ ءاضقلا هقف يف ثحبلا بستكي
 كلذ «نيملسملا ةايح يف ءاضقلا قيبطت ةرورضو ةيمهأ

 تاعزانملا لحو تاموصخلا لصف رودب موقي ءاضقلا نأ

 ةيلئاعلا تاقالعلا بوشتف سانلا نيب عقت يتلا

 بأر يف مهسي اذهب وهو «نهولا نم ءيشب ةيعامتجالاو
 نيب تاقالعلا دوعت يكل .عمتجملا يف عقت يتلا عودصلا

 نع كلذو «ةميلسلاو ةيوسلا اهتعيبط ىلإ عمتجملا ءانبأ

 . لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإ قيرط

 يف ةيضقألا نم هاوس نع يرفعجلا ءاضقلا زيمتيو
 نييرفعجلا ءاهقفلا باهذب ءىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا

 يه يتلا مامإلا ةيالول دادتما يه يضاقلا ةيالو نأ ىلإ

 رايتخال ببسلا وهو كك يبنلا ةيالول دادتما اهرودب
 نايب ىلع زيكرتلاو «يرفعجلا ءاضقلا) عوضوملا اذه

 . هتاقلطنم فيرعتو هموهفم

 يرفعجلا هقفلا يف ءاضقلا موهفم مهفتن نأ ةيغبو

 ةلالد ةفرعم ةلواحم نم اذه ىلإ قلطنن نأ ائيلع حوضوب

 اهتدافأ يتلا ةلالدلا كلت «ةيبرعلا انتغل يف (ءاضق) ةملك

 يف ةيوعللا تامادختسالا عقاو نم ةيبرعلا تامجعملا

 يف برعلا فرع دقف «مالسإلا لبق برعلا تاعمتجم

 مهتاموصخ لح يف هولمعتساو ءاضقلا يلهاجلا رصعلا

 نيب موقت يتلا مهتاعزانم لصفو «دارفألا نيب عقت يتلا

 مهيلإ اوعجر ةاضق مهطاسوأ يف رهتشاو «لئابقلا

 . مهتاعفارمو مهاواعد يف مهومكحو

 ىعفألا) يبوقعيلا يبرعلا خرؤملا دتعا دقو

 يف ىضتو برعلا نيب مكح مكاح مدقأ (يمهرجلا
 مكحف هيلإ يضفتسا نم لوأ ناكو» :لاق .ءمهاياضق

 يتب نيب مكح يذلا وهو «يمهرجلا ىعفألا نب ىعفألا
 ."7«مهئاريم يف رازن

 :ًاضيأ نيروهشملا نييلهاجلا برعلا ةاضق نمو

 كاط .داوج روتكدلا :مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا قلل
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 نب سقو يفيص نب مثكأو يناودعلا برظلا نب رماع

 . يموزخملا ةريغملا نب ديلولاو يدايإلا ةدعاس

 يف نودنتسي نويلهاجلا برعلا ةاضقلا ناكو

 : ةيلاتلا رداصملا ىلإ مهماكحأ رادصإو مهئاضق

 . فارعألا

 . براجتلا

 . ىضاقلا ةسارف

 . اهلاثمأب اياضقلا سايق -

 ةيعامتجالا ةيوغللا تافيرعتلا نإف :هئوض ىفو

 نم يبرعلا مجعملا هدافتسا امم تسيل (ءاضق) ةملكل

 يبرعلا لامعتسالا نع هلقن امنإو «ةيمالسإلا ميهافملا

 . ىلهاجلا

  ءاضقلا» :©0(سورعلا جات) يف يديبزلا لاق
 نيباذكو هيلع ىضف ءمكحلا_رصقيودملاب

 -دملاب  ءاضقو  حتفلاب  ًايضق يضقي «نيمصخلا

 مكح يأ ءًاضيأ مسالا يهو ءردصم :ةينغك ةيضقو

 .هيلع يضقم كاذو « ضاق وهف امهنيبو هيلع

 هلوق هلمو .مكحلا يف لصفلا :ءاضقلا» :لاقيو

 لصفل يأ "74مُِنب َىِضْفَل ىّعَسُم لجأ َلِإأل :ىلاعت
 يأ موصخلا نيب يضاقلا ىضق :هنمو «مهنيب مكحلا

 ."مكحلا يف مهنيب عطق

 نأ هالعأ يف روكذملا يديبزلا فيرعت نم ديفتسنو

 لصفلا ةيلمعل ىضاقلا ةسرامم وهو .ردصملا_-١

 لابقتساو كلذل سولجلاب هذه نوكتو ءموصخلا نيب

 نم تاتابثإلا ىف رظنلاو مهاوعد عامتساو نييعادتملا

 هردصي يذلا مكحلا وهو ءردصملا مسا- ؟

 . هيلإ ةعوفرملا ىوعدلا مسح يف يضاقلا

 . يضق : ةدام «.ةيرجح ط 000(

 1١4. :ةيآلا ءىروشلا ةروس (؟0)

 يرفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 : هيف ءاج دقف «نيروكذملا

 .مكحلا : ءاضقلا»

 . "):يضاقلا لمع :ءاضقلاو

 تافيرعت يف نييوغللا نيينعملا نيذه ىدص سملنو
 ديسلل ؟'2(جاهنملا ةلمكت) باتك يفف ءاضقلل انئاهقف
 نيب ةموصخلا لصف وه :ءاضقلا» :يئوخلا

 مدعب وأ يعدملا ىوعد توبثب مكحلاو «نيمصاختملا

 (7(ىوقتلا ةملك) يفو ؛«هيلع ىعدملا ىلع هل قح
 نيب يعرشلا مكحلا وه :ءاضقلا» : نيدلا نيز خيشلل

 «لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإل سانلا نم نيمصاختملا

 .«مهنيب ام عقي يذلا عازنلاو ماصخلا لصفو

 نيمدقتملا انئاهقف بتك نم باتك نم رثكأ يفو
 نم ةلوعجم ةيعرش ةيالو هنأب ءاضقلا فّرُع نيرخأتملاو
 يفف ؛ءاهقفلا نم ءاتفإلا ةيلهأب عتمتي نمل موصعملا لبق

 - ءاضقلا» :يرويسلا دادقملا لضافلل (؟!(عئارلا حيقنتلا)
 هل نمل ًاعرش مكحلا ةيالو :ًاحالطصاو مكحلا ةغل

 ةنيعم صاخشأ ىلع ةيعرشلا نيناوقلا تايئزجب ىوتفلا

 نييمدآلل ام ءافيتساو قوقحلا تابثإب ةقلعتم ةيرشب
 خيشلل 2©2(تاداهشلاو ءاضقلا) باتك يفو ء«اهنم

 حلطصملا يف ءاضقلا فيرعت يأ) ًاعرشو» :يراصنألا

 :- امهريغو (فشكلا)و (كلاسملا) ىف امك  (ىهقفلا

 ابني ىرشفلا ةنيهأ هل نجل اقرش قمل ةنآلو
 تابثإب ةيربلا نم نينيعم صاخشأ ىلع ةيعرشلا نيناوقلا
 (0)(ةعيشلا دنتسم) ىفو «؟قحتسملل اهئافيتساو قوقحلا

 يف صاخ 2 وهو :ءاضقلا» :يقارنلا ققحملل

 ام تابثإب صوصخم صخش ىلعو ةصوصخم ةعقاو

 . يضق :ةدام )00

 ."ص (0)
 .هلم 5

7٠١/6 )0( 

 .15ص (4)

 .ةيرجح ط 015/5 (5)



 ي رفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 دعب سانلا قوقح نم قح وأ ًاعرش ةيويند ةبوقع بجوي
 .'امهنم دحاو يفنب هيف عزانتلا

 انئاهقف تانودم يف هتريسم فيرعتلا اذه لصاويو

 : ةيلاتلا بتكلا يف هؤرقن ثيح اذه انرصع ىتح

 يف وهو» : هيفف "')ينيكشملا خيشلل هقفلا تاحلطصم
 بصنمو «مكحلا ىلع ةيالو : ةعرشتملاو عرشلا حالطصا

 نمل موصعملا ةيحان نم وأ ىلاعت هللا ةيحان نم لوعجم

 . ؟ءاضقلا لئاسمب ًافراع ءاتفإلا طئارشل ادجاو ناك

 ةملك) هتلاسر يف نيدلا نيز خيشلا عمجو

 نمدانستلا فيرعحلا + يقيرعتلا مب 7( ىوقتلا
 نأ ىلإ بهذي يذلا رخآلا فيرعتلاو يبرعلا مجعملا

 هانلقن يذلا هفيرعت دعب  هفّرع دقف «مكحلا ةيالو ءاضقلا

 ةلوعجم ةيعرش ةيالو :ءاضقلاو» :ىلي امب  هالعأ ىف

 يعرش بجاو درجم تسيلو ةكللو لهاتف تاق نمل

 ضعب هاري امك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاك
 . (ءاهقفلا

 هباتك يف يراصنألا خيشلا اذه ىلإ راشأ دقو

 لمعتسي - ةغل  ءاضقلا» :هلوقب "7(تاداهشلاو ءاضقلا)
 ءاهقفلا فرع يفو «مكحلا :اهنم «ةريثك ناعم يف

 هجولا ىلع سانلا نيب مكحلا يف ةرات لمعتسا

 مكحلا ىلع ةيعرشلا ةيالولا يف ىرخأو .صوصخملا

 ءلوألاب ةضورلاك ضعب مالك يف فُرُع اذلو ءروكذملا

 .«يناثلاب نيرخآ مالك يفو

 وأ مكح ةيالو هنأب ءاضقلا اوفّرع نيذلا نأ يل ودبيو

 يف ءاضقلا نيبو هئيب قيرفتلا اودصق مكحلا ىلع ةيالو

 يعيشلا هقفلا يف هنإ ثيح نم ةيمالسإلا بهاذملا

 لبق نم يعرشلا لعجلاب آلإ حصي ال يرفعجلا
 اهنأل يعرشلا ءاضقلا مزاول نم ةيالولاف آلإو ,موصعملا

 يف اهفظويل يضاقلل عرشلا اهحنمي ةيحالص وأ ةطلس

 .هؤاضق اهب حصيلو ءاهيلع صرصنملا اهلاحم

 .:55ص )١(

(0) 4/86 

 .!هص (0)

 /ا١٠١١

 هباتك يف لوقي ثيح يفجنلا خيشلا يمري اذه ىلإو

 دعب ةيالولا مهركذب دارملا لعلو» :2'(مالكلا رهاوج)
 ءاضقلا نأ نايب  اهنع ةرابع ءاضقلا نوك مدعب ملعلا

 نصغ وهو «ةرامإلاك بصانملاو بتارملا نم حيحصلا

 هيلو ىبنللةماعلاةسايرلاةرجش نم

 | . 29:دكت هتافلحو

 فيرعتلاب فّرعي نأ ءاضقلا ةعيبط ىلإ برقألاف
 ةمكاحمك ءاضقلا ةعيبط عقاو نم دمتسم هنأل يوغللا

 يمالسإلا ءاضقلاب فيرعتلا صتخي نأ لجألو ءمكحو

 فّرعي ام وه انه - ةيالولاب دارملاو .ةيعرشلا ديقب ديقي

 ىتلاو (ةطلسلا)ب ثيدحلا ىسايسلاو ىنوناقلا فرعلا ىف

 ْ . ثالثلا تاطلسلا ىدحإ ضم

 ةيهقفلا تاحلطصملا مجعم) هفّرع اذهلو

 تاطلسلا هاجت ا قعجت ةظلسا :هنآر 0( تاقلاو

 نم ّدحي ال ءاهيف مكحلاو ىواعدلا قيقحت يف ىرخألا
 .«روتسدلا هيلع صني ال ديق يأ اهلالقتسا

 وأ بصنم نأ نم انؤاهقف هيلإ بهذ ام سملنو
 لعجلا وأ صاخلا لعجلاب الإ نوكي ال ءاضقلا ةفيظو

 ىلع ةلادلا ةلدألا نع مهثحب يف «مامإلا نم ماعلا

 . سانلا نيب ءاضقلا ةيعرشو ةيعورشم

 ةيعورشم لصأل ضرعتلا نم دب ال ءدبلا يفو
 :كلذل ضرعتلا مث ءاضقلا

 ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب كلذل انؤاهقف لدتسا

 :يرويسلا دادقملا هفلؤم لوقي '؟7(عئارلا حيقنتلا) يفف
 هيف لصألاو «يناسنإلا عونلا ماظن متي هب امم ءاضقلا»

 : «(هتيعورشم ىلع لادلا ليلدلا ينعي)

 َكَتَلَعَج اَّنِإ ُدواَدََب# :ىلاعت هلوق يف :باتكلا -

 نع َكلِضِم وهلا مّيَت الو يلب ساد ني محد ٍضْردْلا ىف ُهَهِلَخ
 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ :204َِأ ٍليبس

 )١( 4٠/ث.

 ."8ص «ليبدرألا ديسلل ءاضقلا هقف :رظنا (؟)

 ١ .ءاضق :ةدام ()
590/5 )( 

 .75 :ةيآلا ءص ةروس (0)
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 «نميلا ىلإ ًايضاق ًايلع ثعب و هنإف : ةنسلاو

 ىلإ ًايضاق سابعلا نب هللا دبع ةئَظ يلع ثعبو
 . ةرصبلا

 فلتخي مل هنإف انه  رهاظ وهو» :عامجإلاو

 . «ءاملعلا نم دحأ هيف

 : ةميركلا ةيآلا نم دافتسي اممو

 يهو ةئكقظ دواد يبنلل تناك يتلا ةفالخلا نأ -

 اذإ الإ ةيعرش ربتعت ال ةماعلا ةسائرلاو ةمامإلا ىنعت

 . 4 َكَتَلَعَج اّنإ# ىلاعت هللا نم لعجب تناك

 عرف وه ءاضقلا ينعي يذلا سانلا نيب مكحلا نأ -

 وأ ناك ًايبن سيئرلا قوقح نم قحو ءةماعلا ةسائرلا

 . ًامامإ

 تايورم نم ثيدح ريغ يف ءاج ام اذه ديؤيو

 :لاثمأ ءءاضقلا عوضوم يف ةيمامإلا انباحصأ

 مامإلا نع دلاخ نب ناميلس ةحيحص

 ىه امنإ ةموكحلا نإف ةموكحلا اوقتا» : لذ قداصلا

 وأ يبنل «ءنيملسملا يف لداعلا ءاضقلاب ملاعلا مامإلل
5 0 

 . "70هللا نذإب الإ حصي ال مكحلا :لكلا

 ةبترمو ليلج بصنم ءاضقلا : يدزيلا هيقفلا لاق»

 تتبث ىتلا ةماعلا ةسايرلا ةحود نم نصغو «ىمظع

 هذه يف مهنوفلخي حي نملو الكت ةمئألاو يل يبنلل

 : "ةماعلا ةساَيرلا

 يضاقلا ةيالو ءاضقلا مزاول نم نأ ىلإ اذه عجريو

 ةطلسأا ىضاقلل نأ يأ «ةيالولا هيلع بترتت نم ىلع

 . هيلع هتطلس ءاضقلا ضرفي نم ىلع

 هرضحي ال نم) يفو «يزارلا قيقحت ١7/١8 ةعيشلا لئاسو )١(

 وأ يبنك» :ةموكحلا ءاقتا «ماكحألاو اياضقلا باوبأ :(هيقفلا

 . ؟يبن يصر
 .ةيرجح ط 0١5 /7” ةعيشلا دنتسم : رظنا 2(

 .47ص ءءاضقلا هقف (9)

 يرفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 فالخ ناسنإلا ىلع ناسنإلا ةطلس ضرفو

 يذلا ىناسنإلا أدبملا - لصألا ينعأ - وهو ءلصألا

 ىف تاستألا قريصت ةيرجن وهو :ةييهلألا ناندألا ةعرقأ

 .قح هجو ريغب نيرخآلاب رضي ال امب هنوؤش فلتخم

 يتلا ةيمكاحلا نأ ىلع ميركلا نآرقلا صن انه نمو

 : هيف ءاج دقف : ىلاعت هلل ىه ةطلسلاو ةيالولا ىنعت

 , 206ريياَّيإ مكشلا نإ -
 . "04مل هك الأ -

 ِهلِإَو ئكشلا لَو وردللاو كمألا ىف ُدْنَحْلا هل» -
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 هللا قح ةيمكاحلا تناك اذإ هنأ :اذه ىلع بترتيو

 . هنذإب الإ هريغل نوكت ال ىلاعت

 ةيآلا ىف انب يم امك «كلذب هئايبنأل هناحبس نذأ دقو

 يال نيب مس ضرألا ىف ٌةَميِلَح َكََلَعَج اّنِإ ُدواَدَي # ةميركلا

 ىلاعت هللا نْذأ اهيف ىتلا ةيلاتلا تايآلا ىف امكو .«4ّيَلب

 : يهو ءمكحلاب دمحم انيبنل

 َنيِب ْمَحَِب ّيَحلاب بتكلا َكّلِإ آنأرنأ آنإ» -

 .51لو 1١ :ناتيآلا فسوي ةروسو .هال :ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(

 .37 :ةيآلا ءماعنألا ةروس )١(

 ١. :ةيآلا .صصقلا ةروس (9)

 .84 :ةيآلا .صصقلا ةروس (*)

 1١8. :ةيآلا ىىاسنلا ةروس (6)

 .44 :ةيآلا «قدئاملا ةروس (5)

 .48 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (1/)

 .58 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (48)



 يي رفعجلا يعيشلا ءاضقلا

 ىلإ ىلاعت هللا نم نذإلا اذه لسلست دقو

 . هئايصوأ ىلإ ُهقلَو يبنلا نمو «٠ قو يبنلا
 ةمئأ نع ةيورملا ثيداحألا نم اذه اندفتسا دقو

 مامإلل يه امنإ ةموكحلا نإف» : لثم هلْكلَظ تيبلا لهأ

 يصو وأ يبنل ؛نيملسملا يف لداعلا ءاضقلاب ملاعلا

 . 2يبن

 ءميظع لاع بصنم ءاضقلا : ىقارنلا ققحملا لاق»

 هللا صخ هنأش ومسو هتبترم ولعلو ,ميسج هفرشو

 - مهدعب نم ءايصوألاو ءايبنألا ىلإ كلذ ةيلوت هناحبس

 سانلا نيب مكحلاب ءمهلبق نم نينوذاملا ءمهنم

 ١ «مهئاضقب )0 ءاضت

 ةاضقلا نييعتو بصن متي مامإلا روضح نمز يفف

 هنأل صاخلا بصنلاو صاخلا نذإلاو صاخلا لعجلاب

 نأ اننكميو «هتاذب فورعم نّيعم صخش قح يف ققحتي
 . (رشابملا نييعتلا) ناونع هيلع قلطن

 ةهج نم يضاقلا نيبعت نوكي مامإلا ةبيغ نمز يفو
 ةنيعم تافصاوم ركذب كلذو ءرشابم ريغ ًانييعت مامإلا
 . ءاضقلا قح هل ناك صخش يف ترفاوت ىتم

 . (رشابملا ريغ نييعتلا) هيمسن نأ اننكميو ؛ماعلا

 ماعلا نذإلا اذه ىلع ءاهقفلا هب لدتسا ام مهأو

 :وه

 «لامجلا مركم نب ملاس ةجيدخ يبأ ةروهشم

 ىلإ ًاضعب مكضعب مكاحي نأ مكايإ» : مَ قداصلا
 نم ًائيش ملعي مكنم لجر ىلإ اورظنا نكلو ءروجلا لهأ
 اومكاحتف ًايضاق هتلعج دق ينإف مكنيب هولعجاف اناياضق

 ١ , 96هيلإ

 )١( ءاضقلا هقف  4١ةعيشلا دنتسم نع 61147.

 نع ينيلكلا هاورو» :هيفو 2/4 ةعيشلا لئاسو قف -
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 ابأ تلأس :لاق ةلظنح نب رمع ةلوبقم -

 ةعزانم امهنيب انباحصأ نم نيلجر نع هتكلَع هللا دبع
 ءةاضقلا ىلإو ناطلسلا ىلإ امكاحتف ثاريم وأ نيد يف

 ؟كلذ لحيأ

 انثيدح ىور دق نمم مكنم ناك نم نارظني :لاق»

 هب اوضريلف انماكحأ فرعو انمارحو انلالح يف رظنو
 . "0«ًامكاح مكيلع هتلعج دق ينإف ًامكح

 نييعتو بصن ىلع ةلالدلا يف ناتحضاو امهو

 هتلعج دق ينإف» : نك هلوقب كلذو « يضاقلل مامإلا

 :ةيناثلا ىف هلوقو «ىلوألا ىف «هيلإ اومكاحتف ًايضاق
 ْ :ايكاعي كوع هتلعج دق ينإف»

 يهو يضاقلا يف اهرفوت مزلي ةفص مهأ ىلإ اتراشأو

 ثيداحأو تاياور نم ةذوخأملا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا

 قيرط نع اهنم مكحلا ةدافتساو « هلكت تيبلا لهأ
 انثيدح ىور دق نم» : ْمْمَيقَت هلوق رهاظ وهو .داهتجالا

 . «انماكحأ فرعو انمارحو انلالح يف رظنو

 يعرشلا يضاقلا نأ ىلإ ريشن نأ اذه ىلع ىسنيو

 هدنع نيعادتملاو هيلإ نيعفارتملا نيب مكحي نأب مزلم
 لامعإ قيرط نع اهيلإ لصوتي يتلا ةيعرشلا ماكحألاب
 . ةيعرشلا اهرداصم نم اهطابنتسا يف هداهتجا

 تايآلا اهنم «ةريثك اذه ىلع ةيعرشلا صوصنلاو
 : ةيلاتلا

 ْمُه كيهتوأت هنأ َلَرَأ آمي مّدكحي رَلا سو -
 . ")6 َنورْفَكْلا

 ْمْه كيلوت هنأ َلَرَنَأ آمي مُكحْحي َرَّلا سْو» -
 .24نوشيبل

 ْمْح كيكو ُهَّنأ ٌلَرَأ آمب مُكحِمَي زل نسو## -
 , 496 تقسم

 مسا

 يبأ نع يلع نب نسحلا نع دمحم نب ىلعم نع دمحم نب نيسحلا -
 . ؛انئاضق نع ًائيش» :لاق هنأ الإ هلثم ةجيدخ

 .31/14 ةعيشلا لئاسو )١(

 .44 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟)

 .18 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (*)

 .417 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس (4)



 ٍ لم هع م تلا ل 0 بلمح
9 

 - هد يداوم 7 < تع رممع زر 0 طعس مي مدور كه
 ٌعبَتَت الو هللا لزنأ امي مهندب مكحح هيلع انييهمو بنكحلا

 نم 5 0

 3 جم د سر ساس محار ل 2 مرن دم سمر

 ("14 كيل هلأ َلَرَأ آم ٍضْمَب نع كوُمِتفَب نآ ْمُهَرَدَحأَ
 بر 2 00 ا ا ا ا

 امر نياّنلآ ّنْيَب ْمْكَحَتِل ّقَحْلاِب بتكلا َكَلِإ انلزنأ نإ -
 77 كم

 نأ اورمأ دَكَو ِتوُحنَطلا لإ اومَكاَحَتِي نأ َنوُدِربا» -
 , 174 وي أورفَكَي

 اهب داريو «ةيشبحلا نع ةبّرعم (توغاطلا) ةملكو

 يف برعلا عسوت اهبيرعت دعبو هللا نود نم دوبعم لك

 .ىلاعت هللا ريغ عجرم لك لمشت نأ ىلإ اهلامعتسا

 مازتلالا ثيح يعرشلا ءاضقلا نيب قرافلا وه اذهو

 دارفألا نيب تاعازنلا يف رظنت يتلا مكاحملا عومجم»

 . 27«يندملا نوناقلا اهسوسيو

 :ىهف ىواعدلا ىف تابثإلا لئاسو امأ

 .رهرقإلا- ١

 . ةئيبلا - "”

 “"  نيميلا .

 :  يضاقلا ملع .

 رهاظ» :20(عئارلا حيقنتلا) يف يرويسلا لاق

 )١( :ةيآلا قدئاملا ةروس 44.

 .49 :ةيآلا قدئاملا ةروس (؟)

 ١١86. :ةيآلا ءىاسنلا ةروس (9)

 5١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (:4)

 . ءاضق :ةدام «ةينوناقلا تاحلطصملا مجعم )(

 .,15 )5( 4/741١

 يرفعج ا يعيشلا ءاضقلا

 هملعب مامإلا مكح زاوجب نايضقي ليلدلاو بهذملا

 ةعناملا هتمصع ناكمل «ماكحألا رئاس يف يأ ءاقلطم
 كلذ يف عمسن ملو «هب نظلا ءوسل ةعفادلاو أطخلا نم

 :لاوقأ هيفف ماكحلا نم هريغ امأ ءانباحصأل ًافالخ

 ءىش ىف كلذ هل سيل هنإ دينجلا نبا لوق :لوألا

 دن ملعب كح انزال .دودحلا الو قوقحلا نم

 .نظلا ءوسو ةمهتلل هسفن ضرع

 نأ (طوسبملا)و (فالخلا) يف خيشلا لوق :يناثلا

 نم تناك ءاوس ؛ماكحألا عيمج يف هملعب مكحلا هل

 ملعلا هل لصح ءاوسو «سانلا قوقح نم وأ هللا قوقح

 اهريغ يف وأ هتيالو عضوم يف ءاهلبق وأ هتيالو لاح يف

 . ىضترملا لوق وهو

 قوقح يف زوجيف قرفلاب ةزمح نبا لوق :ثلاثلا
 قيقحتلا ىلع اهئانتبال ءزوجي الف هللا قوقح امأ «سانلا

 درجمب اهيف ىفتكي ال اذهلو ءاهطورشل طبضلا ةدشو
 .راركتلا عم لب ةرم ر هرقإلا

 :هوجول «يناثلا لوقلا راتخملاو

 «نيقيلا ىلإ عوجر ملعلاب ءاضقلا نأ :لوألا

 زاوج مكحلا يف ليحتسيو «نظلا ىلإ عوجر ةداهشلابو
 .لوألا نود يناثلا

 قسف وأ ماكحألا فاقيإ مزل كلذ زجي مل ول : يناثلا

 .موزلملا اذكف لطاب مزاللاو ءماكحلا

 هترضحب ًاثالث هتجوز لجرلا قّلط اذإ ةمزالملا نايب

 مكح نإف «نيميلا عم هلوق لوقلا ناك قالطلا دحج مث

 هقسف مزل هيلإ اهميلستو لجرلا لالحتسا رهو هملع رعب
 . ةريثك هرئاظنو «بجومل ال مكحلا فاقيإ مزل الإو

 بوجو مدع امإ وهو مزال نيرمألا دحأ : ثلاثلا

 وأ هناكمإ عم قحلا راهظإ بوجو مدعو ركنملا راكنإ
 . يناثلا نيعتيف لطاب لوألاو «هملعب مكحلا

 دحأ لوق نالطب ملع اذإ هنأ :ةمزالملا نايب

 ركنملاو بذكلا نم هعنم هيلع بجي مل نإف نيمصخلا
 مكحلا ينعأ يناثلا رمألا وهو بجي وأ لوألاب رمألا مزل

 . «بولطملا وهو هملعب



 ردقلاو ءاضقلا

 لدعلاب مكحلا نم» هنأب يئوخلا ديسلا هلّلعو

 ,206تاياورلاو كلابآلا نم دحاو ريغ ىف هي رومأملا

 يلضفلا يداهلا دبع .د

 ردقلاو ءاضقلا

 نم ؛ريصملا» ةلأسمو «ردقلاو ءاضقلا» عوضوم نإ

 ىلإ تتفلتسا املاط يتلا ةيفسلفلاو ةيملعلا لئاسملا

 فلأ دقو «مالسإلا يف نيركفملا رابك راكفأ ءاهسفن
 ءامظع انكهو «بهاذملاو دئاقعلا ءاملغ اهيف فدشأو

 . مويلا ىلإ «ملاعلا يف ةفسالفلا

 ىلع هسفن حرطي يذلا لاؤسلا ةغيص تناك دقو

 نأ له :يلي امك ءريصملا ةلأسم يف نيقباسلا راكفأ

 ةديقعلل له مأ !؟هتيرح ناسنإلا نابلسي «ردقلاو ءاضقلا»

 . !؟«رايتخالا» بلسو ؟ربجلا» ىوس جوتنم نم ردقلاب

 ةلكشم»و ؛ردقلاو ءاضقلا» ةلأسم نيب نأ نيح يف

 ناسنإلا بلسي ال ردقلا نإف !لصاوفلا تائم «ربجلا

 هلاعفأو هلامعأ يف هرايتخاو هتيرحل دكؤم وه لب هتيرح
 .هلاوقأو

 مالسإلا يركفم نم دحأ ىلع رمألا سبتلي مل : معن
 نأ دعب مهنإف ةرعاشألا نيملكتملا نم ةعامجل الإ

 ةلواحم يف اولصي مل «لاؤسلا اذه مهسفنأ ىلع اوحرط

 سبتلاو !ةموؤشملا ةجيتنلا كلت ىلإ الإ هيلع ةباجإلا
 ةلأسم اوساق مهنأ ىتح «سابتلالا دشأ مهيلع رمألا

 ةيلمعلا هذه نم اوجرخي ملو ؛ربجلا» عوضومب «ردقلا»
 نم رابكلا نأ نيح يف !!يواستلا : ةجيتنب الإ ةيباسحلا

 تاعزنلا نع لزعمب اوقب نيذلا نيملسملا ةفسالفلا

 لولح يف نوركفي اوناكو «ةلزتعملاو ةرعاشألل ةيمالكلا

 مل مهنأ سيل ءالؤه نأ !نييلدجلا ءالؤه قفأ نم ىلعأ

 ناسنإلا ةيرح يفاني اّمم «ردقلاو ءاضقلا» اوبسحي

 اولعج :ًامامت كئلوأ نم سكعلا ىلع لب ءبسحف

 000 .!«ريرحتلا» ةلدأ نم «ريدقتلا»

 ١17/١. جاهنملا ةلمكت ينابم )00(

1١1١ 

 كئلوأل «لئاسملا لاثمأ يف ريكفتلا نأ ًايفخ سيلو

 ىلع اولصحي مل وأ ؛تاهبشلا مهراكفأ تهوش نيذلا

 نم ولخي ال . . .هنم فيعضلا الإ يفسلفلا ريكفتلا

 ءالؤه نإ . . . فينع يركف ديقعت وأ «ضومغو لاكشإ
 ةيملعلا لحارملا هذه عطق يف اوعمطي ال نأ مهيلع بجي

 : ريصب ريبخو «ققحم ليلد عم الإ مهللا «ةيدئاقعلا

 امنيح زك يلع مامإلا باجأ اذه لجأ نمو

 :لاقف ردقلاو ءاضقلا نع لئس

 ؛هوجلت الف قيمع رحبو هوكلست الف ملظم قيرط»
 . ؛هوفلكتت الف هللا رسو

 امنإ .ديدشلا يهنلا اذه نأ يف مالك ال ءنكلو

 اذه يف صوغلا نوعيطتسي ال نيذلا كئلوأ هب دصقي

 لمحت يذلاومه ظكيغ مامإلا نإف ءالإو ءرحبلا

 ىلع ةباجإلل هلفكتب «قيرطلا اذه حتف يف ةيلوؤسملا
 كلذ ناك ولو «يماشلا لجرلا كلذل ةلأسملا هذه سفن

 لثم ىلع ةباجإلل مدقتي مامإلا ناك امل ءًاقلطم ًاعونمم
 .مرحملا لاؤسلا اذه

 :روصعلا يف ةلأسملا تافعاضم

 اذه يف اهنول نم تريغ دق ةلأسملا نإو ءاذه

 نإ ١ ىردخا تايمسازو نارلاب نراك تالعاو ريسلا
 نم نيخرؤملاو «عامتجالا نوؤش يف ءاربخلا ضعب

 ثحبلا ءانع مهسفنأ اولمحي نأ نود نم  نييبرغلا

 «نييربجلا» ةيرظن ىلع اوملاست - بيقنتلاو ةعلاطملاو
 اهيلع اونبو نيملسملا نيب ًاملسم ًالصأ اهوذختاو

 «ةيمالسإلا عيضاوملا نم ريثك يف ةرئاجلا مهماكحأ

 نم اجذومن يلياميف كيلإو .ايخيراتو ايعامتجا
 : هذه مهماكحأ

 :ردقلاو ءاضقلاب نيملسملا ةديقع مهضعب لعج

 هنأ ىتح ءهتاحوتف يف عيرسلا مالسإلا مدقت يف رسلا

 تاروطتلل ايبس «ريدقتلا» ةديقعل مهعابتا بسح

 سمش قورش نابا ؛نيملسملا نيب ةميظعلا ةيعامتجالا

 . مالسإلا



 ١1 ؟

 :الئاق ءًامامت سكعلاب رخآلا ضعبلا هلباق امنيب

 نيملسملا ريخأت يف ديحولا بيسلا نإ

 :ردقلاو ءاضقلاب مهداقتعا وه امنإ : مهطاطحناو

 «ضقانتلا نم نيترظنلا نيتاه نيب ىرن ام انيفكي
 .مهفلا يف اهقمع مدعو ءاهتيحطس ىلع لالدتسالل

 دنع فقت لاجملا اذه ىف ةدسافلا ءارآلا تناك ولو

 اا دلتسلاو نيضلا دوم مق هقرلخ نقاابلا ناكل بعل: اذ
 ءالؤه ءاطخأ نإف !نرن امم: تلفشلا ناكلو

 عيضاوملل يلقعلا ليلحتلل مهتالواحم يف نيقرشتسملا

 اذإ اصوصخ !ىصحت الو دعت ال «ةيمالسإلا ةيملعلا

 مهتاليلحت يف «ةيدئاقعلاو ةيملعلا مهرداصم نأ انظحال

 .ةرعاشألا بتك يه امنإ : ةيلقعلاو ةيركفلا

 راكفألا هذه ىودع يف ىربكلا ةلكشملا نأ الإ

 : ءالؤه ىرن «نيملسملا انبابش نم ةلث لوقع ىلإ
 سؤبلا نم هيف مه ام ةيلوؤسم مهسفنأ نع نوعفري
 قتاع ىلع اهنوقليو «يعامجلاو يدرفلا ءاقشلاو
 نورربي ةيمازهنالا حورلا هذهبو !«ردقلاو ءاضقلا»

 وأ روصق لك نم مهعمتجمو مهسفنأ نوئربيو «مهفقوم

 !ريصقت

 رصانعلا يف ةدسافلا ةديقعلا هذه لثم يشفت يف نإ

 امك  انعمتجمل ةعناصلا يه نوكت نأ اهيلع بجي يتلا

 هحرشل عست ال ام ءدسافملاو رارضألا نم  لومأملا وه

 .ةزجوملا ةمدقملا هذه

 اذهل ساسألا رجحلا لكشي يذلا ديحولا فدهلا نإ

 وه :ةعونتملا هبلاطمو ةفلتخملا هتاعوضوم نيب «ثحبلا

 نم ىعدا ام ةيملعلا نهاربلاو ةلدألاب  ىفني نأ

 نأ 5 نأو «ربجلا»و «ردقلا» نيب طبارتلاو يواستلا

 ناسنإلا نإ لب «ًادبأ «ربجلا» ببسي ال «ردقلا» ب لوقلا

 لماع يأ كانه سيل نأو ءهسفنب هريصم عنصي يذلا وه

 يف هتريسم يف هرايتخاو هتدارإ ناسنإلل عنصي رخأ لقتسم

 .ةايحلا هذه

 ردقلاو ءاضقلا

 ريصملا مساب ةدقع

 لئاسملا نيب ءريصملاو «ريدقتلا ةلأسم زاتمت

 رئاس نع اهازيم «نيتيساسأ نيتزيمب «ىرخألا ةيفسلفلا

 :ىرخألا ةيفسلفلا لئاسملا

 نإف «ةماع ةهجاو ةلأسملا هذهل نإ : ىلوألا ةزيملا

 ريكفتلا يف ءافعض مه نيذلا ىتح  سانلا رثكأل

 اهيف ركفي لكف «ةلأسملا هذهب ةصاخ ةقالع  يفسلفلا

 رئاصم عنصي نم :فرعي نأ دويو لاكشألا نم لكشب

 . ؟هسفنب هريصم عنصي يذلا وه ناسنإلا نأ له !؟رشبلا

 وه امنإو «هريصم هل عنصي رخآ ًايفخ ًالماع كانه نأ مأ

 مضخ ىلع ةقروك وأ !ءاشت امك حايرلا هورذت ميشهك
 !ءاشت امفيك هب فذقت !ءاجوهلا ةفصاعلا جاومألا

 يف ًالماك ًأرثأ ةلأسملا هذهل نإ :ةيناثلا ةزيملا

 نم نأ ذإ .هراكفأو ناسنإلا تايحورو «ةايحلا فييكت
 هتايح يف ًاراتخم ًارح هسفن ىري نم نيب نأ :نيبلا

 نمو . . .هسفنب هريصم عنصي يذلا وه هنأو ءهلمعو
 ىف هتريسم هل نّيعي يذلا وه رخآ ًالماع كانه نأ دقتعي

 قويضيالا يلع نوجما هاجت ناز «ةايحلا

 ْ . ًاديعب ًاتوافت . . .هاطخ

 ال ةيناثلا ةرظنلا هذه نأ متحملا يعيبطلا نم نإ

 .ضابقنالاو ءدومجلاو .ةمئاشتملا ةرظنلا الإ ببست

 رجحك ءادوسلا ةمتاقلا ةرظنلا هذه ىلع ناسنإلا امنإو

 نأ :وهو ءدحاو ظح الإ هل سيلف «ءامسلا نم ىقلأ

 . !ضرألا ىلإ طقسي

 نأ انيلع بجوت ؛ةلكشملا هذهل نيتزيملا نيتاه نإ

 «ةلأسملا هذه يف ريكفتلا يف انترظن قمعنو نويعلا حتفن

 ؛ةئيسلا راثآلا هذه نع لزعمب ىقبن نأ عيطتسن انلعل

 . ةيربجلا ةيرظنلا ىلع ةبترتملا

 نم يه تناك نإو «ريدقتلا»و ريصملا ةلأسم نإ

 ةيمالسإلا ميهافملاو «ةيلاعلا ةينآرقلا فراعملا

 قّمعتلا نع انلفغ ول ناكمب ةقدلا نم اهنإف . . .ةميقلا



 ردقلاو ءاضقلا

 امإ :نيتقيحسلا نيتوهلا ىدحإ ىلإ انب تدوأل اهيف
 .«صضيوفتلا» امإو «ربجلا»

 نيد :هنأب مالسإلا اوفرع نيذلا نيقرشتسملا نإ

 ىنعم سابتلا رثأ ىلع أطخلا اذه يف اوعقو امنإ !يربج
 جيحملا موهعملاب ميكنرعت مدعو: يدع« يدقتلا)
 ال امب امهورسف مهنأ ىتح ؛«ردقلاو ءاضقلا» يتملكل

 اوعلاطي مل مهنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه .«ربجلا» ىوس جتني

 نم ةعامج بتك ىوس مالسإلا يف مالكلا بتك نم
 يف اوفلاخ ءالؤه نأ حضاولا نمو ةرعاشألا مه «ةنسلا

 ةيرحب ناسنإلل اولوقي ملف ةعيشلاو ةلزتعملا مهئارآ
 لثمك مهلاعفأ ىلإ ةبسنلاب رشبلا اولعج امنإو !ًاقلطم

 ريغ «بشخلا نم ءاش ام هب عطقي ءراجنلا ديب راشنملا
 نايم الو ع

 ةيهاو تاراذتعا

 مالسإلا نكي مل :لوقي هخيرات يف «هلامربلآ» بتك
 هللا ديحوتب ةديقعلا ىلإ ةوعدلا ىوس ىلوألا همايأ يف

 فاضأ مث .؛هّللا دبع نب دمحم» ةلاسرو ؛قلاخلا

 لئاسم لوصألا هذه ىلإ مالسإلا يف مالكلا ءاملع

 امب ءرومألا رئاصم ردقي يذلا وه هللا نأ :اهنم «ىرخأ

 .«ربجلا» هومسأو .ليدبت الو هيف رييغت ال

 نأ ىري ناك ثيح . .اذه همالك ىف «هلامربلا» نإ

 كلذلف «ربجلا»و «ريدقتلا» ب لوقلا نيب ًامزالت كانه

 نأو «مالسإلا ميلاعت نم ردقلاب لوقلا جرخي نأ لواح

 يف نيملكتملا راكفأ ةديلو اهنأب :ةديقعلا هذه فصي

 . مالسإلا

 ردقلاب لوقلا دوجو نع ءاذهك ًاراذتعا نأ نيح يف

 لقأ هل نم نإف .هلحم ريغ يف راذتعا «مالسإلا يف

 نأ ملعي «يمالسإلا عيرشتلا يف رداصملا ىلع عالطا

 بجي هنأ الإ . عيرشتلا اذه نتم نم «ردقلاو ءاضقلا»

 راكفألا ىلإ زايحنالا نع ردقلا ريسفت يف زرتحي نأ هيلع
 !ةشعترملا ةيرعشألا
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 ندمتلا خيرات» هباتك يف «نوبول فاتسوغ» كلذكو

 ءاضقلا لوح ملكت نأ دعب هنإف .. .«يمالسإلاو يبرعلا

 ذخأ !ربجلاب لوقلا ىلإ هاهنأو ءمالسإلا يف ردقلاو

 ةينآرقلا تايآلا نإ :لاقف .«كلذ يف رداصملا ةلقب رذتعي

 اذهب درو امم رثكأب تسيل ءردقلاو ءاضقلا نأشب ةلزانلا

 . سدقملا انباتك يف نأشلا

 ريهشلا «ىنيسحلا نيدلا لامج ديسلا» ناكو

 مايأ نجلا ءاوهألا هذه راشتنا شيعي يناغفألاب

 ءاضقلا يف ةلاسر» اهيلع درلل بتكف «سيراب يف هتماقإ

 «ىقثولا ةورعلا» ةيعوبسألا هتفيحص يف اهرشنو «ردقلاو
 : لوقي

 داقتعالا نيب قرف ال هنأ : جنرفإلا كئلوأ دقتعاو

 «ةيربجلا» بهذمب داقتعالا نيبو «ردقلاو ءاضقلاب»

 . !هلاعفأ عيمج يف ضحم روبجم ناسنإلا نأب :نيلئاقلا

 مهسفنأ نوري «ءاضقلا» ةديقعب نيملسملا نأ اومهوتو

 امفيك حايرلا اهبلقت ؛ءاوهلا يف ةقلعملا ةشيرلاك

 مهل رايخ ال هنأ :موق سوفن يف خسر ىتمو . . .ليمت
 عيمج امنإو ءنوكس الو ةكرح الو لمع الو لوق يف

 لطعتت بير الف . . .ةرساق ةردقو ةرباج ةوقب كلذ

 كرادملا نم هللا مهبهوامةرمث نودقفيو .مهاوق

 «بسكلاو يعسلا ةيعاد مهرطاوخ نم ىحمتو «ىوقلاو
 ىلإ دوجولا ملاع نم اولوحتي نأ كلذ دعب مهب ردجأو
 . مدعلا ملاع

 ةيمالكلا تالداجملا نع رظنلا عطق عمو

 ىلع ىتح ةدقع تحبصأ ةديقعلا هذه نإف «نيفلاخملل

 يف نوري نيح اميس الو .نيمزتلملاو نينيدتملا ضعب
 ىلإ ثداوحلا ضعب ةبسن ةيعرشلا صوصنلا ضعب
 ًاريثك نوبسني سانلا نم ًاريثك نإ ىتح . ةيهلإلا تاريدقتلا

 ظحلا ىلإ «مهيديأب اهوعنص مه يتلا ثداوحلا نم

 اهدوجو يف رثؤم كانه نكي مل نأك ءريدقتلاو

 ظحلا ىوس ءاهتيلوؤسم لمحتي الو ءاهققحتو

 ال .أنق دبع الإ سيل ردقلا مامأ ناسنإلا نأو ءريدقتلاو

 .ارض الو اعفن هسفنل كلمي
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 ةضقانتم ءارآ

 نيريسفتب ردقلا اورسف دق نيفلاخملا نأ بيجعلاو

 داقتعالا نأ ىري مهدحأف «نيضقانتم لب ؛نيداضتم

 مدقت لماع هاري رخآلاو .!دومجو دوكر لماع ردقلاب

 .مالسإلا خيرات ردص يف لئاوألا نيملسملل عيرس

 : نيضقانتملا نيريسفتلا نيذه نآلا كيلإو

 دومجو دوكر لماع ١

 داقتعالا نأ ءرومألاب هل ةربخ ال نم ضعب معز

 ينيدلا ساسألا اذه نأو .!دومجو دوكر لماع ردقلاب

 عنمي «نيدتم نمؤم لكل هب داقتعالا نم دب ال يذلا

 .لمعلاو يعسلا عاونأ لك نع هب دقتعملا ناسنإلا

 أدبم وأ بهذم وأ نيد يأ نأ ءنومعزي مهف كلذلو

 بهي نأ عيطتسي ال ..ًايثدبم ةديقعلا هذهب نمؤي
 عنمي هنإ لب . .ةيرح وأ طاشن وأ ةكرح يأ هعابتأل

 رسكل لمعلاو يعسلا نم عون يأ نع هب نيدقتعملا
 عيمج ةيلوؤسم عضي هنإف هدودحلا زواجتو دويقلا
 ءاضقلا قتاع ىلع ةيعامتجاللاو ةيدرفلا ثداوحلا

 «قانعألا نع ةيلوؤسملا كلذب بلسيو ءردقلاو

 .قامعألا ةوه ىلإ اهب يقليو

 ةفسلفلا لوصأب مهل ةربخ ال نيذلا ءالؤه نإ

 ءاضقلاو ريدقتلا ةقيقحب مهل ةفرعم الو ةيمالسإلا

 يهلإلا ريدقتلاب نونمؤي نيذلا نأ ءاوروصت . . .يهلإلا

 للعلا ةلسلس يف هريغب نودقتعي ال ء«ملاعلا ماظن يف

 ءيش يأل نوبسحي الو ءًادبأ ةايحلا هذه يف ةماعلا

 ةيدرفلا ثداوحلا يف ناسنإلا ةدارإل ىتح رخآ

 اذهب ردقلاو ءاضقلا نإ . . .باسح يأ ةيعامتجالاو

 للعلا ةلسلس ماظن نع رظنلا ضغ مزالي يذلا ىنعملا
 ربجلا ىوس هل ىنعم ال ةايحلا هذه ىف تالولعملاو

 سا نساوم ةدنل ا نص هود هم يذلا

 ءدوكرلاو دومجلا نم هولاق ام ىوس هتجيتن تسيلو
 ةايحلا يف ثداوحلا عيمج ليلعتو ءرقهقتلاو رخأتلاو

 ءردق اذكهو ءءاضق اذكه نكلو . .ردقلاو ءاضقلاب

 ردقلاو ءاضقلا

 نير ا كذا ةقييلملا ناوحم | هنقت اليو
 . ةلوبقملا لوصألا

 سيل ردقلاو ءاضقلل حيحصلا ىنعملا نأ « نيح يف

 لعف نم ناك ءاوس ملاعلا يف ثداوحلا عيمج نأ الإ

 الإ تسيل ىرخألا ةينوكلا ثداوحلا لمع وأ «ناسنإلا

 يتلا ةديدعلا تالولعملاو للعلا نم ةلسلسل ةلولعم
 ةدارإ للعلا كلت نم نأو . .ةدارإلاو ملعلا ىلإ يهتنت

 ءاضقلاب ةديقعلا هذه لثم نأو . .هريبادتو ناسنإلا

 ىلإ تالولعملاو للعلا ةلسلسل عجرت يتلاو ءردقلاو
 دوكرو دومج لماع تسيل ةيلعافلا ةدارإلاو ملعلا

 لمعلاو طاشنلا ىلإ ناسنإلل ةئعاب اهنإ لب !رخأتو
 . ةداعسلا ءارو ًايعس ءداجلا

 دونجل ديحولا ثعابلا " 

 هليبس يف ينافتلا ىلإ مالسإلا
 «مالسإلا يف ردقلاو ءاضقلل رخآ ريسفت كانهو

 ضيقنلا وأ ءدضلل دضلا ةلباقم لوألا ريسفتلا لباقي

 ماع نابودقلا تزف قرألا ةيزظنلا إد فشل
 ةكرحلل ديحولا ثعابلا هنإ : هيف لوقت ةيناثلا هذهو !رخأت

 يف اهقاطن عيسوتل «ةيمالسإلا ةضهنلا يف طاشنلاو

 !ملاعلا

 نطنشاو» ريهشلا يكيرمألا بتاكلا ةيرظن يه كلتو

 لوسرلاو مالسإلاب فيرعتلا يف هل باتك يف «جنروأ
 «هباتك يف لكيه نيسح دمحم روتكدلا اهلقن لَ دمحم

 :لوقي 6 دمحم ةايح

 ةديقعلا دعاوق نم ةريخألاو ةسداسلا ةدعاقلا

 لج لَو دّمحم ماقأ دقو .ةيربجلا يه ةيمالسإلا

 دقف «ةيبرحلا هنوؤش حاجنل ةدعاقلا هذه ىلع هدامتعا

 هللا ملع يف قبس دق ةايحلا يف عقي ثداح لك نأ ررق

 «ملاعلا هللا أربي نأ لبق دلخلا حول يف بتكف ؛هريدقت

 درم ال ًانييعت تنيع دق هلجأ ةعاسو ناسنإلا ريصم نأو

 نم دوهجم يأب رخأتتو مدقتت نأ نكمي الف هل

 اذهبو .رظنلا دعب وأ ةيناسنإلا ةمكحلا تادوهجم



 ردقلا او ءاضقلا

 نود كراعملا رامغ نوضوخي نوملسملا ناك عانتقالا

 كراعملا هذه يف توملا ماد امف ءفوخلا مهنم لاني نأ

 دقف ةنجلا ىلإ هبحاصي عرسي يذلا داهشتسالا لدع وه

 داهشتسالا يلاح يف زوفلاب ةقثلا مهل تناك

 .(راصتنالاو

 ةيربج يف صخلتي امنإ ردقلل ريسفتلا اذه لثم نإ

 لوصألا ني لسا يأ اظن امندكلدو ءةضحم

 ًاببس ةديقعلا هذه لثم نوكي نأ نع ًالضف «ةيمالسإلا

 ىنعملا اذه لثم نإ لب .مالسإلا يف نيدهاجملا مدقتل

 لئاوألا نيملسملا كئلوأ دقتعم ىتح قباطي ال ءاضقلل

 نإ :لوقن لاثملا باب نمو .مالسإلا خيرات ردص يف

 ردب :تاوزغ يه نيكرشملا عم مالسإلا بورح مهأ

 راصتنا يف ببسلا ناك امنإو نينحو بازحألاو دحأو

 «نيملسملا ناميإ كرشلا ىوق ىلع مالسإلا ىوق

 ًاضيأ ميركلا نآرقلاو .اهيف مهتماقتساو مهتابثو مهربصو
 :لوقيف اذه ىلع دكؤي

 مكن لكك نإ الاتقلا لع تييزؤتلا ٍضّرح ميلا يأتي
 أَويْمِي هك ٌَُكأ ام أم مكي سي نِإَو نينه أوبلطي َنورِدَص َنوُرِْع

 . < تبقي الة زم اوثتك تريلا نياك
 ميركلا نآرقلا دامتعا نأ ىرن «ةميركلا ةيآلا يفف

 ىلع وه امنإ نيكرشملا ىلع نيملسملا راصتنا يف

 رومألا رئاصم نأو ردقلا ةديقع ىلع ال ءربصلاو ناميإلا

 رّيغت ال اهنأو ءظوفحملا حوللا يف كلذ لبق ةنيعم اهلك

 .لدبت الو

 مسحأ نم تناك يتلا ىربكلا ردب ةعقاو يف نإ

 ددع اهيف بلغ «مالسإلا خيرات يف ةمراصلا فقاوملا

 حالس لقأ نودبو ء«ددع الو ةدع يأ نود نم ريسي

 - رثكأ لب ثالث  تارم ةدع هلباقي ناك ددع ىلع ءٍفاك

 رهاظ ببس يأ كلذل نكي ملو «ريثكلا حالسلا يف كاش

 مهوعدي ناك يذلا فدهلاب لَو هباحصأ ناميإ ىوس
 نينثا ناسل ىلع نايبلا اذه عمسن نأ انتعاطتسابو «هيلإ

 . ةمساحلا ةكرعملا كلت داوق نم
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 هباحصأ 5 يبنلا راشتسا امنيح دادقملا نإ

 . .هللا لوسر اي :لاقو هيلإ ماق ؟عوجرلا وأ برحلل

 امك كل لوقن ال هللاو .كعم نحنف هللا 000

 ةييذتق قَليرُو تنأ نَهدات أ : ىسوملا ليئارسإ ونب

 انإ ءالتاقف كبرو تنأ بهذإ نكلو *توُدِعَق 0
 .نولتاقم امكعم

 كانقدصو كب انمآ دقف :لاقف ذاعم نب دعس ماقو

 كلذ ىلع كانيطعأو «قحلا وه هب تئج ام نأ اندهشو

 اي ضماف .ةعاطلاو عمسلا ىلع انقيثاومو اندوهع

 قحلاب كئعب يذلاوف ؛كعم نحنف تدرأ امل هللا لوسر

 . كعم هانضخل هتضخف رحبلا اذه انب تضرعتسا ول

 :فرحألا تامافدلا ىف انيلاكاو تاملكلا هده“ نإ
 ملو : .بورحلا هذه يف رفظلاو رصنلا لماع ىلع انلدت

 .ردقلا ةديقعل رثأ يأ اهيف نكي

 ةداهشلا :نيلاحلا يف ةنجلا ةديقعلا نإ ءمعن

 يف ةماهلا لماوعلا نمل - «جنروأ» لوقي امك  رصنلاو
 نم اذه نيأ نكلو ءاعطق «مهئادعأ ىلع مهراصتنا
 !؟ريدقت وأ ريسفت يأ ىلع «ءءاضقلا

 ريصملا يف ريدقتلا رسف هنأ يه «جنروأ» ةطلغ نإ

 ةلآ هنأب نمؤي ردقلاب نيدتملا نأ معز مث «ةيربج ةروصب
 ىلاعت هللا دنع ةظوفحملا ةيريدقتلا حاولألا ديب ةيدارإ ال

 ال نأ نيح يف !راتخملا الو كلذ يف رحلاب سيل هنأو

 يف امهنيب اوطبر نيذلا نأو ءربجلاو ريدقتلا نيب طبر

 يف ةةيعسلا هذع وف ميلاارز تلا هن. طاكلا كح

 امب «كلذ حضتيسو .ادبأ امهنيب طبر الف الإو «مالسإلا
 : ةيلاتلا ثاحبألا يف ءهرقلا هب يفاون

 يقيقحلا لعافلا وه هللا نإ :نولوقي نييربجلا نإ -

 هلعفي اميف ناسنإلا سفنل رثأ الو «قالطإلا ىلع يعقاولا

 .هديريو

 قلخ امنيح ىلاعت هللا نإ :نويريدقتلا لوقي امنيب -

 يرجي نأ ىبأ مث «ةماع سيماون نوكلل لعج «قلخلا
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 الانأ ةيلزألا ةداركلاب ءاقو 6 ةعيبطلا ايياتنات الإ نومألا

 ناسنإلا لاعفأ اهنمو  ملاعلا اذه يف ثداوحلا ثدحت

 اهنم ء«تالولعملاو للعلا نم ةماع ةلسلس نمض الإ

 .هرايتخاو ناسنإلا ةدارإ

 رح :ريدقتلا ةديقع ىلع «ناسنإلا نإف ءاذه ىلعو

 يرحل انطخسلا وهوا هيض درفت ىف: نيدبلا قلطن
 هرضاح يف ؛هئاقش وأ هتداعسل ؛هتايحل ةماعلا ةضيرعلا

 ءاضق سيلو «هلك كلذ نع لوؤسملا وهو .هلبقتسم وأ

 هتدارإ يف ناسنإلا ريرحت نم رثكأب هقلخ يف هردقو هللا
 قارتفا يلي اميف حضّئيسو .هريصمو هتايح يف هرايتخاو
 .نيهاربلاو ةلدألاب نيبهذملا نيذه

 ةيكيتكلايدلا ةيّداملاو ريدقتلا

 ىف  ًاضيأ ةيكيتكلايدلا ةفسلفلا باحصأ ءاسأ دقو

 َّنِإ :اولاقو «ريدقتلا ةلأسم نم مهفلا  رضاحلا انرصع
 ةقبطلا ةطلس لئاسو نم ةليسو تحبصأ ةديقعلا هذه

 نايدألا تعاشأ امنإو !ةمورحملا ةقبطلا ىلع ةرئاجلا

 «ةحداكلا ةيلامعلا ريهامجلا نيب ةديقعلا هذه بهاذملاو

 ةقبطلا اولعجيل كلذو «ةكلاملا ةقبطلا حلاصمل ةيامح

 عضولا نم هيف مه امب نيضار نيحالفلاو ةلماعلا

 .ةيحالف وأ ةيلامع ةضهن يأ يف اوركفي الو «نيهملا

 ريسافتب ردقلاو ءاضقلا ةلأسم ءالؤه رّسف دقلو

 نينيدتملا ْنِإ : يلي ام ىلع الإ اهنم لصحن ال «ةديدع

 ةيعامتجالاو ةيدرفلا ثداوحلا عيمج نأ نودقتعي

 دارفألا ةدارإل رثأ الو .ميظعلا قلاخلل ةقولخم

 يف اقبسم كلذ لبق ةردقم اهنإ لب ءاهيف تاعامجلاو

 !ليدبت الو اهل رييغت الف «ىلاعت هللا ملع

 بسح ةيمالسإلا لوصألا فلاخي يذلاو «ةئملاب ةئم

 ريدقتلل حيحصلا ىنعملا نع دعبيو ء«ةيعطقلا ةلدألا

 «ةحيحصلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا صوصن بسح

 !خسارفلاو لايمألا تائم

 ردقلاو ءاضقلا

 اميف ءالؤه رذعن نأ انتعاطتساب نأ نظأل ينإو

 ال روصق يف مهارأ ينإف ءريدقتلا ىنعم نم هومهف
 ؛نييداملا ءالؤه لاثمأ نم رظتنن نأ انل سيل ذإ «ريصقت

 الو ءادبأ نزو يأ ناسنإلا ةيناحورل نوميقي ال نيذلا

 اذه نم نسحأ ءملاعلا ماظن نم فده يأ نوري

 ."'حضني هيف يذلاب ءانإ لكو» ؛ ىنعملا

 «ةيندبلا لامعألا ىلع ًاناطلس ةيبلقلا دئاقعلل ْنِإف

 هعجرم امنإف ءداسف وأ حالص نم لامعألا يف نوكي امف

 ذخأت ةدحاو ةديقع ٌبرو ءاهحالصو ةديقعلا داسف

 مث ,ىرخأ تاكردمو دئاقع اهعبتيف راكفألا فارطأب

 برو .سفنلا يف اهرثأ مئالت لامعأب سفنلا ىلع رهظت
 اذإ لامكلا دعاوق نم ةدعاقو ريخلا لوصأ نم لصأ

 عقي «عرش غيلبت وأ «ميلعت يف سفنألا ىلع تضرع
 نم سيل امب هيلع سبتلتف عماسلا ىلع هابتشالا اهيف

 .اهرثأ فلتخيو اههجو ريغتيف . .اهليبق

 نم دعت ىتلا ءردقلاو ءاضقلا ةديقع كلذ نمو

 رثك دقف ب ةقحلا ةيمالسإلا ةنايدلا يف دئاقعلا لوصأ

 .نونظلا اهب اونظو «نييبرغلا نم نيلفغملا طغل اهيف
 مهتبلسو الإ موق سوفن نم تنكمت ام اهنأ :اومعزو

 اومرو !ةعضلاو فعضلا مهيف تمكحو «ةوقلاو ةمهلا

 ةديقعلا يف اهتلع اورصح راوطأو تافصب نيملسملا

 .«ردقلاو ءاضقلاب

 ىلع «.هل ةريخ ال نم ضعب لمحي ام اذه !معن

 دئاقعلا نم ةديقع وأ «نايدألا نم نيد يف نعطلا

 كلذ ىلإ نيبستنملا جذسلا ضعب ىلإ ًادانتسا «ةقحلا

 نأ نظي رهاوظلاب رورغملا نإف ةديقعلا كلت وأ نيدلا

 لصألا كلذب داقتعالا نع تأشن امنإ لامعألا كلت

 نيناوقلا وأ «ةينيدلا دئاقعلا تناك ءاوس ةدعاقلا كلتو

 اهعضي ىتلا ءةيحالصإلا دعاوقلا وأ «ةيعامتجالا

 ءةدعاسملا ريغ عاضوألاو «ةميقسلا ةجزمألا ببسب

 ةسكاعم لب ءاهيف بوغرم الو ةبولطم ريغ جئاتن جتنت
 يتلا ةيعضولا نيناوقلا نم مكف ءامامت فادهألل



 ردقلاو ءاضقلا

 ةمات ةدافإ تدافأف دعاسم عضو تاذ ةمأ يف تعضو

 ىلإ اهمدقتو اهيقرو اهتداعس لماوع نم تحبصأو

 ىلع تقبط اهسفنب اهنكلو . .لضفأ ةايح ىلإو مامألا
 امنإو . .ءاقشلاو طاطحنالا اهل تبجوأف ىرخأ ةمأ

 .اهيف عاضوألا ءوسل كلذ

 ديسلا هلاق ام يه ةقيقحلا نإف . .لاح يأ ىلعو

 ةجردلا يف يساسألا طرشلا نإف «قبس اميف'نيدلا لامج

 وه «ةيفسلف وأ ةيملع وأ ةينيد ةقيقح يأ مهفل ىلوألا
 «يفاصلا ريمضلاو ءرهاطلا بلقلاو «ةقداصلا ةينلا

 هنولب اهنولي الو «يه امك ةقيقحلا كلت اهلظ يف مهفيل
 لب «ةقيقحلا كلت مهفي ال فوس هنإف الإو ءردكتملا

 .هؤارآو هؤاوهأ هل ءاشت امك اهبلقي

 ىرن نأ «بارغتسا الو بجع الف ءاذه ىلعو

 ةروصب ريدقتلا نورّسفي نيرشعلا نرقلا يف نييداملا

 ةديقعلا هذه اوعاشأ «ةوقلاو بهذلا بابرأ نأ :تجتنا

 كلذب اوقليل «ءنيحداكلا نيمورحملا تاقبط نيب

 ريهامجلا ةروث لعشم كلذب اودمخيف !رييغتلاو ليدبتلا

 ! ةحداكلا

 الإ «ردقلاو ءاضقلا» ةديقعلا هذه نم ضرغلا سيل

 «نيحداكلا ديبعلاو «نيحالفلاو لامعلا ةروث دامخإ

 !نييط هرقوتسرألاو نييزاوجوربلاو فارشألا هجوب

 ةقبطلا كلت لبق نم تلمح امنإ ةركفلا هذه نأ ذإ

 ىولسو ًاربص نوكتل «يرشبلا عمتجملا ىلع «ةرئاجلا

 هذه ىلع  رومألا يراجم نإف «ةريقفلا تاقبطلل

 ءاهنيشو اهنيز ءاهرشو اهريخ ءاهلك طبترت  ةديقعلا
 هنم رفم الو «هنع صيحم ال يذلا ءهردقو هللا ءاضقب

 الو اهنع فرص الو ءليدبت الو اهل رييغت الو ءهيلإ الإ
 اهيلع درمت الو .ةضهن الو اهيلع ةروث الف « ليوحت

 قلما هلو

 يذلا ريسفتلا اذه وه «ريدقتلل ريسافتلا فحجأ نإ

 اذه نأل ءكلذو نيرشعلا نرقلا ىف نويداملا همدقي
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 هيلعف !ريهامجلا ردخم هنأب ريدقتلا رسفي ناك اذإ يداملا

 ةيداملا هتيرظن يف دوجوم ىنعملا اذه سفن نأ ملعي نأ
 ةيلعلا لصأ ىلع ءانب هنأل ءكلذو ءىرخأ ةروصب

 لكل دب ال ؛«ةيداملا ةيرظنلا ىدل ةلوبقملا «ةيداملا

 دوجو الول لولعملا دجوي الو ؛ةيجراخ ةلع نم لولعم

 لوقن نحن يذلا «ىنيوكتلا ءاضقلا» هنيعب وه اذهو . هتلع

 قلاسلا لبق وف ةيدلاروإو مدع ىلإ ةلايفإلاب هجن
 دجي ال  ةيداملا ةيرظنلا يف  لولعملا كلذكو . ميكحلا

 «ةيدوجولا هتلع ءوض ىدم ىلع الإ ءةيجراخلا اهدودح

 لوقن نحن يذلا «ينيوكتلا ريدقتلا» سفن ًاضيأ وه اذهو

 8 قرفلا ايناس

 لولعملا دجوي ال هنأ وهو «يداملا لصألا اذه نإ

 هدودح لولعملا دجي ال .كلذكو «ةلعلا دوجوب الإ

 نويهلإلا هب لوقي ام هياشيل .ةلعلا لبق نم الإ ةيدوجولا

 يداملا نأ «كلانه ام ةياغ .ًامامت ردقلاو ءاضقلا نم

 ءاهءارو ام ىلإ اهزواجتي الو ةيداملا ةلعلا دنع فقي

 عيمج ءارو اميف ةماع ةلع دوجوب لوقي يهلإلا نكلو

 اهدودحو اهتيفيكو اهتيمكب ملعي وهو «للعلا هذه
 ءاضقلاب اذه نع ربعيو ءًايدمرس ًايلزأ ًايدبأ ًاملع ءًاعيمج

 ميكحلا قلاخلا نم يلزإلا ملعلا اذه ناك ولف .ردقلاو

 يتلا ةيداملا للعلا تناكل اروذحم هتاقولخم ريداقمب

 ًاضيأ اهسفنب يه هققحت بجوتو لولعملا دوجو ددحت
 الو «يهلإلا ريدقتلا» ةيرظن نودقتنت فيكف كلذل ةبجوم

 اهلوق ىلع ةيداملا ةيرظنلا سفن يف كلذ لثمب نولوقت

 .!؟؛ةيلعلا ربج" ماظنب

 نأ .ءفاستعالاب لوقو .فاصنإلا نع ديعب اذه نإ

 اهيسحيو «ىهلإلا ريدقتلاب نمؤملا ةديفع يداملا دقتني

 . نيحداكلا ريهامجلا ةروثل ةردخمو «نيمورحملل ةيلست

 الإ ىنعي ال يذلا .ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا نأ نيح ىف

 ال ,هلبق نم هددحتو .هتلع دعب لولعملا دوجو بوجوب

 ال لب .ًاضيأ ةيداملا ةيرظنلل ةيفسلفلا لوصألا فلاخي

 قوف ةماع ةلع دوجوب لوقي يهلإلا نأ ىوس اهنيب قرف
 اهترورضب ملعي وهو «ةيعيبطلا للعلا هذه ةلسلس
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 سفنب لوقي امنإو اذهب لوقي ال يداملاو ءاهريداقمو

 اهدودحب اهددحتو اهتالولعم دجوت ىتلا للعلا

 . ةيدوجولا

 يف ريكفتلا نوري نيذلا نييداملا ءالؤه ىلع نكلو
 يداصتقالا طاطحنالا راثآ تائيس نم ةعيبطلا ءارو ام

 رخأتلا لماع هنوبسحي وأ ,ءبوعشلاو ممألا روهدتو

 .رظنلا اذه لثم ًاضيأ ردقلاو ءاضقلا يف مهلو دومجلاو

 ىف ثحبن امنيح اننأ اوملعي نأ ءالؤه ىلع :لوقأ

 ال يتلا ةينوكلا ثداوحلاف ؛ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا
 00 ةاوحلا ا ل

 نم اهلامب انثحب عوضوم
 .- ناك

 هذه لثم يف  ريدقتلاب دقتعي ناك ءاوس ناسنإلا نإف

 نإف ءاهيلإ الإ اهنم هل رفم ال ءال مأ  ةينوكلا ثداوحلا

 ءاهريغي نأ وأ اهب أبنتي نأ دعب هنكمي ال مويلا ناسنإلا

 «ريثأت يأ اهعفد وأ اهداجيإ يف ريدقتلاب هتديقعل سيلو

 ركنملاو دقتعملا نايس اهيف ءيسملاو نسحملا امنإو

 : لبق نم ىلاعت هللا لاق دقو «نالئامتم

 ةََصآَد مُمكن اوُبَلَظ نيل نبي اّل ُهَمَنو أوُعَّتأَ

 ثداوحلا هذه ادع اميف نحن هلوقن يذلا امنإو

 هسفنب هريصم عنصي يذلا وه ناسنإلا نإ :ةينوكلا

 مويلا هتايح يف هتريسم نإو «هلاوقأو هلاعفأو هلامعأبو

 .دغ دعب وأ دغ يف هيقالي امب دهشت

 «ةيرزم ةيداصتقا ةلاح يف انك اذإ اننإف ءاذه ىلعو
 لك امنإف ةدبتسم ةملاظ ةيروتاتكد ةمظنأ انمكحت تناك وأ
 نإف الإو ءاهنع عمتجملا توكس راثآ تائيس نم كلذ
 !رييغتلا دارأ نإ ريدقتلا هديب

 نوفقت فوس يذلا يملعلا ءاضقلا هللا ءاضق سيلف

 ةمأ يأ نأ ىوس .ءممألا روصت يف هحرش ىلع

 اهتيّرح لماكب «ةايحلا يف ةقيرط يأ تراتخا
 عدت مل هنإف !اهيلع اهب ىضقي فوس هنإف ءاهرايتخاو

 ردقلاو ءاضقلا

 اهنآرقو الإ ءردقلاو ءاضقلاب داقتعالا ىلإ سانلا نايدألا

 . 4س امال نكسإتإ ب كو
 ةديقع نم فدهلا نإ :لوقن نأ انل فيكف اذه دعبو

 .ةيلامعلا تاروثلا دامخإو ءريهامجلا ريدخت وه ريدقتلا

 نيذلا نأ نيح يف !يلاوملا ىلع ديبعلا تاحيص قنخو

 مه .اهيلإ ريهامجلا اوهجوو «ةديقعلا هذه ساسأ اونب

 مه نيذلا .نويهلإلا ةداقلاو .نولسرملاو ءايبنألا

 نوعدي اوناكو ةريقفلا ممألا طاسوأ نم اوناك مهسفنأب

 فده يأ مهل نكي مل لب .نيمولظملا قوقح ةيامح ىلإ

 .نيدبعتسملا اوررحيو «نيملاظلا دويق اورسكي نأ ىوس
 ةنكسو ةحداكلا تاقبطلا نم مهب نمؤي نم لوأ ناكو

 .روصقلا ال خاوكألا

 امنإ «ةايحلا هذه يف يرجي ام لك نأ حيحص

 مل هاضرو هللا ملع نكلو «ىلاعت هللا ملع قباسب يرجي

 مهنم ةعامجل ناسنإلا ينب نم ةعامج ةيدوبعب قلعتي

 ققحتب ةيلزألا هتدارإو هللا ملع قلعت امنإو .نيدبعتسملا

 اماَّلِإ نإ َنََل نآَو# ءهتلع دوجو رثأ ىلع لولعم لك
 ةرعاش ريغ رانلاك ءاهسفنب ةرعاش ريغ ةلعلا نإف 4س
 هيلع تتأ ام لك قرحت نأ اهل هللا ردق دقف ءاهترارحب

 نإ نكلو .ةراتخم الو ةرعاش ريغ رذت الو يقبت ال ىتح

 دقف «ناسنإلاك ةراتخم ةديرم ةرعاش ةلعلا هذه تناك

 هروعش الإ «ةرداب ةيأ هنم ودبت ال نأ هل ىلاعت هللا ردق

 عمتجملا يه ةلعلا هذه تناك نإو .هرايتخاو هتدارإو

 ةداعسلا نم اهل سيل نأ هللا ردق دقف «ةيعامتجالا اهتفصب

 همهف امع دعبيل ءاضق اذكه نإو .هليبس يف تعس ام الإ

 .لايمألا تائم نويداملا

 ةحارلا داتعت ىتلا ةمألا ريصم ىلاعت هللا ردق :ًالثم

 اهمعطم الإ اًهيه نم اهل سيلو «نانئمطالاو ةعدلاو

 عقتو «نيرمعتسملا يديأب ةريسأ حبصت نأ اهبرشمو
 .نيعماطلا ءايوقألا ملظل ةسيرف



 ردقلاو ءاضقلا

 ةلماعو .ةديشر ةظقي ةمأ ىف «ىلاعت هريدقت نكلو

 .ةدايسلاو ةداعسلا ةنيرق حبصت نأ ةطيشن

 تداتعا ةمأ يأ نأ «هقلخ يف هللا ةنس تضم ءمعن

 :كالهلا اهتياهن ىف قوذت نأ ءتاوهشلا

 00 ٠ ل هم

 اي نحس اب أوُهَسََم اَهيِرم ارم هَ كم نأ ندر اًدإَو»
 . اريد اكرم ُلرقْل

 بجي ممألا نأ ىوس تانيبلا تايآلا هذه ديفت لهفأ

 هذه ملاوع يف ةينيوكتلا هللا ننسب نمؤت نأ اهيلع

 ططختو ءاهسفنب اهريصم عنصت يتلا يه اهنأو «ةعيبطلا

 .اهتدارإب ءاقشلا وأ ةداعسلاب ىظحتو ءاهديب اهلبقتسمل

 رشبلا ةدارإ نأ ىوس ءاذه دعب «ريدقتلا» ىنعم لهف

 ةثارولا لماوع نم اهنمض يف ام ىلإ ةفاضإلاب - هرايتخاو

 . هلبقتسمو هريصم يف رثؤت يتلا يه  طيحملاو ةئيبلاو

 ردقلاو ءاضقلا

 ةيمالسإلا رداصملا ىف

 ثداوحلا نم ةلسلس هتايح يف انم ريثكلا هجاوي

 .هرظنب اهفشتسي نكي مل يتلاو «ةعقوتملا ريغ ةيئاجفلا

 هذه تريغ مكو .عقت نأ لبق هلاب ىلع رطخت مل لب
 ةيعامتجاو ةيدرف ءالاوحأو ًاعاضوأ ةيئاجفلا ثداوحلا

 تهفس مكو «لامآلاو نونظلا نم تبيخ مكو «ةيسايسو

 يوذ نم نيركفملا كلذب تريح مكو ء«مالحأ نم
 . ةرينلا لوقعلا

 : لءاستيو هسفن يف ناسنإلا ركفي فورظلا هذه يف

 هذه طويخ نوكت نم ديبو !؟ثداوحلا هذه نيأ نم

 نم «هذه هتايحل ططخملا وه ناسنإلا ناك نإ !؟ةايحلا

 بيخي اذاملف «ىرت ال ةلماع دي هئارو نم نوكي نأ نود

 هضورفو هريداقت ئطخت اذاملو !؟هلامآو هنونظ يف

 ىرُي ال هئارو نم رخآ لماع كانه ناك نإو ! ؟هتاباسحو

 ناسنإلااذه باعتأ دنفي يذلا اذه ىرتايوه نمف

 ىلإ اهلوصو دنع اهثنخيو !؟حايرلا جاردأ اهفذقيو

 !؟اهليصاحمو اهجئاتن

 للحا

 «ةبراضتملا راكفألا هذه نوضغ يفو ءاذكهو

 ومنتو .ةيفسلف ةركف  ناسنإ يأ- ناسنإلا دنع لكشتت

 راكفألا جوضنو ثداوحلا رركتو نمزلا ريس عم أشنتو
 لئاسم نساَسأ ناسنإلا لتع نسناتي |لكهو  ًائيشف ًائيش

 نأ لواحي لكو «رايتخالاو ربجلاو ءردقلاو ءاضقلا»

 . ةلكشملا هذه ةدقعل الح دجي

 نيعم خيرات ىلع فقن نأ اننكمي الف ءاذه ىلعو

 . ةايحلا يف راكفألا حرسم ىلع ةلأسملا هذه روهظ ءدبل

 نأ ذنم ناسنإلا ةركف ىلع اهسفن حرطت تناك اهنأل

 اهسفن حرطت تناك اذكهو .ةايحلا ءاب فلأ ىلع فرعت

 لاكشألا فلتخمب ءروصعلاو نامزألا فلتخم يف هيلع

 سسأ اذكهو .ليلقلا وأ ريثكلا اهيف لوقيو ءروصلاو

 .ةايحلا يف ةماعلا لئاسملا يف ةفسلفلا ساسأ

 نم هانلق ام ىلإ ةفاضإلاب مهنإف ءنوملسملا امأو

 امنيأ ناسنإلا ىلع اهسفن حرطت «ةيناسنإ ةركف تناك اهنأ

 ةرئاد مهيف تعسو ىرخأ عفاود مهل تناك دقف «دجو

 اهتفصب  ةلأسملا هذه لوح بيقنتلاو ثحبلا

 . ةريثكلا لئاسرلاو بتكلا اهيف اوفلأ ىتح  ةيمالسإلا

 ثحبلا ىلإ نيملسملاب عفد يذلا لوألا عفادلاو

 اههجتا يتلا ةصاخلا ةهجولا يه «ةلأسملا هذه لوح

 هيجوتلاو «ةيباجيإلا لئاسملا ضرع يف ميركلا نآرقلا
 ديصرلا وه نآرقلاف «ةماعلا ةيلقعلا فراعملا مهفت ىلإ

 نأ ىلإ نيملسملاب عفد يذلا لوألا عفادلاو «ريبكلا

 ةثوروملا ةينانويلا ةفسلفلا «نامزلا نم ليلق يف اومهتلي

 ءنآرقلا ديصربو ءاهب اوسسؤيف «ةدام يتئام يف

 ةفسلف . لكيت نيرهاطلا هتيب لهأو يبنلا ثيداحأو

 ىلع لمتشت «ةءانبو ةلقتسمو ةمدقتمو ةعماج ةيمالسإ

 !«ةدام ةئامسمخ»

 خيرات ىلع ضمي مل هنأ ىرت تنأف .ءكلذلو

 تحبصأ ىتح «لقأ لب نرق فصن نم رثكأ مالسإلا

 طاسوألا يف ثاحبألا راثم «ردقلاو ءاضقلا» ةلأسم

 . ةيملعلا



 :ةغالبلا جهن يف كلذ نمو

 خيش لبقأ ذإ نيفص نم نينمؤملا ريمأ فرصنا امل
 :هل لاق مث هيدي نيب اثجف

 لهأ ىلإ انريسم نع انربخأ .نينمؤملا ريمأ اي-

 .! ؟ردقو هللا نم ءاضقبأ ءماشلا

 متطبه الو ةعلت نم متولع ام . . . خيش اي لجأ -

 . نينمؤملا ريمأ اي «ىئانع بستحأ هللا دنع

 يف رجألا مكل هللا مظع دقل هللاوف «خيش اي !هم -

 «نوميقم متنأو مكماقم يفو «نورئاس متنأو مكريسم
 ءيش يف اونوكت ملو .نوفرصنم متنأو مكفرصنم يفو

 .نيرطضم هيلإ الو «نيهركم مكتالاح نم

 الو نيهركم انتالاح نم ءيش يف نكن مل فيك -

 انبلقنمو انريسم ؛ردقلاو ءاضقلاب» ناكو «نيرطضم هيلإ
 !؟انفرصنمو

 ول هنإ !؟ًامزال ًاردقو «ًامتح ءاضق ناك هنأ نظتوأ -

 يهنلاو رمألاو «باقعلاو باوشثلا» لطبل كلذك ناك

 نكت ملو «ديعولاو دعولا» ىنعم طقسو هللا نم رجزلاو

 بئذملا ناكلو ءنسحملل ةدمحم الو «بنذملل ةمئال
 ىلوأ نسحملا ناكلو ,نسحملا نم ناسحإلاب ىلوأ

 «كاثرألا ةديعناوحإ ةلاقم» كلل!( فئانملا نم ةيوقعلاب

 هذه «ةيردق»و «ناطيشلا بزحو .«نمحرلا ءامصخو

 ًاريذحت ىهنو «ًارييخت" فلك هللا نإ .اهسوجمو ةمألا

 عطي ملو .ًابولغم صعي ملو .ًاريثك ليلقلا ىلع ىطعأو
 تاومسلا ىلخي ملو «اضوفم» كلمي ملو «اهركم»

 نيرشبم نييبنلا ثعبي ملو ءالطاب امهنيب امو ضرألاو
 نيذلل ليوف .اورفك نيذلا نظ كلذ !!اثبع نيرذنم

 .رانلا نم اورفك

 ثيدحلاو نآرقلا يف ردقلاو ءاضقلا

 نآرقلا تايآ نم ريثك يف ردقلاو ءاضقلا ركذ ءاج

 ردقلاو ءاضقلا

 لعلو .نيرهاطلا هتيب لهأو يبنلا نع ثيداحأو ءميركلا
 :ةيآلا هذه كلذ يف ةيآ حضوأ

 لبق اهلك ثداوحلا ليجستب حرصت ةبآلا هذه نإف

 ؟ملقلا وهأ ؟باتكلا اذه وه ام امأ .باتك يف اهثودح

 .هنع ثحبنسف كلذ ريغ مأ ؟ظوفحملا حوللا مأ

 نأ نم رثكأ ىهف كلت ةمئألاو ىبنلا ثيداحأ امأو

 :اهنم ًاجذومن انه ركذن انأ الإ لاقملا اذه ىف اهيصحن

 جرخأ دقف هللا ةئيشم ريغب رشلاو ريخلا نأ معز نم»

 دقف هللا ةوق ريغب يصاعملا نأ معز نمو هناطلس نم هللا

 . (هللا ىلع بذك

 : 06 هنع ةعيشلا ريغ قرط نمو

 ءىش لك ريداقم بتكا :لاقف ملقلا رمأ هللا نإ»

 . «ةعاسلا موقت ىتح

 .«هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ىتح دبع نمؤي الل

 84 ىبنلا نع تاياورلاو تايآلا هذه لثم دوجو نإ

 ءمهريغ قرطو ةعيشلا نم لكيت نيرهاطلا ةمئألاو

 نأ ىلع ليلد ريخ «مهبتكو انبتك لوصأ يف انل ةيورملاو

 كلذكو «ردقلاو ءاضقلا» عوضوم اوثحب امنإ نيملسملا

 تايآ ءوض ىلع امهيلع بترتي امو (رايتخالاو ربجلا»

 ةايح يف ؛ميظعلا يبنلا ثيداحأو «ميركلا نآرقلا

 عيمج دوجو عم  ىنعم الو .ليلقب هدعب وأ لوسرلا

 نوكي نأ اهنم لك حلصي يتلا ثيداحألاو تايآلا هذه

 هذهل سسؤملا نوكي نأ - عوضوملا ثحبل عفادلا

 صخش نم كلذ ًاسبتقم «ىمهجلا دبعم» ثحابملا

 نرقلا رخاوأ يف كلذو «هيوبنس» ىعدي لوهجم يسراف

 . قشمد ىف «يداليملا عباسلا

 ىف «ناورب راودأ» قرشتسملا ءةيرظنلا هذه ركذ



 ردقلاو ءاضقلا

 نع لقني فاضأ مث «يسرافلا بدألا خيرات» هباتك

 نيوكت لحم نإ :لوقي هنأ زمرك نف» قرشتسملا هبحاص
 «قشمد يف ناك ءاهلماكتو «ةدقعملا تادقتعملا هذه

 ىيحي# صخألابو «سنازيب» نيهلأتملا فارشإبو
 . «ةرق وبأ رودويث) هبحاصو «يقشمدلا

 ىلع نيقرشتسملا ءالؤهل ثعابلا نأ كشن ال نحنو

 لضفلا اودري نأ نوديري مهنأل الإ سيل ءهذه مهتيرظن

 «نيملسملا نيب ةيفسلفلا ةيلقعلا ثحابملا هذه ءاقلإ ىف

 نأ نيح يف قشمد يف نييحيسملا بابرألا نيهلأتملا ىلإ
 نأل كلذو :ةنلسعلا ةيخيراتلا قئاقحلا ضقاني اذه

 . يرصبلا نسحلا ةذمالت نمو نيعباتلا نم ناك (دبعم»

 ريمأ مامإلا باحصأ ضعب نأ ًافنآ قبس اميف انيأر دقو

 كلذ ناكو هعم كلذ ىف اوثحب دق اوناك ٍةْكَع نينمؤملا

 نآرقلا تايآ يف نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه . ها ماع يف

 نيملسملل ًاثعاب نوكي نأل يفكي ام «ردقلا» يف ميركلا

 .عوضوملا اذه يف ثحبلا ىلإ

 :ردقلاو ءاضقلا يتملك ىنعم وه ام

 نآرقلا رظن يف «ردقلاو ءاضقلا» ةقيقح نيبن نأ لبقو

 لوصأ ىضتقم ىلعو «ةيمالسإلا ثيداحألاو ميركلا

 نيتاه ىنعم حضوتسن نأ انل يغبني «ةيمالسإلا ةفسلفلا

 .ةيبرعلا ةغللاو فرعلا رظن يف نيتملكلا

 ميركلا نآرقلا يف تلمعتسا دقف :ءاضقلا ةملك امأ

 مالكلا خيش ديفملا خيشلا ىعدا ىتح «ةفلتخم ٍناعم يف

 يف نآرقلا يف تلمعتسا ءاضقلا ةظفل نأ : مالسإلا يف

 نم دعو «ةيآب ىنعم لكل لدتساو ؛«يناعملا كلت عيمج

 ؛مالعألاو ءرابخالاو ءباجيإلاو ءرمألا «يناعملا

 فوقولا دارأ نمو .ءاضقلاو مكحلاو «مامتإلاو غارفلاو

 ١. 5ص قودصلا دئاقع حرش عجاريلف كلذ ىلع

 ء«ناعم ةرشع ةملكلا هذهل مهضعب دذح دقو

 . ةيآب ىنعم لكل لدتساو

 ىف ناعم ثالث ةملكلا هذهل ىلحلا ةمالعلا ددحو

 ١ . «داقتعالا ديرجت رد يف دارملا فشك) هباتك
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 نيتاه ىناعم ددعن نأ نآلا انمهي ال نحنو

 عيمجتلا ةدجاولا ةقيقنعلا فرعن نأ انمهي امنإو «نيتملكلا

 نع يكحت امنإ اهعيمج امنإو «ةددعتملا يناعملا هذه

 ةدحاو ةقيقح نعو ؛عيمجلا يف يرجي دحاو حور

 .عيمجلا يف ةيراس

 يف فنص نَم لوأ وه «ةقيقحلا هذهل هبنت نم لوأو
 «سيياقملا» هباتك يف ؛يناعملا ةفلتخملا ظافلألا لوصأ
 وهف «ايركز نب سراف نب دمحأ» فورعملا يوغللا وهو
 :لوقي

 ىوس !ءاضقلل» ةددعتملا يناعملا هذه عيمجل سيل

 . مات ماكحتساو ناقتإب لمع زاجنإ :وه «دحاو لصأ

 ةنكشب تاومتسلا قي دق ىلاغت هللا نإ تي : كلفت

 :ىلاعت لاق ثيح «ىضق» ب كلذ نع ربع «ةمات

 مام رس سل

 ءناقتإ نع الإ نوكي ال يعرشلا مكحلا نأ امبو

 «يضاقلا» ب هنع ربعي «ناقتإب الإ مكحي ال هب مكاحلاو

 :ىلاعت هلوق هنمو «ءاضقلاب» همكح نعو

 . «ًاندسخإ نيود هي الإ اود الأ َكْيَر ىَصتَو»
 ءًايضقم امتح الإ نوكي ال ىتأ اذإ توملا نأ امبو

 :ىلاعت لاقو «هبحن ىضق :لاقيف «ىضق» ب هنع ربعي

 . 4تَوَملآ اع ىَق ىلا كاسم
 روصي هنإف «تادرفملا» ىف «ىناهبصألا بغارلا» امأ

 :لوقيو :ةعلكلاهذهل رخآ الضاانل

 نوفل وه :ةمللاو فرعلا نق ءافتلاو ةقفح نإ
 : «مراصلا لمعلا وأ «لصفلا

 . ىنعملا اذه ىلع ةقباسلا تايآلا نم ًاريثك قبط مث

 نيينعملا الك لصأ نإ :لوقن نأ انناكمإب نحنو

 لمعلاو لصفلا لوقلا نإف ءدحاو ىنعم ىلإ عجري
 . مات ماكحتساو ناقتإ نع ناك اذإ الإ نوكي ال «مراصلا

 «لمع وأ لوق يأ نإ :يهو «ةدحاو ةجيتنلاف نذإ

 ال ءًامراص ًالصافو ءًاعطاق ًاداجو ءامكحم أنقتم ناك اذإ

 .ءاضقلا وه كلذف «ليدبت الو هيف رييغت



١" 

 :ىنعم ىلع لدت هلامعتسا دراوم نإف :ردقلا امأ

 نآرقلا ىف ةملكلا هذه تلمعتسا دقو .رادقملاو دحلا

 : ةددعتم ناعمب

 . كارد نس لُحْل هلأ َلَعَج َدَمأل

 4 َلْلآ ُرّدَقي ُهَنآَو#
 ورد 000 ا

 . « مقرر ِهَيلَع ٌرِرُه نمو#

 . «ر ولم رد الإ هرب امَرج
 : سراف نبا لوقي

 ءيش لك دحل ءهنوكسو لادلا حتفب ءردقلا»

 َرِدُك نمو# :ىلاعت هلوق هنمو .هنمثو هتميقو ءهرادقمو

 .«ليلق رادقمب ردق : يأ 4 ُمُقَرِر ِهّيَع

 : «تادرفملا١ هباتك يف «يناهبصألا بغارلا» لوقيو

 ::مكح ىضتقمب هللا نإ : ىنعمب رومألا ىف ريدقتلا»

 نأ ذإ . ةصاخ ةنّيعم ريداقمب ةردقم ءايشألا قلخ «ةغلابلا

 ةعفد نيعم رادقمب قلخ عون :نيعون ىلع تاقولخملا
 تادوجوملا يهو «كلذ يف جردت نود نم «ةدحاو

 .تابنلاو ناويحلا نود ءالثم دامجلاك «ةدرجملا

 ةيجيردت ةينمز لحارم قفو قلخي وأ قلخ عونو
 ةاونك ءهل دوشنملا هفده ىلإ غلبي ىتح «ةصاخ ةنّيعم

 نوكت ال اهنكلو «لعفلاب ةدوجوم اهنإف ءالثم ليخنلا

 ناويحلا ةفطنكو «نمزلا نم ليوط رادقم دعب الإ ةلخن

 لحارم حايتجا ىلإ جاتحت ًاضيأ اهنإف ءالثم ناسنإلاو
 :لوقنف .ًاناسنإ وأ ًاناويح حبصت ىتح نامزلا نم ةنيعم

 هذه «ةفطنلا هذهل وأ ةاونلا كلتل ردق دق ىلاعت هللا نإ

 ةياغلا ىلإ لصت ىتح اهب ريستل ةنيعملا ةينمزلا لحارملا
 .«اهتقلخ نم

 ىلإ ةراشإ «َدَهَم َرَدَم لَو : ىلاعت هلوق ىف لعلو

 تاقولخملا ردق ىلاعت هللا نأ ءهانعمو ةفيتسللا هذه

 . اهتاياغ ىلإ اهادهو اهقلخ مث «ةنّيعم ريداقمب

 نب سنوي هاور اميف حوضوب ىنعملا اذه ءاج دقو

 ردقلاو ءاضقلا

 ام ملعتأ» :لاق ْةِلَكقَغ اضرلا مامإلا نع نمحرلا دبع

 : 222 لاقف ءال :تلق ؟(ردقلا

 «ءانفلاو ءءاقيلا يف «دودحلا عضوو ةسدنهلا يهل

 .«نيعلا ةماقإو «ماربإلا وه ءاضقلاو» : ْدْدكلَع لاق مث

 نأ دارأ اذإ لقاعلا نإ :لوقن ثيدحلا حيضوتلو

 يف ردقي نأ نم هل دب الف ءًالمع لمعي وأ ًالعف لعفي

 . لمعلا كلذ وأ لعفلا كلذ دودح هسفن

 «هليصفتل شامقلا ىلإ هدي دمي ال ءالثم طايخلاف

 هلصفي مث .هبحاص ىلع شامقلا هنهذ يف ردقي ىتح

 .رادقملا كلذ ىلع

 ىتح «ءراشنملا ىلإ هدي دمي ال ءراجنلا كلذكو

 وأ بابلل هيلإ ةجاحلا رادقمو «بشخلا هنهذ يف ردقي

 . كابشلا

 .«ريدقتلا» ىنعم وه اذهو

 ءيشلا داجيإ يف ماربولاو عطقلا وه :«ءاضقلا»و

 . يجراخلا دوجولا يف هرادقم ىلع

 ةياورلا هذه يف ك3 اضرلا مامإلا حرص دقو
 «دودحلا عضو) ب «ردقلا» رسفف .نيينعملا الكب

 . «ماربولا» ب (ءاضقلا١او

 ريصملل لوألا ىنعملا

 . ةينوكلا نئسلا يه :ريصملا

 «ردقلا» ةملك ينعي ال هنأ «ةقباسلا ثاحبألا تتبثأ

 ىوس «ءاضقلا»و ««ديدحتلا» ىوس برعلا ةغل يف

 . «ماربولا»

 اذه نم دوصقملا وه ام فرعن نأ نآلا انيلع يقبو

 ؟«ماربإلا» اذهو «ريدقتلا»

 يف ةفلتخم رظن تاهجو نيملسملا ءاملعلا رابكل

 . ريصملل حيحصلا ىنعملا هيجؤتو ريدقتلا ريسفت

 لوصف يف ةفلتخملا يناعملا هذه نحن ضرعنسو

 ةلدألاب يلاتلاب تبثنو «ةيفسلفلا لوصألاب اهنراقن ةيلاتتم
 ةفلتخملا يناعملا هذه نم دحاو يأ نأ «ةعطاقلا ةيملعلا

 . ةديعب لصاوف ربجلا نيبو اهنيب لب «ربجلا مزلتسي ال



 ردقلاو ءاضقلا

 . ةينوكلا نئسلا يه 'ريدقتلا» نأ يناعملا هذه لوأو

 : هحيضوتو

 ةملكل نولمحي ال سانلا رثكأ نأ .ءفسؤملا نم

 امبر لب ءابيط ىنعم مهتاروصتو مهناهذأ يف «ردقلا»

 هنظي ذإ «ةملكلا هذهل هعامس دنع مهضعب صئارف دعترت

 ةدارإ ىلع رثؤي «ةايحلا ننس نع اجراخ ايفخ الماع

 ًايباجيإ ًاريثأت رثؤي دقف .ًارشابم ًاريثأت هرايتحاو ناسنإلا

 رثؤي دقو .٠ صاخن لمفب مايقلا ىلإ هي ناسسلالا رطبقب

 .ًارهق هلمع نع ناسنإلا فقوي ًايبلس ًاريثأت

 ىنعملا اذهب ةيرايتخالا دابعلا لاعفأ ىف «ريدقتلا» نإ

 تينت نأ انل سبل هان: + طقناةزلا ع ةروطسا الإ نينا
 نأ انل سيلو ءاهشيعن يتلا انتايح راطإ يف الإ هانعم نع

 هز ايشناو ةنايسألا ةدارإ زوو اميف يعم أ هل ووعع

 دق نيذلا كئلوأ ىلع ًادج بعصلا نم اذه نكلو

 نأ «ردقلا» نع ةئطاخلا ريسافتلا كلتب مهراكفأ تبيش

 يف ةيعيبطلا لماوعلا رئاس ضرع يف انل سيل :مهل لوقن

 «ردقلا» ىعدي كراشم وأ لقتسم ءرخآ لماع يأ «ةايحلا

 وأ بلسلاب .«ناسنإلا ةدارإ ىلع ريثأتلا هل نوكيو

 اوقلي نأ اوداتعا ءالؤه نأل .ءكلذو .باجيإلا

 ىلع ةايحلا يف مهنامرحو مهئاطخأ رثكأ نع ةيلوؤسملا
 ةايحلا راطإ نع أجراخ مهمعزب نوكي ءرخآ لماع

 ءابعأ مهلهاوك نع كلذب اوففخيل ردقلا ىعدي «ةيعيبطلا

 اهلك تايلوؤسملا

 نييقرشلا صخي ال اذه نأ ءركذلاب ريدجلا نمو

 اذه اوداتعا انئانبأ نم نوبرغتملاو نويبرغلا ىتحف .طقف

 اورقأو «ريدقتلا» مسا اوركنأ مهنأ الإ . ئطاخلا رمألا

 أ مهمعزب ردقلا رياغي -رخآ ًالماع هناكمب
 ةيلوؤسملا هقئاع ىلع نوقلي اوذخأو «ةيخيراتلا ةيمتحلا»

 !ةايحلا يف مهريصقت نع ىتح وأ مهروصق نع

 يبلاطو رئاصبلا يوذ ىلع حضاولا نم نأ نيح يف
 رثأ يأ «خيراتلا ةيمتح» وأ «ردقلل» سيل نأ «ةقيقحلا

 نم دبي مل ام هنأو ءاقلطم هرايتخاو ناسنإلا ةدارإ ىلع

 ةرداب وأ ةرداص ةيأ هنع ردصت الف رايتخالاو ةدارإلا سفن
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 ءاضتقلا» ةقيقح ' عقاولا 0 فاحلا يف ةماعلا

 .اردقلاو

 نوكلا يف ميظعلا قلاخلا تاردقم

 ةقيقح نأ ؛ةيمالسإلا ثيداحألا نم ريثك نم ديفتسن

 نوكلا اذه ىف ةيهلإلا نئسلا ىه امنإ «ردقلاو ءاضقلا»

 ىلع «ناسنإلا» يحلا نئاكلا اذه ةايح هيف امب ؛بيحرلا
 نوكلاو ًاعيمج انمكحت يتلا «ضرألا» بكوكلا اذه رهظ
 «ردق» الو هلل «ءاضقال ال نأو .ءاوسلا ىلع دحاو نآ يف

 انلوق نم ضرغلا نأو .ةينوكلا ننسلا هذه ىوس
 ةماعلا ةمظنألاو نئسلا هذه يه امنإ هللا تاردقم»

 نيناوقلا هذه ريثأت نأو .ناسنإلا هيف امب نوكلل ةلماشلا

 فلختي ال عطاق ناسنإلل ءاقشلا وأ ةداعسلا لوصح يف

 اميف رارحأ كلذ عم اننأ الإ .ناسنإ يأل هنم رفم ال امم

 سيماونلاو نئسلا هذه يراجم نم راتخنو ديرن

 ةلثمألا هذه يف رظنلا نعمأ حيضوتلا ديزملو .ةمراصلا

 : ةيلاتلا

 رثكأ شيعي ةمأ ىلع «يهلإلا ريدقتلا» نم

 شيعلا لئاسو نم مهل سيل «نامرحلاو رقفلا يف اهدارفأ

 سانأ هافرلا شيعي امنإو .ليلقلا ىتح هافرلاو

 «نيرخآلا قوقح ىلع زواجتلاو ملظلاب ءنودودعم

 مهقوقح رادهإو ء.نيرطضملا ءامد صاصتماو

 ال نأ ؛ءالؤه ىلع يهلإلا ريدقتلا نم :لوقأ .مهتماركو

 قلقلا ةايح الإ اوشيعي الو لب ءءانهلا الو ةحارلا اوري

 نم ًارذحو «نيحداكلا ةروث نم ًافوخ .بارطضالاو

 !نورذجي ام الإ نوكي ال يلاتلابو «نيمورحملا ةشطب

 مالا شيعت ةمأ ىلع .ىلاعت «هريدقت» امنيب

 ةقئاللا ةايحلا مهل ئيهتو «نيحداكلا لاماو «نيمورحملا

 ذخأتو «مهيلع ةهفرملا تاقبطلا ءاولغ نم للقتو مهب

 نأ فَلاَ :مهل هللا اهلعج يتلا مهقوقح مهل اهنم
 «ءالؤه يف ىلاعت هريدقت © ٍروُرْمْلاَو ٍلِيآَسْ 29 ولعت نع

 «مدقتلاو يقرلاو ءر هرقتسالاو تابثلا ةشيع اوشيعي نأ

 .ءانبلاو كرحتلاو



 ليف

 كش ال امم ءناسوسحم ناحضاو ناريدقتلا ناذهو

 ملاعلا ممأ عيمج امهمامأ يوتسيو .ًادبأ دحأل امهيف

 ةمألا ةدارإ راطإ جراخ كانه سيل نأ نيح يف . عمجأ

 دحأ رايتخا ىلع اهربجي رخآ لماع يأ ءاهرايتخاو

 وأ «ةمكحلاو لقعلا امأ ءانعابتاب نحنف .نيريدقتلا

 الك ىلعو «نيريدقتلا دحأ راتخن «ةوهشلاو رورغلا

 نوكت ءانه انرايتخا نم انيلإ دوعت يتلا ةجيتنلاف «نيلاحلا

 نوكلا يف عدوأ يذلا وه هناحبس هنإف «ىلاعت هللا ءاضقب

 ىلع ؛دعب اهب ىضق يذلا وهو تاردقملاو ننسلا هذه

 كولس رايتخا يف ًارارحأ مهلعج ىلاعت هنكلو .اهيكلاس

 .نيقيرطلا دحأ

 «ةرحلا هتاناكمإب هتايح أدبي يذلا باشلا نإ- ؟

 دحأ نم هل دب ال .لدتعملا هتاكذو «ةكسامتملا هباصعأو

 نم امهالك «نيفلتخم نيريصم دحأ ىلإ نايضفي نيريدقت
 .امهدحأ رايتخا نم هل دب الو ءهردقو هللا ءاضق

 يف ةيونعملاو ةيداملا هتاناكمإ فرصي نأ راتخا نإف

 هلف ةراجتلاو بسكلا وأ ؛نونفلاو مولعلا ليصحت ليبس

 . ةئئاه ةديغر ةديعس ةايح ريدقت

 يداملا هديصر نم ةدافتسالا ءاسأ نإ هنكلو

 تاوهشلا يف هتاناكمإ عيمج فرصو يونعملاو

 ةايحلاو رمعلا عايض الإ جتنت ال يتلا «ةلئازلا تاذلملاو

 جرخي الف «ةايحلا يف لمهي نأ «ريدقتلا» نم هيلعف ءآعم

 . سفنألا قشب الإ اهنم

 نكلو .ىلاعت هللا نم امهالك ًاضيأ ناريدقتلاو

 ةجيتنلاو . نيكولسلا دحأ رايتخا ىف ًارح ناك باشلا

 نإ انك ندوب هللا اقفال" هلايع درع نم: اهنن مولا قكلأ

 ءرخآ أر 133 هسفنل راتخيف «قيرطلا ءانثأ نم عجري نأ هل

 «لجو َّزع هللا ريدقت نم نوكي ًاضيأ اذهو .هريصم رّيغيو

 ريغن نأو ةبوتلا ىف انل نذأو ءانريخو انقلخ يذلا وه هنإف

 ١ . ؟ريصملا» يف انريدقت كلذب

 حيرط «ضرملا عيرص عقي يذلا ضيرملا نإ”
 :ناقيرط همامأ ًاضيأ « شارفلا

 ردقلاو ءاضقلا

 .ةررقملا ريقاقعلاو ةيودألاب هسفن جلاعي نأ امإ

 ةرتاكدلاو ءامكحلاو ءابطألا كلذ يف ريشتسيو

 .هيفشي نأ هللا ىسعف .ءافشلا هللا نم وجريو «ءاربخلاو

 يأ لوانتي الو «بيبط يأ عجاري الو .هسفن لمهي وأ

 جلاعي ىقبي وأ هللا ءاش نإ_ تومي نأ امإف .ءاود

 .ملألاو مقسلا تاركس

 ىف رح وهو «ىلاعت هللا نم امهالك ناريدقتلاو

 ْ . ءاش نيقيرطلا نم يأ كولس رايتخا

 ننسلا يراجم ىف رظنلا ناعمإب كتعاطتساب تنأو

 دهاوشلا تائم 006 نأ «بيحرلا نوكلا يف ةيهلإلا

 رارغلا اذه ىلع  اهنم جتنتستو ؛ردقلاو ءاضقلل ةلثمألاو

 .دابعلا لاعفأ يف ريدقتلا ىنعم

 يكن ةمئألا نم تاملك

 ةلثمأ عقاولا يف وه امنإ «ةلثمألا نم هانركذ ام نإ

 اذه يف . لكل انتمثأ ثيداحأ نم انلصو امل ةيحيضوت

 . ماقملا

 : 6 هللا لوسر لوقي

 سلاج لجرو . . . .مهؤاعد باجتسي ال ةسمخ»

 هيلع ضقناف ءمقي ملف ضقني نأ ديري طئاح تحت

 . «طئاحلا

 هنأل كلذ ءحضاو هئاعد ةباجتسا مدع يف رسلاو

 .هريغ ىلإ هنم رفي نأ هل ناكل الإو «هرايتخاب اذه دارأ

 :يور دقف

 لئام طئاح دنع نم لدع ليي نينمؤملا ريمأ نأ

 ريمأ اي :هل ليقف . رخآ طئاح ىلإ طوقسلا ىلع فرشم

 نم رفأ» : ةِلييَط لاقف ؟هللا ءاضق نم رفتأ نينمؤملا

 . هللا ردق ىلإ هللا ءاضق

 اذه يف تيقب تئش نإف .يرايتخاب كلذ نأ «ينعي

 تيقب نإف ءرخآ ردق ىلإ تيضم تئش نإو ءءاضقلا

 ردقب ىقبأ فوسف تلدع نإو ؛هللا ءاضقب تومأ فوسف

 «ريصم ريدقت لكلو ءهردقو هللا ءاضق نم امهالكف ءهللا

 زوجي الف ٍلئنيحو ريصملا كلذ ترتخا دقف تلعف امهيأف



 ردقلاو ءاضقلا

 دحأ ترتخا نإ يلع مول الو «توملا رايتخا يل

 . نيريصملا

 يف هردقو هللا ءاضق نع لع اضرلا مامإلا لئسو

 :لاقف ؟دابعلا لاعفأ

 «باقعلاو باوثلا نم هنوقحتسي امب مهيف مكحلا»
 .«ةرخآلاو ايندلا يف

 يف انلق ام قدص انل حضوت ثيداحألا هذه نإ

 نييفخ نيلماع اسيل امهنأو ءردقلاو ءاضقلا ةقيقح
 .هتايح ةريسم يف ناسنإلا ةدارإ نع نيجراخ «نيلقتسم

 ىلع ةمكاحلا «ةينوكلا ةيهلإلا ننسلا سفن امه امنإ لب
 كلت دحأ رايتخا يف رح ناسنإلاو .ةايحلا تاحفص

 قرطلا هذه ىدحإ نم ةلصاحلا ةجيتنلاو .تاردقملا

 سيلو ؛هللا نم امهالكو ءهردقو هللا ءاضقب يه امنإ

 . هللا مكح نع ًاجراخ امهنم ءيش

 ةقيقح ردقلاو ءاضقلل اذه انريسفت يف انعمج دقو

 يذلا «ءاضقلا» ةقيقح ىلإ «ديدحتلا» وه يذلا «ريدقتلا»

 .مازلإلاو «ماربإلا» وه

 هجئاتنو هراثآ ةيعيبطلا نيناوقلا نم لكل نأ امب ذإ
 راثآلا هذه نأ امبو «ريدقتلا» وهف ءهب ةصاخلا هدودحو

 وهف «ةفلتخملا اهقرط ىلع اهبترت يف ةموتحم جئاتنلاو

 مساب عومجملا ةيمست ىلع حلطصن نحنو .«ءاضقلا»
 . «ريصملا»

 كانه سيل :لوقن نأ ريسفتلا اذه ىف انّمهي يذلاو

 ءاضقلا ىعدي رخآ لماع يأ انرايتخا انتدارإ راطإ جراخ

 ةيعيبطلا ننسلا سفن يه ءاضقلا ةقيقح امنإو .ردقلاو

 ءاندرأو انئش اهيأ رايتخا يف نوريخم نحن انإو .ةينوكلا

 عقت امنإو .انيديأب انريصم ررقن نيذلا نحن ءنحنف
 هتدارإو هتيرح نم ةدافتسالا ءىسي نم ىلع ةيلوؤسملا

 يذلا قيرطلا راتخي .نسحألا راثخي نأ لدبو «هرايتخاو

 .رامدلاو كالهلا ىلإ هب يضفي

 ريصملل يناثلا ىنعملا

 «ريصملا ريدقت» ةلأسمل طحم طقف ناسنإلا نأ له

 يف تادوجوملا عيمج نأ مأ ؟ةنونكملا «تاردقملا»و

١" 

 ريثأتب ةطاحم  اهريغو ةايحلا يوذ نم معأ  ملاعلا اذه

 ناسنإلا نأ «قرفلا نأ الا ؟«ريصملا ريدقت» يف لماوعلا

 ىلإ تفلتي الف هريغ امأو ؛هكاردإب كلذ ىلع علطي

 .هيلع «ريدقتلا» ناطلس

 نأ انل دب ال ةلأسملا هذه ىلع ةحيحصلا ةباجإلل

 يف ردقلاو ءاضقلل ةفلتخملا ةديدعلا ريسافتلا عيمج عضن

 تاملكو الكل ةمئألا تاياورو ءميركلا نآرقلا

 : حيرشتلا ةلواط ىلع ؛ءاملعلا

 («ردقلاو ءاضقلا» ةعيشلا ءاملع نم ةعامج رسفي

 :اذكه . دكت نينمؤملا ريمأ مامإلا مالك ءوض ىلع

 ىوس «ناسنإلا ىلإ ةيسنلاب ريصملا ريدقتل ةقيقح ال

 اهريخب هرمأ هنكلو .هلامعأ ىلع هردقف ءهقلخ هللا نأ

 . اهرش نع هاهنو

 عجري يذلا ىنعملا اذهب ريصملا ريدقت ريسفت نإ

 ءاهرش نع يهنلاو اهريخب رمألاو ماكحألا عيرشت ىلإ
 يف لئاسلا خيشلل ِةْكلَظ نينمؤملا ريمأ مامإلا هنّيب ام وه

 يف ليوط مالك دعب ؛ ككل هنإف نيفص نم هفرصنم
 :لاق ؟ردقلاو ءاضقلا ىنعم نع لاؤسلا باوج

 ءةيصعملا نع يهنلاو ,ةعاطلاب رمألا وه»

 «كلذ لك .ةئيسلا كرتو ةنسحلا لعف يف نيكمتلاو

 . «انلامعأل ةردقو ءانلاعفأ يف ءاضق

 عيمج هيلع قفتي امم ىنعملا اذهب ردقلاو ءاضقلا نإ

 نم دحأل مالك ال ذإ «مالسإلا يف لحنلاو للملا

 «ةعاطلاب هدابع رمأ دق ىلاعت هللا نأ يف نيملسملا

 ءاضقلل» ىنعم اذكهب داقتعالاف .ةيصعملا نع مهاهنو

 لاكشإ يأ هيلع بترتي الو «ةدقع يأ بجوي ال «ردقلاو

 ىنعم نأ هب ملسملا نم نأ ريغ هريغ وأ (ربج» نم

 ريمأامأو .طقن اذه يف رصحني ال «ردقلا»

 .خيشلا باوج يف هب ىفتكا امنإ هنإف ؛ :2 نينمؤملا
 نم لمحتي نمم ناك ول ذإ ءلئاسلا لاح ةظحالمل

 ناك امل ءاذه نم رثكأ ةيهلإلا فراعملا ةقيقح

 .ةماتلا ةباجإلاب هيلع لخبي :يْئكطَع مامإلا



 نم ضعب بيجي ةيَِظ ناك ًاضيأ ةظحالملا هذهلو

 :اذكه ردقلاو ءاضِقلا نع هلأسي

 .هوجلت الف قيمع رحبو .هوكلست الف ملظم قيرط»
 .«هوفلكتت الف هللا رسو

 اذه همالك يف ةلئتتغ مامإلا نأ هب ملسملا نم نإف

 نوديري نيذلا كئلوأ «قيرطلا اذه كولس نع ىهني امنإ
 .رينم حابصم ريغب ملظملا قيرطلا اذه اوكلسي نأ

 جئاملا رحبلا اذه جاومأ اوجلي نأ نوديري نيذلا كئلوأو

 نيذلا كئلوأو .ةحابسلا يف ةراهم نود نم « جئاهلا

 ةقايل نود نم «ةيبوبرلا رارسألا ىلإ اوعمتسي نأ نوديري
 نوديري نيذلا كئلوأ امأو .ةيهلإلا رارسألا هذه لمحتل

 «نآرقلاو لقعلاو ةرطفلا راونأب قيرطلا اذه اوكلسي نأ

 راونأ راحب يفاوصوغيو ٠ لكك ةمئألا تاملكو

 نأ نوديريو ءرهام صاوغ نسحأك ةيهلإلا فراعملا

 ىأنمب مهنإف «كلذل ةقايلب ةينابرلا رارسألا ىلإ اوغصي
 .مهضعب ىلع بجي لق لب ريذحتلاو يهنلا اذه نع
 هذه ءاقلإب نوؤدبي نيذلا مه الكول انتمئأ ناك اذهلو

 ةيلباقلاو ةقاطلاو ةقايللا هيف نوفرعي نم ىلإ ثاحبألا
 مامإلاو قداصلا مامإلا متها دقو .دادعتسالاو ةيفرظلاو

 :ةحارص لكب اولاق ىتح عوضوملا اذهب :هئغ مظاكلا

 .ءاضقلا اهنم دعو . . .ءايشأ ةعبس يف قلخلا هللا قلخ

 ةفاضإلاب . متل مظاكلا مامإلا نع ربخلا اذه نإ

 ىلإ انعفدي ؛عوضوملا اذه يف روغلاب انل صخري هنأ ىلإ
 عيمجل لماشلا عساولا هانعمب هيلع فرعتلا لواحن نأ

 'ردقللا نأ يف حيرص وهو .ثداوحلاو تادوجوملا

 ةيولعلا تادوجوملا عيمجل الماش اعساو ىنعم

 ماعلا هراطإ نع اجراخ اهنم ائيش عدي ال هنإف «ةيلفسلاو
 . طق

 نع ًالضف دابعلا لاعفأب ردقلل صاصتخا الف نذإ
 تاعيرشتب  فلاسلا ىنعملا اذه ىلع  هصيصخت

 .ةيفيلكتلا يهاونلاو رماوألا

 ريصملل ثلاثلا ىنعملا
 ىنعمب سانلا امهلوادتي ناتملك :ردفقلاو ءاضقلا

 ردقلاو ءاضقلا

 تحضوأ ةقباسلا ثاحبألا نكلو ؛«ريدقتلا» وه دحاو

 وه :ءاضقملاف «نيفلتخم نيينعم نيتملكلا نيتاهل نأ انل

 .دوجوملا دودح نييعت وه :ردقلاو «ماربإلا»

 ءيش يأ دوجو ققحتي ال :لوقن حيضوتلا ديزملو

 نم هب ًاعوطقم ًايرورض هدوجو نوكي ىتح جراخلا يف

 جراخلا يف لولعم يأ دجوي ال اذكهو .ةيدوجولا ةيحان

 لولعملا نوكي ال لب .هدوجو صئاصخ ددحتت ىتح

 . هتيفيكو هتيمك ددحتت ىتح هتلعل ًالولعم

 ىتح جراخلا يف ءيش يأ دجوي ال «ىرخأ ةرابعبو

 :الاحم هلختو ءاعنتمم همدعو انحاز هةدوحو نوُكَي

 هصئاصخ عيمج ددحتت ىتح ءيش يأ دجوي ال ءاذكهو

 ةيلخادلا ءةيمكلاو ةيفيكلاو ءةيناكملاو ةينامزلا

 . ةيجراخلاو

 ةجاجز باصأ ًارجح نأ اوروصت : لاثم ىلع قيبطت

 دب ال ًاضيأو .رسكنت نأ دب ال ٍذئنيح ةجاجزلا نإف «ةدشب
 .ةصاخ ةيفيكب راسكنالا اذه نوكي نأ

 ٍذئنيح نوكي ءرجحلا مواقت ال ةجاجزلا نأ امبف

 ىنيعلا «ءاضقلا» وه اذهو .فقوتي ال ًايرورض اهراسكنا

 . يجراخلا

 ةصاخ ةيفيكب نوكي نأ دب ال راسكنالا اذه نأ امبو

 (ردقلا» وه اذهف «ىرخألا تايفيكلا رئاس نع هزيمت

 . ةجاجزلا هذهل نيعملا

 «ةرورضب» ةجاجزلا راسكنا ققحت دقف .ةجيتنلابو

 .(ةيصوصخ)و

 هذه ردصم ىلع فرعتن نأ انيلع بجي نآلاو

 .تايصوصخلاو «تارورضلا

 يأ اردقلل» نوكي نأ لبقت ال هذه رظنلا ةهجو نإ

 .رباغلاو رضاحلا هعضوب ملاعلا اذه ىوس ةيعقاو

 : لوقتو

 ققحت 5 نم ىرن ام ىوس ردقلاو ءاضقلل ةقيقح ال

 نأو يجراخلا دوجولا اذه يف «لولعملاو ةلعلا» ماظن



 ردقلا و ءاضقلا

 ريدقتلاو ماربإلاو ءاضقلا نم معأ  دوجوم يأ ريصم

 للعلا ةلسلس نمض الإ ققحتي ال  ديدحتلاو
 . يجراخلا اذه انملاع يف تالولعملاو

 لصت ىتح ةطبارتملا ءيشلا للع ةلسلس نأ : ينعي

 «ةيدوجولا هترورض يطعت يتلا يه «ىلوألا ةلعلا ىلإ

 عيمج نأو .دوجولا يف هصئاصخ ددحت يتلا يه ًاضيأو

 «ةيدوجولا اهترورض دجت امنإ «تادوجوملا

 اهللع ةلسلس تايضتقم نم ؛«ةيدوجولا اهصئاصخو

 . ةقباسلا

 نإف .يهلإلاو يداملا نيب لوقلا اذه يف قرف الو

 ىلإ اندشرت «نيبهذملا نم لك ىدل ةلوبقملا لوصألا

 . ةلاحم ال «ريصملا» اذه

 للعلا ةلسلس ءاهتناب لوقي يهلإلا نأ ىوس «قرف ال
 وافل ود ولكم انا ةملاع (ىلو | !ةللعد ىلإ عنة ولخملااز

 ةياهن يف ءاهتالولعم ىلع ةعلطم ةلع اذكهب فرتعي ال
 :ىعديو «تاالولعملاو للعلا ةلسلس تاقلح نم طوشلا

 كيلو «ةيدمرس ةيدبأ ةيلزأ ةميدق «ىلوألا ةداملا» نأ

 .ةعلطم ةملاع ةلعل ةقولخم ةئداح

 يأ بجوي ال ,ءىعدملا يف قارتفالا اذه نكلو

 ةياهن يف انفرتعا ءاوس انأل .عوضوملا يف قارتفا

 مهو نحنف .«فرتعن مل مأ .ةقلطم ةلعب ةلسلسلا

 لوصألا هذهو «مهنيبو اننيب اهب ملسم لوصأب نوفرتعم
 ينيعلا ءاضقلاب» فارتعالا مهيلعو انيلع ضرفت يتلا يه

 اميف اهنيبنس يتلا - لوصألا هذه ىلع ًءانبو «يجراخلا

 .ردقو ءاضق اذكهب ناعذإلا نم مهل الو انل رفم ال - يلي

 دجي امنإ لولعملا نأ «دقتعن نأ ًاعيمج انيلع بجيو

 هصئاصخ اهنم ذخأي اذكهو ؛هتلع نم هدوجو بوجو

 .هدوجو تايفيكو «ةيناكملاو ةينامزلا

 اهانبت يتلا «ةلماكتملا ةقيقحلا هذه حضتتو

 اهب ملسملا لوصألا هذه نم «نوملسملا ةفسالفلا

 . ةيلاتلا

 نودب لولعم الف ,؛ةلع نم لولعم لكل دب ال- ١

 . ةلع
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 ءماع يملاع نوناق «ةلعلا نوناق» نأ يف مالك ال

 «رابتخا وأ ةبرجت ىلإ اذه همكح يف لقعلل ةجاح الو

 ال يذلا دوجوملا نأب عطقي ةريصق ةبساحم ىندأب هنإ لب

 هل ءههنك نم هدوجو عبني الو .هسفن نم هل دوجو

 يف قرف الو .دوجولا ىلإ مدعلا نم جرخي نأ عيطتسي
 نع راتسلا فشك يتلا تادوجوملا نيب اذه همكح

 تناك اذإو .دعب اهللع نع فشكي مل يتلاو ءاهللع
 ةلع ال تارذلا ضعب ةكرح نإ :لوقت ةيلاعلا ءايزيفلا

 دحل ةفورعم ًاللع اهل اوفشكي مل مهنأ :هانعمف .اهل

 نإف .ًاضيأ عقاولا يف اهل ةلع ال هنأ هانعم سيلو «نآلا

 كيكشتلا هيلإ ىرس اذإ ناكمب حوضولا نم «ةلعلا نوناق»
 «ةيملعلا لوصألاو دعاوقلا عيمج طوقس بجوأ

 ةيملعلا تايضرفلاو تايرظنلا عيمج تراهناو
 .ةيناسنإلاو

 نم هدوجو يف لصي مل ام .ءلولعم لك نإ - ١
 ال .بوجولاو ةرورضلاو عطقلا ةجرد ىلإ هتلع ةيحان
 تالولعملا عيمج نأ ذإ .دوجولا صمقتي نأ هنكمي

 انعطق نحن اذإ «ةايحلا يف ثداوحلاو تادوجوملاو

 يهف .اهمدع وأ اهدوجو بجوت يتلا اهللع نع رظنلا

 رظن يف مدعلاو دوجولا نم لك ىلإ ةبسنلا ةيواستم

 دحأ حجرت ءاهللع ىلإ اهانبسن اذإ انكلو .لقعلا
 «ةيدوجو ةلع ةلعلا تناك نإف ,ءبوجولا ىلإ نيبناجلا

 يف هققحت ةرورض ىلإ لولعملا دوجو ناكمإ لدبت
 1 . جراخلا

 ةيعامتجا وأ ةيضرأ وأ ةيوامس ةئداح ةيأ روهظ نإ

 صيمق اهسبلت يتلا يهف «ةيدوجولا اهتلعب نيهر
 ءازجألا ةصوقنم ريغ ةلماك ةلعلا تققحت ىتمو ءدوجولا

 «ةلعلا ريثأت يف لخد هل ام لك اهعم ققحتو .طئارشلاو

 ٍكئنيح ؛نكمم صقن لقأ ةلعلا ريثأتل قبي مل ثيحب
 ءايبرجو ايرورض ايعطق ةثداحلا كلت دوجو موزل حبصأ
 ةثداحلا هذه دوجو لمتحن انإ :لوقن نأ ٍذئنيح حصي الو

 ةئم اهققحتب عطقن نأ كاذنآ انيلع بجي لب .اهمدعو

 .ددرت وأ كش يأ نود نم «ةئملاب
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 ىوس «ةبكرملاو ةطيسبلا ةلعلا نيب اذه يف قرف الو

 لماكتب ةنيهر ةيناثلا هذهل لولعملا دوجو ةرورض نأ
 ةلعلا ءازجأ متت مل امف ءاهطئارشو اهئازجأ عيمج

 الو .ناكمإلا ةعقب يف اهلولعم ىقبي ءاهطئارشو ةبكرملا

 .ةرورضلاب فصتت

 ققحت بوجو عبنم نأ ؛نايبلا اذه نم حضتا

 ةيعطقلاو ةرورضلا اهل بهت يتلا للعلا يه لولعملا

 . بوجولاو

 ثداوحلاو «ءازجألا طبارتم ملاع ةايحلا نإ

 لكشب ريثأت ضعبلا يف اهضعبلو «تاقلحلا ةطبارتم اهيف
 ءىصقألا قرشلا يف ميسن بوبه نأ ىتح ءرخآ وأ

 . طابترالا نم عونب برغلا يف حايرلا بوبهب طبتري

 نم ةطبارتم ةمكارتم ةعطق ةايحلا نإ «ىرخأ ةرابعبو
 للعلاو تاببسملاو بابسألا ةلسلس تاقلح

 داو ةلسلس قاقلح طاشراك «تالودعبتلاو

 ءربادلا سمألا ثداوح نع كفنت ال مويلا ثداوحلاف

 .لبقملا دغلا ثداوح نع كفنت ال سمألا ثداوحو

 .اذكهو

 يف ليسي ليسك اذه انملاع نإ ء.حضوأ ريبعتبو

 ةبضاغلا هجاومأ تايط يف لمشيو «ميظع رهن ىرجم
 ةيرورض اهلكو ءضعبب اهضعب ةطبترم ثداوح ةئداهلاو

 انطئارشو انعاضوأ بسح نحنو .دوجولا ةبجاو ةيعطق

 «ةيراجلا انتايح يف اهنم أريثك هجاون ةيناكملاو ةينمزلا
 نأ نيح يف «ضعب نع اهضعب ًاعطقتم اهليختن انكلو

 .راطمألا نم تارطق «ةيئزجلا ثداوحلا هذه سفن

 ةطبترم اهلك .ةايحلا أدب ديلوو .ومني أدب تابنو
 كتم 15 ستار كيما يلكو قروحأ فرداروسم

 :اهتكانا يف اهتاقلع راس كاع ورجرلا بوجوب
 يتلا روتلا اذن عدافاهلا ماتم ةوكرعت قيذلات

 ةيعطق ةجيتن هثداوح نم ةثداح ةيأ دوجو نأ نوفرعي

 تبجوأ يتلا يه ؛ةفلتخملا لماوعلاو للعلا نم ةلسلسل
 نانزلا اذهز ناكملا ادق: ىف ةماعلا ةنداحلا هده هوقو
 ياو نات ةيروربع اتمكن «كاذلاب

 ردقلاو ءاضقلا

 ءاضقلا» نم ةلسلس ةايحلا ملاعف ءاذه ىلعو

 هذه ىدحإ مدع ينمت نإ ثيحب «يجراخلا ينيوكتلا

 اهضعب ةطبارتم اهنأ ذإ ءًالطاب ًالايخ نوكي امنإ ثداوحلا

 ةحفص رخؤت وأ مدقت نأ تيأر اذإ كنإ ثيحب «ضعيبب

 باتكلا عيمج ىشالت ريبكلا باتكلا اذه تاحفص نم

 ثداوحلاو عاضوألا كلت عيمج مطحتت نأ مزلتساو

 . دوجولاب ةثداحلا هذه ىلع تضق يتلا ةقباسلا

 يذلا «يجراخلا ينيوكتلا ءاضقلا» نايب وه اذه

 «يهلإلا» هب لوقلا يف ىواستي
 ب . «يداملا»و

 ؟يجراخلا ينيوكتلا ريدقتلا وه امف

 ةيدوجولا صئاصخلا كلت وه امنإ ريدقتلا نإ :انلق

 لك نأ ءهب ملسملا نم نأو «ةيجراخلا تادوجوملل

 ةيرهاظلا هتايفيكو هتاصخشم عيمج يف ددحتي امنإ لولعم

 .ةيدوجولا هتلع لبق ةينامزلا هطئارشو ؛ةينطابلاو

 ةيناهز كولعتلل ةيؤسولا ةلعلا تناك اذإ :ًالغمف

 اذإو . كلذك ًاضيأ اهلولعم نوكي نأ دب الف «ةيناكمو

 ناكمو نامزب اهدوجو يف ةدودحم ةلعلا هذه تناك

 نامزلا يدح نيب ًاضيأ اهلولعم ددحتي نأ دب الف ءصاخ

 .ناكملاو

 لولعملا نيب ةيخنسلا موزل لصأ نأ ىلإ ةفاضإلاب
 ريدقتلا نم هددصب نآلا نحن ام انل حضوي اضيأ ةلعلاو

 نوكي لصألا اذه ىلع ءانب هنأ ذإ ءيجراخلا ينيوكتلا

 ال ةصاخ ةيخنس ء«ةدوربلاو ءاملاو «ةرارحلاو رانلا نيب

 لولعم لكف ءاذه ىلعو . طقف صاخلا اهرثأ الإ بجوت

 اهب ددحي ىتلا «هب ةصاخلا هتافص ةلسلس بسكي امنإ

 دلت دخلا دفع لد نفور فروع رع دسم

 ؛ةيرايتخالا ناسنإلا لاعفأ يف لصألا اذه مكحيو

 هتدارإو هرايتخال ةلولعم هلاعفأ عيمج نإف .حضاو لكشب

 «ةيقالخألاو ةيحورلا هتافص اهيف رثّوتف ءهب ةصاخلا

 طئارش فلتخم كلذكو «ةيباستكالاو اهنم ةيئارولا

 لكشتت امنإو «ةيداصتقالا هتلاح ىتحو «هتئيبو هطيحم
 كيتاه لك لبق نم ةصاخلا اهلاكشأو اهروصب هلاعفأ

 نع اهعيمج ولخت ال يتلاو «ةديدعلا ةفلتخملا لمارعلا



 ردقلاو ءاضقلا

 انتايحور عم بسانتت امنإ نحن انلاعفأف هرايتخاو هتدارإ

 نيعملا بلاقلا كلذ يف ديدحتلا اذه نوكيو .انتدارإب

 هددصب نحن ام وه ءاهتلع لبق نم ةردابو ةرداص لكل

 نع تاياورلا ضعب حيرصت يعدن نأ عيطتسنو
 صخلتي يذلا ردقلاو ءاضقلل ىنعملا اذهب ديول ةمئألا

 ددحتت اذكهو .اهترورض دجت امنإ ةثداح ةيأ نأ ىف

 نآلا كيلإو .ةيدوجولا اهتلع لبق نم «صاخلا اهلكشب

 :تاياورلا هذه نم ةلمج

 : 226 قداصلا مامإلا لوقي

 ديزي هللاو هللا قلخ نم ناقلخ ردقلاو ءاضقلا نإ»

 .؟ءاشي ام قلخلا ىف

 وه يذلا ءاضقلا عم ًامزالتم نوكي ةرهاظ ةيأ دوجو نإ

 يذلا ردقلا عم كلذكو .اهتلع لبق نم اهدوجو ةرورض

 اهقلاخف .ًاضيأ اهتلع لبق نم صاخلا اهلكشب اهنيعت وه
 هذه بهي يذلاف ًاضيأ اهردقو اهئاضقل ًاقلاخ نوكي

 ءًاضيأ دوجولا ةرورض اهبهو دق نوكي ةايحلاو ةرهاظلا

 .اهدودحب اهددح دق نوكي كلذكو

 : ةهللت اضرلا مامإلا لوقيو
 ءاقبلا نم دودحلا عضوو .ةسدنهلا يه ردقلا»

 .«نيعلا ةماقإو ماربإلا وه ءاضقلاو . ءانفلاو

 : 2ك هنع ىرخأ ةياور يفو

 ءاقبلاو «ضرعلاو لوطلا نم ةسدنهلا وه ريدقتلا)»

 . ؟ءانفلاو

 : هيظ هنع ىرخأ ةياور ىلعو

 «قازرألاو لاجآلا نم دودحلا عضو ريدقتلا»

 . «ءانفلاو ءاقيلاو

 لدت اهلك اهنكلو ءاهروص تفلتخا نإو ةياورلا هذه

 اموه .ديدحتلا اذه نم دوصقملاف .«دحاو ىنعم ىلع

 . ةلعلا لبق نم صاخلا لكشلاب لكشتلا نم هانلق

 : ءاضقلا ىلع مدقم «ريدقتلا

 لديحلا

 ًارارصإ هلكت تيبلا لهأ ثيداحأ ضعب يف دجن

 نب سنوي نأ ىتح ءاضقلا ىلع ريدقتلا ميدقت ىلع

 مامإلا باحصأ رابك نم ناك يذلا نمحرلادبع

 ىضق :لاقف ءردقلاو ءاضقلا هدنع ركذ . ةة2 اضرلا

 .«ىضقو ردق :لف لب» : دفع مامإلا لاقف .ردقو

 ةلع نإ ثيح كلذو «حضاو اذه ىلع ليلدلاو

 «ةددعتم ءازجأ نم ةيكرم ةلع نوكت ام ًابلاغ ثداوحلا

 حبصيو ةمات ةلع ةلعلا حبصت «ةلعلا ءازجأ لماكت دعبو

 نأ لبق اهنكلو .طق فلختي ال ًارمأ دوجوملا دوجو

 بسح - ةلعلا ءازجأ نم ءزج لكل لاقي اهؤازجأ لماكتي
 .ةصقان ةلع  يملعلا حالطصالا

 ىلع بترتي امنإ دوجوملا دوجو بوجو نكلو
 ةلع حبصت ىتح ةلعلا ءازجأ لماكتت مل امف «ةماتلا ةلعلا

 .دوجولا بوجو دوجوملل ققحتي ال «ةمات

 لكشلاب لكشتلاو ديدحتلاو ريدقتلا نأ نيح يف

 امنإ لب ةماتلا ةلعلا ىلع فقوتي ال ءدوجوملل صاخلا

 نم دحاو لك نإف .ةلعلا ءازجأ نم ءزج لكب كلذ طبتري

 ثيحف .اهدح ىلع لولعملا يف اهرثأ رثؤي ةلعلا ءازجأ

 رثؤي اهنم لكو «ةلعلا مامت لبق ققحتت ةلعلا ءازجأ نإ

 ءدوجوملا ديدحت اهرثأ نوكي امنإو ءاهطيحم يف اهرثأ
 .ءاضقلا ىلع مدقم ريدقتلا نإ :لوقن نأ بجي اذهل

 ئيهن نأ انيلع متحت ةرئاط عنصن نأ اندرأ اذإ ءالثم

 عنص نم اهنم لك «ةفلتخم ةيعانص ءازجأ اهبيكرتل
 ىتح «ضعب عم اهضعب ءازجألا هذه بكرن مث «عنصم
 .ديرن ام ىلع كلذب لصحن

 عناصملا هذه نم عنصم لك .لاثملا اذه يفف

 ءازجأ ىلع رشابملا اهريثأت اهل ةصقان ةلع ةددعتملا

 ملو ءلمتكت مل دعب ةرئاطلا نأ نيح يف «ةرئاطلا

 . ةماتلا ةلعلا اهل لصحت

 اهروهظ يف رثأ ةرهاظ .طيخملا بوثلا اذكهو

 اهتبهوو .دوجولا ةرورض اهتبهو ءةددعتم لماوع

 يتلا يه لماوعلا هذه عومجمف .اهصئاصخو اهدودح

 .«حضاولا نم نكلو .ةدحاو ةروص انتطعأ ىتح تلماكت



 لاو

 ةصاخلا ةيفيكلا لثم «لماوعلا هذه نم دحاو لك نأ

 ىلع ةمدقم ةصاخلا ةطايخلاو «صيمقلا ليصفتل

 هذه نم دحاو لكو «ةمات ةلع ةروصب اهلماكتو اهعمجت

 . للعلا عمجت لبق اهصئاصخ- تدجو دق ءازجألا

 ًالاثم راتخت نأ كلف ءلاثمألا يف ةشقانم ال ثيحو

 ىلع رصي امنإ ئكقظ مامإلا نأ «ةجيتنلا نكلو ءرخآ
 هديدحت دجي دوجوملا نإ ثيح ءاضقلا ىلع ريدقتلا مدقت

 يتلا ةماتلا ةلعلا ةروصب للعلا لماكت لبق «ةلعلا ءازجأب

 .هدوجو بوجوب دوجولا ىلع مكحت

 مدقت نأ  نمضلا يف  نايبلا اذه نم حضتا نكلو

 ةيكرم ةلع هتلع تناك اميف وه امنإ ءاضقلا ىلع ريدقتلا

 امدقم ءزجلا ريثأت نوكي طقف ةروصلا هذه ىفف «ةيدام

 :ةفيملقلا تاعي يف كلل رقت لكلا رنات ىلع

 ةلع اهللع نوكت يتلا ةدرجملا تادوجوملا يف امأ

 امنيحف .دحاو نآ يف ءاضقلاو ريدقتلا ققحتي ةطيسب

 ءهصئاصخو هدودحب قلخي كلملا وأ حورلا قلخي
 .ةدحاو ةظحل يف «ةرورضو ٍديدحت ذئنيح ىلخلاف

 امف .ردقلا ىلع هيف ءاضقلا مدقتي «ىنعم كانهو

 ؟وه

 تادوجوملل ةبسنلاب ردقلاو ءاضقلا انضرف اذإ

 ريدقتلا نإ :لوقن نأ نم انل دب الف «ةبكرملا ةيداملا

 ؛ةلعلا ءازجأ نم ءزج لك ريثأت نأ ذإ ءءاضقلا ىلع مدقم

 . لماكتملا عيمجلا ريثأت ىلع مدقم

 نيتلحرم ىلع ءاضقلاو ريدقتلا انضرف اذإ انكلو

 «ةبكرم ةيدام ىرخألاو «ةدرجم امهادحإ «نيتفلتخم

 «ققحتلا ةلحرم يف انه ءاضقلا نإ :لوقن نأ انل دب الف

 .نيوكتلا ةلحرم يف ريدقتلا ىلع مدقم

 يتلا ةيفسلفلا نيهاربلا ىلع ًءانب :لوقن حيضوتللو

 نإ :لوقن نأ بجي «ميكحلا نآرقلا نم تايآ اهديؤت

 ملاعل ددحم يليصفت دوجو يداملا ملاعلا عومجم

 اذه يف تادوجوملا هذه عيمج نأو «قباس يلامجإ

 ملاعلا كلذ يف ةيلامجإ ةروصب ةدوجوم تناك ملاعلا

 . قباسلا

 ردقلاو ءاضقلا

 لئاسم رشع رضحن :لاثملا اذه برضن بيرقتللو
 بيجي وهو «ةماعلا ءايزيفلا ملاع ىلإ اهمدقن «ةيوايزيف

 ةبوجألا هذهل نوكيف .ةطوسبمو ةلصفم ةروصب اهيلع
 :دوجولا نم ناعون

 «ةلئسألا كلت هيلع حرطن نأ لبق كلذو «يلامجإ

 قالمعلا هنهذ يف ةدوجوم ةبوجألا كلت تناك دقف

 يف ىمست يتلا يه .ةلصفم ريغ ةيلامجإ ةروصب
 .«ملعلا ةكلم» يملعلا حلطصملا

 انتلئثسأ هيلع انضرع نأ دعب كلذو «ءيليصفتو

 لامجإلا ملاع نم ةبوجألا كلت هنم ترهظ دقف ةرشعلا

 . صئاصخلاو ملاعملا ةددحم ةيليصفت ةروص ىلإ

 ملاعلا اذه يف  ًابيرقت  ىنعملا اذه سفنب لوقنو

 ىليصفتلا دوجولاب ةدوجوم نآلا تادوجوملا هذه نإف

 ةداملا ملاخ نع نيرا طيش للعلا ةباونلا ننال لمع
 :اذه ىلعو . ةقاطلاو

 عيمج ىلع ةلمتشم نوكت نأ نم دب ال ةلعلا نأ امبف

 لولعملا دوجو لصأو ءاهلولعم يف ةيلصألا تالامكلا

 دقاف ةدعاق مكحب ؛هتلع يف ًادوجوم نوكي نأ بجي

 . هيطعي ال ءيشلا

 ىنعمب ءاضقلا ْنِإ :لوقن نأ بجي ءاذه ىلعو

 دح يأ نود نم ةلعلا يف لولعملا لصأ دوجو دحاو

 لولعملا دوجو ىنعمب ريدقتلا ىلع مدقم ءمسرو
 . ةداملا ملاع يف ةيدوجولا هصئاصخب اديقم ادودحم

 نأ ىعدن نأ انئاكمإب نوكي «هذه رظنلا ةهجو نمو

 ةقيقد ةرانقإ تسلا اذه نلإ نابشأ دق ضيأ ميركلا نآرقلا

 :لوقي ثيح
 رجخهمب يا ورسم سال

 الإ ُلْرُت اَمَو ُمنياَرَح ادع الإ ِءْدَش ني نإَو»
00 

 «نئازخللا» ب ءايشألل يلامجإلا دوجولا نع ربع دقف
 . «مولعملا ردقلا» ب اهل يليصفتلا دوجولا نع ربع امك

 ىنعم ردقلاو ءاضقلا ذختي هذه رظنلا ةهجو ىلعو

 ىلع يلامجإلا دوجولا ىنعمب ءاضقلا هب مدقتي ءرخآ

 ٍذئنيح ءاضقلا نوكيو «يليصفتلا دوجولا ىنعمب ردقلا
 !ردقلا دوجول ًاردصم



 ردقلاو ءاضقلا

 «ةيمالسإلا ةفسلفلاب صاخ حالطصا اذه نكلو

 ةددعتم بتارم نوملسملا ةفسالفلا اهيف بتر يتلا

 ديزملو .يهلإلا ملعلاو ردقلاو ءاضقلل ةفلتخمو

 ردصو يراوزبسلا ميكحلا بتك عجاري حيضوتلا

 . نيهلأتملا

 : ةماهلا ثحبلا طاقنل ةداعتسا

 طاقنب ملن نأ نم انل دب ال ثحبلا اذه ماتخ يفو

 اذه يف هانّيب ام ىلع ًءانب :لوقنف ءةماهلا ثحبلا

 نم ناعزتنم ناموهفم ردقلاو ءاضقلا نأ نيبت ءلصفلا

 قرف ال نأو .جراخلا يف هققحتو ءدوجوملا دوجو ماقم

 يف ىوس «يهلإلاو يداملا نيب عوضوملا اذه يف
 .نيدروم

 ةلع ىلإ  يهلإلا دنع  ةيعيبطلا للعلا يهتنت -

 امنيب .لمعتو لعفت ام ىلع ةعلطم للعلا ةلع يه

 يهتنت امنإو «ةملاعلا ةلعلا هذه لثمب رقي ال يداملا

 .نيوايمعلا ةقاطلاو ةداملا ىلإ هدنع للعلا

 ردقلاو ءاضقلا ضرفي نأ - يهلإلا - عيطتسي - ١

 ملاع يف امهضرفي نأ عيطتسي امك «ةداملا ملاع يف

 ةداملا ريغب رقي ال يذلا  يداملا  امنيب تادرجملا

 .لوألا لكشلاب لوقي امنإ ءايمعلا

 رهوج ىف ًافالتخا دلوي ال .ءفالتخالا اذه نكلو

 ةداعتسل ًايجوت ديهبدداققعالا ناك نإ تعش حر فدقتلا
 ًاضيأ امهيفف ءاقشلل ًابجوم ناك نإو ءامهيفف ناسنإلا

 . ةيحانلا هذه نم امهنيب لصفلا نكمي الو

 ريصملا ىنعمل عبارلا ريسفتلا
 نأ ردقلاو ءاضقلا ةقيقح نوكت ىنعملا اذه ىلع ةءانب

 اهلاعفأ عيمجب «ملاعلا يف تادوجوملا عيمج

 «ىلاعت هللا ةدارإب دوجولا سابل صمقتت امنإ ءاهتافرصتو

 عيطتسي الو «هتئيشمو هتدارإ نود نم دوجوم دوجوي الف
 عيمج يف راج اذهو .هنذإ نود نم العف لعفي نأ

 .هنذإ نود نم تادوجوملا نم ءيش اال ذإ ءدوجولا

 نأ وهو «ىنعملا اذه ىلع ريدقتلاب داقتعالا نإ

 نوح

 ميمص نم وه امنإ ؛هللا نذإب الإ دجوت ال تادوجوملا

 وهر « هلكت مالسإلا ةمئأ تاياورو «ةينآرقلا تايآلا
 . ةيفسلفلا ةلدألا ىضتقم ًاضيأ

 دحاو دهاش نايبب ةيفسلفلا ةلدألا نم انه يفتكنو

 اهقلاخ ادع ام  تادوجوملا عيمج نأ وهو ءطقف

 نكمم لكو ءدوجولا ةنكمم يفسلفلا ميسقتلا بسح

 اذه ىلعو ؛لامك لك نع راعو «ةايحلل دقاف دوجولا

 ىلع دامتعالا ىلإ جاتحي ةايحلا سابل هصمقت يف وهف
 . هسفن نم هدوجو نوكي تاذلاب ينغ دنس

 اطل تلا ب ابوح يورو كن رع نابع
 هللا نم دوجولا هل نوكي امنإو ؛هسفن نم دوجو هل

 . ىلاعت

 - هتايلجتو هراثآ عيمجب  دوجوم لكف ءاذه ىلعو
 دوجولل هتاذ ثيح نم دقافوهف نكمم هنأ امب

 نأ بجيو ءهسفن نم سيل هدوجوف دجو اذإو «لامكلاو
 . تاذلاب ًاينغ دوجولا هيطعي نم نوكي

 دوجولا ىلإ تأي مل هّنأ هب ملسملا نمف «ٍذئنيحو
 «ديرم لعاف هناحبس هنإف «هتئيشمو ىلاعت هتدارإ نود نم

 . هتدارإ نود نم ءيش ىقحتي الو

 نأ ىلع ًاحيرص لدت يتلا ةينآرقلا تايآلا نيب نمو

 هجون «هنذإ نود نم اهنم ءىش دجوي ال تادوجوملا

 : تايآلا هذه ىلإ ء هرقلا راظنأ

 اوصَأ لع ٌَدَمِبَك اَهُوُمْمْكَي وأ ٍةَمِبل ني معلق امال

 . وأ ِنْذِإَ

 انه ىلاعت هللا اهركذ امنإو .ةئشانلا ةلخنلا : ةنيللا

 «تادوجوملا عيمجل ةلماش ةماع ةيآلاف ءالإو .'

 ال هنأ .ملعي نأ ناسنإلا ىلعو .اهيف فرصت لكو

 .هنذإو هتدارإ نود نم اهنم ءيش ققحتي

2 

 مم هه

 نذإب ةريثك ّدَمِو َتَلَع ٍةكِيك تكف ني مكإلا

 . 4 دير ندا ُهّئاَبب حرْحي ُبَبَطل ُآَبلاَ

 ودعلا ىلع ةبلغلا طانأ : ةثلاثلاو ةيناثلا : نيتيآلا يفف



 نسف

 تباط نإ دليلاف : ىلاعت هنذإب ةيعيبطلا لماوعلا ريئأتو

 هتابن جرخعف هتنيط تئبخ وأ «أبيط هتابن جرخف هتبرت
 .هملعو هنذإب الإ كلذ نوكي الف . .ًادكن

 يف ينيلكلا خيشلا دقع عوضوملا يف تاياورلا نمو
 قداصلا نيمامإلا ثيداحأل ًاصاخ ًاباب ىفاكلا لوصأ

 . لكك مظاكلاو

 :ةيلزألا هللا ةدارإو ريصملا

 عيمج نأ  ىنعملا اذهب ريصملا ريسفت نإ

 اهدودحو اهدوجو دجت امنإ ملاعلا اذه يف تادوجوملا

 ةلكشم سانلا ضعب هنع دلوي دق  هتئيشمو هللا نذإب

 هب تقلعت امف «هقلخ يف ةذفان هللا ةدارإ نأ ملعن انإ

 سيلف نذإ .دابعلا لاعفأ اهنمو ءدجوي نأ دب ال هتدارإ

 مل امو «ناك هللا ءاش ام ذإ ءكرتلاو لعفلا يف ارح دبعلا

 كلذ ين ارح هسفن ىري ناسنإلا نإو ءنكي ملأشي

 ال ذإ «فوجأ روصت درجم الإ سيل اذه نإف ءًارهاظ

 . طق ىلاعت هتدارإ نود نم ءيش نوكي

 ربجلا ىنعم ءاطسبلا دنع ردقلاو ءاضقلا ذختي انهو

 .ريصملا وأ ريدقتلا مساب ةدقع دلويو

 لحلا اهلح ىلإ لصوتلاو ةدقعلا هذه مهف نأ ًاقحو

 لح نإف .رثكأ ةقدو ءعسوأ ثحب ىلإ ةجاحب «يئاهنلا
 دق لب « بسحف نيفقثملا ريغ ىلع بعصي ال ةدقعلا هذه

 ءاملعلا نم ريثك ىتح اهلح نع زجعلاب فرتعا

 .اهلحل قيفوتلاو ةيادهلا هللا نم اوبلطو ؛«نيركفملاو

 ءحضوأ هجوب ةدقعلا هذه ريرقت نآلا نحن رركنس و

 هتباجإ نيرصاعملا نيركفملا ضعب نع لقنن نأ دعبو
 .لاجملا اذه يف ةباجإ نتمأ حضون ءاهيلع

 :ةيلزألا ةدارإلا ةدقعل حيضوت

 نود نم ققحتت ال ةايحلا ىف ثداوحلا تناك اذإ

 ًاضيأ ىه ىتلا ناسنإلا لاعفأ تناك اذإو «ىلاعت هللا ةدارإ

 نود نم دجوت ال ًاضيأ «ةايحلا ثداوح نم اهرودب

 ىف ةذفان هناحبس هللا ةدارإ تناك اذإو «ةيلزألا هللا ةئيشم

 ردقلاو ءاضقلا

 نذإ .ًاعطق دارملا ءىشلا ققحت اهنع فلختي ال هقلخ

 نأو ةيرايتخا ناسنإلا لاعفأ دعن نأ عيطتسن فيكف

 نع ف! وعلا ىلع ايكرتر هلع فا رمح
 يف ةذفانلا ةيلزألا هللا ةدارإ ةظحالم عم ءانل يغبني

 نم رهام ذاتسأ ديب ةعيط ةلآ ناسنإلا بسحن نأ «هقلخ

 «بشخلاو ديدحلا هب عطقي «لامعألا لاجر رابك

 .رايتخالاب رهاظتي اروبجم اذه ىلع  ناسنإلا نوكيو

 عوضومل نودناعملا هب كسمتسا ام مظعأ اذه

 ىقبي ال يتلا ةيلزألا هللا ةدارإ ةجح يهو ءردقلاو ءاضقلا

 اتبع نفر اقلط نامت قال يراعشلا ندع يأ اهنن

 نيب ةحورطم تناك دقف ؛برشو رهدلا اهيلع لكأ دق
 نم ريثكلا اهلوح اوملكت دقو «نيملكتملاو ةفسالفلا

 بسح «نيملسملا نيملكتملا وققحم اهلحو مالكلا

 نآرقلا يف تدرو يتلا ةنيبلا تاداشرإلاو «ةيلقعلا ةلدألا

 هلكت نيرهاطلا هتيب لهأو كولو يبنلا ثيداحأو ميركلا

 .ليلق دعب راصتخاب هب يتأنس «نكمم لح حضوأب

 ضرعتن «ةحيحصلا ةباجإلا ىلع يتأن نأ لبق نكلو
 «ةهبشلا هذه ىلع ةباجإلل ةعامج هراتخا امل يلي اميف

 لاعفأ يف ةلزتعملا ةيرظن عم ةياهنلا يف دحتي امم

 :يلي ام وهو «ناسنإلا

 : ةينيوكتلا هللا ةدارإ نع ةجراخ ناسنإلا لاعفأ نإ

 هللا ةدارإ راطإ نع ةجراخ «ةيدارإلا رشبلا لاعفأ نإ

 ةدارإلل ةقلعتم نوكت ال ناسنإلا لاعفأ نأو «ةينيوكتلا

 امب مهمالك حيضوت ءالؤه لواحيو . هناحبس هلل ةينيوكتلا

 : يلي
 «ةيرايتخالا انلاعفأب قلعتت ال ةينيوكتلا هللا ةدارإ نإ

 انلعج دق  ةيعيرشتلا هتدارإ بسح  هناحبس ناك نإو

 .اهيف نوكسو ةكرح لك نعو اهنع نيلوؤسملا نحن
 ىتلا هللا ةئيشم سفن ىه ةينيوكتلا ةدارإلا نم ضرغلاو

 املك تحولا نع تلحس نأ هيكمي هلق عدلي هتقلعتال]

 انين هطلذاام وع فيفي رتكتل) ةذارالل يع ةويممسلا ذأ

 .نيلسرملا هئايبنأ يديأ ىلع هناحبس



 ردقلا و ءاضقلا

 يف دجن نأ عيطتسن ال انإ :لوقي مهضعب فاضأو

 هللا ةدارإ طابترا ىلع لدت ةدحاو ةيآ ىتح ميركلا نآرقلا

 .دابعلا لاعفأب ةينيوكتلا

 : باوجلا اذه ىلع دريام

 يف ةلزتعملا ةديقع سفن الإ ةيرظنلا هذه تسيل ١

 لهأ تاياور اهنع تربع يتلاو ع

 00 نولوقي مهنإف ضيوفتلاب هك تيبلا

 نم ةردقلاو ةايحلا نم هلاعفأ 0 «هقاسنالا

 ريبعتبو . هناحبس هللاب لاعفألا هذهل طبر ال نكلو «ىلاعت

 ىوقلا نم هيف امب ناسنإلا دوجو نإ :نولوقي رخآ
 «طقف هل ةقولخم هلاعفأ نكلو «ىلاعت هلل ةقولخم ةلماعلا

 هل ةجاح ال ؛ىلاعت هللا نم ةردقلاو ةايحلا هيقلت دعب هنإف

 هتدارإب ءاشي ام لعفي هنإ لب «هللا ىلإ هلاعفأ داجيإ ىف

 هل أيهو «ءقلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ سيلأ .ةلقتسملا

 هلاعفأ يف هبراغ ىلع هلبح ىقلأ مث ءرومألا تامدقم

 !(هضوف)

 وه .ةيرظنلا هذه ىلع دري لاكشإ حضوأ نإ

 ؛نيلقتسم نيقلاخ نينثا نيهلإ دوجوب لوقلا ىلإ اهؤاضفإ
 نم دحاو لكل نأو «ناسنإلا رخآلاو هللا امهدحأ

 كرشلا نم عون اذهو .دوجولا يف ًالقتسم ًاريثأت نيذه

 .ةيمالسإلا ثيداحألاو «ميركلا نآرقلاو لقعلا هابأي

 هل كيرشلا يفنب ًاحرصم هتوص ىلعأب يداني نآرقلاف

 ىلإ 4ُرْهَمْلا ديول َرْهَو وَنَن لك ُقَِح هن ٍلثل دوجولا يف
 . ىرخأ ةديدع تايآ

 ةعامج تايآلا هذه ىنعم يف مهفلا ءاسأ دقو

 ةظحالم عم تايآلا هذه نإف ربجلا ىلع اهب اولدتسا

 ءيش ىلع لدت نإ اهنإ لب «ربجلا» ب اهل ةقالع ال اهقايس
 دعت لت ىلع لدن امنإ يهل( ةكضاولا ةضارتفلا تيب

 ةيرح نيب قفون فيك انأ امأو .دوجولا ىف قلاخلا

 امل يلع باجا نقف قيفصتا ديهوكلاو ناسنإلا

 ١ .ةلماش ثوحبب مالكلا

 نأ قري ةنركلا هقحت تاما شعت نأ هفلحملاو

 دينفتلاو يفنلاب دصفت امنإ ةميركلا تايآلا هذه عيمج

 انتنإلا

 ةدابعلا يف برعلا ةهلآ تناك يتلا ناثوألاو مانصألا

 نإ :لوقت نأ فدهت امنإ تايآلا هذه نإ :لوقيو ةايحلاو

 نم اهتدابع يغبني الف «ىلاعت هلل ةقولخم مانصألا هذه

 ةتكاس يهف «ناسنإلا لاعفأ نع امأو . هناحبس هنود

 . ةتماص

 ريغ ةروصلا هذهب ميركلا نآرقلا تايآ هيجوت نإ
 هذه لبق ام قايس نوكي نأ ضرف ىلع ذإ «حيحص

 ال ةيآلا دروم نكلو ءاهناثوأو برعلا مانصأ يف تايآلا

 تنمضت يتلا تايآلا رثكأ نإف «أدبأ اهانعم صصخي
 نيناوقلاو دعاوقلا نم ةلسلس

 :دراوملا كلت يف اهلوزن نأش يه تناك ةصاخ دراوم

 تايآلا كلت دراوم نإ :لوقن نأ حيحصلا نم لهف

 ؟اذهب لوقي نأ هنكمي رسفم يأ مأ ؟اهيناغم صصخت

 قوذلا نع ًاديعب ءفاستعالاو فلكتلا نم سيل لهف

 ةحارصلا هذهب ًامالك نإ :لوقن نأ فاصنإلاو ميلسلا

 برعلا ناثوأ صخي «َْس نك ُقَِح ُهَّنَأ ٍث# ةمظعلاو
 ؟طقف

 يف تدرو امئإ ةماعلا ٠

 تايآلا هذه رع را ءاذه نم برغأو

 لاعفأ لوصأ ىتح ءيش لك قلاخ هللا نأ ىلع ةلادلا

 ىلع لدت ىتلا ةيسحلاو ةيلقعلا ةلدألاو تايآلاب ءدابعلا

 :دحاوا ذل ضصغنأ انل حلا : لورا اذهب كم

 . ةيآ ةئمب

 نأ ديري ىتلا ةئاملا تايآلا هذهام ءيرعش تيل

 ش ؟ةيآلا هذه اهب صصخب
 تدرو ىتلا تايآلا اتعمج اذإ اننأ «يردأ ينكلو

 رقع ع اهضعب ةيلقعلا فراعملاو ديحوتلا نأشب
 اذه نيأف ءطقف دحاو فده ىلإ الإ اندشرت ال فوسف

 ؟صيصختلاب هعفرن ىتح فالتخالا

 يه امنإ دييقتلاو صيصختلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ةيهقفلا ةلدألا نيب ضراعتلا اهب عفري ةيلوصأ ةقيرط

 تايآب ةقالع ةيأ اهل سيلو «طقف ةيعرشلا ماكحألل

 صيصختلا ىلإ ةجاحلا نإف «ةيلقعلا فراعملاو ديحوتلا
 ملاعلا يف عرشم يأ نإ ثيح «تاعيرشتلا يف يه امنإ



 نيا

 امنإو «ةدحاو ةرم اهلك هماكحأ عضي نأ عيطتسي ال

 صاخلا ميدقت ىلإ انه جيتحا كلذلو .ًايجيردت اهعضي

 ديحوتلا تايآو .قلطملا ىلع ديقملاو «ماعلا ىلع

 اهيف لقي ملو «ليبقلا اذه نم تسيل ةيلقعلا فراعملاو
 . ليبسلا اذه كولسب رسفم يأ

 ةدسافلا ةباجإلا هذه ىلع رخآ لاكشإ انهو - ؟

 يه «ةينيوكتلا هللا ةدارإ نأب انلق اذإ اَنأ وهو ةلزتعملل

 لاعفأ جورخب لوقلا مزلتسا ء.حلصألا ماظنلاب هملع

 هذه جورخ ةينيوكتلا هللا ةدارإ نع ةيرايتخالا ناسنإلا

 .ًاضيأ ىلاعت هللا ملع نع لاعفألا

 ريغ يه «ىلاعت هللا يف ةدارإلا ةفص نأب انلق اذإو

 تاياورلا نم ريثك كلذ ىلع لدي امك ؛ملعلا ةفص

 تسيلو هتاذ نيع هللا ةدارإ نإ ثيحف ةيلقعلا ةلدألاو

 لاعفأ جورخب لوقلا مزلتسا «ىلاعت هتاذ ىلع ةدئاز

 نع يأ هتاذ نع اهجورخ «ةينيوكتلا هتدارإ نع ناسنإلا

 كرشلا وه اذهو .رخآ قلاخ اهل نوكيو «هناحبس هتردق

 . ىرخأ ةرم

 ؟ةركفلا هذه تتأ نيأ نم

 اهباحصأ نأ ىوس .«ثعاب يأ ةركفلا هذهل سيل

 انلاعفأل ةينيوكتلا هللا ةدارإ لومشب انلق اذإ انأ ءاوروصت

 اهجورخب لوقلاو ربجلا كلذ مزلتسا «ةيرايتخالا ةيدارإلا

 لدعلاب لوقلا مئالي الو «هرايتخاو ناسنإلا ةدارإ نع

 هتدارإ نع جراخ لمع ىلع ناسنإلا بذعي نأ يهلإلا

 هللا ةلادع نع عافدلا اودارأ اذه يف مهف .هرايتخاو

 . هناحبس

 نوكي ىهلإلا لدعلا نع اذهك ًاعافد نكلو

 انعطتسا انآ انضرف ول ذإ !هنم حبقأب بنذلا نع راذتعالاك

 كلذ نكلو «يهلإلا لدعلا نع ةمهتلا عفدن نأ كلذب

 ين رم امم ءًالصأ لدعلا راكنإ نم حبقأ وه ام مزلتسي

 .ةقباسلا تالاكشإلا

 ىلإ ةراشإلا نم لكل انتمئأ ثيداحأ ولخت الو

 .ةركفلا هذه رارضأو دسافم

 ردقلاو ءاضقلا

 هنأ (ع)رفعج نب ىسوم مامإلا نع «راحبلا» يفف

 :لوقي ناك

 هوجرخأف هلدعب هللا اوفصي نأ اودارأ ةيردقلا ...»

 .«هناطلسو هتردق نم

 :ثيداحألاو نآرقلا نم دهاوش

 ةلالد لدت ةمئألا تاياورو «ميكحلا نآرقلا تايآ نإ

 راطإ نع ثداح وأ دوجوم يأ جورخ مدع ىلع ةحضاو

 . هتثيشمو هنذإو هللا ةدارإ

 :لوقيف كلذ ىلع ًالاثم برضي ميكحلا نآرقلاف

 اَهلوُصُأ َلَع ٌدَميآَق اًهوُُسْكَي وأ ِةَنِبل ني رثعلق مؤ
 . وأ ند

 ًادوجو ناسنإلا لاعفأل لاثم وه ةنيللا نأ حضاوو

 اهريغص ناسنإلا لاعفأ عيمج نأ : ىنعملاو ءًامدعو

 .هتدارإو ىلاعت هللا نذإب ةقوبسم نوكت نأ دب ال اهريبكو

 يف سيل هنأ نم .هولاق ام داسف ىلع ليلدتللو
 لاحت اب ةيفيوكتلا هللا" ةدازإ قلعت: ىلع لدن ةيآ ةلوتناوفلا

 نع لوقلا اذه دعب ىدم ملعتلو .ةيرايتخالا ناسنإلا

 : ةيلاتلا ةيآلا يف رظنلا نعمأ « عقاولا

 اوه عل
 . ا همحر

 ؟يرايتخالا امهلمع نم زنكلل امهجارختسا سيلف

 ؟كلذب ىلاعت هللا ةدارإ قلعتب حرصت ةيآلا سيلأ مأ

 قلعتت مل ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ةدارإ نأ ءرخآ ريبعتبو

 .ًاعطق يرايتخا لمع وهو ءزنكلل امهجارختسا ريغب

 ققحتي نأ «ءيشب هللا ةدارإ قلعت ىنعم سيل نكلو
 يف ةطيناو را ريما ةديعرولا توم نأ قود نك

 نإف «ىلاعت هللا ةدارإ ةيعونل عبات كلذ نإ لب ءدوجولا

 يرجي نأ ىبأ دقف ءالإو ءناك ببس الب نوكي نأ دارأ

 .اهبابسأب الإ رومألا
 : دك انتمثأ تاملك نم

 درلاب ةركفلا هذه ىلع ِهلْككِيَغ انتمئأ باجأ دقو
 ةدارإ راطإ نع ءيش يأ جورخ مدعب نيحرصم «عطاقلا

 : يلاتلا ثيدحلا مكيلإو ةينيوكتلا هللا



 ردقلا و ءاضقلا

 نوعيطتسي ال امب سانلا فلكي نأ نم مركأ هللا نإ»

 ديري ال ام هناطلس يف نوكي نأ نم زعأ هللاو (ربجلا)

 . ((ضيوفتلا)

 هللا ةئيشم لومش يف ةحيرص ةياورلا هذه تسيلأ
 .رومألا عيمجل ىلاعت

 هللا ةذارإ قلعت ندعم نمبل لوقف زركت ةكلو
 بلسي ال امب كلذ امنإ لب ءربجلا ىنعمب ناسنإلا لاعفأب

 ىنعملا اذه نايب ىلع ىتأنسو .هتيرح ناسنإلا نم هعم

 ْ . ةيلاتلا ثاحبألا يف

 : ةدارإلاب لاكشالا ىلع ةباجإلل هراتخن ام

 اذه ىف ثدحي ام نأ ةقباسلا ثوحبلا ىف انتبثأ دقل

 1 يأ نأو «ةيلزألا هللا ةدازإ نع اجراخ نميل اغلا

 نم دوجولا سابل صمقتي نأ نكمي ال ملاعلا اذه يف

 . هتئيشمو هللا نذإ نود

 يتلا دابعلا لاعفأ نأ سانأ روصت «كلذ ىلع ءانبو

 هللا نذإب الإ نوكت ال «ةايحلا ثداوح نم اهرودب يه

 تقلعت اذإف .هقلخ يف ةذفان هللا ةدارإو « هتئيشمو هتدارإو

 يف هققحت ناك «دابعلا لاعفأ نم ءيشب ىلاعت هتدارإ

 نوكي نأ نكمي ال ذإ ًادبأ هنع صيحم ال امم جراخلا

 . ققحتي ال مث «هللا ةدارإل ًادروم ءيشلا

 فيكف نذإ ؛ةدشب هسفن حرطي لاؤس هجّتي انهو

 ؟هريصمو هريسم يف ًاراتخم أرح ناسنإلا نوكي نأ نكمي

 عيمجب هنأ نيح يف ؟هديب هريصم ريدقت ريرقت نوكي نأو
 هللا ةدارإ قلعتل دروم  ملاعلا ثداوح رئاسك  هلاعفأ

 دوجو عم وهف ءرش مأ ريخ «لعف لك يف هب ةيلزألا
 رايتخا ال هيلع ةمكاحلاو هيف ةذفانلا ةيلزألا ةدارإلا هذه

 ةدارإ هب تقلعت ام لعفي نأ نم هل دب ال لب !ةدارإ الو هل

 . ةقباسلا ةيلزألا هللا

 ةدارإ عوضوم نإ :لوقن لاؤسلا اذه ىلع ةباجؤللو
 مهئاوهأ ىلع «نييربجلا» ةلدأ ىدحإ ةيلزألا هللا

 ءاضقلا» ةلأسمب طابترا يأ اهل سيل «ةلطابلا مهمعازمو

 ال هب دقتعن مل مأ ردقلاب اندقتعا ءاوس  اننإف «ردقلاو

 اننإ ثيح «لاكشإلا اذه ىلع بيجن نأ نم انل د

١. 

 ًاملاع «ًارداق ًاقلاخ ملاعلا اذهل نأب دقتعنو نوملسم

 راطإ نع جرخت ةثداح وأ ءيش كانه سيل نأو ءأديرم

 رح ناسنإلا نأب دقتعن كلذ عمو . .ىلاعت هللا ةدارإ

 انل دب الف نوريسم ال نوريخم رشبلا نأو راتخم لعافو
 .لاكشإلا اذه لحن نأ نم نذإ

 هلإ دوجوب - يأرلا ئداب لوقلا بعصيل هنإ  ًاقحو
 هللا ةدارإب فارتعالا صخألابو «ملاع ديرم رداق قلاخ

 هلامعأ يف هتيرحو ناسنإلا رايتخا ضارتفا عم «ةيلزألا

 نيتاه نيب عمجلا رسب ءرمألا يف قيقحتلا انيريس نكلو

 امنإ ةيلزألا ةدارإلا نم «ربجلا» جاتنتسا نأو «نيتلاقملا

 .حضاف طلغ وه

 ىرن نأ انيلع ءباوجلا بلص ىلإ لصن نأ لبقو
 هنأ مأ ؟ىلاعت هللا ىوس ببس وأ ةلع دوجولا يف له

 ةّيببس ةطساو ةيأ نود نمو ةرشابم قلخلا قلخ هناحبس
 ؟للعلا نم ةيعيبط ةلسلس وأ

 «يناثلا قشلا ةرعاشألا يملكتم نم ةعامج راتخا

 امع نيلفاغ «هناطلس يف هللا اومظعي نأ نودصقي مهو

 امل سيل :نولوقي مهف !ةدسافلا يلاوتلا نم هيلع بترتي

 ةلعلا يه ءةدحاو ةلع ىوس ملاعلا اذه يف دجوي

 ثداوحلا عيمج نأو «للعلا ةلع» لق وأ «ىلوألا ةلعافلا

 ةرشابمب تقلخ امنإ  ناسنإلا لاعفأ اهنمو  رهاوظلاو
 هاوقو ناسنإلا دوجول سيل هنأو ءميدقلا عناصلا اذه

 هلاعفأ يف ناسنإلا رايخ نأو ,هلاعفأب ةقالع يأ هرايخو

 . بسحف ةيلايخ ةرهاظ ىوس سيل

 ناسنإلا لاعفأ نوبسحي ال ةيرظنلا هذه باحصأ نإ

 اهيف ريثأت يأ نوري ال مه لب ءبسحف ىلاعت هلل ةقولخم
 ةعشأ نوري ال مهنإ ءمعن .ةيعيبطلا لماوعلاو للعلل

 رانلا ةرارحو «علاطلا ردبلا راونأو ءةعطاسلا سمشلا

 لاعفألا نم اهنأ ىوس ...و «هايملا ةبوطرو ء«ةقرحملا

 سمشلا سفنل سيل هنأو «ميظعلا قلاخلل ةرشابملا

 «راثآلا هذه ىف رشابم ريثأت يأ ءاملاو رانلاو رمقلاو

 .«رومألا هده كثودحل رهاظب اهلا الإ هللا

 لقعلا فلاخي امل ةركفلا هذه ىلع ةايحلا روصت نإ



 ليف

 ثيداحأللاو ميركلا نآرقلاو ناذجولاو «ةرطفلاو

 للعلا ماظنب لوقت امنيح ةفسلفلا نإ «ةيمالسإلا

 نم عونب فرتعتل «تاببسملاو بابسألاو تالولعملاو
 .ةيعيبطلا تادوجوملا عيمج يف ىلاعت هلل ليخدلا ريثأتلا

 ين لولعملاو ةلعلا ماظنب فرتعي ًاضيأ ميركلا نآرقلاو
 .رشبلا لاعفأ هنم امب يعيبطلا ملاعلا اذه

 امك ناسنإلا لاعفأ يف موعزم روصت اذكه نإ

 هنإف «.هناحيبس هسدق ةحاس ىلإ رساجتلا ىلإ ىضفي

 ,ةحيبقلا لاعفألا هذه قلخ يذلا وه هنأب لوقلا مزلتسي

 سيل يلاتلابو .زواجتو ملظ لك نع لوؤسملا وه هنأو
 كانه سيلو «هلاعفأ نم لعف يأ نع ةيلوؤسم دحأ ىلع

 . باقعلاو باوثلل ىنعم يأ

 :للعلا يف ةبئاصلا ةرظنلا

 لكل نأ وه «ةايحلا ثداوح يف ةبئاصلا ةرظنلا نإ

 يف ببسلا يه ةيعيبط ةلع ةايحلا هذه ثداوح نم ةئداح

 بابسألا نم ةلسلس وه امنإ ةعيبطلا ملاع نأو ءاهثودح
 نكي مل اذإ هنأو ءاهبابسأب أشنت امنإ يتلا تاببسملاو
 ثداح يأ دجوي مل ةيعيبطلا بابسألا نم ببس يأ كانه

 ًارشابم ًاريثأت رمقلاو سمشلل نإ «.حضوأ ريبعتبو نكمم

 يف ًاريثأت حايرلاو رحبلل نإو «ةرارحلاو رونلا داجيإ يف

 هتافصو هتايحورو ناسنإلل نإو «جولثلاو راطمألا لوطه
 يف ًاريثأت هرايتخاو هتدارإو «ةيباستكالا هقالخأو «ةيتاذلا

 ةحاس ىلع هنم رشلاو ريخلا لاعفأ نم ريثك روهظ

 اهدوجو يف يهتنت للعلا هذه ةلسلس تناك نإو .ةايحلا

 «ةلسلسلا هذه تناك امل هالول يذلا دوجولا أدبم هللا ىلإ

 نوكي نأ نم عنمي ال اذه نكلو .ماظنلا اذه ناك املو

 هلولعم ىلع رشابملا هريثأت للعلاو بابسألا هذه نم لكل
 اهعم ىرن ال حوضولا نم ةباثمب رمألا اذهو هبيسمو

 . اذه نم رثكأ هيف ليصفت ىلإ ةجاح

 : للعلا نم ناعون يعيبطلا ماظنلا يف

 وه ؛ةلكشملا هذه لحل انمهي يذلا عوضوملا نإ

 نم ًاعاونأ ملاعلا يف يعيبطلا ماظنلا اذهل نأ فرعن نأ

 ردقلاو ءاضقلا

 ةلعلا» امه ءاهنم نيعون فرعن نأ انه انمهيو .للعلا

 . «ةرطضملا ةلعلا»و «ةراتخملا

 «ةراتخم ةديرم ةرعاش ةلع يهف «لوألا عونلا امأف

 اذه ىمسيو .ناسنإلاك «ةقلطم ةرح اهلمع يف يهو

 لعافلاب» ةفسالفلا حلطصم يف للعلا نم عونلا

 سيل لولعملا ىلع ةلعلا هذه يف رثؤملاو .«راتخملا

 هتدارإو ههوجو لب .طقف هتايحو ناسنإلا دوجو
 ىلع تفقو اذإ يتلا يه ةراتخملا ةلعلاف .هرايتخاو

 هتراتخاف هتدارأو ًاقيرط تحجر «قرط وأ نيقيرط قرتفم

 ريغ ىلع
 تناك ءاوس «ةراتخم ريغ ةلع يهف «يناثلا عونلا امأ

 .ةرعاش اهنكلو ةراتخم ريغ تناك مأ ءًاضيأ ةرعاش ريغ

 قورتش ءاهلاعيو :طضنلا ةلعلاب ةلعلا هلع ىمشَتو

 نم اهنإف .اهلويذو تاتابنلا ومنو ءاهبورغو سمشلا

 ىلع ةرطضم يهف ءاهلمعب اهل ملع ال يتلا للعلا كلت
 لحنلا ىتح .هماسقأو هعاونأب ناويحلا امأو .اهلامعأ

 امنإ اهنكلو «لعفت امب رعشت تناك نإو اهنإف «لمنلاو

 .روعشلا رايتخاب هراتخت اهنأ ال ءاهتزيرغ مكحب هلعفت

 . ةراتخم ريغ كلذ عم يهف

 :ةيلزألا ةدارإلا ةلكشم لحن نآلاو

 نيمسقلا نيب يساسألا ميسقتلا اذه ىلإ انتفتلا اذإ

 انيلع تلح «ةرطضملاو ةراتخملا للعلا» للعلل نييسيئرلا
 لك نأ حيحص هنإف ءاهسفنب ةيلزألا ةدارإلا ةلكشم

 هللا ةدارإل ًادروم نوكي نأ نم دب ال ةايحلا يف دوجوم

 هذه دوجوب تقلعت دق ةيلزألا هللا ةدارإ نأو «ةيلزألا

 ةيلزألا هللا ةدارإ رظنن نأ انيلع نكلو ةايحلا يف ثداوحلا

 دق هللا نأ هب ملسملا نم نإف ؟رومألا هذهب تقلعت فيك

 «ًاببسم ببس لكلو «ةلع لولعم لكل نوكي نأ دارأ

 دارأو «ةراتخم الو ةرعاش ريغ قرشت نأ سمشلل دارأف

 كلذب ةرعاش راهزألا قاروأ صتمت نأ لمنلاو لحنلل

 وه موقي نأ ناسنإلل دارأو «ةراتخم ريغ ًاضيأ اهنكلو

 . ةقلطملا هتيرحو هرايتخاو هتدارإب هلاعفأب



 ردقلاو ءاضقلا

 دروم ناسنإلا نأ امك :لوقن ًاحوضو رثكأ ةرابعيو

 هلاعفأ عيمجو هدوجو لصأ يف ةيلزألا ىلاعت هللا ةدارإل

 .هدويقو هتافص عيمجب ىلاعت هتدارإل دروم كلذك وهف

 .ةلماكلا هتيرحو هرايتخاو هتدارإ اهنمو

 ةيرح ضقانت ال اهنأ سيل ةيلزأ ةدارإ اذكه نإ

 .ناسنإلا يف اهدكؤتو اهديؤت اهنإ لب ءبسحف ناسنإلا

 ةدارإ نأ «هلاؤس يف ضرف لئاسلا نإ ثيح «كلذو

 ًائيش ىلاعت دارأ نإف ءاهنع صيحم ال هقلخ ىف ةذفان هللا

 دارأ دق ىلاعت هللا نأ انضرف ثيحف .امفيكو دارأ امك ناك

 لعاف ناسنإلا نإ ثيحو .هلعاف نم لعف لك ردصي نأ

 دارأ دق هللا نأ دب الف نذإ «ديريو لعفي اميف رح راتخم

 ًارح ناسنإلا ناك اذإف .هرايتخاب هلمعب ناسنإلا موقي نأ

 ناك «هرايتخاب الإ لمع يأب موقي ال ناكو «هرايتخا يف
 ال هنأ انضرف اذإ انكلو .ةيلزألا هللا ةدارإل ًاقيقحت اذه

 هللا ةدارإ فالخ ىلع اذه ناك ءًاروبجم الإ هلمعب موقي

 ةدارإ نع نكمملا دوجوملل ًافلخت اذه ناكو «ةيلزألا

 ءيش فلختي ال هنأ انضرف نحن امنيب «ةرهاقلا بجاولا

 .هيف هتدارإ ذوفن نع تانكمملا نم

 دراوم نم ملاعلا يف تادوجوملا عيمج نأ حيحص

 رودصب تقلعت هللا ةدارإ نأ انضرفو ؛ةيلزألا هللا ةدارإ

 ءيش يأب ىرن نأ انيلع نكلو .نيعم ناسنإ نم لعف

 اذه رودصب هللا ةدارإ تقلعت لهف ؟ هللا ةدارإ تقلعت

 نع لولعم لك رودصب هتدارإ تقلعت امنإ مأ ؟رايتخا

 ؟ةصاخلا هتلع

 هتدارإ تقلعت امْنِإ ىلاعت هنأ .ةحيحصلا ةباجإلاو

 يف مهرايتخا ةظحالم عم دابعلا نم لاعفألا هذه رودصب

 ال اهنأ سيل ةيلزأ ةدارإ اذكه وأ «ةقلطملا مهتيرحو كلذ

 اذإف «ةفلتخم ريغ هقلخ ىف ةذفان هللا ةدارإ نأ ذإ اهدكؤتو

 امك ققحت نيعم وحن ىلعو صاخ لكشب ًائيش دارأ

 نأ راتخملا ناسنإلا ىف هتدارإ تقلعت دق ثيحف ء«دارأ
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 نأ عنتما ءهلعف رودص يف ببسلا هرايتخاب وه نوكي
 نيبو . .هللا هدارأ ام ىلع الإ ناسنإلا نم لعفلا ردصي

 نم ربجلا نيبو رايتخالا نع لعفلا رودصل ةدارإ اذكه

 .لايمألا تائم لصاوفلا

 ربجلا بجوت ال ةيلزألا ةدارإلا هذه نأ ءةصالخلاو

 انمكح يف زوجن نأ انل زوجي ال لب «ةيرحلا عفرت الو

 ىرن نأ دعب الإ «ربجلا اهمازلتساي ةدارإلا هذه ىلع

 :لوقنف ؟دارملاب ةدارإلا هذه تقلعت فيك ء.رظنلا قيقدب

 لاعفأ اهنمو ةايحلا يف تادوجوملا عيمج نأ حيحص

 ال هنأو ءهناحبس هللا ةدارإ راطإ نع جرخت ال رشبلا

 نأو «هنذإو هتدارإ نود نم هناطلس ىف ءىش ققحتي

 لااله كيقلق دق تاكوخ وعلا هذاوإ

 ناسنإلا نأ وه «لزألا نم هللا هدارأ يذلا نكلو

 يذلا نأو .هاركإو ربجب ال «ةيرحو رايتخاب هلمعب موقي

 نم لعف لك ردصي نأ وه «لزألا نم هب هتدارإ تقلعت

 دقف ءًارطضم لعافلا ناك اذإف «هب ةصاخلا هللع يدابم

 ناك نإ امأ ءًارطضم هلمعب اذه موقي نأ لزألا نم دارأ

 وه اذه نوكي نأ لزألا نم دارأ دقف ًاراتخم لعافلا

 اذكه نإ .رايتخاو ةيرح لكب نكلو «هلاعفأ يف ببسلا

 مامأ ضيقن ةطقن يه لب «ءربجلا بجوت ال ةيلزأ ةدارإ

 . ربجلا

 يفو ةروص يف ربجلا مزلتست ةيلزألا هللا ةدارإ نإ

 نأب انلق نإف رايتخالاو ةيرحلا دكؤتو ديؤت ىرخأ ةروص
 هئدبم نم دوجوم لك رودصب تقلعت دق ىلاعت هللا ةدارإ

 ةبجوم ةيلزألا ةدارإلا هذه تناك .رايتخاو ةدارإ نودب

 للعلا ملاع ملاعلا نأب انلق نإ نكلو .ةلاحم ال ربجلل

 ةرهاظ لكل انردقو «تاببسملاو بابسألاو تالولعملاو

 ءًاراتخم ًالعاف ناسنإلا انبسحو ؛ةصاخ ةلع ةثداحو

 لولعم لك رودصب تقلعت دق ةيلزألا هللا ةدارإ نأب انلقو

 هتيرح لماكب هلاعفأب ناسنإلا مايقب «.ةصاخلا هتلع نم

 نم ربجلا نيبو ةيلزأ ةدارإ اذكه نيب تناك هرايتخاو

 .لايمألاو خسارفلا تائم لصاوفلا
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 ريصملا يق ريدقتلا

 لزألا نم هللا ملع

 (ريصملا ريدقتل» ريسافت ةعبرأ نآلا دحل انركذ دقل

 :يلياهك يه
 يف ةيعيبطلا سيماونلاو نئسلا وه ريدقتلا نإ ١

 . ملاعلا

 تابجاولاو ةيعرشلا ماكحألا وه ريدقتلا نإ ١

 . ةيهلإلا

 بوجو مث ءدوجوملل ديدحتلا وه ريدقتلا نإ - "“
 . جراخلا يف هدوجو

 يف ثداوحلا عيمج رودص ينعي ريدقتلا نإ - ؛

 . ةيلزألا هللا ةدارإ نع ةايحلا

 ريدقتلا» نأ «ةقباسلا ثاحبألا يف انتبثأ دقلو

 ال ءريسافتلاو ىناعملا هذه لك ىلع .ىهلإلا «ءاضقلاو

 . هرايتخاو ةينرح ناسنإلا بلسي الو (ربجلا» بجوتسي
 همهفي يذلاو قفتت ال ةفلتخملا يناعملا هذه نم ًايأ نكلو

 ءاضقلا» نومهفي ال سانلا رثكأ نإف ءردقلا نم سانلا

 ذنم ملعي ناك هناحبس هللا نأ :ىنعم ىلع الإ «ردقلاو

 درف لك لامعأبو «ةايحلا يف ثداوحلا عيمجب لزألا

 يف كلذ ناك»و «ملاعلا يف دوجوم لك ريصمو ءانم

 دق ناك هنأ «ةطيسب ةرابعبو «اهأربن نأ لبق نم باتك

 هللا ملع نأ امبو .هنيبج ىلع ناسنإ لك ريصم بتك

 صيحم الف نذإ «ةئاملاب ةئم ةقيقحلا قباطيو « عقاولاب

 هريسفت ىلع («ريدقتلا» وه اذهو .ملقلاب طخ موي نع
 ةرورضلاو ينيعلا ديدحتلاب هريسفت دعب «يلزألا هللا ملعب
 .افنأ هحرش ىلع انيتأ يذلا «ةيجراخلا

 اذه ىف باوجلا كلذكو لاكشإلا بلص نإ
 يتم“ درالا ةدارألا» ضاسبلا لاكتشالاو لاكنإلا
 ىنغ ىف قباسلا لصفلا ىف رظنلا اونعمأ نيذلاف «دحاو

 اذنك لج ىلع ف وردك ميكإت + ليصل ذهب ةنسارذا قع
 مزاللا نم ناك كلذلو «ةفنآلا ةباجإلا سفنب لاكشإلا

 لصف يف نيلصفلا نيذه جمدن نأ راصتخالل انيلع

 نيذلا كئلوأ ىلإ لاقملا اذه بتكت اننأ امب نكلو ءدحاو

 ردقلاو ءاضقلا

 ءيفاكلا دحلا ىلإ يفسلفلا مهريكفت يف اولصي مل

 ءمهفلا يف رسعلا ضعب نيلصفلا جامدإ مهل بجويف

 .ًالقتسم الصف نيلاكشإلا نم لكل انحتف كلذلف

 :لاكشإلا اذه ريرقت

 هذه تاكرح ىلع ًاعلطم لزألا نم ناك هللا نإ

 ريغ ءاضفلا اذه يف تارجملاو بكاوكلاو موجنلا

 نوطب يف تاينورتكلإلا تاكرح ىلعو .يهانتملا
 قئادحلا ىف راجشألا قاروأ فيفر ىلعو «تارذلا

 قامعأ ىف ةميظعلا كامسألا تاكرح ىلعو ؛تاباغلاو

 ْ .رحبلا جاومأ

 «نيمرجملا لاعفأب ًاملاع قلخي نأ لبق ناك هللا نإ

 هنأ ملعي ناك هنإ لب «نيكافسلا ةوسقو «نيرامخلا ركسو

 .ةنايخلا وأ مرجلاب موقي ةظحل يأ يف

 «ةقيقحلاو عقاولاب ملع رومألاب ىلاعت هملع نأو
 ريغتي الو ءجراخلا يف عقاولا نع فلختي ال امم وهو

 .لدبتي الو

 ةايحلا يف ثداوحلا ققحتت نأ بجي اذه ىلعف

 ال نأو «ىلاعت هللا ملع اهب قلعت يتلا ةيفيكلا سفنب

 يعطقلا ملعلا نأ ذإ . طق ةرعش ديق هللا ملع نع فلختت

 ىوس هيلع بترتي ال يجراخلا عقاولا نع فلختملا ريغ
 يلزألا ملعلا كلذ قبط ىلع ملاعلا يف رومألا ققحتت نأ

 ناسنإلا نوكي نأ بجي تامدقملا هذه ىلعو .يهلإلا

 ًاروبجم ؛ًاراتخم ارح اهيف هبسحن نحن يتلا هلاعفأ يف

 ملعي ناك هللا نأ ذإ «رايتخالاو ةيرحلاب ًارهاظتم ًارطضم

 ىف ىنالفلا بنذلا بكتريس صخشلا اذه نأ لزألا نم

 نع فلكي ال نيلالا لكلا نأ اميقا: ةنيخملا ةئاسلا

 اذه عيطتسي الو «بنذلا اذه دجوي نأ بجي همولعم

 لب .ةردق وأ ةوق يأب بنذلا اذه لعفي ال نأ بنذملا

 ىلع ءانب هنأ ذإ «هتيفيك وأ هتيمك نم ريغي نأ عيطتسي الو
 يلاتلابو ءيجراخلا عقاولا نع هللا ملع فلختي اذه

 !عقاولا قباطي ال هنأ ذإ «الهج هملع حبصي

 تايآلا نم ةلسلس نايبلا اذه ىلإ انفضأ اذلف

 دق ةايحلا يف ثداوحلا نأ ىلع لدت يتلا تاياورلاو



 ردقلاو ءاضقلا

 حوللا» وه نونكم باتك يف اهعوقو لبق تبتك
 نيب نم عوقولا مدع وأ فلختلا هيتأي ال يذلا «ظوفحملا
 يلحات ياسو ناعسألا فسح كيج ودل هندن
 :لوقي نآرقلاف .هرهاظم

 ها يمس وع ير يوم 2 0
 يف اّلِإ مكيفنأ ه4 الو ٍضرأْلا يف ٍةَبيِصُم نم َباَصَأ آمال
 كارا رج طاع كر تيرم حا ا و

 ريس هلأ لع كلل َّنإ أرب نأ لبق ني بتنك

 . امل هس لكي طاَحأ دق
 :لاكشإلا اذه نع انتباجإ

 دارأ يذلاو .يهلإلا يلزألا ملعلل روصتلا اذه نإ

 «ةيربجلا» هتجيتن نم جتنتسي ًادنس هلعجي نأ مصخلا اذه

 دق يهلإلا يلزألا ملعلا نأ روصت هنإف . لطاب ئطاخ

 نود نم ثداوحلاو رهاوظلا نم ةلسلس عوقوب قلعت
 ةنايصل هنم ةلواحمو !ماظن وأ ةلع وأ ببس يأ طسوت

 بوجو ضرتفا أطخلاو لهجلا نع سدقملا ملعلا اذه

 رمألا امنيب .ناصقن وأ ةدايز يأ نود نم ثداوحلا هذه

 عوقوب هللا ملع قلعتي مل هنإ لب ءاذكه سيل عقاولا يف

 .اهب ةصاخلا اهللع قيرط نع الإ ةثداح ةيأ

 صخي امم لاكشإلا اذه لوح ثحبلا ناك دقو

 . ةيمالسإلا ةفسلفلاو دئاقعلا يف يهلإلا ملعلا ثحابم

 نع ماوعلا نم ريثك ناهذأ ىلإ لاكشإلا اذه قرطت نكلو

 ىلإ ةبوسنملا ةفسلفتملا ةيرعشلا تايبألا عويش قيرط
 مهضعب اهلعج ىتح !مايخلا رمع فسلفتملا خيشلا

 . !بونذلا نم هنوبكتري امع اهب نورذتعي اكسمتسم

 يلزألا ملعلاب لاكشإلا نأب مهملع عم مهف

 ءدحاو لاكشإ ةقيقحلا يف ةيهلإلا ةدارإلاب لاكشإلاو

 نولعجي «نيتفلتخم نيتروصب اذه لاكشإلا نوررَمي
 ىرخألا يفو ؛ةيلزألا ةدارإلا امهادحإ يف ربجلا لماع

 «يجراخلا عوقولا نع فلختي ال يذلا يلزألا هللا ملع
 عيمج ثودح بجوي هنأ لكشتسملا هروصتي يذلاو

 ليك

 الثل ءيهلإلا يلزألا ملعلا قبط ملاعلا يف ثداوحلا

 . عقاولا قباطي ال لهج ىلإ هللا ملع بلقني

 ةروصب عوضوملا اذه ثحبن نأ بجي اذهلو

 حلصي قباسلا لصفلا يف هانلق ام ناك نإو «ةلصفم

 .اضيأ لاكشإلا اذه ىلع ةباجإلل

 اذه ىلع ةحيحصلا ةباجإلا ةقيقح حضتت نأ لجألو

 : نيرمأ نايب نم دب ال لاكشإلا

 ديري لمع لك يف هرايتخا يف ناسنإلا ةيرح نإ ١
 كئلوأ ىتح هديعا ملاعلا اقع هي مامر ان وتلا

 ًاروبجم الإ سيل ناسنإلا نأو «ربجلا» ب نولوقي نيذلا

 ء«مهلامعأ ضعب يف مهرايتخاب نوفرتعي رايتخالاب رهاظتي
 ام نوسانتي رساجتم مهيلع رساجت اذإ مهارت كلذلو

 ءمهسفنأ نع عافدلاب نوموقيو «ربجلا» نم هب نولوقي
 نأ ضورفملا ناك لمع نع مهئانبأ دحأ فلخت اذإو

 ام هفلخت ىلع نوبتري لب «ربجلا» ب هنورذعي ال هب موقي

 .ةبوقعلا نم هيلع هنوررقي اوناك

 نأب فارتعالا نم أَدب نودجي ال مهف ءاذه ىلعو

 يذلا رامخلاو ءيرب ناسنإ لتق ىلع ؤرجي يذلا مرجملا

 ىلع مدقي امنإ «ىرخأ دعب ةدحاو ةرمخلا سوؤك لوانتي

 نم هاركإ وأ ربج يأ نود نم هرايتخاو هتيرحب اذه همرج
 ال ةكسم يذ يأ نأو .هسفن ةليخد نم وأ جراخلا

 ءالؤهل ةرمخلا برشو لتقلا نأب لوقي نأ عيطتسي

 امكو .هيلإ رطضم يرايتخا ريغ رمأ مضهلاو سفنتلاك
 ةدارإلا ةيرح لصأ نوركني نيذلا كئلوأ ىتح ءًافنآ ركذ

 نيرخآلا لبق نم مهيلع ىدتعي امنيح «ناسنإلا يف
 ةصتخملا تاهجلا ىلإ ىوكشلا نومدقيو مهيأر نورّيغي
 .ةبسانملا ةبوقعلاب ملاظلا ىلع يضقتل «ةيئاضقلا

 امب يجراخلا عقاولا نع ريبعت ىلاعت هللا ملع نإ ١

 ملع نأ ملعن نأ بجي نكلو .ةرعش ديق هنع فلختي ال

 هيلع وه يذلا ديقلا ىلع ءيشلاب قلعتي امنإ اذه هللا

 .اهيف وه يتلا صئاصخلاو اهيلع وه يتلا ةفصلاو

 ناسنإلل نإ :ًاقباس انلق دقل :لوقن حيضوتلا ديزملو

 نود نم هنع ردصي ام هلامعأ نمف «لمعلا نم نيعون
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 زاهجلاو «يومدلا زاهجلا لامعأك «هرايتخاو هتدارإ

 يتلا ...و قورعلاو ءاشحألاو بلقلا زاهجو .يوعملا

 ريغ ةيرارطضالا لامعألا ناونعب ناسنإلا لاعفأ ىف زيمتت

 . ةيرايتخالا

 هرايتخاو هتدارإ نع ردصي ام هلامعأ نم كانهو

 ةيرايتخالا لامعألا ناونعب ناسنإلا لاعفأ ىف زيمتت ىتلاو

 . ةيرارطضالا ريغ

 عقاولا نع ىلاعت هللا ملع نأ نم قبس ام ىلعو

 انلامعأ عقت امنإ «ةرعش ديق هنع فلختي ال امب يجراخلا

 نم هيلع يه ام ىلع اهب هللا ملع قلعتل ًادروم هذه

 لزألا نم ملعي ناك هللا نأ ىنعمب .ناولألاو صئاصخلا

 عونلا رودصب ملعي ناك اذكهو «هتيرحو هرايتخا لماكب

 .هاركإلاو رارطضالاب انع انلاعفأ نم ىناثلا

 - انلاعفأ نم ًامسق نأ انتبثأ ءلوألا عوضوملا يفف

 يف رارحأ نحنو «انرايتخاو انتدارإب عقي  لقألا ىلع

 .هكرتو هلعف

 هنأ امك ىلاعت هللا نأ انتبثأ «يناثلا عوضوملا يفو

 اهصئاصخ ىلع علطم كلذك انلامعأ لوصأ ىلع علطم

 يرارطضالا وأ يرايتخالا مسقلا نم اهنأو ءاهناولأو

 امب هل ًامولعم ناك انلاعفأ نم هل مولعملا نأ ءرخآ ريبعتبو

 .رارطضالاو

 نييساسألا نيعوضوملا نيذه ىلإ تافتلالا دعبو

 .ةحيحصلا ةباجإلا نم امهيلع هينين ام ىف رظنلا نعمأ

 هللا نأ «نيقباسلا نيلصألا نيذه نم نحن جتنتسن

 ًانالف لةقيس يناجلا ًانالف نأ ؛لزألا نم ملعي ناك ىلاعت

 . هديب هذمعتو «هرايتخاو هتيرح

 ربجلا بجوي ال ىلاعت هللا نم يلزأ ملع اذكه نإو

 يلزألا هللا ملعب جتحي نأ مرجملل قحي الو «ناسنإلل

 ىلع ًاروبجم ناك هنأ معزيف ادي تنج امع ًارذتعم

 ناك ىلاعت هللا نأ حيحص هنأ ذإ .هيلإ ًارطضمو هلمع

 ردقلاو ءاضقلا

 ءمرجملا يناجلا نم مرجلا رودصب لزألا نم ملعي

 اعلطم ناك لب «بسحف لمعلا لصأ ىلع علطي مل هنكلو

 .هرايتخاو هتدارإب اذه لمعي هنأ ىلع ًاضيأ

 دوجو ةرورض نع يلزألا هللا ملع نأ «رخآ ريبعتبو

 ريجلا بجوي ال هصئاصخب هلمع ىلإ ةفاضإلاب ثداحلا

 لولعم لك رودصب قلعت امنإ لزألا نم ىلاعت هملع نأ ذإ
 يدؤي ال ناسنإلا يف ملعلا اذهو ءهب ةصاخلا هتلع نم

 «هرايتخاب يرايتخالا لعفلا هنم ردصيس هنأ ىلإ الإ

 هملع قلعت امك «هرايتخا نود نم يرارطضالا لعفلاو

 .قارشإلل اهتدارإ نود نم قرشتس سمشلا نأب

 دجن يذلاو يلزألا ملعلاب قبسم ريدقت اذكه نإ

 بجوي ال هنأ سيل ءثيدحلاو نآرقلا ىف هيلإ ةراشإلا

 :رايعخلاو ناتمتالا ةفارال الكوم هن لك «طمق ريجلا
 ملعلا هللا نم قبس يذلا لعفلا اذه ناك ول لب .هتيرحو

 «هرارطضاب هنع ردصي «هرايتخاب ناسنإلا نم هرودصب

 !يجراخلا عقاولاب لهجلا ىلإ هللا ملع بالقنا مزلتسال

 اذإ اميف يجراخلا عقاولا قباطي امنإ هللا ملع نذإف

 . هرايتخاب ناسنإلا نم لاعفألا هذه تردص

 بجوي ال هنأ سيل ىلاعت هللا نم ملع اذكه نإ

 «ناسنإلا ةيرحل ديؤم هنإ لب «طقف ناسنإلا يف ربجلا

 ال امب يجراخلا عقاولا قباطي هنأ امب ىلاعت هللا ملع نإف

 موقي نأ نم ناسنإلل دب ال كلذل «ةرعش ديق هنع فلختي

 نوكي نأ انضرف نحن اذإف .هتيرحو هرايتخاب اذه هلمعب

 نأ مزل ءهيف راتخم ريغ هلمع ىلع ًاروبجم ناسنإلا

 عقاولل هتقباطم مدعل «لهجلا ىلإ هللا ملع بلقني
 ! يجراخلا

 يجراخلا عقاولاو هللا ملع قباطي امنإ ءرخآ ريبعتبو
 انحبصأ اذإ اَّمأ ءانرايتخاب انلامعأب نحن انمق اذإ اميف

 !عقاولا فلاخي ام ىلإ هملع بلقنا اهيلع نيروبجم

 : حضوأ نايببو

 . ىفسلفلا نايبلا اذه لقث ضعبلا ىلع بعصي هلعل

 :ةلكشملا ةدقعلا هذ لحل نآلا نوما فمع .كلذتو
 :لاثملا اذه نم



 ردقلاو ءاضقلا

 ًاكسمتسم «يلزألا ملعلا» لعجي نم لبقي لهفأ -

 يتأآلا لاثملا اذه لثم يف مكحي نأ ؛هتايانجو همئارجل

 ؟«يربجلا» مكحلا اذه لثمب ًاضيأ

 نأ نيملعملاو ةذتاسألا نم ريثك ةعاطتساب نإ

 فرعي يذلا ملعملا نإف ءمهتذمالت لبقتسمب اونهكتي

 نيعملا هذيملت يف دادعتسالاو لمعلاو يعسلا دودح

 وأ (حاجنلا) نهكتي نأ عيطتسي «ةيئاهنلا تاناحتمالل

 .ةعطاق ةروصب «ذيملتلل (بوسرلا)

 هذيملت لسك ىلع ًاعلطم نوكي ًاذاتسأ اوضرتفا

 فرصي هنأب ًاملاعو ,هسورد ةئيهت ىف هحماستو نيعملا

 ةردقملا لن ةةنفملا يع لامعألا ىل ةزيوعلا هتاثدإ لج

 الإ هتاداشرإر هظعاومو هحضناهبف مفتي ال هلأ كريو

 داسفلا زكارم ىف زيزعلا رمعلا فالتإ ىف ًاكامهنا

 ةلشمتت عاشوا ىلع امن دوك اذانننا نإ «تاوفلاو

 رظنب ذيملتلا اذه لبقتسمب نكهتي نأ عيطتسيل .لوسكلا

 .ةئملاب ةئم يجراخلا عقاولل قباطم بئاص

 اذه بوسر يف ببسلا وه ام فرعن نأ ديرن نآلاو

 ؟ناحتمالا يف ذيملتلا

 عضوب ملعملا ملع نإ :لوقن نأ عيطتسن لهفأ

 ثيحب ؟ناحتمالا يف هقيفوت مدعل ببسلا وه اذه ذيملتلا

 -فصولا اذه عم اذه سكعب نهكتي ملعملا ناك اذإ

 ؟ناحتمالا يف حجني نأ ذيملتلا ناكمإب ناكل

 هلساكت وه «ناحتمالا يف هلشف يف ببسلا نأ مأ

 ةنسلا لوط باتكلا حتفي مل ثيحب «ةساردلا مايأ يف

 ىلع الإ هتقو فرصي مل ثيحب لب ءهيف رظنيل
 . ؟تاوهشلا

 يف ببسلا نإ :لوقي نأ ناسنإ يأ ناكمإب سيل هنإ

 هجوي امنإ لب .هبوسرب هنهكتو ذاتسألا ملع وه هلشف

 .هلشف يف اببس هلساكت هيلع دعيو «ذيملتلا ىلإ موللا
 مول يأ «هذيملت ريصمب ملاعلا ذاتسألا اذه ىلع سيلو

 نأ ةقيقحلا نإف .روصقلا وأ ريصقتلاب باتع وأ لذع وأ

 هسفنب هسفنل دوسألا ريصملا اذه عنص يذلا وه ذيملتلا
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 بابسأ أيه يذلا وه هنأو ءرايتخالاو ةدارإلا لامك عم

 هريصم ىلع ًاعلطم ًاضيأ هذاتسأ ناك نإو «هلشفو هبوسر

 .ميلألا دوسألا اذه

 نيب ًاديعب ًاتوافت كانه نأ ركنن ال انإ :لوقن نآلاو

 ذاتسألا اذه ملع نييو «هدبع ريصمب يلزألا هللا ملع

 دودحملا ريغ هللا ملع نأو «هذيملت تاناحتما جئاتنب

 نأو .دودحملا ناسنإلا ملع عم سايقلا لبقي امم سيل

 ءناسنإلا ملعو هللا ملع نيب ةفسلفلا يف ًاقورف كانه

 ام ىلع رثؤي امم قورفلا هذه نم قرف يأ سيل نكلو
 تي «لاكشالا اذه ىلع تاوجلل نافملا اذه قم هديرت

 بلس بجوي امم سيل ملعملا ملع نإ :لوقن امنإ اننإ

 . بوسرلا ىلإ هب يدؤي امب ذيملتلا نم رايتخالا

 نيح ناسنإلا بهو ىلاعت هللا نإ :لوقلا ةصالخو

 لفعلا هل لعجو ؛ةيعيبطلا بهاوملا نم ةلسلس هقلخ

 ةداعسلا قيرط هادهو «ةيرحلاو رايتخالاو ةدارإلاو

 نيعن نحن اننإو .هريصم رايتخا يف ًارح هلعجو «ءاقشلاو
 ملع نأو ءانريصم نيعب نم انل سيل نأو ءانيديأب انريصم
 .انتيرح داضي الو انرايتخا رضي ال انلبقتسمب هناحبس هللا

 ليلد يلزألا هللا ملع نأ نم ضعبلا هروصت ام امأو

 ىلإ ةبوسنملا ةيرعشلا تايبألا يف امك ءربجلل رذعم
 ةطلاغم ىوس سيلف .مايخلا رمع فسلفتملا خيشلا

 :لوقي ثيح «ةحضاف

 لهأ نم يلثم مه نيذلاو «ةرمخلا برشأ انأ

 نإن ريسي رمأ رمخلل يبرش نأ نوملعي لامكلاو لضفلا

 ملولف ءرمخلا برشأس ينأب لزألا نم ملعي ناك هللا

 !!الهج هللا ملع حبصأ هبرشأ

 ةجاوخلا خيشلا موحرملا قرشلا فوسليف هباجأ دقو

 .هتيفاقو هنزو ىلع «يعابر» يف يسوطلا نيدلا ريصن

 :لوقي

 لضفلا لهأ نم ىصاعملا ىف لهاستي يذلا ناك نإ

 مع ناسخ نإ > ةناخالا هده بق فختاول هنامكلاو
 . ةوابغلاو لهجلا ةياغ نمل «يصاعملل ةلع يلزألا هللا
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 موتحملا ريدقتلا

 موتحملا ريغو

 ةيعدألاو ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلا انعجار اذإ

 (ردقلاو ءاضقلا) نم نيعون انل نأ حضتا «ةيمالسإلا

 اذكهو ناسنإلل نأ ءرخآ ريبعتبو .موتحم ريغو «موتحم

 يف ريدقتلا نم نيعون ءملاعلا اذه ءايحأ نم هريغ

 يرورض ريغ ريدقتو ءعوطقم موتحم ريدقت ريصملا
 .مزال ريغو

 نيعونلا نيذه نيرصاعملا باتكلا ضعب رسف دقو
 دنس يأ اهل سيل ؛ةفلتخم ريسافتب ءريصملا ريدقت نم

 نم اهباحصأ لبق نم تيدبأ اهلعلو «ةقيقحلاو عقاولا نم
 . ةيمالسإلا رداصملل ةقيقد ةعجارم نود

 لوصأ نع شتفن نأ «ءيش لك لبق انيلع بجي هنإ

 عجارن مث ؛ميركلا نآرقلا يف ريدقتلل ميسقتلا اذه

 دق ميركلا نآرقلا نأ ظحالن انهو .ثيداحألاو تاياورلا

 نم ريخألا دحلا عقاولا يف وه يذلا «لجألا» نع ربع

 نافلتخي امهنأ ودبي «نيفلتخم نيريبعتب ءريصملل ريدقتلا
 ديق يأ نود نم «لجألاب» هنع رّبع ةرمف ًاضيأ ىنعملا يف
 لجألا يأ «ىمسملا لجألاب» هنع ربع ىرخأو «يىفاضإ

 : هناحبس لوقي ثيح 0

 ىف ليل لما لجأ ىضق ّمُث ٍنيِط ني مكَفَلَخ ىلا ٌوُه
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 .ددصلا اذهب تاياورلاو ثيداحألا ةعجارم دنعو

 هب عوطقملا نيعملا لجألا وه ءانه «ىمسملا لجألا» ف

 رييغتلا لبقي الو هللا الإ دحأ هيلع علطي ال يذلا

 نآرقلا تايآ عيمج يف يرجي ىنعملا اذه نأو ليدبتلاو

 :ىلاعت هلوق يف امك «ةلمجلا هذه اهيف درت يتلا ميركلا

 . 41 شح يكن اس لب 31 ٍنْيَدي منَيِاَدَت اًذإ

 ىلع نآرقلا نم ًاليلد ىلوألا ةيآلا نوكت اذه ىلعو

 ًاضيأ نيعم ىرخأو «عوطقم نيعم ىلإ ريدقتلا ميسقت
 فيك «ىرن نأ انيلع نآلاو .ةعوطقم ريغ ةروصب نكلو

 نم دوصقملا وه امو ؟لجألا نم ناعون ناسنإلل نوكي

 ؟نيعونلا نيذه

 ردقلاو ءاضقلا

 لاثملا يف نيلجألا نيذه ىنعم ةقيقح انل حضتي

 : يلاتلا

 فلتخم هيلع ىرجُت .ًادلو اندحأل هللا بهي -

 عيمجو هئاضعأو هباصعأو هبلق ىلع ؛ةيبطلا صوحفلا
 اذه ةعاطتساب نأ «ءابطألا ءاربخ اننئمطيف «هحراوج

 . ةنس ةئام ىلإ ةايحلا ءابعأ لمحي نأ ديلولا

 ٠ حلصي لفطلا اذه نأ ءاذه ىنعم نأ حضاولا نمو

 نم رثكأ اذه ىنعم سيلو «ةدملا هذه ىف ءاقبلل

 سيلف .ءامكحلا حلطصم ىلع «ءاضتقالا وأ «ناكمإلا»

 ةدملا هذه شيعي نأ عيطتسي لفطلا اذه نأ كلذ ىنعم

 كلذ نإ لب  ًاعطق ناك عضو يأ يفو «ناك امفيك

 اهنمو «هتحص رارمتسا اهنم «ةديدع طورشب طورشم
 هذه لصت ىتح ,هئاقب رارمتسال عنام ضورع مدع

 دقف الإو «ةيجراخلا ةيلعفلا ةلحرم ىلإ ةوقلاب ةيلباقلا

 !توميف هيلع ىضقي نأ نكمي

 لوأألا هموي نم لفطلا اذهل نوكي.اذه ىلع ءانبو

 : نالجأ

 ءاقبلل هؤاضتقاو هناكمإ وهو ءقلطم لجأ

 نإ ثيحو .رمعلا نم ةنس ةئم ةدمل ةيمسجلا هتيلباقو
 طئارشلا نم ةلسلس ةايحلا هذه يف ءاقبلا رارمتسال

 فوس له هنأ نيقيلاو مزجلاب ملعي الو «تايضتقملاو

 نع عنام هل ضرعيس مأ ؟طئارشلا هذه عيمج هل ققحتت

 ًامتحم ال .ًامهبم ًالجأ اذه هلجأ نوكي اذهلو ؟ءاقبلا

 .ًامربم

 «ىلاعت هللا الإ هملعي ال يذلا «موتحملا لجألا

 'ققحتب «ةماتلا ةربخلا هل نوكت يذلا وه  هدحو  هنإف

 اهققحت مدع وأ ءام دوجومل رارمتسالاو ءاقبلا طئارش

 طئارش ديلولا اذهل ققحتتس له: ملعي يذلا وهو ءهل

 ل يمتملا اوا يرسل ما اراريش ارراخلا

 هل طئارشلا ققحتب هملعب  ملعي يذلا وهف نذإ ؟توملاب

 ريدقتلا نأو ء«موتحملا هريصمو هرمع رادقمب  همدعو

 نيعم ريدقت  همدعو طئارشلا ققحتب هملعب اذه يملعلا

 .ديدرت وأ ماهبإ نع ديعب ءهب عوطقم



 ردقلاو ءاضقلا

 نإو «ةيآلا هذه ريسفت ىف تدرو ىتلا ثيداحألاو

 ةنرك اهكلألا يش ايم نكلو «ةفلتخم تناك

 لجأو موتحم لجأ» :لوقي تع رقابلا مامإلاف
 مدعو يضتقملا دوجو ىلع فوقوم يأ «فوقوم

 مامإلا نعو .يملعلا حالطصالا ىلع «عناملا

 : تكل قداصلا

 :ىلاعت هلوق وهو «ىمسم لجأ

 « ترتكب الو همس نوم 1 نبل 3 اًدّي»
 .'رخأتيو مدقتي ىمسم ريغ لجأو

 ىلإ هماسقنا حضتا اذإف ءردقلا دراوم نم لجألا نإ

 عيمج يف «ردقلا» نأ ًاضيأ حضتا «قلعم ريغو قلعم

 هنم ناك امف «نيعونلا نيذه سفن ىلإ مسقني هدراوم
 نم اهب ةصاخلا اهفورظ يف ثدحتس للعل ًالولعم

 هللع دوجو ةظحالم عم ردقملا كلذ دوجو نإف .نامزلا

 يتلا تاردقملا كلت نوكت امنيب .ًايعطقو ايمتح نوكي

 ام ضعب اهل ضرعيس وأ ءاهطئارش ضعب دقفتس
 يأ نأو .ةيعطق الو ةيمتح ريغ نامزلا طخ يف ءاهعنامي

 عناوملا عاضوأ ىلع علطملا ريغ ناسنإلا هب موقي نهكت

 ةيحالص هل طورشم ءاضقب انهكت نوكي «تايضتقملاو
 .مدعلاو دوجولا «نيفرطلا نم دحاو لك

 ؛موتحم ريغ لجأل موتحم ريغ ريدقت ىلع لاثملاو
 هللا ردق دقف «يبنلا سنوي موق» باذعب لثمتن نأ سأب ال

 يف ناك هنكلو .مهبذعي نأ  مهيبن هب ربخأ امك  مهيلع

 مهرارمتسا وهو «ققحتي مل طرشب ًاطورشم ًءاضق عقاولا
 ءطرشلا اذه ققحتي مل املف .مهتبوت مدعو مهيغ يف

 الباق متحم ريغ ًاردقو مربم ريغ ءاضق ناك هنأ نيبت

 .ليدبتلاو رييغتلل

 ريغ ردقلا نكلو ءريغتي ال موتحملا ردقلا نإ

 قحتسي اصخش نأ ىنعمب ءاعدلا هرّيغي دق موتحملا

 هبنتي هنكلو ءلجعملا باقعلا «هللا نم ءهروجفو هقسفب

 .هتلفغ نم تفتليو ءهتدقر نم ظقيتسيو «هتمون نع

 عوضخلاو «لاهتبالاو عرضتلاو ءاعدلاب هبر ىلإ هجوتيف
 ءالبلا هنع دري لب ءءوسلا هنع هللا فرصيف «عوشخلاو
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 موي لوأ نم هيلع ءاضقلا نإ ثيح ءًاماربإ مربأ دق يذلا

 عفترا طرشلا عفترا املف «هتلفغ رارمتساب اطورشم ناك

 : هك قداصلا مامإلا لوقي اذهلو «طورشملا

 هيلع بوتكم ءاعدلا كلذو .ءاضقلا ءاعدلا دري#»

 .«ءاضقلا هب دري يذلا

 : اكل لوقيو

 «لاجآلاب تومي نمم رثكأ بونذلاب تومي نم»
 . «رامعألاب شيعب نمم رثكأ ناسحإلاب شيعي نمو

 ثيداحأو ؛ميركلا نآرقلا تايآ تعجار اذإ تنأو

 نأ كل حضتا . كن ةمئألا تاياورو «ميظعلا يبنلا

 ام وه «موتحملا ريغو ؛موتحملا ريدقتلا» نم دوصقملا

 انئاملع ضعب ًاضيأ هراتخا دقو «.لصفلا اذه يف هانحضو

 . نيققحملا

 «ردقلاو ءاضقلا» نأ حضوت ؛«ىضم ام ىلع ةانب

 ىلاعت هللا هلعفي امم ناتعزنتسم «ةبسنلا اتفلتخم ناتقيقح

 نم دحاو لك ىلإ هسايقب لولعملا انظحال اذإف . هقلخ ىف

 :هردق اذكههللا نإ ”انلق ةللغ هازجأ

 «ةماتلا ةلعلا» يأ هتلع ءازجأ عيمجب انظحال اذإ امأ

 نم ارهظم ٍذئنيح ناكو ءهثودح ققحتو ؛هدوجو بجو
 . هناحبس هللا ءاضق رهاظم

 ءاضقلا» نأ وه «ةمدقملا هذه ىلع ةبترتملا ةجيتنلاو

 قزرلاو قلخلا نم ؛ىلاعت هللا لاعفأ رئاسك ؛ردقلاو

 . هناحبس هلل لعفلا تافص نم ءءايحإلاو ةتامإلاو

 ريبكلا هريسفت يف يئابطابطلا ديسلا لثم دقو
 ردقلاو ءاضقلا» ىنعم بيرقتل (7ص الج نازيملا)

 : يلاتلا لاثملا اذهب ءانناهذأ ىلإ «هريغو ءموتحملا

 نأب انم لك نقيتي «ليللا مالظ انيلع ميخي امنيح»

 ىرخأ ةرم ةقرشملا سمشلا علطتسو ؛يلجنيس ليللا
 نوكت نأ اضيأ لمتحن اننكلو .اهرونب ضرألا قرشتف

 رون انع بحسلا بجحتف «ةيحاض ريغ ةركب ءامسلا

 عولطو ليللا ءاهتنا نوكي ال ءاذه ىلعف . سمشلا

 نذإو ءانيلإ سمشلا ءوض لوصول ةماتلا ةلعلا» سمشلا

 لب ءًاموتحم ءاضق انيلإ اهرون لوصوب انؤاضق نوكي ال
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 سمشلا تقرشأ اذإ اميف «ًاموتحم ءاضقلا اذه حبصي امنإ

 اهرون لوصو حبصي ٍذئنيح ؛ ءيش اهنيبو اننيب لحي ملو

 . «ايمتح ايعطق انيلإ

 باتتك نع اهلقن تاياورب هلاق ام ىلع دهشتسا مث

 شايع نب دوعسم نب دمحم رضنلا يبأ «يشاعلا ريسفت»
 . ةثلاثلا ةئملا يف انئاملع نم «يدنقرمسلا يملسلا

 هريسفت ءازجأ ضعب يف عوضوملا اذه ثحب دقو

 . عجاريلف دارأ نمف « ةبعوتسم ةروصب ريبكلا

 :لوقنف ءرخآ ًالثم انه نحن برضنلو
 نويرامعملا نوسدنهملاو «نويئاصخألا ءاربخلا ماق

 مهو ناريإ يف «زد» دس وأ رصم يف «يلاعلا ٌدسلا» ءانبب

 ةنيعم ةدم ةيملعلا تابساحملا ىلع هتماقتسال نونهكتي

 هتردق ىف ديزي ام رومألا نم دسلل ضرعي نأ نكمي دقف

 نم ةلبنقب اهاحضو ةيشع نيب مدهني دق هنكلو  هماودو

 اذه نوكيف  اضارتفا - بورحلا نم برح يف لبانقلا
 هب عوطقم ريغ ًاقلعم ًالجأ دسلا اذهل هونيع يذلا لجألا

 . عقاولا يف

 «يهلإلا ءاضقلا» حوضوب مسقنا نأ دعب - ٍذئنيحو

 نأ مزاللا نم حبصي يعطق ريغو يعطق «نيعون ىلإ
 نم ءاضقلاب لصي ىتح ءاضيأ ءاضمإ ءاضقلا دعب نوكي

 .ةيرورضلاو ةيعطقلا ىلإ «هقلعتو هفقوت

 ضعب ىلع يلمي وهو « :52 اضرلا مامإلا لوقي

 : هباحصأ رابك

 .(هل درم ال يذلا كلذف ءهاضمإ ىضق اذإ»

 : ميسقتلا اذه ىلع لاكشإ

 اردقلاو ءاضقلا» يف ميسقتلا اذه مهضعب دعبتسا

 :لاقو «موتحم ريغ#و «موتحم مزال ىلإ

 تاياورلا يف درو ام لمحن نأ انناكمإب سيل

 ؛مربملا ريغو «مربملا ءاضقلاب ريبعتلا نم ثيداحألاو

 ىلع دري ذإ ءرخآ ىنعم نم دب ال لب . ىنعملا اذه ىلع
 : يلي امك نيلاكشإلا دحأ ميسقتلا اذه

 ١ هيناعم دحأ يف قبس امك  ؛ريدقتلا» ناك اذإ -

 ردقلاو ءاضقلا

 نإف «ملاعلا ىلع ةمكاحلا ةيعيبطلا ننسلا هذه سفن ينعي

 ليدبتلاو ريبغتلا لبقت ال ةيعطق ةيعيبط سيماون نئسلا هذه
 اهبابسأب الإ رومألا يرجي نأ هللا ىبأ ذإ ءطق ًادبأ

 ريغتم ريدقت يأ اهل نوكي ال ءاذه ىلع ًءانبو .ةيعيبطلا
 ناك اذإ ءالثم .ةيعطقو ةيمتح اهلك ريداقتلا نوكت لب

 لامكإ نم نكمت ةماعلا ةحصلا لوصأ يعاري صخشلا

 اذإ امأ . ةنس نيسمخو ةئام يأ ناسنإلل يعيبطلا رمعلا

 رمعلا فصن ىلإ هرمع للقت لوصألا هذه عاري مل
 نانوناق ناذه . ةنس نيعبسو سمخ يأ لماكلا ىعيبطلا

 امهدحأب صخشلا لمع اذإف ةماعلا ةيعيبطلا قيناوقلا نم

 ذإ ريغتم ريدقت نذإ انل سيلف ءاعطق ةجيتنلا هيلع تبترت
 . ةماعلا ةيعيبطلا دعاوقلا يف رييغت ال

 ىرخألا هيناعم ىدحإ ىلع  ؛ريدقتلا» ناك اذإو - "

 بابسألاو تالولعملاو للعلا ةلسلس سفن ينعي

 ثيح .يعطق ردقو ءاضق نذإ انل نوكي الف «تاببسملاو

 دعب ىتح لولعملاو ةلعلا نيب ليدبتلاو رييغتلا نكمي هنإ

 ةلعلا نوكت نأ لبق ةصقانلا ةلعلا ءازجأ نم ريثك لوصح

 اهيف ردقلا نوكي نأ ضرف يتلا دراوملا يف ىتحف «ةمات

 . موتحم ريغ حبصيف ريغتي نأ نكمي ًاموتحم

 :لوألا لاكشإلا باوج

 ميسقتلا اذه يف ريدقتلا ىنعم انضرف اذإ انأ حيحص

 (ةينوكلا سيماونلا) ««موتحملا ريغو موتحملا» ىلإ

 انه كالملا نكلو .تارورض ىلإ اهلك تاردقملا تبلقنا

 اذه يف كالملا لب «ىنعملا كلذ سيل ميسقتلا اذه يف

 ققحت طورش نإف «ةيجراخلا قيداصملا يه امنإ ميسقتلا

 نوكت دق (الثم يعيبطلا رمعلا) ؛ةيهلإلا ننسلا كلت

 هيف رفوتت يذلاف ءرخآ يف ةرفوتم ريغو لجر يف ةرفوتم
 هيلإ ةبسنلاب يعيبطلا رمعلاب ءاضقلا اذه نوكي طورشلا
 نإو طورشلا هيف رفوتت ال يذلا لجرلا امئيب ًايعطق ءاضق
 «رئامضلاو رئارسلا ىلع علطملا هللا ىلإ ةبسنلاب ناك
 هرفوت مدع ىلع اعلطم نوكي نم لك ىلإ ةبسنلاب كلذك
 لوألا ءاضقلا كلذ سكعب هيلع ًايضقم طورشلا ىلع

 نيعلطم ريغ نحنو انيلإ ةبسنلاب هنكلو ًاضيأ ًايمتح ءاضق



 ردقلاو ءاضقلا

 ةبسنلاب كاذو ءاضقلا اذه نوكي «هلبقتسمو هريصم ىلع

 . موتحم ريغ هيلإ

 ريدقتلا ميسقت يف نحن ملكتن امنيح «ماع لكشبو
 يه يتلا ةينوكلا نئسلا هب دصقن ال «هريغو موتحملا ىلإ
 ةيجراخلا قيداصملا يه دارملا لب .ًامئاد ةيمتحو ةيعطق

 يفو ءاهريصمو اهصئاصخ نم ريثك انيلع ىفخت يتلا
 ةينوكلا نئسلا هذه نم ةنس يأ قيبطتب ملعن ال عقاولا

 اذه ريصم نوكي ةيحانلا هذه نمف «هيلع ةموتحملا

 .ًاريغتم ًاردق انيلإ ةبسنلاب ًالثم صخشلا

 : يناثلا لاكشإلا باوج

 امك  تاياورلاو ثيداحألا نم ؛مهفن نأ نكمي ال

 نم ةعطاق ةيمتح موتحملا ءاضقلل  دقانلا اذه روصتي
 .فلاخملا فرطلا ققحت ناكمإ عفتري ثيحب ةيحان لك

 ردقلا نأ نم رثكأ تاياورلاو ثيداحألا نم مهفن ال لب

 ءاقب عم ءايمتح هطئارشو هللع ققحت ظاحلب نوكي دق
 لك يف لصألا لب .فلاخملا فرطلا ققحت ناكمإ

 وه امنإ تاذلاب دوجولا بجاو ادع اميف «بوجو»

 نم دوصقملاف ءنكمملا ىلع ضراعلا بوجولا
 ناكمإ يفانت ال يتلا ةضراعلا ةرورضلا يه انه ةرورضلا

 .اهفلاخي ام عوقو

 : ميسقتلا اذه يف ةصاخ ةيرظن

 باتك بحاص ريبكلا يمالسإلا بتاكلا ىدبأ دقو
 ريدقتلل ميسقتلا اذه 0 ةصاخ ةيرظن «ردقلاو ناسنإلا»

 مث «ميركلا ئراقلل انه اهرصتخن «ريغتملاو يعطقلا

 يف ةيرظنلا هذه صخلتتو .دقنلا نم هيف امب اهيلع يتأن

 :نيمسق ىلإ ةايحلا يف تادوجوملا ميسقت

 اهل نوكي نأ نكمي ال يتلا يهو :تادرجملا ١

 رثأتت الو ءدوجولا نم صاخ دحاو عون نم رثكأ

 . ةفلتخملا لماوعلاب

 تادرجملا  تادوجوملا نم لوألا عونلا اذه يفف

 ديب اهريصم نأ ىنعمب «نييمتح ردقلاو ءاضقلا نوكي -

 ريصم نأ امبو «لدبتت نأ نكمي ال يتلا ,ةديحولا اهتلع

 ًاضيأ لولغملل نوكي ل 'كلذلف «لولخملا دين لولعملا
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 . ايمتح ًاردن اهيف ردقلا نوكيف .دحاو ريصم الإ

 عون نم رثكأ هيف نكمي ام يهو : تايداملا - ”

 «ةفلتخملا تاريثأتلا لبقت لب ءدوجولا نم صاخ دحاو

 ةقاط لماوعلا ضعب اهيف رثؤتف «لماكتلا دادعتسا اهيف

 ًاناصقن ىرخألا لماوعلا ضعب اهيف رثؤت امئيب «ةوقو
 امك ؛لماوعلا فلتخم ةهجاومل ةدعتسم يهف ءالاوزو

 .رخآلاب هريغ لماوعلا دحأب اهرثأت نوكيو

 «ناولألاو تارييغتلا لبقت يتلا تايداملا هذه يفف

 ردقلاو ءاضقلا نوكي ال «ةكرحلا نوناق تحت يوطنتو

 لب اهريصم نيعي ال ءاضقلا عون نأ ىنعمب «نييمتح

 اهنأ امبو للعلا ةيعونل ًاعبات نوكي لولعم يأ ريصم
 ةيأل نكميف ريصملا نم ةفلتخم عاونأ اهل نوكي ةفلتخم
 تالامتحالا تناك املكو ,.ىرخألا لحم لحت نأ ةلع

 . رثكأ ريصملا عاونأ ناك رثكأ

 ةفآ اهبصت ملو «مئالملا وجلا تفداص نإ ةرذبلاف

 اهنكلو .اهلامك ىلإ تلصوو تمن ؛تانابنلا تافآ نم

 ةفآب اهتباصإ عم وأ «ةمئالملا لماوعلا دحأ نادقف عم

 ةدامللف . . .اذكهو .لامكلاو ومنلا عيطتست نلف «ةفلتم

 , ةفلتخم لاكشأب لكشتت ىهو ؛طورشلا فالآ ةيعيبطلا

 .. طئارشلا هذه فالتخال ًاقفو

 ملألا هسفن يف دجيف صخش ضرمتي ةصاخ ةلعلف

 ةلعلا كلت نم ءاضقلا اذه أشن امنإو «لازهلاو فعضلاو

 . عجانلا حجانلا ءاودلا ضيرملا اذه لوانت اذإف . ةصاخلا

 اريصم» لولعم اهلو ةلع ريقاقعلاو ةيودألل هبرش عمف
 . ضيرملا اذه «ريصم# ريغتيف ءرخآ

 دحاو لك هاطعأف ؛نيبيبط ضيرملا اذه عجار ولو

 .ةكلهم ةخسنف ءرخآلا ةخسن فلاخت ةخسن امهنم

 ناتفلتخم ناتلاح ضيرملا راظتنا يفف . ةيجنم ةخسنو

 نم ةددعتم عاونأ انه هل نوكيف .ءاش امهيأ رايتخا هلو

 ول ءرخآلا لحم لحي نأ اهنم لكلو ءردقلاو ءاضقلا

 اذه برشي امدنعف «هل ةقفاوم تءاجو لماوعلا تريغت

 ملولو .ردقو ءاضقب هتاجنف «حجانلا ءاودلا ضيرملا

 كرلس لك اذكهو .ردقو ءاضقب هتومف «تامف برشي
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 لكشب نكل ءردقلاو ءاضقلا راطإ يف وه هنم ردصي

 هبلست ال ةروصب تالولعملاو للعلا ةلسلسب طبتري
 نيذه نم دحاو يأ ضيرملا رظن يف سيلف نذإ . هرايتخا

 ىدحإ راتخي ةلاحم ال وه ناك نإو ءًايمتح نيريصملا
 رايتخا ىقبي امهادحإل هرايتخا عم هنإف «نيتخسنلا

 .اظوفحم ًادوجوم ةفلاخملا ةخسنلا

 لحي نأ اهنم لكل ءءاضقلا نم ةددعتم عاونأ انهف

 هل ةقفاوم تءاجو لماوعلا تريغت ول هرخالا لحم

 .ًاضيأ هللا ءاضق نم نوكي لدبتلاو رييغتلا اذه سفنو

 ناسنإلا ةزيم

 كلتمت يتلا ثداوحلا كلت نم ةيناسنإلا لاعفألاو

 اهنم يتلا للعلا فالآب طبترت ًاضيأ اهنأل ءًايمتح ًاريصم
 صخشلا نم ةرداصلا ةدارإلا نم ةفلتخملا عاونألا هذه

 ةدوجوملا تاناكمإلاو تالامتحالا عيمج نإ ذإ .دحاولا

 يف ةدوجوم «ناويحلل يزيرغلا كولسلاو «تابنلا ومنل

 ةدارإلاو للعلا دوجو ىلإ ةفاضإلاب «ًاضيأ ناسنإلا

 .ناسنإلا دنع حيجرتلا ةوقو ةيقلخلا

 موتحم ردقو ءاضق ًاضيأ نوكلا يف انلو :لوقي مث

 «نميوحلا» نم ةدحاولا ةيلخلا نأ ًالثمف ءموتحم ريغو
 لكشت «ةدحاو ةيلخ نم رثكأ هسفنب لكشي ال يذلا

 «ةصاخ ةثوروم تافص هيف دجوتو ةنيعم ةنيط لفطلل

 نم ةيلخلا هذه تناك ولو .دعب اميف هلبقتسم يف رثؤتس

 .ىرخأ ةأرما ةضيوب عم حقالتت لجرلا اذه نم نميوحلا

 ىرخأ ةنيط نميوحلاو ةضيوبلا هذه نم نوكتي ناكل

 رخآ ريصم هل ناك عبطلابو «لفطلا اذه ريغ رخآ لفطل

 نوكت دعب نكلو . . لفطلا اذهل رضاحلا ريصملل رياغم

 اهل ىرخأ ةنيطب اهليدبت نكمي ال ءريصم نم اهل امب ةنيط

 ريصم هتنيط نّوكت دعب لفطلا اذهل نوكي يأ ءرخآ ريصم
 .همأ محر يف هلماكت لحارم نم ريثك ىلإ موتحم دحاو

 تاياورلا ةنسلأ ضعب يف هنع رّبع محرلا نأ ىرن كلذلو

 «ءاضقلا حاولأ نم حولا» هنأب

 ةيرظنلا هذه دقن

 ًاحيحص ًاميسقت ناك نإو ءميسقتلا اذه نإ

 ردقلاو ءاضقلا

 0 ءاميكحو

 ىلإ ءاضقلا ميسقت ىلإ ع تانلورلا

 نع (517١ص ١ج يفاكلا لوصأ) يف ام كلذ نم

 هتلأس : تت رفعج وبأ لاق :لاق نارمح نع «ةرارز

 « مني َئَسُت لبو الَجأ َىَصْتال : لجو رع هللا لوق نع
 :لاق

 .«فوقوم لجأو موتحم لجأ :نالجأ امه»

 ًالوأ اهانيب ىتلا انتيرظن ىلع ةياورلا هذه ليلحت نإف

 ولخي ال ةيناثلا ةيرظنلا هذه ىلع هنكلو «ميكحو حضاو

 . فسعت وأ فلكت نم

 كلذل هتط نينمؤملا ريمأ مامإلا باوج اذكهو
 لاقف ردقلا نع نيفص نم هفرصنم يف هلأس يذلا خيشلا

 ١ !'لجأ» : د كل مامإلا لاقف ؟ردقو هللا نم ءاضقبأ

 لاقف .ىئانع بستحأ هللا دنع :لجرلا لاقف

 ًاردقو ءًامتح ءاضق ناك هنأ نظتو» : ةلئقع مامإلا

 «؟ًامزال

 ءاضقلا نم دوصقملا نأ ديؤت ًاضيأ ةياورلا هذه نإف

 . ثحبلا لوأ يف هانّيب ام وه ءموتحملا ريغو موتحملا

 ردقلا يلايلو كرابملا ناضمر رهش ةيعدأ اذكهو

 : ةميظعلا

 نم ءردقتو يضقت اميف لعجت نأ كلأسأ ينإ ّمهللا»

 ال يذلا ءاضقلا يف ميكحلا رمألا يف «موتحملا رمألا

 .«مارحلا كتيب جاجح نم ينلعجت نأ لدبي الو دري

 ةيرظنلا ىف هانّيب ام ىلع ةيعدألا هذه لثم ريسفت نإف

 دقعم ةيناثلا ةيرظنلا هذه ىلع هنكلو ءًادج حضاو ىلوألا

 !فسعتم فلكتم

 .ليعامسإ هدلو حبذب ميهاربإ هللا رمأ اذكهو

 ىف هدرونس ام اذكهو . سنوي باحصأ ةصق اذكهو

 .هانلق ام ديؤي كلذ لك .ريصملا



 ردقلاو ءاضقلا

 ةثلاث ةيرظن

 ريغو موتحملا ىلإ ردقلاو ءاضقلا مهضعب روص دقو
 «ةايحلاو نوكلا ىلإ ناسنإلا رظن ةهجو نم «موتحملا
 ءاضقلا نإ :لاقف ءامهيلإ ردقلا ميسقتل ًاسايقم اهلعجو

 ءاهرييغت رشبلا عيطتسي ال يتلا رهاوظلا يه «موتحملا

 صئاصخلاو تافصلا نم ريثكو ؛يئارولا نونجلاك

 ءاضقلا امأو .اهرييغت ناسنإلا عيطتسي ال يتلا ةيرشبلا

 نم هيف هرثأ هدقفي نأ ناسنإلا نكمتي ام وهف «مربملا ريغ
 لقتنتسف «أبنذم ًائيند بألا ناك اذإ امك «ةايحلا رهاوظ

 ةناهملاو ةسخلاو ةءاندلا نم اهيف امب ةيثارولا هتافص

 .ةريغتم ريغ تسيل اهنكلو ءهدلو ىلإ يصاعملاو

 :ةثلاثلا ةيرظنلا هذه دقن

 نم ردقلاو ءاضقلا ىلإ ترظن ءةيرظنلا هذه نإ

 نأ نيح يف ءطقف ةايحلاو نوكلا ىلإ ناسنإلا رظن ةهجو
 .دروملا اذه يف ةماع تاياورلا

 ءاضقلا ءاعدلا ريغي فيك

 ءاضقلا يف دوهيلا دقتعي ناك امم مغرلا ىلع

 رييغتلا لبقي يهلإلا ريدقتلا نأ مالسإلا نلعأ ءردقلاو

 ناسحإلا وأ ةقدصلا وأ ءاعدلا نوكي نأ ىسعف «ليدبتلاو

 رييغتلا اذه نأو ءانتاردقم نم ريبك مسق رييغت يف أببس

 ردق يذلا وه هنإف .ًاضيأ ىلاعت هللا ءاضق نم نوكي ًاضيأ

 لمعب هيلإ انمدقت وأ «هانوعدو هيلإ انلبقأ اذإ انأ انل

 .انرئاصم انل لَّدبو ءانتاردقم انل رّيغ «حلاص

 ِتااَمَول ةيآلا هذه ريسفت يف نورسفملا ركذ دقو

 ال هنأ نودقتعي اوناك دوهيلا نإ : : 4كم ًاولعم ِهَللأ دي دوهلا

 امنيح هنأل ءردقلاو ءاضقلا يف ليدبت وأ رييغت يأ قرطتي

 لدبي الو ريغي الف حارتسا مث رومألا ردق قلخلا قلخ
 كلذ ىضتقمو ءأعطاق ءاضق كلذب ىضق امَْنِإ هّنأ ىلع

 . !هدي نم اهرمأ جورخ

 ةعامج نآلا ةيدوهيلا ةفارخلا هذه سفن ددري اذكهو

 ءاعدلا لعفي نأ ىسع ام «نولوقيف «نيبرغتملا انبابش نم
 ءاونألا تناك اذإ هلإف !؟ىضرملا ءافشو راطمألا لوزنل

 نكت مل اذإو «لطهتسف راطمألا لوطهل ةدعاسم ةيوجلا

1١ 

 ال مأ ءاعد كانه ناك ءاوس .لطهت الف ةدعاسم عاضوألا

 ناك اذإ هنإف ضيرملا ءافشل ءاعدلا اذكهو .نوكي

 «ريقاقعلاو ةيودألا لوانتب ىفشيسف ءافشلل ًالباق ضيرملا

 ءاودلا هعفني ال فوسف اذه فالخ ىلع رمألا ناك اذإو

 !ءاعدلا الو

 ربلا لامعأ نم ًاريثك نإف «ةديقعلا هذه ىلع ًءانبو

 ءوسلا انع درت نأ نكمي  انتديقع ىلع ًءانب يتلا ريخلاو

 ءرشلا نم هللا ءاش ام انع وحمتو ءءاضقلا نم ءالبلاو

 لامعألا هذه . ريخلا نم انل هللا ءاشي ام هلدب تبئتو

 ين هل رثأ ال امم  ةيدوهيلا ةديقعلا هذه ىلع  حبصت

 امو ءريغتي ال ردقلا نإف ءريصملاو ردقلا ريسم رييغت

 ةرورضلاب هموي يف ققحتي نأ دب ال موي لوأ نم تبث
 لاهتبالاو ءاعدلاو عرضتلا ىلإ ةجاحلا امف نذإ ةعطاقلا

 ىلإ عفادلا امو ؟هيلإ يعادلا نوكي اذامو ؟ىلاعت هللا ىلإ

 اذامف ؟نيكاسملاو ء هرقفلا ىلع قدصتلاو ماحرألا ةلص

 بح ىلإ مله نكلو ءردقلا نم هذه ريغت نأ نكمي
 ديف كلذلو «ىمعأ ًابح تاذلا بحو ء.ًامج ًابح لاملا

 ءانبأ نحنو انكلو ؛ءاينغأ نحنو ريقف وهو «ةلولغم هللا

 هلا بعش نحنف :يلاتلابو ؛«هؤايلوأو هؤابحأو هللا
 !راتخملا

 ةلطابلا معازملا هذه ىلع ميركلا نآرقلا دريو
 ل ةيف

 726 يومم ع -8 ممم رار 00 ا

 َكينم َّمُهَللا ٍلقطو 4 َفِيك قفنب ٍناتطوسبم هاَذِي لبأ»
 200 ا ءوعمضص ممل مص ص نس ع 0-0. موعم

 نم ٌرِحبَو ُءاَمَت نَّكِم َكلامْلا ٌءنَبَو هَمَك نم كللملا َقْؤَت ِكْلَمْل

 وي ّنَح كم يو رشنأ لب كيد مكتب مك لك» را ساصوإ ماس ©

 00 نإ انذاه تيل اما 00 د هَل
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 :ريغتي ال امو «ردقلا نم ريغتي ام

 الامو ردقلا نم ريغتي ام فرعن نأ نآلا انيلعو

 , :لوقنف ؟ريغتي

 هللا ملع قباس يف تاردقملا نإ :انلق نأ قبس

 :نيعون ىلع «يلزألا
 ال يرورض يعطق وه لب ءطق ريغتي ال يذلا ردقلا

 هللا ةئيشم نإف «ليدبت الو هيف رييغت الو هنع صيحم
 :الثمف ءًايعطق نوكي نأ هب تقلعت دق ةيلزألا

 لكل ردق كلذكو 4اَردَق ِءْىَس ْلكِل ُهَلأ َلَعَج َدَنا9 :أ
 ًادودحم ًانيعم ًارمع هل نإف ناسنإلا اذكهو ءأرمع ءيش

 بوما ُةَقيآَد ف لص نإف ءًادبأ توملا نم هل رفم ال

 نإ لث» 469 هرم ادب ٌدتنِف ريف رشي حي
 لع لإ نو ّث ٌمُكبقلُم ُمَنِو هني توري ىذا َتْوَمْل
 ىف ْمُك لو ثمل كرب اًوكت انأ» 4وَدَشلاَو بقل
 2 هرم مو ورع
 ٠ 4و ديس عش

 ةايحلا هذه يف ءيش لكل هللا ردق كلذكو :ب

 اهيلع يتأيس اهنإف ؛ةيسمشلا ةموظنملا هذه ىتحو ءاتوم
 )و اََبَع نم لكل :رثأ الو نيع اهل هيف نوكي ال موي
 (9 تريك شمّتلا اذإ» 4( راركولاَو كل فذ كير ُهََو قبب
 همس اًذإ » * () َتريس ُلاَجْلَ اَذإَو 29 تردكنأ موج اَذِإَ

 اَدإَو 29 ترجف ُراَسبلا اًذإَو (90 ترتنأ باكوكلا اَذِإَو (يو) ترطفنأ

 هَل اًدإ © «واك ارز ُضْرَأْل ِتزُْر اًذإ م 49 ترس روبقلا

 .؟9ْنَّنْحَو ابيل ْتِدََو () تَقَتنَأ

 موي نيرفاكلاو نينمؤملا نم لكل ردق كلذكو :ج

 . 4ٍريعّسلَأ ىف ُقيرََو هنأ ىف ٌنيِرْهظ :ًاباسح ةمايقلا

 ءءاعد وأ لمع يأب ريغتي ال امم تاردقملا هذهف

 تاياورلا ىف ءاعدلا ةباجتسا طورش ىف درو كلذلو

 ىلع وأ «لاحملاب ءاعد ءاعدلا نوكي ال نأ «ثيداحألاو

 ننسلا نم سكعلا ىلع وأ «ءايشألا ةرطف فالخ

 . هقلخ يف هللا ةئيشم فالخ وأ «ةينوكلا

 لدبتت وأ ريغتت نأ اهيف لمتحي يتلا تاردقملا  ؟

 :الثمف هللا نذإب

 ردقلاو ءاضفلا

 نأ  رييغتلل لباق ريدقتب  دبعل هناحبس هللا ردقي

 امك  هنكلو .تومي نأ ىلإ ًاضيرم وأ ًاهيفس نوكي
 هتلاح رارمتساب طورشملا ريغتملا ريدقتلا نم  انفلسأ

 عرضت وأ «ةبوت وأ ةبانإ نود نم اهيلع وه يتلا ةيداعلا

 رخآ صخش ءاعد ىتح وأ ,.عوضخو عوشخ وأ لاهتباو

 هيلع وه ام ىلع ىقب نإ صخشلا اذهف . ءافشلاب هقح ىف

 هبر ىلإ بانأ نإ هنكلو .لوألا ءاضقلا نم دب الف

 رهاط ةينلا قداص نمؤم هئافش ىف اعد وأ ءباتو

 . هئاضق ّدر وأ هردق رييغتب هللا ىضقي دق ٍذئنيحف «ريمضلا

 وأ ءاعد نم حلاصلا هلمعب اذه دجو دق نوكي امأ وهف

 .هقح يف هريغ ءاعدب وأ «محر ةلص وأ ةقدص

 مكحيس ريصم يأ لزألا نم ملعي ناك هللا نإ «معن

 هل وعدي وأ ,بوتيو بوني هنإ لهف «لجرلا اذه ىلع

 وأ .«نمؤم ءاعد رثأ ىلع ريصمب ًاريصم هليدبت ناكمإ

 . نمؤم ىلإ ناسحإ
 ؟ءاضقلا ءاعدلا ريغي فيكو

 رييغت ناكمإب نودقتعي ال «ًافنآ انركذ امك دوهيلا ناك

 ةلص وأ «ةقدصلا وأ .ءاعدللام نولهجيو .ردقلا

 يف نمؤم ءاعد وأ .«نمؤم ىلإ ناسحإلا وأ .محرلا

 رثألا نم «ريخلاو ربلا لامعأ نم كلذ ريغ ىلإ ءهقح

 نولوقي نيذلا نودقتني مهنإف كلذلو ردقلل ريغملا

 : ةطسفسلا هذهب «كلذب

 ىدحإ نم «هقح يف وعدن نحن مث «ءاودلا لوانتيو

 : نيتلاح

 قباس يف ةحصلاو ءافشلا هل ًابوتكم نوكي نأ امأف

 هل اذه انئاعد يف ةدئاف الف ٍذئنيحو .يلزألا هللا ملع

 !ةحصلاو ءافشلاب

 . ءانفلاو توملا هيلع بتك دق نوكي نأ امأو

 هنإف ءهريصم رييغت يف ءاعدلل رثأ الف ٍذئنيحو

 :لوقنو همالك نم لوألا ىشلا هباوج يف راتخن انإف



 ردقلاو ءاضقلا

 سيل نكلو .ءافشلاب هل بوتكم ضيرملا نأ ضرتفنل
 نم ةلسلسب طورشم قلعم وه لب ءازجنم اقلطم اذه
 للعلا هذه ىلع لصحن نأ انيلعو !ءاعدلا اهنمو للعلا

 . ءاعدلا اهنمو

 ضيرملا ةعجارم يف ًاضيأ مالكلا اذه يتأيو

 :ءاودلا هلوانتو بيبطلل

 امف ءءافشلا هل بتك دق ضيرملا اذه نوكي نأ امإف

 ؟بيبطلا ةعجارم يف هتجاح

 ةدئاف امف ءتوملا هيلع بتك دق نوكي نأ امإو

 ؟ءاودلل هلوانتو بيبطلل هتعجارم

 بتك هنأ ضرتفن اّنإف دحاو نيدروملا يف انباوجو

 نمف «هبابسأو هللعب ًاطورشم نكلو ءافشلاب ضيرملل
 . ءاعدلا اضيأ هللع نمو ءءاودلاو بيبطلا هبابسأ

 ةهبشلا هذه لاطبإ ىف ةليمج تاملك ثيداحألا ىفو

 اورشن دق اوناك دوهيلا نأ اهلالخ نم دافتسي «ةيهاولا

 اولأس امنيح «نيملسملا نيب ةهبشلا هذه

 ردق نم اهنإ» :لاق «ءاعدلا 1 و هللا لوسر

 . (هللا

 بابسأ نم ءزج هسفن دح ىف وه ءاعدلاف نذإ

 ءًاضيأ ريدقتلا راطإ نمض نت لحادوون . الثم ءافشلا

 هيلع ًابوتكمو «ضرملا هيلع ًابوتكم نوكي دق ضيرملاف
 «ءافشلاب نمؤم هقح يف اعد وأ هسفنل اعد اذإ هنأ ًاضيأ

 .هافشو هءاعد هللا باجتسا

 يف ءاعدلا ريثأت ىلإ ةْمَِظ قداصلا مامإلا راشأ دقو

 : لئغ لاقف ءءاضقلا رييغت

 هيلع بوتكم ءاعدلا كلذو ءءاضقلا دري ءاعدلا نإ»

 . «ءاضقلا هب دري يذلا

 رييغت رثأ ءاعدلا يف لعج يذلا وه هللا نإ :لوقي

 نأ هعم ردق ءردق ام ةرم لوأ ردق يذلا وهف ءءاضقلا

 ىلإ هجوتلاب هريمض رهطو «باتو بانأ اذإ دبعلا اذه
 0 ءًامركو ًالضفت همعنو هتمحر قحتسا «هبر

 أ أوُحَمَي## .ناث ردق ىلإ لوألا ردقلا نم هيلعام

 .«بئكحلا ُهأ :هَدنِعَو ُتِِقو هع

 لاح

 مهفل فل نمو دوهبلا نإ :لوقلا ةصالخو

 دق هللا ىلإ لسوت نم رثكأب سيل ءاعدلا نإ :نولوقي
 يف وه نوكي نأ امأ !رثكألا ىلع ريمضلا ةراهط بجوي
 ثداوحلا دوجو بوجو يف بابسألا نم ًاببس هتاذ دح

 !الف ةايحلا يف

 هتاياورو هثيداحأو هتايآب رصأ مالسإلا نأ نيح يف
 ثداوحلا دوجو بوجو بابسأ نم ًاضيأ ءاعدلا نأ ىلع

 نأو «لولعملا لوصح نم ًاصاخ ًارثأ هل نأو .ةايحلا يف

 لوصحل بابسألا نم ببسك هب لسوتي نأ دبعلا ىلع
 .بولطملا

 : ءاعدلا رثأ يف رمألا رسو

 ضيفلا نأ وه .ءاضقلل ءاعدلا رييغت يف ببسلاو

 برقت املك صخشلا نأو ةزحملا ةقايلب طونم يهلإلا

 نأ امبف .ربكأ ًافطلو ةمحر قحتسا ءرثكأ ىلاعت هللا ىلإ

 نم عبني امنإ حلاصلا لمعلا عاونأ نم نم عون لكو ءاعدلا

 7 ىلع هبحاص دجي نأ دب الف «ةرثأتم ةيونعم حور

 .هؤاعد باجتسي انه نمو «ىلاعت هللا ىلإ ًاصاخ ًابرق
 .هؤاضق هحلاصل ريغيف

 :لاقف ىنعملا اذه ىلإ ميركلا نآرقلا 0

 نإف © ءدِلْضَم نم ْمُدبِرَيَو تحلل أولو اوم مانيلا ُبيِجَتْسيَم ١
 مهر سود لل كب

 ءحلاصلا لمعلاو ناميإلا رثأ نم اذه نأو «تاحلاصلا

 «هؤاعد اهب باجتسي ةصاخ ةيحالص هبحاص بهي يذلا

 .هؤاضق اهب ريغيو

 ؟نوبرغتملا لوقي اذام

 نيفقثملا انبابش ضعب  ٍذئنيح  انيلإ مدقتيو
 ةروصب نكلو «ةيدوهيلا ةهبشلا هذه» سفنب «نيبرغتملا

 يف نيفوتلا نوكي فيك باب نم دقنلا لخدي هنإف «ةيرغم
 :دعانتم ريغ تناك نإ اهنإف !؟ةيعيبطلا للعلاو ةيعدألا

 امف ةنعاسم تناك نإو ؟ءاعدلا ةدئاف امف ءءاعدلل

 ةروصب انه عوضوملا ثحبن نحنف كلذلو ؟هيلإ ةجاحلا
 :لوقنف ةحورشم



 : ةهبشلا ىلع باوجلا

 ىلع يونعملاو هنم يداملا يهلإلا ضيفلا لوزن نإ

 ءمولعم نيبم اهضعب طورشب طورشم هدابع نم دحأ

 ىلإ ةفاضإلاب ملاعلا اذهل نإف .مولعم ريغ مهبم اهضعبو
 .ىرخأ ةمظنأ ةيداملا ةمظنألا

 نم ءاعدلا بادآ يف درو امم ًايلج اذه حضتيو

 نأ «ءاعدلا لبق يعادلل بودنملا نمف ءًاضيأ تاياورلا

 ركشب مث ؛هلوسر ىلع ةالصلا مث «ىلاعت هللا مسبب أدبي

 مث «ةنطابو ةرهاظ همعن نم هيلع معنأ ام ىلع ىلاعت هللا

 هئاعدب أدبي مث ءاهنم هناحبس هللا رفغتسيف هيصاعم ركذتي
 لوزنل ةبولطملا ةيحالصلا زارحإل تامدقم اهلك هذهو
 صضعب يف درو دقف . .هناحبس هنم هيلع ضيفلا

 ّنأل «هال بلق نم ءاعدلا بيجتسي ال هللا نإ) :تاياورلا

 برق ىلإ بلقلا اذهب برقتي نأ عيطتسي ال يهاللا

 . هناحبس هنم هيلع ضيفلا لوزنل لهؤي الو .برلا
 ةهبشلا ىلع ةحضاولا ةباجإلا لواحن نحنو انه ىلإ

 هذه تلئثمت اذإ مقافتيس رمألا نكلو .ةيهاولا ةيدوهيلا

 انكاردإ نع ةجراخ .نيبرغتملا انبابش ناهذأ يف ةهبشلا

 ىلع ريثأتلا نم رفاو مهس ةمظنألا هذه لكلو ءانروعشو
 ىلع دهاش ريخل ميركلا نآرقلا نأو «يريثألا ملاعلا اذه

 ءانساوحو انساسحإ نع ةجراخ تارثؤم نوكلا يف نأ

 :ًالثم لوقي نآرقلاف !انريكفت نع ىتح ةديعب نوكت دق لب

 . « )نأ تررمْلاَم (نيلاقبس تعيس (7)

 ؟رومألا هذه امو «انَأ ٍتريَرمْلَك# هذه ام ىرت ايف

 كانه نأب ناعذإلاو ءهب ناميإلا بجي عوضوم هنإ
 ماه رود هل ءرخآ ًاماظن يداملا ماظنلا اذه ىلإ ةفاضإلاب

 .ملاعلا اذه رومأ ةرادإ يف

 ىتلا رومألا هذه نم ءاعدلا نوكي دقف اذه ىلعو

 ؟ يبس سامو ؟«تاربدملا» كلت هيجوت يف رثأ اهل

 كانه نأ نعذن نأ بجي انكلو ءانع روتسم كلذ نإ

 رومأ ربدي رخآ ًاماظن «يداملا ماظنلا اذه ىلإ ةفاضإلاب

 . ملاعلا اذه

 ردقلاو ءاضقلا

 ةداملا ىوس هينيعب ىري ال يذلا يداملا نكلو

 اذه ادع ام رخآ ماظن كانه سيل :لوقي يذلاو ءايمعلا

 ئزهتسملا نيعب الإ «ءاعدلا» ىلإ رظني ال «ماظنلا

 عاضوأ رييغت يف هل ريثأت يأب دقتعي ال هنإف .رخاسلا

 اذإ «هسفن ىف لوقي هنإ «عمتجملا ىتح لب «ملاعلا

 ءراطمألا لوزنك ةرهاظ ةيأل ةرفوتم ةيعيبطلا للعلا تناك

 وأ ةرهاظلا كلت ققحتت ةلاحم الف ء«ضيرملا ءافشو

 ةرفوتم ريغ تناك اذإو .عدن مل مأ انوعد ءاوس «ةثداحلا

 نوكيو !عدن مل مأ انوعد ءاوس نيلاحلا يف ققحتت الف

 ! !رثأ الب ًاوغل ٍئنيح ءاعدلا

 ماظنلاب هيف دقتعي يذلا تقولا سفنب يهلإلا نكلو
 قلخ رشابي ال هللا نأ هعم دقتعي «ملاعلل يعيبطلا

 نع ثداوحلا دجوي امنإ هنإ لب «ملاعلا يف ثداوحلا

 وهف .ةيونعملاو ةيداملا اهللع داجيإو اهبابسأ قيرط
 اهنع ربع يتلاو «ةرهاظلا ريغ للعلا نم ةّدعب دقتعي  نذإ

 ناسل ىف اهنع ريبعتلا درو ىتلاو «تاربدملاب» نآرقلا

 قرت ا روك . «ةكئالملاب» تاياورلاو ثيداحألا

 يف رصتقي ال ذإ .هدقتعم ىلع ًاصقان يلقعلا رصحلا اذه

 اهئارو نم ىري لب ءطقف ةيداملا للعلا كلت ىلع للعلا

 كلت دعاست نأ دب ال وهال روش فرقا ةراوتعج املأ

 اهببسب لصت ىتح «ةرهاظلا ةيداملا للعلا هذه مظنلا

 .دابعلا ىلإ ةيهلإلا فاطلألا

 ةرهاظ ريغ ىوقلا هذه نأ امب :لوقنف اذه ىلعو

 هلاهتباو ناسنإلا ءاعد نوكي نأ دعبتسن ال كلذل ءانيلع

 حلاص ىلإ ىوقلا كلت هيجوت يف ًارثؤم هعرضتو
 .ناسنإلا

 ماظن ةلسلس نم ءزج ءاعدلا نإ :لوقن رخآ ريبعتبو

 ريغ للعلا ريثأت ةيفيك ملعن انأ امكو «لولعملاو ةلعلا

 «ثداوحلا يف اهريثأتب ملعن كلذ عم انكلو ؛ةرهاظلا

 ماظن عومجم يف ءاعدلا ريثأت ةيفيكب ملعن ال كلذك

 نم ريثك يف ءاعدلا نأ لامجإلا ملعن اننكلو ؛ةلعلا

 .ةنّيعملا ةثداحلا ةلعل المكم ًاءزج نوكي نايحألا

 داوس اهلوادتي يتلا زارحألا نع هين يبثلا لكس



 ةيهاش بطقلا

 نأ عيطتست اهنأ لهو «ءافشتسالا اهب نودصقي سانلا

 ؟(درت لهاهب ىفشتسي ىقر) :اولاقف ؟ردقلا ريغت

 نأ اذهب ربخأف «هللا ردق نم اهنإ» :لوقي كلو باجأف
 نأ ردق امك هللا نإف «يهلإلا ردقلا نم ءزج ًاضيأ ءاعدلا

 هيفشي نأ رذق كلذك «ءاودلا هبرش ببسب ضيرملا ىفشي

 . ءاعدلاب

 (ةكلمملا) ةيهاش بطقلا

 ءازجأ ىلع تماق دق ةكلمملا هذه تناك امل

 نأ انب نسحي دنهلا بونج  نكدلا ةبضه نم ةعساو
 اهتيفارغج ضعب ضرعتسنو ةبضهلا هذه دنع ًاليلق فقن

 .اهخيرأتو

 ةيتيركسنسلا ةظفللا نم (نكدلا) ةملك لصأو

 لدت نآلا ىلإ لازت امو ءبونجلا ينعتو (ةنشكد)

 ىلع قدأ لكشبو ءدنهلا يف يبونجلا مسقلا ىلع

 ةثلثملا نكدلا ةبضهب ةامسملا ىربكلا ةبضهلا

 لوهس) ةيلامشلا لوهسلا ةقطنم بونج «لكشلا
 ةيبونجلاو ةيبرغلا ةفاحلا نوكتتو (دنسلا  جناغلا

 يبرغلا لامشلا نم دتمت تاعفترم نم ةبضهلل ةيبرغلا

 تاغلا تاعفترم مساب فرعتو «يقرشلا بونجلا وحن
 ةفاحلا امأ ءرابيلم لهس اهءارو ةكرات «ةيبرغلا

 يتلا ؛ةيقرشلا تاغلا تاعفترم مساب فرعتف «ةيقرشلا

 «بونجلا ىتح جناغلا اتلد نم لحاسلا ةازاومب دتمت

 لهس لاغنبلا جيلخ نيبو «تاعفترملا هذه نيبو
 لامش يف ةيلبج لسالس ةعومجم كانهو «لدنمورك

 ربتعت يتلا «اروبتاس) لابج ةلسلس يه ءةبضهلا

 حوارتيو ءاهبونجو دنهلا لامش نيب ةيعيبطلا دودحلا
 قوق م١0٠1 ٠١ نيب ةبضهلا عافترا يطسو

 اهنم «ةريثكلا راهنألا ةبضهلا قرتختو ءرحبلا حطس

 ام اهنمو ءادابران رهن لثم .ءبرغلا وحن يرجي ام

 دالبلا تعنتو ءانشيرك رهن لثم قرشلا وحن يرجي
 .ةريزجلا هبشب رهنلا اذه نم بونجلا ىلإ يتلا
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 زوريف يخأ نبأ نيدلا ء"الع ماق ما ماع يف

 . يركافد ةكلمم ورغي هتنبا جمزر يرلهدلا يجلخلا

 تناكو .ىلهدل ةيزجلا ءادأ ىلع رادنجامارلا ربجأو

 دهعلا كلذ ىف ناتيسيئرلا ناتيبونجلا ناتكلمملا

 :امه

 ةرسأاهمكحتو ءارتشاراهم وأ يركافد ةكلمم

 مظعأ نم تناك ةريخألا هذهو هناكنلت ةكلممو ءاقدايلا

 ةرسأ اهمكحتو (لكنرو) اهتمصاع «نكدلا كلامم

 نم (انوي)و قرشلا نم (كتانرك) اهدحتو ءايتكاك

 (روبكان)و .ءبونجلانم(روسيم)و «برغلا

 .لامشلا نم (سيدناخ)و

 رجلخل 1 ١ نيدلا ءالع ةوزغ نم نرق عبر دعبو

 تمضو «م8١117 ةنس ىلوألا ةكلممل اتّلحمضا

 تعستا دقف بونجلا ىف امأ ءىلهد ىلإ اهيضارأ

 ماع يفو «قلغت نب دمحم ةدايقب ةيمالسإلا تاحوتفلا

 ناخ نسح ةدايقب اونكمتو .هداوق هيلع ضفتنا م51

 لالقتسا ديطوت نم ةينمهبلا ةنطلسلا سسأ يذلا

 . نكدلا

 لوألا دمحأ مكح ىلإ هناكنلت ةكلمم تعضخ مث

 ماع يفو ١575 2١575 ماع ةرسألا هذه دارفأ دحأ

 ىرع ككفت ىلإ هاش نمهب ةلالس فعض ىدأ

 : ىه ةلقتسم كلامم ةدع ىلإ 675١و

 ١ رارب ىف ةيهاش دامعلا ةكلمملا )١595 

 /١161م(.

 - )١1950 ركن دمحأ يف ةيهاش ماظنلا ةكلمملا -؟

 .(م15

 - )١590 روباجيب ىف ةيهاش لداعلا ةكلمملا “”

 .(ماكحك

 3 )١5917 ردب ىف ةيهاش ديربلا ةكلمملا 5-5

 .(م498



 لك

 - )١6514 هدنكلوك ىف ةيهاش بطقلا ةكلمملا ه5

 .(ماكخال

 /ه8706) لوألا_هاش بطق يلق ناطلس ١-

 .(م15045/ه9460-م4

 يفوت) يناثلا - هاش بطق ناطلس نب ديشمج

 .(م١166 / هقدال

 ثلاثلا هاش بطق يلق ناطلس نب ميهاربإ ©

 .(م1580/ ه4 يفوت)

 /ه١٠؟١ يفوت) عبارلا هاش يلق دمحم -:

 .(ما57

 هام يفوت) سماخلا هاش بطق دمحم 06م

 .(مالك6/

 ه87١1 ىفوت) سداسلا هاش بطق هللا دبع - 5

 ةيهاش بطقلا

)0( 

 هاش بطق ىلق ناطلسلا

 ريمأ نيا يلق سيوأ هداز ريمأ نبا يلق ناطلسلا وه

 هداز ريمأ نبا دنولا هداز ريمأ نبأ يلقريب هداز

 هرق ريمأب فورعملا نبا فسوي هرق ريمألا نبا ردنكسإ

 .اهكولم لوأو ءةيهاش بطقلا

 برغ ناذمه ةنئيدمل ةعباتلا (دابآ دعس) ةيرق يف دلو

 مايأ دنهلا ىلإ حزنو «(م15504١/ه4870) ةنس ناريإ

 دمحم) ًاضيأ ىمستو (ردب) ةئيدم ىلإ يلق هللا همع قفار

 «كاذنآ نكدلا يف ةرومعملا ندملا نم تناكو (دابآ

 همع عم اهيف لغتشاو 2(م4170١ / ه0٠88) ةنس كلذو

 يتلا ةليصألا ةيبرعلا لويخلا ءارشو عيب يف روكذملا
 : ١ .(ماكالا /

 دومحم ناطلسلا ىلع فّرعتو «قارعلا نم بلجت تناك

 هلعجف «هبهاومو هتراهم كلملا تبجعأف «ىنمهبلا هاش ه98١٠ يفوت) عباسلا هاش انات نسحلا وبأ

 .كلملا بطقب هبّقلو «هئارمأ نم .(ماكحك /

 ةيهاش بطقلا ةلالسلا

 ه4549 يفوت (كلملا بطق) يلق ناطلس ١

 ديشمج نيدلا بطق 1651 يفوت رديح ه7 دلو ميهاربإ "'  تلود

 | يبيب جوزت ميركلا دبع

 يلق ناحيس نيسح تني لامج

 هاش ماظن

 حتفلا وبأ رداقلا دبع هدنبادخ يلق دمحم -؛ نيمأ دمحم نيسح تجوزت) ةنالف

 ه١٠٠٠ يفوت (هاش ماظن ميهاربإ

 هاالو دلو

 .(بيز كنروأ نب ربكأ دمحم تجوزت) ةنرف
 هللا دبع ١"

 نسحلا ىبأ 7



 ةيهاش بطقلا

 ينمهبلا كلملا هنّيع م7 - 94714) ةنس يفو

 «(هناكنلت) وأ (كنلت كلم) ةقطنم يف شيجلل ًاماع ًادئاق

 رطيسو «هتقطنم مكحب لقتسا روكذملا كلملا ةافو دعبو
 تلمشو «كتانرك ىلإ تدتما ةريثك ةيفاضإ ضارأ ىلع

 : نم لك

 لموك ءروب نهك «لكناب «هدنكويد ؛هدنك جار»
 . (هدنك لن «هدنك

 عضاوملا هذه لك ىلع جارخلا ضرفو
 ءادنوك اروليو ءهنيم ممهك «يردنم جارا

 .«نب يلجم «يلم هدنوك ءريهوكريو

 لعج مث «ةعلق نيعبس ىلع هترطيس ىلإ ةفاضإلاب
 ةعلقلا لوح ىنبو ؛«هتفالخ زكرمو ءهكلم راد «هدنكلوك»

 ةينيسحو «ًادجسم ةعلقلل فاضأو «مخفلا ميظعلا روسلا

 «كرو بالات سسأو ««ةناخ روشاع يهاشداب» مساب

 بورح يف (يبتجك) ىمسملا هناكنلت كلم عم كبتشاو

 .هفيلح اهيف رصنلا ناك ةديدع

 يف يعيشلا بهذملا رشن ىزعُي ناطلسلا اذه ىلإو
 يعامل ءاشنل مكنت ناكو ءاهيحاوضو نكدلا

 ديشمج ثلاثلا هدلول ناطيشلا لّوسو هل ًافيلأ يوفصلا

 هدلاو لتقي نأ ةنس 5٠ رمعلا نم غلبي ناك يذلا يلق

 ؛(يناذمهلا دومحم) يكرتلا همالغ ثعبو «ناطلسلا

 يف كلذو ؛ةدجسلا لاحبو ؛رصعلا ةالص يف ناكو

 زهاني ناكو م1615 /ه960) ةنس ةيناثلا ىدامج

 تس اهيف ىضق ةنس نوتس همكح ةدمو ةنس نيعستلا

 نفدو 0 ا

 ةكدلا ىلع كانهو ةيهاش بطقلا ةربقم ةم يف ناطلسلا

 ةلئاعلا نم دارفأل ًاربق نورشعو دحاو ةيجراخلا ةضيرعلا

 . (دنه ضايف) مهلوقب هتافو اوخرأو «ةيهاش بطقلا
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 هاش بطق ناطلسلا نبا هاش بطق ديشمج ناطلسلا

 ناكرأو ءارمألا هعاطأ ام ناعرسو «هيبأ ناكم سلج
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 «هتوخإ نم هب صبرتي ناك فوخلا نأ ريغ ء«ةكلمملا

 هبلطف ميهاربإ هوخأ هيلع جرخو ؛هينيع يف ةمومسملا
 «ةيهاش ديربلا ةكلمم ىلإ ميهاربإ أجتلاف ديشمج

 ةعلق ىلإ رارج شيجب هجوتف كلذ اهكلم لغتساو

 عفرو ءهاش مظن ناهرب لخدتف ءاهرصاحو هدنكلوك

 اهيلإ مضو «ةكلمملا رومأ تدطوت مث هنع راصحلا

 ةعلق ىنبو . (دابآ نسح)و (اريهك نئاران) لثم ةماه ةنكمأ

 هكلم ةدمو (م16 / ه4601ا/) ةنس تامو (سالوك)

 بدألا ىطاعتي ناكو ءهدلاو ربق دنع نفدو «نينس عبس

 .رعشلاو

 و

 هاش بطق يلق ناطلسلا نبا ميهاربإ

 دارفأ ضعب دمع .«يلق ديشمج ةافو دعبو

 يلق ديشمج نبا يلق ناحبس بيصنت ىلإ ةيشاحلا

 سفن يفو «نينس عبس رمعلا نم غلبي ًالفط ناكو

 (وار ويدكج) ىمسملا شيجلا داوق دحأ لمع تقولا

 همساو قباسلا ناطلسلل سماخلا خألا بيصنت ىلع

 امبسحو «(ريكن وهب) ةعلق يف ًاكلم (يلق تلود)
 ةثولب ًاباصم ناك اذه (يلق تلود) نأ تاياورلا ركذت

 هقيقش تافرصت ءارج نم اهب بيصأ امبر «ةيلقع
 .همكح ةرتف ةليط هنجسو .هّقح هسخب يذلا ديشمج

 رمأ نم (يلق تلود) ل نكي مل لاح لك ىلعو

 تحت تناك اهلك رومألا نأل .ءبيصن ّيأ بيصنتلا

 دعب ترجو «(وار ويدكج) يوقلا لجرلا فرصت
 دارفأ امهلوأ ,ةكلمملا يفرط نيب تاعزانم كلذ

 اوبصن نيذلاو (كلملا نيع) مهسأر ىلعو ةيشاحلا

 (وار ويدكج) امهيناثو ءًاكلم (يلق ناحبس) لفطلا

 هذه تلآ دقو .ًاكلم (يلق تلود) بصن يذلا

 ترمتسا يتلا ىلوألا ةئفلا ةرطيس ىلإ تاعازنلا

 ءرهشأ ةتس ىلع ديزت ةدم (يلق ناحبس) مساب مكحت

 هيف يفوت يذلا ماعلا سفن يأ ه9! ماع يفو
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 ىلع بالقناب هاش بطق يلق ميهاربإ ماق يلق ديشمج
 هيخأ نبا توم نلعأو اهيلع رصتناو «ةئفلا هذه

 ويدكج) حارس قالطإ ىلإ دمعو ءأكلم هسفن بصنو

 هبّرقو «قباسلا رماتل نجسلا يف ايمرم ناك يذلا (وار

 مايأ لطت ملو ءهل ًاريزو هريصو هسفن يف ناك رمأل -

 هناكم بّصنو هدعبأو ةنايخلاب همهتا دقف «هترازو
 يذلا وه ريخألا اذهو (هلمج ىم ناخ ىفطصم)

 (هدنكلوك) ةعلق ىلإ ةيوقلا جاربألا ةفاضإب هيلع راشأ

 قاوسألاو تويبلاو تالحملا ترّمع هدهع ىلعو
 هاش ماظن هدعب رزوتساو ءةعلقلل يحراخلا روسلا دنع

 . يناهفصألا

 ءألداع «ةّيعرلا ىدل ًابوبحم ناطلسلا اذه ناكو

 ةديصقاو 2 يناعلا نتن هلدغو هسياك هقرع  الاقتم

 علو هلو «ةعساولا هللا دالب نم لامكلاو لضفلا لهأ

 ليلق لبق ّرمو «دالبلا يف ةعارزلا ريوطتو نارمعلاب
 «تآشنملا ضضعب هدنكلوك ةعلق ىلإ فاضأ هنأ

 دجاسملاو سرادملا نم ريثكلا ءانب هل بسنيو

 ءاهب رهتشا يتلا ةينارمعلا هلامعأ نمو ءروسجلاو
 دلال ىلإ دفا ند هاك اقركدمم هوك
 اهتيأر دقو (ركاس نيسح بالات) اهمسا ةريبك ةريحب

 للدي اممو ءاهلوح نم ناكملا ةعور ىلع تعلطاو

 ىّمس هنأ هرصع ءاملعل ناطلسلا اذه ميركت ىلع

 ملاعلا هرصع يف نيدهتجملا دحأ مساب ةريحبلا هذه

 ًارهص ناكو «(يلو هاش نيسح ديسلا) يعيشلا

 كلذو ةريحبلا ريمعتب هيلع راشأ يذلا وهو ناطلسلل

 كلذ لجأ نم فرصو ,(م1565 / ه81/ال) ةنس

 غلبو «٠ اذه ةيبور فلأ ةئامثالث يأ (كوكل ةثالث)

 دقف ةيلكلنا اهتحاسم امأ فصنو ليم ةريحبلا لوط

 ردنكسإو دابآ رديح نيب عقتو «لايمأ ةينامث تغلب

 ذإ ةعارزلاو برشلل ءاملاب ةنيدملا دوزت اهنمو «دابا
 ةنيدم قرتخي وهو «(ىسوم) ىمسملا رهنلا انيأر اننأ

 ءءهرقفلا ضعب دمع لب «هيف ءام ال ًافاج دابآ رديح

 ةيهاش بطقلا

 ةريحب الولف ءهيف ةريغصلا مهنكاسم دييشت ىلإ
 .شطعلا نم اوكلهل (ركاس نيسح)

 نآلا ىلإ لاز ام ليوط رسج ةريحبلا هذه ىلعو

 . ةديج ةلاحب

 «ةدراي ٠٠١ جرب لك لوط ًاجرب 7؟ رسجللو
 رسجلا فرغعو «ةدراي ١8 عافترالاو ةدراي ١١هضرعو

 نم دحاو ماع دعب هلمع نم غرفو «لُب ينارب» مساب ًاضيأ

 طارص» يتظفلب رسجلا ءانب خّرأو «لصاوتملا لمعلا

 هادهأف «خيرأتلا اذه عدتبم نم كلملا ٌرّسو «ميقتسملا

 ةلوادتم تناك ةيدنه ةلمع ةيفرشألاو  ةيفرشأ ةئامسمخ

 .- ةيهاش بطقلا رصع يف

 ه١ نع (م١158 /ه984 ةنس ناطلسلا اذه يفوت

 رهشأ ةعستو ًاماع ١“ ةنطلسلا يف ىضق نأ دعب ةنس

 .عبرم ربش فالآ ةرشع تغلب ةريبك ةبق هربق ىلع عفرو
 بطقلا ةربقملل يقرشلا يبونجلا فرطلا يف عقتو

 «نامز ضايف» هلوقب ءارعشلا ضعب هتافو خرأو «ةيهاش
 اذه هدرم مهو وهو 484 ةنس هتافو نأ هربق ىلع بتكو

 هانركذ ام هتافو رمأ نم حيحصلاو «يرعشلا خيرأتلا

 . افنآ

)5( 

 هاش بطق يلق دمحم

 هقيقش رزوتسا هتيلوت دعبو «قباسلا ناطلسلا نبا وه
 ناطلسلا اذه لامعأ تقاف دقو ؛«نيمأ دمحم ازريملا

 ىنب هنأ ًارخف هيفكيو «ةرامعلا لاجم يف هدلاو لامعأ

 اهرهشأو دنهلا نئادم ربكأ نم  نآلا ىتح  ربتعت ةنيدم

 كاهب) رمألا لوأ اهامس دق ناكو (دابآ رديح) ةئيدم يهو

 يأ دابآ رديح ىلإ مسالا رّيغ مث .هتجوز مسا ىلع (ركن
 يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأ مساب ًانّميت رديح ةنيدم
 / ه999) يلع باقلأ نم رديح نأل لدكقَق بلاط

 ءًاريبك ىفشتسمو .ىربك ةعماج اهب ىنبو )5

 هتيالو ةبصق اهلعجو «ةقنوم قئادحو ةخماش ًاروصقو



 ةيهاش بطقلا

 ةياهن ىتح اهنأش اذه لظو (م1591/ه١٠٠1) ةنس

 .©0ةيهاش بطقلا ةكلمملا مايأ

 :دابآ رديح ىف ةعئارلا هتارامع نمو

 يخيرأت ءانب وهو «عبرألا تارانملا يأ (رانم راهج)

 وهو «ةيلاع ةيمالسإ ةيبرع ةعماج نوكيل سسأ خماش
 مويلا دعيو «ةنيدملا طسو يف عقيو ءًادج ءانبلا عفترم
 دجسم هالعأ يفو .دنهلا يف ةيمالسإلا راثآلا رهشأ نم

 يف ةيآ «ةفرخزلا عيدب «ةئيهلا ليمج «ةرامعلا بيجع

 ليبس يف يلق دمحم كلملا فرصو ؛عادبإلاو نفلا
 ةئثامعبس يزاوي ام يأ (كوكل ةعبس) ءانبلا اذه دييشت

 نم ءاهتنالا ءارعشلا ضعب خرأو «ةيدنه ةيبور فلأ

 /ه١١٠٠٠)ماعل قفاوملا «ظفاح ايلا :هلوقب هترامع

 .(م١1

 :ىرخألا ةينارمعلا هلامعأ نمو

 اهسسأ «ةيكلملا ةينيسحلا (هناخ روشاع ىهاش داب)

 سلاجملاو متآملا ةماقإل (م1644/ ه٠ ةنس

 نمو ؛ةيمادلا فطلا ةكرعم عئاقو ةءهرقو « ةيئيسحلا

 ةنيدملا يف نآلا ىلإ ةفورعملا ينابملا هذه اضيأ هلامعأ

 : ةميدقلا

 لحم يدمحم لحم راد لحم نيككنر غاب ينينا
 نامك راج لحم يرفعج لحم ينيسح لحم ندنج .

 «ةيلوغملا ةيروطاربمإلا يف (ةيالو يأ) ةبصق كلذ دعب تحبصأ )١(
 هاج فاصآ) ناخ جيلق نيج اهيلع ىلوتسا «م17714 ماع يفو

 لقتسا مث نكدلا لبق نم اهيلع ًامكاح هسفن ماقأو (كلملا ماظن

 رسألا هلقانتت كلذ دعب اهمكح رمتساو ؛يلوغملا مكحلا نع اهب

 تدطوت يتلا ةيماظنلا ةرسألا ىلإ ًاريخأ اهرمأ لآو ةيلحملا

 لالقتسا دعبو ءاهبناج ىلإ زيلكنإلا لخدتب دالبلا يف اهتنطلس
 مويلا يهو «ةيدنهلا ةموكحلل تعضخ دنهلا نع ناتسكابلا

 . 005:2 20>2ءواد ةعطاقم ةمصاع

 يف عقت يتلا (دنسلا  دابآ ديح) ةئيدم نع انه زييمتلا بجيو

 نرقلا فصتنم يف هروهلك هاش مالغ اهديش يتلاو «ناتسكابلا

 نايم ةكرعم دعب زيلكنإلاف نويشولبلا اهمكحو ءرشع نماثلا
 دنسلل ةمصاع (ةئهء») يجارك) زيلكنإلا ذختاو «م1847١ ةنس

 . ةيسايسلا اهتيمهأ «دنسلا  دابآ رديح تدقفف اهنم ًالدب

 هم ١

  دجسم ينوم دجسم عماج  ضوح رازلك  رانم رازلك

 . «ءافشلا راد

 ةفورعملا ةنكمألا نم  ءافشلا راد  ريخألا لحملاو

 «ةيخيرأتلا ملاعملا ضعب اهيفو ءدابآ رديح يف نآلا

 تابسانملا يف ةدوهشم ةكراشم اهلهأل ةمخف ةلحم يهو

 ماع لكم هازوش اك مارأ ةسضاخو :ةينبالا

 .رعشلا مظن يف علو ناطلسلا اذهل ناكو

 طبرت تناك يتلا ةقيثولا طباورلا ىلإ ريشن نأ يقب
 اياده هنلإ ثيعيب ىلا يوفصلا سابع هاشلاب ناطلسلا اذه

 هتقالع تيقبو .رهاوجلاب عصرملا جاتلا اهنم ةليمج
 (م1517/-ه١51١1) ةنس هتافو ىتح ةديج نييوفصلاب

 فرُعو ءرهشأ ةينامثو ةئس ١ هكلم ةدمو «ةئنس 54 نع

 تجوزت يتلا (مكيب شخب ةايح) ةريمألا هتنبا هدالوأ نم

 دمحم ازريملا نبا هاش بطق دمحم ناطلسلا اهمع نبا
 برقاهمساب فرعُي ريهش دجسم اهلو «نيمأ
 ةيهاش بطقلا ةربقملا يف ناطلسلا اذه ربقو «(هدنكلوك)

 ؛لضف بطق» دجبأب هتافو خيرأت هيلع رمعم ديشم
 حيحصلاو .ها١٠١٠ ةنسل قفاوملا «ماع لضف»و

 ه١

 لامج يلماعلا ملاعلا ءاج ناطلسلا اذه دهع ىلعو

 دابا رديح ىلإ «يعبجلا ينيسحلا يلع نب نيدلا

 يف يفوت ىتح اهئالضف عجرم ناكو ءاهناطلس همركأف
 .(م17841/ / ه8١١٠) ةنس دابآ رديح

)0( 

 هاش بطق دمحم ناطلسلا

 هدعب كلملا ىلوت هاش بطق يلق دمحم ةافو دعب

 ةنس كلذو ءهاش بطق دمحم ناطلسلا هيخأ نباو هرهص

 حالصلاو ربلا لهأ نم ناكو (م11175/ه1051)

 ةكم دجسم ءانب :هراثا نمو «نارمعلل ابحم ؛ىوقتلاو

 ةنس هسسأ دابآ رديح طسو يف (دجسم ةكم) ريبكلا

 ءاملعلا عمج هساسأ رجح عضو دارأ املو اهل
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 مل نَم هنم رجح لوأ عضي نأ مهيلع ىلآو ءاحلصلاو

 ءدحأ مهنم مدقتي ملف «هرمع ةذم دجهتلا ةالص هتفت

 اذه خّرأو ءهنم لوألا رجحلا عضوو ءهسفنب مدقتف

 اهباسح قباطي يتلا «قيتعلا تيبلا» ةرابعب اهموي ثدحلا
 كلملا زعوأو ءدجسملا سيسأتب ءدبلا خيرأت يدجبألا

 ملو «ءانبلا ىلع فارشإلاب (هللا لضف)و (دايكنز)

 دهع ىلإ كلذ دتما لب هدهع ىلع دجسملا ءانب متي

 متو هاش انات نسحلا وبأو ءهاش بطق هللادبع : هئافلخ

 /ه0٠4١١) ةنس يلوغملا كلملا هاش ريكملاع نمز يف

 اذكهو «ةيهاش بطقلا ةكلمملا طوقس دعب يأ 001

 - ةنس نينامث ىلع ديزي ام (دجسم ةكم) ءانب قرغتسا دقف

 .نولوقي امك مدقتملل لضفلاو

 وهو تاّرم ةذع دجسملا اذه ترز دق تنكو

 ةفاسم امهنيب (رانم راهج) فورعملا ءانبلا رواجي

 ةيمالسإلا تارامعلا نم هترامع نأ عقاولاو «ةليلق

 نسحو ميمصتلا يف ةعئار ةفحت لب دنهلا يف ةزرابلا

 - هئانب يف لغتشي ناكو «ةينغلا هرصانع نيب قسانتلا

 لمعتساو «لماع فالآ ةسمخ ًايموي  ليقام ىلع

 ةريثكلا ةدمعألل ةصاخو دجسملا اذه ءانب يف رمرملا

 كلذكو «ءقهاش لوط ىلإ دجسملا يف قلحت يتلا

 «نيرئازلاو نيلصملا ةحارتسال ةصصخملا توختلل

 ٠١١ هتحاسم ءاملل ضوح كانه يقرشلا فرطلا يفو

 فصآ) ةربقم عقت يبونجلا فرطلا يفو .ًاعبرم أرتم

 . (يهاج

 يف ةعلق ريمعت :ىرخألا ناطلسلا اذه لامعأ نمو

 كوكل ةم هت اهيلع قفنأ ءدابآ رديح يقرش (ركن ناطلس)
 . (ةيدنه ةكرشلا 4٠٠ لداعي ام)

 (يهاش نادبنك) مساب ةفورعملا ةبقلا دّيش امك

 دابا رديح يف ةينملا هتفاو ذإ ءاهدييشت لامكإ لبق يفوتو
 بطقلا ةرسألا ةربقم يف نفدو (م17777/-ه1076) ةنس

 بناجبو ؛(هدنكلوك) نم يبرغلا بناجلا يف ةيهاش

 ةيهاش بطقلا

 ءايقتألا نم ناكو (راكدنخأ هاش) همع نبال ربق «هربق

 هاش بطق دمحم ناطلسلا هبرق ءنيحلاصلا نيعرولا

 ايونس أبتار هل صصخو ةكلمملا نوؤش ةرادإ يف هكرشأو

 ثالث يواست ةيدنه ةلمع نهلاو) نه فالآ ةعبس هردق

 ةينيسحلا متآملا ةماقإ ىلع اهقفني ناك (فصنو تايبور

 ه١٠١ 520) ةنس (راكدنخا هاش) ىفوت ءريخلا هوجو ىفو

 ش .(مام /

 خيشلا دنهلا دصق دمحم ناطلسلا مايأ يفو

 . ")ءرزوتساو هبرقف يلماعلا نوتاخ نب يلع نب دمحم
 يتلا ةيبدألا هتودن ؛ناطلسلا اذه راثآ نم ركذن نأ ىقب

 نلكوم فاه و د مدل نق هن زيه ايريس نا

 «ةليضفلاو ملعلل هبحو بدألل هليم ينعي امم «ناكم

 . موظنملا ضعب هل بسنيو

)0 
 هاش بطق هللادبع ناطلسلا

 هرمعو (م15؟7/-ه10١١1) ةنس كلملا يلو

 (مكيب ةايح) ةريمألا هّمأ هتعرو تاونس رشع يلاوح

 ناكو ءهتنطلس تيبثت يف ريبكلا رثألا اهل ناكو

 هتوتف هتداق امبرو .«نسلا اذه يف اهتياعرل ًاجاتحم

 ةباغلا ىلإ جورخلا دوعت ذإ «ةرماغملا بح ىلإ
 ةصق ىكحت انهو همشحو همدخ نع اريثك داعتبالاو

 ةباغلا طسو ىلإ ًاموي دعتبا ذإ هابص صصق نم ةفيرط
 نأ ًاملاس اهدلو داع نإ همأ ترذنف «هربخ عاضو

 ء«هلمحي يذلا ليفلاب ةطيحملا ةيبهذلا ةلسلسلا قفنت

 همأ تفوو ناطلسلا داع مايأ دعبو «هللا ليبس يف

 .اهرذنب

 ةنواعمب ةكلمملا ريبدتو هل همأ ةياعر ترمتساو

 صضعب ةدعاسمو (يشبحلا ناخ روصنم) هريزو

 نكدلا دابآ رديح ىلإ هجوت اهنمو ناريإب يوضرلا دهشملا دصق )١(
 نايعأ عجار) لئاسرو بتك ةدع هلو «هتافو ىتح اهب يقبو

 ٠١/ 1١. (ةعيشلا



 ةيهاش بطقلا

 كلم)و (ساملا كلم) لثم هرصع يف تايصخشلا

 .(روصنم) هريزو تام املو .(كيب مساق)و (فسوي

 ريم ديعس دمحم) رزوتساف ءدتشا دق كلملا دعاس ناك

 ةفد ةرادإو ريبدتلا يف ةزاتمم ةيصخش ناكو (هلمج

 هتدسحف كلملا ىدل ةريبك ةلزنم لتحاو ءمكحلا

 «كلملاب هتقالع اودسفأف هدض ةياشو ترئبدو ةيشاحلا

 نجس مث (ناخ مانكن) هناكم نّيعو «؛كلملا هدرطو

 دمحم) هدلوو هتأرما عم (هلمج ريم ديعس دمحم)

 ريمألاب قحتلاو هدحول نجسلا نم ّرف هنأ ريغ «(نيمأ

 نم ةعومجم هادهأو يلهد يف بيز ككنروأ يلوغملا

 رون هوك) نم اهيلع لصح دق ناك يتلا ةسيفنلا رهاوجلا

00 

 ةكنحو ةربخ نم يتوأ امب (هلمج ريم) عاطتساو

 ةكلمملا) ىلع ءاليتسالاب بيز ككنروأ يرغي نأ ةيسايس
 لوغملا راظنأ بلج نم لوأ اذهب وهو «(ةيهاش بطقلا

 رمألاب بيز كنروأ عنقأف ءاهيلع ءاضقلاو اهلالتحال
 ثيرتف (ناهج هاش) ناطلسلا هدلاو بيز ككنروأ حتافو

 هاش بطق هللادبع ناطلسلا ىلإ ةباتكلا ىلإ هاعد مث الوأ

 ةلاسرلا تلصو املو ؛(هلمج ريم) ةلئاع حارس قالطإب

 هل ةناهإ اهربتعاو ةّرعلا هتذخأو اهكلم راث (هدنكلوك) ىلإ

 لسرأف ناهج هاش كلذ غلبو ءاهحارس قالطإ نم عنتماف

 هب قحتلا مث «دابآ رديح ىلإ (بيز ككنروأ) ريمألا هدلو
 لتحاو ,(م11935/ه5197١١)ةنس كلذو دعب اميف

 ةعلق يف هللادبع ناطلسلا نصحتو «دابأ رديح لوغملا

 ىلع ًايئاهن لوغملا لتاقي هشيج يقبو ؛هدنكلوك

 بطقلا ةكلمم رخافم نم (رهاوجلا لبج) وأ (رون هوك) ناك )١(

 . (انشرك يايرد) انشرك رهنل ًالباقم ناكو ءاهوهز درومو ةيهاش
 هاش ردان ءاج الو «نييهاش بطقلا ىلع ءاضقلا دعب لوغملا هلتحا

 نم ةجرختسملا ةنيمثلا راجحألاو رهاوجلا عيمج ذخأ « يلهد ىلإ
 عاجش هاش اهيلع ىلوتسا 1804 ةنس يفو «لبجلا اذه

 ميعزلا (كنس تيجنرا) بيصن نم تحبصأ مش «يرواشيب

 ىلإ اهادهأ هنكلو باجنبلا يف ناكو ءهرصع يف ريهشلا يكيسلا
 نآلا رهاوجلا هذه نمو ءمهل هئافو نع كلذب ًاربعم زيلجنإلا
 . ايناطيرب ةكلم جات نيزت ًاطاريق 510 نزت ساملأ ةعطق

 ها/ ١

 ؛لوغملا اهعضو يتلا طورشلل لزانتلا ررقف «ةكلمملا

 : يهو

 (هلمج ريم) قباسلا ريزولا ةأرما حارس قالطإ- ١

 .هدلوو

 . همايأ قحالو «هتنطلس موي لوأ

 .(ةسور نييالم ةرشع) دحاو

 نب ناطلس دمحم هداز هاشلا نإ هتنبا جوزي 3

 حر ع
 .بيز كنروأ

 يوقلا مكح نوكي لهو . .ًادج لذم لزانت اذهو

 . كلذك الإ فيعضلا ىلع

 هطالب نأ وهف ناطلسلا اذه دهع هب زيمتي ام مهأ امأ

 نم نينانفلاو نيركفملاو ءابدألا نم ةرهمجب نادزي ناك

 ىلإ نفلاو ملعلاب همامتها ىلع لدي امم ؛ةفلتخم دالب

 ةجئار قوس همايأ يف ءارعشلل ناكو «دودحلا دعبأ
 نم لئاوألا نكدلا ءارعش ناكو ؛دالبلا يف اورهتشاف

 ءالؤه تاموظنم نم انل يقب ام مدقأ نمو «ةعيشلا

 ةمجرتو .(«كولملا فيس ةصق» : نيينكدلا ءارعشلا

 تاياكح يأ «همانيطوط» نم ةرصتخملا ةيسرافلا ةخسنلل

 نيناه أشنأ دقو ؛يرداق دمحم اهعضو يتلا ءاغببلا

 هللادبع ناطلسلا طالبب ًارعاش ناكو «يئاّوغ نيتموظنملا

 /ه1١٠؟07) وه ىلوألا ةموظنملا خيرأتو هاش بطق

 يفو 2(م1779/ه59١٠١) ةيناثلا خيرأتو (م6

 /ه77١1) ةنس يطاشن نبا فلأ ناطلسلا اذه دهع

 (نيتاسب) ةصق نم اهلقن (نبلهب) ناونعب ةياكح (ما0

 دهشي ناك ءًامومع ىنكدلا بدألا نأ رهظيو « ةيسرافلا

 ىلإ ةضهنلا كلت: تدعما دقو ناطلسلا اذه نهع.يف ةضهن

 ىف سفانتلا نم ًاعون كانه نأ ودبيو «ةرواجملا كلامملا

 لذاعلا ةكلمملا ءارعش ناك دقف .ةيبدألا تالاجملا

 حدم يف نيواودلا نومظني ةرواجملا ةيعيشلا ةيهاش



 لمه١

 (م1570 /ه11١1) يناثلا هاش لداع يلع مهكيلم

 ناويد فلأ يذلا «روباجيب طالب رعاش يترصن مهنمو

 رعاشلا سفنلو «روكذملا هكيلم حدم يف (همان يلع)

 نع ةرابع وهو ه74١٠ ةئس هبتك (قشع نشلك) ناويد
 .يتلامهدمو رهونم ريمألا ةياكح

 ةرماع بتك ةنازخ هّللا دبع ناطلسلل ناكو
 ةصصخم ةئكمأ كانه نأ رهظيو ءةسيفنلا تاطوطخملاب

 ةبتكم يفو «خاسنلاو نيفلؤملاو ءابدألل (هدنكلوك) لخاد
 للعلا مساقت باتك نم ةخسن مق يف مظعألا دجسملا

 نأ هرخآب درو 50١ مقرب يزارلا ايركز نب دمحمل
 ةعلقلا يف ميكحلا هللا تيانع نب يفص دمحم» هخسان

 عالق نم (رككن دمحم) ب ةروهشملا هدنكلوك ةكرابملا
 : 0 رن ةببطلا ةدلبلا

 ءابدألا نم نيريثكلا نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 ناريإ نم ةصاخو دنهلا جراخ نم ةكلمملا ىلع اودرو

 نم ةعامج مهنمو «نميلاو زاجحلاو نانبلو قارعلاو

 (عطاقلا ناهربلا) اهنم بتك ةدع اوفلأ دقو سراف ءالضف

 دمحأ ريمألا ء؛هسفن ناطلسلا ىعدتساو «ةيسرافلا ةغللاب

 ةنيدملا نم يندملا موصعم دمحم نب نيدلا ماظن

 رومأ ريبدت هيلإ دنسأو هتنبا هجوزو هيلإ ءاجف ةرونملا

 . ةكلمملا

 يلع ديسلا هنبا هب قحتلا ه١٠ 17 نابعش 1 يفو

 «هتلئاع عيمج عم (رصعلا ةفالس) بحاص نيدلا ردص
 ةسائرب هوبأ اهلسرأ فرش ةثعب هذه هتلحر يف هتقفارو

 يف ناخ يلع ديسلا ىضقو ءدابأ رديح ءارزو نم ريزو
 ةماه بصانم اهلالخ ىلوت ةنس ةرشع ينامث دابآ رديح

 .ةلودلا يف

 يفوت (ما507/ ه8 مارحلا مرحم يفو

 دقو ةئس 7١ زهاني رمع نع هاش بطق هللادبع ناطلسلا

 دلجملا «ناريإ يف ةيبرعلا تاطوطخملا : يحيرطلا ديعس دمحم )00

 . يناثلا

 ةيهاش بطقلا

 رككنلا عضوم يف نفدو «نرق فصن د ةب هرق همكح دتما

 ماظن دمحأ ديسلا عزن «ءناطلسلا توم دعبو ««ضيف

 ىلإ ناخ ىلع ديسلا دلاوو ناطلسلا رهص «نيدلا

 اهيف عمطو اهيلإ عزن يذلا تقولا سفن يف ةنطلسلا
 ماش اناث نسحلا وبأ :وهو رخآلا ناطلسلا رهص

 هاش انات نسحلا وبأ ةرطيسب ةموصخلا تهتناو

 / ه87١٠١) مرحم © يف ةكلمملا شرع ىلع هسولجو

 ةماقإلا ضرفف ريرملا عازنلا نم نيموي دعب 0
 ديسلا هدلوو «نيدلا ماظن دمحأ ديسلا ىلع ةيربجلا

 ه857١٠١ ةنس زوجحم وهو هوبأ يفوت مث «ناخ يلع

 نمو ءرسألا نم هصالخ بلطيو اهيف ثيغتسي ةرماع
 :هلوق كلذ

 اغيش اذإ الا هضلخم جري مل

 ٍدلب نم ٌسفنلا كتدفاي ينجنف

 ناطلسلا ىلإ برهلا ناخ يلع ديسلا عاطتساو

 .هبلط يف اوذجف (روب ناهرب) يف بيز ككنروأ دمحم

 ةدايق هدلقو «ناطلسلا هب بحرف «هب اوقحلي مل مهنكلو

 «ناخ يلع ديسلاب هبقل يذلا وهو «شيجلا نم ةقرف

 بصانم ةدع ىف هنّيعو (دابآ ككنروأ) ىلإ هبحطصاو

 ىتح اهيف يقبو (روب ناهرب) يف ناويدلا ةسائر اهرخآ

 ريغ ىلإ دنهلا اهيف رجه يتلا ةنسلا يهو ءها5١١١ ةنس

 ىتح سراف دالبو قارعلا يف كلذ دعب فاطو .ةعجر
 0 ةنس  حجرألا ىلع  زاريش يف لجألا هافاو

 بيرغلا ةولس» اهامس دنهلا ىلإ ةلحر ناخ يلع ديسللو

 عم اهيف هاقال امو دنهلا ىلإ هرفس اهنمض «بيدألا ةوسأو

 ىهتناو ةيوغللا دئاوفلاو ةيبدألا عيضاوملا ضعب ثحب
 يف خسن ةدع اهنم تيأر ءه105١٠ ةنس اهفيلأت نم

 ناسارخ دهشم ةبتكم يف ةخسن اهنم «سراف تابتكم
 . مالسلاو ةيحتلا هبحاص ىلع



 ةيهاش بطقلا

0( 

 داش ناك نسحلا ود قاطلتلا

 لوأ ناكو «ةنطلسلا هيلوت ةيفيك قبس اميف كيلع رم

 تقو دعب هلزع مث هل ًاريزو (رفظ ريم) نييعت هلامعأ
 هل ًابتاك (انكأ)و ًاريزو (ولتني افدام) هلدب نّيعو ءريصق

 نمو ةريثك ةينارمع لامعأو ةعساو تاحالصإب ماقو

 : كلذ

 ١ ىسوم رهن فافض ىلع « لحم راج رصق ءانب .

 .ميدقلا رسجلا دنع عقاولا كشم نايم دجسم - ١

 . يرد هراب مساب فرعيو لحم هشوك

 ىئوهب) نآلا ىمسيو «لحم هشوك ضوح

 خيرأتلل ًاقفو (م1584 /ه97١٠1) ةنس هديش (هروك

 يأ همه تايح ثعاب نيأ بآ :لوقي يذلا يرعشلا

 ةرايع ضوحلا اذهو .؟عيمجلل ةايحلا ثعاب ءاملا اذه»

 7١”عا« 4١ط اهسايق هايملا نيزختل ةريغص ةريحب نع

 نم بيباتأ ةطساوب هل ءاملا بلجيو 2م" قمع عم

 .ضرغلا اذهل ًاصيصخ تعنص راخفلا

 هايملا نيزختل مخض نازخ وهو (موط) ضوح 5
 . ةيعارزلا ضارغألل اهنم ةدافتسالاو

 نمو .هدنكلوك ةعلق يف لحم ىتيوم رصق 1

 «لحم ون» :رصقلا اذه اهيلع لمتشا ىتلا قفارملا

 دقو اهريغو «ةروي صاوخ «هناخ ناويد .هناخ تولخ

 .ه95١٠١ ةنس متو (هناخ تلود) دعب اميف رصقلا يعُد

 ةطساوب هدنكلوك ةعلقل ةيئاملا ةلاسإلا نيمأت

 ةسمخ ةفاسم نم ءاملا لقنت تناك يتلا ةيراخفلا بيبانألا

 . ةبيرقلا ةيئاملا لوادجلا دحأ نم لايمأ

 تناك دقف اهعاستا جوأ همايأ يف دالبلا تغلبو

 روكنلم 4 سالوك 7 كديم <”  ركن دمحم ١

 رويد - 8 بتم  ممهك 1 لكنرو - 5 لدنكليأ_ه
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 ريكن وهب ١- ركن ىفطصم ٠ هدتنكلاب 4 هدتنك

 - ١65 هروبي نهك ١5 هدتنك لئوك "١ ارك نكأ- ١

 1١8- نبتب ماظن - ١17 ىتب يلهجم - ١7 ركن ىضترم

 ندعم ١١ لوكاكيرس ٠ روليو - ١9 يردنم حار

 .تباكرآ ١١ ساملألا

 نه )481/46١945( هاش انات دهع ىف اهيباجم تناكو

 الإ فصنو تايبور ثالث لداعي مدقت امك نهلا)و

 عبسو ةيبور (؟11786659) ةيبورلا بسحبو ىأسلف

 . (ىهاج ديشروخ) ىف امك تانآ

 دادزا امدعب ًاريخأ ءاس دّقف يسايسلا عضولا امأ

 مهتطلس ىلإ ةكلمملا هذه مضب لوغملا عمط

 فعضأ امم ؛ مهتراغو مهتاشرحت ترثكف ءةرشابملا

 مدعب مهلباقي ناك هاش انات نأ رهظيو .ةكلمملا نأش نم

 عم مهيلع رمآت نأ مايألا ضعب رمألا هب غلبو «ثارتكالا

 (يجاويس) ءاحنألا كلت يف يديلقتلا لوغملا ودع

 / ه0٠9١٠) ةنس ىفوتملا (اهتاراملا) ةفئاط سيئر

 دقح دتشا بابسألا نم هريغو اذهلو م48

 ءاضقلاو «دالبلا لالتحا مهسفنأ ىلع اولآو «لوغملا

 دابآ رديح بوص مهشويج تمدقو ءاهتنطلس ىلع
 دعب اميف هب قحتلاو ءهاش ملاع هداز هاش اهمدقي

 ناطلسلا ناوتي ملو ءهسفن بيز كنروا ناطلسلا

 ةوق هبهرت ملو ءهتكلمم نع عافدلا يف يهاش بطقلا

 سأر ىلع هسفنب براحي عفدناف مهترثك الو .لوغملا

 ارتيس) عضوم يف عئاقولا ىلوأ ترجو ءهشيج
 تقهرأ يتلا تاكتفلا نم اهريغ ترجو (ارتيهكلمو

 «لاتقلا فقول ًاطورش لوغملا حرطو «دابآ رديح شيج
 رمألا نأ ريغ ءرمألا لوأ يهاش بطقلا ناطلسلا اهضفر

 :اهتصالخو ءاهلوبق هيلع ضرف عقاولا

 دحاو رورك يهاش بطقلا ناطلسلا عفدي نأ ١

 .(ةيبور فلأ نورشعو نييالم ةرشع) ةيبور فلأ ١٠و

 ذختوي نأو (انك1):هيئاكو (انداَم) هريؤو لؤع تأ د؟



 لجل

 هدنكلوك ةعلق ىلإ (هاش انات) عجر كلذ هلوبقبو

 نيتلودلا نيب رتوتلا داسو «نايصعلا نلعأو اهب نّصحتو

 (بيز ككنروأ) ثبو ةيعرخا ةرق تاقالعلا تءاسو ًاريثك

 . (هاش انات) ىلع لياحتلل نويعلاو سيساوجلا

 رصاح ه99١١/م1741/ يناثلا نوناك 78 يفو

 ةيفيك يف ثحبي مهناطلس قفطو (هدنكلوك) لوغملا

 (هاش انات) ناطلسلا دمصو ؛ةنيصحلا اهتعلق قارتخا

 الول ءرثكأ دومصلا نكمملا نم ناكو ءرهشأ ةينامث

 عم دقع دقف (ناخ هللادبع) ىمسملا هداوق دحأ ةنايخ

 ةعلقلا باوبأ دحأ اهلباقم يف حتفي ةيرس ةقفص لوغملا

 تيعُدو «ةيقرشلا بابلا يهو «هتيامح تحت تناك يتلا

 ٠١ حابص رفسأ ثيح (حتفلا باب هزاورد حتف) دعب اميف
 لخاد بوجي وهو يلوغملا شيجلا نع ١178177 لوليأ

 حصو «بيز ككنروأ لجن هداز هاشلا ةدايقب ءةعلقلا

 هداز هاشلا ثعبو «؛رذحلا ىتنؤُي هنمأم نم» لئاقلا لثملا

 امب يهاش بطقلا ناطلسلا ملع املو «(هاش انات) ىلع

 «صاخلا هناويد ىلإ لخد .لوغملا عم هرمأ هيلإ لآ

 صخرتو «ةالصلاو ربصلاب مهرمأو «كلذب هلهأ غلبأو

 هبكرأو «شرعلا ةعاق نم ذخأف ءهشرع دصقو مهنم
 ةعلقلا باب ىلإ هب اوؤاجو .ءهسرف ىلع يلوغملا دنجلا

 هلجأو هلبقتساف «هراظتناب دمحم هداز هاشلا ناك ثيح

 ناك  ةنيمثلا رردلا نم ةدالق (هاش انات) علخو ءهمرتحاو

 كلذب ًاربعم ء.همصخل اهاطعأو - ًاريثك اهب زتعيو اهدلقتي

 هاشلا ضرف مث ؛هداز هاشلا فّرصت نسحل هركش نع

 دعبو .هركسعم يف (هاش انات) ىلع ةيربجلا ةماقإلا هداز

 تلود ةعلق يف (لحم ينيج) ىلإ هتفتو زو قه. لسرأ مايأ

 ناطلسلا ىضق كانهو «(رداهب ناخ رادبتاج) ةيامحب دابأ

 .ةريخألا همايأ

 نيطالسلا رخآ ةياهن نأشب ىرخأ ةياور دجوتو
 : ةياورلا هذه لوقت « ةيهاش بطقلا

 ةعلق طوقس أبن هاش انات ناطلسلا عماسم غلب نيح

 .هرصقب ءاملا ةكرب ىف ًاقرغ هئاسن عم رحتنا هدنكلوك

 ةيهاش بطقلا

 ةماعلا لايخ جسن نم ةياورلا هذه بسحأو

 ينإ مث «كولملاو لاطبألا ةياهنل امارد عضوب علوملا

 يتلا ةيخيرأتلا تباوثلا عم هضقانتل ربخلا اذه دعبتسأ

 ؛ةعقولا هذه دعب نينس ةدع هاش انات كلملا ءاقب دكؤت

 راوجب نفدو (م17487 ه94١١٠) ةنس هتافو ىتح

 «ةيهاش بطقلا رباقم فرطب (لاتف اوجار ديسلا)

 فاش بطق لآ ةكلمم ىلع راتسلا لدسأ هتافوبو

 اميف مهمكح اودطو نيذلا لوغملل مهتاماقم تعضخو

 «مهنع ةباين دالبلا مكحي (راديبوص) ابئان اونّيعو .دعب

 يلوغملا كلملا دهع يفو ؛ناخ روصنملا وبأ هفلخو

 ىلع هاش فصآ نيدلا ماظن ىلوتسا «هاش ريش خّرف

 رطيسي نأ عاطتسا مث «نكدلا دابأ رديح يحاوض

 ىتلا ةفورعملا ةيماظنلا ةلالسلا سسأو ءًامامت اهيلع

 مهرخلا ناكر 21١9154 ةنس دنهلا لالقتسا ىتح تيقب

 يذلا دابآ رديح ماظن (رداهب ناخ يلع نامثع ريم)

 . ةيماظنلا ةنطلسلا هتافوب تهتنا

 ةيالول ةمصاع دابآ رديح تحبصأ ١907 ماع يفو

 ىف ةماهلا ةيدنهلا تايالولا نم ربتعُت ىتلا شدرب اردنآ

 .رضاحلا تفقولا

 هدنكلوك ةعلق

 ماللا نوكسو ةيسرافلا فاكلا مضب :هدنكلوك

 نصح .ةيدنهلا لادلا حتفو نونلا نوكسو فاكلا مضو

 رديح ةنيدم نم تارتم وليك ةدع دعب ىلع عقي نيصح
 نمض (لكنرو) ىعدت ةيلبج ةقطنم يف نكدلا دابا
 مهأ نم اهتعلق ربتعتو «اجار هنيكاك» 520 ةعطاقم

 دهش دقو ؛ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيخيرأتلا عالقلا

 ّرهت تناك يتلا عئاقولاو ثادحألا نم ريثكلا اهحرسم

 اهشرع ىلع ىلاوتو «ةيسايسلا هتاردقم يف رثؤتو دنهلا

 فراعملاو مولعلا مهلظ يف ترهدزا ءايوقأ كولم

 نم ليثم هل دهشي مل طيحم يف مهتّيعر معنو «نونفلاو
 . مالسلاو لدعلاو ةنينأمطلاو نمألا

 داقحألا نئاغض تراثو .مايألا تلوادت اذإ ىتح



 ةيهاش بطقلا

 (بيز ككنروأ) اهدصق ؛ذوفنلاو عسوتلا فدهب ةيلوغملا

 اهيلع ءاضقلاو اهوزغل راّرج شيجب ثعبو .هعامطأب

 ةقرح اهبارخ فلخف «بارت ىلإ اهدجم فلاس لاحأو

 .أقرت نل نيعلا يف ةعمدو ءأدهت نل بلقلا يف

 : ةيمستلا لصأو (هدنكلوك) سيسأت

 اردور باترب) يسودنهلا كلملا رمأب ةعلقلا تينب

 «(الوك) ىمسملا همجنم كلذب هيلع راشأ امدعب (لواويد

 ًاديلخت همجنم مساب كلملا اهاّمس ةعلقلا ءانب مت املو

 رورمب (الوك لبج) ينعي (ادتنوك الوُك) لاقف هاركذل

 ةيمستلا هذه تيقبو (هدنكلوك) ىلإ مسالا فحص نمزلا

 .اذه انرصع ىلإ

 مهتنطلس زكرم (اجار هنيكاك) كولم ةلسلس لقنو
 كلملا مايأ يف مهترطيس تفعض املو «ةعلقلا اذه ىلإ

 رخاآ كلم ىلإ ةعلقلا تملس (ويارد ورانشرك) ىمسملا
 ىمسملا لوألا هاش دمحم هاشداب كلملا وه هنم ىوقأ

 ةريهشلا ةينمهبلا ةلالسلا كولم نم (ينمهبلا هاش دمحم)

 لاز امو (رككن دمحم) مساب ةعلقلا ىمسأف «نكدلا يف

 املو ءهدنكلوك برق عضاوملا دحأ ىلع لدي مسالا اذه

 «(ينمهبلا هاش دومحم) دهع يف ةينمهبلا ةلودلا تفعض

 تمسقناو ةينمهبلا ةنطلسلا ىرع ككفت ىلإ رمألا لآو

 ةعلقلا تناك  هركذ رم امك  ةلقتسم كلامم ىلإ دالبلا

 هدنكلوك تحبصأ اذهبو هاش بطق لآ ةرسأ بيصن نم

 ةلسلسلا هذه كولم متهاو ؛ةّيهاش بطقلا ةكلمملا نمض

 ةلئاط غلابم اهليبس يف اوفرصو ًاريبك امامتها ةعلقلا رمأب

 ينابملا نم ريثكلا اهل اوفاضأو اهدييشت اولمكأو
 يذلا اهريمعت ىف ًاعيفر أينف اقوذ اورهظأو تارامعلاو

 ةئالثلا اهكولم مكح نم ًاماع )1١( لالخ لمكأ
 .لئاوألا

 ةعلقلا تآشنم

 باوبأ ةعست اهلو «لايمأ ةسمخ ةعلقلا ةحاسم غلبت

 لك ىلعو ءةيلبجلا راجحألا نم ًاديشم ًائيئم اجرب 48و

 اك

 لك يفو «قيمع قدنخ روسلا لوح «ميدق عفدم جرب
 نيزاتمملا دونجلا نم ةعومجم قفارملا هذه نم قفرم
 كانهف ةعلقلا جراخ يف امأ «لخادلا يف اذه «نيبّردملا

 دنعو روسلا فلخ بوجت ةلايخلا نم ةصاخ ةقرف

 كلذو «ةعلقلا ىلإ ةيدؤملا ةقزألاو عراوشلا يفو قدنخلا

 ريراقتلا مهئاسوؤر مّدقيو راهنلاو ليللا يف مهبأد

 ةعلقلا لخاد ةينمألا نوؤشلا لوح كلملل ةمظتنملا

 .اهجراخو

 :ةعلقلا باوبأ

 يد نانمفت ناشر (زاوزز علال كفل فايخلا
 ككنروأ) لخد اهقيرط نعو «ةعلقلل يقرشلا بناجلا

 هللادبع ةنايخ دعب علقلا ىلإ (يلوغملا شيجلاو بيز
 :ةةانلا ذهن نبا رعب كاملا ناك

 ةنازخ ىلإ ةبسن :(هزاورد يتوم) رهاوجلا باب - ؟

 . ةيكلملا رهاوجلا سئافن

 تديش .(ون ةعلق هزاورد) ةعلقلل ديدجلا بابلا *

 .ةعلقلل تاميمرتلا ىدحإ ىف

 يب يب ىلإ ةبسن (هزاورد يلامج) يلاّمجلا باب - 4
 . يلق ميهاربإ ةجوزو هاش ماظن نسح ةنبا ملكيب لامج

 يأ (هزاورد يدنات يد هراجنب) ةاعرلا باب  ه

 مهب ةصاخلا ةلحملا تناكو يشاوملا ةعاب وأ ةاعر باب

 لامش يف عقتو مهمساب تفرعف «بابلا اذهل ةبيرق

 . ةعلقلا

 نتم) «يبرغلا لامشلا يف عقت :وروج نتب باب 1١

 اميف تقلغأ دقو .مهب تيمّس دونهلا نم موق (وروج

 .ًاتجس تلمعتساو دعب

 كلذب تفرغ (هزاورد يكم) :ةكم باب -

 . ةلبقلا ةهج ىلع اهعوقول

 كلذب تفرغ («هزاورد يدوب) :يدوب باب 4



 ؟5ا١

 ءاملعلا نم اذه ناكو هاش يدوب ةربقم مامأ اهعوقول

 باوبألا نم يهو ءهاشانات نمز يف نيفورعملا

 يعير
 باوبألا نم (هزاورد ينمهب) : ىنمهبلا باب

 هاش دمحم ىلإ ةبسن مسالا اذهب تيمّس «ةعلقلل ةميدقلا

 هعيقوتو ؛هشيجب ةعلقلا ىلإ هلوخد دعب ينمهبلا لوألا
 كولملااهلمعتساو «(لكنرو) كولم عم حلصلا

 بطقلا ةكلمملا مايأ يف تددجو ءدعب اميف نوينمهبلا

 . ةيهاش

 ضوح هروتك

 ا مال دعب و ١ ناكل ينكرحلا هللا كارو
 اب ةوجشي كرلملا ناك نلادسلارومملا برق ةريقم
 .ةريغصلا قراوزلا ةطساوب اهيف نوهزنتي وأ

 نايته تخرد

 ةرّمعملا ةميدقلا راجشألا نم ؛«(نايته ةرجش) وهو

 راض لاك اهقورغ دطوت نضوعلا ةعيشأو «لوطلا ةقهاش

 لخادلا ةفّوجم يهو «ضرألا حطس قوفو تحت ةبلصلا

 اهيلع عضوو رامث اهلو ةرضخلا ةمئادو ءاهلفسأ نم

 . اليل اهتءاضإل سوناف

 يلامشلا روسلا

 هلوطو ةعلقلا هشرتفت يذلا عفترملا ىلعأ يف عقب

 نمو تآاشنملاو تارامعلا نم ريثكلا هيفو فصنو ليم

 : كلذ

 يكلملا ناويدلا) يأ (ماع رابرد يهاش بطق)

 يكلملا ناويدلا) يأ (صاخ رابرد يهاش بطق)و (ماعلا

 تيأر يننأ ركذلاب ةريدجلا ةينفلا رومألا نمو .(صاخلا

 قباسلا «ضوح هروتك) برغ يف عقت يتلا بابلا دنع
 يف قيفصتلا توص عمسُي هديب قّمصي نم نأ «هركذ
 رتم وليك نم رثكأ كانه نأ عم صاخلاو ماعلا ناويدلا

 زاهجب مويلا هيمسن امب ءيش هبشأ اذهو ءامهنيب

 يلوأ وأ سرحلا سيئر ناك ةقيرطلا هذهبف «يكلساللا

 ةيهاش بطقلا

 كلملا نم ةرشابم ةيكلملا ةعلقلا باب دنع نيذلا رمألا

 رخآ ناكم يف كلذ لثم تيأرو ؛هناويد يف سلاج وهو

 . هعضوم زيجست د ينتاف ةعلقلا نم

 اتْبوُك) مساب يمُس امنإو «ةعلقلا نجس عضوم وهو
 ناك مسالا اذه لمحي يذلا صخشلا نأل (ساد مار

 يفرشأ فلأ ةئامتس غلبم هفرصب كلملل ةفلاخم بكتراو

 لجأ نم لاملا تيب نم (كاذموي ةدئاسلا ةلمعلا ىهو)

 ةراشتساو عالطإ نود (ملج رادهب) عضوم يف دبعم ءانب

 ًاماع رشع ينثا نجسف هاش انات نسحلا وبأ هرصع كلم

 يف وهو - سودنهلا ةهلال ليثامت ةدع اهلالخ تحنو

 مار «يج نامونه : ةهلآلل ليئامت كلذ نمو  نجسلا

 نم دحاو ريغ تدهاشو « مهريغو «هرّك يج يمشكل

 ةيحتب مهييحيو ليثامتلا كلت مامأ فقي ةكدانهلا حاوسلا

 الو ةئَدْحُم ليثامتلا هذه نأ ىرأو ءاهب كربتيو سودنهلا

 اهعضو دقو ءاهتحن دق (ساد مار اتبوُك) نأ ىلإ ساسأ

 «ةعلقلا ةيكودنه ىلع  ًاثبع  ليلدتلل ةكدانهلا ماّوع

 دباعم اهوذختا اهسفن ةعلقلا نم ىرخأ عضاوم كانهو

 روسلا دنع ًاضيأ ركذلاب ةريدجلا ةنكمألا نمو

 : ىلامشلا

 .(ءاملا نازخ) بآ هنازخ ١

 .(ءوضولا لحم) هناخ هولج "5

 . (راحلا مامحلا) مرك مامح - '*

 دحأل مسا هنيلكنو (هنيككن ةقيدح) هنيككن غاب 5
 . ةميركلا راجحألا

 .(ضوحلا فقسل ةيلتعملا

 بجشم  ةحلسألا تيب) هناخ ةحلسأ - 5

 . (حالسلا

 . (لبطسإلا) هناخ رتش



 ةيهاش بطقلا

 .(خبطملا) هناخ رككنل 4

 .(ةسبلألا لسغم) تاهك يبوهد

 (ةيركسعلا تآشنملا نم) سكريب يجوف ٠

 . ةيبرعلا (جوف) نم يجوفو

 دنع اهنم بيرقو (ءارزولا رئاود) لاف رتباو ١

 . صاخلا ناويدلا ىلإ يدؤُي نيميلا ىلإ قيرط روسلا

 هدنع سلجيو (رتاسلا طئاحلا) هدري راويد_- ١7

 ينمألا عضولا ةبقارمل روسلا باب قوف نويركسعلا
 .ةعلقلل يلوأ زجاح وهو «ةعلقلا جراخ

 نويركسعلا فقي :(يلاعلا روسلا) راصحالاب ٠

 زواجتو ودعلا لخد ام اذإف يلاعلا روسلا باب دنع
 نم دونجلا هدصي (هدري راويد) قباسلا عضوملا

 يدنج ةئامسمخل عستت عضاوم هيفو (راصحالاب)
 يف ةماهلا ةيجيتارتسالا عقاوملا نم (راصحالاب)و

 ةممصم ةّبق لظ يف شيجلا دئاق سلجيو ؛ةعلقلا

 اهتفصو يتلا ةقيرطلا ىلع كلملاب يكلساللا لاصتالل

 تاراشإلاو زومرلا نولمعتسي اوناك امبرو ًاقباس

 ناكمإب نإف كلذ ىلإ فاضيو «ةصاخلا ةيركسعلا

 يف بالطلا توص عمسي نأ ةبقلا تحت سلاجلا

 ءمهل ةّدعملا مهزكارم يف دونجلا تاوصأو مهساردم

 ةعلقلا هذهل ةيرامعملا ميماصتلا بيجاعأ نم كلذو

 ىلع دونهلا قلطيو هعون نم ديرفلا نصحلاو ةخماشلا

 .ا/16:2000مه وأ زاوآ يتارهت ةظفل ءادصألا كلت

 يركسع لحم وهو ماقماك ىنلاتد شيشاي ليت مرك
 .روسلا باب ةدمعأ يف عقي رخآ

 بناوج يف عقيو (لاملا تيب) :هناخ رابنأ -

 .دورابلا تيب دنع روسلا

 (داتعلا نزخم ءدورابلا تيب) :دوراب ىهنوك ١5
 ام ةيسرافلا ةغللاب هيلع بتك مخض دوسأ رجح همامأو

 نمز يفو هاش بطق هللادبع ناطلسلا نمز يف هبيرعت
 0 ةنس (ءاوللا بحاص) راديبوص ناخب تاريخ

 دورابلا ليك لجأل قلعم ناّبق (هناخ راينأ) دنع كانهو

 . ةيركسعلا قرفلل
1 

 لولو

 لمحي عضوم نم رثكأ كانه :هناخ روشاع 7

 ةعيشلا هلمعتسي حلطصم وهو ةعلقلا يف حلطصملا اذه

 ةيسانمب ءازعلا متام هيف نوميقي يذلا ناكملل دونهلا

 ةيسانمب ماع لك نم (مرحم نم رشاعلا) ءاروشاع ىركذ
 ء(ع) بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا داهشتسا ىركذ

 ءةينيسحلا :ىرخألا نادلبلا يف حلطصملا اذه لباقيو

 ةماقإب نيمتهملا نم ةيهاش' بطقلا ةلالسلا كولم ناكو

 اهروضح ىلع نيبظاوملاو ةينيدلا رئاعشلا هذه
 . اهعيجشتو

 يحيرطلا ديعس دمحم

 ةيهاش بطقلا نيطالسلا دنع ءازعلا مسارم

 .ءارعش مه نم ةيهاش بطقلا نيطالس نيب ناك

 (ه9650-461) «يهاش بطقلا ديشمج ناطلسلا مهنم

 حدم يف دئاصق هلو (ديشمج)ب هرعش يف صلختي ناكو

 هاش بطقلا يلع دمحم ناطلسلاو . ليت يلع مامإلا

 هلو .(هشبطق) ب صلختي ناكو (ه١٠١٠- 484)

 دكت ةمئألا بقانمو كليتي نيسحلا ىئارم ىف راعشأ

 ناكو (ه6١٠١ )1١70- هاش بطقلا دمحم ناطلسلاو

 يثارم يف هرعش نع ادعو (هللا لظ)ب صلختي

 .اليمج ًايلزغ ًارعش هل نإف « َةمَظ نيسحلا

 ءازع سلاجم نوميقي ةيهاش بطقلا نيطالسلا ناكو

 ءهنم رشاعلا موي ىلإ مرحملا لوأ نم كك نيسحلا

 ةلودلا ناكرأ عيمج ناكو اهتماقإ يف مامتها لك نولذبيو

 . سلاجملا كلت يف نوكرتشي

 دمحأ نيدلا ماظنل نيطالسلا ةقيدح باتك يف ءاج

 لاوحأ ركذ ىلع لمتشت يهو يزاريشلا يدعاصلا

 هللا دبع ناطلسلا) يهاش بطقلا ةلسلسل عباسلا كلملا

 ةرشع عست ىتح (ه7١٠) ةدالولا مايأ نم (هاش بطقلا

 ةيزعتلا مسارم بتكف ء(ه51١٠) هتنطلس نم ةنس

 ٍِ 3 اميف ءاج دقو .اهرضحي ىتلا ءازعلل ةريبكلا سلاجملاو

 ةيحتلا هيلع ءادهشلا ديس ةداهشل ةيزعتلا متآم ركذ

 موسرلا نايبو ؛ءاروشاع  نزحلا مايأ يف ءانشلاو
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 ةيلعلا ةلسلسلاب ةصوصخملا ةلصفملا ةيزعتلا تاءارجإو

 . ةيهاش بطقلا

 ةرسألا ةنطلس مكح ءادتبا نم ةميدقلا موسرلا نم

 هاش بطقلا يلع دمحم مايأ يف اميسال ةيهاش بطقلا

 لامج فسوي ناطلسلل ةنوميملا مايألا ىلإو هارث باط

 «ريغتي عضولا ىرت .مرحملا لاله لهي امدنع ردنكسا

 راهطألا ةمئألاب نيدقتعملاو راركلا رديح يبحم ىرتو

 لفاحم كرتو ءازعلا ىلع لدت ةصاخ موسرب نوؤدبي

 عيمج عنمب دالبلا عيمج ىلإ رماوألا ردصتو سنألا

 سبالملا رييغتو «كلذ هباش امو سنألاو برطلا لفاحم

 عمجو لبطلاو ةراقنلا برض مدعو دادحلا سبالم ىلإ

 خباطملا عيمج ىلإو «قيدانصلا يف برطلا تالآ

 رجاتملا حتف عنمو موحللا لاخدإ نع عنمتت نأ يهاقملاو

 اوكرتي نأ نيباصقلا ىلعو «مارحلاو لالحلا اهيف يتلا

 ىلعو ءوهللا تالآو لوبطلا عيب عنمو «قاوسألا

 .سانلا سوؤر اوقلحيال نأ تامامحلا يف نيماجحلا

 نيملسم نم, سانلا عيمج ىلع نأب رماوألا ردصت تناكو

 اوسبلي نأ بعشلا تاقبط عيمج نم نيملسم ريغو

 دعب ام ىلإ ةليمجلاو ةنولملا سبالملا اوكرتيو داوسلا

 وأ ءارضخلا يصعلا مهيديأب اوذخأي نأو ءمرحملا

 عطق نيبرقملاو ءارزولا سوؤر ىلع نوكي نأو ءءادوسلا
 يف نوعزوتي نوحادملا ناكو .ءارضخ وأ ءادوس شامق

 كانهو . ءازعلا ةءهرقل ةيمسرلا ريغلاو ةيمسرلا سلاجملا

 لخاد رخآ ٌءانبو يارسلا لخاد ةموكحلل ةمخض ةرامع

 نوطغيو دوسألاو رضخألا داجسلاب امهنوشرفي «قوسلا
 .دوسألا شامقلاب اهناردجو دوسألا لمخملاب امهفقس

 اهيلع ًابوتكم نّولملا يشاكلاب نيواودلا ناردج نونبيو
 ةعبرأ ةرامع لكلو . ةيعدألاو رشع ينثالا ةمئألا ءامسأ

 باوبألا ىلعو ًاموصعم رشع ةعبرأ ءامسأب ًاباب رشع

 ةذتاسأ اهعنصي بهذلا نم قاوطأو ةليمجلا ةشكرزلا
 ةيعدأو نيموصعملا ءامسأ اهيلع ةشمقأ نوجسنيو .نفلا

 ةرامع لك يف رادجلا ىلعو ؛تارهوجملاو بهذلا نم

 ةليل لك يفو «سيناوفلا اهيلع نوعضي دعاوق نوعنصي

 ةيهاش بطقلا

 يف سيناوفلا حبصت ثيحب سيئاوفلا ددع يف نوديزي
 اياوز يفو ةرانُم اهلك .سوناف فالآ ةرشع ةريخألا ةليللا

 ةءاضملا عومشلا تارشع اهيف يناوأ نوعنصي ةرامعلا

 ةعونصم ناسنإلا مجح نم ربكأ ةعمش لك مجحو
 نودشني ةيجشلا مهتاوصأب نوحادملاو .راجشأ لكشب
 هاشلا يتأي ًارصعو « دلع نيسحلا ءاثز يف راعشألا

 ًاصاخ ًايلمخم ًاسابل أسبال «لابقإ ردنكسا لامج فسوي

 ةصاخلاو ءارمألاو ءارزولاو نوبرقملاو ءاروشاع مايأل

 هعم نوتأيو هاشلا باكر يف نوشمي ءادوس سبالمب مهلك

 نوؤرقي ةبوكرلا يفرط ىلع ناحادمو «سلجملا ىلإ
 ةرامعلا برق ىلإ لوصولا دنعو . يثارملا نم تايبألا

 صاخلا ناويدلا ىلإ ًايفاح يشميو ناطلسلا لّجرتي

 لعشي ليللا ءاج اذإف بارت نم ةحبسم هديبو «هل أيهملا
 ءارعشلا فكعي تقولا اذه يفو .هديب عومشلا

 ةرانإ ءاهتنا دعبو يئارملا ةءهرق ىلع نوحادملا

 نع ةغالبب ثّدحتيو ربنملا بيطخلا دعصي .عومشلا
 مث «ةحتافلا أرقيو ناطسلل وعديو ةئ3ع ءادهشلا ديس

 .رصقلا ىلإ دوعيو قيفوتلا اذهل هلل ًاركش ناطلسلا دجسي
 ةوالت ىلإ نوعمتسيو ناطلسلا ناكم نولوؤسملا سلجيو
 .هيف محل ال ماعطب نوشعتي مث بئاصملا ركذو لتقملا

 ةرامعلا يف يرجيو « سلجملا يهتني ليللا فصتنم يفو

 سلاجم ماقتو ىلوألا ةرامعلا يف يرجي ام لثم ةيناثلا

 نم سداسلا ةليل نمو .دالبلا ءاحنأ نم ريثك يف ءازعلا

 سانلا ىرتو عراوشلا يف راونألا نورثكي «مرحملا

 يثارملا نوؤرقي ءهرقلاو ءعومشلا مهيديأب نوذخأي

 ىلإ لصت ىتح عراوشلا يف سانلا يشمتو «حئادملاو

 ةءهرق ىلإ نيعمتسم كانه نوعمتجيف لحم داد ناديم

 مث زبخلا ناطلسلا مهل لسري سلجملا ةياهن يفو ءازعلا

 ءاهنع انثدحت يتلا ةرامعلا يهو (هوالآلا) ىلإ نودوعي

 ىلإ هوالآلا نم نوتأي ءءاروشاع مايأ رخآ ىتح اذكهو

 عومشلا عضت تالحملاو نيكاكدلاو « لحم داد ناديم

 نوعجري ءازعلا سلاجم مهعامتسا دعبو راونألا عاونأو
 :هوالالا ىلإ



 رطق

 مامأ يشميو ءادوس ًةوسك كلملا سبلي رشاعلا مويو

 نولوؤسملاو ةيشاحلاو ءارزولا اذكهو ءًايفاح ريهامجلا

 نوحادملا مهمامأو داوسلا نيسبال ةافح نوشمي

 دعصي هيفو دجسملا ىلإ نوبهذي هوالآلا نمو .نودشني

 خرصتو يكبت ريهامجلاو لتقملا أرقيو ربنملا بيطخلا

 حاورأ ىلع ةحتافلا نوؤرقي مث .اهرودص ىلع برضتو

 ؛ءادهشلا حاورأ ىلإ سلجملا باوث ىدهيو ءادهشلا

 ىلقتف يارسلا ىلإ كلملا دوعي مث :كلملل ةوعديو
 نولكأي مث «ةرايزلا ةالص يلصيو ءادهشلا ديس ةرايز

 نم رماوألا ردصت مث .(يرودنك) صاخلا ماعطلا

 دوقنلاو بهذلا ضعبو ةئيمثلا سبالملا ءاطعإل ءكلملا

 دق رماوألا نوكتو .ةداسلا ءانبأ نم ميتي يتئام ىلإ

 اومتهي نأ ئناوملاو ىرقلاو ندملا عيمج ىلإ تردص

 . ءاوعلا لاجتفت

 يناعم نيج لك

 رطق

 يبظ وبأ ةرامإو ءاسحإلا نيب رطق ةريزج هبش عقت
 ىلإ الامش دتمتو نيرحبلا نع مك ؟! وحن دعب ىلع
 ىلإ «ةولس ةحود» ىمسملا جيلخلا نيب «رحبلا لخاد

 حطس فلأتيو .قرشلا ىلإ يبونجلا دادتمالاو برغلا

 رجح نم ريبك سوق نم ةريزجلا هبش يف ضرألا
 هبويج يف طقست يتلا راطمألا هايم ءىيهتو «سلكلا

 ءاتشلا يف ألكلل حلصت نكامأ لامرلاب ةثلتمملا هقوقشو

 .رحبلا ىلع (ةحودلا) اهتمصاع عقتو . عيبرلا يفو

 خابسلا طخ نم لامشلا ىلإ رطق ضرأ عفترتو
 تاعفترملا نم ريبك ددع ةيبرغلا ةهجلا نم اهلوح موقيو

 ضرأ حطس دجن ًاقرش انهجتا املكو .تابضهلاو
 .ةروعو لقأ سلكلا رجح نم ًالهس ًالكش ذختي ةرامإلا

 ئطاشلا امأ .جيلخلا ىلإ ًافيفخ ًارادحنا ردحنيو

 تايقنب ىطغمف (ديدعلا روخ) نم لامشلا ىلإ ضفخنملا

 ةدحوك رطق ةريزج هبش زربت ملو .لاله لكش ىلع

 .رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف الإ ةلصفنم ةيسايس

 المل

 مشولا يف (رقينشأ) ةدلب نم نويلاحلا رطق ماكحو

 ئداب اونكسف نرق فصنو نينرق لبق اورجاهو (دجن)

 يف ةرابزلا ىلإ اولقتنا مث (نيربج) نيربي ةحاو ءدب يذ

 . رطق

 سوميلطب اهفصوو نانويلا ويفارغج رطق ركذ دقو
 وأ ءاعرجلا ةنيدم يأ - (668) ةنيدم يبرغ عقت اهنأب

 عقت اهنم ةجرد فصن ةدعبم ىلع يهو .اهبرغ لامش يف
 هبش يف ةعقاولا رطق ةنيدم يهو (121852) ىمست ةنيدم

 (8686(02أ) مساب سونيلب اهفرع دقو .رطق ةريزج

 امك .رطق ةريزج هبش ىه (414626) نأ رتسروف ركذو

 ةريزج هبش ىلع قلطي رطق يه (02012::) نأ ركذ

 ةحودلا اهندم نمو نيرحبلا جيلخل يقرشلا فرطلا نوكت

 ' .قيقشلاو ةرقو يأ ةركوو

 نم رطق ةريزج هبش نأ نادلبلا مجعم يف ءاج دقو

 دودح ىلإ نامع نم دتمت يتلا ضورعلا ماسقأ

 جارختساو كامسألا ديصب اهناكس لغتشي .ءاسحإلا

 سونيلب اهركذ يذلا (02ةم261) يه اهنأ رهاظلاو ؤلؤللا

 . ةليلق تاحاو اهيف دجوتو «ىراحص اهيضارأ مظعمو
 دقو رابآلا هايم ىلع نكامألا ضعب يف ناكسلا عرزيو

 تاجوسنملاو بايكلا نم عاونأب ًاميدق رطق تفرع

 ةرهش ترمتساو .جراخلا ىلإ اهردصت تناك ةيرطقلا

 تفرع امك .مالسإلا روهظ دعب ام ىلإ رطق باوثأ
 هذه اهترهش نأ رهاظلاو .ماعنلاو بئاجنلا ريدصتب

 قاوسألا نم تناك اهقوس نأو ةيلهاجلا نم اهتئرو

 .ةفورعملا

 داذانلا ىلع نوقلطر ئماذتقلا هيرعلا وبفاركج ناقو

 رئازجلاو تيوكلاو ءاسحإلاو رطقب مويلا ةفورعملا
 ين روصنم وبأ لاقو (رجهو نيرحبلا) :اهل ةلباقملا

 نيب طخلا فيس ىلع نيرحبلا ضارعأ يف نادلبلا مجعم
 بايثلا بسنت اهيلإو رطق اهل لاقي ةيرق ريقعلاو نامع

 ءاهيف جسنت تناكو «مالعأ اهل رمح يهو «ةيرطقلا

 . قوس اهيف اهل ناكو تايرطقلا بئاجنلا بسنت اهيلإو

 ريقعلا نم ةيقرشلا ةهجلا يف يسولألل دجن خيرات يفو



 اوك

 نيذلا برعلا نم نئافسلا لهأ لزنم يهو .رطق
 مهنم لئابق مهو .ؤلؤللا جارختسال رحبلا يف نوصوغي
 :همجعم يف يركبلا لاقو . لئاو نم مهنمو ناطحق نم

 :ريرج لاقو .«ارمخ نيرحبلا دالب رثكأ هذه رطقو"

 قرطم نيح ال ءامسأ تقرط الأ

 ايضام ثعشأو اينامع محأ

 تلوغت ام اذإ تايرطق يدل

 ايفايفلا موزحلا نلواغديبلا انب

 :رطق ركذ يف بيطلا نب ةدبع لوقيو

 مهلهأانتلاداسركذت

 رطقاوفاخو نامعاوفاخو

 ةيكرامناد تاثعب تماق م1405 ةنس ذنمو

 جيلخلا ةقطنم يف اهتاسارد ءارجإب راثآلاب ةصعصختم

 تضمأ ثيح .رطق ةرايزل تاثعبلا هذه ىدحإ تهجوتو

 .بيقنتلا يف رهشأ ةثالث يلاوح اهيف

 ةينف ةيودي لاغشأ تفشتكا يتلا تانيعلا قدأ نمو

 امم .يرجحلا رصعلا يف هيلع رثع ام اهتميق يواست

 .يقرو ةيودي ةراهم باحصأ ءامدق ناكس دوجو تبثي

 كلت نم عنص ام ثدحأ نأ ةثعبلا تردق دقو

 )50٠٠0 ىلاوح ىلإ عجري ماهسلا سوؤرك تاودألا

 . (ةنس

 ترثع ةفشتكملا ناوصلا تاودأ ىلإ ةفاضإلابو

 لبق ام ىلإ عجرت ةعفترملا روبقلا نم تائم ىلع ةئعبلا
 كلذ نع جتنو .روبقلا كلت بلغأ تبهن دقو .مالسإلا

 .رضاحلا تقولا يف اهرمع ريدقت ناكمإ مدع

 يتلا ةميدقلا ممألا تايندمب رطق ةريزج هبش ترثأت

 ةيلبابو ةيداكأو ةيرموس نم سرافو قارعلا يف ترهظ
 اهرثأتو رطق جامدنا لئالد نم ناكو ةيسرافو ةيروشأو

 ىلع ترهظ ىتلا ةيرامسملا ةباتكلا تايندملا كلتب

 تلاقلا:ةفلألا فضتنم ىلإ: اهخيرإت هؤغي علا :شوعتلا
 .داليملا لبق

 ةزوح يف نيرحبلا قطانم رئاسو رطق تلخد دقو

 رطق

 اولزنو نميلا دالب اورجه نيذلا سرفلا فالحأ نييمخللا

 املو .داليملل ثلاثغلا نرقلا لئاوأ يف يبونجلا قارعلا

 م1057 ماع يلاوح نييمخللا مكح ةيسرافلا ةلودلا تهنأ

 برعلا اهناكس نم نيرحبلا ىلع ًاماكح اهلبق نم تلو
 نلعأ يذلا يميمتلا يواس نب رذنملا مهرخآ ناكف

 .م17/8 ماع همالسإ

 نونيدي ةيمالسإلا ةوعدلا لبق نيرحبلا ناكس ناكو

 ةبلاغلا ةرثكلا نكلو ةينارصنلاو ةيتشدارزلاو ةيدوهيلاب
 . ةينثو تناك

 قيرط نع اهتلخد يتلا ةينارصنلاب رطق تناد دقو

 ةيروطاردبألا ني تت داقلا راجعلاو ةيشيحلا ةلوذلا
 (م775) ماع (رطق نيب) ةيفقسأ ركذ درو دقو .ةينامورلا

 يف درو امك يبرعلا قرشلا يف يليجنإلا لمعلا باتك يف
 تقنتعأ هذايك ةحارص راق حشا (494- 84) تاحفصلا

 )1٠١( ماع دقع يذلا عمجملا يفو . .ةينارصنلا

 اهمسا ركذ رطقو سراف دالب نم ةفقاسأ هرضحو داليملل
 :يلي امك

 دالب يقرش بونج يف ةنئاكلا رطق دالب هذهو»
 .(«(برعلا

 - يداليملا رشع عبارلا - يرجهلا نماثلا نرقلا يفو
 نامع كولم ءالؤه ناكو رطق ىلع ناهبن ونب ىلوتسا
 (م54١1 -ه0149) ةنس نامع مكح مهيلإ لآو .كاذنآ

 ىلوألا ةرتفلا تغلبو .ةنس (200) مهمكح رمتساو

 نمو (م14179 -ه/415) ىتح يأ ةنس )١10( مهنم

 راطقأ نم اهريغ ىلعو اهيلع مكحلا بوانت مهدعب
 .دالبلا يلاهأ نم نوريثك نيرحبلا

 ليطاسأ تلخد رشع سماخلا نرقلا ةياهن يفو
 روهشملا يلاغتربلا راحبلا ةدايقب يدنهلا طيحملا لاغتربلا
 تلجس 5 ا/ةكعم لع-عدصص2 اماك يد وكساف

 تدهمو . اهتافاشكتسا يف ًاديدج ًاحتف ةيلاغتربلا ةيرحبلا

 نم ءزجلا اذه وزغل اهتيانع هيجوتب ةيبرغلا لودلل قيرطلا
 ىلوتسا (م1519--ه9477) ماع يفو .ملاعلا

 نو ةرعسلا) نادل ةزورح ىلع نويلاعترملا



 رطق

 ناطلسلا تنعي ( م2 ه415) ماع يفو فيطقلاو

 ةيفسا ةيغينتا نم افلؤم اوعي آل وظن ينوناقلا ناميلس

 يف لاغتربلا لاتقل براحم فلأ ٠( )نع رثكأ نيم

 ًايعضوم ًازوف تاوقلا هذه تزرحأ دقو .جيلخلا ةقطنم

 رطقو ةمانملا ىلع تلوتساف نيرحبلا ةقطنم يف

 عطاقلا اذه يف نيينامثعلا ذوفن زكرت كلذبو .فيطقلاو

 كلذبو .برعلا ةريزجل يقرشلا يبونجلا لحاسلا نم
 ماع نيينامثعلا ةزوح يف رطقو فيطقلاو ءاسحإللا تلخد

 ىلإ ةرتفلا هذه يف تحزن دقو (م1666 -ه97)

 انوع تناكف دلاخ ينب نم ةليصف ماشلا ةيداب نم ءاسحإلا

 مهب اوتأ نيذلا مه نيينامثعلا نإ ليقو نيينامثعلل

 لوأ اذه ناكو .مهشيجل ًازيزعت (ةجارجرلا) مهولزنأف

 ءاسحإلا ىلإ دلاخ ينب مودق

 دتماو رطقو فيطقلاو ءاسحإلا ىلع دلاخ ونب ىلوتسا

 رعيرع لآ ناكف . ةمظاك دنع قارعلا بونج ىلإ مهذوفن

 لآو ءاسحإلا دودح ىتح ةمظاك نم مهذوفن نوطسبي

 برعلا ءارمأ ظفتحا اذكهو .رطق ىلإ فيطقلا نم ملسم

 ملسم لآو .راطإلا اذه نمض مهلالقتساب مهخويشو

 ونبو .ةفورعملا دلاخ نبا نوطب دحأ روبجلا ىلإ نوبستني

 .ةيناندعلا ةعصعص نب رماع نم نطب دلاخ

 (ها0٠8١٠) ةنس ىفو ..

 لآ مهو بوتعلا نم طاهرأ تدصق ةرتفلا هذه يفو

 (رادهلا) يف مهنطوم نم اهوؤاج حابصلا لآو ةفيلخ
 نم يبرغلا بونجلا يف عقتو «جالفألا ةقطنم يف عقاولا

 لآ ىلإ رطق يف ةسايرلا تناكف ةرابزلاب اولحف - ضراعلا
 كرتو :ليض لر ترحل بيلكلار .انفلسأ امك ملسم

 تيوكلا) رعيرع لآ توكب اولحو ةرابزلا بوتعلا
 . (ةيلاحلا

 ةرجهلل رشع ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىفو

 تسع نا ةيورجتتلا ةلودلا ترهظ م ةرقلا لئاوأ)

 دالب مظعم ىلع ءاليتسالا نم نويدوعسلا نكمت دقو
 اوضرف كلذبو ءاسحإلاو ميصقلاو ضايرلا مث نمو دجن
 تحت تناك يتلا رطق امأ .دلاخ ينب ةليبق ىلع مهترطيس

 هبشب ةمصتعم تلظ دقف دلاخ نب ملسم لآ ذوفن

 .اهتريزج

 التو

 نويدوعسلا هجو (م1788-ه5١١1) ماع يفو

 لآ ةليبق اهل تدصتن ناصيفع نب ناميلس ةدايقب ةلمح

 ةلعازخلا نم نطب يهو حيمر نبا لآ ةليبق اهكراشت ملسم

 لاتقلا ناكو .ةيناطحقلا يط ىلإ اهلوصأ يف يمتنت

 داعأ (م179 -ها8١07) يفو . لاجنب ايتيك

 رقم (ةليوحلا) ةيرق ىلع اولمحو مهتراغ نويدوعسلا
 ناكف ناصيفع نب ميهاربإ ةدايقب ءرطقب دلاخ ينب ةدايق

 امك ءرطق ىلع اولوتساو «مهفيلح ةكرعملا يف رصنلا
 مكحل رطق تعضخو . ءاسحإلا ىلع مهترطيس تمت

 يدوعسلا ذوفنلا عسوتو حتفلا اذه زفتسا .نييدوعسلا

 «ةينامثعلا ةلودلا رطقو فيطقلاو ءاسحإلا عطاق يف

 ىلع ىضقي نأب دادغي ىلاو اشاب ناميلس ىلإ تزعوأف

 لسرأ (م1744-ه111) ماع يفف .ةكرحلا هذه

 نأ الإ ءاسحإلا عطاق ىلع ضرعتلل ةلمح اشاب ناميلس

 رمأ اشاب يلع دمحم ىهنأ مث . لشفلاب تءاب هدوهج

 .نييدوعسلا

 مهتكوش تيوقو .ةرابزلا يف ةفيلخ لآ ذوفن عسوتو
 هبش تداك ىتح ةرواجملا ىرقلا ىلإ مهناطلس دتماو
 ه191١1/) ةنس يفو ؛مهمكحل نيدت اهعيمج رطق ةريزج

 بقلملا ةفيلخ لآ دمحأ خيشلا عاطتسا (م1787

 كلذبو .يسرافلا مكحلا نم نيرحبلا عزتني نأ حتافلاب

 دمحأ خيشلا ماقأف ةفيلخ لآ ةزوحب نيرحبلا تحبصأ

 .رطق يف هتمصاع ىلإ داعو اهيلع هلبق نم الماع

 دمحأ خيشلا يفوت (م17/44 -ه9١١1١) ماع يفو

 نم هتمصاع لقنف ناملس خيشلا هنبا هدعب مكحلا ىلوتو

 نب دمحم خيشلا دهع يفو .ةمانملا ةريزج ىلإ ةرابزلا

 فيرط نب ىسيع نّيع (م1847 -ه5054١) ماع ةفيلخ

 .رطق ىلع ايلاو يلع نبا لآ ةليبق سيئر

 خيش دض لئابقلا راثأف ىسيع مكحلا ىرغأ دقو

 تلسرأ ثيح هتالواحمب حلفي مل هنأ الإ نيرحبلا

 ماع نم ةجحلا يذ 4 يف ةيبيدأت ةلمح نيرحبلا

 يف عقوو هدرمت ىلع تضق (م1847-ه1574)

 .اليتق ةكرعملا



 ادم

 عامطأ تهجوت (م1800- ه١؟71/) ماع يفو

 نب يكرت نب لصيف هجوتف : رطق وحن ةيناث نييدوعسلا
 (ةراقلا) يف لزنو رطق ًادصاق ةلمح سأر ىلع هّللادبع

 ةقطنم ىلإ كرحت مث رحبلا فيس ىلع ةفورعم نيع يهو
 تاوقلا تفتكا دقو (ىولس قيرعب) ةفورعملا هايملا

 دتشا املو عدبلا ةقطنم ىلع راصحلا ضرفب ةيدوعسلا

 ءاملا ذفنو نيرحبلا نم ةدجنلا لوصو رخأتو راصحلا

 رصق نع عافدلا كرت ىلع يأرلا رق نيرصاحملا دنع
 ىلإ هلحاس ىلع ةيسارلا نفسلاب باحسنالاو عدبلا
 :ةريرخلا

 ملاسف .يدوعسلا مكحلا ىلإ ةيناث رطق تداعو

 لصيف يفوت ه187١ ماع يفو «ديدجبلا مكاحلا اهناكس

 هذه يف نييدوعسلل ناكو .هّللا دبع هنبا مكحلاب هفلخو

 (يريفظلا دعاس ديسلا) ىعدي رطق ىلع لماع ةرتفلا

 .اهنوؤش ريدي ةيدوعس ةيماح سأر ىلع

 تلسرأ اهسفن ه784١ ةنس ةرخآلا ىدامج ىفو

 راق ىلإ نيس اطنلا ةردققلا نم يما ةفامسلا ةلودلا
 رطق تحبصأ كلذبو .ةحودلا ركسعم ىف تلح

 ةيالو نم دانسإلا ةيقزبصتمل ةعبات ةينامفع ةيماقمتاق
 . ةرصبلا

 عم نواعتلاب نيرحبلا خيش اهنش يتلا ةراغلا تناكو

 ببسب رطق ةريزج هبش ىلع م1874 ماع يبظ وبأ خيش
 ارربم اببس ةررقملا ةيونسلا ةيزجلا عفد نم اهيلاو عانتما

 جيلخلاب ةطبارملا ةيناطيربلا ةيرحبلا تاوقلا لخدتل
 دض ناخيشلا اهب ماق يتلا ةيئادعلا تاكرحلا ىلع ءاضقلل

 ناك امف .ةقطنملاب مالسلا ةيقافتال ًاقرخ ربتعت يتلاو رطق

 جيلخلا يف يناطيربلا ميقملا (86119) يليب رتسملا نم

 تابوقع ضرفي نأ الإ ةلمحلا سأر ىلع ناك يذلاو

 .رطق ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا نلعيو نيخيشلا ىلع ةيساق

 . مالسلا ةيقافتا ىلع اهخيش عقويو

 دادغب يلاو اشاب تحدم ماق م١141 ماع يفو

 ىلع يكرتلا ذوفنلا داع نأ دعب .جيلخلا ةقطنم ةرايزب

 ناكمإ ىدم ىلع فوقولل .رطقو فيطقلاو ءاسحإلا

 رطق

 ةحودلا ىف اهتيماح دقفتو رطق اشاب تحدم رازو

 ابك يلح ابنا ةراقجلا ةيئاحلاب ةيررعب ركاز فاحكلإب لمار
 عقوم زيزعتو ةريزجلا هبش يف عافدلا ةطخ قيسنتب ماق
 .هيلع عالقلا ةماقإو ةرابزلا

 نيعب رظنت تذخأو دنهلا ةموكح ثداحلا اذه زفحف

 ىلإ تزعوأو .اشابلا اهب ماق يتلا تاءارجإلل ةبيرلا

 يف ةينامثعلا ةلودلا لمع ىلع جتحي نأب نيرحبلا مكاح

 . هتاكلتمم نم اءزج دعت يتلا رطق

 تكست نل ايناطيرب نأ كردي اشاب تحدم ناكو

 رداب كلذل . عطاقلا اذه يف اهذختا يتلا تاءارجإلا ىلع

 لماوعلا رربي دنهلا ةموكح ىلإ بهسم ريرقت لاسرإب
 «دنهلا ةموكح نأ الإ «هتاءارجإ ذيفنت نم اهفدهتسا يتلا

 فقت نل اهنأب تنلعأو اشابلا هيلإ بهذ امب عنتقت مل
 تديأ دقو .اذه يكرتلا يدحتلا مامأ يديألا ةفوتكم

 م1414 ناسين 4 يفف .دنهلا ةموكح ايناطيرب ةموكح

 رظن ةهجو هيف ديؤت يلاعلا بابلا ىلإ ًاراذنإ تلسرأ
 تفقوأ فينعلا ءارجإلا اذه رثأ ىلعو . ةيدنهلا ةموكحلا

 ماع يفو ةرابزلا ءانيم يف لمعلا ةينامثعلا ةموكحلا

 يلاو يناث نب دمحم خيشلا يفوت (م18728-ه15946)

 يذلا دمحم نب مساق خيشلا هنبا ةسائرلا يف هفلخو رطق

 هدلاو فالخب ةينامثعلا ةلودلل ةعاطلاو ءالولاب نيدي ناك

 هيلع تمعنأو ةيناطيربلا مالسلا ةدهاعم ىلع عقو يذلا

 ءاولل ًاعبات رطق ىلح اماقمئاق هنييعتب ةينامثعلا ةلودلا

 تذخأ كلذل ءايناطيرب ءارجإلا اذه قري ملو ءاسحإلا

 م1847 ماع يفف .يناث نب مساق مامأ لكاشملا قلخت

 عفدب هتمزلأو دونه اياعر اهكلتمي عئاضب فالتإب هتمهتا
 مزلأ م1841/ ماع يفو «ةيبور فالآ ةسمخ اهردق ةمارغ

 لمع يف هكارتشا ةجحب ربكأ ةمارغ عفدب مساق خيشلا

 .نيرحبلا نفس دض ةهجوملا ةنصرقلا لامعأ نم

 حاتجي يباهولا ذوفنلا ناك ثادحألا مضخ يفو

 ةريزجلا هبشل يقرشلا لحاسلا ىلع ةيكرتلا تايماحلا

 نب زيزعلادبع ىلوتسا ثيح ىرخألا ولت ةدحاولا ةيبرعلا



 فيطقلا  ةناطُقطُقلا

 هيف تناك تقو ىف اهتيماح درطو ءاسحإلا ىلع دوعس

 تأر دقو «ناقلبلا يف اهبرح يف بعاتملا يناعجي ايكرت
 ع عيلخلا ةقطنم نك ةيرئاثلا اهلكابش ةيوست ىدخألا نم

 .ناقلبلا يف اهتلكشم يف اهدييأتب رفظت يكل ايناطيرب

 حلاصل لكاشملا هذه تيوس م1417 ماع يفف

 دونب مهأ تناكو .نيفرطلا نيب ةيقافتا بجومب ايناطيرب

 : يه ةيقافتالا

 ايناطيرب تاءارجإب ايكرت فارتعا )”(  ةداملا

 قح) يأ :جيلخلا يف ةحالملا نمأ ةيلوؤسم لمحتل

 .(نفسلا شيتفت

 ةدايسلا قح نع ةينامثعلا ةلودلا لزانت 5( )ةداملا

 هؤافلخ ثراوتي لقتسم يبرع ريمأ اهمكحي يتلا رطق يف

 نيرحبلا عنمب ةيناطيربلا ةموكحلا دهعتت نأ ىلع . مكحلا
 .رطق ىلع ءاليتسالا نم

 فارشإ تحت ةيسايسلا اهتدحو رطق تققح كلذبو

 عم رطق تدقاعت عقاولا يفو ةيناطيربلا ةموكحلا ةيامحو
 ةدهاعملا تددجو انركذ امك م1847 ماع ذنم ايناطيرب

 كلذب تحبصأو م1974 ماع مث م1917 ماع اهدونب

 د

 ١91/١ ةنس لوليأ " يف لالقتسالا دهع ءاج مث

 . ةلقتسم ةيبرع ةلود رطق تداعف

 لبق تناكو لورتبلا ىلع اهداصتقا يف رطق دمتعتو

 دقو ىعرلاو ةراجتلاو ةحالملاو ؤلؤللا ىلع دمتعت كلذ

 ةنسا طغنلا رخو م1148 ةةنض ل وزعبلا نع تيحتبلا اذ

 «بقع ىلع أسأر ةيشيعملا اهتايح بلقو م٠
 لورتبلا ندم رهشأو .دالبلا يف نارمعلاو مدقتلا لصحو

 ءانيم (ديعس مأ)و لورتبلا رابآ زكرم (ناخد) رطق يف

 يناث يهو (ةركولا) ةدلب نم ةبيرق عقتو لورتبلا ةكرش

 رطق وجو .(روخلا) ةنيدم اهدعيو ةمصاعلا دعب ةدلب
 اهؤاتشو .نايحألا رثكأ يف ةديدش ةرارح ًافيص راح

 .راطمألا ةليلق يهو ئفاد ريصق

 .مالقألا ةلجم )١(
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 دالبلا ءانبأ نم مهفصنو رطق يف ةعيشلا ددع رثكيو

 اهيف مهلو «يناتسكاب وأ يناريإ لصأ نم رخآلا فصنلاو

 . تاينيسحلاو دجاسملا نم ديدعلا

 ةناطقطقلا

 نادلبلا مجعم هباتك يف يومحلا توقاي لاق

 هب فطلاب ةيربلا ةهج نم ةفوكلا برق عضوم ....)
 هللا ديبع وبأ لاقو .. . .رذنملا نب نامعنلا نجس ناك

 فين ًابرغم ةميهرلا نييو اهنيب فطلاب ةناطقطقلا ينوكسلا
 هنمو ماشلا ديرت ةيسداقلا نم تجرخ اذإ اليم نورشعو
 جرخ دارأ نمو ةوامسلا مث تايرقلا مث لتاقم رصق ىلإ

 نم برقي ىتح طحني مث رمتلا نيع ىلإ ةناطقطقلا نم
 عقي :يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي ")تيه ىلإ مويغلا
 «ةجيتارتسا ةيمهأ هلو قرطلا قرتفم ىلع عقوملا اذه

 نيبو هنيب ًازجاح روياش هرفح يذلا قدنخلا فلخ تناك

 ةيروطاربمالا رصع يف ةبقارملا زكارم دحأ ناكو . برعلا

 . ةيناساسلا

 عساتلا ءاثالثلا موي يف ةِلئيظ نيسحلا هيف لزن

 هباحصأو رحلا هعمو مارحلا ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 يلامأ باتك يف ذلك قداصلا نع يورو . هنورياسي

 ةناطقطقلا لزن امل :قئق نيسحلا نأ . ..:قودصلا

 ؟طاطسفلا اذه نمل :لاق بورضم طاطسف ىلإ رظن

 يف هاقال هنأ روهشملاو 7يفعجلا نب هللا ديبعل :ليق
 دحأ ةناطقطقلا :ًاضيأ داع .ركذلا راملا لتاقم رصق

 .نامعنلا نجس هب ناك ماشلا ىلإ ةيسداقلا نم لزانملا

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 «*) فدطعقلا

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةطراخ ىلإ ًايلم ترظن اذإ
 رمحألا نوللا نم ةريبك ةعقب ةلهو لوأل كل ادب ةيعيبطلا

 ىلوألا ةعبطلا ١١5 ص الج نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي )١(

 .م19907-ه1155 ةرهاقلا

 . ةيناريإلا ةعيطلا 17ص يلامألا : قودصلا خيشلا (0)

 . ةيقرشلا ةقطنملا : عجار (*)
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 يلمر يوارحص غارف نع ةرابع يه ءاهطسو يف عبرتت

 ىلإ هناسل دتميو «قرشلا ىلإ برنجلا هاجتا يف عقي

 دجن يميلقإ نيب ةيعيبط لصاوف نّوكي ثيح لامشلا
 مسا اهيلع اوقلطأ دقف ةحاسملا كلت امأ ؛نيرحبلاو

 لامشلا ىلإ براضلا اهناسل فلؤي يتلا «يلاخلا عبرلا»

 ذوفن نع ةرابع امهو ءنامصلاو ءانهدلا ءارحص نم ًالك

 يف رفاسملا اهعطقي «لالتلاو تابضهلا اهللختت ةيلمر
 رخدي ناكف ءاهيلايلب مايأ ةثالث ةدم يف ًاقباس دجن هاجتا

 بلاغي اذه هلمعب هنأكو «هلامعتسا يف دصتقيو ءاملا

 ةمعن نم اهتمرحف ةعقبلا هذه ىلع تسق ىتلا ةعيبطلا

 :ءايحألاو ةايحلا

 «يلاخلا عبرلا نم هيتلا اذه ناسل تاعفترم ردحنت

 لستغت ثيح يدرمزلا ئطاشلا دنع اهتابضه ىشالتتو
 ىلعو ؛ةئفادلا ءارضخلا جيلخلا هايمب ءارفصلا اهلامر

 اليم 765١ ةفاسم دتمي يذلا درجألا لحاسلا اذه لوط

 فيطقلا ةحاو هنم ةيواز يف رقتست تيوكلا دودح ىتح

 لبقتست لوطلا طوطخ نم ةجرد 5١ دعب ىلع ءارضخلا
 هينذأ يف ةعيبطلا ءادن ىداصت يذلا دودكملا رحصملا

 «كمامأ رحبلا رمغو «كءارو ءارحصلا هيت نإ :الئاق

 أيفتتل سودرفلا نم ةعطقب ةيهلإلا ةيانعلا كتذمأ دقو

 نم برشتو «ينجلا اهرمث نم لكأتو «ليلظلا اهلظ
 كلت ءامسلا نم كيلع اهلزنأ ابر ركشتل «ةّرثلا اهعيباني
 جيلخلا نم يبرغلا لحاسلا ىلع ةضبارلا ءارضخلا ةعقرلا

 فالا ذنم ةعيبطلا ىدحتت يتلاو .«قسابلا اهليخنب
 ةنيدملا نضتحت .فيطقلا ةحاو يه . . .نينسلا

 «ةمج ًاثادحأ تعوو «ةريثك ًاممأ تدهش يتلا ةيخيراتلا

 . ىتش تاراضح اهديعص ىلع تقئبناو

 اهّوامسا

 نم قتشم «ليعف» هيناث رسكو هلّوأ حتفب فيطقلا

 اهطيضي امك «هوحنو بنعلا نم عطقلا وهو «فطقلا

 رخرؤم هركذ يذلا ميدقلا مسالا 084635 سوتيك فرحم

 فيطقلا

 ىلإ حوضو لكب ريشي يذلاو «ءةقطنملا هذهل نانويلا

 :.ناجلا ادا

 ةرصبلا نم دتمت يتلا ')ةقطنملا هذه ىلع قلطيو

 نم دلك ءامسألا هذه لمشتو.: ةريقك ءامتسأ نامغ ىلإ
 خيرات يف اهعم امهكارتشال ءطخلا ةريزجو ءاسحإلا

 ءرجه مساب نالا ءاسحإلا صتختو ءدحاو يسايس

 . فيطقلا ىلع طخلا مسا قلطيو

 ةظفل ىلإ «طخلا» ةملك قاقتشا مهضعب عجريو

 هذه نكست تناك ةعامج مسا وهو 030621 ينتك

 اذهب ةنيدم ًاضيأ تفرع دقو «9"2نامزلا ميدق يف ةقطنملا

 هذه يف (م قا )7١7 4١ كباب نب ريشدرأ اهانب مسالا

 نأ ىلع «مالسإلا روهظ دعب ىتح هب ترهتشاو ةقطنملا

 ةريزجلا هبش نم يقرشلا لحاسلا لمشي مسا طخلا ةملك

 وهف ؛نامُع ىلإ يهتنيو ةرصبلا نم ئدتبي يذلا ةيبرعلا

 . "”ابيرقت اهلك ةقطنملا هذه ىلع قلطي مسا

 لحاسلا اذه نأ مازع باهولادبع روتكدلا ركذيو

 ءطخلا مسا هيلع بلغي نأ لبق فيطقلا ىمسي ناك

 ىمسي ناك جيلخلا نأ ةيفاشلا تافيرعتلا بحاص ركذيو

 ىمسي ناك هنأ ىلع صنيف ركنربش امأ .فيطقلا رحب

 ىلعو .«؟رخآ مسا يأب فرعي نأ لبق فيطقلا جيلخ

 ىلع ةعقاولا عاقبلا هذه نأب لوقن نأ اننكمي ديدحتلا اذه

 هذه قطانم نم اهلك تناك جيلخلا نم ةيبرغلا ةفضلا

 . ةنيدملا

 داليب يمالسإلا خيراتلا يف فرعت ثالثلا قطانملا تناك 6)]

 يهو «لاوأ ةريزج ارخؤم مسالا اذهب تلقتسا مث «نيرحبلا

 «ةمانملا» اهيفو لاوأ - ١ :رزج سمح مضي ليبخرأ نع ةرابع

 اهيفو هرتس ” «ةمكاحلا ةرسألا رقم قرحملا 7 «ةمصاعلا

 ردقت عمجأ اهتحاسمو «ناسعن 6 «يادج «لورتبلا يفاصم

 .مك 7١ وحنب نارهظلا لحاس نع دعبتو ءاعبرم مك ه١6 ب

 .15 ١ص 48ج مالسإلا لبق برعلا خبرات (؟)

 .4 44ص ”ج نادلبلا مجعم 0
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 ةيعيبطلا اهلاوحأ

 ةيعيبطلا رهاظملا ةقطنملا هذه ديعص ىلع ىيقتلت

 قرشلا نمف ؛ءارحصلاو لبجلاو رحبلا :ةئالثلا

 لامشلاو برغلا نمو ؛جيلخلا هايم اهفنتكت بونجلاو

 بونجلا نمو «ةيلمرلا اهتابضهب ءارحصلا لامر اهنضتحت

 ىمسي امك  اًرج حيلخ وأ رطق جيلخ نم ةبرقم ىلع
 ىلعو مك 71 دعب ىلع نارهظلا لبج ممق رثتنت  ًاميدق
 .رحبلا حطس نع ًامدق 798 نم برقي ام عافترا

 ةيلمر لالت نم بلغألا يف اهيراحص نوكتتو
 راتمألا تارشع نايحألا ضعب يف اهعافترا غلبي «ءارفص

 ريغ يهو «سرفلا ءاذح لكش رثكألا يف اهلاكشأ ذختتو

 ةهجتم رخآ ىلإ لحم نم لقتنت اهارن ذإ «ةرقتسم ةتبا

 ًانايحأو «ةيتاعلا ةيلامشلا حايرلا ريثأتب بونجلا وحن

 نم ةريبك ةحاسم يطغتف ةحاولا نم برقلاب فحزت
 اهنكلو .لخنلا فينارك الإ اهنم ىرُي ال ىتح ءاهنيتاسب

 تاهج ىلإ لقتنتل ةليلق تاونس يف رسحنت نأ ثبلت ام

 تستكا ثيغلا لطه اذإو ءبونجلا رطش ةمّميم ىرخأ
 مهلبإ يعرل ةادبلا اهعجتنتف ءهرضخ للحب اهلوهس

 حايرلا بهت نيح فجت ام ناعرس اهنأ ريغ .مهيشاومو
 . فصفص عاق ىلإ اهليحتف «ةّراحلا ةيمسوملا

 يف فلأتت تابضه نم نوكتي وهف نارهظلا لبج امأ

 «ةيجولويجلا لماوعلا ريثأتب ةتتفتم روخص نم بلغألا
 كانهو «لورتبلا دوجو ىلع هب لدتسا يذلا رمألا

 يلامشلا ىرذملا لبج مسا ىلوألا ىلع قلطأ ناتبضه

 امهلاكشأ يحوتو .«يبونجلا ىرذملا لب ىرخألاو
 تلد امك ناسنإلا عنص نم امهنأب ةريدتسملا ةيطورخملا

 مجري ةميدق رباقم امهيف دجو ذإ اثيدح تافشتكملا هيلع

 . ةقيحس دوهع ىلإ اهؤانب

 سأر ىلإ رطق نم دتمت يتلا اهلحاوس لوط غلبيو
 لحاوسلا هذه بلغأ فلأتت «ًابيرقت اليم 6٠" باعشم

 باعشلااهيف رثكت .ةجرعتم ةيلمر ئطاوش نم

 راوخأ ةثالث اهيفو ءناجلخلا ضعب اهقرتختو «ةيناجرملا
 بونجلا نم ئطاشلا طخ أدتبم يفف «ةحالملل ةحلاص

 ا/ا١

 هلخدم يف عقت ريبك وهو اًرج جيلخ- عقي رطق دودح دنع

 ءقمعلا ليلق وهو «ريقع أفرم هيفو «نيرحبلا رئازج

 جيلخ هيلي مث «ةيناجرملا باعشلاو روخصلا هيف رثكت

 نيخرؤملا بتك يف هركذ ددرت يذلاوهو «تورات

 مث «ةريبكلا نفسلا وسرل حلاص ريغ وهو «نيينانويلا

 نم برقلاب ةيملسملا جيلخ عقي لامشلا ىلإ هدعب

 يبأ ةريزجب ًابيرقت رحبلا ةهج نم دودسم وهو «ليبجلا

 عقت اهنم ةبرقم ىلعو ةنج ةريزج عقت هطسو يفو .يلع
 ريغص جيلخ عقي ًاضيأ لامشلا يفو «ةيملسملا ةريزج

 . بيقانتلا سأرو هفينم نيب

 رثكت ةيمهأ اهل «سوؤر لحاسلا دادتما نع ذشيو

 يف عقاولا ةرونت سأر اهمهأ . .اهعقومل ةبسنلاب لقت وأ

 ةمخضلا ةيراجتلا نفسلا عيطتست ةفاسم ىلإ رحبلا

 ةينافسلا سأر مث ؛هنم برتقت نأ لورتبلا تالقانو

 دنع ةعيلقلا سأر هيليو روّزلا سأر مث ءباعشم سأرو

 .ةدياحملا ةقطنملا يف ناعقي امهالكو تيوكلا دودح

 يقارغجلا اهعقوم

 هبش نم يقرشلا لحاسلا ىلع فيطقلا ةنيدم عقت

 لوطلا طوطخ نم «ةجرد) 0١٠ دعب ىلع برعلا ةريزج
 ضرعلا طوطخ نم (ةقيقد) "7و (ةجرد) ١7و ءأقرش

 ءًاضيأ طخلا مسا ةئيدملا هذه ىلع قلطي ناكو ءًالامش

 يف اهديدحت درو امك يطخلا رفعج رعاشلا بسن اهيلإو
 وهلا 4م قوعملا قانسإلا برقدلا نب يلع وعش

 امف اهوزاح ءاوفص نم طخلاو

 نارهظلا ىلإًاربش اهب اوقبأ

 لحاسلا نع دعبت ةميدقلا فيطقلا ةنيدم تناكو

 يف توقاي اهركذ دقو «يدوعسملا ركذي امك ليم ةفاسم

 مويلا يه . .نيرحبلاب ةنيدم اهنأب اهفصوف همجعم

 . .هتلحر يف ةطوطب نبا اهفصوو ءاهندم مظعأو اهتبصق
 ةمصاع تناك دقو «ريثك لخن تاذ ةنسح ةنيدم اهنأب

 لوألا نرقلا يفف ؛ةفلتخم راودأ يف نيرحبلا ميلقإ



 ؟/ا١

 :هندم ىهزأو هتمصاع تناك يرجهلا عساتلاو ثلاثلاو

 ددرت دقو «ةريهشلا ةيطخلا حامرلا بسنت تناك اهيلإو :

 : يوسأ نب رمع لاق .يبرعلا رعشلا يف ًاريثك اهمسا

 اهدعب لتاقيةرتنع نكرتو

 عقني ليخ لقق فيطقلا لهأ
 : يدبعلا ىنعملا نب لمح لاقو

 اهفيطق موي سيقلا دبعل تحصن

 لبقتيملدعب حصن ريخامو

 سراوف فيطقلا لهأ يف ناك دف

 لبديب تذش برحلا ام اذإ ةامح

 اهخانم

 ىلإ (ةجرد) 1٠ نيب ام اهيف ةرارحلا ةجرد حوارتتو

 «ًابيرقت دارغتنس ؛44 ىلإ © نيب ام يأ ف (ةجرد) ٠

 ىتح «ناسين» ليربأ نم ءادتبا عافترالا يف ةرارحلا أدبتو

 (بآو زومت» سطسغاو ويلوي رهش يف اهتياهن لصت
 ام اهيف دربلا مسومو ««لوليأ» ربمتبس نم ًءادتبا طبهتو

 . (راذا يناثلا نيرشت» سرامو ربمفون نيب

 .مادقأ ةعضب رحبلا حطس ىلع اهضرأ عفترتو
 ؛مويلا يف نيترم اهلحاوس ىلع دملاو رزجلا حوارتيو
 «ةديعب ةفاسمل اهئطاوش نع ءاملا رسحنا رزجلا ناك اذإف

 «تورات ةريزج نيبو اهنيب ةيربلا تالصاوملا تلمعتساو

 هفصتنم يفو هلّوأ يف رهشلا يف نيترم هادم ٌدملا غلبيو

 . ةيلحاسلا اهيضارأ يذاحي ىتح

 .ةبوطرلاب ًاعبشم بلاغلا يف اهؤاوه ناك كلذل

 لامشلا وأ برغلا نم ءاوهلا ىرجم ناك اذإ امأ

 .ءارحصلا نم هدوفول ءًافاج حبصي اهيف سقطلاف

 يف عفترت ةرارحلا نأ . .ةقطنملا هذه رمأ نم بيرغلاو

 رطضت ىتح ةبوطرلا ةطساوب نايحألا ضعب ءاتشلا لصف

 رثكت نيح كلذو ء«ةيفيصلا سبالملا لامعتسا ىلإ

 ىلع اوحلطصا ام وهو ؛«يرحبلا ءاوهلا بهيو ةبوطرلا
 .«سوكلاب» هتيمست

 اهتحاو

 ليخنلا راجشأ نم ةميظع ةحاو اهتبصق طيحت

 بونجلا ىلإ لامشلا نم اهتحاسم غلبت ةهكافلا عاونأو

 رهظيو «لايمأ " برغلا ىلإ قرشلا نمو ًاليم 14 ًابيرقت
 دقف ءدادتماو ةعس رثكأ نمزلا نم ىضم اميف تناك اهنأ

 نادلبلا ميوقت هباتك يف هال“ ىفوتملا ءادفلا وبأ ىور

 ببسلا عجريو ءءاسحإلا نم ربكأ اهنأب مهضعب نع ًالقن
 لامر فحز ىلإ اهتحاسم صّلقت يف  رهظي امك -

 ىلإو .؛ةهج نم اهتاعورزمو اهنيتاسب ىلع ءارحصلا
 يف ةيسايسلا عاضوألا كابتراو نمألا لبح بارطضا

 . ىرخأ ةهج نم ةرباغلا مايألا

 مايأ يف اوناك مهنأ يدلاو موحرملا ينثدحيو

 ىلع لديو .ربلا نوريو "7ةهزنلا برق نوفقي مهبابش

 راجحأ اياقبو لالطأ نم هدجن ام ًاضيأ اهتحاسم صلقت
 تناك ىرق اياقب اهنأ ىلع لدي امم ىراحصلا كلت يف
 تافاسم ىلع ةيربلا نويعلا دوجو كلذكو «ةرماع

 يتلا ىراحصلا كلت نإ لاقيو «ةحاولا نم ةعساش

 ناكسلاب ةلهآ اهلك تناك فيطقلا نع ءاسحإلا لصفت

 كلذ نم دعبأ ىلإ نوبهذي لب «تاحاولاو ىرقلابو
 ةنيدم نم لقتنت تناك ةبئاسلا ةيشاملا نإ نولوقيف

 ةنيدم ىلإ لصت ىتح تاحاولاو ىرقلا نيب فيطقلا
 . ءاسحإلا

 كش ال اممف ةغلابملا ىلع هانلمح اذإ لوقلا اذهو

 ةلهآ تناك ةحاسملا هذه نأ ىلع ًالامجإ لدي هنأ هيف

 فافج نأو «رباغلا نمزلا يف تاعورزملاو ناكسلاب

 يتلا بابسألا ىلإ ةفاضإلاب ًاحيس يقست يتلا عيبانيلا

 بارخلا برست يف ببسلا اهيلإ عجري افنا اهانركذ
 . قطانملا هذه ىلإ رامدلاو

 لاجر نأ لوقلا اذه ةحص ىلع ًاليلد ضهني اممو

 جيراهص ىلع ًاريخأ اورثع ةيكيرمألا ةيبرعلا تيزلا ةكرش

 .«ةعلقلا» اهترضاح نم ًابيرق عقي فيطقلاب ناتسب ةهزنلا )١(
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 عضاوم يف تاحتف اهيلع قافنأب ضعبب اهضعب ةلصتم
 فيطقلا يف اهيلع اورثع . .اهنم ءاملا ءاقتسال ةددعتم

 مويلا دعت ىرخأ نكامأو دجن طساوأو جلفلاو ءاسحإلاو

 اهنم ةبرقم ىلع تدجو امك «ةيوارحصلا قطانملا نم
 اهنأ ىلع لدي امم «ةعساو عرازمو ةرماع تناك ىرق راثآ

 ةلهآ ةرماع تناك اهنأو «نآلا هيلع تناك ام ريغ تناك

 .ناكسلاب

 دم ءانثأ تايرفحلا لالخ ةنوفدم راثآ ىلع رثع دقو

 هذه يف ةعقب اورفح املكف لورتبلا بيبانأ طوطخ

 ًاتايحأو «لامرلا تحت ةنوفدم بئارخ اودجو ةقطنملا

 دوقن عطق دهاشي امك «ضرألا حطس ىلع ةزراب نوكت

 لوجتملا اهدجي «كانه ةرثتنم ةميدق ةيراخف ناوأ اياقبو
 ربخلا يبونج ةعقاولا تاحاسملا هذه نإو .ءانع نود

 ةيوارحصلا يضارألا كلذكو ءربخلاو مامدلا نيبو

 ةنيدم ىتح اهيلامشو فيطقلا ةحاو ىبرغ ةعقاولا

 . ةيخيراتلا راثآلاب ئلتمت داكت . . ليبجلا

 لحاوس يف ًاثيدح تفشتكا يتلا راثآلا تلد دقو

 فيطقلا يحاونو توراتو ناواجو جاث يف ةقطنملا هذه

 «ةراضحلا يف ةقيرع بوعشل ًادهم تناك اهنأ ىلع
 بيقنتلا لامعأب موقت ةيرثأ ةثعب ةقطنملا هذهل حاتت نيحو
 يخيراتلا هجولا نع ةيملعلا ةيحانلا نم راتسلا حازيس

 .دالبلا هذهل ميدقلا

 ةيخيراتلا اهندم

 تيزلا فاشتكا لبق ةيلحاسلا ةقطنملا هذه تناك
 ةاييساوضر ا فيطقلا ريغ ةيمسلا نديجلا نامت: نمت
 انأ ايوه الاهبش: يضملا ةريشصلا ئّرقلا ىششو

 ترئدنا دقف نوخرؤملا اهركذي يتلا ةميدقلا ندملا

 ركذ الإو «لالطأو بئارخ ىوس رثأ اهل قبي ملو ءأمامت

 نوثحابلا بهذ دقو «خيراتلا بتك يف اضرع رمي رباع
 رخآ ىلإ عجري «ميدق خيرات تاذ ةقطنملا هذه نأ ىلإ

 .0©2يساحنلا رصعلا دوهع نم دهع

 .م .ق ةللس 0 دودح يف يساحنلا رصعلا )00(

١ 

 وأ انابلب ةنيدم ةيخيراتلا ةميدقلا ندملا هذه نمف

 بونجلا ىلإو «ةريهشلا نييئاهرجلا ندم ىدحإ اناعلب

 وأ ءاهرجلا ةنيدم عقت تناك ريقعلا نم برقلاب اهنم

 . لحاسلا نم 2'!ةذاتسأ ىتئام دعب ىلع ةريهشلا ءاعرجلا

 ضرأ يف تناك اهنأب نوينانويلا نوخرؤملا اهفصيو

 روخص نم ةينبم تناك اهجاربأو اهروس نأو «ةخبس

 نأ نوركذيو «لايمأ ةسمخ غلبي اهطيحم نأو ء«حلملا

 «ةريطخلا ةيراجتلا زكارملا نم ًازكرم تناك ةنيدملا هذه

 تناك ذإ «.برعلا دالب ىف ةمهملا قاوسألا نم ًاقوسو

 لصو ةزمه اهراهدزا مايأ يجيتارتسالا اهعقوم مكحب

 . برغلاو قرشلا ةراجت نيب

 هذه ىلع ةعئار ةروص نوخرؤملا ءالؤه يفضيو

 ةمصاع اهراهدزا نابأ تناك اهلعلو ةراضحلاو «ةنيدملا

 نأ 9نوبارتسا ركذيو «ميلقإلا اذه مصاوع لمجأ نم
 ءرخافلا شايرلا نوئتقي برعلا ىنغأ نم نوربتعي اهلهأ

 ةينآ نم نورثكيو «فرتلاو ءاخرلا بابسأ لكب نوعتمتيو

 مهتينبأ فوقس نولمجيو ةميركلا ةراجحلاو ةضفلاو

 .ةيلاغلا ةسيفنلا راجحألاو بهذلاب مهفرغ باوبأو

 هنأ برعلا ةريزج ةفص هباتك يف ينادمهلا ركذيو

 ًازكرم تناك ةنيدملا هذه نإ انلق امكو .ءبرعلا اهيلع

 دالب يف ةمهملا قاوسألا نم قوس اهنأو ءايراجت

 اياقب نم قوسلا هذه نوكت نأ لمتحملا نمف .«برعلا

 نوقرشتسملا دكؤي امك «ةيخيراتلا ةنيدملا كلت داجمأ

 اهركذ ددرت ىتلا اهسفن ىه اهنأ ىلإ اوبهذ ذإ يأرلا اذه

 . يبرعلا رعشلا يف ًاريثك

 ةقطنملا هذهل ةمصاع تناك ةروهشم ةنيدم كانهو

 ميوقت ءاملع اهمدختسا ةملك يهو 0 نويداطسا وأ )١(

 .عارذ ةئامعبرأ ةفاسمل نادلبلا.

 هل ينانوي يفارغج وهو .م .ق 04 ةنس ىفوتملا 865880 نوبارتسا (؟)

 مل برعلا دالب نع ةيليصفت تامولعم هيف ايفارغجلا يف باتك

 .نيخرؤملا نم هريغ اهيلإ هقبسي
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 خيراتلا يف ةعساو ةرهش تلان دقو «ةرازلا ىمست

 تقولا ىف اهنأ ريغ ءىلهاجلا رصعلا ذنم ىمالسإلا

 نآلا قلطي مسا ىوس رثأ اهل قبي ملو تسردنا رضاحلا

 ةعضب هيلع ميقأ ةيماوعلا ةيرق نم برقلاب عضوم ىلع
 نأ ذنم تسردنا اهلعلو «ةرازلا قيرف ىمسيو . خاوكأ

 ىف ه17487 ةنس ىف ىطمرقلا ىبانجلا ديعس وبأ اهقرحأ

 اهل دجن مل اننأكو «هيلع تصعتسا امنيح هتكرح ةيادب

 . خيراتلا بتك يف كلذ دعب ًاركذ

 ةثيدحلا اهندم

 تأشن دقف ةقطنملا هذه يف تيزلا فاشتكا دعب امأ

 ام مث ؛ةمهملا زكارملا ضعبل ًاعبت ءايحألا ضعب اهيف

 ةرماع ةثيدح ندم ىلإ ءايحألا هذه تلوحت نأ تقل م

 . ةقطنملا هذه يف ندملا مهأ نم تحبصأو «نيذمتلا

 :اهلمف

 ةنيدم نم يقرشلا بونجلا ىلإ عقتو : مامدلا ةنيدم
 فطعنم ىلع موقتو ءمك7١ دعب ىلع «فيطقلا»

 نم اهفنتكي رحبلا ىرت كلذل «سوبيك جيلخ نم لحاسلا
 خيرأت ةنيدملا هذهل ناك دقو «لامشلا نمو قرشلا

 نم تناك دقف ءرشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف يسايس

 «نرقلا كلذ لالخ تبرخ اهنكلو «ةمهملا عيناوملا

 .نيع دعب ًارثأ تحبصأو

 ةنيدمل ةعبات ةدلب تناك دقف تقولا كلذ ىتحو

 ملاع اهاوطو ؛دعب اميف اهتيمهأ تلءاضت مث «فيطقلا

 ءوجل لبق ًاروكذم ًائيش ةنيدملا هذه نكت ملو .نايسنلا

 لحر دقف (م1977) ه١175١ ةنس اهيلإ رساودلا ةليبق

 مهنيب ةداح ةمزأ عوقو رثأ ىلع نيرحبلا ةريزج نم ءالؤه

 مهنم مسسقف «ةقطنملا هذه ىلإ نيئجال اومدقو ,عءالجلا

 نم مهناوخإ ةدعاسمب خاوكألا ضعب اونتباو مامدلا اونطق

 تحبصأ ثيح «ةريغص ةيرق اونوكف .«فيطقلا يلاهأ

 . فيطقلا ةنيدمل ةعبات

 فيطقلا

 ةكرش لامعأ تعستا نيح ةزيجو ةرتف دعب اهنكلو

 اهيف عستاو ءانيملاو ةيديدحلا ةكسلا اهيف تئشنأ تيزلا

 ةيفرشلا ةقطنملا ةرامإل ًايسيئر هرقم تذختا . .نارمعلا

 كفرقيلا ةنيدم نم الدم: ءادحألا اهيفانب اههقومل

 . ًاقباس

 ةمظنم ةثيدح ةنيدم بونجلا ىلإ اهبناجب تماق دقو
 . اهل ةعبات

 ىلع عقت ةنيدم «هيناث حتفو هلوأ مضب :رّبُخلا  ؟

 نم قرشلا هاجتاب بونجلا ىلإ مك ٠١ دعب ىلع لحاسلا
 ةنيدملا هذه نأشو «مك 75 ب مامدلا نع دعبتو نارهظلا

 نم مسق اهيلإ أجل دقف ءاهنيوكت يف مامدلا ةئيدم نأش
 ه١74١ ماع نيرحبلا نع مهحوزن نيح رساودلا ةليبق

 يذلا رخآلا مسقلا نأش,مهنأش خاوكألا ضعب اونتباو

 مكحب ًائيشف ًائيش تعستا نأ تثبل ام مث «مامدلا نطق

 ةراجت نيب لاصتا ةطقنو أمهم أفرم تحبصأ ىتح اهعقوم

 . ةقطنملا هذه ةراجتو نيرحبلا

 يف ندملا ثدحأ نم مويلا ةنيدملا هذه ربتعتو

 .عراوشلا قاستاو ميظنتلا ثيح نم ةيقرشلا ةقطنملا

 برغلا ىلإ نارهظلا لبج عقي :نارهظلا ةنيدم - '"'

 ال درجأ لبج وهو .مك ٠١ ةفاسم ىلع ربخلا ةئيدم نم

 . هتاهج عيمج نم ءارحصلا لامر هفنتكت «هيف تبن

 ىضم اميف ناك هنأب ةيخيراتلا رداصملا انل دكؤتو

 هيلإ راشأ دقو ءًايراضحو ىرقلاب ًارماع «ناكسلاب ًالهآ
 نب رماع ينبل ةدلب هنأب هفصوف . .همجعم يف توقاي

 . .هسوماق يف يدابآ زوريفلا هيلإ قرطتو «سيقلادبع
 . .ىعمصألا هنع ثدحتو «نيرحبلاب ةدلب هنأ ركذف

 ةعقبلا هذه نأ رهظيو «ةريثك ًاليخنو ًانويع هيف نأ معزف
 ىلع أرط يذلا فافجلا ببسب رامدلا اهيلإ برست

 ترمطو ترجهو .«ترطقاف عرزلا اهيف كلهف ءاهعيباني
 .لامرلا اهراثآ

 ةعرزم وهف رضاحلا تقولا يف نارهظلا لبج امأ

 راهنأ اهلوقح يف يرجت ثيح دوسألا بهذلا تبنت
 . لورتبلا



 فيطقلا

 ندملا ثدحأ نم نآلا نارهظلا ةنيدم دعتو

 .ةقطنملا هذه يف اهلمجأو

 مك 77 فيطقلا ةنيدم نع دعبتو :ةرونت سأر - ؛

 يسيئرلا ءانيملا ربتعي أفرملا اذهو «مك ١ نارهظلا نعو

 عيمجو عئاضبلا غيرفت هيف يرجي ثيح ةكرشلا لامعأل
 لورتبلا تالقان هنم بعت امك ءاهلامعأ تامزلتسم

 اكيرمأ يف ةعانصلا نييارش دّوزت يتلا ليماربلا نييالم

 .ايسآو ابوروأو

 نع دعبي «ءارحصلا بلق يف عقي عضوم :قيقب 5
 الإ ةيمهأ هل نكت ملو «مك ١ ب برغلا ىلإ نارهظلا
 ربتعي نيذلا تيزلا لقح هيف فشتكا نيح ١945٠ ماع ذنم

 ارتموليك 05 هلوط غلبي ذإ زايتمالا ةقطنم يف لقح يناث

 جاتنإ ةكرح هيف تزكرت دقو .«تارتم وليك 8 هضرعو
 13514 ةنيسراؤغلا لقح فشتكا نيح امس ال تيذلا

 يذلاو «ملاعلا يف تيزلا لوقح ربكأ نم ربتعي يذلا

 ءمك 4١و ٠١ نيب ام هضرعو ًارتموليك ١1٠ هلوط غلبي

 ىلإ مك 44 دعب ىلع لقحلا اذهل يلامشلا فرطلا عقيو
 . قيقب نم برغلا

 ةميدقلا اهندم

 ةثيدح تآشنم اهيف تماق يتلا عقاوملا مهأ هذه

 لبق ىلإ يأ «ءارولا ىلإ ًاليلق انعجر اذإ امأ ؛نارمعلا
 اذ ًائيش ةقطنملا هذه يف دجن انسلف ءًابيرقت نرق عبر

 تناك يهف ءاهيحاوضو اهعيضو فيطقلا ريغ ةيمهأ
 هيت ىدحتت «يضاملا ةعورو مدقلا لالجب ةخماش

 طسبتو «رخآ بناج نم رحبلا رمغو بناج نم ءارحصلا

 شرع ةئوبتم اهلك لحاوسلا هذه ىطانم ىلع اهناطلس
 ىف اهسفاني نم كانه سيلف ء.ددؤسلاو دجملا

 زكا رع اهيدو حلا ةطلذبلا رقم تناك < اهتم ثا
 اهتاداريإو يعارزلا اهجاتنإ نمو «ةيموكحلا رئاودلا
 انكار ةنح نديلو «فاظعلا وبشلاب ووو عرحالا

 نم نفسلا اهداترتو «ةنوؤملا بلط يف يداويلا اهعجتنت
 داريتسالا ةكرح اهيف زكرتتو هءامللاو ذاقلا لجأ

 .ريدصتلاو

1 

 بئارخلا نم لدتسيو ءًادج ةميدق ةنيدملا هذهو

 تاذ ةقطنملا هذه نأ ىلع اهدنع دهاشت يتلا ةيداعلا

 رصعلا دوهع نم دهع رخآ ىلإ عجري ميدق خيرأت
 .داليملا لبق 90٠٠" دودح يف يأ « يساحنلا

 نع ًاريثك اهرضاح يف فلتخت ال فيطقلا ةنيدمو

 ءميدقلا اهعباطب ةظفتحم لازت ام يهف ءاهيضام

 رحبلا لحاس ىلع عت  «ةعلقلا» ىمستو  اهترضاحف
 نادلبلا نأش اهنأش ؛ةفيضلا اهقرطو ءةقصالتملا اهتينبأب

 ف لا ةحشدفلا

 طخلا فصتنم ىلع عقت «ةعلقلا» اهترضاحو

 (وربجا ىمست اميدق تناكو «ةحاولل يزاوملا يلحاسلا

 ةدراولا روطعلاو لباوتلل ًانزخم يضم اميف تناك ثيح

 روهظ دعب ىتح ةرضاحلا تناك امنيب «تورات ةريزج نم
 بتك كلذ ركذت امك «ةرازلا» ىمست ةنيدم مالسإلا

 قيرفب نآلا ىمسي يذلا عضوملا سفن يف عقت « خيراتلا

 . ةيماوعلا ةيرق نم برقلاب ةرازلا
 نب ريشدرأ اهانب يتلا طخلا ةنيدم عضوم لعلو

 يذلا ناكملا اذه سفن وه (م.ق١14-777) كباب

 امك ءرضاحلا تقولا يف اهعباوتو ةعلقلا ةينبأ هيلع رقتست

 ةباوب لك ىلع قلطي يذلا يسرافلا هزاوردلا ظفل يحوي

 نأ لمتحملا نمو ءاهسسؤم نيبو اهنيب ةلصلا كلتب اهنم
 ها ةنس ةرازلا بارخ دعب اهيلإ لقتنا لقثلا زكرم

 ةرضاح تدغف يطمرقلا يبانجلا ديعس وبأ اهقرحأ امنيح

 ودابض اهتمي :ريعص : للي تناك نأ لعب ةةطنكلا ذهل
 . كامسألا

 «تلخ تاونس ذنم يأ بيرقلا اهيضام ىف ةعلقلاو

 ءمادقأ ” هكمس غلبي ميدق روس اهطيحي اهانيأر مك

 هاياوزو هبناوج نيب زربتو ءابيرقت ًامدق ١" هعافتراو

 جاربألا هذه لصوت تناكو «لكشلا ةريدتسم ةيلاع جاربأ

 العأ يف ةدتمم روسج اجرب رشع دحأ اهددع غلبي يتلا

 اهمايق ءانثأ ضعبب اهضعب تايماحلا لصتتل روسلا

 قرشلا يف باب اهنم باوبأ ةعبرأ اهل ناكو ءاهماهمب
 برغلا ىف بابو ؛رحبلا هزاورذ ىمسيو أفرملا هاجت



 الك

 بابو «لامشلا باب هزاورد ىمسيو ةحاولاب اهلصي
 «قوسلا هزاورد ىمسيو قوسلا لخادم دنع بونجلا

 ىلإ اهبناجب عقي يذلا توكلاب اهلصي لامشلا يف بابو

 يف مكحلا زاهجل هرقم ناك ريغص نصح وهو «لامشلا
 قلغتو راهن حتفت تناك باوبألا هذهو ءةيضاملا مايألا

 . اليل

 ودبلا وزغ اهنع دصي ًائنيصح روسلا اذه ناكو
 ذخأف هنأش لمهأ دقف نآلا امأ ءادعألا ديك نم اهنوصيو

 هتيمهأ دقف ذإ هجاربأو هباوبأ تليزأف «يعادتلا يف
 ةباتك انلدتو ءةقطنملا ةذاع وبر قنا ملا كتاف

 يف ينُب روسلا اذه نأ ىلع ةئيدحلا ةشوقنملا تاحوللا

 رشاعلا نرقلا يف ينامثعلا يناثلا ميلس ناطلسلا دهع

 نمزب خيراتلا اذه لبق سسأ هنأ ودبي امنيب «ءيرجهلا

 . ءادفلا يبأ ةياور هب انثدحت امك ديعب

 مهبلغت دعب كرتلا نأب» نسلو دلونرأ ريسلا انثدحيو

 اهيلاهأ ةنوعمب فيطقلا ىلع مهئاليتساو نييلاغتربلا ىلع
 ةركلا نويلاغتربلا داعأ رشع سداسلا نرقلا فصتنم يف

 فيطقلا ىلع اولوتساو ءكرتلا ىلع اوبلغتف «ديدج نم

 ىلإ اوراس مث «ضرألا اهب اوواس ىتح اهعالق اوكدو
 ثيح ةركلا اوفنأتسا كرتلا نأ ريغ «مهليطاسأب ةرصبلا

 فيطقلا ىلع اولوتساو مهب اوعقوأف «ةديكم مهل اوربد
 ءانب ةداعإب اوماق كارتألا نأ رهظيو «ليلق دعب ىرخأ ةرك

 كلذ فداصي ذإ نآلا هيلع وه امك ديدج نم روسلا

 . يناثلا ميلس ناطلسلا دهع خيراتلا

 عجري ميدق عماج ةيخيراتلا راثآلا نم ةعلقلا ىفو

 هؤانب خيرات بتك دقو «يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ هؤانب

 اذه رجه دقو «هلخادب ةدوجوم ةيرجح ةحول ىلع

 ةميلس ةروصب هنم قبي ملو « هناينب ىعادتف لمهأو عماجلا

 .اهيحاوضو ةرضاحلا ىلع لطت ىتلا ةيلاعلا هتنذئم الإ

 ليخنلا نم ةفيثك ةباغ نم نوكتتف فيطقلا ةحاو امأ

 عيضلا ضعب الإ اهنع لصفني الو «ضعبب اهضعب ةلصتم

 ماجآلا ةيرقو تورات ةريزجك ءاهنم ةبيرقلا ىرقلاو

 فيطقلا

 ةريغصلا ىرقلا ضعبو ليبجلاو كهاسلا مأو ىوفصو

 باعشو يديردو نعم ىبأك ةيدابلا لئابق اهنكست يتلا

 بلق يف عقت ىرقلا هذهز «ةحيورلاو ءءابعلاو ةيبانلاو

 عباط اهلهأ ىلع بلغيو ناكسلا ةليلق يهو ءارحصلا

 . ةوادبلا

 ةلصتملا ةفيثكلا ةباغلا هذه طسو ىرقلا رفتنتو

 اهعومجم غلبيو «لامشلا ىلإ بونجلا نم ضعبب اهضعب

 . .لامشلا ىلإ بونجلا نم بيترتلا ىلع يه «ةيرق 1١

 نم ةحاولا ىصقأ يف عقت ةريبك ةيرق :تاهيس ١

 يف يطخلا رفعج رعاشلا اهيلإ راشأ يتلا يهو بونجلا
 :هلوق

 تايب نيم ءكرلا تلاس الق

 تايتفلاو نايتفلا مكلت نع

 اهنأك دايجلا ناسرأ رجمو

 تايحلا براسم ديعصلا قوف

 نم قيفت داكت ال عماسملا ثيح

 ةادح رجزو ينتون عيجرت

 شجلا ةيرق نيبو اهنيب عضوم اهنم برقلا ىلإو
 رهاط وبأ هيلع ماقأ يذلا ناكملا هنإ ليق «ةبعجلا» ىمسي

 .ه1١١7 ةنس دوسألا رجحلا اهيف عضوو ةيانب يطمرقلا

 ىلإ لحاسلا ىلع عقت ةريغص ةيرق :كنع -؟
 دقف .«ةيخيرات ةرهش اهل تناكو .«تاهيس نم لامشلا

 فارشالاو هيبنتلا هباتك يف يدوعسملا اهنع ثدحت

 زجارلا اهانع يتلا يهو «فيطقلا ندم نم اهنأب اهفصوف

 :هلوق يف

 كمسلاب كئجي مل مالغ نعط

 ءكامسألا ديص ىلع مهتشيعم يف نودمتعي اهلهأو

 ىلع اورطيس نيذلا دلاخ ينب ةليبق مهراوج ىلإ نكسي
 فيصلا يف اهيلإ نودفي اوناكو «نمزلا نم ةرتف فيطقلا

 «فيرخلا يف اهنع نولحريو ء«ءارحصلا ٌرح نم ًابره



 فيطقلا

 .نورفتسيو نآلا نورضحتي مهنم مسق أدب دقو

 ىلإ هؤانب عجري ميدق جرب ةيخيراتلا راثآلا نم اهيفو
 .نييلاغتربلا دهع

 نم يبرغلا لامشلا ىلإ عقت ةيرق :شجلا -

 .رضاحلا

 قرشلا ةيحان ىلإ عقت ةريغص ةيرق :ةحالملا 4

 . شجلا نم

 . شجلا ةيرق نم لامشلا ىلإ عقت : مامخ مأ

 يبرغلا لامشلا ىلإ ةيرقلا هذه عقت :ةيدوراجلا 1

 ًاقلطنم ناك يذلا يناردبل رب نم ًابيرق مامخ مأ نم

 .ةيدوراجلا نم لامشلا ىلإ عقت : ةيدليوخلا -

 قرشلا ىلإ ةحاولا طسو يف عقت :شيحم ةلح -
 ةرشح نأ ةيرقلا هذه نع روهشملاو ةيدوراجلا نم

 ىلإ ةرهاظلا هذه مهضعب حجريو ءاهيف شيعت ال برقعلا

 يف نفد نيينيدلا اهتالاجر دحأ نأ اهتصالخ . .ةروطسأ

 كلذ ذنم اهنم تمدعناف «ةرشحلا هذه دض ةيقر اهضرأ

 . خيراتلا

 ةيحان نم ةرضاحلا نم برقلاب عقت :ةكيوشلا 1
 . بونجلا

 ةاذاحمب ةحاولا فصتنم يف عقت :ىبوتلا ٠

 روهشملا رعاشلا سأر طقسم يه «برغلا نم ةرضاحلا

 نم ةرضاحلا نم برقلاب عقت ةيرق :يراحبلا_ ١

 . لامشلا ةيحان

 نم برغلا ىلإ عقت ةريبك ةيرق :حيدقلا -

 يذلا عضوملا ألمف نارمعلا اهراوسأ ىطخت «يراحبلا

 لمعتسي ناك ضرألا نم عستم وهو «يداولا» هنومسي

 : ماظتنا ريغ نلع ةدبالاب مهدزاف رونتلا تفجع

 //ا١

 ةيحان نم ةحاولا ةياهن يف عقت :ةيماوعلا ٠

 نب دمحم نب ماوعلا اهرمع نم لوأ ناكو «لامشلا

 .يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأ يف جاجزلا فسوي

 يبأ ىلإ لصألا يف تبسن اهلعلو «هيلإ تبسنف
 ءازجألا امأ .ةرازلا ريمأو دزألا ميعز ماوعلا نب نسحلا

 : يلي امك يهف ةفيثكلا ةباغلا هذه نع لصفنت يتلا

 بلق يف ةريزجلا هذه عقت :تورات ةريزج ١

 نم ةيقرشلا ةهجلا ىلإ مك ١ دعب ىلع «سوبيك جيلخ
 وه يذلا 7ةئمانو سوريت ىلصألا اهمساو «ةرضاحلا

 ايداع وكس نود اروقلا انا و يزاكلا اهنا نمد يورد

 . سوميلطب ةيقارغج يف ءاج امك 12:0 'ورات» مسا

 لبق نييقينيفلل ًاميدق ًانطوم ةريزجلا هذه تناكو

 ءاج دقف «طسوتملا ضيبألا رحبلا ئطاوش ىلإ مهحوزن
 نأب . .نانويلا يخرؤم ضعب نع ًالقن «نانبل خيرات يف

 اوسسأ نيذلا مه مهنأب نوهابي اوناك ةريزجلا هذه لهأ

 .مهراثآ ضعب نم ةريزجلا هذه ولخت الو ءداورأو روص
 نم لاثمت ىلع اهنيتاسب دحأ يف تاونس ذنم رثع دقف

 نم ةريزجلا هذه يفو «تورتشع ةلعبلل صلاخلا بهذلا
 . نييلاغتربلا راثآ نم ةيعادتم ةعلق ةيخيراتلا راثآلا

 «سبانسلا ىمست ةبرق ةريزجلا هذه يقرش يف عقتو 0

 ةدلب عقت يبونجلا اهفرط يفو ءروزلا ىمست ىرخأو
 ةيراجتلا اهقاوسأ نم ًاقوس تناك ىتلا ةريهشلا نيراد

 رعشلا يف ًاريثك اهركذ ددرت دقو ا أفرمو «ةيبدألاو
 : ىشعألا اهيف لاق يتلا يهف ؛يمالسإلا خيراتلاو يبرعلا

 مهبايع ًافافخ انهدلاب نورمي

 بئاقحلا رجب نيراد نم نجرخيو

 مهرومأ لج سانلا ىهلأ نيح ىلع
 يتلاععتا كدف لانمتلا قيوز ًالذِتَف

 :هرعش يف قدزرفلا اهانع يتلاو
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 بلجي نيرحبلاب ةضرف اهنأب . .توقاي اهفصو دقو
 .دنهلا نم كسملا اهيلإ

 «ةبضه لكش ىلع عفترم ةدلبلا هذه بناج ىلإو
 اهتيمهأ عجرتو «ةيخيراتلا ةنيدملا كلت اياقب نم هنإ لاقي
 ةقطنملا هذه لحاوس بلغأ نوك ىلإ تقولا كلذ ىف

 تيشلا نيسان :ةححاملل ملت ال وعلا لين ةلجب
 ءاهتيمهأ نيراد تدقف دقف «ةيلحاسلا ندملا يف ئناوملا

 ةيقبب اهلصي يرب قيرط اهل سيل ةريزج يف اهلازعنال
 .ندملا

 ةفاسمب ةحاولا نع لصفنت ةريبك ةيرق :ىوفص ١-

 اهمساو ءمك ١١ ب ةرضاحلا نع دعبتو ؛ًابيرقت مك

 ناك ءناوفص  يدوعسملا هركذي امك  يخيراتلا

 يف اهمسا لعلو ؛سيقلا دبع نب صفح ونب اهنكسي

 نيع نم جلختي يذلا افصلا رهن نم سبتقم لصألا
 يف ديبل اهركذ دقو  توناي هيلإ راشأ امك ملحم
 ةةرحش

 افصلا ىلع تايدانلا نأك نحرف

 الماوحلا تاعراكلاو اهعراذم

 اولمحت نأ مهجادحأ بطش يذب

 الماودلا تايجانلا ةادحلا ثحو

 نم وهو ءريهشلا ناواج علقم عقي اهنم برقلا ىلإو
 هذه تبستكا دقو «ةيخيراتلا راثآلاب رخزت يتلا عضاوملا

 عراشلا طخ ىلع ةرشابم اهعوقول ةصاخ ةيمهأ ةيرقلا
 .ةرونت سأر ةقطنمب نارهظلا لصي يذلا يسيئرلا

 لامعأ اهيف زكرتت يتلا ةقطنملا هذه نم ًاضيأ اهبرقلو

 ؟4ةفاسم اهنع دعبت يتلاو ء«ءانيملاو لورتبلا يفاصم

 . مك
 ب ةرضاحلا نع دعبت ةميدق ةدلب : ليبجلا "' 

 عّقتو ءمك؟7 ب لامشلا ىلإ ىوفص نع دعبتو مل" 0

 نظلا بلغأو «ةيملسملا جيلخ نم برقلاب لحاسلا ىلع

 نع لدي بك _ نييففلا ةرهع ىلإ معرب اهقيراهذأ
 نيح هتاذ مسالا اذه اولقن مهنأ ودبيو ءاهمسا كلذ

 فيطقلا

 عقت كانه اهوسسأ ةدلب ىلع هوقلطأو «نانبل ىلإ اورجاه
 لحاوسلا يف مهندم مدقأ نم يه يتلاو توريب يلامش

 . ةينانبللا

 يتلا ةريهشلا نينيع مأ ةدلب اهنأ ىلإ مهضعب بهذيو
 ةدلب اهرضاح يف يهو «يبرعلا خيراتلا يف اهركذ ددرت

 ىلإ اهلهأ نم ريثك رجاه دقو «ناكسلا ةليلق ةريغص
 . ةقطنملا هذه ءاحنأ

 ىلإ ءارحصلا بلق يف عقت ةعيض :ماجآلا  ؛

 دجسم اهيفو «مك 0 دعب ىلع ةحاولا نم ةيبرغلا ةهجلا
 . ءايلوألا دحأل يرثأ

 نيذلا نييماجآلاب ةلص ةيرقلا هذه مسال لعلو

 ةنس تيه نم هعوجر دنع يطمرقلا ناميلس عم اولحر
 .نييماجآلاب اوفرعف .هشيج يف اومظتنا دقو .ه7

 ىلإ ىوفص نم برقلاب عقت ةعيض : كهاسلا مأ - ©
 اهب ةهيبشلا ةريغصلا ىرقلا ضعب كانهو «برغلا ةهج

 ىراحصلا يف ةرثتنم «ةوادبلا عباط اهيلع بلغي ىيتلاو

 «ةحيورلاو .باعشو ؛يديردو نعم يبأك «ةرواجملا

 .ناكسلا ةليلق ةيمهألا ةليئثض يهو ءءابعلاو «ةيبانلاو

 ةطاحم تناك فيطقلا ىرق عيمج نأ ظحالملا نمو

 نم اهناكس يقت ؛ةعلقلا ةلكاش ىلع جاربأ تاذ راوسأب

 اَمأ «ةفلاسلا مايألا يف ةيلاتتملا مهتاراغو ودبلا وطس

 نمألا بابتتسال ءاهؤانب ىعادتف ءاهنأش لمهأ دقف نآلا

 . ةقطنملا هذه عوبر يف

 ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىلإ ريشن نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 مهضعب ؛نيتاسبلا نونكسي نيحالفلا ىرقلا ناكس نم
 ثيح ًافيصم اهذختي رخآلا ضعبلاو «ةمئاد ةروصب

 . ةيرقلا ىلإ ءاتشلا يف اهنع لحري

 نيذلا ةعيشلا نم ةقحاسلا فيطقلا ناكس ةيبلغأ نإ

 ليبجلاو نيراد ةيرق يلاهأ انينثتسا اذإو 2/947 نوفلؤي

 لئابقلاو اهيراحص يف ةرثتنملا ةيدابلا ىرقو كهاسلا ماو
 نم مهلك اه هرقو فيطقلا يلاهأ عيمج نإف لحرلا

 .رخآ بهذم ىلإ يمتني نم مهنيب سيلو «ةعيشلا
 ملسملا ديعس دمحم



 نزو ىلع ء«هيناث رسكو هلوأ حتفب) فيِطَملا

 لك ؛هوحنو بنعلل عطقلا وهو فطقلا نم ؛7"2(ليعف
 ."7شدخلا فطقلاو «هتعطق دقف ءيش نع هفطقت ءيش
 ."00فّيطُق» يهف (فطق) ريغصت ةطوطب نبا دنعو

 ةقطنملا ناسل ىلع عئاشلا وهو «لوألا وه حيحصلاو

 تانودملا يف هب درو «نالا ىتح ةقيحس روصع ذنم

 .ًارثنو ًارعش ةميدقلا

 نأ (ركنربش) ىري ؛ًاميدق اهمسا قاقتشا يفو
 يف دراولا (سوبيك جيلخ) يأ (و110 عدل عاطهتنك)

 روتكدلا ىريو 2”(فيطقلا جيلخ) وه ةميدقلا تاساردلا

 وه هب جيلخلا يمس يذلا «سوبيكا نأ يلع داوج

 مسا ىلإ حوضو لكب ريشي يذلا (هواعانو) فيرحت

 . 20(فيطقلا)

 (عنططةعمهن) يه فيطقلا نأ ةبهو ظفاح ىريو

 . 29ةميدقلا ةئيدملا

 .«فيطقلا مسا هيف ؛هيلع رثع نآلا ىتح صن مدقأو

 نيدلا فرش) مساب ءاملعلا ىدل فورعملا صنلا وه

 ىلإ هخيرات دوعيو ءديعب ريغ هيلع رثع يذلاو 7
 (شمرهيرمش) كلملا نأ) : هيف ءاج داليملل يناثلا نرقلا

 كلم) (دسأ) كلم (كلام) (كلم) ضرأ وزغب هتاوق رمأ

 فوطق ضرأ وحن اهنم تهجتاو اهوحن تمدقتف (دسأ
 . "9 (فيطقلا يأ

 ذنم (فيطقلا) مسا اهلمشي يتلا ةقطنملا ديدحتو

 ىدل تدرو تاراشإ نأ ىلع .قاش رمأ مدقلا

 ينغت ال ةتهاب تناك نإو ءاوضأ تيقلأ «نيخرؤملا

 .ام ةروص انيطعت اهنأ الإ «ثحابلا

 )١( طيحملا سوماقلا 8/ 19.

 ."ا/8/4 نادلبلا مجعم (؟)
 78٠. ةطوطب نبا ةلحر (*)

 .مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ةرد (5) (8)
 .51/ ةيبرعلا ةريزحلا (5)

 .١05-5607/؟ لصفملا (0)

١/4 

 ىف نيثدحملا نيخرؤملا فالتخا ىلإ راشأو «ةميدقلا

 لئاق نيبو ةيلاحلا (فيطقلا» اهنإ لئاق نيب .اهديدحت

 نأ دعبي ال اذه نأ ىلع .200نآلا ةفورعملا (ريقُعلا) اهنإ
 «ريقُعلا ىتح فيطقلا نم ًابونج ةدتمملا ةقطنملا نوكت

 اهعمجتو دحاو مكح ماظنل عضخت ةدحاو ةقطنم يه

 :يلع داوج لوقي .ةدحاو ةيعامتجاو ةيسايس طباور
 (811828) (انابلب) ةنيدم عقوم نوكي نأ بجي هذه يفوا

 نطاومو «نييئاهرجلا ندم ىدحإ (8113ءعمجد) (811م328)

 جيلخ لحاوس ىلع (2طةغعمأ) (0 2010 ءانك) ئنتليمق

 جيلخ) يأ (515110 ©81010مءان5) (سونيلب) هامس

 . (سوبيك

 انركذيو (فيطقلا جيلخ) هنأ (ركنربش) ىريو»

 يف قلطيو (طخلا) مساب (ينيطخ) (08[ةمث) مسأ

 رخآ عضوم يفو ")هلك نيرحبلا فيس ىلع ةيبرعلا
 مازتعاو (ءاهرجلا» نع هئيدح ددص يف لوقي

 :اهدرسي ةصق يف اهلالتحا ىلع (ثلاثلا سخويطنا)

 برغلا وحن هجتا :ةينانويلا ةياورلا لوقت «هتدوع دنعو»

 «ضورعلا لحاس برعلا ةريزجل ةيقرشلا لحاوسلا ىلإ
 ىمو (16[1161م161) هنيطح ةياورلا اهتعد ضرأ ىف لزنف

 9و نع نقرأ

 ىلإ ريقُعلا نم ةدتمملا ةقطنملا نأ مهفن اذه نم

 اهنع ثيدحلا يتأيس امك . طخلاو فيطقلا ثيح لامشلا

 اهلك ةقطنملا هذه لعلو .نييئاهرجلا مكح ىلإ عضخت

 ذاتسألا كلذ ىلإ راشأ دقلو (فيطقلا) مسا هينعيام

 :هلوقب ةقطنملا خيرات نع هتزوجرأ يف يشجلا هللا دبع

 ًكعرجلامهكالمأ نطوم

 (()؛افصلاو نآلا فيطقلا يهو

 ةقطنم لمشيل عستي (فيطقلا) موهفمف اذه ىلعو

 )١( لصفملا 2.78/5

 ) )0لصفملا ١/1١75.

 ) )9لصفملا ؟١07-17/9.

 ):( ةيجرألا راهزألا 159/4.



 ليلا

 وليك) نيتس نع لقي ال امب يلاحلا اهعضوم نع دعبت
 . .ًايلاح (ريقُعلا) عضوم ثيح ًابونج (ارتم

 بدألاو خيراتلاو نادلبلا تانودم انعجار اذإو

 ثيدحلا يف الثمم فيطقلل ايح ًافصو دجنس اننإف ماعلا

 اهرزجو اهنوصحو اهنويعو اهندمو اه هرقو اهتدعاق نع

 «ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهرهاظم ضعبو

 ثارتلا يف فيطقلا ةناكم ىلع فصولا اذه انلدي

 . يبرعلا

 بناج هيمالسإو هّيلهاج يبرعلا رعشلا يف فيطقلاف
 هذه هتزرحأ ام ىريل لمأتملا ثحابلا فقوتسي ٌرث

 .ةقماس ةناكم نم ةقطنملا

 تانودم اهب ترخز قطانم نم انيديأ نيب ام رهشأو

 طخلاو تورات ةريزجو نيرادو فيطقلا وه ءابدألا

 دبسأو ىرسلاو جلسَعو ناوفصو نانجو ىئاؤجو ةرازلاو
 ح هرقو فاشرخو ءاضيبلاو علاتمو نارهظلاو كنعو

 .اهريغو . . . يدبو زاقآو ءابعلو

 ةنيدم يهل :توقايلوقي(فيطقلا)نعف

 ًامسا ًاميدق ناكو .اهندم مظعأ مويلا يه «نيرحبلاب

 لاقو .ةنيدملا هذه مسا نآلا اهيلع بلغ كانه ةروكل

 .©06سيقلا دبع ةميذجل ةيرق فيطقلا : يصفحلا

 ءاسحألا ةيحانب ةدلب فيطقلاو» :ءادفلا وبأ لاقو

 يقرش يف يهو ؛«صاغم اهبو سراف رحب طش ىلع يهو

 ليخن اهبو اهنم نيتلحرم وحن ىلع اهلامشب ءاسحألا
 فيطقللو :لاق اهلهأ ضعب نعو ؛ءاسحألا ليخن نود

 ىلإ لصي دم اذإ رحبلاو باوبأ ةعبرأ اهبو قدنخو روس

 .ضرألا ضعب فشكني رزج اذإو فيطقلا روس

 رابكلا بكارملا هيف لخدت رحبلا نم روخ فيطقللو
 ءاسحألاو فيطقلا نيبو .رزجلاو ّدملا ةلاح يف ةقّسوملا

 .مايأ ةتس ةريسم ةرصّبلا نيبو امهنيبو نيموي ةريسم

 ةريسم نام نيبو امهنيبو مايأ ةعبرأ ةمظاك نيبو امهنيبو

 ) )1١ناذلبلا مجعم 078/4"

 فيطقلا

 نم ربكأ يهو ردقلا يف ةميلس نم ةبيرق فيطقلاو .رهش
 ,0يألا

 - فيطقلا ةنيدم ىلإ انرفاس َمُث» : ةطوطب نبا لوقيو

 ريف لن اكاذ هريثيك ةنيذم فود نطق ريعضت اهنأك
 .""7«برعلا نم فئاوط اهنكسي

 وأ (فيطقلا ةحاو) يه ءالؤه اهينعي يتلاو

 وبأ هانع يذلا روسلاو ءاهب لصتي امو (ةعلقلا) اهترضاح

 ةسمخ دوقع لبقو ءنآلا ىلإ هراثآ ضعب لازت ال ءادفلا

 .دم اذإ هلصي رحبلا ءام ناك

 ىوسأ نب ورمع لوق يف (فيطقلا) ركذ دروو
 : يدبعلا

 اهدعب لتاقيال رتنع ْنكرتو

 ٌُمْفنت ليخ لاتق فيطقلا لهأ

 : يدبعلا ىنعملا نب لمح لاقو

 اهفيطق موي سيقلا دبعل تحصن

 ٍلبقتيملّليق حصن ريخامف
 سراوف فيطقلا لهأ يف ناك دقو

 (9لكلكب تقلأ برحلا ام اذإ ةامح

 : هنم .هرعش ضعب يف ينويعلا بّرقملا نبا اهركذو

 | ايخن ةيطقلا لهأ ْتَمَّنَكَتَف

 اهتامرَواهيّسقواهحامرو

 :هلوقو

 سلالو فيطقلاب ٌيزورم نمو

 اهغوطنو يىيط يداوب ٌءابع

 :هلوقو

 لفحجب فيطقلا ْلهأ تتأ امل

 كذا تي شنلا نوسم نوما

 .54- 948 نادلبلا ميوقت )1(

 58٠. ةطوطب نبا ةلحر (؟)

 ,70/8/54 نادلبلا مجعم م

 21١7 215786 551١. برقملا نبا ناويد (:4)



 فيطقلا

 يف فيطقلا فداري نأ امإ وهو «(طخخلا) مسا دريو

 فيطقلا راطإ نمض عقت ىرخأ ةقطنم يه وأ اهتلالد

 لمشل اهلولدج عيفعت هضعب قمع يدن نإوإ» كبازلا
 يف  طخلا» :توقاي لاق .هلك جيلخلا لحاس ةقطنم

 ءةيطخلا حامرلا اهيلإ بسنت ضرأ طخلا :- نيعلا باتت

 طخ وهو ءةيطخ :تلق ًامزال ًامسا ةبسنلا تلعج اذإف

 انأ تلق ءرطقو ريقعلاو فيطقلا طخلا ىرق نمو .طخلا

 عضاوم يهو «نامغو نيرحبلا فيس يف اذه عيمجو
 اهيف مّوقتو دنهلا نم انقلاو حامرلا اهيلإ بلجت تناك

 نيرحبلاب سيقلا دبع طخ طخلا» :ًاضيأ لوقيو

 نيرحبلا يتنيدم ىدحإ طخلا : لقو «لخنلا ريثك وهو

 «نامُعو نيرحبلا فيس طخلا ليقو رجه ىرخألاو

 ةيدنهلا حامرلا اهيف يتلا نفسلا اهيلإ أفري ةريزج ليقو

 ب ف فلتو

 طخلا :يسويلطبلا لاق» :دنزلا طقس حورش يفو

 ةضرف طخلا :يمزراوخلا لاقو .نيرحبلاب ةيرق

 سيلو دنهلا نم ءيجت يتلا نفسلا اهيلإ أفري نيرحبلاب
 فيس :طخلا :ديرد نبا لاقو .طخلاب انقلا تبني

 0 يفض مل: لاقي تفس: لك + لتكو «نامعو نيرحبلا

 نيرحبلا نم فرشملا :طخلا : يرابنألا نبا لاقو

 .©7حامرلا بسنت هيلإو نفسلا هيلإ فرت رحبلا ىلع
 نمض ريشدرأ ىلإ (طخلا) ءانب ريثألا نبا عجريو

 اهيّمسيف .©مالسإلا لبق اهانب يتلا نامثلا ندملا

 نتف) يناهفصألا ةزمح دنعو ؛0*2(ريشدرأ ذاينف) يربطلا
0 

 قلطت (طخلا) نأ نيبتي اهريغو صوصنلا هذه نم

 فذ نادلبلا مجعم )1(

 ,300351/ 231055 دنزلا طقس حورش )2

 .؟516 تايلضفملا حرش 2(

 ):( لماكلا ١/184.

 ) )5يربطلا 7/5 4١.

 .15 ضرألا كولم ينس خيرات )30(

4١ 

 وأ «نامغغ ىتح ةرصبلا نم جيلخلا لحاس اهب داريو

 ةقطنم ىه وأ (فيطقلا) ناونع اهلمشي ىتلا ةقطنملا

 رعشلا يف ةروهشم يهو اذه اهراطإ نمض ةصاخ

 .اهحامر اميسالو

 :زجارلا لاق

 جوجأي دالب نم تءاحج ءاجوه

 :يسبعلا ةرتنع لاقو

 :ريمح ءارعش ضعب لاقو

 زّرو نوزتعيميّتتلاحربامو

 (9همقس نم ميقسلا يفشت طخلا ق

 لدنج نب ةمالس لاقو :

 انتاعط ينبع ابوابكرت شع

 عملا هاوس يب نخدخلاب 8

 :يّرعملا ءالعلا وبأ لاقو

 اوطني ملف لاونلا اوميس ةريج نمل

 ا"”طخلاهتبني ل ظام مهّللظي

 :ًاضيأ لاقو

 ًاَجن طشلا ًءامظ ينتلاخأ

 (00باجللا يف ةباش نكر تقلأف

 (هااثا ل. .) ينويعلا برقملا نبا ركذ دقو

 د ودبي امك اهب ديريو "”ةرعش نم ريتك يف طخلا

 اهنكست ىتلا لئابقلا ضعب فصي هلوق كلذ نم فيطقلا

 .5114 يلهاجلا رعشلا تاراتخم )0

 .871 (يقوزرملا) ةسامحلا حرش (0)

 .١؟4 تايلضفملا (5)

 .39لا/51-55١8 دنزلا طقس حورش (5) )هر

 .)الا كن الم ال5 برقملا نبا ناويد (0)



 امك

 اهباوبأ ضعبو فيطقلا ةرضاح ةعلقلل فصو اهيفو

 .ةروهشملا

 بقتحاو طخلا ىلإ ًادصق اهردص مقأ

 اهّباتك يدنع تنأ دو ةلاسر

 ًالباقم ىَلعملا نصح ىرت نيحف
 اهُياب يلامشلا برذلا نم ودبيو

 ةدلبَّقلتًانمآمالسل جلف

 اهبانج ابحر فانكألاةسذقم

 يمتنيةعيبر نم موق لك اهب

 اهباضه يساورلا ولعت ةورذ ىلإ

 رماع لاي :اهب يعادلا بّوثاذإ

 انيناقر هاف حب اعنلا داركم كنا

 رماع نب فوع بلص نم اهمذدقم

 ايما يانا نايغف ترجل: نلإ
 مهفكأ يف ىلوألا نيثراحلا نم

 اهّياغث ال ةروجسم ىدنلا راحب

 رماع نب راخفلا كلام نمو

 اهّياهن يداعألا حاورأ سراوف

 اطس اذإ يمسيد مامه لكو

 اهباذع ىفاو ليق ًاموي ليخلا ىلع
 ةيتف يأ ةيتف ٍدبع لسن نمو

 اهّياهيفاهسأب يداعملا لجي

 براحم يف اهّيح يعاد حاص نإو
 اهّبارح ايانملل ىظلتت تتأ

 تلقرأ نابيش لاي اهيأ :لاق نإو

 اهُبابشو اهّبيش اودع توملا ىلإ

 ْمُري ملف ًأابرض فيسلاب اهراد تمح
 اهّبارض اهنع موقلا ىلَجَو اهامح

 ٌةداقم اهالٌع ىوان نم طعت ملو

 (0هّبادو تناك ذنم سيق بأداذو

 )١( برقملا نبا ناويد 47 -47.

 فيطقلا

 :توقاي لاق .(ةرازلا) فيطقلا قطانم نمو

 ةيرق ةرازلاو ءةحوتفم نيرحيلاب ةرازلا نيع :ةرازلا»

 :حوتفلا يف ركذ هلو «ةرازلا نابزرم اهنمو ءاهب ةريبك
 ىرق فيطقلاو ةرازلاو طخلا :يركسعلا دمحأ وبأ لاق

 1 وم وحلا

 كلذ يفو» :لوقيف ءاهعقوم يدوعسملا ددحيو

 نم فيطقلاو لقعلاو ةرازلا ةنيدم (سراف رحب) لحاسلا

 اهيو نيرحبلاب هرازلا» :سوماقلا يفو .2")رجه لحاس

 يف تلغتساف «ةطم ارقلا اهقرحأ هذه ةرازلاو

 نآلا يهو «نامزلا نم ًاحدر ًابارح تيقب نأ دعب ةعارزلا

 يبأ دي ىلع اهلحم لحتل تينب يتلا (ةيماوعلا) عبتت
 ينب دحأ جاجزلا فسوي نب دمحم نب ماّوعلا لولهبلا

 نمضو فيطقلا ةرضاح لامش ةيماوعلاو .227سيقلا دبع
 . اهراطإ

 : هل تيب يف رجح نب سوأ ةرازلا ركذ

 ةربدم ّيحلا نعظش نأكو

 ©0كعسلا هلمح ةرازب ليختن

 ذنم ةفورعم «فيطقلا قطانم نم (تورات) ةريزجو
 وأ (1هنهن) وأ (1ةطعب) فرعت تناك ثيح ءمدقلا

 اهنأ مهضعب نظيو سوميلطب ةيفارغج يف (162[(6)

 دنع لامجلا هلإ (تورتشع) هلإلل ًادبعم تناك
 مسا نم لوألا عطقملا فذحف هب ترهتشا «نييقينيفلا

 090 .يريخألا نيعطقملاب فرعت تراصو ًاراصتخا هلإلا

 لّوأ ةريزجلا هذه نييناعنكلا ىنكس ىلإ ةراشإ كانهو

 فشتكا دقو . "ةقيحس دوهع يف ةقطنملا هذه مهدوفو

 ١57. 7/9 نادلبلا مجعم قلل

 177/1١. بهذلا جورم (0)

 .”37390/7-8/؟ سوماقلا (9)

 .7ا// نيردبلا راونأ (5)

 ١17. ةئيمق نب ورمع ناويد حرش (6)
 ) )5لصفملا ١/١75

 .6/- 55 دوسألا بهذلا لحاس (0)



 فيطقلا

 وهو ةريزجلا هذه يف (تورتشع) هلإلل لاثمت نينس لبق
 0 يرالا تسلل وف

 تورات» :لاقف «(تورات) ءادفلا وبأ فصو دقو

 ةلمهملا ءارلا ٌمضو فلأ مث اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب

 ةديلب توراتو :لاق  ةيناث ءات اهرخآ يفو ةنكاس واوو

 اهب طاحأ رحبلا دم اذإو .هفيطقلا نم قرشلا ىف

 فشكنا رحبلا رزج اذإو «ةريزج ريصتف اهيضارأبو

 «ةلحرم فصن ىلع يهو .ٌربلا نم سانلا لصيف

 . )(ةلضفملا بنعلاو ةريثكلا موركلا توراتلو

 ةريهشلا (نيراد) عقت (تورات) ةريزج بونج يفو

 :توقاي لاق «مدقلا ذنم اهئفرمو اهكسمو اهقوسب

 نم كسملا اهيلإ بلجي نيرحبلاب ةضرف نيراد»
 : نيرعلا نيشلا نها رفع اه كذ فاح نأ "ركيلا

 :روهّشملا يوحنلا دهاشلا يف ىشعألا لاق

 مهبايع ًافافخ انهدلاب نورمي

 بئاقحلا رجب نيراد نم نجرخيو

 :يدعجلا ةغبانلا لاقو

 سإ حازلا نم فقرق هب تجّجش

 مدثل اهلِيلقراقعغْطنفق

 اد كسم نم :ٌناجلف اهيف ىقلأ
5 5 1 4 2 5( 

 مرتض لفل نم جلفو نير

 : ىرعبّرلا نب هللا دبع لاقو

 اذإ نيرادب برشلااذّبح

 يتلا تاغ دقو اهانسأ تب

 :ريثك لاقو

 .14ا/ قباسلا ردصملا )١(

 .47 نادلبلا ميوقت (؟)

 . 3/١ نادلبلا مجعم هيف

 .87 نارفغلا ةلاسر (4)

 .178 ءارعشلا تاقبط (0)

 ام*

 ةلْغَبْسُم هسأر يدوف حئاسم

 (')هلالخ ٌمحأألا نيراف كسم ىرج

 :ريرج لاقو

 ةبيرض ثيعبلا دنع نم ذخؤتف

 دياب راد سات ةلوكفو

 :قدزرفلا لاقو

 مهلوسع نوكي موق نمل ينإو
 (97لسعلا يف برضُت ّيرادلا ةرأف ىرق

 ْ : ًاضيأ لاقو

 نزمءامنمةكيرتنأك

 اال ني ئيسكدتلا ئراذو

 ىتلا ةقطنملا نم (ىئاؤج وأ ائاؤج وأ اناَوُج)و

 ناي (طخلا) ىه اهنأ ركذي امك .فيطقلا ناونع اهلمشي

 دي فلكس اد نقلا يورو سفلان انوا :توقاي

 نيرحبلاب سيقلا دبعل نصح : لحترم ملع وهو  رصقيو
 ةنس لوألا ةفيلخلا مايأ يف ّيمرضحلا نب ءالعلا هحتف

 طخلا ةنيدم ائاَوُج :يبارعألا نبا لاق «ةوئع ه١

 - ةزمهلاب  ائاؤُج . . .ليقو . . .رجه ةنيدم رقشملاو

 ثوؤجم وهف عزف اذإ (لجرلا ثأج) نم هلصأ نوكيف
 عزفلا دنع هيلإ نوعجري اوناك امل مهنأكف ءروعذم يأ

 هيف تعمُج عضوم لوأ ائاؤجو :اولاق ؛كلذب هوَُمَس

 ًاضيأ نيرحبلابو :صضايع لاق «ةنيدملا دعب ةعمجلا

 اهلك برعلا تدترا لاقيو ءاثاؤج رصق هل لاقي عضوم
 . *«اناؤج لهأ الإ لَو يبنلا دعب

 وأ طخلا ةنيدم . ىلاسكك ىئاؤجو» :سوماقلا ىفو

 . ©9«نيرحبلاب نصح
 اهب لتق نيرحبلاب اثاؤج» :يربطلا لوقيو

 19١7. دنزلا طقس حورش 000(

 .514 ضئاقنلا (9)

 .5١؟ قباسلا ردصملا (9)

 .477/7 نادلبلا مجعم 2٠٠١7 ضفئاقنلا (4)

 ١75. /؟ ناذلبلا مجعم (4)

 ) )5سوماقلا ١/١159.
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 نب هللا دبع ًاضيأ لتف اهيفو 27...رورغملاب
 ةروهشم ةصق يف ّعطحلا لتق اهيفو .20يبأ نب هللا دبع

 0 علا لها ةفركيداحلا وك ركذت

 ينعي اهانيأر يتلا (طخلا يه) ديدحتلا اذهب اثاؤجو

 ةنيدم وأ فيطقلا نم ءزجك صاخلا اهانعمب طخلا اهنأ

 .اهيلإ ريشي ام رضاحلا تقولا يف اهل سيلو ءاهعبتت

 نم فيطقلا برغ ةريثك ةيداع بئارخ نأ ديب

 .ائاؤُجو طخلا عضوم يه نوكت نأ لمتحملا

 .اهمدق ىلع لدي ام اهيف نإ اهودهاشم

 (اثاوج) عماج دوجو نع ركذي ام ريغ هذه اثاؤجو
 عضوم يف عماجلا نوكي نأ لامتحال ءاسحألا يف

 . ةقباسلا تافيرعتلا ىف روكذملا نصحلا

 مارسك موق ىدل[ وكل لسهف

 جف لك يف مهءامد نأك

 انيرظانلا ىشغي سمشلا عاعش

 انإنًمحرلاىلعانلكوت

 : سيقلا ؤرما لاقو

 ةّيشع ىئاؤج نمائنأك انحرو

 (*0ٍبّقْخُمو ٍلدع نيب جاعّتلا ىلاعُت

 )١( يربطلا 7517/9

 .16"3 /5 نادلبلا مجعم (؟)

 .7149 7/١ نادلبلا مجعم 878/7 لماكلا 8١5 /7” يربطلا (9)

 ١174 ١9/6. /؟ ناذلبلا مجعم (4)

 .5759 :44 اال ٍلهاجلا رعشلا تاراتخم (4)

 فيطقلا

 ةمقلع ىلإ ىوري امك هذه ريغ ةيفاقب ىوريو
 . لحفلا

 : مصاع نب سيق لاقو

 لتيثو حابنلاو اثاوج مويو

 ()0هُروغُت حابت نأ ًاعيبر انعنم

 وو مابقلاو اناونج موك

 9” ئاوج ليخن نم رفاوم ُلخن
 .(ناوفص)و (نانوج) ًاضيأ ةقطنملا هذه يفو

 نيع برق نيرحبلا يحاون نم ةيرق يه (نانوج)ف

 :يسبعلا ورمع نب ةشارخ لاق «نينوجلا ةرهاظ

 الّوحتي نأ نينوج نم مسرلا ىبأ
 05 وع ناب الوم تاز ناو

 «ةيلاحلا ىوفص عضوم يف نآلا عقت هذه نانوجو

 ينب اهب ْنأ ركذو (ناوفص) يدوعسملا اهيلإ فاضأ

 لامش نآلا هذه عقتو .""”سيقلا دبع نم مهو صفح
 .يلاحلا ناواج علقم يه (نانوج)و .ناواج علقم

 راثآلاب ةينغ ةقطنم ناواج علقم نأ ركذلاب ريدجلاو

 .دالبلا كلت راثآ ضعب اهّلعلَف «ةميدقلا

 يذلاو ًارخؤم هيلع رثع يذلا ربقلا راثآلا هذه زربأو

 . "0ةميدقلا ةيقينيفلا روبقلا هبشي

 ماطآو نوصح ىلإ هيف ريشي تيب بّرقملا نبالو

 )١( دنزلا طقس حرش "78 ضئاقنلا 19/59.

 .578 ضئاقنلا (؟)

 ١07/4 ١76. /7 نادلبلا مجعم هيف

 .569/؟ نادلبلا مجعم (4)

 51٠. فارشالاو هيبنتلا (6)

 .(هاالا/ه) جا ١١7/ لهنملا ةلجم (5)



 فيطقلا

 :ريدقت لقأ ىلع اهب عمس وأ اهراثآ ىلع فقو وأ اهآر

 اهّريثع لاغ نأ ىلإ تخحانأامف

 (7مطأ نمو نصح نم طخلاب ديِش ام

 يذلاو .ًاريثك يبرعلا رعشلا يف قطانملا هذه تركذ

 تفرحت قباسلا ىف ةدراولا (ناوفص) نأ نهذلل برقي

 بّرقملا نبا اهركذ دقو «ةيلاحلا ةدلبلا (ىوفص) ىلإ
 : هلوقب ينويعلا

 اونتباو ًاحبص ءاوفص ىلع اولزن

 ٍنامأب اوئقيأو بابقلااهيف

 :لاق فيطقلا ديدحت يف ًاضيأو

 امف اهوزاح ءاوفص نم طخلاو

 (؟9نارهظلا ىلإًاربش اهب اوقبا

 سوماقلا يف ؛(كَنَع) ةميدقلا فيطقلا ىرق يفو
 ملع» :توقاي لاقو ."0نيرحبلاب رفزك .«كنع»

 ةمئاق لازت ال يهو .29«نيرحبلاب ةيرق مسال لجترم
 .رضاحلا انتقو ىتح

 :زجارلا لاق

 كمسلاب كئجي مل مالغ لفط

 كنعميشايخب للعيملو
 اهعم طبترت ؛(نارهظلا) فيطقلا ىرق نمو

 ينبل نيرحبلاب ةيرق نارهظلا» : توقاي لاق .(علاتم)

 هل لاقي لبج نانقلا فارطأ ىفو . سيقلا دبع نب رماع

 لاق . علاتم هل لاقي ءام ًاقّرشم هتيحان نمو «نارهظلا

 هل لاقي لبج لامشلا نيبو ةميخلا ةمكأ نيبو : يعمصألا

 لخن اهب نارهظلا بنجب ةراّوفلا اهل لاقي ةيرقو «نارهظلا

 نيرحبلا ةيحانب لبج» يه علاتمو "02. . .نويعو ريثك
 حبسي نيع لبجلا اذه حفس يفو ء«ءاسحألاو ةدوسلا نيب

 : ةمرلا وذ لوقي كلذلو «علاتم نيع يهو اهؤام

 )١( برقملا نبا ناويد 6009.

 .784 برقملا نبا ناويد (؟)

 ."985 /"” سوماقلا (*)

 .1514 /4 نادلبلا مجعم (4)

 .519/4 نادلبلا مجعم ةاروفلا نعو 57 /4 نادليلا مجعم (5)

 ااه

 هننا هقةومجت ءاشن اهات

 علاتم ينيع نينيعلا اهب ىخوت

 يقرش ءام علاتم : هللا دبع وبأ ينوكسلا لاقو

 . نانقلا لبج يف ةراّوفلا دنع نارهظلا

 :ريثك لاقو

 جلاع لمر ىأر امل بئاس ىكب

 علاتم بضه ٌبضهلاو هنود ىتأ

 ىكب امك عومدلا ٌوهس هنإ ىكب

 ؟7 تادنبلا ءاجن انزواج ةيشع

 يف يتلا (عيادبلا) يه ةروكذملا «عئادبلا) لعلو

 . ةيماوعلا

 :ديبل لاقو

 نابأف علاتمبانملا سرد

 انبوب ا ف ةيججللا  فيقاشفو

 نمض عقتو فيطقلاب طبترت يتلا قطانملا نمو
 لخن تاذ ضرأ» :يهو (ءاضيبلا) يخيراتلا اهراطإ

 يف ةلمرلاب تاّيرق ًاضيأو «نيرحبلاو جأت نود هايمو

 :بزقملا نبا لوقي .276لخن اهيف فيطقلا

 ملواوجرد رشعمب نورخافيو

 (9ءاضيبلاب لمرلا لابج جردت
 ينب دالب نم ءاضيبلاب عضوم» : يهو ؛(فاشرخ)و

 ةبذع ءاسحأ اهتحت ةثعو لامر يف نيرحبلا فيسب ةميذج
 اهنأ حجرملا نمو ."!:لعب لحن اهيلع ءاملا

 ضعب اهيف رقتساو فيطقلا برغ لامش يف (ةيشرتخلا)
 .رضاحلا تقولا يف لخرلا ودبلا

 فيطقلا فيس حارقلا :ةديبع وبأ لاق «ح ارق»و

 : ةغبانلل دشنأو

 )١( نادلبلا مجعم 6/ 537.

 ) )0ديبل ناويد حرش ١178.

 ) )9نادلبلا مجعم ١/ ٠*51.

 ) ):4برقملا نبا ناويد ١6.

  (2)هةر نادلبلا مجعم



 امك

 اهنأك فيلب توملاةيحارق

 ٌرجاوث اهنع راط صولق ءاقع
 :ريرج لاق

 ىراصلا عم ندي مل نئاعظ

 يح ارقلا كمسامنيرديالو

 :رعاشلا لوق يف رمع وبأ لاقو

 مظاوكلا فيسب يح ارق تنأو

 ةبسن ةّيح ارقو ءرحبلا ئطاش ىلع ةيرق حارق
 ىلإ اهبسن ةّيح ارق :ةغبانلا تيب يف ةديبع وبأ لاق ءاهيلإ
 . "97فيطقلا فيس ةرازلاو رجه فيس ح ارق

 يف قلطي (ح ارق) ظفل نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 طبتري وهو اميسال ءرحبلا رزج ىلع فيطقلا لهأ فرع
 . فيطقلا لحاس يف ءاملا راسحناب

 ةيحانب ةفورعم ةخبسل مسا» :يهو ؛(ءابعل)و

 ةراجح هيف رحبلا فيس ىلع فيطقلا ءاذحب نيرحبلا
 «لاس يأ داو لك اهب بعل اهنأل كلذب تيمس «سلم

 :درزم لاق «بالكلا اهيلإ بسنتو «ينابعل اهيلإ ةبسنلاو

 زتعأباعاب نيح اماعو الاعو

 (9(دمالجلاك ادع نيبلكو

 نيب عقتو ةيلاحلا «ابعلا» يه هذه «ءابعلا لعلو

 . ليبجلاو ىوفص

 نب رماع ينبل نيرحبلاب ةيرق» :يهو ء(ةضرفلا)و

 نم عون ضوضعتلا اهيف رثكي سيقلا دبع نب ثراحلا
 .اهئانيمل فيطقلا لهأ ىدل مسا ةضرفلاو .02. .رمتلا

 فيطقلا نيبو اهنيب نيرحبلاب ةيرق» : يهو «(زاقآ)و

 نب بلك نم موقل يهو ؛ةيربلا يف :خسارف ةعبرأ
 .«؟7(ددعو سأب مهلو سيقلا دبع نب ةميذج

 .516 /5 نادلبلا مجعم 20020(

 .18/6 نادلبلا مجعم (؟)

 .4/١561نادلبلا مجعم (9)

 68/١. قباسلا ردصملا (4)

 فيطقلا

 بئارزلا نيب رجه ىرق نم ةيرق» : يهو «(يدب)و
 :ديبل لاق :ينموحلاو

 اهنأك لوخذلاب رذشت بلغ
 اهمدقأ ًايساور ّيدبلا نيح

 :ًاضيأ لاقو

 امهاول لاسف نيتاطق باصأ

 ()(ضيرأل ىحتناف ّيدبلا يداوف
 ًايلاح ةفورعملا ةيرقلا عضوم وه هذه (يدب) ّلعلو

 لوقيو مسالا سفن لمحت ًانيع اهب نإ ثيح ماجوألاب

 ديعس دمحم ذاتسألا حجريو .ةميدق اهنإ اهناكس اهنع
 نيذلا (نييماجألا) مساب تيمس ؛(ماجوألا) نأ ملسملا

 .©)يطمرقلا يبانجلا ديعس يبأ عم فيطقلا اودفو

 مل ًاميدق فيطقلل ةعباتلا قطانملا هذه ريغ كانهو

 لعل (نادلبلا مجعم) يف ةثوثبم اهديدحت عطتسأ

 نوينعملا متها ام اذإ اهنم ًاريثك انل فشكي لبقتسملا

 .ةقطنملا هذهل يرثألاو يفارغجلا حسملاب فيطقلاب

 راطإ نمض عقت يتلا يه ركذلا ةقباسلا قطانملاو

 :هلوقب ينويعلا بّرقملا نبا اهددح يتلا فيطقلا

 امف اهوزاح ءاوفص نم طخلاو

 (0نارهظلا ىلإًاربش اهب وقبأ

 نم ةيبرغلا ةفضلا ىلع عقت ةحاو ًايلاح فيطقلاف

 َرِب ابونجو «ضايب ءارحص ابرغو الامش اهدحيو جيلخلا
 ةحاولا هذه لوط غلبيو يبرعلا جيلخلا ًاقرشو «نارهظلا

 ريغ لايمأ ةثالث اهضرع طسوتمو ًاليم رشع ةينامث
 .اهنع ةلصفنملا ءازجألا

 ءازجألاو (ةعلقلا) اهترضاح ىلع فيطقلا لمتشتو

 «بكيوكلا «ةيبابدلا ءساّيم ءسرادملا :اهل ةرواجملا

 . ةعيرشلاو «يرارجلا «لامشلا باب

 ةعباتلا قطانملاو ىرقلا مظتنت ةحاولا هذه يفو

 ١/ ٠. نادلبلا مجعم )0(

 .00- 549 دوسألا بهذلا لحاس (؟)

 .558 برقملا نبا ناويد (9)



 فيطقلا

 ء«شجلا «كنع .تاهيس :ىهو افيطقلازكرمل

 ةلح «ةيدليوخلا «ةيدوراجلا ءمامحلا مأ قحالملا

 ءحيدقلا «يراحبلا «يبوتلا .ةكيوشلا « يشيحما

 . ةّيماوعلا

 فيطقلا عبتت ةحاولا هذه نع ةلصفنم ءازجأ كانهو

 «ىوفص «تورات ةريزج يهو ءًايرادإ اهب طبترتو
 وبأ : لثم ةريغص ىرقو «كهاسلا مأ «ماجوألا «ليبجلا

 . .ةحيورلاو ءابعلا «ةيبانلا «باعش «يديرد «نعم

 .هرخآ ىلإ
 ميدقلا اهديدحت يف لخدي هنأ ركذلاب ريدجلاو

 نارهظلاو هرونت سأرو ريخلاو مامدلاك ةديدجلا ندملا

 .اهريغو ةخيبيلصلاو ةبقثلاو

 ةيسايسلا فيطقلا ةايح
 يل ةلعورم لورق ربع مشب لوول كيرا عيطفلا

 احرسم تناك دقف ءريثكب داليملا تقبس مدقلا

 نييناعنكلاك اهتنطوتسا بوعش يف ةلثمم ةدع تاراضحل

 ©).هريغو .. .نيينادلكلاو . .نييئاهرجلاو نييقينيفلاو

 قرش ةقطنمو  ءاهوري نأل نيقرشتسملا ضعبب ادح امم

 ىلع لدعتسو قويفاسلل لوألا نطوملا ات ةييرعلا ةزيزدعلا
 .9نييقينيفلاك اهنم ةيماسلا ماوقألا ةرجهب هيأر

 نيب ةعقاولا ةقطنملا نأ ىلإ نيثحابلا ضعب بهذيو
 يف ناكسلاب ةلوهأم تناك ءفيطقلا لامشو يمداودلا

 دقو ."0(م.2قو٠٠ ٠٠١ ىلاوح) يزنوربلا رصعلا

 نم نيبت «نارهظلا يف ةيرشب مجامج ىلع روثعلا مت
 . (©9ةيزنوربلا روصعلا هذه نم اهنأ اهصحفو اهتسارد

 يف ضورعلا ىلع اولوتسا دق اوناك قارعلا ماكحو
 يفو 2*نيرحبلا اولزن مهنأو «داليملا لبق ثلاثلا فلألا

 )١( دوسألا بهذلا لحاس عجار 67.

 )١( لصفملا ١/؟79.

  (2)لصفملا ١/ 6578/677.

 ) )4لصفملا ١/547.

 ) )6لصفملا ١/016.

 1/ال/

 نم مه نيقينيفلا نأو . جيلخلا رزج نم ىرخأ رزج
 كلذ ىلع. لدي .:27ءامنلعلا نم ريتك يأر يف نيرحبلا
 ةريزج يف (تورتشع) لامجلا ةهلآ لاثمت فاشتكا

 هذه دبعم عضوم نوكت نأ حجري يتلا «©"7تورات

 :ةهلآلا

 : يشجلا هللا دبع ذاتسألا لوقي

 ْنمزلا ناك ذم نيرحبلا تناك دق

 ندعو دجن لهأت نأ لبقو

 اذ زرت ارد زانت اووذ كنتك

 اوركفواوبّقندقامدعب نم

 اهتلأ كاذندعب نم اودروأو

 انيتوو زك تازايهمتللا ليا

 ترمهدزاةايحلااهيطاوش يفف

 ترشن عالقلااهيطاوش يفو
 ممأللاهيف ناعنك ُتعَّرَشو

 ْمظنو ةايحلا يف ىعس نوناق

 ثطتماو راحبلا ىلع ترطيسو

 تظتحاةراجتلابواهبراغ

 . ةليوط يهو

 فيطقلا نأ «ةيرثألا تافشتكملا هيلع لدت يذلاو

 هذه مهأ نمو ءروذجلا ةقيمع ةراضحل ًابصخ ًاعترم تناك

 ناواج علقم يف هيلع رثع يذلا يرثألا ربقلا تافشتكملا

 ايفاو اثحب يبرغلا هفشتكم هنع رشُن دقو .ىوفص لامش
 ىف ةنزثأ ةرحنص اتفشكا امك .©29(لهنملا) ةلجم ىف هرشن

 تيرا ةيرش نيسكم دخلا ايمضرت وطقم هلع فيطقلا
 . اهتقو يف 27(تيزلا ةلفاق) اهنع ترشن (وكمارأ)

 ةريزجلا قرش ةقطنمو فيطقلا نأ ودبي يذلاو

 هنأ ريشَدْرَأ نع انثدحي خيراتلاف . سرفلا ذوفنل تعضخ

 .قباسلا ردصملا )١(

 .89 دوسألا بهذلا لحاس (؟)

 .(هاا"اله) هج /١1/ ددعلا لهنملا ةلجم (؟)

 .ل4- ا/ا/ /5 ةيجرألا راهزألا (:)



١184 

 , 9(ريقةزأ زانف) هضعب اهامننأ +07طحتلا ةيدم' نشب
 , يلا نفر رخآلا ىقعبلاو

 ىتح ملاعلا ىلع داليملا نورق ىلوأ تّلطأ نأ امو

 فلح تحت تعمتجا «ةيبرع لئابق ةقطنملا هذه تنكس

 هذه نمض يفو .؟؟!ةماقإلا يأ (خونتلا) اهنيب َدَحَو
 ددهت تحبصأو تطشن ىتلا «ةيبرعلا ةليبقلا (دايأ) تناك

 درا سي و ةييوسلا ءازجألااهتاوزغب سراف

 ةيزكرملا ةموكحلا هيف تفعض دهع يف (ةيسرافلا
 تنامطا قمل |ويؤك ولازم كول :اهيهحاق": يوصل

 .مألا ةلودلا ةطلس نع لزعم يف اهنومكحي

 ءرومألا ديلاقم ملستيو (فاتكألا وذ) روباس بشير

 .ةيزكرملا ةلودلل ةبيهلا ةداعإل هتاقاطو هدوهج سّركيف

 ةقطنملا ىلإ هشويجب راسف (دايأ) بيدأت هططخم نمض ناكو

 نكسأو ءةقطنملا ىلع هذوفن طسبو اهلولف عبتو ًادايأ ىنفأف

 تيتفت هئارو نم فدهي ناك ةنيعم قطانم لئابقلا ضعب
 ,20ًطخلاو نيراد بلغت ينب ضعب نكسأف ةيلبقلا ةدحولا

 سيقلا دبع ةصرفلا لغتست اذكهو .دايأ ىوق كلذب فعضيل

 : مهلئاق لاق ىتح ءاهلك ةقطنملا ىلع عبرتتل

 تعلقو عاقو نع ًادايأ انطحش

 (ٍرَّقشملا ضايح نع انعنم ًاركبو

 ءيجم ىتح ةقطنملا هذه ىلع سرفلا ذوفن رمتسيو
 نع ٍلاو وهو ىواس نب رذنملا اهيف ناك ثيح ؛مالسإلا
 هنع ربع يسراف كانه ناك هيلإ ةفاضإلابو ةريحلا كلم

 سيقلا دبعو «ةيبرعلا ةريزجلا ىلع مالسإلا قرشيو
 ءابنأ مهلصت نأ امو «ةريزجلا قرش ةقطنم ةديس يه

 )١( لماكلا ١/84".

 .١4/؟ يربطلا (؟)

 .44 ضرألا كولم ىنس (9)

 ,"90 59/5 نادلبلا مجعم (4)

 ١٠١. دوسألا بهذلا لحاس (0)

 .ةا/ل/؟ يربطلا (5)

 ١16 /0 نادلبلا مجعم ع2

 54/١". نادلبلا مجعم (4)

 فيطقلا

 دفيف «ناميإلا رونب مهسوفن قرشت ىتح ةديدجلا ةلاسرلا

 نب ءالعلا لسريف ةقطنملا هذه ةيادهل هتوعد يي ةلاسرلا

 طسييو ةديدجلا ةوعدلل بيجتستف (ه/8) ةنس ىمرضحلا

 نم ةيّمذو ملسأ نم مالسإب ةقطنملا ىلع هذوفن مالسإلا
 .©"7ملسي مل )0

 احرسم ةريزجلا قرشو فيطقلاو نونسلا َرّتمَتو

 اه مترا ل ل يني يراك فاول
 .©©9يرورحلا ةدجن مهدئاق ةدايقب جراوخلا تامجهل

 تقلقأ ىتلا ةكرحلا اهنم تقلطنا ىتلا ةطم ارقلا ةكرحو

 مهذوفن دعاصتل اهعجضم تّضقأو ةيسابعلا ةلودلا

 ةكم نم دوسألا رجحلا لقن اوعاطتسا مهنأ ىتح مهتوقو

 يضمت ىتح تاهيس نم ًابيرق .("”7فيطقلا ىلإ ةمركملا

 ينويعلا نب هللا دبع نكمت ثيح عبارلا نرقلا نم دوقع
 . مهيلع ءاضقلا نم

 عطقم يف كلذ نم ًافرط بّرقملا نبا فصو دقو

 :هيف لوقي هل ةديصق نم

 امدح العلا دعب مهرداغوًاقلف

 ُمهنأش نيرحبلاب لج نأ دعب نم

 اًمّرحلاو تاراغلاب ماشلا اوفجرأو

 امدأ ةرات ىشغتو قارعلا ضرأ

 امّمح اهتاداس نم َرُعلا اورّيصو

 اوكهتناو سمخلا تاولصلا اولطبأو

 امَنَص مهنم اوبّضنو مايصلا رهش

 .5؟ نيردبلا راونأ «*748 /4 نادلبلا مجعم )١(
 554/١. نادلبلا مجعم (5)
 514 -1758/7 لماكلا 2370 5 /9" يربطلا 09 )

 5١7/4. لماكلا (:)

 راونأ «1١؟6 دوسألا بهذلا لحاس ١١8« تازجعملا ضرأ (4)



 فيطقلا

 اَمِدُهًامئاق هوكردأام لك لب

 تبدتناو مالسإلا ىلع انيمح ىتح

 لاو توكل ولت سراوفا اذن

 ىتح ةقطنملا ىلع ليقع ونبو بلعث ونب يلوتسيو

 ىلع يلوتسيو شاّيعلا نب ىيحي ناطلسلا مهعزاني
 فيطقلا أدبتل ينويعلا هللا دبع هدعب يتأيو .فيطقلا

 ةئام لاط يذلا نيينويعلا مكح لظ تحت ةديدج ةحفص

 ماع اهيلع راتسلا لدسي ىتح ًاماع نيعبسو ةتسو

 اهوكرتيو .بلعث ونب ةقطنملا لتحا ثيح .ه5

 نيتاه مكح رمتساو .مهدعب نم ربج ينب مكحل
 ةقطنملا لتحا امنيح .ه١97 ماع ىتح نيترسألا

 يقب فيطقلا يف ةيعافد زكارم مهل اوسسأو نويلاغتربلا

 نم برقلاب ىرخأو تورات ةريزج يف ةعلق نآلا ىلإ اهنم
 لوأ نوينامثعلا لخد ه968 ماع يفو .تاهيسو كنع

 ةلودلا ىلإ ءاسحألا اهتقيقشو تّمضو فيطقلا ةرم

 لا

 تناك ةيكرتلا ةلودلا نم ةملظملا نورقلا ىفو

 نم تجرخ دقف .هرزجو كارتألا رقت دم نيب فيفا

 ميعز (ريرغ نب كاّرب) نلعأ امنيح ه١8١٠ ماع مهذوفن

 . "9ءاسحألاو فيطقلا ىلع ًاميعز هسفن دلاخ ينب

 نب دوعس لوخدب رخآ ًارود لخدت ه7 ذنمو

 ةقطنملا لهأ ةحلاصمو تاهيس ةدلب دوعس لآ زيزعلا دبع

 فيطقلا لخدت اذهبو . بهذلا نم ةريل ةئامسمخ ىلع هل

 ينب دحأ ناك ْنِإو «ةرم لّوأل نييدوعسلا ذوفن تحت

 مهذوفن ةداعتسا كارتألا لواح ةّدملا هذه لالخو

 (ها١١١” ءهه١١١١) نيتلمح نأ الإ .ةقطنملا ىلع

 )١( برقملا نبا ناويد 01 077,

 ) . )1دوسألا بهذلا لحاس 1786-15١.

 )*( دوسألا بهذلا لحاس 149.

 ) ):4دوسألا بهذلا لحاس 16١.

 ليحل

 نب نوسوط دمحأ ةلمح امهتلتو . عيرذلا لشفلاب اتينم

 .©0كارتألا نع رصم ىلاو ريبكلا اشاب يلع دمحم

 لشف نم ماوعأ دعب اشاب ميهاربإ ةلمح تحجن دقلو
 اهتداعإو ةقطنملا لالتحا يف .نوسوط دمحأ هيخأ

 نأ ديب .دلاخ ينب دحأ اهيلع ىلوو نيينامثعلا ةريظحل

 نب هللا دبع نب يكرت ريمألا دي ىلع صلقت دق مهذوفن
 .292ه1740 ماع يف ريبكلا دوعس

 ةريزج ماكح ةفيلخ لآ عمط ه١؟49 ماع يفو

 ةيرحب ةلمح اوهجوف «فيطقلا لالتحا يف نيرحبلا
 تورات ةريزج يف مهلغوتو نيراد حاتتفا نم مهتنكم

 ةفيلخ لآل اوملسي نأ تاهيس لهأ لواحو . اهحايتجاو
 ريمألا لشف ةنسلا هذه يفو .كلذ يف مهوبتاكو

 ةلودلا ىلإ اهتداعإو تاهيس لالتحا يف يكرت نب لصيف
 ىلإ ةفيلخ لآ عجرو .اهنم نييفيلخلا درطو ةّيدوعسلا
 ىتح .ةقطنملا مكحي مهنع أيلاو اوبّصن ْنأ دعب نيرحبلا

 لآ هللا دبع فعض نأ دعب ةّيدوعسلا ةلودلا ىلإ تداع

 . 20هّدض هؤانبأ اهب ماق ةروث دامخإب لغشناو ةفيلخ
 جيلخلا ةقطنم نويرصملا لتحا ه757١ ماع يفو

 دعب نويدوعسلا مهنم اهداعتسا ىتح اشاب ديشروخ ةدايقب
 امنيح ه١؟84 ماع ىتح مكحلا يف اورمتسيل كلذ

 ةلودلا ذوفن كلذب داعأو قيرفلا ذفان اشاب دمحم اهلتحا

 . 0١1771 ماع ةعجر نودب اهجورخ ىتح ةينامثعلا

 رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا دقعلا لطأ نأ امف

 ضرملا ةينامثعلا ةلودلا مسج يف رخن ىّتح يرجهلا

 نمألا ريفوت عيطتست دعت ملف «؛لوفألا اهمجن براقو
 .فيطقلا عوبر يف ماظنلاو

 اهعم تبلج ةمهم ةثداح تعقو ه7757١ ماع يف ذإ

 نيبو فيطقلا يلاهأ نيب «سفنألاو لاومألا يف رامدلا

 ةطيحملا قطانملا يف نانكست ودبلا نم نيتليبق

 )١( دوسألا بهذلا لحاس 1657 1984.

 )١( قباسلا ردصملا ١65.

 )*( قباسلا ردصملا ١652-15166.
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 لل

 تعقو) يف كلذو (هرجلا)و (دلاخ ينب) امهو «فيطقلاب
 : (ةيرسلا

 ةلجم بلطل ةباجإ ناديوسلا يدهم اهنع انثدحي
 :اهتاحفص ىلع ترشن (لهنملا)

 سيمخ راهنلاو فيص تقولاو قوسلا يف انك اولاق»

 ىتح قيرط يأ ناطيشلل اندنع سيلو «عيبنو عاتبل نحنو

 بقلي لجر نم ىقتساف ؛هل ًامنغ عيبي لجر ءاج
 ادراب ًءام هنم برشف «سانلا ةياقسب ببستي ناك سوبدلاب

 ءعنتماف برش ام ةميقب هبلاط برش ام دعبو '"جدحب
 برضلا ذخأو امهنيب متاشتلا كلذ ءارج نم لصحف

 ًابورضم هبحاص امهنم قيرف لك ىأر املو ءامهنيب هقيرط
 ءةنتفلا جايه تكسي وأ (ةبرشلا) ةميق عفديل ال ءلخدت

 حالسلا لمعتسا مث نمو ءاهدوقو نم فعاضيل امنإو
 ةحورجم هيخأ دي ىأر امدنع يرضحلا اهقلطأ ةقلطب
 عسوتلا يف جردتو يقيقحلا لاتقلا أدب اذهبو «نيكسب

 . ةيلهأ ًابرح راص ىتح

 بوشن نم مايأ ةعضب دعب اوؤاج دق ودبلا ناك»

 يف اوركسعو «ريثك عمجب اوؤاجو ءاهمايأ لّوأل ةنتفلا

 اهربتعا ىتلا ةيبابدلل ةرواجملا ليخنلا يفو ةيبرغلا ةهجلا
 مهفده تدان «رانلا اهلاجر دحأ قالطإب ةنتفلا ردصم

 فيطقلا ةنيدم ىلإ فحزلا اولصاو اهدعب مث لوألا

 ةكيوشلا نم نوكتت ٍذئموي ةنيدملا هذه تناكو «ماقتنالل

 بابو سرادملاو ساّيمو ةعيرشلاو بكيوكلاو ةيبابدلاو
 ًانصحت رثكأ ةعلقلا تناكو .ةعلقلاو يرارجلاو لامشلا

 لبق نم دّيشملا روسلاو جوربلا نم اهيف امل ةعنمو
 ءاسنلا  ةعلقلا يأ  اهيف تلخدأ كلذلو .كارتألا

 دلبلا يف لاجرلا شاعو .خويشلاو ةزجعلاو لافطألاو

 رمن نب دمحم خيشلا نيرضاحلا نمض ناكو ءرذح يف

 هيف ميقي موي يفف «ةيبابدلا يف ًايناث ًاتيب هل ذختا يذلا

 .هسأر طقسم ةيماوعلاب ميقي رخآو

 يف ةادبلا اومزهي مل ْنِإ فيطقلا لهأ ىأر دقو»

 )١( سلفلا نم لقأ ةيكرت ةلمع جدحلا .

 فيطقلا

 لاقف  مهتواقم نع نيزجاع اولظيس مهنإف .مهموجه
 ىلع لاجرلا اولعجا  رمن نب دمحم خيشلا يأ مهل

 ذئموي اهروس ناكو .جربلا يفو روسلا طيحم لوط
 اذإف :نينطاوملل لاقو .جوربلا الإ تويبلاب ًأطئاح

 مهدنع ام ضعب ذفني ىتح اورظتناو مهومرت الف مكومر
 ءيش لك لبقو «ةعطقتم ةروصب نكيلو يمرلاب اوئدتبا من
 نم ىمامألا رادجلا دادتما ىلع رمتلا «لالق» اوعض

 اذإف دامرلاو بارتلا اوعمجا ناكمإلا ردقبو «لخادلا

 نم ىلعأ نم هب اوقلأف مكيلع مهلبق نم ةيامرلا تدّنشا
 زجاحلا نأ نوئظي ٍذئدنعو لامشلاو برغلا يتهج

 نوديري مهعمجب مكيلإ نومدقتيف ءراهنا دق يمامألا
 نم مكنورصبي ال مهو .ناكملا اذه نم ةدلبلا لوخد

 مكلالطإب نورصبم مهل متنأو «بارتلا ةفاثكو رابغلا ةذش

 لجر ةيمر مهومرا ٍظئدنعف مكنم اوبرتقا اذإ ىتح ؛مهيلع
 .ىلاعت هللا ءاش نإ نومزهنيس ةطخلا هذهبو «دحاو

 عرابلا طيطختلا اذه فيطقلا لهأ ذقن لعفلابو»

 تناك لعفلابو رمن نب دمحم خيشلا مهل هطتخا يذلا

 .20فيطقلا نع ةيدابلا مازهنا ةرشابملا اهتجيتن
 تلواحف ايناطيرب نيعأ (ةبرشلا ةعقو) تحتفو

 ةنيفس تهجو ه171١ ماع يفف .فيطقلا لالتحا

 ملعلا تعفرو «هرونت سأر ءانيم يف تسر ةيبرح

 نم اهتيامح فيطقلا لهأ ىلع تضرعو ؛يناطيربلا

 يحورلا ميعزلا يف نيلثمم فيطقلا لهأ نأ ىلع ءودبلا

 روصنم جاحلاو يزينخلا ميركلا دبع يبأ يلع خيشلا
 , 9كلذ اوبأ ةعمج لآ اشاب

 دوعس لآ زيزعلا دبع لتحا ه١77١ ماع يفو

 نب نمحرلا دبع ريمألا ةدايقب ةيرس لسرأو ؛ءاسحألا
 . فيطقلا لالتحال مليوس

 لوخد نع ناوخا نب هللا دبع جاحلا انثدحيو

 :لوقيف يزينخلا خيشلل هتمجرت يف ءمليوسلا

 )١( يناثلا عيبر ؟١ ةلجملا /عبارلا ءزجلا لهنملا ةلجم ١848ه

 ص 0887١.
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 فيطقلا

 يلاهأ 7)'2يشابزويلا عمج امدنع ه17700 ةنس يففا

 زيزعلا دبع هجوتب رابخألا ةعاشإ دنع اهنايعأو فيطقلا
 دارأ ءءاسحألا لتحا نأ دعب فيطقلا ىلإ دوعس لآ

 دبع عفد يف هعم اونوكي نأ فيطقلا يلاهأ نم يشابزويلا
 دنجلا عمجو «فيطقلا هلالتحا نع دوعسلا نب زيزعلا

 «ىشايزويلا هلأسف . مهنم ددرت ىندأ دنع ىلاهألاب كتفيل

 ىضقي ىعرشلا بجاولا نإ :هانعم امب هتليضف هباجأف

 طورشلا رفوت عم لاومألاو حاورألا ىلع ةظفاحملاب

 ةدوقفم ةيفاكلا ةوقلا يأ عافدلا طورش نأ امبو «ةيعافدلا

 مهجايتحاو مهسفنأ نع ىرقلا ىف نيعفادملا ددع

 تاوقلا دقفلو «ةيعافد ىرخأ تاوق ىلإ مهفعضل

 نع ىتح ةدعاسملا نع ةموكحلا زجعو ىرخألا

 ريرقتلا اذه ىلع عافدلاف ءاهسفن ةمصاعلا (ةعلقلا)

 ميلستلا لضفي اذهل ,كالهلا ىلإ سوفنلا ضيرعت بجوي

 ةوقلا اهلو ةرداق ةموكحلا تناك اذإو «هريغ نكمي مل اذإ

 منقف ؛ةّركلا ةداعإ اهدادعتسا دعب عيطتست ةيفاكلا

 يلاهأ نم ًاريرقت ذخأو «هتليضف مالكب يشابزويلا

 يف مليوس نب نمحرلا دبع ريمألا اهحتتفا ىتح باوبألا

 نيا

 اهل تيوط ديدجلا مكحلا تحت فيطقلا لوخدبو
 ةلجم يف ءاجو .ةديدج ةحفص أدبتل خيراتلا نم ةحفص

 : 8١ص /ا/4 ددعلا /ةيناثلا ةنسلا (ةيبرعلا ةطبارلا)

 ىلإ لصو م1916 ةنس ربمفون رهش رخاوأ يف»
 يناطيربلا يماسلا بودنملا (سكوك يسرب ريسلا) نيراد

 دوعسلا زيزعلا دبع ريمألا اهيلإ هافاوف ؛ةرصبلا جيلخ يف
 تفرتعا «قافتا ىلع م1115 ةنس ربمسيد ” يف اعقوف

 فيطقلاو ءاسحألاو دجن نأب ةيناطيربلا ةموكحلا هيف

 .فيطقلا يف ةيكرتلا ةيماحلا نع لوؤسملا )١(
 .179/-75//5757 ةيجرألا راهزألا (؟)

 الحلل

 لحاوس ىلع اهل ةعباتلا ئفارملاو اهتاقحلمو ليبجو

 ًامكاح هب فرتعت اهنأو ءزيزعلا دبع ريمألل ةعبات جيلخلا

 ,200(قلطم ًاسئرو يضارألا هذه ىلع ًالقتسم

 نع ةلقتسم ةرامإ دهعلا اذه لْوأ ىف تناك فيطقلاو

 ةلامش تيوكلا نم ةدتمملا ةقطنملا ًايرادإ اهعست ءانسحألا

 يف ةيزكرملا ةموكحلاب اهطابترا ناكو .ًابونج رطق ىتح
 . اهتناكم ىلع ًاظافح دجن

 تلقنو مامدلا ةنيدم ثادحتسا مت ىتح كلذ رمتسا

 .ىرخألا ةيموكحلا رئاودلاو ةيقرشلا ةقطنملا ةرامإ اهيلإ

 . ةيقرشلا ةقطنملا ةمصاع مامدلا تربتعاو

 ةيفاقثلا فيطقلا ةايح

 :ءاملعلاو ملعلا

 ذنم ةديقعلاو حورلا جئاشو قارعلاب اهذشت فيطقلا

 ةرتف اميسالو يملع لقث زكرم تناكف ءروصعلا مدقأ
 فجنلا) بقلب جّوتت اهلعج «ةريخألا ةثالثلا نورقلا

 ةكرحلا ةعسو اهئاملع ةرثكل الإ كلذ امو «(«ىرغصلا

 .اهعوبر يف ةيملعلا

 مجارتلا تانودم ىلع ةدحاو ةرظن انيقلأ ولو

 ؛مالعألا ؛ءءاملعلا نم مخض ددع انعلاطل «لاجرلاو

 مهتّذغو فيطقلا مهتّمض رونلاو ةيادهلا لعشم اولمح

 .ناميإلاو ىوقتلاو ملعلا نابلب

 ام سيردتل مهسفنأ مالعأ ءاملع فقو فيطقلا يفف

 مهسرادم يف هسرد ىلع نيملسملا ءاملع فراعت

 نمو لوصألاو هقفلا ةينيدلا مولعلل تامدقم نم «ةينيدلا

 ةغالبلاو فرصلاو وحنلا مولع يف ةلثمم ةيبدأ تاسارد

 ملعو ةفسلفلاو قطنملاك ةيفسلف تاساردو .ءضورعلاو
 ؛ماكحألا تايآو ريسفتلاك ةينآرق تاساردو «مالكلا

 عقي امم اهريغو «ةياردلاك ثيدحلا ملع يف تاساردو

 .داهتجالا ةكلم ليصحتل ًاقيرط

 نم اودافتسا نيرخآ ىلع اوذملتت مهرودب ءالؤهو

 )١( ةيجرألا راهزألا 4 /١51١.



 لحد

 فجنلا ىربكلا هترضاحر ملعلا ةدعاق ىلإ مهترجه

 نأل ةيركفلاو ةيملعلا مهتاكلم ىّمن امم ءفرشألا

 :. ةدافإلاو سيردتلا اوردصتي

 سرادملاب هتيمست نكمي ام فيطقلا يف دجو دقلو

 لك نق لعل كالط اهيديشت هجن كارما ةةييذلا

 نمو «سيردتلا اهباحصأ اهيف ىلوتيو ءبوصو بدح
 : سرادملا هذه رهشأ

 (ه718151١1١لال) رمن نب دمحم خيشلا سرادم

 اهل سّبح «ةيباّبدلاو حيدقلاو هسأر طقسم ةّيماوعلا يف
 نيصلخمملا لام نمو صاخلا هلام نم فوقولا ضعب

 ءاملع نم ريثك سرادملا هذه نم جرخت .هنم نيبرقملا

 يحيدقلا نيسح خيشلا : مهرهشأ ءاهئالضفو فيطقلا

 ردبلا رهاط خيشلاو (هام0-00)

 خيشلاو «نايجع نب ناوضر خيشلاو اها

 دبع لآ نيسح دمحم خيشلاو «تكيوسلا يلع خيشلاو

 «برعلا نسحم خيشلا(.... _اها١٠٠١) رابجلا

 خيشلاو .«جرفلا نسحم نب دمحأ نب دمحم خيشلاو

 مهريغو 21001 «رمث نب نسح

 يدالبلا يلع خيشلا (نيردبلا راونأ) بحاصلو

 ذملتت حيدقلا يف ةسردم (ه0٠171١ - 11717/5) ينارحبلا

 نيسح ديسلا :مهرهشأو «فيطقلا ءاملع لج اهيف

 قوتعملا هللا دبع خيشلاو «(ه1708 - . . . .) يماوعلا

 -1110) ىماوعلا دجام ديسلاو ء«(ه1575-115)

 اها" 144 )١171/97 رمن نب دمحم خيشلاو (ه17

 . "7ءالضفلا نم مهريغو

 ةريزج يف ةسردم قوتعملا هللا دبع خيشللو

 - )١07 يماوعلا رقاب ديسلا هيدي ىلع ذملتت «تورات

 تورات ةريزج يف ةساردلا مايأ ميقي ناك ثيح (ه....

 )١7١06 ينسلا ىسيع خيشلاو «ءاعبرألا ىتح تبسلا نم

 .الا/ا/ 8 ا/7 نيردبلا راونأ )١(

 فيطقلا

 -....) مانغ نب روصنم خيشلاو ء(ه1656

 . مهريغ نورخآو «ىيحي نب يلع خيشلاو 0...

 مل ُْنِإو سيردتلا نولوتي اوناك نورخآلا ءاملعلاو

 مهرهشأ ةسردم هرابتعا نكمي صاخ عضوم مهل نكي
 اهيذغمو ةيملعلا ةكرحلا دئار يزينخلا نسحلا وبأ خيشلا

 لوصألا سيردتب هاوس نود صتخا دقو اهتضهن ثعابو

 ءاملع لج هيدي ىلع ذملتت ءجراخلا ثحبلاب هقفلاو
 . مهئالضفو فيطقلا

 ءالؤه اهلذب يتلا دوهجلا مكلت لك ىلإ فاضي
 نم اهريغو قارعلا ىلإ ةرجهلا ؛ميلعتلا يف مهريغو
 ثيح .يمالسإلا ملاعلا يف هرضاوحو ملعلا زكارم

 نم ملعلا اولهنيل اهيلإ فيطقلا ءاملع نم ريثك رجاه
 نم تاداهش مهعم نولمحي مهضعب بآ «كانه هعبانم

 ماظعلا ءاملعلا فاصم يف مهعضت رصعلا عجارم

 رومأ يف ةماعلا مهل عجريو ءاضقلاو ايتملا نوردصتي

 :ءالؤه نمو ءمهايندو مهنيد

 . 20(ه1848- 1171/7/) رمن نب دمحم خيشلا

 . 27(ه1874 - )١71/8 ردبلا يلع نسح خيشلا

 ها١19١) يزينخلا نسحلا وبأ خيشلا

 ا

 )1١١85- يزينخلا ميركلا دبع وبأ خيشلا

١ 

 "9(ه17517- 1717/4) يماوعلا دجام ديسلا .

 ,©0(ه1117/5-113517) قوتعملا هللا دبع خيشلا

 292(ه1175--7117/5) يشجلا يلع خيشلا .

 .مهضعب انركذ نوريثك ءالؤه ريغ ءالضفلاو

 )١( ةيجرألا راهزألا 7//ا11١ك2 ”7/ 74.

 1586/9 297/١ 017١/5 قباسلا ردصملا (0)

 .77/5 فلا ١/ قباسلا ردصملا (*)

 ,76١/؟ قباسلا ردصملا (:)

 .”8 7/7 قباسلا ردصملا (5)

 .1580/؟ .ء315ا//١ قباسلا ردصملا (0)

 77/6 57 /؟ قباسلا ردصملا (0)



 فيطقلا

 راهزألا)و (نيردبلا راونأ) اتنودم يقابلا يف عجاريو

 . (ةيجرألا

 ءاملعلا نم مخضلا ددعلا اذه عم فيطقلا تشاع
 ًادمأ ءالضفلا نم مهريغو ماظعلا نيدهتجملاو مالعألاو

 «دحاو دعب ادحاو نونملا دي مهتمرتخا ىتح ءريصق ريغ
 دهعلا كلذ بدنت اهسفن تدجوو فيطقلا ايند تملظأف

 يف يقب «نامزلا نم نيدقع ذنم كلذ ناك ءرهازلا

 نم كئلوأ هأدب ام اولمكيل مهيديأب هللا ذخأ ةيقب فيطقلا

 . هيجوتو ةياده

 ميلعتلا

 نرقلا اذه نم عباسلا دقعلا ىتح فيطقلا يف ميلعتلا

 لايجألا ذنم ةيبرعلا دالبلا هتفرع ام دمتعي «ىماظن ريغ

 ةملعملاو روكذلل ملعملا هردصتي «(باَتُْكلا) ةميدقلا

 نيتلحرم ىلع هروصت نكمي (باَتُكلا) يف ميلعتلاو
 : نيتيسارد

 هللا باتك ةبلاطلاو بلاطلا سردي ىلوألا ىف_١

 ءاهئامسأو ةيئاجهلا فورحلا مّلعتب هيف ًاثدتبم ءزيزعلا
 ةيبرتلا ءاملع اهيمسيو مدقلا ذنم ةفورعملا ةقيرطلا يهو

 اهئامسأب ءابفلألا ميلعت ةقيرط وأ فرحلاب ءادتبالا ةقيرط
 ةساردب أدبي مث نمو .ةيبيكرتلا ةقيرطلا نم عون يهو
 رمتست ءاهقطن مث ةملكلا فورح يجهتب روسلا راصق
 نم «نيثالثلا» لوألا ءزجلا فصتنم ىتح ةقيرطلا هذه

 روسلا ةءهرقب ةملعملا وأ ملعملا أدبي مث «ميركلا نآرقلا

 نقتي ىتح هءارو اهددري وهو ةبلاطلاو بلاطلا مامأ ةيآ ةيآ

 «نآرقلا ةياهن ىتح اهريغ ىلإ اهنم لقتنيل «ةروسلا
 اذكهو (ديرَسلا) وأ درّسلاب نييفيطقلا دنع هذه ىمستو

 . ميركلا نآرقلا ناقتإ لمكي ىتح

 نع روكذلا ميلعت فلتخي ةيناثلا ةلحرملا يفو - ١

 : ثانإلا

 ثيح ء«(رظّنلا) ىّمسيو ةباتكلا نوملعتي روكذلاف (أ)

 مهميلعت أدبي ام لَوَأ رعشلا نم ًاتيب هبالطل ملعملا طخي
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 دعب طخلا كلذ ديلقتب نوموقي مهرودب مهو «ةباتكلا

 نم ةقباسلا مهتلحرم يف فورحلا عاونأب مهتفرعم
 اهلماكب ةديصق ةباتك ىلإ روطتي مث نمو « ةساردلا

 هذه يفو .ملعملا مهل اهطخي وأ اهيلمي وأ اهؤرقي
 عمج نم باسحلا ئدابم بالطلا ملعتي ًاضيأ ةلحرملا

 . هباب يف لخدي امم كلذ ريعو روسكو ةمسقو حرطو

 باتك نسردي ةلحرملا هذه يفف ثانإلا اَمأ (ب)

 هنومسيو يحيرطلا نيدلا رخف خيشلل (بختنملا)

 قالخألاو هلو مظعألا لوسرلا ةريس هيفو ؛(ةخْسّنلا)

 . ةيمالسإلا

 ريغ نم «ميظنتلا يف ةطاسبلا دمتعت ةساردلا هذهو

 سرادملا ىف ةفورعملا ةيهانتملا ةقدلا كلت اهيف نوكت نأ

 ىهني دقف «ةيساردلا نيئسلا دمتعي ال (باتكلا)ف ةيماظنلا
 قي دقوا ةئيسلا نفعت ةلشإ يف: هميلعت ةيلاطلاكوأ بلاطلا

 .هبهاومو هتاردق بسح رصقتو لوطن ةليوط نينس

 نم نيب نواعتلاب (باتكلا) يف ةساردلا زاتمتو

 نإ ثيح ءأئانإو ًاناركُذ بالطلا نيبو هيف ميلعتلا ردصي
 أمدقت رثكألاو «ئدتبملا ميلعت ىلوتي هميلعت يف مدقتملا
 لصن ىتح عيدب يمره ماظن يف اذكهو هنم لقألا ملعي

 ًاقوفت رثكألا مهو ةرشابم ةملعملاو ملعملا بالط ىلإ

 . ةيقبلا نم

 تلق امك اهتطاسب وه ةساردلا هذه يف فيطللاو

 بناج ىلإ (باّتُكلا) بحاصو بالطلا نيب نواعتلاو
 .ًاعيمج مهنيب ةلدابتملا ةقثلا

 ةرابع يه ةديهز ًاروجأ (باّتكلا) بحاص ىضاقتي
 عفدت يذلا مويلا مساب تيمس (ةيناعبرم) يزمر غلبم نع

 فاضيو «(باّتكلا) بحاص ىلإ عفدي .(ءاعبرألا) هيف
 بحاصل عفدي غلبم يه ةعفرلاو .(تاعفرلا)» هيلإ

 ؛ميركلا نآرقلا نم ةلحرم بلاطلا زايتجا دنع (باّتكلا)

 ؛ةنّيبلا ةروس «دمحلا ةروس :يلاتلاك لحارملا هذهو

 ةررس «سي ةروس «نمحرلا ةروس ء«ْنجلا ةروس
 ًاريخأو «ةدئاملا ةروس ء(ةبوتلا) ةءارب ةروس «صعيهك

 لك يف .(ةمتخلا) ىمسيو ةرقبلا ةروسب نآرقلا ةياهن
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 (باتكلا) بحاصل ًاغلبم بلاطلا عفدي هذه نم ةلحرم

 اذه ىلإ فاضيو .ةروسلا ةيسانمل ةصاخ نبّللاو زبخلاب

 ميلعت امأ . ميركلا نآرقلا بلاطلا مامتإ دنع رخآ غلبم

 باسحلاو ةباتكلا ميلعتو .هناقتاو همامتإ دنع ةبلاطلا

 . ةيرهش هروجأ

 فيطقلا ءاملع لج جّرخت بيتاتكلا هذه يفو

 ميلعتلا اوكردأ نمم بابشلا ضعب الإ اهئارعشو اهئابدأو
 . يماظنلا

 «نآلا ىتح ًايقاب ميلعتلا يف بولسألا اذه لازي الو

 . فيطقلا يف اهترثكو

 يهو ه117517١/ ماع ةيماظن ةسردم لوأ لوخد ناكو

 ىلاوتو «(ةعلقلا) اهترضاح ىف ىلوألا فيطقلا ةسردم

 ىتح اذكهو ء.ها7/* ماع تورات ىف ةثلاثلاو ه4

 ةيقبو فيطقلا ةرضاح ىف ةيئادتبالا سرادملا ددع حبصأ

 فاضيو «نيرشعلا ىلع فوني رضاحلا انتقو يف اهئازجأ

 يف ىلوألا ناتيوناثو ةطسوتم سرادم سمخ اهيلإ

 . ىوفص يف ةيناثلاو فيطقلا ةرضاح

 لهأ ماق امنيح ءًارخأتم فيطقلا لخد ةأرملا ميلعتو

 مهروعشل (ه17/4١) ماع ةيلهأ ةسردم حاتتفاب فيطقلا

 ةسردملا هذه اومّلس ؛مهتانب ميلعتل ةحلملا ةجاحلاب

 ىلوألا ةسردملل ةاون نوكتل تانبلا ميلعت ةسائرل

 ةيئادتبالا حاتتفا ىلاوتو «فيطقلا يف تانبلل ةيموكحلا

 ىلإو ءديزي وأ أرشع اهددع غلب ىتح فيطقلا يحاون يف

 ءماّمدلا ةنيدم هزكرمف دهاعملا يف ميلعتلا اَمأ

 لامكإل بالطلا ثعبُي جراخلا يف ايلعلا تاساردلاو

 دعب اَمأ «ضايرلا ةعماج حاتتفا لبق كلذ لك مهتاسارد

 .اهل ةعباتلا ةّصصختملا دهاعملا ىلإو اهيلإف اهحاتتفا

 ةماعلا ةفاقثلا

 بعشلا ىدل يعو اهبحاصي ام ًابلاغ ةيملعلا ةئيبلا
 ام طبضلاب اذه ناك .ةماعلا ىوتسم نع ضعبلا عفري

 ىلوألا ةتسلا نرقلا اذه دوقع ربع فيطقلا ىف ثدح

 ْ . ةنم

 ةماعلا مهسلاجمو مهتايدتنم يف نولكشي ءاملعلاف

 لوقعلا نوُذغي ,ءيركفو يفاقث عاعشإ زكارم ةصاخلاو

 ةكرحلا امو .ةفرعملاو ملعلا بح مهسوفن يف نورذبيو

 انثيدح لاجم - صوصخلا ىلع اهنم ةيرعشلاو ةيركفلا
 هتفرع يذلا ىملعلا طسولا اذهل ةجيتن الإ يناثلا

 .روصعلا هدقأ دك فيطقلا

 تبعل ةمهم تايصخش كانه ءاملعلا بناج ىلإو

 ءابطخلا مه فيطقلا عوبر يف ةفاقثلا رشن يف ًارود

 ةميدقلا ةفاقثلاو ركفلاو ملعلا نم اوذخأ نم اميسالو

 يكيربلا نيسح ازريم خيشلا لاثمأ رفاولا اهطسق ةئيدحلاو
 . عزانم ال فيطقلا ءابطخ خيش

 عم فيطقلا ىلإ اهقيرط تفرع يتلا بتكلاو
 ملاعلا يف ملعلا زكارم نم مهرجهم نم نيدئاعلا

 عمو كانه مهميلعت نوقلتي اوناك ثيح يمالسإلا

 يتلا بتكلا مكلت اميسالو ءاهعيبو اهلاخدإب نيمتهملا
 يبدألاو يفاقثلا ديدجتلاو ثاعبنالا ةكرح نع تضخمت

 اهفرع يتلا ةنوميملا ةيركفلا هتضهن يف يبرعلا ملاعلا يف

 .نرقلا اذه يف ملاعلا

 ءاذغل ءشنلا ةجاحب فيطقلا ءابدأ روعش ناكو

 ةماع ةبتكم لوأ سيسأتل ازفاح «ةفرعملا حالسو ركفلا

 ىتح ءه1ا/7 ماع (ةيلهألا ةبتكملا) يه فيطقلا يف

 زكرم ةبتكم حاتتفاب ةموكحلا تماق نيح ه1784١ ماع

 يتلا تابتكملا اهيلإ فاضي فيطقلاب ةيعامتجالا نوؤشلا
 ١ . ةيموكحلا سرادملا ضعب يف اهحاتتفا مت

 تويب اهب تلفح يتلا ةريثكلا ةصاخلا تابتكملاو

 غلبأ اهل ناك «تايصخشلا ضعبو ءابطخلاو ءاملعلا

 . فيطقلا اهتدهش يتلا ةدئارلا ةيفاقثلا ةضهنلا يف رثألا

 يذغتو فيطقلا دفت تناك ةيبدألا تالجملاو



 فيطقلا

 نم هيوحت امب «مامألا ىلإ اهعفدتو ةيفاقثلا ةكرحلا
 ىمادقلا نم برعلا ةرقابع جاتنو ثوحبو تاسارد

 بناج ىلإ اهيف ناك «رثنلاو رعشلا ةقلامعو نيثدحملاو
 رونلا ىريل رّيخلا ّيفيطقلا جاتنلل لاجملا حاسفإ كلذ

 .يبرعلا ملاعلا نم ناكم لك يف مهناوخإ هعمسيو

 اهتايح نم ةبيصخ ةرتف فيطقلا تفرع دقلو
 ماقت تناك يتلا ةيبدألا تاناجرهملا يف تلثمت «ةيفاقثلا

 مكلتل ناكف «ةيعامتجالاو ةيبدألا تابسانملا ضعب يف

 ةيبدألا بهاوملا ةيمنت يف ريبكلا رثألا تاناجرهملا

 .اهب ضوهنلاو

 ةئيب فيطقلا نم تلعج ءاهريغو اهلك لماوعلا هذه
 اهناوخإ نيب ةرادصلا لحم ىف اهتلعج «ةزاتمم ةيفاقث

 .ةيبرعلا ةريزجلا رضاوحو ندم

 فيلأتلاو رشنلا

 ةكرحلا ملكتل ةيعيبط ةجيتن فيلأتلاو رشنلا ناك

 . ةيفاقثلا ةضهنلاو ةيملعلا

 مهتاصاصتخا تالاجم يفاوبتك ءاملعلاف

 هقفلا يفاوبتك مهنم نودهتجملاف .ةفلتخملا

 خيشلل (ماكحألا لئالد) هيف ةنودم رهشأو «يلالدتسالا

 هتعدبأ امم ريثكلا اهبناج ىلإ ناك «يزينخلا نسحلا وبأ

 ءايحإ يف مهسيل رونلا ةيؤر هل رظتني ءاملعلا لوقع

 . قحتست امك اهزاربإو فيطقلا

 قطنملاو وحنلاو ثيدحلاو لوصألا يف اوبتك امك

 نم كلذ ريغو ريسلاو خيراتلاو قالخألاو مالكلا ملعو

 ءاملعل ةّيح راكفأ تانب ترهظ يتلا ةفلتخملا مولعلا

 . اهثالضفو فيطقلا

 تناك ثيح «رشنلا يف ىلوط دي مهل تناك ءابدألاو
 (فئاهلا)و (ّيَرغلا) لثم قارعلا يف تالجملاو فحصلا

 (بيدألا)و (فراعملا)و (نافرعلا) لثم نائبلو ءاهريغو

 ...نيرحبلاو تيوكلاو ةيدوعسلاو رصمو اهريغو

 رهشأو .ًارثنو ًارعش فيطقلا ءابدأ جاتن اهتاّيط نيب لمحت
 نسح ديسلاو يطخلا ديمحلا دبع خيشلا اهيف رشن نم

 156ه

 يزينخلا ديعس دمحمو يلع ديسلا هوخأو يماوعلا

 دبعو يشجلا ديعس دمحمو ملسملا ديعس دمحمو

 باهولا دبع بابشلا نمو ؛«مهريغو يزينخلا دحاولا
 نسح ديسلاو يماوعلا ناندع ديسلاو يدهملا نسح

 . مهريغو ديسلا

 اهتظفلف مهجاتن ضعب عباطملا فورح تفرع امك

 .ةزاتمم ةيرعش تاعومجمو ةيخيراتو ةيبدأ ةّيح تاسارد

 لحاس) رشن ءملسملا ديعس دمحم :رشن نم رهشأف

 امومع ةريزجلا قرش ةقطنم خيرات هنّمض (دوسألا بهذلا

 نع رشن يزينخلا هللا دبع خيشلاو .اصوصخ فيطقلاو

 يف ليق امو هل ةيفاو ةمجرت اهيف ضرع ةّيح ةسارد هدلاو
 يف كلذ لثمو .(يزينخلا مامإلا ىركذ) اهامسأ هنيبأت

 نسح ديسللو .يزينخلا ميركلا دبع يبأ خيشلا همع نبا

 نيواودلا نمو .(يماوعلا دجام ديسلا ىركذ) يماوعلا

 مغنلا)و ءملسملا ديعس دمحم ذاتسألل (مالحألا قفش)

 تمسر)و ؛يزينخلا ديعس دمحم ذاتسألل (حيرجلا

 . مهريغو «يزينخلا دحاولا دبع ذاتسألل (يبلق

 هنم ميدقلا فيطقلا ثارت نم ريثك لازي الو

 رظتني «ةصاخلا تابتكملا يفو هباحصأ ىدل ديدجلاو

 فيطقلا ةناكم نع لايجألا ثدحيلو رونلا ىريل ةصرفلا

 .ةرهازلا ةيبدألاو ةيملعلا

 ةيداصتقالا فيطقلا ةايح

 ىف داصتقالا دامع ناك نرقلا اذه طساوأ ىتح

 يفرم فف رايدقلا ردا موق ل ركل :٠ بنج مقتل
 ءاهتنا ذنمو .ةطيسبلا تاعانصلا ضعبو .كامسألا

 هجارختساو لورتبلا لتحا ةيناثلا ىمظعلا برحلا

 ةكلمملا داصتقا هيلع ماق ثيح ؛ةرادصلا هنع بيقنتلاو

 . اهلك

 ةعارزلا

 «بصخ يلحاس لهس يف عقت فيطقلا ةحاوف

 يداصتقا درومك روصعلا مدقأ ذنم ةعارزلا فرعت اهلعج

 ءادفلا يبأو توقاي فصو انعم ىضم دقلو «يسيئر

 نويعلا ةعيبطو ؛ةيعارزلا فيطقلا قطانم ضعبل
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 يرلا ماظنو يراجملاو ءروصعلا مدقأ ذنم ةدوجوملا

 ىلع لدي يذلا ةيئاملا يراجملا هذهل زاتمملا عيزوتلاو
 . ةقيحس روصع ذنم ةعارزلا دامتعا

 نمو ءاهعاونأب راضخلا :فيطقلا يف عرزيو
 يكتلاو ضماوحلاو بنعلاو نيتلاو نامرلا :هكاوفلا

 :بوبحلا نمو .دنهلا رمثتو «قبنلاو زوملاو زوللاو
 ايبوللاو مسمسلاو نخدلاو ةرذلاو يدنهلا زرألاو ةطنحلا

 وه فيطقلا يف يعارز لوصحم رهشأ نأ ىلع اهريغو

 يلحملا كالهتسالل لغتسي ليصاحملا هذه بلغأو رمتلا

 ةريزجلا نم ةريثك ءازجأ ىلإ ردصي اهنم ريثكف رومتلا الإ

 وهو (قولسلا) اميسالو دنهلاو جيلخلا قطانمو ةيبرعلا
 . ففجملاو خوبطملا رمتلا

 «ةزه ةريخألا ةنوآلا يف اهتباصأ ةعارزلا نأ الإ

 تاكرشب قاحتلالاو مهعرازم نيحالفلا كرت ببسب

 عم .ةقطنملا يف ةلماعلا تاكرشلا نم اهريغو تيزلا

 «يعارزلا فرصملا اهئاشنإو ةعارزلاب ةموكحلا مامتها

 بلطو ء«نييعارزلا ءاربخلا اهمادقتساو فرصلا عيراشمو
 ًازكرم تأشنأ يتلا ةدحتملا ممألا ةئيه نم ةنوعملا

 نيسحت هنم ضرغلا ناك «فيطقلا يف ةيعارزلا براجتلل
 ىلإ ةنيدنع ل يصاحم ةقاقإز ةيغازولا ليصاحولا
 . فيطقلا يف ةفورعملا

 صوكقغلا

 جيلخلا هايم نم يعيبطلا ؤلؤللا جارختسال صوغلاو
 لوقي «ىمادقلا نوخّرؤملا هيلإ راشأ .فيطقلا يف ميدق

 فاريس نيب اميف رهوجلا صاغمو» :ةطوطب نبا
 ناك اذإف .ميظعلا يداولا لثم دكار روخ يف نيرحبلاو

 اهيف ةريثكلا براوقلا هيلإ يتأت ءويام رهشو ليربإ رهش
 0: كبطقلاو قيرحبلاو سراف راحتو نوضاوفلا

 ىف ءاجو .2')ولؤلل ًاصاغم اهب نأ ءادفلا وبأ ركذو

 فيطقلا ةنيدم ميلقإلا اذه نمو» (ةيفاشلا تافيرعتلا)

 )١( ةطوطب نبا ةلحر 51794

  (0نادلبلا ميوقت 944 -94.

 فيطتقلا

 رحبلا نم رّدلا نوجرختسي نوصاوغ اهلهأ عيمجو
 ىلع هل ةردق ال نم مهنمو هسفنل هجرختسي نم مهنمف

 نانو 00 ينال اياراجتلاا ندري ةحرشحتلا فرصتلا

 مهتراجتب نولصي ةيقيرفإ لهأ ناكو» : ؤلؤللا ةراجت نع
 ؤلؤلب ةنوحشم مهنفسو اهنم نوجرخيو ا ىلإ
 .""”«جيلخلا

 اذه يف فيطقلا يف صوغلا تارتف بصخأ نمو
 كيح 0188118709 اع يبا هدصلا يسازقلا

 يف «ةنيفس ةئامعبرأ نم رثكأ مسوملا يف جرخت تناك
 (بيس)و (صيغ) نيب ةمسن نيتسو نيثالث نيب ةنيفس لك
 ام ىلإ اهنيومت يف ةنيفسلا جاتحت ءمدخو (9(ةذحون)و
 ناكف .(ةيدنه ةلمع) ةيبور فالآ ةرشع نع لقي اال
 دوعت نأ اًمِإف تارماغملا هذه يف هرود بعلي ظحلا

 دوعت وأ مهلك ءالؤه هئارو نم يرثي يذلا ؤلؤللاب ةنيفسلا
 لك يف ًايلاع ًالخد نأ ىلع  نولوقي امك  نينح ّيفخب
 يف ؤلؤللا عيبب راجتالا ءارج نم فيطقلا هب معنت مسوم
 .هب مّلسم رمأ ءاهريغو دنهلاو نيرحبلا

 ؤلؤللا مامأ ةركنم ةميزهب ينم صرغلا نأ ىلع
 ناك يذلاو «نابايلا عوبر يف رهظ يذلا يعانصلا

 كلذ ناك ءًادج صيخر رعسبو يعيبطلا ؤلؤللا يهاضي
 تاكرش ءيجم هيلإ فاضي ه6 ماع دب ذاك

 لوخدو هعينصتو هجارختساو تيزلا نع بيقنتلل تيزلا
 ىهتنا اذهبو ءاهيف ةلماعلا يديألا نم ةريبكلا دادعألا

 .فيطقلا يف ةيداصتقالا دراوملا مهأ نم دحاوك صوغلا

 ةراجتلا

 ةقطنمل ةضيرع ةدعاق لوقلا ائفلسأ امك فيطقلاو

 «يرجهلا نرقلا اذه فصتنم ىتح ةريزجلا يقرش

 يديرمل ةيفاشلا تافيرعتلا» نع ًالقن ١77/4 ةيجرألا راهزألا )١(

 .77/8 ١/ ةيفارغجلا

 ١5/4. قباسلا ردصملا (1)

 .راحملا جارختسال رحبلا يف صوغي نم : صيغلا (")

 هبحسي ثيحب ةنيفسلا رهظ ىلع نم صيغلا ىلع ظفاحملا : بيسلا
 . سفنتلل صيغلا ةجاح دنع

 . ةئيفسلا سيئر :ةذحونلا



 فيطقلا

 ضرعي ام ىلع دمتعي ثيح لوألا ةراجتلا زكرم تناكف

 ًارضحو ًاودب فالآلا تارشع عئاضب نم اهقئاوسأ يف

 فيطقلا ءانيم) ةثالثلا فيطقلا ئناوم لخد نأ ىفكيو

 ةيبور فلأ ةئام ىلع ديزي (ليبجلا ءانيمو دقعلا ءانيمو

 ماع فيطقلا زيزعلا دبع كلملا لوخد ىتح ًايرهش ةيدنه

 يف ةيبور فلأ ةئام اهنامض رمتسا ثيح ءه١

 ئناوملا ميظنت ىرج نأ ىلإ يدوعسلا مكحلا لئاوأ

 ءراطقألا فلتخم نم عئاضبلا دروتست فيطقلاف

 ةريزجلا قرش قطانم فلتخم ىلإ اهرودب يه اهردصتو

 ةفلتخملا رومتلاو (قولسلا)و ؤلؤللا ردصتو «ةفلتخملا

 . جيلخلا قطانم ةيقبو نيرحبلاو دنهلا ىلإو اهيلإ

 قرش يف ىلوألا ةيراجتلا ةقطنملا فيطقلا تيقب
 مامدلا ةنيدم ةناكملا هذه ىلع اهتسفان ىتح «ةريزجلا

 لابقتسال ىِّيُه يذلا ديدجلا اهئانيم سيسأت دعب اميسالو

 .تاراقلا ةرباعو ةمخضلا رخاوبلا

 ةيوناث دراوم

 ةناكم لتحت تناك ةقباسلا ريغ ةيوناث دراوم كانهو

 بهذلا رجفت ىتح فيطقلا يف ةيداصتقالا ةايحلا يف

 .اهعوبُر يف دوسألا

 ناكو «فيطقلا يف ميدق وهو «كامسألا ديص اهنم

 ةيئادبلا قرطلا ديصلا يف لمعتسي بيرق دهع ىلإ
 ننجح (اهريغو أ "ةرفحلاو (ةرافسلا)و كابشلاك

 ءزاتمم يداصتقا ردصم ىلإ هتلّوحو ديصلا ةننكم تلخد

 ةيدوعسلا ةكلمملا ءازجأ نم ًاريثك هلصاحب فيطقلا نومت

 -(كامسألا عورشم) ًاريخأ ماق دقلو .اهنم ةبيرقلا

 ديص لعجف - ةكلمملا يف ءايرثألا دحأ يبيصقلا هبحاصل

 ال الخد ةكلمملا ىلع ٌردت ةروطتم ةعانص كامسألا

 ريغ ىنبي لخنلا ديرج نم جايس .فيطقلا لهأ دنع ةرضحلا )١(
 لمحملا ءاملاب تألتما رحبلا دم اذإف ءلحاسلا نع ديعب

 (تارضحلا) تحبصأو «نردايصلا هعمج رزج اذإو «كامسألاب

 .خلا . . .رجأتستو ىرتشتو عابت ةيدام ةميق اهل

 ال ١

 يف يربمجلا) وأ (نايبولا) ردصي ثيح ءهب ناهتسي

 ةيبرغلا ابوروأ لود ىلإ بلعملا (ةيبرعلا دالبلا ضعب
 كلذ لجأل لمعتسا ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

 يف بعوتسي «بيلعتلل ًاعنصمو ةمخضلا ديصلا نفس
 فاالآ ةثالث نم رثكأ (نايبولا) رثكي ثيح فيصلا مسوم

 . ةلماعلا يديألا نم

 تئقو ىتح ةطيسبلا تاعانصلا ىضعب :اهنمو

 ىتلا تاعانصلا ضعبو ءصجلا ةعانص اهزربأ «بيرق

 تا ءاهل ةيلّوأ ةدامك ةيعارزلا تالصاحلا دمتغَت

 .ديصلا كابشو نفسلا ضعبو ةريغصلا براوقلا
 ةامسملا ةصاخبو ةيدرألاو (ةيلاجرلا يبعلا) حلاشملاو

 .اهريغو . . .ةصاخ ءاسنلل يهو (عبيص يبأب)

 ايند تيزلا تاكرش تلخد سماخلا دقعلا ذنمو

 .«بقع ىلع ًاسأر ةريزجلا يقرش داصتقا تبلقف ةقطنملا

 .دوسألا بهذلا رججفت عم رجفت يذلا ريفولا ريخلا ثيح

 ىتلا ةدملا لالخ ًاظوحلم ًامدقت ةقطنملا هذه تلجسو
 ش :ةيراجتتا تام لوزكلا فاشنكا تلت

 لايجأ ربع يرعشلا اهئارت
 يلفاجلا رصعلا

 رعاشلا سأر طقسم ددحي ْنأ ثحابلا ىلع بعصي

 كاذ امو .ليلقلا الإ هثوشنو هعرغرت عضومو ؛يلهاجلا

 ةليبقلاو ءاهلاحرتو اهلح يف هتليبقب رعاشلا طابترال الإ
 نأ نكي انتم اناكس نظمت ال اهني ذاهتتا نا اهغودمتم

 . نطوك هب طبترت

 نحنو انيلع اهسفن ضرفت اهسفن ةلكشملا هذه
 رصعلا ىف فيطقلا ءارعش ىلع فرعتلا لواحن
 يفأ ام رعابشل نيغم.نطومذيدحت ةبوعصل «يلهاجلا
 قرش قطانم نم اهريغ يف مأ عرعرتو أشن فيطقلا
 . !«نيرحبلا) ةريزجلا

 :ةقطنملا هذهب تطبترا ثالث ةيسيئر لئابق ْنأ ىلع

 دادعأ رفاوت عم . سيقلا دبعو «لئاو نب ركبو ءميمت
 . ةقطنملا هذه ىنكس اهكراشي اهريغ نم
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 ثيح ةقطنملا هذه بونج لتحت يل ودبي اميف ميمتف
 :؟0ةماميلا نم ءاوجأو نام نتح الاخ ءانستألا

 يف ةماميلا نكست اهنأ ودبي يذلاف لئاو نب ركبو

 جيلخلا لحاس ىلع يلامشلا ءزجلاو ءاهنم ةقرفتم ءازجأ

 . "9اهريغو (ناديسلا ةرذعأ)و (ةمظاك) ثيح

 هذه يف ًارفاوت اهيتخأ نم رثكأ يهف سيقلا دبع اَمأ
 : لئاقلا مهرعاشف «0©2هدقلا ذنم ةقطنملا

 تعّلقو عاقو نع ًادايأ انحطش

 (4) ع. | ضايح نع انعن ًاركبو

 .فيطقلاو «ءاسحألا ةقطنمو « ةيلاحلا

 هذه يف سيقلا دبع ىنكس قطانم ىلع فرعتنلو

 اذه نم فيطقلا ءارعش ديدحت عيطتسن انلع ؛ءازجألا

 :ىلع داوج روتكدلا لوقي ديدحتلا

 .زيكلو نش :ىصفأ نب سيقلا دبع لسن نموا
 ردي مر حار وتس دعب رهو لي را كا اقل
 نهدو منغو ورمع :ةعيدو نوطب نمو .ةزكلو «ءكلذك

 ءسمش دبع مهو «مجاربلا :ةعيدو نب ورمع نمو

 نب فوع نب ةبلعث نب ةيواعم ينب يّيحو ورمعو
 مجارب ريغ مجاربلا ءالؤهو .ةعيدو نب ورمع نب رامنأ

 يلوو لوسرلاب ةبحص هل تناك دقو دوراجلاو «ميمت
 . مالسإلا يف ةعيفر لزانم هدالوأ

 ءزيكل نب ةعيدو نب ورمع نب لجع لسن نموا١
 انبا امهو «ةبلعثو ثيل لهذ ىنب نمو «لهاذو لهذ

 نمو .ورمع نب لجع نب لهذ نب ملاظ نب داذح
 دبع نب رفيج مهنمو «؛ثيل نب لهذ ونب ءداذح نب ثيل

 يتلا هايملاو قطانملل يومحلا توقاي ركذ نم كلذ جاتنتسا نكمي )١(

 مجاربلاو ميمت دزأ اميسالو نامُع يف اهبلغأ يهو ء«ميمتب طبترت
 لال ١/ نادلبلا مجعم عجاري :ءاسحألا كلذكو  مهنم

 5 الخ مالا

 ١"8. "#4 لك الا /4 ,#48 55/7 نادليلا مجعم )ن2

 .١ا/؟/١ قباسلا ردصملا (*)

 ١76. 7/8 قباسلا ردصملا (4)

 فيطقلا

 لسن نمو «كتافلا نب مامه نب يلوخ نب ورمع
 نب مطحلا مهنمو .براحم وني ةعيدو نب ورمع

 نب ليذدلا ونبو «ةّيمطحلا عوردلا بسنت هيلإو «براحم
 نهد ونب زيكل نب ةعيدو لسن نمو «ةعيدو نب ورمع

 .نزامو ليذلا مهنمو «منغ ونبو

 «بقثملا رعاشلا «زيكل نب ةركن دلو نم رهتشاواا
 نب لضفملاو ءساش وهو قزمملا رخآلا رعاشلاو
 كلك عاش وهو نجما نوير

 «ّنش نب ديزي هلسن نم ناكف  ىصفأ نب َنش امأ»
 يدعو ءاطخلاب انقلا فقث نم لوأ هنأ رابخألا لهأ ركذي

 نب ةربص نب ديعجلا نب ورمع مهنمو ؛ليدلاو
 قاس يذلا وهو سيقلا دبع نب ىصفأ نب نش نب ليدلا
 ناكو لكفألاب فرعو نيرحبلا ىلإ ةماهت نم سيقلا دبع
 . . .ةيلهاجلا يف ةعيبر ديس

 مث «ءلصألا يف ةماهتب سيقلا دبع نطاومو»

 ءانبأ نيب تعقو يتلا بورحلا ببسب اهنع تلحترا

 دق ناك نم ىلع تبلغتف «نيرحبلا ىلإ تبهذف «ةعيبر
 .ميمتو لئاو نب ركبو دايإ نم اهب مهلبق نكس

 نب ركب نب فوع نب ةميذج تلزنف ؛مهنيب اهتمستقاو
 طخلا زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع
 ىلإ اهاندأو اهفرط ىصفأ نب نش تلزنو اهءانفأو

 هلو امو هفيطقلا قيكلا ني ةرتكت تلونو «قارعلا

 © .كمرلا ىلإ نارهظلاو رافشلاو

 زيكل نب ةركن :َنأمهفن اذه همالك نمو

 .اهرواج امو فيطقلا نانكسي ناك فوع نب ةميذجو

 ينب نأ نم ,ءيومحلا توقاي ىدل هدجن ام هيلإ انْمَضْأ اذإف

 زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب ثراحلا نب رماع
 (*9ةضرفلاو 7نارهظلاو "7ةليبجلا نونطقي نييسقبعلا

 )١( لصفملا 487/4 486.

  6/؟ نادلبلا مجعم ١١١.

 ) )6قباسلا ردصملا 57/4”.

 ) )5قباسلا ردصملا 7/4 58١.



 فيطقلا

 (0قاشرخ نوتكسي سيقلا دبع نب ةميذج ينب نأو
 فيطقلا نم قطانم يهو 2"زاقآ نونطقي (بلك) مهنمو

 ديدحت هيلإ فاضيو ءاهيلإ ةراشإلا تقبس امك
 ديع نب صفح ونب مهنأو فيطقلا ناكس يدوعسملا

 . 29 ريقلا

 سيقلا دبع ءارعش ديدحت عيطتسن هلك اذه نم

 ملسملا ذاتسألا هركذ ام ناك نإ ددحن ًاضيأ اذهبو

 سرضم نب ةبوتو لامجلاو بقثملاو قزمملا :نأ نم

 لضفملاو ناقربزلا نب ثيرحو ةورع نب كلامو
 ةعيبر نب ةماسو طمشأ نب لدجو نيصحلاو عضخملاو

 ينشلا لاله نب ذقنمو ةبوت نب ةعيبرو نزح نب ةبلعتو

 قحاسم نب سنأو ةّريبه نب ورمعو ناّيح نب مرهو
 ةمالس نب دوعسمو قاذخ نب ديزيو ةرم نب كراعمو

 ةلظنح نب نامعنلاو ورمع نب ةبشنو سباق نب كليومو

 نب ورمعو بجاح نب دراطعو ةرم نب ورمعو

 نب ةملسو دوعسم نب لتاقمو ةّيصع نب سوأ

 ْمَأ فيطقلا ءارعش نم نييدبعلا مهريغو . . . .(؟ةبابح

 ؟ل

 يلهاجلا رصعلا يف فيطقلا ْنأ هب مّلسملا نأ ىلع

 : مهنم ركذن «نيريثك ءارعشب عتمتت تناك

 يمس ةبلعث نب نصحم همساو 2*يدبعلا بّقثملا
 : هلوقل ٍبّقثملا

 نويعلل صواصّولانِبّقثو

 :هرعش تاراتخم نمو

 )١( قباسلا ردصملا 9568/7.

 66/١. قباسلا ردصملا (؟)

 71١٠. فارشإلاو هيبنتلا (*)

 1519-751 دوسألا بهذلا لحاس (4)

 ءارعشلاو رعشلاو ءرداصم نم هيف امو 8 /4 مالعألا :هنع عجار (4)

 471/6 بدألا ةنازخ /١71 ءارعشلا مجعم 76-8

 .ا/٠ 54 ءارعشلا تاقبط

 ينيبت نأ كتلأس ام كُعِلَمو

 تايذاك دعاوم يدعت الو

 ينودافيصلاحايراهبّرمت

 ادت اداسسوتل يا
 ينيمياهب ٌتلصوام ِكُدانِع

 ىحعتم ةنااتكلو اهئعطقلأذإ

 ينوتجبي نم يوتجأ كلذك

 ينذخلئاو يشتش يطاخ الإو

 يئشحيتقتتو كيقتكئًاَّودع

 اتفرأ تحتم اذ! ودا اسعف

 ينيلي انهحوبأ يييبشتلا هينيوأ

 هيغتباانأ يذلا ريخلأأ

 ينيغتبّيوه يذلا رشلا مأ

 بقل راهن نب ساش همساو ”يدبعلا قزمملاو
 :هلوقل قزمملاب

 لكآ ريخ ْنكف ًالوكأم تنك نإف

 ٍقّرِملاَملو ينكردأفألإو

 : هلوق هرعش نمو

 ٌقَّوشملا داؤفلا هيباصت نم احَص

 ٌقّرفت عيمجلا ّيحلا نم ناحو

 هداؤف نم هل ىفشي ال حبصأو

 ٌقَّورملا قيحرلاو باحسلا راطق
 هتخأ نبا َنأ نامعنلا غلب نمف

 ٌفَرميو افصلا داتعي نيعلا ىلع

(00 

 ,؟7 4 ءارعشلاو رعشلا )1١(

 تاقبط ءرداصم نم هيف امو 157/7 مالعألا :هنع عجار (؟)

 لد _ 5949 تايلضفملا .غمى١ ءارعشلا مجعم 00 ءارفسلا

 2 تايلضفملا حرش
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 ةكعترنكت ْملًازيكلذإو
 ٌقَّرفتف مهجاجح تحرص ندل

 مهرمأ ءاج ذإ سانلا عيمجل ىضق

 اوقحلي مث مهسارفأ اوبنجي نأب
 ٌعديمس قرح مزحلا نهب ٌمؤي

 ٌقفخي يناودنهلا صك ّذحأ
 انريصم نيأ :سانلا عيمج لاقو

 اضفلاو ثمّرلا اهنود نم ىتأ املف

 ٌقربت نيقيرفلا راناهل تحالو

 اندالب نع ةيبرغاههججوو

 (0ٌقّرشت ول انلوح نيذلا دوو

 نب ورمع ىلإ بستنيو ()7يدبعلا ورمع نب ةبلعثو
 نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب ثراحلا

 . سيقلا دبع نب ىصفأ

 :هرعش نمو

 يبأ نع يلأست مل ءامسأأ

 ٌبوطخ مهيف ناك دق موقلاو ِك

 يئءاس نواب يرع نإ

 بيرق ىندأو بيبح ٌبحأ

 بيرأ كيهن حالسلا يكاشب

 اودلا كيبأرهم كلمأو

 تيت مان نيمشلا سيلا#
 اودروواملك مهنأ الخ

 )١( تايلضفملا 6927179"

  (0تايلضفملا حرشو 2508 707 تايلضفملا هنع عجار 5١١
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 اودلا نسحل ىلجع تددعأف

 ايَسنلا نطبب كوخأو ىخأ

 يلتأيال هللابهسقأف

 ةردق ىلع يوحن لبقأف

 ٌبيعو دش كتيجني لهو

 ةرئهنهطهتعتّبتف

 هلا صف قس بحتق ن إب

 ٌبيغر حرجف اهنم جني نإو

 0 برك لدتا نك هلع

 رصعلا يف تدهش ةريزجلا قرش نأ ودبي يذلاو
 داضلا بيدأ اهنع ثدحت «ةزاتمم ةيرعش ةضهن ىلهاجلا

 :لاقف ظحاجلا ريبكلا

 ةبراحم دعب مهنأ كلذو ,بيجع سيقلا دبع نأشو)»

 مهو نامع ٌقشو نامعب تعقو ةقرفف :نيتقرف اوقرفت دايأ

 نيرحبلا قشو نيرحبلا ىلإ تعقو ةقرفو «برعلا ءابطخ

 نيح كلذك اونوكي ملو .برعلا يف ليبق رعشأ نم مهو
 اذهو ةحاصفلا ندعمو ةيدابلا ةّرس ىف اوناك

 ا . . بيجع

 ىلإ مهتبسنو يلهاجلا رصعلا ءارعش نع هتلق ام

 ذاتسألا نأ ريغ .ببسلا سفنل انه يتأي .فيطقلا

 )١( تايلضفملا "786 _ 766

 نييبتلاو نايبلا (؟) ١//91 -48.



 فيطقلا

 وأ ةتس ةرتفلا هذه يف فيطقلا ءارعش نم ركذ ملسملا

 فيطقلا يف تسيل سيقلا دبع نإ تلق دقلو .27نوديزي
 «فيطقلا) ثالثلا ةريزجلا قرش قطانم يف لب ءاهدحو

 اهنم ًاذاخفأ نأ ىلإ ةفاضإلاب «(نيرحبلاو ءءاسحألاو

 تحزن امك امهريصمت دنع ةرصبلاو ةفوكلا ىلإ تحزن

 عم اورجاه ؛«ةيمالسإلا تاحوتفلل اعبت اهريغ ىلإ
 ظفحل اوطبارو ؛كانه اونطوتساو ةحتافلا شويجلا

 .ةعساولا ةيمالسإلا روغثلا

 يف ملسملا عم قفتأ الو تمدق امب نمؤأ ينأ عمو

 دروأ امم جذامن دروأسف فيطقلل ّيدبع رعاش لك ةبسن

 ةرواجملا قطانملا يف وأ فيطقلا يف اوشاع ءالؤه لعل

 : مهنمف ءاهل

 ينب نم ةئيبخ نب مثق همساو )يدبعلا ناتلصلا

 هميكحت دنع هلاق ام هرعش نمو . سيقلا دبع نب براحم

 : قدزرفلاو ريرج نيب

 ُمتملع دق يذلا ناتلصلا انأ

 ٌعداص ٌقحلاب وهف مكحيام ىتم
 اهتاضق تباه نيح ٌميمت ينتتأ

 ٌعطاق نّيبملا لصفلابل ينإو

 رماع ةيضق ىشعألا ذفنأ امك

 مجاور يئاضق يف ميمعل امو
 رفعج ةيضق ىشعألا عجري ملو

 ٌمجار رهدلا رخآ يمكحل سيلو

 رئاج ريغ مهنيب ًءاضق يضقأس

 عمماس نّيبملا مكحلل تنأ لهف

 مهنيب متشلا يقتي ال ئرما ءاضق

 ٌعفانم مهنم حدملا يف هل سيلو
 اتصنأف ينامتمكح امتنك نإف

 ٌمناق قحلاب ضرّيلو اعزجت الو

 )١( دوسألا بهذلا لحاس *57721517.

 /7 مالعألا ءءارعشلا مجعم ؛714١7-5 ءارعشلاو رعشلا (؟)

 .95- 846 ءارعشلا تاقبط 2708/١ بدألا ةنازن «9

 امكلقأ الاعزجت وأايضرت نإف

 عزاجو ضار سانلا نيب قحللو

 مهنيب قحلا نعولأ ال مسقأف
 ٌمئاض تنأ لقف لدعأ مل انأ نإف

 ادحاو نييلظنحلارحب كيدذنإف

 ٌعدافضلاو هناتيح يوتستامف

 اهجزو ةانقلا ردص يوتسيامو

 ٌعراكألاو ىرذلا مس يوتسيامو

 دبع نب دق و رش همتساز !"١ يتعلا روغألاو

 نم .ميهجو مهج امهل لاقي نارعاش نائبا هل «سيقلا

 : هلوق هرعش تاراتخم

 يراج نأ ريمع تملعدقل

 يلايع نم رمشثملا نَض اذإ

 يمع نبا ىلع ْنِضَأ ال ينإو

 يلاون الو بوطخلا يف يرصنب

 ىظحأل ًالوق لئاقب تسلو
 يلاعفهقذدصيالرمأب

 دعم ةملعدف ييصتفسلا انهو

 يلالخ نم ةّيندلا قالخأو
 يسفن يلع نوكت ام مركأو

 يلام تابزللا يف لقام اذإ

 يضرع نوصأو يترصن نسحتف
 يلاح يأرلا لهأ دنع لمجتو

 هيف لغأمل ىنغلا َتْلَنْنِإو

 يلاوملا يتوفجب صصخأ ملو

 ٍفيرط خألاخأعطقأملو

 يلاصو هتفرطل ممذي ملو
 اميف جاتحأال تحبصأدقو

 يلاؤس ىلإ رومألا نم تولب

 )١( ءارعشلاو رعشلا 1١4" ١52"”.



 ان

 ينس ةيذأ ىتتحنأا قنلذو
 ٍلاحملا يوذ لاجرلا تلح امو

 ةزنم هش ربطت ةريسشلا انعااذإ

 ٍلاجرلا نم نوعبرألاه يلع

 يلايللا ىرخأ قحالب سيلف

 يسابعلاو يومألا نارصعلا

 : نيرصعلا نيذه يف فيطقلا ءارعش رهشأ نم

 يهو «كتاع» ليقو :2')يطخلا كتاف نب ىسيع
 نب كلام نب ةعيدو ىنب دحأ ريد نب ىسيع وهو ءهمأ

 نب يلع نب فاول ةباكع نب ةبلعث نب تاللا ميت
 :هلوق هل . لئاو نب ركب

 ايس نحل! يكمل كار حست
 ٍفاعضلانم نهنأ يتانب

 يدعبرقفلا َنلني نأب فاخأ

 يناس دمع اهنر مرشيالاو
 يراوجلا ّيِسُك ْنِإ َنْيَرْعَي نأو

 يره ُتفّوس دق نهالولف
 يفاك ءافعضلل نمحرلا يفو

 : هلو

 هاوس يل بأ ال مالسإلا يبأ

 مهمتوأركبباورخف اذإ

 ميمشلا سيسلا يد ةيكشول
 1 قورع تمرك ولو بسحامو

 ميركلاوه يقتلان كلو
 نب لماك نب يكاز وهو ")يفيطقلا نيدلا بذهمو

 .يفيطقلا بذهملاب فورعملا لئاضفلا وبأ ءيكع

 66-565 ءارعشلا مجعم 0020(

 .516-515 /4 ءابدألا مجعم (؟)

 فيطقلا

 قيقر ًارعاش ًالضاف ًابيدأ ناك ءىوهلا ريسأب بقلملا
 .ه15 155 ةنس يفوت رعشلا

 :هلوق هرعش نمو

 ردقلا نم ىضمأ امهظحل كانيع

 رطخ ىلع تحضأ اهنم يتجهمو

 ْ مهلخبأ تنأ الول سانلا نسحأ اي

 رظنلاب تعّبَم ول كرضي اذام

 ْ نادي مسا واهلا لج
 ٍرذح نم تيفو امو ترذح دقف

 هب مارغلا يبلق نم نكمت نماي

 رهصلاو عدلا يحلب ينجي
 ىسعفةفقووأةعيدوتب دّوز

 رفس ىلع قاوشأ وضن اهب يبجت

 ناطقلا يفيطقلا يلع نب روصنم نب دمحأو

 اهب ءارمألا حدمو دادغب لخد ًارعاش ًابيدأ ناك «يدادغبلا

 رباقمب نفدو ه٠ دودح يف تام ىتح اهب نكسو

 . 97 ىئيرق

 : ةينيسح ةديصق علطم يف هلوق هرعش نمو

 نييسسللا لوصتعلا انهعبا اج

 امل نامزلا ك يلع ىدوأ

 ليحرلا كلهأ نسم كاجش

 ملعاو نامزلابزرتغتال

 ليبي نست نيه ذسلا نأ

 راصقانلاجآنإف

 ١ اك ك2 كك 2

 ىنفي سيلو يلايللا ىنفت

 لور ييتزرس الو يتوسل

 (ةعيشلا نايعأ) نع ًالقن :177 - ١7١/4 ةيجرألا راهزألا )١(

 .(ةعيشلا ءارعش مجارت يف ةعيلطلا)و



 فيطتلا

 امهركذ فيطقلا نم نارومغم نارعاش كانهو

 لهأ ةديرجو رصعلا ةديرج) ىف ىناهفصألا دامعلا

 :امهو 0 ييعلا

 :فيطقلا نم يدبعلا ىنوكسلا

 نم «ةعيبر نب سيقلا دبع ىنب نم «ىمذجلا يدبعلا

 .سداسلا نرقلا ءارعش

 : هرعش نمو

 ةميمذرادلانايندنإ الأ

 ردغلا ةنومأم ريغ لعف ةحيبق

 اهفاخيو ىجحلا وذ اهيف رذاحي

 يردي ال ثيح نم هيتأت اهتافآو
 :هلو

 رظناو سانلا رومأ يف ركفن

 ٍلاح لك يف مهلاوحأ ىلإ
 ًامولظالإىرتنل كنإف

 يلايللاو ًالهج مايألا ىلإ

 يصاعملا مهحارتجا نم تبجع

 ٍلالجلايذةمقن نوشخيامأ

 «ىمذجلا يدبعلا :رسحلا نب تباث نب ٠سحلاو

 .ًاضيأ

 : هلوق هل

 ينئثروأ رهدلا بير َنإ مهل لاقو

 ابّرح هفرص ىلوأوًاناوههنم

 ادعلا ينفرعيف مهنم نكأ مل ينتيلاب

 .الال4 ص /ه 1784 نابعش /ةثلاثلا ةنسلا عبارلا ءزجلا /برعلا )١(

 تردغ ْنِإ معلا نبا نع نولفغتأ

 ابلقناو رهدلا لاحو يلايللا هب

 مكرذعي سانلا يف دحأ ام هللاو

 ابّرعلاو مجعلا نورخفت متنأو

 مكدجمدجملاومكزعزعلا

 ابهو دقو ىطعأ دقف مكيف كلملاو

 مكب حيصي ًابولغم نوريجت ال مل
 ايّونهرهد يلايل هيلع تقلأ

 انأ ثيح سانلا دابع نوعرقتام

 ابتكلا ألمت يتانبو مكنجس يف

 ةملظملا ةرتفلا

 ءاهتناب تأدتبا ىتلا ةرتفلا نيخرؤملا دنع ىهو

 خامسا كعلا ةكيم لاحر سانا هكدا

 مدعو تامولعملا ةلق لعلو .ءثيدحلا رصعلا لئاوأ

 اهيلع ىفضأ ؛نيخرؤملا ىدل ةرتفلا هذه خيرأت حاضتا

 داس يذلا دوكرلا هيلإ فاضي «(ةملظملا ةرتفلا) مسا

 تيقب ًاعالِق الإ يفاقثلا دومجلاو هرسأب يبرعلا ملاعلا

 سرادملا يهو ةفاقثلاو ركفلل ًارانم اهدهع فلاس ىلع

 . يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةثوئبملا ةينيدلا

 ام اميس الو ةرتفلا هذه ىف ةضماغ اهريغك فيطقلاو

 اهنأ ودبي هنأ ىلع ؛يرجهلا رشع يداحلا نرقلا لبق
 «ةرتفلا هذه ةليط بدألاو ركفلل ًابصخ ًاعترم ترمتسا

 ءاملعلا نم ريبكلا ددعلاو ءاهيف ةيملعلا ةكرحلا دوجول

 امو رشع يداحلا نرقلا ىف اودجو ءارعشلاو ءابدألاو

 ةيبدأو ةيفاقثو ةيملع قرح درو ىلع لدي اذهو .هدعب

 . هيلإ اولصو ام ىلإ اولصو ىتح ءالؤه اهيف أشن

 رحبلا وبأ درغ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يفف
 فيطقلا ءامس يف ةبذعلا هماغنأب 207 يطخلا رفعج خيشلا

 راونأ . 17 /ه ءاال: /4 25٠/7 ةيجرألا راهزألا هنع عجار )000(

 فيطقلا ءارعش ؛؟170 دوسألا بهذلا لحاس «7848 نيردبلا

 .1١/17ج ١ق



 يل

 رهشأ نم دعي وهو اهيلإ رجاه يتلا دالبلا نم اهريغو
 .نرقلا اذه ىف فيطقلا ءارعش

 : مهرهشأ « نيريثك ءارعش

 -....)يطخلا دمحم نب دمحأ خيشلا-١
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 .©0(ه1178 .  . . .) ّيطخلا جرف خيشلاو - '"

 - ....) يتوراتلا بيذ وبأ فسوي خيشلاو - “

 2١

 نإ ونار ضان كلا

 -....) بيذ وبأ نيسحلا دبع خيشلاو 5
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 (ها67١١ ....) جرفلا نسحم خيشلاو 1

2 000 
 5 2ك

 ىفوتملا يطخلا ىوعلا هللا دبع خيشلا -ا/

 . ؟9ًاببرقت (ه1101)

 (ه١١؟7١) ىفوتملا يلجم نب نسح خيشلا-/

 .ةلاييرقت
 .(0(ه1168 - . . . .) يتوراتلا نسح خيشلا 4

 «نوريثك ءارعش يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا يفو

 )١( ةيجرألا راهزألا ١9/4/4.

 .786 نيردبلا راونأ 0" /9 2177-5177 ١/ ةيجرألا راهزألا (؟)

 فيطقلا ءارعش ١١1١/7 /4 ةيجرألا راهزألا 214 نيردبلا راونأ (؟)

 74 -اجا1ق

 . ةيجرألا راهزألا ,7 44 نيردبلا راونأ (14)

 فيطقلا ءارعش 2١18/5 ةيجرألا راهزألا «" 54 نيردبلا راونأ (4)

 .؟؟7//ا١ج اق

 )١( فيطقلا ءارعش ”7”.

 .17” فيطقلا ءارعش (20

 6١. فيطقلا ءارعش (8)

 فيطقلا ءارعش 7149 نيردبلا راونأ «7* /5 ةيجرألا راهزألا (9)

 5١. ماج اق

 فيطقلا

 ىطخلا دمحم ديسلا نبأ هللا لام ديسلا-١

 . 200ه ....)

 ....) لقلفلاويادمحم ديسلا-؟

2200 . 
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2200 

 . "”يكيوشلا قوزرم خيشلا - 4
 00 يرسل دبه هللا دبع خيشلا

 ١ "7يكيوشلا دمحم خيشلا .
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 .(ها 6

 ت20 فرجلملا نسهملا دبع غيستلا 1
 ١556ه(.

 ١١ يناوفصلا نسح خيشلا_ )....-١ا؟١5ه(.

 -....)رابجلا دبع نب يلع خيشلا

 /41؟١اه(.

 )١( ةيجرألا راهزألا ١18/84.

 ءارعش ؛777 نيردبلا راونأ ء20 «5 .,7//* ةيجرألا راهزألا (؟)

 .١95/1ج ١ق فيطقلا

 .١/١١١ج ١ق فيطقلا ءارعش ,ء.١494/1١ ةيجرألا راهزألا (9)

 .ا”١ نيردبلا راونأ 2185/5 ةيجرألا راهزألا (4)

 ١19/4. ةيجرألا راهزألا (0)

 .,١76/1ج ١ق فيطقلا ءارعش ١8+ /84 ةيجرألا راهزألا (5)

 ١8/5. ةيجرألا راهزألا (0)

 2778 نيردبلا راونأو ٠٠١ .١/19ج ١ق فيطقلا ءارعش (4)

 ةرففر

 27778 نيردبلا راونأ ٠٠١,. «١/54ج ١ق فيطقلا ءارعش (9)

 ةففرإ



 فيطقلا

 -....) هلارصت نيب رصان خيشلا-14

 .(ما166ه

 دتموم) مسيكشيللا هلا تكلل خيشتلا
 .(ها#ث06

 نوريثك نيرصاعملا ريغ نرقلا اذه لئاوأ يف رهتشاو

 .(0(ه8١111 .  . . .) نابعش بيبح خيشلا - ١

 ."0(ه118- . ...) يماوعلا دمحم خيشلا - ؟

 -....) هلارصت نب يدهم نب دمحأ-"“
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 «٠ - يحيدقلا حلاص دمحم خيشلا )....-

 .(هرالالال

 -....) سيمخ نب نسجم خيشلا 4

 . (ه6

 كت ىروحاملا يله بع ميسا دا
 .(هاالاال/

 تك ءمل* : اج ق فيطقلا ءارعش عجاري ]١١ -١15[ ددع نم )000(

 ةقفق ا ع لك

 .159- 147 مجاري فيطقلا ءارعش (؟) )غ2(

 761١ نيردبلا راونأ ٠١١ .« 98/08 ةيجرألا راهزألا (4)

 ١ق فيطقلاءارعش ؛١15/١١1 1١١6/5 ةيجرألا راهزألا (5)
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 .١157/1ج ١ق فيطقلا ءارعش
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 .(ه55١١ )....  يماجألا دوعس 6

 .(ه1755١- ....) يتوراتلا هللا دبع 7

 .(ه187 - . .. .) سورحلا ىضر خيشلا - ١

 .(ه06١ - . . . .) يماوعلا رهازلا يلع -

 .(ه17560 )....  يشجلا روصنم 9

 -....)نوهرملاروصنم خيشلا- ٠

 .(ها61

 .(ه17537 . . . .) زابخلا هللا دبع ١

 .(ه1757- ....) عيبرلا نسح

 .(ه١*374 - . . . .) يماوعلا يلع خيشلا 7

 .(ه1154 - .. . .) يماوعلا جرفلا نسح 8
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 00 ) يشجلا يلع خيشلا

 . 20(ه117417 -ه1707) يحيدقلا نيسح خيشلا

 نيضاغملا نفتعلا

 ءارعشلا رعش وه ءرصاعملا رعشلاب ديرن

 اندرأ نإو «نابشو نيددجمو نييكيسالك نم نيرصاعملا

 اذه نم ىلوألا دوقعلا نع دعتبي ال وهف ينمزلا هديدحت
 نييكيسالكلا ءارعشلل ةبسنلاب يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 يرعشلا ديدجتلا ةكرح ىلإ ةبسنلاب نرقلا اذه طساوأو
 فيطقلا ىلإ تلقتناو «يبرعلا ملاعلا يف تدجو يتلا
 .هينابمو هيناعم يف ديدجلا رعشلا اومظنف هءارعش تّسمف

 دنع ىرئس امك  ديدحتلا اذهب رصاعملا رعشلاو

 يهمسو ردك ءارعكلا" هع قي دشلا

 )١( نيردبلا راونأ ءال9 /0 ةيجرألا راهزألا 7067.

 )١( ةيجرألا راهزألا ١١/لالا١.

 ."ا/6 نيردبلا راونأ «154/7 ةيجرألا راهزألا (*)

 .7ا/١ نيردبلا راونأ (5)

 ١51. 7/6 ةيجرألا راهزألا (0)

 .1539/-1517 2178/5 ةيجرألا راهزألا ()

 2581 >١/ ق فيطقلا ءارعش ('0

 ) )8ةيجرألا راهزألا ١5/71 ١.

 فيطقلا

 يتلا هعفاود هل تناك رعشلا اذه نأ ييأر يفو

 يتلا عفاودلا هذه حاضتا ىلع فقوتي همهفو «هب تضهن

 ايح ارعش هدوع يوقو هدعاس دتشا ىتح هب تمنو هتذغ

 .ًائيصر

 ةيلهاجلا ذنم هتبورع يف قيرع دلب فيطقلاف

 اهرهنعأو ةيبزعلا لئابقلا اهين تالجاوت ثيفت «نلزألا
 نم ريثك تاكلمو بهاوم اهيف تمنف «سيقلا دبع
 ركفلا يف هل ناك نم مهنمو ؛ةيرعشلاو ةيبدألا اهدارفأ

 ءاج نمم مهريغو ؛ءالؤه كرتف ءرثألا غلبأ يبرعلا
 «نيصرلا بدألاو ّيحلا ّرثلا ثارتلا نم ةكرت مهدعب

 .فيطقلا يف ةبقاعتملا لايجألا هتثرو

 نورقلا يف «ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف فيطقلاو
 يداصتتالا اهزكرمو «ىربكلا اهترضاح تناك «يلاوخلا

 ةفاقثو ًاركف اهرينتف اهريغ ىلع اهعاعشإ لسرت .ىيفاقثلاو

 غزب ذنمو ءركفلا ءاذغو شيعلا ةغلب ريغلا اهنم دمتسيو

 لقث اهيلإ فيضأ ءرضاحلا انرصع ىلإو مالسإلا رون
 تدغف ءهتورذ تمئسَت يذلا حورلا بناجلا وه ءرخآ

 اهب رينتسي «ناميإلاو ةديقعلا زكارم نم ازكرم كلذب

 .ىلاعت هبرب هلصي اميف اهيلإ أجليو اهريغ

 ريغ ماوقألا ىقتلم كلذ لك بناج ىلإ يهو
 مكلت ىلإ فاضت «ةديقعو اركفو ةفاقثو ةيموق ةسناجتملا
 هنزو هل لماعك .ةديقعلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا لزانملا

 .ةزاتمم ةيراضح ةئيب داجيإ يف

 (ةعلقلا» فيطقلا ةرضاح ناكس نأ لوقلا يفكيو

 .نيرّمعملا ضعب اهكردأ دوقع لبق اهريغ نم ًاضعبو
 ىتح «عيفر ةيبرعلا ةغللاو ةفاقثلا نم ىوتسم ىلع اوناك

 نيدلاب ةفرعم ىلعو .همالك يف نحلي نم دجت املق كنأ

 ىتلا ةصاخلا هماكحأ ىتح هنم فرعي نأ هتنكم هميلاعتو

 527 .هقفلا ملع يف نوصصختملا الإ اهب ملي ال

 يتأت امنإ هلك اذهو «هدقنو همهف نوئسحيو هنوقوذتي

 . ةزاتمملا ةيراضحلا اهتئيبو اهيعو لضفب فيطقلل

 يتلاو ةرتفلا مكلت يف تشاع يتلا ةريبكلا رسألاو

 بيدألاو ملاعلا اهنيب نم ناك  نآلا فيطقلا لهأ اهفرعي



 فيطقلا

 ةميلس ةيبرع ةقيلس عم نورخآلا مه ليلقو ءرعاشلاو
 (ىرغصلا فجنلا) بقلب تجّوت انه نمو «عيفر قوذو
 ءابدألاو مالعألا ءاملعلا نم ريبك ددع نم هب تلفح امل

 يف ّيقر نم هب تزيمت املو «نيعدبملا ءارعشلاو ماظعلا
 نأل كلذ لك اهأّيه ءبدألاو ملعلاو ةفاقثلاو ركفلا

 رهاظم ىلجأ لعلو ؛ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلا نضتحت

 هقفلاو لوصألا يف جراخلا ثحبلا وه ةيملعلا ةكرحلا

 ظحلا هفلاحي نمل هقفلا يف داهتجالا ةجرد قبسي يذلا

 ليت كح تب وح ةلفاجلا يدل نط ىلا نسل
 . ةيساسألا اهلوصأ نم ماكحألا طابنتسا ةكلم ىلع

 «ةزاتمم ةيراضح ةئيب فيطقلا تناك اذه ّلكلو

 ّرم ىلع نيصرلا ركفلاو ٌرثلا ثارتلا اذه يف تلئمت

 لماوعلا هتذغو ءرصاعملا رعشلا تنضتحا .؛لايجألا

 ناذآلا ألمي ًاّيح ابدأ دولخلا ءامس يف هب تقلحف ىرخألا

 .بولقلا يوهتسيو

 يف ةلثمتم لماوعلا هذه رصاعملا رعشلا يقل دقلو
 ىلع حاتفنالا لماعو ينهذلا لماعلاو ةيملعلا ةكرحلا

 يتلا ىرخألا لماوعلا نم اهريغ ىلإ يجراخلا ملاعلا

 ىف قلحي نأل ءرصاعملا ىفيطقلا رعشلا ديب تذخأ

 هنرخإ نيب هي قالا هناكم دحابو ييرعلا رعتشلا ءامس

 .ىرخألا برعلا رضاوح رعش

 يه امنإ اهيلإ ةءاميإلا تفلسأ امك ةيملعلا ةكرحلا

 ءيمالسإلا ملاعلا يف ىربكلا ملعلا رضاوح يف عاعشإ

 ء«ىرعلا يوق يحور لاصتا نم اهنيبو فيطقلا نيب امل

 يلاهأ نم ريثك لاحرلا دش نأ هجئاتن زربأ نم ناك

 . ضاّيفلا ضغلا هعبنم نم ملعلا اوذخأيل اهيلإ فيطقلا
 ةمهم مهقتاع ىلع اولمح ىتح ءالؤه داع نأ امو

 ةضهنلا هذه هجاتن نم ناك ءاًيركف فيطقلاب ضوهنلا

 . ةيرعشلا

 يف لثمتي «ةضهنلا هذه ىلع ةيملعلا ةكرحلا رثأو

 بألا عضوم مهسفنأ اوعضو نيذلا مالعألا ءاملعلا

 دقفتيو مهاعريو فيطقلا يلاهأ ىلع بدحي «فروؤرلا

 .رونلاو ةيادهلا لعشم مهل لمحيو ؛مهنوؤش

 نو

 ءةصاخلاو ةماعلا مهسلاجم يف هذه مهتكرحو

 ناهذألا ةرولب ىلع تلمع .ىرخألا تايدتنملاو

 هنم ةدازتسالل مهعفد امم «ةفرعملاو ملعلا لوبقل اهتئيهتو

 يف وأ يبدأ ىدتنم وأ ءماع سلجم يف هودجو امنيأ

 فيقثتلا لئاسو نم كلذ ريغو ء«تاللاجملاو بتكلا نوطب

 . يتاذلا

 اهيقل ىتلا ةصاخلا ةياعرلا ىسنن ال ْنأ بجيو

 نادرا نعل هك علا بابرأ نم ةرتفلا هذه ءارعش

 مهيف هّمسوتي امل نيرخآلا فاصم نع مهتجرخأ يتلا

 .رهاز لبقتسمو ّرث ريخ نم ةكرحلا هذه بابرأ

 نم غلب نم مهنم «ريثك ةيملعلا ةكرحلا بابرأو
 رومأ يف ةماعلا هل تعجرو ايتُملا ردصتف هتورذ ملعلا

 يف ءاضقلاو ايتُقلا نيب عمج نم مهنمو ؛مهايندو مهنيد
 . هتاجرد عفرأ

 «ريثك ةيرعشلا ةضهنلا يف ءالؤه نم رّثأ نمو
 «نرقلا اذه نم ىلوألا دوقعلا يف فيطقلا مهب تلفح

 وبأ يلع خيشلا وهو «مهنم دحاو ىلع ثيدحلا رصقأس
 ةرصاعملا ةيركفلا ةكرحلل لوألا دئارلا يزينخلا نسحلا

 . فيطقلا يف

 بدحلاو ؛ةدافإلاو سيردتلا ىف هتقوب لخبي ال ناك

 اهتم اوني افرعملا ود ناقل ادا دنعتما يدلل دون نع

 هيجوتب ماق دقف . لهني نأ هبهاومو هتاقاط هل تءاش ام

 هيجوتلا اذه ناكو ءهنم ةدازتسالاو ملعلا بلطل ريثكلا

 مامتهالا نم ًاميظع ًاغلبم تغلب «ةفداهلا ةياعرلا هذهو

 «مهلزانم يف ةيتفلا ةباشلا ةئفلا هذه ةرايز ةجرد ىلإ

 يركفلا يقرلا ىلإ مهيديأب ًاذحأو مهيلع ًابدح مهدقفتو

 روصعلا رم ىلع مهركفو مهبدأب اودلخي يكل ؛«يبدألاو
 مف ىلع ةريخلا ةمغنلا فيطقلا اودلخيو «لايجألاو

 .دولخلا

 هتمجرت يف ملسملا ديعس دمحم ذاتسألا لوقي

 : يكيربلا ازريم خيشلل

 ةيملعلا ةايحلا هيف ترهدزا تقو ىف انمجرتم أشن)

 قاطنب اهيف بدت ةيملعلا ةكرحلا كحل .فيطقلا يف
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 وبأ خيشلا ةكرابملا ةضهنلا هذه سأر ىلع ناكو «عساو

 رودت يذلا اهاحر بطق ناك دقف «يزينخلا نسحلا

 لضفب ناكو ءاهيف ةكرحلاو طاشنلا ثعبمو .؛هيلع
 تجتنأو تحقلأ «ليبسلا اذه يف اهلذب يتلا دوهجلا

 لازت ال ةزاتمم ةئف هدي ىلع جّرختف ؛«تْيطلا رمكلاب تتآو

 نمو ؛مويلا يبدألاو يملعلا اهرضاح يف دالبلا رهظم

 . لضافلا انمجرتم ةئفلا كلت نيب

 داهتجالا بصي مل نم ةيملعلا ةكرحلا بابرأ نمو
 ءرفاولا هطسق ملعلا نم ذخأ هنكلو ءملاع لك ةينمأ

 نينثا دنع فقأسو ماهسإ اميأ ةضهنلا هذه يف مهسأ

 .ئطخلا ذاتسألا امهيناثو يكيربلا ذاتسألا امهلوأ : مهنم

 داور نم قحب دعي يكيربلا نيسح ازريم خيشلاف
 اهداجيإ يف اومهسأ نيذلا «لئاوألا ةيبدألا ةضهنلا

 .اهب ضووهنلاو اهترولبو

 ءارعشو ءابدأ نم هيدي ىلع ذملتت نم رهشأو

 هللا دبع ذاتسألاو يشجلا ديعس دمحم رعاشلا : فيطقلا

 دمحأ رعاشلاو ملسملا ديعس دمحم ذاتسألاو يشجلا

 يلع ديسلا هوخأو يماوعلا نسح ذاتسألاو يفوكلا

 ديعس رعاشلا هنبا بابشلا نمو .مهريغو يماوعلا
 .مهريغو يسامشلا دمحم باشلا رعاشلاو يكيربلا

 يف هبهاوم تحتفت «يطخلا ديمحلا دبع خيشلاو

 غبن نأ ناكو فرشألا فجنلا ىربكلا ملعلا ةرضاح

 .اددجم ارعاش

 دقعلا يف ؛هدلاو ةافو دعب فيطقلا ىلإ داع ْنأ امو

 اهيذغي ةيبدألا ةكرحلا ىلوت ىتح «نرقلا اذه نم عباسلا

 هرعشو اميسالو «ةميقلا هتاهيجوتب مامألا ىلإ اهعفديو
 .فيطقلل ةبسنلاب ةديدج ةسردم دعي

 مههجوف ءءارعشلاو ءابدألا نم ًاددع ىنبت دقو

 يشجلا هللا دبع ذاتسألا مهنم صخأ ءةحيحصلا ةهجولا

 ذاتسألاو فرشألا فجنلا يف ناك ذم هيدي ىلع ذملتت

 «يزينخلا دحاولا دبع ذاتسألاو «يزينخلا ديعس دمحم

 ديعس دمحم ذاتسألاو «يزينخلا هللا دبع ذاتسألاو

 ضعبلل ححصيو ءالؤه هجوي ناك «مهريغو يشجلا

 فيطقلا

 هيناعم يف مهرعش دقنيو ءرعشلا هلوق لوأ هرعش
 تادرفملا طبض ةرورض ىلإ هّبن نم لّوأ وهو .هظافلأو

 .ةيرعشلا ةملكلا يف ديدجتلاو

 هذه يف مهسأ نمم ريثك يطخلاو يكيربلا ريغو
 . مهئاصقتسا ثحبلا ةعيبط عست الو ءاهب ضهنو ةكرحلا

 ةئشنت اهبابرأ ينبت ىلإ ةفاضإلاب ةيملعلا ةكرحلاو

 نأ اهنأش نم يهف ءمهب ضوهنلاو مهفيقثتو بابشلا
 ءالؤه نيب نوكي اميف «ةمئالملا ةيفاقثلا ةئيبلا دجوت
 ةئشنت معدت لاوحألا بلغأ يف يه تاركاذم نم ءاملعلا

 ةفاقثلل علطّتلاو ةفرعملاو ملعلا بح ىلع ديدجلا ليجلا

 بتك رفاوت نم ةداع اهبحصي اميفو ء«دجو امنيأ بدألاو

 ءالؤه لوانتم يف يهو «يمالسإلاو يبرعلا ثارتلا

 ةيركفلا مهتاكلم نونوكيو اهنم نوديفي .بابشلا
 اهباحصأو «ةرفوتمو ةريثك ةصاخلا تابتكملاف «ةيبدألاو

 نوحسفي لب ؛عالطالاب بابشلا ءالؤه ىلع نولخبي ال
 اذهو «حتفتلل ركبلا تاقاطلا هذه مامأ بحرلا لاجملا

 ةليبنلا مهتياغو ةيملعلا مهتمهم ةعيبط عم امامت مجسني ام

 ةيادهو نيكلاسلا مامأ قيرطلا ةرانإ يف ةيماسلا مهفادهأو

 . نيدشرتسملا

 ةئيبلا هذهو ءاهداور ىف ةلثمم ةيملعلا ةكرحلاف

 ناك :مهدوجو ببسب فيطقلا يف تدجاوت يتلا ةيفاقثلا

 الو .رصاعملا فيطقلا رعشب ضوهنلا يف رثألا ريبك اهل

 مهنوكبيو ؛ءاملعلا ءالؤه فيطقلا ءارعش دلخي نأ عدب

 دي تمرتخا دقو مهسفنأ اودجو نأ دعب ءريزغلا عمدلاب
 ءاهقفلاو نيعرولا ةاقتلاو نيدئارلا ءاملعلا مكئلوأ نونملا

 . نيدهتجملا

 : يشجلا ديعس دمحم ذاتسألا لوقي

 تحّوصف عيبرلا ىلع فيرخلا لام

 رضخألا عيبرلا يف رهازألا كلت

 ىبرلاب فصعت بطخلا حاير تغطو

 انغرلا مطقناو قفألا وقعا نيب
 رفسم ةيادهلل رجف رون نم



 فيطقلا

 ىلألا ةرقابعلا ةذباهجلا نيأ

 رصعألا يجايد يف ًاسومش اوعلط

 ًافراطم دولخلا ممق ىلع اوبحس

 رزئملاو مهئادر ءالم رهطلاو

 ًاعطاس ًاءوض نوقلي مهتيلاي

 رّبحتو ةيامع مالظوحمي

 : ىرخأ ةديصق يف لوقيو

 يذحلا هحا حتا ابيكا اح

 ةرخافممملمحلا بلس

 تايهاز سلاجملا نيأ

 ةرما ع دلئوبفلاب

 فيطقلل تناك سمألاب

 :ةيكتاحس لسه تت وسكنت

 جايد يف تحضأ مويلاو

 ةركاع تاسماد

 ةضهنلا هذه ىلع رثأ ريبك هل ناك ينهذلا لماعلاو

 . ةيرعشلا

 ناك يذلا داقولا ءاكذلا ينهذلا لماعلاب ينعأو

 ءاملع هتبئأ امك ءاكذلاو . فيطقلا لهأ نم ريثك هب ىّلحتي

 .ةثارولاو ةئيبلا لعافت نم وه امنإ سفنلا

 مدقأ ذنم فيطقلا يف ةدجاوتم ةيراضحلا ةئيبلاف

 نم ريبكلا ددعلا اذه نم كلذ ىلع لدأ سيلو ءروصعلا

 نيذلا رابكلا ءابدألاو نيعدبملا ءارعشلاو مالعألا ءاملعلا

 ىتم هذه ةئيبلاو ليوطلا اهخيرات يف فيطقلا مهتفرع
 نوكي نأو دب ال ءايلعلا اهتايوتسم يفو ةيراضح تناك

 هشيعي «ةيلاع يعولا نم تايوتسم ىلع ةئيبلا هذه ناكس
 .ريغصلا هيلع أشنيو باشلا هيلع بشيو ريبكلا

 ىتلا رسألا اميسالو .فيطقلا ناكس ىلإ رظن نمو

 نم هناي ريس ناش عنج ال1 ةعلقلا) اهنويضاس نلف
 نم ريبكلا ددعلا اذه دجو رسألا هذه نمو «ةيلاع يعولا

 يماوعلا لآو يزينخلا لآف :نيرصاعملا انئارعشو انئابدأ

 دوعسلا يبأ لآو نارمع لآو ريازلا لآو يسامشلا لآو
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 ثحابلا دجي .مهريغو . . .ملسملا لآو يشجلا لآو

 نمو «ملاعلاو رعاشلاو بيدألاو ثحابلا مهينارهظ نيب

 سيل يركفلا يعولا نم ىوتسم يف وهف كلذك نكي مل

 يذلا ءاكذلا وأ ينهذلا لماعلا مهفن انه نمو

 لماعلاو ةدوجوم ةيراضحلا ةئيبلاف . فيطقلا هب تزيمت
 هلقني يذلا رفاولا دّيجلا ثارتلا يف ءرفاوتم يئارولا

 ئراقللو . مهءانبأ ءابدألا هب دّوزي .فلخلل فلسلا

 رصاعملا فيطقلا رثن يف ةرهاظلا هذه سّملتي ْنأ ثحابلا

 .هرعشو

 ىلإ اهقيرط تفرع ىتلا ةثيدحلا تانودملاو

 رشنلا تانج قرت ربو عاطل تروق نادم «فيطقلا

 لكش ىلع فيطقلا ىلإ تدفوف «ةزاتمملا اهلئاسوو

 وأ ددجم رعاش ناويد رشن وأ ؛هرشنو هقيقحت مت ثارت
 ةلقتسم ةيبدأ ةسارد وأ «ميدقلا يبرعلا رعشلا رقابع نم

 ديدجتلا ةكرح هنع تررفسأ امم «ةيبدأ ةلجم يف ثحب وأ

 نانبلو ايروسو رصم ةدايقب يبرعلا ملاعلا يف ثاعبنالاو

 روطتلاب ترثأت يتلا «ةيبرعلا نادلبلا نم اهريغو قارعلاو
 ةديدع ًانورق ماد تاي دعب تقافأف ءملاعلا يف يركفلا

 . يضاملا نرقلا ةياهن ىتحو يبهذلا برعلا رصع ذنم

 فيطقلا حاتفنا ىلإ تدأ هذه لاصتالا رهاظم لك

 هضهن يف ريبكلا هرثأ هل ناكف .يجراخلا ملاعلا ىلع

 .هروطتو رصاعملا فيطقلا رعش

 هميلعت ىقلت نيرصاعملا فيطقلا ءارعش نم ضعبف

 لثم عوبطم ديجم رعاش وهو اهيلإ بآو ءاهجراخ
 نم كانهو ىشجلا هللا دبع ذاتسألاو ئطخلا ذاتسألا

 انيق | تدمتسا ىتلا ةيملعلا هع لا عفا كولا

 ًاديجم ًارعاش جرخف :يمالدمالا ملاعلاو ملعلا زكارم

 .يفوكلا دمحأو نارمعلا جرف خيشلا لاثمأ

 ىلع يبدألا يعولا رشنب كئلوأو ءالؤه ماقو

 فيطقلا رعش ديدجتلا كردأ ىتح .ماعلا هديعص

 . هقنورو هتوق ىلع ظافحلاو رصاعملا

 فيطقلا تلخد يتلا تالجملاو بتكلا تناكو



 كل

 :«برعلا لوقع هتعدبأ امب ىفيطقلا ركفلا دم ءاّيح ًادفار

 بدالا ميال وب زدماخبلا انيقو تح رويضعلا ملقا لثم
 بادآلا ىوتسم ىلإ يبرعلا بدألا جرخأ يذلا يرجهملا

 ريوصتو هلكاشمو ناسنإلاب ىنعت ةفداهلاو ةيحلا ةيملاعلا
 ةيقابلا ةيقبلا ثعبو هلامآو همالآ نع حاصفإلاو هسيساحأ

 نوركفملا هيف مهسأ يذلا ءميدقلا يركفلا انثارت نم

 تقلطنا يتلا .ةرابجلا ثاعبنالا ةكرح لضفب برعلا

 تاسارد مهراكفأ تانب تجرخف «نينرقلا نيذه لالخ

 ءاقيلعتو احاضيإو امييقتو ادقن ميدقلا انثارت يف ةّيح

 هيف تدمج ةرتف لوط دعب يبرعلا ملاعلا ىلع تقرشأ
 .دومج امّيأ ةكرحلا

 لهأ هيلع ّبكنا ىتح ثارتلا اذه لصو نأ امو

 اوفاضأو مهتامولعم هب اوحقن ؛ًاباعيتساو ًاسرد فيطقلا

 .مهقفأ اوعّسوو «ديلتو فيرط لك نم هيف ام اهيلإ
 ام لوأ تلثمت يتلا «ةريخلا ةقالطنالا هذه هنم تناكف

 .ٌرثلاو دّيجلا يرعشلا جاتنلا اذه يف تلثمت

 نكمي رخآ رثأ تاذ ةيبدألا تالجملا تناك دقلو

 هتحسفأ يذلا بحّرلا لاجملا وهو ءأدّيج هتظحالم

 اهتاحفص ىلع ءادعصلا سفنتي «يفيطقلا بدألل

 فراع خيشلا اهبحاصل ةينانبللا (نافرعلا) ةلجم اميسالو

 ذاتسألا ةديصق نم تايبأ ًاعم أرقن ْنأ ىفكيو .نيزلا

 هذ تدم اك رتل هئاثرب نق نيت دسم دايحتم

 .هرعشو هرثن يفيطقلا بدألا ىلع لضف نم ةلجملا

 قرشلا فحص يف عاريلا مامإ اي

 اماقمةاددهلاعمأوبت

 ًاعومد يرجن فيطقلا يف اننإ

 اماظعإلاو رابكإلا يفون يك

 ًاعمد رعاشملا كيف انيذأ نإ

 اماسولا كنم لبق نم انذخأ دق

 يطخلا بدألل نافرعلا تلعج دق

 (0تافقعسماو امث ىدح ًالقح

 )١( طوطخم (ىركذلا بارح ين) هناويد .

 فيطقلا

 ةضهنلا داجيإ يف مهسأ ريثكلا اهريغو لماوعلا هذه
 هذه دوجو دعب ءاقب لماوع تناك «ةرصاعملا ةيرعشلا

 ةيركفلا ةئيبلا يهو ةضهنلا هذهل ةبصخلا ةبرتلا
 هتذغو رصاعملا رعشلا تنضتحا «ةمئالملا ةيراضحلاو

 .هب تمئنو

 فيس لآ فسوي يلعلا دبع

 فيطقلا يف رعشلا

 ها١٠54١ 177١ ًاماع نيعبرأ يف

 ْنأ .,ثيدحلا اذه ضرعم يف انأو «ّيلإ لّيخي
 ةيرتجلا ةجئاولا هذه ةميلظ مده يذق تيطتلا يقرهتشلا

 لباقتل «ةقفدتملا ةبذعلا هايملاو ةقسابلا ليخنلا راجشأب

 . .ًاقرش جيلخلا جاومأو ءًابرغ ةئماظلا ءانهدلا نابثك

 ابصلا رحسلا يف ءارحصلا اهل يدهت

 رطختو ذيذللا ملحلاك رمتف

 ةنيز ئىلآللااهيدهي رحبلاو

 رفوتي ىنغلااهيف ةراجتو

 رحاس نف لك نماهبايند

 "وصل سوفنلا وبصت ام لكلو

 ردصم ةعئارلا ةعيبطلا هذه تناك اذإ بجع الف

 ىلع مهحاورأ ىقالتتو ءارعشلا اهب نتفي «ةيفاص ةيرعاش
 رعش دئالق ءارذعلا اهنتافم نم غوصتف ةرحاسلا اهفافض

 اذإو .رهدلا دبأ ًانتفم اهب وهزي «نامزلا ديج ىلع اهقّلعت
 «تالّيختلا هذهب ىنعي ال يعوضوملا لمعلا قايس ناك

 اننيعي ام «ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف «مدعن ال انْنِإف

 ةناكم ىلع ًاليلدت ءرخآلا ولت دحاولا جذامنلا داريإ ىلع

 . ةقحالتملا بدألا روصع ربع «ًايبدأ فيطقلا

 سيقلا دبع نأشو» :لوقي ظحاجلا نامثع وبأ اذه

 :نيتقرف اوقّرفت دايإ ةبراحم دعب مهنأ كلذو ءبيجع

 مهو نيرحبلا قشو نيرحبلا ىلإ تعقو ةقرفو ....

 اوناك نيح كلذك اونوكي ملو .برعلا يف ليبق رعشأ نم

 .يشجلا لوسرلا دبعل تايبألا )١(



 فيطقلا

 ,21/نيجتغ اذهو .ةحاصفلا ندعمو ةيدابلا ةرس ىف

 ىلع لدي امنإف .ءيش ىلع ظحاجلا لوق لد اذإو
 ةبصخلا ةقطنملا هذه اهب عتمتت تناك يتلا ةيبدألا ةضهنلا

 يف ام ًاعون  ةلوهجملا ةيخيراتلا ةلحرملا كلت يف

 . فيطقلا خيرات

 ءًافلس اهانفصو ىتلا «ةيعيبطلا ةئيبلا نأ نع ًالضف

 اهتبذهو سيقلا دبع يف رعشلا حور تكذأ يتلا يه

 ابأ ىنعأ ءانبحاص تافام وهو «ةق هرقر ةيفاص تقلطناف

 . ظحاجلا نامثع

 يف داقنلا هيلع فراعت ام ىلإ ريشي ام (نييلهاجلا ةقطنملا

 : لوقي هنإ . . . ةرضاحلا ودبلا رعش

 ينيمس نم يثغ كنم فرعأف

 نتييفعتو كيعشا اودع

 ًاضرأ تممياذإيردأامف

 ينيليامهتأ ريخلا ديرأ

 هيغتبأانأيذلاريخلأأ

 ينيغتبيوه يذلا رشلا مأ

 نيريثك ءارعش نم ًادحاو الإ سيل يدبعلا بقئملاو
 كلذ يف بدألا تاموقم لكب ًاضهان ًايبدأ ًاعقاو اولثم

 . ظحاجلا مالك نم مهفن امك «نامزلا

 رعشلا طوش نكي ملف :يمالسإلا رصعلا يف اَمأ

 ناتاه تلفح دقلف ؛ةيخيراتلا هتريسم ةلصاوم نع ًافقوتم
 : مهنم يقتنن «نيريثك ءارعشب ناتبقحلا

 رصعلا ارعاش هدنع مكتحا يذلا : يدبعلا ناتلصلا

 نم رعشأ ًاريرج نأب مكحف (قدزرفلاو ريرج) يومألا

 .رصاعملا اهرعش ىلع ءاوضأو فيطقلا ,« 917/١ نييبتلاو نايبلا )١(

 ةقطنملاب اومتب مل نيخرؤملا نأ ؛ظحاجلا بجع نم بجعألاو

 رصمو ماشلا دالبو قارعلاو زاجحلاك ءاهاوسب مهمامتها ردق
 . ةيمالسإلاو ةيبرعلا رايدلا نم اهريغو ناريزو يبرعلا برغملاو

"51١ 

 : كلذ يف لوقي يذلا وهو . قدزرفلا

 هءءاضق متملع يذلا ناتلصلا انأ

 عداص قحلاب وهف .مكحي ام ىتم

 عطاق نيبملا لضفلابل ينإو

 رئاج ريغ مهنيب ًءاضق يضقأس
 عماس نيبملا مكحلل تنأ لهف

 مهنيب متشلا يقتي ال ئرما ءاضق

 عقانم مهنم حدملا يف هل سيلو
 دبع يلاوم دمحأ وهو :يدبعلا مجعألا دايزو

 «سيقلا دبع ينب ءاجهب مه قدزرفلا نأ ىوريو .سبيقلا

 رظتناف ««ةيده كل يدهأ ىتح لجعت ال» دايز هيلإ ثعبف

 : تايبألا هذه هيلإ ثعبف «قدزرفلا
 هتوجه نأ يل نوجاهلا كرتامو

 قدزرفلا ميدأ يف هارأًاحصم

 همجل تحت ىري امظع وكرت امو

 قرعتمللهوقبأهرساكل

 هماظع نم يل هوقبأ ام رسكأس

 يقتناو هنم قاسلا خم ثكنأو

 انتوجهنإانل يدهتاموانإو

 قرغي رحبلا يف قلي امهم «رحبلاكل
 ليبس نم ءالؤه ءاجه ىلإ سيل» :لاق هتلصو املف

 . (دبعلا اذه شاع ام

 ءارعش لوحف دحأ وهو :يدبعلا ينشلا روعألاو

 هرمأ ةرفص ىبأ نب بلهملا نإ لاقيو «يمالسإلا رصعلا

 «لراييل لآثقلا ناذيم ىلإ: لوزنلاب كراعملا ىدحإ يف
 : لاقو عنتماف

 مزح ريغبريمألا يل لوقي

 سارملاانبانب نيح .ءمدقت
 ةايح نم كتعطأنإيلامف

 سار سأرلا اذه ريغ يلامو

 :رخفلا يف هرعش نمو :يدبعلا ىوسأ نب رمعو
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 يذلا الو ليلخلا يسانلاب انأ امو

 هقئالخ نامزلالاط نإ ريغت

 هدروأ نم ىلع نانمب تسلو

 هقفارأنممدختسم اة

 مهركذب تلخب نمم ءامسألا هذه ريغ كانهو

 . مهسأر طقسم ديدحت يف انبترا وأ رداصملا

 انثّدحت رداصملا ضعب ْنِإف : ىساّبعلا رصعلا ىف اَنأ

 :لوقي يذلا : نطل كتاف نب 0 : نع

 ًاَبح ّيلإةيحلا دازدقل

 فاعضلانمنهلإ .يتانب
 يدعبرقفلانلني نأب فاخأ

 يفاص دعب ًاقنر نبرشي نأو
 يراوجلا يسك نإ نيرعي نأو

 فاجع رع نم نيعلا ونبتف
 يرهم تموسدق نهالولف

 يفاك ءافعضلل نمحرلا يفو
 «ىوهلا ريسأب بقلملا :يفيطقلا نيدلا بذهمو

 : هرعش نمو

 ردقلا نم ىضمأ امهظحل كانيع

 رطخ ىلع تحضأ امهنم يتجهمو

 مهلخبأ تنأ الول سانلا نسحأاي

 رظنلاب تعّتم ول كَّرضي اذام

 هب كادي تنض نإو لايخلاب دج
 رذح نم تيفوامو ترذح دقف

 دقو :يدادغبلا ىفيطقلا ناطقلا روصنم نب دمحأو

 يفوتو ءءارمألا 0 دادغب ىلإ لحر ًارعاشو ًابيدأ ناك

 :هرعش نمو ءه١4/8 ةنس اهيف
 اهيز ةوزيضتلاب ىنفافااو

 ىتح كاوه يمسج لحنأ
 ليحنلا كرصخ هلئأك

 فيطقلا

 موق نيسحلاب تطسامك

 لوص اهل ام كذارأ

 نرقلا ءارعش نم وهو :يدبعلا ينوكسلاو

 :هرعش نمو «سداسلا

 رظناو سانلا رومأ يف ركفت

 لاح لك يف مهلاوحأ ىلإ

 انوججللالإ فرح نتن ةاحإك
 لاحملا بلط يف صرحلا ديدش

 اومانتساف ديعب ًادمأ اوأر

 يلايللاو ءالهج .مايألا ىلإ

 يصاعملا مهحارتجا نم تبجع

 لالجلا يذ ةمقن نوشخي امأ

 نم وهو .يدبعلا يمذجلا تباث نب نسحلاو
 52500 ءًاضيأ سداسلا نرقلا ءارعش

 مكدجم دجملاو مكزعزعلا

 ابهو دقو ىطعأ دقف ءمكيف كلملاو

 مكب حيصي ًابولغم نوربجت ال مل
 ابون هرهد يلايللا هيلع تقلأ

 انأ ثيح سانلا دابع نوعرقتام

 ابتكلا المت يتانبو مكنجس يف
 اهاوس نأش وه فيطقلا نأشف «طاطحنالا رصع امأ

 نم دحأ فرعي ال داكي «ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا نم
 .ردنو رذن ام الإ ءًائيش ةرتفلا هذه نع نيثحابلا

 :رشاعلا نرقلا دعب ام

 بسح - نآلا ىتح نيئحابلا نم دحأ لصوتي ملو

 يمذجلا نسحلا دعب ءاج يفيطق رعاش ىلع  انعالطا



 فيطقلا

 فيطقلا ءامس ىف ةيذعلا هماغنأب دّرغ يذلا ه4

 ءارعش رهشأ نم وهو اهيلإ رجاه يتلا دالبلا نم اهريغو
 ال «ةيبرعلا دالبلا يف يرجهلا رشع يداحلا نرقلا

 ىلإ اقونشتم هرعتقا نموا ::تستححف قيطقلا ءارعش رهشأ

 :هنطو

 هخاورأو اشحلا ىنضي ام ركابأ

 البذي نفيضي ول مومه رفو

 هحطابأ هيلع تلعتساو لءاضت

 ىجدلا وأ هانس ىلجتسا ول ًاقوشو

 هحداق حيباصملا ءوض نع هانغأل

 هحراطأو ىونلا ىوكش ينحراصي

 هحفاصي مالظلا هجو ىري نأ ىلإ

 ةلوجلءودهلادعبهلنإو

 هحئان جل ام حونلا ىجشأو «ىرخأو

 ةدوعب ىئامذ قبتسم هللا له

 لاجرو ءاملعلا نم مهمظعم ؛«ءارعشلا نم اهل رصح ال

 :مه ءارعشلا ءاملعلا ءالؤه زربأ نأ ىرن اننأ ىلع

 هرعش نمو (ه 6 :ت) بيذ وبأ فسوي خيشلا

 : ةليوط ةديصق نم ةئكظ نيسحلا ءاثر يف

 بداونت هعرصم لوح نم

 :اهنمو

 هبودعت ًابكاراي

 بانج وونشتلا بتر
 ىلع فقوييبرغلاب جع

 بئاج سانلا ىمحأ تابتع

 هباتعأ ىلع سبحاو

 بكاس عمدلاو لقو بدناو

 نيسحلاب برح كتعجف
 براقألاو ريش علابو

 اشحلانوعطمهوكرت

 بهالسلاةرمضملا تحت

 ةئسمألافرطأبولعي

 بكا: ملالديبهسأر

 انتنمعا احس كتل عرحتلاو

 بصاوتلا لعف نم فطلاب
 بحاص (ه١6١1١ :ت) يتوراتلا نسح خيشلاو

 :اهعلطم ىتلا ةروهشملا ةينئيعلا

 عرتخجألاب : تصحيف: حانكلا

 عمعجهت ملف دجو ةبابص

 :اهنمو

 ةلودوجمرهظابكارايف
 عبرأ يف حيرلا عبرأ تأش

 موزحلا مزح حطابألا يفاجت

 عرجألامزرحاهعرجو
 يرغلاروط ران تعملاذإ

 علخافق ىوط داوب تنأف

 ملتساو لصو ملسو لصو

 عزنألا نسحلا يبأ سدقل

 فوفصلاميعزاي لقودانو

 عمجألاةرئانزكرمو:

 بوطخلا مأ فطلا يفو تدعق
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 كونب اهازإب ىثجف تثج

 عفرت مل طق بكر ىلع
 ةعقبمهب تصغف اوديبأ

 عقبألا,مفمهنمصغاهب
 :ت) هللا رصن نب يدهم نب دمحأ ميعزلاو

 هتايح تئلمو «ةماعزلا هيبأ نع ثرو يذلا ( ه5

 . تادلجم ةعبرأ يف ًامخض ًاناويد فلخ دقو ءابإو ةراثإ

 : هرعش نمو

 عساو قزح لكب نفذقألو

 عزعزتوهدلأادجتاسيع

 ةيتف ةنجدلا ىلع نلمحألو

 عترم لضف لك نم مهل ىبجي
 اودجنت نيأدجملاداجن مهف

 اوعلطت نيأ دجملا عالط مهو

 :هرعش نمو «(ه4١"117) ردبلا يلع نسح خيشلاو

 ةريصب نيعب ايندلا رظني نمو
 ملاح ثاغضأو اطيلاغأ اهدجي

 هموي لبق امنايسن هظقويو

 ملاح فيط نكت امهم اهنأ ىلإ
 انفلارهظت ةراحس اهتكلو

 مئاد بلاقب دوجوم ةروصب

 اهريرم نيب قيقحتلا يف قرف الو

 مهاو مهو ىوس ًارلح يعديامو

 ىجح وخأ ٌرغياهامعنب فيكف
 مدان نساهل تتاف نإعرقيف

 :هرعش نمو (ه )١744 رمن نب دمحم خيشلاو

 اباعكلاو مشاه رمسلااوموق

 اباعص ادرج لازنللاوطتمار

 ابحس برتلا اهدارط نم اوجسناو

 اباذعوةلظوجلاأالمت

 هيقسيو مامحلا لمحي ًاضراع

 ابايشلاو اهبيش «برح يلب

 مكتغرج اهفكأ نم عنكلف

 اباصصو الذ هتقاذ لذ سأك

 ,(ه )١754 يماوعلا (مراكملا وبأ) يلع خيشلاو

 :هرعش نمو

 اهي يرزفأ ينو يباننالا

 اعيمج ايندلاو نيدلا مامإ

 اولابيملوهودعبأاملظف

 اعيظف ًارمأ اوتأه يف امب
 ًاديرط ادغ يبنلا راد نسعو

 انعيفتشلا هنينف:وتق ري اكشلو

 ايالبلاديهتملسأك يلم

 اعيرص ىسمأ البلا ضرأ يفو

 مل ءامسأ كانه تناك ؛ءارعشلا ءاملعلا ءالؤه ريغو

 .رداصملا نم ريثك هتركذ دقو ءاراصتخا اهل ضرعتن

 ةجاحب انّنأ ,ةعيرسلا ةلوجلا هذه دعب «نظن الو

 اهثارتف «ةزاتمم ةيرعش ةئيب فيطقلا نأ ىلع ليلدتلا ىلإ
 يبدألا اهعاق يأرلا اذه زّرعيو .كلذب اهل دهشي يرعشلا
 ثارعلا ان يل ال ربتعي يذلا ءثيدحلا

 . قيرعلا اهخيرات ربع فرشملا

 ًاماع نوعبرألا

 يفيطقلا رعشلا يف اهرثأو «ةبقحلا هذه ةيمهأ

 ناك «تاذلاب ةبقحلا هذه رعش ةساردب انمامتها نإ

 .اهلوح ثيدحلا زيكرت ىلإ انتعفد «ةلع نم رثكأ هل

 يتلا ةيمهألا وه بابسألاو للعلا هذه مهأ لعلو

 عيمج ىلع فيطقلا خيرات يف ةبقحلا هذه اهب تزّيمت
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيتايحلا ةدعصألا

 يفيطقلا رعشلا ىلع سكعنا يذلا رمألا .ةيفاقثلاو

 يفيطقلا رعشلا عضو كلذ ىلع بترتو ؛ةسوملم ةروصب
 ءًارذاحم اهمامأ سرادلا فقي ؛ةديدج ةيلاقتنا ةلحرم يف

 . ةيخيراتو ةينف تاسبالم نم هب رخزت امل ًارظن



 فيطقلا

 يداصتقالاو يسايسلا نيديعصلا ىلعف

 تحبصأ ذإ ءاهلكش فلتخاو «ةقطنملا رود صلقت

 ىتتلا «ةريبكلا ةيدوعسلا ةلودلل ةعبات ةريغص ةرامإ درجم

 م كلذ لب تناكو .ه١17 ماع ذنم اهيلإ اهتمض

 . ةيكرتلا ةلودلا عباوت

 ؛ًاعيرس أشن يذلا مامدلا ةنيدم ريمعتل ناكو

 ماع اهيلإ ءاسحإلا نم ةيقرشلا ةقطنملا ةرامإ لاقتناو

 نارهظلاو ليبجلاو ربخلا ةنيدم ريمعت كلذكو هه

 ناك ءاهيف ةيجيتارتسالا ئناوملا ءاشنإو ةرونت سأرو
 ةقطنم  ةقطنملا داعبإ ىف ىسيئرلا ببسلا كلذ لكل

 اهب عتمتت تناك يتلا ةيجيتارتسالا ةهجاولا نع  فيطقلا

 .لورتبلا فاشتكا لبق

 ةقطنملا شاعتناو لورتبلا فاشتكا نأ ىلإ فضأ

 ةايحلا يف رشابملا ريثأتلا ىلع المع ؛يداصتقالا

 اثروأو «ةديدج ًامظن اهل اعضوو «ةيفيطقلا ةيعامتجالا
 .ةدقعم تايبلسو تايباجيإ ةدع

 :ىقاقثلا ديعصلا ىلع امأو

 ىقيقحلا هرود أدب يذلا ىماظنلا ميلعتلا ناك دقف

 نم ةعقرلا ةعسب فصتا يذلا قيرطلا وه ه1717١ ةنس

 بعشلا دارفأ بلغأ ىلإ ةيلوألا تافاقثلا لاصيإ ثيح
 هيدؤت يذلا يدايرلا رودلاب هرود جزتما كلذبو . ىفيطقلا

 . ميلعتلا لقح يف ًافلس اهب لومعملا بيتاتكلا رود

 اهّقبت تناك ىتلاو ةعوتملا ةّيحلا تافاقثلا ْنأ امك

 ءاهريغو تاعاذإو «ةيبرعو ةيلحم تالجمو فحص

 ىرخأ ةهج نم يفيطقلا فقثملاو ؛ةهج نم هتاريغتمو

 . ةماعلا ةايحلا يحاون عيمجل لماش يعو يف

 هلماعتو هريكفت يف ديدج ؛ديدج ةايح بولسأو ةديدج
 .هتازكترم ديدحتو «ةماعلا فقاوملا همييقتو رومألا عم

 يفيطقلا رعشلا لثم : تامدقملا هذه لكل ةجيتنو
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 لاكشأ نم لكن (ةروكذملا ةفحنلا رعش) ةياجلا

 «هشيعتو ةقطنملا هدهشت يذلا يتايحلا رّيغتلاو روطتلا

 ةزهاج ريباعت بيكرتو ةرركم ماغنأ ديدرت درجم دعي ملو

 ةيرصع ةقيرط حبصأ لب ءبرشو اهيلع رهدلا لكأ
 ءةيركف تازكترمو ةيسفن تانونكم نع َينفلا ريبعتلل
 .ةيعوضوملا ةساردلاو مامتهالاب ةريدج

 قمعأ ىلإ دتمت ًارومأ فيصحلا ئراقلا ىري فوسو

 مل انديدحت نأ ءًاضيأ ءفرعيس هنكلو «ةبقحلا هذه نم

 كلذ ىلإف . .ًافازج هيلع انأكتا ًايماله ًالكش نكي
 . ىقتلملا

 ةثيدحلا ةيفيطقلا ةيرعشلا ةئيبلا

 ىف ةزرابلا ةيرعشلا تاطاشنلا رهاظم كلذب دصقنو

 قلخ يف تاطاشنلا هذه رودو ؛ثيدحلا يفيطقلا رعشلا
 لامعألا راهظإو ؛ةهج نم يبدألا يعولا رشنل ةيبدأ ةئيب

 ةهج نم يجراخلا وأ يلحملا لوانتلا زّيح ىلإ ةيبدألا

 :اهمهأ طاقن ةدع يف كلذ راصتخا اننكميو . ىرخأ

 :رشنلا_ ١

 :نيواودلاو تايرودلا

 رشنب ماق فيطقلا ءارعش ضعب نأ نم مغرلا ىلع

 ةيبرعلا تايرودلا ضعب ربع ةيبدألا هلامعأ ضعب

 ةصرف نأ الإ ؛هنيواود ضعب عبطب ماق وأ ةيلحملاو
 بدألا لقنل وأ .يفيطقلا رعشلل يلعفلا راشتنالا

 !دعب ًالوبقم ىوتسم غلبت مل «يفيطقلا
 اهب سأب ال ةرهش ققح دق ءارعشلا ضعب نأ حيحص

 يطخلا خيشلاو يزينخلا ديعس دمحمو مازخ ساّبعك

 ىسنن الو ديسلا نسح ديسلاو يشجلا لوسرلا دبعو
 فضأ «خرؤملاو بيدألاو رعاشلا ملسملا ديعس دمحم

 مهريغو قوتعملا دمحأ دمحمو عبسلا نسح ءالؤه ىلإ

 مل هلك كلذ نأ الإ «.ةحاسلا نع نوبيغي ال نوداكي نيذلا

 ةروصب ثيدحلا يفيطقلا بدألل ةيقيقحلا ةروصلا ٍطعي

 نيهر ءارعشلا ءالؤه لامعأ لج لازي ال ذإ .ةّصاخ

 رعاش اهيف دوجي ةليلق نيياحأ يف الإ مهللا ؛سباحملا
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 كراشي وأ نيبّرقملا هئاقدصأ ضعبل هرعش ضعب راهظإب

 هنوك قوف  اذهو «ةينيد وأ ةيعامتجا ةبسانم ىف هضعبب

 بدألا عقاول يقيقحلا عابطنالا يطعي ال  ريدقت لقأ

 .ايندلا نم ناكم يأ ىف فورظلا نم فرظ يأ تحت

 :(ةيرعشلا) ةيبدألا تالافتحالا " 

 : تابسانملا ويفسد

 امأ «ةيعامتجالاو ةينيدلا ؛تابسانملا هذه مهأو

 لك يف ماقي ذإ . الكل تيبلا لهأب قلعتتف ىلوألا
 لافتحا كلت ةوبنلا تيب لهأب طابترا اهل ةديعس ةبسانم
 نيفقثملاو ءارعشلاو ءاملعلاو ءابدألا ضعب هيف كراشي

 ةبسانملا هذهل ًءايحإ يركفلا وأ يبدألا مهجاتنإ ضعبب

 ةيعامتجالاو ةيقالخألاو ةينيدلا ةيعوتلل ًارشنو ةهج نم
 . ىرخأ ةهج نم

 ضصوصشنلا ةعجارمل ةقاحاةنعل كشته ةداغو

 ىتح هريس ميظنتو «لفحلا جمانرب نمض اهجاردإ رّرقملا

 . هتياهن

 تابسانم ضعب يف ماقتف ةيعامتجالا تابسانملا امأو

 . نيزرابلا عمتجملا لاجر ضعب نيبأت تالفح وأ جاوزلا

 اهيف فقي .ةينيدلا تابسانملاك «تابسانملا هذهو

 .اهفورظو اهلكشو ةبسانملا ةعيبط دح دنع رعاشلا

 يف ركني ال رود تابسانملا رعشل ناك .ءكلذ عمو

 بهاوملا ضعب راهظإو ةقطنملا ىف ةيبدألا ءاوجألا ةئيهت

 ملا ةفرعتلا

 - ةيمهأ ةرصاعملا تابسانملا رثكأ نأ ركذلاب ريدجو

 اهميقي ىتلا تابسانملا كلت ىه  ةيبدألا ةيحانلا نم

 «هتدلب ّك لك حيدقلاو مك تاق ةنقطفلاو تاهيس يلاهأ

 ال يتلا يه  تاذلاب  ةيبدألا حيدقلا تابسانم نأ ىلع

 يف زاتمنملا يرعشلا جاتنإلا نم ريثكلا ريثكلا يطعت لازت

 اهل ميقأو الإ ةينيد ةبسانم رمت ال ثيحب «هنياحأ ضعب
 .ةديدع قطانم نم ًاريفغ ًاروهمج مضي لافتحا

 :ةيمسرلا ةيرعشلا تايسمألا - ب

 فيطقلا

 نم ةيمسر تاهج اهيلع فرشتو ةيمسرلا تاسسؤملا

 .ةلودلا لبق

 الإ ءاهضارغأو اهعيضاوم ددعت عم تاطاشنلا هذهو

 رعشك يبدأ وج قلخ لفكي ًاردق راشتنالا نم لنت مل اهنأ

 اهتنمزأ دعابتو اهتلقل ًارظن ءركذلا قباس تابسانملا
 . يمسرلا اهمازتلاو

 هذه لثم ميظنتب ةمتهملا ةقطنملا ةيدنأ مهأ

 يجرتلا يدان ؛تاهيسب جيلخلا يدان :يه تايسمألا

 مالسلا يدان .توراتب ىدهلا يدان .هفيطقلاب

 . ةيماوعلاب

 ةفاقثلا ةيعمج اهمظنت ةلئامم تاطاشن كانهو

 يدانلا كلذكو ةقطنملا ءارعش ضعب اهيف ىعدي نونفلاو

 .ةيقرشلا ةقطنملا يف ًاثيدح سّسأت يذلا يبدألا

 ةيبدألا تالتكتلا 3

 بدألا تانولاص وأ ةيبدألا تاعامتجالا اهب ينعنو
 ىف تناك هذهو  نيسرادلا ضعب اهيّمسي امك -

 تاهاجتا و راثآ تاذ ةيداليملا تانيتسلاو تانيسمخلا

 قّرفتو اهبتكم تقلغأو تعطقنا اهنأ الإ «ةعونم ةيركف
 . فورظ ةّدعل دعب اميف اهؤاضعأ

 الإ مهللا ركذت داكت ال اهنإف مايألا هذه لثم يف اَمأ

 ءارعشلاو ءابدألا ضعب نيب ةيصخش تاقالع دوجو

 ةيبدأ تاعباتم اهيلع بترتت ال تاقالعلا هذهو ءرابكلا

 وعدي ام وهو ءاهتيمهأ ركذ وأ اهتظحالم نكمي لكشب
 . فسألا ىلإ

 لمش ٌّمل لواحي نم بابشلا ءارعشلا ضعب كانهو
 تاعامتجا اهللختت ةيبدأ تاقالع طبرو بابشلا ءارعشلا

 رابكلا ءابدألاو ءارعشلا ضعبل تارايزو ةريغص تاودنو

 . مهءارآ فافشتساو مهتاهيجوت نمو مهنم ةدافتسالل

 ةقّيض ةرئاد يف ةيبابشلا ةعومجملا هذه لازت ال كلذ عمو

 . يلعفلا يبدألا طاشنلا نم

 ىقيطقلا رعشلا ىف ةينفلا تاهاجتالا

 روصعلا ىدم ىلع «ةيفيطقلا ةديصقلا ترئأت



 فيطقلا

 رطأ لكب ءةيبرعلا ةديصقلا نم ًاءزج اهرابتعاب

 ةيلهاجلا ةديصقلا تناكف ةيبرعلا ةديصقلا تالوانتمو

 ةديصقلا اهب زيمتت يتلا حمالملا تاذ لثمت «ةيطخلا»

 .ةيسائبعلاو ةيمالسإلا ةديصقلا كلذكو «ةيلهاجلا ةيبرعلا
 . ًاضيأ ةملظملا .ةرتفلا ةديصقو

 ةيفيطقلا ةديصقلا نإ :انلوق عدبلا نم سيل :نذإ

 يف ةدوجوملا ةيئفْلا تانيابتلا عيمج لثمت ةثيدحلا

 ةينفلا تاهاجتالا نأ ىنعمب .ةثيدحلا ةيبرعلا ةديصقلا

 ةيسنامورو ةيكيسالك نم ؛اذه انرصع ىف ةفورعملا

 ترّئأت تاهاجتا اهلك «ةيلايرسلا ًاريخأو رع ةيسانربو

 رعشلا ةبكاوم ىلع للدي امم ءاهب ةيفيطقلا ةديصقلا
 رصعلا تادجتسمل - لكك يفيطقلا بدألا لب  يفيطقلا

 ا .ةرشابمو ةيلعف ةبكاوم هتاريغتمو

 رعشلا يف ةينفلا تاهاجتالا انه ركذن فوسو

 ىلع نيرصتقم ًايخيرات ىحنم وحننس اندكلو ,يفيطقلا
 نع ًاداعتباو راصتخالا يف اعمط «ةعيرسلا ةراشإلا

 .بانطإلاو باهسإلا

 اذه يف ةمهم ةقيقح ىلإ ةراشإلا انب ردجت انهو
 مزتلي مل نييفيطقلا ءارعشلا نم ًاريثك نأ يهو ءرامضملا

 بهذم لك نم ذخأ نم مهنم نإ لب «هنيعب ًاينف ًابهذم
 خيشلا لعلو .تاهاجتا ةدع هرعش يف ترهظف «فرطب

 يف دجن ذإ «كلذ ىلع لاثم برقأ يطخلا ديمحلا دبع

 !ًاضيأ ةيزمرلاو ةيسانربلاو ةيسنامورلاو ةيكيسالكلا هرعش

 ةباتك دواعي نم ثيدحلا رعشلا ءارعش نم دجن امك

 نسحو خيشلا رمعك تابسانملا يف يدومعلا رعشلا

 نودب وأ ةبسانمب نينوللا بتكي نم وأ امهريغو عبسلا
 . ةيقر لآ نيسحك ةبسانم

 مهفتل ةعيرسلا ةفقولا هذه انل تناك ب كلل قف

 افوخو ةيدقن ريذاحم ةدعب اذخأ ةّينفلا تاريغتملا ضعب

 . هداريإ انمهي ام لامهإ نم

 ىلإ عوضوملا مسقن نأ اذه انثيدح يف ىرنو
 : نيمسف

 (يكيسالكلا) يديلقتلا هاجتالا :ًالوأ

 وه يفيطقلا رعشلا يف هاجتالا اذه زيمي ام مهأو

 لصيل مهاذعت لب «نسلا رابك ءارعشلا ىلع هراصتقا مدع

 لآ ميركلا دبع لم ءأضيآ بابشلا ءازعشلا نضعب ىلإ
 ديسلاو رصانلا يكم دمحمو ديهشلا دبع مساجو عرز

 .مهريغو مراكملا وبأ ناندعو رعاشلا يكز

 كلتمي نييكيسالكلا ءارعشلا ضعب نأ عقاولاو

 يلع خيشلا لثم عيفر يبدأ سحو ةزاتمم ةيرعش ةبهوم
 دبع المو ناضمرلا ىلع المو هللا همحر  ىشجلا

 وبأ ديعس خيشلاو رصانلا يلع دمحمو دومختلا ميركلا
 يفوكلا دمحأو يكيربلا ازريم خيشلاو «مراكملا

 ةيديلقتلا ةيفيطقلا ةديصقلا نأ  ًاضيأ  عقاولاو

 وأ اهئراق جوحي ام ظافلألا نم اهروتعي ام ًاردان ةثيدحلا

 ماعلا اهانبم نأ ذإ «ةيوغللا مجاعملا ةعجارم ىلإ اهعماس

 اهتليخأو اهيناعم فصتت امك «سلس عباطب فصتي

 .ديقعتلا مدعو لوانتلا ةلوهسب

 ىلع بلغي نيذلا  ءارعشلا ءالؤه ىلع ظحاليو
 ةيرعشلا مهضارغأ راصتقا  يكيسالكلا هاجتالا مهرعش

 كوت تيبلا لهأ ءاثرو حدمك طقف ةنيعم حاون ىلع

 مهللا ءىرخألا ةيديلقتلا ضارغألا ضعبو تايناوخإلاو

 .مهنم ريسيلا رزنلا الإ

 يديدجتلا هاجتالا : ًايناث

 :نامسق - انيأر يف وهو

 :يدومعلا رعشلا أ

 رعشلا اذه ربتعي نم داّقنلا نم كانه لعلو

 يف آلإ سملت داكت ال ةيكيسالكلا هذه ْنأ الإ ؛ًايكيسالك
 اًمأ ءرعشلا دومع مازتلا وهو «ةديصقلل جراخلا لكشلا

 لامعتسا ىف ديدجت نم) ةديصقلل ىقيقحلا ىوتحملا

 ةليخألا يف بيكرتو يناعملا يف ريوطلاو ةيرعشلا ةظفللا

 .سوملمو مئاق وه امك يديدجت وهف (روصلاو

 اهناهسمإف ارا ةيدسلا ةنيدألا ةهينللا ناك قلو
 ةيمرتمو انا ريدلا يودع ةيدسلا و معلا نيرادعلا
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 رعشلا ثيدحت يف يقيقحلا رودلا ولوبأ ةسردمو رجهملا

 يذلا عقاولا - كلذب  رياسيل هبيلاسأ ريوطتو يفيطقلا

 نوعباتي فيطقلا ءارعش ناك ذإ .رصعلا هشيعي

 تايرودلاو بتكلا قيرط نع ةيبدألا تادجتسملا

 .ىرخألاو ةنيفلا نيب عباطملا اهظفلت يتلا نيواودلاو

 لآ يلعلا دبعو ملسملا ديعس دمحم نم لك قفتيو

 يزينخلا هللا دبع خيشلاو يزينخلا ديعس دمحمو فيس
 نم ةئادحلا دئار وه يطخلا ديمحلا دبع خيشلا نأ ىلع

 . فيطقلا ءارعش

 هناكم سيل مهءاصحإ ْنِإف هاجتالا اذه ءارعش اَمأ

 . مهترثكل ًارظن ءانه

 : ثيدحلا رعشلا - ب

 تانيتسلا ةيادب يف ودبياميف_رهظدقو
 هلدئار وهف ننعم يديم دي رع «ةيداليملا

 لثمي لازي ال ملسملا ذاتسألا جاتنإ نأ الإ ءيفيطقلا

 تاخيوشلا دمحأ روتكدلاب هتنراق ام اذإ ةينف ةيحطس

 .ةيلايرسلاب هرعش قرغأ يذلا

 ةددعتملا هناولأب ثيدحلا رعشلا ضرف ؛لك ىلعو

 ريغ ًاءزج لكشيل ةيفيطقلا ةحاسلا ىلع ةيبدألا هتيصخش

 ءارعشلا ددع رثك دقو «ثيدحلا يفيطقلا رعشلا نم ريسي

 ةنوآلا يف ةّصاخو رعشلا نم نوللا اذه نوجلاعي نيذلا

 رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا نم ةريخألا

 ةحاسلا ىلع ًاروهظ ءارعشلا ءالؤه مهأ لعلو ؛يرجهلا

 دمحأ دمحمو تاخيوشلا روتكدلاو ملسملا :مه

 عبسلا نسحو يشجلا داهنو خيشلا رمعو قوتعملا
 ةكربشلا نسحم ديسلاو مازخ لداعو ةيقر لآ نيسحو

 وبأ ىضر دمحمو لميوصلا لضافو ينامعلا لضافو

 ْ . مهريغو هلل دبع

 يفيطقلا رعشلا يف ةينفلا تاهاجتالا مهأ يه هذه

 وهو «ءضرعلا يف ريصقتلا ضعب كانه لعلو «ثيدحلا
 مدع كلذكو «قيقد لكشب تاهاجتالل ضّرعتلا مدع
 .ليلدتلل ةيرعشلا جذامنلا ضعب داريإ

 ايانث يف كلذ تلعف دق يننأل الإ كلذ دمعتأ ملو

 فيطقلا

 ىلإ ترشأ ىننأو  ئراقلا ىريس امك  ةساردلا هذه

 !!ٌلدو لق ام مالكلا ريخو . عوضوملا طاقن مهأ

 يفيطقلا رعشلا عاونأ نم

 : «يميلعتلا رعشلا» تاموظنملا -أ

 يدرس عباط تاذ نوكت ام ةداع تاموظنملا هذهو

 تاينادجولا نع دعبلاو فافجلا هيوشي ىعيمجت وأ

 ها مج لا هدتكلا كلب ناكل ننس نيك تاتا
 ١ ْ . ةماع

 ءامهب لصتي امو ةيدقعلاو ةيهقفلا اياضقلل ناك دقلو

 «ةقطنملا يف ءاملعلا اهب فصتا يتلا ةظوحلملا ةرهاظلا

 نوموقي اوناك دقف .يفيطقلا رعشلا فصتا مث نمو

 نمو .موظنم يبدأ بلاق يف اياضقلا هذه ضعب نيودتب
 جرف خيشلاو يشجلا يلع خيشلا ةمألعلا ءاملعلا ءالؤه

 .امهريغو نارمعلا

 ىحنمب فصتا رخآ بناجو .يملع بناج اذه
 ضخعمت امو اهلوح امو ةقطنملا خيرأت لواح يخيرات

 اذه نمض لخد ام رهشأ لعل «ةفلتخم تانيابتم نم اهنع

 :وه عونلا

 يلع الملل «اهرضاحو فيطقلا يضام» ةموظنم ١

 ةفورعم يهو .لماكلا نزو ىلع يهو «ناضمرلا

 ًاميدقت اهل مدق ًايدرس ىحنم اهيف ىحن دقو .ةروهشمو

 : هلوقب اليمج

 يعمسا الأ ماركلا نطو اي طخ اي

 يعملألا كاذ كاتف لوقي اذام

 ةبوبحم ةبرت كضرأ طخاي

 علضألاو يتشاشح ءلم كاوهو

 ىضم نمو نيرباغلا ىنكس ضرأ اي
 عضوم مركأ تنأ يدو لهأ نم

 ابصلاو ةبيبشلا هب تيضق دلب

 عيرألاو اهفانكأ يف تحرمو

 يعبرم اهيفو اهرجهأ فيك له



 فيطقلا

 تالاجر ضعب ىلإ ةراشإلا ىلإ كلذ دعب لقتنا مث
 ام ردق نيرصاعمو نيضام ءابدألاو ءاملعلا نم ةقطنملا

 ةموظنملا هذه ةميق نأ عقاولاو .ًامظنو ءاصحإ عاطتسا

 .ةيخيراتلا اهتدام يه ةيقيقحلا

 دبعل زجرلا رحب ىلع جيلخلا خيرات يف ةموظنم - "
 كلذ لعف هنأ نظأ الو .اهّمتي مل هنأ الإ يشجلا لوسرلا

 عدبم رعاش ةميق نم صقني رعشلا نم نوللا اذه نأل الإ

 نع دعبلا لك ديعب يميلعتلا رعشلا نأ حيحص ءهلثم

 رثؤي هنأ الإ ء.عوضوملاو ةداملا ثيح نم رخآلا رعشلا
 .رعشي نأ نود ءارولا ىلإ هديعيو رعاشلا لالقتسا يف

 : هتموظنم متي ملف كلذ يشجلا لوسرلا دبع كردأ دقو

 مث ةموظنملا هذه نم ةريسيلا ةحيرشلا هذه أرقا

 :رخآلا هرعشب اهنراق

 :نيرحبلا دالب خيرات يف لوقي

 نمزلا ناك ذم نيرحبلا تناك دق

 ندعو دجن لهأت نأ ليقو

 اوررقارط راثآلا اونوداذك

 اوركفواوبقن دق امدعب نم
 اهنتأ كاذدعب نم اودروأو

 اهنود لكف تاراضحلا لصأ

 ترهدزاةايحلااهيطاوش يفف

 ترشن عالقلااهيطاوش يفو

 دمحم الملل «حيدقلا خيرات يف (رضم) ةموظنم

 . رصانلا يلع

 يلع دمحم الملل (ًارعش حيدقلا ةصق) ةموظنم - :

 اهحمالم نم ضعبل ًاضرعتم حيدقلل اهيف ضرع رصانلا

 بولسأب ةيتايحلاو ةيثارتلاو ةيركفلاو ةيخيراتلاو ةيعيبطلا

 رحب ىلع يهو .ةهاكف نم ولخي ال يريرقت يدرس
 ضعبل اهيف ضّرعت دقو ةعوطقملا هذه اهنمو (زجرلا)
 : جاوزلا عوضوم يف ةدلبلا تاداع

 سورعلا هب ماي تعبس

 سولجلايهتنيمث سلجي

 باحصألاو باسنألا كرابي

 باطخلامهنمولحيوهل
 اشعلادعبنم ثلاشثلاةليلو

 اشعتنمهمع تيبروزي

 بورشملاو ماعطلا رضحيو

 بيطلامعن روخبلاو درولاو

 هنهرق نم مايألاعباسو

 هتاوخإ عم تنبلا جوز بهذي

 ادغلا لكأيلهمع تيبل

 ووزن اتيت ًارفعزم

 ةديرفلاهكاوفلارثكأب

 هديمح ةداع نماهب مركأ

 ءزاّبخلا رينم ديسلل ءاضيأ فيطقلا يف ةموظنم

 صخت ةيركفو ةيفارغجو ةيخيرات حاون ةذع ىلع لمتشت
 نم ةئامسمخلا براقي ام اهتايبأ تغلب دقو «ةقطنملا

 :ةحيرشلا هذه اهتنمو .ةيزجرلا تايبألا
 هعلقلا ىمسي نصح انل ناك

 هعفرلاو هباحر يفزعلا
 هرربلا ماركلا ديصلا هسسأ

 هرجح يفهسيسأت اوخرأو

 عفرألا ءانبلا كاذ يمس ىّتح

 عطستو هلوح يراردلاوهزت

 ركفلاو ىهنلابابرأهانب

 رحبلا ناطرسل ًاهباشم
 هةتالثتلاو رسقكلات الؤافت

 همالعلاائدج دافأامك

 انل عستي مل ام ةيرعشلا تاموظنملا نم كانهو

 ققحتي نأ لمأت ءاهيلإ ةراشإلا وأ اهنع ثيدحلل لاجملا

 . البقتسم كلذ انل

 :ةمحلملا - ب

 ءارعشلا نم نفلا اذه ضاخ ًادحأ نأ ملعأ الو

 هلعلو  نظأو .ءيشجلا لوسرلا دبع ادع نييفيطقلا
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 فوس ةموظنملا ةبرجت نأ كردأ امنيح هّنأ  باوصلا

 ةمحلملا وحن هجتاو اهعطق عيرذلا لشفلا اهكردي

 ةيبدألا ةضهنلاو مءاوتي بولسأب عوضوملا تاذل ًاضرعتم

 ةينفلا - نيتميقلا زرحأ مث نمو اهيلإ ليمي يتلا
 نإ « ةيفيطقلا ةمحلملل ادئار كلذب ناكف  ةيعوضوملاو

 !!ةيجيلخلا ةمحلملل ًادئار : لقأ مل

 ضعب يف اهضعب رشن ةمحلملا هذه نأ فورعمو

 ضعب يف اهنم ضعبب اهبحاص كراشو «تايرودلا
 ضرعلا نع ةينغ يهو .قارعلا يف ةيبدألا تاناجرهملا

 .فيرعتلاو
 :ةصقلا - جا

 ةيكيسالك نوكت نأ اّمِإ .فيسلا اهفصو امك يهو
 صئاصخلا نم ديزم ىلإ رقتفت كلذ يف يهو ؛ةمسلا
 -اهتيبلاغ ىف - تمتها ةريخألاو «ةددجتم وأ «ةينفلا

 ديمو كسول ينحت سستم ةماعلا !انايققلاب
 اياضقلاب تمتها امك .امهريغو هللا دبع وبأ يضر

 دمحمو يطخلا خيشلا صصق لثم «كلذك ةيفطاعلا

 . مهريغو يزينخلا دحاولا دبعو يزينخلا ديعس
 نم فلتخت ةيفيطقلا ةيرعشلا ةصقلا نأ عقاولاو

 مهعزاونل اعبت ءارعشلا دنع ةجيتنلاو ةجلاعملا ثيح
 يزينخلا ديعس دمحم دنع ةمئاق يهف .ةيركفلاو ةيسفنلا

 دبع دنع ةياهنلا ةمساب اهدجن امنيب «يطخلا خيشلاو
 امّبرو ؛«فسويلا نسحو يضر دمحمو يزينخلا دحاولا

 «نجلا كيد» ةصقك كحاض لزه ةروص ىف ةداج تدب

 للا هيعربا ىو محفل
 مكلا ثيح نم ةرفوتم ةيفيطقلا ةيرعشلا ةّصقلاو

 صقني ام وهو راشتنالا ةصرف الإ اهصقني الو .فيكلاو
 ؟! !!ًاراركتو ًارارم كلذ ديعن امك هلك يفيطقلا بدألا

 هعفاودو ثيدحلا يفيطقلا رعشلا ضارغأ

 هجو ىلع رعشلاو  ةّماع ةروصب نفلا عفاود

 غارف نم ىّنأتت ال عفاودلا هذهو «ةريثك - صوصخلا

 زربت يه لب «لاوحألا ةعيبطب ءيش ال نم ردصت وأ

 وأ عقاولا مجرتت حمالم ةددعتملا تايلكشلا نم قلختل

 ةفلتخم ةروص يف رهظتف ةينفلا هتاناكمإ لوح موحت

 .نكامألاو فورظلا بلغأ يف اهل قفتي املثم

 - ثيدحلا يفيطقلا رعشلا نأ كلذ ءارو نم دصقأو

 نم مجرتي لازي الو مجرت  انثيدح لاجم هرابتعاب
 «ةيركفلاو ةيسفنلا هتانونكم نم ًاريثك ةددعتملا تايلكشلا

 يبدأ عقاو ىلع لدت ةّيح جذامن  ءاّرقلا ةّماع انل مدقو

 تلفاغت وأ ؛يقيقحلا روهظلا هل بتكي مل ْنِإو «زاتمم

 . نيرخآلا مالقأ هنع

 - ةيسفنلاو ةيركفلا تانونكملا هذهل تناكو

 خيسرت ىلع تلمع كلذب يهف ءاهداعبأو اهروذج

 اهب ةضاخلا حمالملا حيضوتو ةزيمتملا ةينفلا ةيصخشلا

 ةينفلا تازارفإلا نم تاكلهتسملل ادايقنا ال ءاتاذ

 . ىرخألا

 تابلطتمل ًاريذجتو اهريغو تارابتعالا هذهب ًاذخأو

 نع ًارّبعم - لكك - يفيطقلا رعاشلا زرب «هعزاونو نفلا
 ةنكمملا ريبعتلا صرف نم ريثك يف هراكفأو هرعاشم
 ةرثأتملا هتبرجت نع ةجتانلا هتفطاع هب شيجت امبسح
 ريغو رشابملا نيديعصلا ىلع ءاوس .هتايحو هعقاوب
 يلعفلا هدوجو تابثإ كلذ لالخ نم عاطتساو .رشابملا

 .نفلا اذه باحصأ نم هقافر نيب

 انتسارد نم برقأ كلذ ىلع ليلد ائيدل سيلو

 مغر تناك يتلاو ؛هعيضاومو يفيطقلا رعشلا ضارغأل
 ضوخي نأل ًايقيقح ًازفاح  لاجملاو تقولا قيض
 ةتوافتملا صوصنلا نم لئاهلا ّمكلا اذه رامغ سرادلا

 ددع نع ةجتان ءًانومضمو الكش ةنيابتملا ةوقو افعض

 ةيركف تاهاجتا نم نولمحي ام لكب «ءارعشلا نم ريبك

 . مهبراشمو مهكرادم قفو فلتخت وأ قفتت ةينفو

 ثحابلا نم بلطتت يجهنملا لمعلا ةرورض نأ امبو

 يذلا يتفو ّنِإو ءاهتعيبط عم ًايشمت هثحب ةدام فينصت
 نانع قلطأ نأب يل حمسي ال عوضوملا ءاهنإل هكلمأ

 !!!نانع ملقلل ناك اذإ ءملقلا

 ىلع راصتقالا ةجيتن ىلإ صلخأ ؛كاذو اذه نيب

 جذامن ضارعتسا مث «ىصقأ دحك ةعيرسلا ةراشإلا
- 

 .افلس هانرّرق ام ىلع للدت «ةفلتخم



 فيطقلا

 ضارغأ مهأ نإ لوقأو ررقأ نأ عيطتسأ كلذ ىلعو

 : يه ثيدحلا يفيطقلا رعشلا

 : ةينيد اهعفاود ضارغأ أ

 ةيئزج ضارغأ يف  تزرب ام رثكأ - تزرب دقو
 : اهمهأ

 مهنع ةثفانملاو كلن تيبلا لهأ ءاثرو حدم ١

 .ًايركف
 .اهليوهتو اهديدعتو مهباصم فصو - ؟

 ةوعدلاو يركفلاو يقالخألاو ينيدلا حالصإلا

 . مّيقلا نيدلا ىلإ

 .ملؤملا اهعقاوو ةيمالسإلا ةّمألا مومه 5

 : ةينطو وأ ةيموق اهعفاود ضارغأ - ب

 :نيلكش ىلع تزرب هذهو

 ناسنإلا طابترا يهو) ةيناسنإلا ةينطولا ١
 1 . (ضرألاب

 ةينيطسلفلا ةيضقلا تناك دقو : ةيسايسلا ةينطولا - "

 «يفيطقلا ينطولا رعشلا تاعوضوم ةمئاق سأر ىلع

 .ودبي اميف

 : ةيعامتجا اهعفاود ضارغأ - ج
 :اهعيضاوم مهأو

 طبترم هتيبلاغ يف وهو يعامتجالا دقنلا_-١

 . افلس هيلإ راشملا ينيدلا حالصإلاب

 .ةيرعشلا تايناوخإلا_"؟

 سارعألا تايسانم يف اهيلغأو :يناهتلا -“

 . كلذ فالخو ديلاوملاو

 تايصخشلا ضعب ءائرل ناك دقو :يزاعتلا-

 يزاعتلا رعش نم رفوألا بيصنلا عمتجملا يف ةزرابلا

 .ودبي اميف «يفيطقلا

 : ةيتاذ اهعفاود ضارغأ

 :اهنمض لخدي

 رعش تازيمم نم ضرغلا اذهو :ىوكشلا-١

 . هتامس نم ةمسو فيطقلا

 . (لزغلا)» بحلا رعش - ؟

 *“"  ىصخشلا ءاجهلا !

 .رخفلا - 5

 :ةيركف اهعفاود اهضارغأ اه

 :اهنمو

 ضارغألاب طابترا وذ وهو ؛يدقعلا ركفلا_-١

 . ةينيدلا

 .سانلاو ةايحلا ةفسلف - ١

 . ةفلتخملا ةينوكلا رهاوظلا يف لمأتلاو -

 ًاضارغأ كانه نأ ميركلا ئراقلا ىلع ىفخي الو

 عفاودلا هذه عم اهنومضم يف دحتت .ىرخأ ةيئزج

 . طابترالا ةياغ اهضعبي ةطبترم يهو «ةيلكلا

 يليمكت عوضوم ىلإ لاقتنالا عيطتسن انه نمو

 ةينفلا بلاوقلا ىلع «جذامنلا لالخ نم ءانعلطي

 .فيطقلا رعش يف ةيسفنلاو ةيركفلا بناوجلاو

 ريغشلا يف ةلوجت مم. ضفلملا ىتاتأ

 . .ىفيطقلا

 ثيدحلا ىفيطقلا رعشلا ىف ةلوج

 يفيطقلا رعشلا يف تيبلا لهأ

 «فيطقلا ءارعش» نوهرملا يلع خيشلا باتك ءاج

 قوفي ءارعشلا نم ًارفاو ًاددع هيتفد نيب مضي وهو

 لمتشي مل هنأ ىلع ! . .مهتايوتسم فلتخمب تارشعلا

 هلكت تيبلا لهأ يف رعشلا اولاق نيذلا ءارعشلا ىلع لإ

 .تقولا كلذ يف هثحب ةجيتن هيلإ تلصوت امبسح

 ىلإ فدهأ ال  عيرسلا لاقملا اذه يف  ينثإو

 ضارغألا نم دحاو ٍبناج ىلع هراصتقاو ةساردلاو

 . مهل ةيرعش جذامن دروأو

 ىلع لدت ةمئاق ةجيتن ىلإ صلخأ نأ تدرأ امنإو



 مف

 صوصتنلا نم زرفأ ىفيطقلا رعشلا ّنأ ىهو ءاهتاذب اهتاذ

 نإ رسل ردا ساد ب سس ام جلا: لها كت نا

 نم ءارعشلا نم كانه نأ انملع اذإ اذه . غّرفتلاو ينأتلا
 ددري تيبلا كلذ ناكو الإ رعشلا نم تيبب سبني ال داكي

 داكي نم ءارعشلا نم نم ةدوشنأ هليعافتو هتاعاقيإ نيب
 نيب ددري تيبلا كلذ ناكو الإ رعشلا نم تيبب سبنيال

 نم ةمينرت وأ ءالولا ديشانأ نم ةدوشنأ هليعافتو هتاعاقيإ
 نم ءاكبلاو . . .تيبلا لهأل ءالولا . . .ءاكبلا ىئارم

 ءارعشلا ءالؤه نمو « لكيت تيبلا لهأ باصأ ام لجأ

 يذلا  لاثملا ليبس ىلع  يشجلا يلع خيشلا ةمآالعلا

 .كلذب عوبطملا هناويد هل دهشي

 ىلع لمع نييكيسالكلا ءارعشلا بلغأ ناك اذإو

 لوقك تيبلا لهأ عوضوم يف ةروركملا تامغنلا ديدرت
 : فطلا ةاسأم يف ناضمرلا ىلع الم

 اورزج كطهرب يردت نسح ابأ

 دقرت كنيع فيك «يحاضألا رزجك

 تبحصأ ةلاسرلا تانوصم كلتو

 ردعلا اهب ودحي راوكألا ىلع ىداهت

 ةدلبوداو لك يفاهب فاطي

 دجليو برح بكراهيفمهتيو

 دهشمو ىأرم كيجشي يكل «ىأرمو

 ةزهاجلا ريباعتلا هذه نع دعتبا نم كانه ْنِإف

 نكت مل فطلا ةاسأم نأ ىأر ذإ ,ةكلهتسملا راكفألاو

 لاق .نيدلاو قحلا أدبم . . .أدبملا لجأ نم ةروثآلإ

 : يكيربلا ديعس

 ادذهع نادجولل تددج

 ادذجم مالسإلل تثعبو

 عورأ خيراتلا يف ترطس

 ىدبت قحللةحفص

 ءايندلا كل تضفتناف تفتهو

 اديَحِححَتاَو البو ءااهب

 ثعبت لايجألا يف تخرصو

 ادشروًايده ىرولا يف
 مدلا نم ًأدجم اهآر دقف يزينخلا ديعس دمحم اَمأ

 : هلك نيسحلا مامإلا ابطاخم لاق . . يبألا

 ىذألا نم فينحلا نيدلا ذقنم اي

 ناعيرلا ىلإ هترهز ديعمو
 ةوابغ لظب ًاراكفأ تظقيأ

 ناوهو ةلذ نماهتقلطأ

 ةيار مظعأ رارحألل تعفرو

 ناعمللا يف مجنلاك ةقافخ

 دمحم نبايافطلا موي تططخف

 يناقلا يبألا مدلا نم ًادجم

 رخآ راظنمب اهاري ناك هّنإف يشجلا لوسرلا دبع امأ

 :هلوق يف هسملن

 يراسلا لايخ مأ ةقيقحلا يهأ

 رايس بكوك ةضمو كلت مأ

 اهرينت نورقلا ريجايد تعطق
 يراو دنز رهدلا يشاوح اذإف

 هل سبق اهئاوضأ نم سفنلا يف
 رانلاداقتاو مئاسنلا فطل

 اهّرس نميهملا لقعلا كردي مل

 راهن سمشك تغزب يتلا يهو

 راطقألا ىلع رشتنم ءازجألا

 هّرسو ميظعلا هللاب تنمآ

 رارسألا ضماوغ هيف تفرعو

 ةركفلازوف حتفلا نأ تفرعو

 راكفألا محازت دنع ءامصعلا

 رّيغت مأ راظنملا اذهب اهاري لاز امأ يردأ تسلو

 ! ! ؟هراظنم



 فيطقلا

 ةديسلا يف يشجلاديعس دمحم لوقيو

 : كه بنيز

 ًاملاظًافيس نوغابلارهش
 يلجلا لوقلا يف قحلا ترهشو

 تمس تالوطب عين نم تنأ

 يلعلا نيد  ىندلا يف  تداشأو

 اهل عشخاو فق خيراتلا اهيأ

 لسرملايبنلاتنباهتنإ

 اهنايبت يفءارهزلااهنإ

 لزنم ىلعأب قحلاعفرت

 ةرحاهنع ةفوكلااولئاس

 لفحملا يف عرت مل ردخ تاذ

 ىحض ماشلا اهموي نع اولأساو

 لضعم بطخب اهتفاو نيح

 ةحراص الملااهيف تظقيأ

 لدسم ليل بجح تحازأو

 ىلع ٌديش يذلا شرعلا تره

 اهباتعأ ىلع يغبلا ىمتراف

 لجخهلا راع تحت ىداهتي

 ةيرحاهلرسألااذكمه

 لقعم ىمسأ قحلل تعفر

 يفيطقلا رعشلا يف تيبلا لهأ عوضوم نكي ملو
 الو ءمهاَيِإ هئاثرب يفيطقلا رعاشلا هنع ربعي ءاكب عوضوم

 يف زرب ءايربكو ةمظع نم نوكلمي امب باجعإ عوضوم
 ناك امّنإو ءبسحف كلذك نكي مل ؛حيدملا دئاصق

 - كون تيبلا لهأ ناك .دعبأو كلذ نم قمعأ

 ىلعألا لثملا هيو لوسرلل يعيبطلا دادتمالا مهرابتعاب

 ًالثم مهذختي نأ ملسم لكب ردجي يتلا ةيقيقحلا ةودقلاو

 اففيإ

 ةمطاف حيدم يف يلصملا يدهم خيشلا لاق «ةودقو

 : الكوع ءارهزلا

 نامزلاديج تدلق مطافأ

 هرطاعلاةمجلاكلاضفأب

 ءافصلاثبيًاكالم تقلخ

 هرئاجلاانتمأ ي يحيل

 ءاستلالديارلانم تقلخ

 هرخافلاةشيعلا لبس ىلع

 ةاتفلا يرج زعلا بسحي الف

 هرعادلاةنتفلاجردم ىلع

 اهساربن تنك نم نكلو
 هرفاظ ءاهتياده سمشو

 ًاعبت ًايلدج ًاعوضوم تيبلا لهأ عوضوم ناك امك
 نيب ةمئاق تلاز ام ىتلا ةبخاصلا تايلدجلا نم ريثكل

 "7 7 ةناعلاو ةضاشلا) عيقرالا
 مويل ًاضرعتم ةديصق نم يماوعلا ناندع ديسلا لاق

 : ميظعلا يخيراتلا مويلا كلذ . . .ريدغلا

 ةجهب أًلأالت تدبةايحلاهيف

 قفصي داكف اهل جيجحلا سنأ
 ةرهزماهقافآ تمسبتو

 قرشملا ءافصلا اهلهآ لجأو

 ةعشأ لالجاهؤوضيادغو

 قلأتت ىدهلا انسب ةيولع
 اهلكو بئرشت قئالخلااميف

 قوشتت ةجهمو خيصت نذأ

 اهبولعيدمحم توصب اذإو
 قلعتتهتوصب بولقلا اذإو

 مكرمأديسو مكتفيلخ اذه

 اوقّرفتت الف يدعب مكمامإو
 هّنِإف قيرطلا ىلع هاطخ اوفقاف

 قطنيالهبرةمكح ريغ نم

 لزتامل ةوعد ةيأهللا

 قرشيو دوجولا ىلع عشي أسبق
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 هنأدهشي خيراتلاو لظيس

 قدنزتم ىبأ نإو ةةيحلا حور

 مامإلا حلص ةيضق ًاجلاعم مهضعب هلاق ام كلذ نمو

 : لئكغ نسحلا

 ةمطاف لجناي .ىدهلا لقث نب ايف

 كاسمإو لذب يف سانلا ملعأو

 تحضتاف شغلا باقن اهنع تفشك

 كارشإو دقح نم موقلا رئارس

 ةعض الو فوخ ىلع حلاصت ملو

 كاقأ يأرلاميقسل ىدهالو

 ةيراض لوه نم اهضارعأ تنص لب
 كامس فيس اهيف فصعي ءاركن

 ةمحلم خيراتلاو رهدلل تغصف

 كاّته بير نم ةرهاط ءارذع

 ةفشاك يهو اهنع سانلا كنئي مل

 كارشأ نيب تدبتذإاهقاس نع

 ًاليلد ةعّونم جذامن نم هانمذق اميف ىرن ءدعبو
 لهأل ةعونم تارظن يفيطقلا رعشلل نأ ىلع ًاحضاو

 ةقداصلا :ةيلعلا لع مساس ودا رص ىف ع عب «تيبلا

 . عابتالاب مهالوأو سانلا قحأ مه مهْنأب ماتلا ناميإلاو

 قيضل كلذ ناك دقلف ةليلق جذامنلا تناك نئلو

 :ةماع تاحيملت اهثأكو حئارشلا تءاجف «ماقملا

 .ارذع كلذب انبسحو

 نيدلا لاجر

 ذوفنلا نم نوكلمي فيطقلا يف نيدلا لاجر ناك

 تايثيح ضعب تناك لب «مهريغ هكلمي ال ام «ةيبعشلا

 ,يفيطقلا بعشلا دارفأ سوفن يف لغوتت ذوفنلا اذه

 «ةيمويلا مهاياضقو مهراكفأو مهتايسفن يف رثؤتو

 .هجوملا رثؤملا لامعإ ةعونتملا مهتاهجوت يف لمعتو
 لوق نم دعي ةيماعلا ةينهذلا باحصأ ضعب ناك ىتح

 نإو ىتح ًادبأ لدجلا اهيف لبقي ال ةغماد ةجح «خيشلا»

 فيطتقلا

 يف هملع الو هصصخت نم سيل امم «خيشلا» لوق ناك

 !!ءيش

 - بعشلا دارفأ نم ةنيدتملا ةفقثملا تاقبطلا اَمأ

 ةرظنو يعوب نوكردي اوناك دقف  ءارعشلا بلغأ مهنمو

 ةيعامتجاو ةيملع ةناكم نم نيدلا لجر هلغشي ام ةميلس

 هومظعف «حالصو عروو ىقت نم هب عتمتي اًمع ًالضف

 بلغأ هب اورثأتو لعافتلا دشأ هعم اولعافتو ءهولجبو
 . رثألا

 اذه نع ربع نم ةعيلط يف ءارعشلا ناك يلاتلابو
 اوزرفأو بعشلا نيبو نيدلا لجر نيب لصاحلا لعافتلا

 لازي امو ىّتش تابسانم يف ترهظ ةيرعش الامعأ كلذب
 نع مهريبعت نأ عقاولاو .اهمظعم جاردألا يف ًارومطم

 ناك لب ء؛ءاطع يف ًاعمط وأ لاون يف ةبغر نكي مل كلذ

 ةهج نم ةقيقحلل ةمدخو «ةهج نم ىلاعت هللا ىلإ ًابّرقت
 دجام ديسلا مامأ يكيربلا ازريم خيشلا فقوف .ىرخأ

 رطفلا ديع ةبسانم ةصرف ًامنتغم - هللا امهمحر  يمارعلا
 :لوقيو هحدميو ةبسانملاب هئنهيل كرابملا

 ىرشبلاب ديعلا لاله ءاج

 اًرغل هتعلطاذبحاي

 يسيح انج مف ىسيدتابكو
 ارمحلاانتوهق نمذْلام

 نم حدم يف عامسألا فنشو

 ىرتت تدغهءايلع تايا

 ىدهلا تيب (دجام» هب ينعأ

 اردق العو ًاّرع داش نم

 هفاصوأرغ نع يلئاساي
 ارهظ تدب سمشلا ىرتامأ

 ارشبل رطقياالإ هارق

 يديسايدجاملااهيأاي

 ارخف العلا لان هب نم اي



 فيطقلا

 ىفطصملا سبق نم ةلعشاي

 ىركذلاددذج دقانل نمو

 ىرأ ينإوديعلاب تينه

 ىرحأمكبديعلاةئنهت

 مكالولورطفلاب تينه

 ارطفلا الو موصلا فرعن مل

 مكباندعسو متدعسدقف

 ايكيا تتسع مخسا فقلؤدل

 ةموئرجمركأنمتنأف

 ارط ىرولااوداداس رشعم نم

 نيؤيل ريهامجلا مامأ يشجلا لوسرلا دبع فقو امك

 : لوقيو يزينخلا نسحلا ابأ خيشلا

 ًابهاذ فراعملل ًادهع تددج

 ابثاو ررحتلل ًابعش تدجنو
 ًاهجوم بابشلل كدهج تبأدو

 ابهاومو ةءافك هيف تقلخف

 يباطخلا هبولسأب خبشلا رثآم ديدعت يف لسرتسي مث
 :لوقي مث .ددجتملا

 تدتهال ًانيع مايألل نأ ولف

 ابحال كليبس تجهتناو كاطخب

 هذهو كاده نع تماعتاملو

 ابكاوك عشت ىنسحلا كراثآ

 يتلاقمل عمتسا نسحلا ابأ هيإ

 ابضاغ كتدهع امف يلع ملحاو

 اهدشر تعاضأ دق يدالب يذه

 ابهاذم _مائولادعب -تقزمتو

 امهتكرت ولو اهيحانج تضفن

 ابراسم موجنلانيباهل تأرل

 دبع يبأ يلع خيشلا ءاثر يف يشجلا ديعس دمحملو

 : هللا امهمحر .«يزينخلا ميركلا

 ًاقوفت غوبنلا ىلع كوؤفاك ام
 امدهادجم تدشذإانبلا ىلعو
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 مهردصب ضيغبلا دسحلا كل اومتك

 امألأو كاذب مهلهجأ ناك ام

 ىنسلا اودسح امئإف كودسحي نإ

 امس دق ملاوعلا يف سمش رون نم

 ىنو اذإ نيلماعلا دجم دجملاو

 املس وأ ىرذ دعصي ملف إِن

 هداهوب لزي ملف ضيضحلا فلأ

 امسلاعرتفيذفلايرقبعلاو

 ةزع ىبأت ءاّمصلا ةرخصلاو

 اميطوتو لويعولا اهرتسكت ذآ نم
 ىلإ ءاسأ نم كانه نأ يشجلا ةعوطقم نم مهفيو

 . هناسحإ يف تسد:ةءاسإ خيشلا

 خيشلا ءاثر يف لوقي هنإف ديسلا نسح ديسلا اَمأ

 :«يحيدقلا» يدالبلا نيسح

 ةريح يف ينتإ!ينلستال

 اماثتلا حرجلا اذل وجرأ ال انأ

 تضم ًامايأ بدني نم سيل

 اماعد نيدلل بدني نم لثم
 هبارحم يف لامآلا تناك

 اماسج دجملا ممق ىطختت

 همامكأ يف درولاك توذف

 اماغرلا دعب قنتعت ملاهتيل

 ةميقك هتاذ نيب ةنزاوم لمعب موقي كلذ يف وهو

 «نيدلا لجر ةناكم نيبو ةينف نوكت نأ لبق ةيونعم

 .اهل قبسي مل ةركف يهو !نيدلا لجر ةناكم حجريو
 :لوقي يفوكلا دمحأ نأ امك

 مهل نم نيدلا لاجر كلت طخاي

 جدحلاو راوكألا كل دشت تناك

 اولعو اهقح يلاعمللاوضق موق
 اوجرد ىلعلا ءاوجأ جرادم ىلعأ

 اهتجهبو ءايحأ طخلا ةنيز مه

 جهتبتو ايندلا رهزت مهركذ يف



 <”323ىيى

 نم يفيطقلا رعشلا هجلاع ام عبتت انلواح ام اذإو

 ثارمو ٍناهتو حئادم نم نيدلا لاجرب قلعتت ضارغأ
 .هبعشتو هترفول هزاجنإ نم يهتنن نل اننإف اهريغو

 هل ركذُت لازت ال ء«ًادحاو ًاينيطق ًارعاش كانه نأ ىلع

 اهيف ىتبت يتلاو «نيدلا لاجر يف اهلاق يتلا هتديصق
 !!فيطقلا 00050000 ًامامت ًاسكاعم ًافقؤم

 صوصل  هرظن يف  نيدلا لاجر ضعب نأ ىأر ذإ

 . . هللاب ذايعلاو !!نويلالغتسا

 : «نيدلا لاجر ضعب» ناونع تحت لوقي

 عر كبلق اوؤلم مهتربخ اماذإف

 مغلاو مسحؤتتلا كذانحتوا اضع

 اعلا اودبعتساو ايرلا يف اوفرسأ
 ملس نيدلا نم اومدختساو مل ١

 وصو صوصللا لثم مهارتف

 مرحم ًائيش نوهقفي ال نييل

 مساب كقوقح ىلع ودامت مك

 مسقنم ابهن تودع ىقنح نيدلا

 !؟مدقتت نأ كيلإ ىجريف يبعش

 :لوقيو

 -مهلج>_نيدلالاجر

 اوقفتاكلالغتساىلع

 مهرئامض تدسف دقو

 قثفتنمب ينطوايف

 ًاتطاخ ًاركف  نينيدتملا رظن ىف - لمحي ناك هنألو

 ةينمقلا دست نع وكم وردك لست كد ردات

 نأ ىأر نم مهنمو ء«حيرصتلا اذهل لعف در ةحيرصلا

 فيطتقلا

 يأ َنأو «عبتي نأ ىدجأ دولاب ظفتحملا يركفلا فقوملا

 نمو !ةيضق دولا ىف دسفي ال  ًاضيأ  ركفلا ىف فالتخا

 يع دود نيكل ا رك دما نيليتحملا لوف
 ًاريشم لاق يذلا ءفورعملا بيطخلا رصانلا يلع دمحم

 :اهتركف ىلع ًادار هتديصق ىلإ

 اهحرج تساق طخلا يف ةبرض مك
 عرجتت ىسألا سأك مكو يدلب

 اهلكةايح انتياهن اذكأ

 ؟عجوتمزفحتمالأملأ

 ةليصق (تعض بعش ايا اهريخأو

 !!عقصم بيدأاهب هوفيًافسأ

 ممعم لك نيب يبعش عاضام

 عفرألا رنملل مئامعلا نإ

 مهيلع نيدقاحلا نيب عاض لب
 اوعيض مئامعلا باحصأ نإ ال

 نمض تايبألا هذه رصانلا يلع دمحم لاق دقو

 اهاقلأو هللا همحر  نارمعلا جرف خيشلا اهب ىثر ةديصق

 ًاجرف خيشلا نأ فيطقلا يلاهأ دنع فورعمو . هنيبأت يف

 نم ةعبس الإ لاملا نم فلخي ملو يفوت هللا همحر

 ىف يواسي الام وهو . بسحو ةيدوعسلا تالايرلا

 ْ !!نيرالودلا  ماّيألا هذه

 رعاشلا نكي مل ملسملا ديعس دمحم نأ عقاولاو

 َنِإف .نيدلا لاجر يف رعشلا اذه لثم لاق يذلا ديحولا

 ةركف هيف ًاينبتم ضرغلا اذه قرط سؤرحملا يدجو
 نيرعاشلا نيب ةحضاو ًاقورف ةمث نأ آلإ .اهتاذ ملسملا

 روهظ وه ؛قورفلا هذه مهأو ءعوضوملا اهتجلاعم يف
 ميمعتلا مدعو ءالوأ ةيعوضوملا نم ةقلطنملا ةرظنلا

 لك ةقاسملا هتاماهتاب فذقي داكي ملسملا ْنأ ىنعمب ءأيناث

 ضعب ضراعي هّنأب رعشي ام كانه لب «نيدلا لاجر

 نيدلا لاجر ال .ةحيرص ةضراعم ةيعيرشتلا رومألا

 :هلوق يف كلذو «بسحف

 كوفصتساو كماظع ىدملاب اوقرع



 فيطقلا

 كقزر مهنيع بصن اوعضو

 مجلا كدئاعب اورئثأتساو رودقملا

 تاءورملااهنم زئمشت ةلاح

 ملايو ريمضلا اهل تجشيو

 !؟مدقتت نأ كيلإ ىجريف يبعش

 سورحملا يدجو دنع ةأرجلا هذه لثم دجن ال اننِإ

 :لوقي ذإ

 ركفلا نم ليخنلا ةحاس ترحصأ

 هبارغللايءايدج تداعف

 ركفلا تبئم اهنوك دعب تدتغاو

 هباجتلاهيقف تومت ًاناكم

 تاهافتلا شيعت اهناضحأبو

 هباحر يقشتف اهبابرأو

 نرولحيهيف لاجرلا ماوسو
 هباهملا جاتو ىقعلا مبوب

 نيداي كمساب ماوعلل تبصن

 هباصع نماهلًاقحس ًاكارش
 الردف نكن يدعوف ىنمعل

 هباقع فاخت الو قح ةمذ

  نيكاسملا اهونب يعي ول -مهو

 هبابطلاهيف راحت ماقس

 هيلع فينحلا نيدلا ءايعدأ

 هبادآاوعرامواونجت مك

 اوحابتساو هتوق بعشلا اوبلس

 هبالص لكبهباعتأ عير

 قلخلا ىلع ةاصولا نحن اولاق مث

 !!هباينو ةهاقف ىوعدب

 شيعلا دغر يف نولفرياوضمو

 هبآك يفانموق ءانبأو

 ةبهنلا يوذل ةءابم ودغت فيك

 ؟ةباقر نود ليخنلا ضرأ

 ففي

 نم ملسملا دنع هسملن ام يدجو دنع سملن ال اننإ

 اهشاع ةيقيقح ةدهاشم ةجيتن ناك نإو «ميمعتو عافدنا

 !رعاشلا

 نم يفيطقلا رعشلل نأ مهفن «كاذو اذه لك ىلعو

 ءرمألا ةعيبطب (ًاجودزم) ًافقوم فيطقلا ىف نيدلا لاجر

 ملفعألا دازسلا لكشيتب ودبي اهيفاح ىتهارلا باطلا نأو

 . ضرغلا اذه نم

 لاجرل تضّرعت ىرخأ ةيرعش براجت كانه نأ ىلع

 اهركذ نع انسفنأ عفرن ةيصخش ةيئاجه ةيواز نم نيدلا

 . انه

 رعشلا هفرعي مل ضرغلا اذه نأ ركذلاب ريدجو

 كلذل ناكو «نامزلا نم ةريخألا ةنوآلا يف الإ يفيطقلا

 اهضارعتسال لاجم ال ىتلا ةفلتخملا هبابسأو هلماوع

 :ةعيرسلا ةفاردلا له ىف اهشفاسو

 نطولا
 ىتلا ةميمحلا ةقالعلا كلت ىنعت ةينطولا تناك اذإ

 نع رّبع يفيطقلا رعاشلا نإف «ضرألاب ناسنإلا طبرت
 نطور كامب نق ناكت قدك ةسدقملا ةقالعلا هذه

 ةلامآو ةتايركدل اض وت ::ةذغرو ةقازف ركشي أ :ةرآك

 . ىرخأ ةرات هيف همالآو

 : يطخلا ديمحلا دبع خيشلا لاق

 اندصق ةياغ تلقف .فيطقلا :اولاق

 ناّبرلااهيأ يسارملا ّىلأ

 هلظ طسبي ردبلاو هتيفاو

 نآطشلا صقرتو فافضلا ق وف

 ةءالم ءاسملا جسن نم هيلعو

 ناولألاهبةتهابءارفص

 يدتغتو حورت بارسأ نفسلاو

 نالجعاذوٍناواذ :ناعون

 امئأك عاعشلا ةتفاخ عرشلاو

 نابقعلا  اضفلا يف  احانج تضفن

 ىجدلا اهرشني حالملا دراغزو

 ناذاهلك غضطمرحبلاو



 فل

 هّنإف تقدص نإ ئطاوشلا ليل

 ناهذألا هحت سيل ٍبيغلاك

 هفو ئطاوشلل قح !رعشاي

 نادت نيدتامك نلطمتال

 نطوم يفاوقلا يرج نع قاض نإ
 ناديم_اهلرذعال_رحبلاف

 خاريدعت ديب ميارعع
 نازوألاو ظافلألاهب تقاض

 انرس كردص تعدوأدق !رحباي

 نايمي مانألا ىف رس نسيت ذإ

 مل يتلا جذامنلا ىلع زيكرتلا انلواح امهم انّنأ ىلع

 ةعئار لافغإ عيطتسن ال انّْنِإَف لبق نم مالقألا اهل ضّرعتت

 لافتحالا ةبسانمب اهلاق يتلا « ةيئارلا يشجلا لوسرلا دبع

 ءاهئالمزو ئطاشلا تنب ةروتكدلا فرش ىلع ميقأ يذلا

 :اهيف لوقي ذإ

 رضاح ضاسم يهو يدالب يذه
 رمعأةئيشملاب تآوًادج

 اهنانج حيسف ىلع هاصع ىقلأ

 رضحتم ملاع رئازجلا ىلعو

 ةيملع ةضهناهيف ماقأو

 رصنتو لوقعلااهدنست ملعلاب
 اهعارش تحت رايتلا تلذأو

 رمأتوومكحتهيلعاهلف

 اهب حربي مل نانويلا ئطاوشو

 ركسي ام اهنيفس تايركذ نم

 ةلجدو تارفلا يداو ىلع اهلو

 ركشي لضف وهو ءملعملا لضف

 تبقاعتو اهلجس نامزلا ىوطو

 رصعألااهتوط ممأاهدعب نم

 برعيةرغ يهو ةعيبر تتأو

 ربصأو حافكلاموي اهبذأو

 ىمح اهرثكأو ًاراج اهزعأو

 رفقيو بيصخلا دلبلا لحمي ذإ

 هضرأ ةبيصخلا نطولا اهب تأرف

 رجفتو عفدت هيف ءاملل

 اهنأك لالظلاةفراو لخنلاو

 ابصلا رحسلا يف ءارحصلا اهل يدهت

 رطختو ذيذللاملحلاك رمتف

 ةنيز ئلاللااهيدهي رحبلاو

 رفوتي ىنغلااهيف ةراجتو

 قرشموج ةأارملا ةحفصكو

 رهزم فيرناتفلاةحولكو

 رحاس نف لك نماهبايند

 روصم سوفنلا وبصت ام لكلو

 ةئيب ةبورعلا ةغلاهب تأرو

 رحسيًاوجو يحوت ةيرعش

 ةروحسم دئاشن فافضلا اذإف

 (رهزم)قلح لك يفاهثأكو
 اوقباست نوعدبملا نومهلملا

 اورمشو دولخلاةجردمباهيف

 بيريع تدع وف يدالو يدع
 رثديالدلاخ نفوملع

 ةضهنل حومطلااهعفدي مويلاو

 ربكتو روعشلا ومست اهبيبشب

 :لوقيف يدابعلا قيفش اَمأ

 ىنثنا اذإ عيبرلا قلأ ايو !ينطو

 ناحيرلا مئاسن حاطبلا بهي

 «ىحضلا سمشاا اي نسحلل أفرم اي
 نانحي ىرثلا دسج تقناع نإ

 ًائفاد ًابوث ضرألا ميدأ تسكو

 ناتفلا هنسحب نويعلا ىشغي

 يرعاشم تكلم امب تكلم نماي
 ينايكو يسجاوهو يفطاوعو



 فيطقلا

 يتلا تاراضحلا دهم ايو !ينطو

 ينافتم اهلايح نامزلا دجس

 اهئالآ نم قرشلا دالب ترمغ
 ناطوألا رئاسب عشت تضمو

 هقامعأ نم ركفلا بدج ليحتل

 ناهذألا يف ههدن بصي ًالضخ

 مهبردو نيلؤوألاجهن ديعتو

 نارقلا ىده ىلع نيرئاسلل

 ام لكب «خومشلا ىنعم» ايو !ينطو
 يناعم يفخ هايانث تلمح

 هيك قنروخلا نم لالجلا كلف

 ناسنإلا ةراضحل ًارياسم لظ ف

 دزيملو هيبناجب روهدلا ىنفت

 نامزألا ىدم ىلع «؛خومشلا» لإ

 هانعمب  نطولاب يفصولا باجعإلا اذه لثم دجنو
 نييديلقتلا نييكيسالكلا ضعب دنع  قيضلا وأ عساولا

 : «حيدقلا» هنطو افصاو رصانلا يكم دمحم لوقي ءاضيأ

 انالذج ضورلا يف فطف حيدقلا يه

 انامظ لاسلسلااهئام نم ٌورو

 اهتحاس فارطأ يف سفنلا حورو

 اناميه ءاجرألاب فرطلا حرسو

 هلئالغ ىهبأ يف حودلا ىلإ رظناو
 انامرو ًاضغ ايتنع المخحمم

 ًاللح اهب سبلاو انعلا بايث علخاو

 اناوضر سانلل اهغاص دق ناوضر

 هنساحم يف وهزي لخنلاب قناعت

 اناجرفو ارد تسبل هرخك

 ةعنايرهزلاب تمتع ةوبرو

 اناته ليسلاباهجبد ثيغلا

 اهتعشأ نم اهتسبلأ دق سمشلاو

 اناولأ نسحلا يف تدب دق ًافراطم

 فرع امك «نطولا فرع دقف خيشلا هللا دبع اَمأ

 ىحلا

 مقاما ندين ىف كرب ديم راجل هاو ةقاوو
 ةايحلا تابلطتم هتربجأ ىذلا رعاشلا وه ذإ «ةعئارلا

 لاقت 1 فيطعلاة نطو راش يدل ىلع اهينزممر
 : اهيف

 يقرفغم باش دقو ءالفط اهتقشعت

 ىوقألا سرافلا كلذ يقشع كفنا امو

 ىوحف اهب تمهو ءًالكش اهب تنتف

 ىوهاهتقشنت ءًاضرأاهتقشعت

 ىوأماهترّيخت ,ءءاماهتفشرت

 ابخ ام ةجيز نيسمخ اهتجوزت

 ينص امل كنا رام يعي امنع
 ةليمج فلأ فلأ اهنم تببحأو

 اوهزلاو رخفلاو رهطلا نهتملعف
 عاش دوست انييفاو فعل اكو

 اولح ًامغن اهتايبأ نم تينغو
 يدئاصق نم اهتدشنأ مك فيسلا ىلع

 اوحصلاو نزملا اهتيطعأ مك فيصلا يفو

 ارطعم ًاميسن اهيجزأ رحلا يفف
 ىولسلاو نملا نم ولحي ام رملا يفو

 ' ' يدلاو بارحمو تيباهقشع نمف

 (ىورأ' اهقشع نمو . ..«يليلا اهقشع نمو

 يتفرغ سونافو ىرغصلا يتاجاحو

 ىرقتلاو لبنلاو لضفلاو يبأ هجوو

 اهتدجو مأ يأ يمأ يبحو

 ىّرس ئراب الو ىطعأ قلاخ الف
 ؟يرتافد نيأو ؟يبيتاتك نبأف

 ؟«ىولسا يتنتافو ؟يريشابط نيأو

 ًاقرؤم ًارورم ترم لجع ىلع
 اور رطاخ الو ىفغأرظان الف

 اهبيط معان بردلا قوف كرتتل

 اوفصلاو ءفدلا اهئامعن نم عزوي



 فول

 اهرطع عاض املك اهيلع مالس

 ىوضتي الو لوزيي ال انهنيلإ قوِبْتَو

 :ديسلا نسح ديسللو

 يدالب عوبر يف ةبحألا ىنغم
 يداؤفو يتجهم كتركذام كل

 ىكبلا ىلع مالأ ال كتيكب اذإو

 دابكألا يف زحي دالبلا بح

 هّنأك ليمجلا كآرم قاتشأ

 يداصلو ئماظل ريمنلا ءاملا

 هقاور دم قفألا يف ىجدلا اذإو

 داقولاهرونب فاط ردبلاو

 ةدودكم ةلقم كوحن تلسرأ

 داقرب ىونلادعب لحتكت مل
 املثم ةعيدولا كلزانم ىوهأ

 يداشلا مامحلا كعبارم ىوهي

 يف تمهل لايخلا ينيدجي ناك ول

 يداولا كاذ تبجو باعشلا كلت

 ةددوشنأدرغم لك ترعأو

 داشنإلا بذعأ نماهب ودشي

 امل تال يلو
 يداهس موجنلل ىتح توكشو

 : ةكربشلا نسحم ديسلو

 ينمو ىوهايمالس

 يردق نمرجهلامكحف

 يبلق يفذناكو تلصحر

 رج ثلاوءاملااياقب

 يعمم نانكو جاننأ تلح

 ١ فتنس نم ديصستلا لوس

 يلح اهو !سلاما ايف

 !امرطخلا ىوهلابردايو

 فيطقلا

 بابحألل قوشلا يناعد

 رهزلاو نان نألاو

 ردجخ يىفو قفز ئف

 قامعألا نم ينتزهو

 ركف قلشاع ةشعر

 بصلاب_ىوهاي-ًاقفرف
 رذحلاب ناج مزلاو

 يركفلا رعشلا

 ضارغألا ةجلاعمل ىّدصت يذلا رعشلا هب ىنعنو

 انب ردجيو .هتانيابتم عيمجب ةيفسلفلا تالتئأتلاو ةيركفلا
 ركفلا نأ فورعملا نم نأ ىلإ ريشن نأ ماقملا اذه يف

 ضعب ناكف .لاجملا اذه يف رفاو ماهسإ هل ناك ينيدلا

 . ىّتُش ةيركف اياضق يف تاموظنم عضوب نوموقي ءاملعلا
 : مراكملا وبأ ديعس خيشلا لوقك

 ثداح ءيش ءايشألا ةيهام

 ٌركنِمةلاصألاباهيف لوقلاو

 نإو دوجولا يف ةلاصألاب لق

 رصبيرابتعاهيفهتايهام
 ةفرص ةيربلا تارابتعا لك

 رظنتو دودحلا عزتنت نهذلا يف
 ةيهامال ّىحلادوجوامأ

 ركنت ال ىتلا تاذلا ىوس هيف

 املاط ةيدقع ةيضق جلاعت ةيعابرلا هذه نأ فورعمو

 انئاملع دحأ لاق ًاميدقو .ءاملعلا نيب اهلوح لدجلا لاط

 :يراوزبسلا يداهلا دبع خيشلا وه مالعألا

 ليصأاندنع دوجولا نإ

 رعشلا اذه رمأب  ةلاقملا هذه يف  ىنعن ال انّنكلو

 َنِإَف . . .هيلإ ةراشإلا ةرورضو هتيمهأ مغر دّرجملا
 «ةبعشتم ةيركف ةيدقع حاون ىلإ ضّرعتلا يضتقت هتسارد

 ةيرعشلا حورلا نع  بلاغلا يف  هداعتبا نع الضف

 نع انب جرخي يذلا رمألا .ةحيحصلا ةينفلا اهميهافمب
 رعشلا اذه نأ عقاولاو .ًافلس اهل ططخملا ةساردلا قاطن



 فيطقلا

 يفوذتمل ال .هيسرادو مالكلا ملعب نيمتهملل عضوي امّنِإ

 . هب 'ريينعمل او بدألا

 وه  لصفلا اذه يف  هديرن يذلا يركفلا رعشلاو

 ءعساولا عساشلا نوكلا اذه يف لّمأتملا رعشلا

 نود  هضعب وأ كلذ لك هاياضقو هئايشأ ىف فسلفتملا

 يبدألا هبلاق الو ةينفلا هتيهام نع رعشلا اذه جرخي نأ

 . ىحلا

 ءاضفلا تالاجم يف يركف قلح رهاس

 ءانتم ضومغ ...تاهاتم نوكلا اذإو

 ءايربكلادرب هنم انثرو دقاذاملف

 ىنفأ تسل ؟ىقبي ربكلا درب سبلي نم وأ

 بيرغلاك ىعسأ ِماَيألا حرسم يف انأو

 بيرغ ّيناعم نم ءيش لك يدوجو يف
 بيرح «صخشلا امك «ىناقلي ىعنص اذإو

 ىنفأ تسل :يداني اهيف نمو ايندلا اذإو

 يبايغ يف يحور ةقارشإ فيك «يتوم فيك

 يباورلا قوف نم ةملظلا يف ةعمشلا رظنأ

 ىنفأ تسل :ًاريقح تنك ول ءوضلا ينأ ريغ

 ةديصق ة نم ةحيرش لثمت يتلا «عطاقملا هذه انركذت

 يبأ» مسالطب ««ىنفأ تسلا ناونع تحت ةليوط

 تالؤاستلا ىلع تاباجإ وأ ءاهيلع در اهلعلو .«يضام

 .ةقيحس ةيخيرات ةنمزأ ذنم ناسنإلا ركف ىف ةيفاطلا

 هذه لك ءارو ةيمالسإلا ةديقعلا تناك عبطلابو

 . تاباجإلا

 ةيفسلفلا هتالئأتب يزينخلا ديعس دمحم َفرُع دقو

 .ةزيمتم ةيفوص ةحسم هرعش نم ريثك ىلع تفضأ يتلا

 :2«تنأ نم» ةديصق نم لوقي

 فرغت

 ؟رهاط كالم يسفن اي تنأ نم

 رهاق ٌىقش ناطيش تنأ مأ

 ةكوحض مالظلا عم كارأ ينإ

 رهازلا بورطلا حيبصلا كنأكف

 ةنيزح ليمجلا حبصلا يف كارأو

 رفاكلا جدلا ليللا كنأكف

 ًامهلمًايبن  ًانايحأ  كارأو

 رطاوخ زفتستف روعشلا يحوت

 دماج بعش بلق كرحت ٌروص
 رعاشمو اهل ناذآأ خيصتف

 رئاث بارطضا ّىفأ يسف كارأو

 رداهلامضخلا رحبلا كنأكنف

 ةروسصب نهفاكسلا نييماكازأ:ىتلإ

 رعاشلا ٌلضو ءاهي بيبللا راح

 هركف قهرأ املاط يذلا «ملسملا ديعس دمحم امأ

 :لوقي هّنإف «تالّأتلا هذه لثمب هحورو

 روجيدلاةجل ين ودعي مدآ اذإفهنفج رجفلا حتف
 ريسح فرطب امسلا يجاني . . . ضرألا ىلع ىعسي ءارعلا يف ًاهئات

 ىعسي ةيادبلا ملاع نم ءاج

 ريصملاب هيعس يف يردي سيل

 ىسمأف ةايحلاهحور تقلع

 روحسملااهلامج يفًامئاه

 رورغو ىّوه نم هيفامو هينفج ظقنوي ةايحلا يف عشج

 رودقملاديتأّبخامملعي الو . .ءاقبلا ىلإ عوزنو
 ىعسي ةيادبلا ملاع نم ءاج

 هيانبلا كلتبًأعئاض ًاهركم

 هياغ ةيأل الو اهيف ثعبلا رس ملعي سيل . ..ضرألا طبه

 تابقع هزيس يف وطخيسو

 هياكن تءاسو ىقترم تبعص

 هيامر ىمصأ ناكف . . .ًامهس رخاسلا ردقلا دي هوحن تددس

 تسمأ ثيح ةلالض يف تعسو

 هيادهلا قيرط يف كوشلارثنت



 فض

 هيانعلا قحتسا ىتح ؟اذامو هيف يلتجت ةياغ يأ !ىرتاي

 هياورلا كلت ماتخ ىسمأف نوكلا حرسم ىلع ىنأ . . .هارتأ

 ىقشأف تينج اذام !يّبر :حاص

 متحم يلثملاقشلا ناكفأ

 يبلقبمأ؟ينتيقشأ يلقعبف
 ؟مهلم ضرألا يف تثعب يتنأل مأ

 يدوجوو ؟هتينج بنذ يأ
 ملعأ تسلامبهتردق تنأ

 ئتاذي هاري اف ردآاول تنجح

 مسلطم يئدبك ًأدغ يريصمو

 يسفن تفرتقا امب ينتيرغأ تنأ

 ؟يتيراف ؟ىادني تقيج اذاعمف

 سانلا ةايح فسلفي نم ءارعشلا نيب دجن دقو
 ىلع ةينبم ةيصخش ةرظن ىلع ةمئاق ةفسلف مهتاقالعو

 :ديسلا نسح ديسلا لاق .ةصاخلا ةيتايحلا براجتلا

 ريقفريغريقفلاب حيال

 ريكفتلاةسادق يفهلشم

 لقعلادسفت ةفآلاملاامنإ

 ريمضلا ةايح ىلع يضقتو

 ىتح ءرملا يف روعشلا تيمتو

 ريبك نم ءههسفن ريغ «ىريال

 ريضن قلخ لك نم ولخ وهو

 ينغةايحلايفذشاذإف

 روعشلا يف ةماقتساوًاقلخ

 كالمةايحلاهذهيفوهف

 روهطلا ءامسلا ملاع نم ءاج

 ريسملل هلاحر يجزي:حبصلا دنعو ليلب ىتأ بيرغ وأ

 رويطلاك وأ رهزلا لثم رمعلا ريصق ميركلا رحلا شيع نإ

 بحلا رعش

 نوللا ةيمست ىلع اوحلطصا دق ءامدقلا ناك اذإ

 فيطقلا

 لامجلا نتافمب يتغتلا ضرغ جلاعي يذلا يرعشلا
 نيثدحملا نم ّنإف «ًالزغ هتيمست ىلع اوقفتاو يناسنإلا
 دوكرلاو دومجلا نم وكشي حلطصملا اذه ْنأ ىأر نم

 امم رثكأ يسح يفصو هّنأب هفصوو «نفلل هناقتإ نم رثكأ
 لطاقلا برهم يعجل نأ نعمل «ينادجو يّنف وه

 ىلع زكري دّرجم ّيسح عباطب فصتي نأ نم عفرأ
 فاغشلا ةسمالم ىلع زكري ام ردقب ةرشابم بناوج

 يفطاع ىوتسم ىلإ اهب عافترالل ةيناسنإلا ةينادجولا
 .عورأ

 فصولا  نيموهفملا نيب مئاقلا لدجلا اذه هبشيو

 ةيدابلا قاّشع نيب ىقالخألا فالتخالا كلذ  نادجولاو

 ةقرفلا َنإف ةميدقلا ةيبرعلا ةئيبلا يف ةرضاحلا قاّشعو

 «ةراهطو ةّفعو رظنو لّمأت قشعلا نأ ىرت تناك ىلوألا

 نيدي نيب قيرفتو ماثلو قانع هنأ ةيناثلا ةقرفلا ىرت امديب
 !!نيمدقو

 رخاوألا عم لئاوألا فالتخا نأ ىلع للدي ام وهو

 ميهافمل ًادادتما ةرطؤم ةّينف ةركف وه امّنِإ حالطصالا يف

 .قيرعلا يبدألا انثارت يف ةيرذجلا اهلوصأ اهل

 هل  ثيدحلا  ىفيطقلا بحلا رعش َنِإف نكي امهمو

 لاجم مانا اهعتمي اناةيماخألاو ةّينفلا حمالملا نم

 .هرارسأ يف لاغيإلاو هرامغ يف صوغلل ضيرع
 وهف .ًانومضم قمعأو ًالومش رثكأ غلب هنع ثيدحلاو

 لزغب انركذت يتلا ةيكيسالكلا ةيلزغلاب ًانايحأ فصتي

 ةددجتملا ةيرذعلاب فصتي امك «ءارعشلا نم ىمادقلا

 امّبرو «نامزلا اذه يف نييسنامورلا ءارعشلا دنع يتلاك
 امهكراش وأ يّئفلاو يقالخألا تاهاجتالا ناذه لخادت

 ثيدحلاو جذامنلا انضرع قايس يف هارنس رخآ نول

 . .اهنع

 دمحأ دنع ةيفصولا ةيكيسالكلا ةعطقلا هذه ظحال

 ةمطاف ةديسلا حدم يف ةيديلقت ةمدقم يهو «يفوكلا

 : ك2 ءارهزلا

 ًابربطاهفطاعمزتهت



 فيطقلا

 يكحتًاناحلأددرتو

 اًرج ذإدوعلاتامغن

 اهل ناصعغألا تليامتف

 امسي ىنميةينشتم

 اربياهبمسجلالولعم

 اهقشاعل يحلاةاتفو

 ارهج هل لصولاب تحمس

 ةينالع لصولاب تهاف

 اردزحدحأنمذخأتمل

 ارذعلايدبتةعرضتم

 نسحلا باقن فارطأ تعفر

 اردباهايحم نابف

 ارحساهتلقمبنأكف

 اهيف يفودرولادخلايف

 ىرحلادبكلايوريدهش

 دهشلاتقذودرولا تممشف

 :لوقي ذإ رصانلا يكم دمحم دنع كلذ لثم دجتو

 نيبجلا ءارغ لاتخت ترفسأ

 نيقيلاب يئع كشلا حيزأف

 انيسعتلا ف دع هناك انتم فيتا طم

 نيتدرب يف ةسئكام تنثشنئاو

 يرطاخ يفاهلزنمةيبظ

 نيتمقرلاو ىقنلا يداو يف سيل
 ًاصقاروهزيناّتفلااهّدخ

 يدع يح صا ب د
 اهلصوولسأ تلواح املك

 ؟نيأ نيأ :ىدانو يبلق ينّره

 افخر

 هل تحالامّلك ىبلقلام

 نيجللا باذامك باذةفرب

 ترجه نإاهلصو ىسنأ فيك

 نيتنامرلاك نسحلادوهنو
 امتكئجاذإ ىليلحخاي

 نيعرسم اهادصقاف ءاهابرل

 نيتلاحلا ىفاندو نع الأساو

 هنوك نع جرخي مل رعشلا نم نوللا اذه ناك اذإو

 فّلختو رصعلا قوذ نع خلسنا ثيحب ءًايديلقت ًالزغ

 :هلوق ىف ىماوعلا ناندع

 دجواتعولوناتديهنت

 اكهتناةظحل كتيأرامل

 دصق امنئودةءابعلا مرح

 امهنيرتست كفك تددمف

 دصرلا نع امهءوض نيفخت

 درو نمو فرت نم نيفغش

 مدجيجضامهمامأانأو

 درو اللب ةدرو ليوعو

 يتدروأ قشعلا حاير تكتم

 يدنع ةميزع لكب تدوأ

 حرفاتجومأ كيدلاذام

 دعوامريغبّيتلقم يف

 امهشتبيو ىتيسافماقأف

 درب نمو بهل نم نيرسج
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 امهئوضب .امهنولبامسق
 دنلاب «ءنيرستنلاعلاقمب

 امهدنع تيسن «؛تيسن ينإ

 !!يدلز يف روغتدويقلا نأ

 دبع دنع ةليمجلا ةيلزغلا راكفألا هذه لثم سملنو

 :لوقي ذإ - يزينخلا دحاولا

 همف ينو يتماند

 ءاميإ!هينفج يفو

 ىوجنلاو حوبلا يهش
 ءارمح ةر ظن لسرأو

 يرغتث ىلعاهرمس

 خماشلا هردص ىندأو

 يردص ىلإ_وهز يف

 هرغث يمف نم ىندأو

 ناوشنلاهررغث نعمأو

 قوشلاباحر يفانتبف

 ىوجخحتلا عكابع ذكيا

 همف يفو ينئرداغو

 «ًادهنو ًادخ ءارعشلا ءالؤه دنع بحلا ناك اذإو

 : مهضعب لاق . لمأ يف ملأ مهريغ دنع هنإف

 : ريس د لل ايدينا
 لي فالع ا ها عام

 تاشاعترا حبصلا نم فاتست ءارضخ ىنمو

 !ليصألا

 قايتشا تايآ ءاملظلا يف لتر فراج مارغو

 ١ . نينحو

 تعادت جيزاهأو

 . . .نينسلا ضاقنأ نيب

 فيطقلا

 ادد وطلا ليلا فا شوت قمل هد

 ءاهلب نأ
 - ليللاك -
 !!ليحتسملا يدانت
 : هللا دبع وبأ يضر دمحملو

 نيع لصولا ةينيعب

 نويعلا نويعلا اهيلع سدت

 ىوهلل ةلز نع بلقلا يف شتفي ماوق

 هيجو رذعب

 انوه بردلا يف نيشمتو
 هيفب . .اياطخلا عيمج يف حجؤي هجوب

 هيلإ ابرد بردلا ىلع ينويع تناكو

 دشر نود نم دشرلا هفلؤي بلقل

 ًامود قناعأ ال نم قناعي
 . . .هيلي . . .ليوط ثيدح . . .قانعلا لبقو

 هيف راد امو

 .هيفو كيف . .هيتلا نم يناعي يبلق لاز ام

 ًانوه بردلاب نيشمت فيكو

 . . .كوكشلا يناعي يبلق لاز امو

 هيلع تلد زمغلا نم ينيعو

 هيلإ تئبص لاقي ال يك

 !دينع يبلق ّنكل .لوقلا يف ظلغأو

 داؤف هيفو

 هيفو هيفو .. .نويع هيف

 داؤفلا داؤف عازتنا بعصو

 داؤفلا داؤف نم ىوهلا عازتنا بعصو

 ابرد بردلا قرتفمب ًاموي نيقلتس

 ...مد هيلع



 فيطقلا

 !!هيلع لدي . . . لطي ربق

 : هيلع ناكو

 !هيمحرت ملو ًاربص تام دقل

 ديدج بلق تبنيس كانه

 ه٠. افطك

 . . هيتتجو ىلع بدنو

 . .هيبأ يضامب ًاموي ركذي
 . . .ضرألاب ةقيلطلا ءامدلا بح كيف تمي مل نإف

 . .بولقلا لتقو

 .بنذ ةدقع ةمث منت ملو

 انوه يراللابنيشمت فنك ير دةيعو

 . . هيعد

 عباطلا وه يسنامورلا لزغلا نم نوللا اذه نأ ىلع

 رعشلا يف ثيدحلا لزغلا ىلع وفطي داكي يذلا

 :ديسلا نسح ديسلا لاق 5-5 . يفيطقلا

 ىؤرلا يجزي ليللاو كتركذ
 مانملا يلع ىبأت ينيعو

 ىجدلا حنج حاتجي كفيطو

 سجرنلاو سألاةوفغ ىلع

 رجضلا ءبع عراصي يبلقو

 سنؤملا كفيط نع لأسيو

 قرزألاوطاشلاةفلض ىلع

 يقشلاداؤفلا اذه دهسيو

 عوضي قفأ لك يف كرطعو

 قرحملا ىوجلا جهو ئفطيف

 فرن

 ةييمادلا يش رعائش فترك

 هبيهرلاةأايحلا بورد ربعو

 ةيقاسلاو يانلاةتأيفو

 هبيبحلا ليخنلا لالظ تحتو

 ةيناح ةفرفرريطللو

 هبيطرلا نوصغلا تاسمه ىلع

 هبيرتلانامزلانوجش اياقي

 : ملسملا ديعس دمحم لاقو

 يلايخ يف ةروص تنك ذإ . ..تنك

 يمارغو يتوبص يف اهيلتجأ
 تجامو ءاضولا ىؤرلاب ترخز

 يماوهلا ينامألاو سيساحألاب

 ًافيط ليللا ةلقم يف ...اهيلتجا

 مالحألاو لايخلا يفًاحباس

 اهالمتأ ىحضلا مسبم ىلعو

 ماهلإلاةيولع ءامس

 ةينغأ بح نحل تنك ذإ . .تنك

 مايألا فلاس يف يرعشب

 :يزينخلا ديعس دمحم لاقو

 مامغلاب نطبم ءاسم يف

 مالظلاك - يتريح يف  ىعسأ تئج
 ٍتيبب تررم ىتح ىعسأ تئج

 «يمارغو يتبابص»ايندهيف

 ٌبحلاب خمضملا كمساب اوفته

 يمالحأ_ ىركلا نم _تبهف
 أ اتنتبو ةتحشست تنتفع

 ماغنألاعقوملا كادصل

 كاين لت يسن وقت نأ الدفا

 يماظلا يبلق ليلغ يورأو



 فرط

 بذعلا كتوص يف دولخلا تاحفن

 ماميلا ود شو ابصلا فطلو

 رجفلا ةمسن نم قرأ توصلاي

 ماسنألاةقرو نم ىدنأو

 ىلو ئذنلا نابوتت كيسا جف

 يمايه يف ًاقراغ كيجانأ

 ينيع حفاصف ىركذلا ترشنو

 يماستملا اهناونع «"يم» مسا

 الايخ الإ -يماي-تلوتدق

 ماظعلا يف امد يرسي ًاراكداو

 : مساق لآ ديهشلا دبع دمحملو

 يبرهم ىقلأ نيأف ءنويعلا مير

 بلعثلا بلق بلقلاف !يتعيضاو

 ىوهلا يف ةلادعلا دقتفأ تحبصأ

 يبرأم ققحي مل ْنِإ ىوهلا سعب

 يتميزعهتمطح كديقف !ًالهم

 يبجعتت الف ىوقأ يتيرح

 بجعم لّوأ تسيل ينأب تلاق

 يمد يف قئارحلاو كبح تعدو

 بنذمب سيل وهو «يداؤف يركت
 : جرفلا يلعلو

 ينيورو ًاراهنأ مالحألا يبكساو يلاعت

 نيواودلا نيبام شيعلا تللم دق ىْنِإف

 نيحايرلا داوعأ حاضولا كهجو يف ىرأ
 نيرشت تاقاب يف رهزلا شورع هيف ىرأ

 نيتلاو نوتيزلاو ناّمرلا نم اناولأو

 يتاذلا رعشلا

 ناولألا ددعتم ضرغ ىفيطقلا ىتاذلا رعشلاو . ..

 نقي ةناعشلا نم لمحت ةردلا قاودل يعي

 ضعب سسحتتن اننأ الإ !!اططش انمشجي ًارمأ  ةلاجعلا

 .ةريسيلا جذامنلا ضعب ةءهرق لالخ نم هعفاودو هتامصب

 فيطقلا

 ردصم نأ ىري يطخلا ديمحلا دبع خيشلا ناك ذإ

 هدجو دقف «هشياعي يذلا طيحملا وه هباذعو هقلق

 . .هجّنا ىَنأ هبردب بدت ةيرشبلا ىعافألا نم ًاعمتجم

 *ناحبلا ذه ارسم لاقت

 رشبلا يعافأ يفلخو يمامأ

 !؟رفملانيأف .ءيبردب بدت

 نكأمل تلخ ًارهش نوثالث

 ارتجحنشايب اتخرشتكاب
 ميقعلا لادجلاب_اهب_تلغش

 روصلا ءاروامع لكشلابو

 دانملا فجو عاريلا تمطح

 رتولااذه تمصللدلخأو

 :للوقي نأ ىلإ خيشلاب روعشلا اذه غلب دقو

 يرتاوب سيلف يرتواوبلطت ال

 ينامز لهأ لك نكلو درف
 يتمأ ثداوحلا لك يف تدرفأ

 ناّيساهب يمحر وذو يمصخ

 اهسفن ةاناعملا شيعي ملسملا ديعس دمحم ناكو

 سانلا لزتعي نأ ىلإ كلذ هاعدف «هتاذ ملألا دباكيو

 :لئاقلا وه سيلأ .مهنع ًاديعب هلامآو همالآب شيعيو

 ارحس يعدخمل تطبه

 يمالحأه يف يجانأ

 يراثيق تمططحدقو

 يتفطاع هيلع تذأو

 نسحكمالاو نحل هتجتكماو

 لازتحتسسفا يبل :بانطو

 يماهوأ تبيذك ذإ ء.سانلا

 مهتسردهدقينأل

 ظظ05 انا ايكو

 مهاياوط تءعاسدقو



 فيطقلا

 هينيع مالظ يف ىري يزينخلا ديعس دمحم ناك امنيب

 هذه هرعش ىلع تبلغ ىتح ءءيش لك يف ًامالظ
 : ةنيزحلا تامغنلا

 يدغ يتايح اياوز نم ىرأ

 هييوذةضورههوصبأف

 ةايحلانيعماهنع فقوت

 هيداشلااهلوادج تراغو

 هقكاهب فيرخلاّدمو

 هيهازلااهنانفأافصقف

 ًاكحاضاجراهنم طقاست

 هيبارلا ىلع عيبرلا ملحك

 ىرثلا يف ةفحابك ُكارأ

 رئادملاع نع شتفت

 نينسلا لولط نيب دشنتو

 رهاقلادياهتفعأروبق

 رهازلاابصلا رصعل يكبيو

 انيك انسان !ئنصقت هك ازأ

 رظانلا رئاح ءىنملاحيبذ

 ؟ةجنلانيأو ؛:ةجنلادبرأ

 هراتسأل يللالدسأدقو

 تاكلاحلا يبرد ىلع تماغو

 هراونأ نيعلاحملتالف

 مالظلاب ةنطبم يتايح

 هراطخأرهدلا اهب ثبي

 تاثداحلا ىئىطاش ىلع تسرأو

 هراهزأ حيرلا تلبذأف

 ال ةَّذل باذعلا ىف دجو دقف .ديسلا نسح ديسلا اّمأ

 ١ :لاقف . . . ىهاضت

 ينحف اروأ راتتاحت يسلنس

 ئيفقاوسأاو ينيكو

 فضي

 يرارسأ ليللاا عيذي

 يقامعأدجولايربيو
 اتاجحتكلا زاك اجي نحنكك

 اتتابورأ نينه تسترحتظ

 ينيع يفرجفلاناكو

 اناولأب حلاعيشي

 تيحتتجا اذن ناك احب: ئجامنك

 ننس ف عكتألا تذحتع نبق

 تيلمأام تعدو دقف

 ديعاوملولح نم

 الإ باذعلا ةذلب خراصلا روعشلا اذه نكي ملو

 يتلا ةبيهرلا ةيسفنلا ةبرغلاو رثئاعلا بحلل ةجيتن
 :لاق . .اهشيعي

 يتاحارج و كشأنمل

 يكيبفألاو يستئاربتخأو

 وسأينم سانلايفامو
 !يمادلا هلاولا حارج

 اهيفخأنيعلاعومد

 اهيدبت قوشلارانو

 اهب تددعسماأو

 اهيورت نزحلا حاسير

 مغر «هبلق يف هبح نفدي نأ ىلإ هلك كلذ هعفد دقو
 سلسلا هناقتإ ظحال . . . يفاصلا بحلا نيعم ىلإ هأمظ

 : هلوق يف درفتملا

 يبلق يف بحلا تققد

 بنحتلا نبل اسمن ىتبو

 ينلدبيلخ ىلإ

 مازخ ساّبع دنع هتروذ غلبي فرسملا دجولا نأ آلإ

 :لوقي يذلا

 يردص نجانج ىلع يسودف ناديم انأ اه مالظلا لويخ اي

 يربق ليللا ةمحفب يطخو ؛يئالشأب دوجولا ةهبج يحسماو



 افنان

 يرجف بجحي مالظلا يدانو «يبلق يف ينامألا لعشم يئفطأ

 يرمخ سأك يقرهاو هيلئقا يبلقب بوذي يذلا ديشنلاو
 رفق طسو ئىماظك الإارجفلل الوةيحلل تسلانأف

 يردص ضور يف حايرلا يدوعتو يديشانأ عيبرلاو حبصلا دشني

 «بوكنملا رعاشلا كلذ «ىينجلا قلاخلا دبع اَمأ

 1 :لوقي هنإف

 يطظح نأ ن يقي يف يلإو
 بنار نت تارت انينادلا نعم

 شيعدغرل تقلخام ينإو

 يباد نازحألاومهلاّنأك

 ًاصخش دارأ ءاضقلا نأ ولو

 يبابوحن لبقأل فرجفي
 انالبلا نيم تيؤشزااهم ىناأك

 باذعلانم تعبش ام يئأك

 يشيعو رهت اهلك يتايح
 يباحتناك يماستباو .. .ءاقش

 لكب ةايحلا ىلإ رظني يبنجلا قلاخلا دبع ناك اذإو
 قيفش ْنِإف «سأيلا 7 لكب اهاريو ةيوادوسلا هذه

 ناك نإو ةايحلا ىلإ ةرظنلا هذه ىف هعم كرتشي يدابعلا

 ارت هر فو هتانفنا لك يالي فاح
 حنجم ليل يايند ىلع نارو

 فوخلا ةرمج يمد يف يوذيف فري

 ًارباس بكرلا ةرمغ يف هب تيشم

 فكلا ةمه ىلع هيجايد مضخ

 ةليوط قيرطلاو رعو يبردو

 فصخلا نم ىرهت دق بوث يرمعو

 ةرسح رهدلا دي نم يداؤف ءلمو

 فيطلا ةضاميإ يلو رمع ىلع
 نكي ملو ءاقشلا ناضحأب ىعادت

 فسعلا ىنض ريغ سفنلا حيري ام هب
 لئوم يلامو انامظ ريفعأو

 فرصلا لمألا نم فيط ىوس ذولأ

 ةيخس تاينمألا سوؤك يناقس

 ٍفي ملو ىولأ دعولا تدشناملو

 يعامتجالا دقنلا

 - يفيطقلا رعاشلا مامتها نم يعامتجالا دقنلا يظح

 تاريغتملل ناك دقف ءرفاو بيصنب  رصاعملا اميسالو

 رثأ ةينيدلاو ةيقالخألاو ةيركفلا اهتاسبالمو ةيعامتجالا
 .ةريخألا نينسلا يف ةصاخبو ةحاسلا ىلع افط يعامتجا

 يتلا ةيناسنإلا ةراضحلا ءاّرج نم كلذ مظعم ناكو

 رّئأتو ًارشابم ًالاصتا هفارطأ لاصتاو هرسأب ملاعلا اهدهشي

 ًارثأت ةيقرشلاو ةيبرغلا تارايتلاب ةيمالسإلا تاعمتجملا
 ةفاضإ «ةيقيقحلا اهتلاصأو اهتيصخش اهبلسي نأ كشوي
 ىلع اهتايبلسو ةيركفلا ةيمالسإلا تاقاقشنالا ىلإ
 . ةضيغب تاعبت نم هفلخي امو ةيمالسإلا تاعمتجملا

 ءارعشلا نم ريثك لبق نم جلوع هلج وأ كلذ لك

 ال ًايفيطق ًايعامتجا أبدأ انل تزرفأ ةيحالصإ ةجلاعم
 . ًاعونو اّمك هب ناهتسي

 :ديسلا نسح ديسلا لاق

 تاهرتلاهذهل ىنعم يأ
 تاوهشلابءونيأبابش اي

 دجملا ىلإ قيرطلا لض ًابابش اي
 تاوطخلاعيضم ىسسمأف

 لامعألا حلاص نع ماني ًابابش اي
 كاوهك تيستلا ندب تسأل وف

 ديلاقتلا مساب تابجاولا مسو

 تاثدحملا يف حاجنلا نظو

 نيدلا ىلع هوثدحأ ام يرمعلو

 تارظنلا فيزمماظن

 شعت بابشاي-نيدلامزلاف
 تانئاكلا هذه يف اديعس ارح

 ةينيدلا تابسانملا لغتسي نم ءارعشلا ضعب كانهو

 اميس الو «ضارغألا هذه لثم جلاعيل ةيعامتجالا وأ

 دبع مساجو عماجلا نيسح لثم بابشلا ءارعشلا



 فيطقلا

 . مهريغو رصانلا يكم دمحمو مساق لآ ديهشلا

 ةبسانم يه «ةينيد ةبسانم يف عماجلا نيسح لاق

 ضعبل ًاضرعتم لكَ مامإلا بطاخي رغألا ريدغلا ديع
 : ةيعامتجالا تالكشملا

 ةحفنانل به نيسح ابأ

 رورشلاةايحلاب تفصعدقف

 ةعيشمكلاتنأبانمعز

 روهدلا  ىلاوتامهم نولاوم

 !!ررفغ برل بوتناذمكو

 ةبيغاهوهزانسلاجم

 روزو نيمل ىدعتتدقو

 نيرخآلا نم لاننًارهجو

 زيصتلا عيمسلا فال انس

 تانج بنعم نال نيعيعلا
 !؟ريقفلاه نم مرحيف محشي

 ةتايكمعاتي زويا

 ريصق اذهو ليوط كاذو

 مهوهلمهمهانتيتفو

 روفسلادالبلا تنبةفاو

 ءايحلا باذو فافعلا عاضف

 ريثكلااندقف كاذب نحنو

 يديساي كعمس نزحيو

 !رومخلل براش ةبيش وخأ
 هتاذل لجأ نم رفاسي

 روجفلا يف هلاومأ قفنيو

 بغرمةبيش ىلع مالس

 رومخلا قعلواياغبلا لحوب

 انلئيه كامحر برايف

 فض

 ردق ربكأ ىلإ لصيل ًارشابم ًاضرع عقاولا ضرععي هن
 ينيدلا حالصإلا يف هنم ةلواحم الإ كاذ امو «سانلا نم

 .يقالخألاو

 ًاهجوم يوعلا هللا دبع دمحأ هلاق ام كلذ لثمو

 : ةيفيطقلا ةاتفلا ىلإ هتاهيجوت

 اباجحلا  فيطقلا ةنبا اي  ىمزلا

 ابايلجلا يلدسأو هجولا يرتساو
 ينوصف فافعلا عم رد تنأ

 ابالكلا هيرت ال ضغلا كنسح

 ايابي ترص باجحلا عفر دعب

 ابابض ترص لاجرلا طالتخاب

 توصا١ ناونع تحت . يلصملا يدهم خيشللو

 :(قحلا

 اهعبنم مالسإلاو ةداعسلا يه

 ابرش دق بذعلا اهادن نم يذلا زاف

 ةقمنم ظافلأكترغتالف

 ايرطاهلوح اوماهو اهونيز دق

 : مهل تلق لقعلا يذغت ىقيسوملا :اولاق

 ابطح هرشح يف ىظلل هلعجب

 هتفع كرت ىنعت ءرملا ةيرح

 اهرّرحت ينعي ال مويلا ةأرملاو

 ابصقلااهب تلات ذإ ةراعدلا الإ

 الف ءاقشلا جاومأ عراصت تسمأ

 ابونلا اهب اورغأ نإ عفادي ىمح
 ًاعلس تحبصأ ذإ اهتمارك تعاض

 ابغر اهب راش نإ ضرعت قوسلا يف

 مهتيلديغلا قوقحب اوبلاطو

 ابعتلا اهمسج اوعارو اهوفصنأ دق
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 اهبناج عريمل نإ ةلادعلا نيأ

 ابلس دق ضغلا هادن فيطل سنج

 لامعأو لاجرلا لامعأب اهوفلك دق

 ابدألاو نيدلا وزغت رشلا لئابح

 ابتك دق مالسإلا ةعرش يف لحلا

 ابك هيلإ عاس امف هيلإ اوعساف

 اهتناكم ىلعأ اهتمارك ىمح

 ابضغاهلجأ نم ءاهترضن داعأ

 اهبسحت سنجلا لويذ نع اهب امس

 ابطخ اهفاطعأ يف ةراهطلا ىرجأ

 هبكانم يفاوشماف مدقتلا اذه

 ابجحلا فشكي ارون قحلا اومهلتساو

 تبعل دقف  لوقلا زاج اذإ  ةيعجرملا ةقرفتلا امأ

 ليثم هل دهعي مل ًاثيع هب تثاعو ةقطنملا يف ًاريطخ ًارود

 . ثيدحلا رصعلا يف

 :«طخلا ينب اي» ناونع تحت مهضعب لاق

 نيلفاسلا نيب يلاعلا لعجت

 ًاللطاهوريص !اهومطح

 !!نيفقاواهيف ءادعألااوكرتاو

 ىرالا نست نيينسرتاوبهتما
 نحرطاتلا نيب عرست اهواك

 ةرداحمت قرأ ال: يسيعلا ةيييستن

 نيدقاحلاران عبيفطت .. .مهنم

 اورظناواوقيفأ طخلا ينباي

 !؟!نيأ حار موق دجم نم مكنيأ

 انضرعأ «ةريثك يعامتجالا يفيطقلا رعشلا جذامنو

 : نيببسل اهضارعتسا نع

 هيف لزانتي ام ًاريثك رعشلا نم عونلا اذه ْنأ :امهلوأ

 فيطقلا

 ىخوتي كلذ يف وهو «ةديدع ةينف ميق نع رعاشلا

 ةتوافتملا ريهامجلا ىلإ هراكفأ لاصيإ ناكمإل ةلوهسلا

 . ريكفتلا

 نكمي اميف بانطإلاو ةلاطإلا نم ًافوخ :امهيناث

 تايسانملا رعش

 رعش نم نوفقي يذلا تاوصأ ىلإ يتوص مضأ يننإ
 فقوملا اذه ربتعأ ال ىنتكل ءرذحلا فقوم تابسانملا

 نيكو رفا م فو للا تعتم وقشلا تايكاسلا مني

 ىدم نّيِبي ام تابسانملا رعش نم نأ نمؤأ ينْنأ ىنعمب
 هيلإ لوضولا “تدرآ ام اذعو !ةيسانملا عم نعاشلا لقافت

 يطعي لازي ال يفيطقلا تابسانملا رعش نأ وهو ءًاعيرس

 . ةريثك تارشؤم ىلع لديو انف

 تليق يتلا دئاصقلا ضعبل تضرع دق تناك اذإو

 ينْنإف اهيلإ ريشأ نأ نود ةقباس عضاوم يف تابسانملا يف

 عونلا اذهل ضّرعتت ةصاخ ةلاقم درفأ - عضوملا اذه يف -

 يف ةضيرعلا حمالملا عضب زربي ًالقتسم ًاضّرعت رعشلا نم
 ةئيبلا نع انئثيدح ىف انلق دقو . ىفيطقلا تابسانملا رعش

 بعلي يفيطقلا تابسانملا رعش نأ :ةيفيطقلا ةيرعشلا
 ءارثجألا ةنيهتو ةيبدألا ةفكرحلا ءارذإ نم ًاريظح اروذ

 راهظإ ىف لضفلا  ًاضيأ هل ناكو «ةقطنملا ىف ةيبدألا

 ىلع 1اس ةحاسلا ىلإ نيرومغملا راردتلا فكن

 .لقألا

 ةيرعش جذامن كلذ انلوق ىلإ فيضن فوسف انه اَمأ

 اهئاطعإو تابسانملاب ءارعشلا مامتها ىدم ىلع للدت

 يقيقحلا مامتهالل ةجيتن الإ كلذ نكي ملو ءاهقح

 رعشلاب دّرجملا مامتهالا ال ءالوأ ةبسانملا بحاصب

 يدع هاجر يف موحبلا معا
 رورسو ةطبغ يف يلعو

 رورس لكب مكب ح اولجس

 روطعلا تاحفانب هوجزماو



 فيطقلا

 ترانأ يصولا ىذش نم ةحفن

 يريمض يف اهتظفح ًابورد يل

 انفشتراو هعين نم انفرغ مك

 روئنملاهملعبانيوتراو

 اولنغف باحص اي بحلاهنإ

 رودصلل ةفحت سفنلاةعتم

 الم جاحلا نب دمحم اهلاق ةريصقلا ةعوطقملا هذه

 ريدغلا ديع ةبسانم يف ةليوط ةديصق نمض قيفوت يلع
 هذهب قيمعلا هناميإ نع منت كش الب  يهو ّرغألا

 .ةميظعلا ةيمالسإلا ةيسانملا

 اهيف لاق دقف رظتنملا مامإلا داليم ىركذ ةبسانم اَمأ

 : مامإلا بطاخي يدابعلا قيفش وه رخآ رعاش
 ةيحت حيبذلا لمألا ثعاباي

 ددجتم رعاش مف نم كالعل

 مفهتشيرل سيني مل كالول
 دشنت مل ءاهبامم .هتاهلو

 يرعاشم يدشلا مغنلاب تيرثأ
 يدي ىلع نايبلا تايآ تلسأو

 هغوصأ لايخلا قفأ يب تجرعو
 دحوألا كالع يف دجميًارعش

 ةقيقح ةايحلا ىلع تعلط نماي

 يدترت مراكملاو رخزت دجملاب

 اهنأك نامزلا ةيصانب تذخأ

 يدتغيو نامزلااهب حوري بطق
 ركفمو لقاعاهيف باتراام

 دشرتملرشعمةلائبحألإ

 تفجرأو حارصلا قحلا نع تهات

 دسح مف نمءافوج ةلاقمب

 تدتغاو ةقيقحلا جهو ىلع تأره

 دهوألا ضيضحلا يف حواطي ًاولش

 قعان موب لك مجلتس ىتمف

 ؟دقرفلاك ىرولل علطتس ىتمو
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 هليلو ءاجرلل قرشيس ىتمو

 دبلتملا ىسألاب فصعيل رجف
 وأ حارفألا تابسانم . ةيعامتجالا تابسانملا اَمأ

 ةديصق نم عطاقم ىلوألا نم راتخنف «حارتألا تابسانم

 ةبسانمب روكذملا يدابعلا قيفش ةئنهت يف كيبلا هللا دبع
 : وحلا هجاوز

 لايخلا رحب يف حباسلا اهَيأ

 بدألا سيفن هنم يفطصت

 لامجلا دجتساو نسحلا جانو مق

 بجعلا لعفرعشلا يفالعفي 00
 افولاعبن اي تورات ايده يإ

 نانحلا سأك يف بحلا راهصناو

 افصلا نيع يف رونلا جالبناو

 نامألا ءفد يف سنألا ثاعبناو

 بحسلاضيفبدوجلاى نمو
 نانجلا راونأ تورات يقتف

 تاهجلا لك يف راهزألا يرشناو

 نامزلا اذه يف نسحلا عيبرف

 ةايحلا يطعتسي كمادقأن يب

 بترلا ضعبمويلهيبهف

 قيمعلا قوشلاب لفحلا انيتأ دق
 لالزلا بحلا حدق انبرشو

 لالخلا دومحم رصنعلا بيط

 تسرك دك ارسجتشلا نديعي وسو
 هذه يماوعلا ناندع ديسللف «حارتألا تابسانم اَمأ

 ديعس دمحم لحارلا رعاشلا نيبأت لفح يف تايبألا

 : يشجلا

 اموسج لاجرلا بدني نمل لق

 الوهج لظت مك هللا كرمع
 اسوفن لاجرلا ب دنتامتإ

 الوقع يكبتو ىذشلا تارطاع



 يدي

 انعرجو ىسألانضماذإف

 اليبو قارفلا ىجش نم ًامقلع

 انيلعهتبأ ىدرلانألف

 اليمزإ ىوهلا لمحي ًارعاش
 ملنإومايهلاو دجولل شاع

 اليدب راخفلاهرثن نم غبي
 امل بردلا نع ةوطخ دحي مل

 الوكن تداعو ىطخ تدرت نأ

 لاجر ناوهلا لحوم يف رخ

 الوحو ةيحلاةياغاوبسح

 ًاراغص قيرطلا ىلعاودرتف

 الوزي نأ اخ ماش دوطلا ىبأو

 ابيبح هتوط ىدرلامأح يو

 الوحذهالع نم هتضاقتو

 الحف طخلا ىلع ترثكتسا اهلع

 هنت لاسركلا+ نكت انتو
 انمس نماهريضياماهحيو

 اليدنقاهباحر يف تأرول

 ىكزأو فشأ بتعم يذ حيو

 اليهم ىلع ىدنلا بابح نم
 ءاننز كيش تدع نأ يقال

 اليزه نينرلاو فرحلا نمو
 ابتع افنعملااهيأةمحر

 اليبن ليبنلا بتعم لزي مل

 يفرح رثعبتاذإينملتال

 اليثم ناهف يمقرمابنوأ

 يسللغيو ءاثرلا نقتم يل نبأ

 اليوع جضي لجرم يمد يف

 انفةديصقلا نسحي نم نإ

 اليلغ عولضلا سملي نم ريغ

 خيشلا هللا دبع اهاقلأ يتلا تايبألا هذه كلذ نمو

 فيطقلا

 : يحيدقلا نيسح خيشلا يلع هقيدص نيبأت يف

 اناحيرو ًاراهزأ هنيشم برد

 انانفأو ًاجيزاهأو ًابعالم

 الوجه م فاخمور انيمسامي

 اناّمرو ًابانعأو ًانيتو اخوخ

 ًاضصق انقشع نم تأر تاقسابو

 انآطشو ءاهانعرز مك ًارهنأ

 انتودغ حبصلا يف ىعو ام اهمنيفإو

 اناوجن ليللا مالظ يف ىعرألإ
 هتّضغ حاراناقس مك ًالظنحو

 اناولأ ءازرألا نم قاذأمكو

 ديبًاديهانعطق ًاريرهمزو
 انافوطو اريصاعأو ًافصاوع

 ةمركم تبنج ام !دمحم ابأ

 انادن بحلاةادغ تنخاالو

 تئتفام جوهلا تافصاعلا نم رمع

 اناميإو ًامزع ينعسوت تنأو

 ينرشنيو ينيوطي بطخلاو تب مك
 اناسنإ ناسنإلا ينب نم يل تنكف

 لثم نم بحلا يف ام عورأ تبرض

 اناص نمو ىفو نم مركأ تنكر

 هكلسم بابحألا يف رع انقيرط
 انارسم بابحألا كردأامف ءانرس

 انتلحر هوكشت ام رخصلا نم هيف

 انايزم يضريامرخفلا نم هيف

 رتوالو سأك الههنرهس ليل

 انآرقوًاجاهنم هانولت رعش
 ًاروص اهقوف انمسر بوردلا لك

 اناحشأو اديسشاتأو انحالاب

 ' انتبابص هانرعأ ريدغلا ىتح
 اناميه تاب ًاريدغ تيأر ىتم



 فيطقلا

 :اهنمو

 انسلجم بابحألا مظتنا اذإ ادغ

 انابشو انابيش سنألا دهدهو

 يعم نوكت الأ ًابجع اورصبأو

 اتايبتو ًاحاضيإ ينوبلاطو

 ينحرجت نيكاكس ؟لوقأ اذام

 انادرأ كادرأ امو ؟لوقأ اذام

 ىلق كنم تيفلأ امو ؟ًاردغ لوقأ

 انارجه تعمزأ امو ؟ارجه لوقأ

 يرظن يف ءوضلا تنأو ؟باغ لوقأ

 انابام بيطلا كنمو ؟ناب لوقأ

 ينعواطي ال يناسل ؟تاف لوقأ

 انايازر تلج دقو ؟تام لوقأ

 ةحراج لكهاوه شيعت نماي

 انانحتو ًاقاوشأ هايحتو ينم

 هعطقأ تئج ًادهع !دمحم ابأ

 اناركذ هيف ييحأ تامركملل

 هاوضف ابرد يل تدعاذإًادغ

 اناحيرو ًاراهزأ بردلا تبنأو

 اهفطاوع احيفلا نم ينتعلاطو

 اناتسب تممياهنيتاسب نمو

 اهرهازأ نم ًالالس نفطقأل

 انامزأو ًانامزأ رطعلا عزوت

 اهقنور قاشعلا نتف ذإ ىتح

 اناونع قوشلا باتكل اهتريص

 هذهيب قيلي نأ نكمي ًاقيلعت كانه ْنأ نظأ الو

 ًافرشم ًاجذؤومت لكمت كش الب ىهف «ةغئارلا ةديصتقلا

 :كيدجلا ينيظقلا تابسانملا رمبشل

 ىهاكفلا رعشلا

 الو هيف رعش ال هرعشلا اذه نأ ضعبلا ىريدق

 فدو

 نأ الإ .حرملاو «ةيلستلل ًامظن هنوك ودعي ال ِهّنأو «نف

 نكمي ال يأرلا اذه نأ وه «هيف بير ال يذلا «عقاولا

 . ةّماع ةروصب يهاكفلا رعشلا لك ىلع هقابطنا

 ءًاقدصو ةيدج يهاكفلا رعشلا يف سملن دق انّنإف

 رعشلا نأ كلذ ىنعيو !!!رخآ رعش ىف هسملن الدق

 نيكل + ىشنإى داملاو ةيدحلا نما نفاعتلا فضقلا
 ةيرعشلا تاناعدلاب فرع يذلا ىفوكلا يس

 ْ : ةريثكلا

 يسفنلتلقدقلو

 شيرعلاقوفانأو

 شيعلا لكأ نسحأاهيأ

 سين نمعجمستعفلا لتسكأمأ

 ننيصف لل ىجتسي اجا

 شيضشووريرطص

 يئإدوجوملانملك
 قردأ كتنيست اوت نككم

 يف حافكو رقف ةايح « يفوكلا دمحأ ةايح تناك دقل

 قدصب كلذ نع رّبعت تايبألا هذهو « شيعلا ةمقل ليبس

 .«يضام يبأ» باسح ىلع تناك نإو ؛ءالجو

 يهاكفلا رعشلا نم ريثك يف ًايعامتجا ًادقن دجن دقو

 ىف فسويلا نسح لوق كلذ نمو .ًاضيأ ىفيطقلا

 ْ : «ةيراقعلا»

 برتلا نم ينجي مك يراقعلا لس
 !!بتكلا نم ءابنأ قدصأ «كيشلا»ف

 مدق هل يشمت ال يعسلا كرابم

 بهذلا نم «ًاراتمأ» عرذتلالإ

 تبتك ةحورطأ هل «كوكصلا» يفو

 بدألا نع ينغي ام «ططخملا» يفو

 هبراش باحصألا ىدتنم يف رد نإ

 بيبحلا ةموظنم «ةحبس» تحولو

 ةليازم نم ًاءزج «كلسبلا» حبصأو
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 هفّرعُت ال صخش رعسلا ددرو

 بنشلا يذ «لالدلا» ىوس «تلأس اَمِإ

 لجر نع تاحاسلا فشكتت كانه

 بخي مل نيمثتلا يف براجتلا مج

 (نجلا كيد» ةصق :فداهلا ىهاكفلا رعشلا نمو

 ًادقتعم هللا ةيعولا نمر يضم اهبق علف فلا

 نم نيريثكلا ناهذأ يف ًابسار لاز امو ًابيرغ ًايعامتجا
 :اهنق لوفي نسلا رايك امينمالا و ملحسلا ان
 روذلا نيب دبرعي ل يللا

 رونئلابهقزمت سانلاو

 هرزئمب نوكلا فليو

 ردوا هضم يمارتلا ئشنسم
 انم ىأرم ىلع كانهو

 رورغملاك ىداهتي حبش

 انعمسمب تاوصألا ىدهو

 [كك يو ةتلتنم تع طش

 روعسملاك عراصي كيدلاو

 هينيعب توملاقيربو

 روما ركع ك ماش
 اهتوطخ عبتنانيشمو

 ريسيت يف ثيثح وطخلاو

 روسلاب الج عانيفختو

 انتراج تراص كلانهو

 روجهملا يحلابو «نمألاب
 [اتاحح نأ اشكنإ حملتمل

 رولكس نا اتتلت يحدنع وأ

 ًانديجتلا ةعل راع فيد تنتخشلأ

 ريمه ة كلاي ئىفعست ة«منتأو

 الح يِفلاسي ئفقيدصو

 ديس لن يصتلا تواكب

 مكهيفتلاب كيت ؟ اعدات

 (روطاسلاب) هيأزج تلصف

 اهنم لجو ىلع هتسد

 ريسعت الب برتلا ليهأو

 :انتلاخل لاحلاناسلو

 روذلنملاب يرذن ذفن دق

 يردتول لعفت تناكام

 !؟روسلا فلخ بقاري ناك نم

 اهتأش ىلإ ءاطمشلا انرعاش ةراج تفرصنا امنيحو

 «هبحاصو انرعاش ماق !!اهرذن ذيفنتل هللا اهقفو نأ دعب

 لب ةريفحلا نم «نجلا كيد» جارختساب .هقفاري يذلا

 ىلإ ايعد امنإو ,ءكلذب ايفتكي ملو !هلكأو هخبطو
 اذه ةصق نع امهلأس يذلا «ديز ابأ» امهراج امهتبدأم

 كيدلا ثيدحب  يأل دعب  هناربخيف نيمسلا كيدلا

 . . .ناجلا نم نيدلاب ىلوأ امهنأ هل انيبيل «نآلملا

 انبحاصل لوقلارسأف

 نآلملانيدلاثيدحي

 انه سانلاعيمجوانإ
 ناجلانم كيدلاب ىلوأ

 ىلعف نع كبسح لأستال

 !؟يناوغأ اذام !يبراي

 يناسلو يبلقب بعرلاو



 فيطقلا

 يناولأب فوخلاراط لب

 اموي يناوغأس يلبيإ

 يناثلا يف ببست كيدلاو

 يبر يبر :وعدي ىضمو

 !!يناجلا ىلع بوتت ؟تنأ نم

 .ةهاكفلا درجمل لاقي ام ىهاكفلا رعشلا نم كانهو

 «ةينابلا نيع» ىثر امنيح دومحم ىضر بيبح هلعف ام هنم

 يتلا مهباقلأب مهضعب ركذ لب اهداّؤر ءامسأ ركذب ماق ذإ

 :اهنم لاق . .اهب نوزبانتي

 انانتنم اهدقفب_اندقفف

 اءاقدصأ _اهدقفب_اندقفو

 اءععفولااوناصو اندواوعرو

 مَمسملا كاذ «بارغلا نبا» نيأ

 «اءايض» ىّمسملا نيأ لب «ًايداش»

 سلا»و بذهملا «برض وبأ»و

 اءعيعاهيف نومئاعلاو «رحا

 اهيف ةصيبخلاو «نايلع»و

 ىئانت فيك !نيشعابلا» ىوهو

 سلا قرغ اذإ «يدانلا» ىّمع نباو

 :هل ًاقيدص ًايتاعم «مهضعب» هلاق ام كلذ نمو

 ىقالتلا لجأ نم سفنلا تنمأ

 اراقثحا الإ ىئنتيطعأامف

 روصلا يف دجي مل ىنعملا اذه ريوصت دارأ امنيحو

 :هلوق الإ ةيقارلا يناعملاو ةينايبلا

 دومحم بيبحع
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 (*)ليصافتلا ضعب

 - ءاملعلا ىتحو ءابدألاو نيفقثملا ةنسلأ ىلع عاش

 فجنلا) اهنأ فيطقلا ةقطنم يف ةماعلا نع ًالضف

 .(ىرغصلا

 يركفلا ةقطنملا خيرات يف نيثحابلا ضعب نودو

 ىندأ نودب مهتافلؤمو مهثاحبأ يف ةلوقملا كلت يبدألاو

 .اهتيعقاوو ةلوقملا ةحص يف قيقحت

 فجنلا نيب ةنراقملا ةلاقملا هذه ىف ىضرغ سيلو

 يتلاو ةنس فلا دلي ةعيرشلل ةنملعلا ةرضاحلا فرشألا

 تجتتنأو نورقلا ّرم ىلع ءاملعلا فالآ اهيف جرخت

 ىف لئاسرلاو ثاحبألاو بتكلا نم فالآلا تارشع

 فيرشلا ثيدحلاو ةفسلفلاو مالكلا ملعو هلوصأو هقفلا

 نع ًالضف همولعو ميكحلا نآرقلا ريسفتو همولعو
 مهر يبرعلا رعشلا ءامس يف اوقلح نيذلا ءارعشلا

 .نيقلفملا ءارعشلا تارشع

 ةيملعلا فرشألا فجنلا دهاعم نع ثدحتن نلو

 بتاكم ددعن نلو ءهيسردمو ايلعلا هتساردو هسرادمو

 . ةماعلاو ةصاخلا فرشألا فجنلا

 ىف ةيبدألاو ةيركفلا ةايحلا نع نوكيس انثيدح نكل

 انظف قرشألا فجنلا تارمث نم ةرمث ىهو « فيطقلا

 انتحاس باب ىف اهعرز اولواحو ةيضبلا هه ني فارلا

 تارمث ةيقب عم ىقالتن ًائيش جننت اهلعل ةيبدألاو ةيملعلا
 . يمالسإلا ملاعلا عاقب فلتخم يف فرشألا فجنلا

 ةماملإ ملن نأ انلواح اهقح فيطقلا سخبن ال ىتحو

 ربع يبدألاو يملعلا ةقطنملا خيرات ىلع ةزكرمو ةعيرس

 اهتقارع ىلع ةيخيراتلا دهاوشلا نم ديدعلاب فيطقلا رخزن (*)
 ثادحألا تايرجي ىلع يوقلا اهريثأتو اهءاريجب اهتالصو

 نماثلاو عباسلا نرقلا يف فيطقلا ءانيم ناك دقف «ةيخيراتلا

 يف ةيراجتلا ئناوملل ةبسنلاب ةيسيئرلا باطقألا دحأ يرجهلا

 ةريزجلا طسوو قرش ةراجتل يسيئرلا رغثلا ربتعيو «جيلخلا

 ةوقلا يه رماع ينب نم ةليبق روفصع ونب تناكو «ةيبرعلا
 ةيرحبلا ةوقلا امأ «لخادلا نم ةيبرعلا ةريزجلا قرش ىلع ةرطيسملا

 سيق يريزج كلامم يدبأ يف تناك دقف جيلخلا لحاوس ىلع

 . جيلخلا لخدم يف نيتعقاولا زمرهو
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 ىلع ءوضلا نيقلم «ةيملعلا اهتايحل نيخرؤم «نورقلا

 خيرأتلا انفده سيلو .نورقلا ربع ةئيضملا اهتاقلح ضعب

 ةيملعلا موجنلا فاشتكا لواحن لب «يخيرأت وه امب

 اهبذاجتو اهعاعشإ بابسأ ىلع ءوضلا طيلستو ةيبدألاو

 نحنو ىسنن ال نأ هضورفم لب لوقلا ةلفان نمو

 ةئام لبق ةيسايسلا ةقطنملا ةيفارغج نأ خيراتلا ربع ريسن

 ؛ ةيبدألاو ةيملعلا اندفاور يف رثألا لك رثألا اهل ناك ةنس

 ناك امم ءازجأ ةثالث نم ًاءزج فيطقلا ةقطنم تناك ذإ

 امك ينيرحب ال ينارحب اهيلإ ةبسنلاو نيرحبلاب ىمسي
 ةلماك ةيرحب نولقنتي ءابدألاو ءاملعلا ناكو .عاذو عاش

 ا ا ا حولا

00 00 

 .ءاسحألاب نآلا فرعي ام اهتدعاقو رجه ىلإ ةفاضإلاب

 ءارعشلاو ءاملعلا

 اوبسن نيذلا ءارعشلاو ءاملعلا ءامسأ  ًايبسن  ةريثك

 .فيطقلا اهتمصاع وأ .طخلا ةقطنم ىلإ

 ام دشحي نأ ةقطنملل خرأ نم ضعي صرح دقف

 مسالا اذه مض يف حماستيو ءامسأ نم هدي تحت عقو

 ضعبلا نإ لب «ءارعشلا وأ ءاملعلا ةمئاق ىلإ كاذ وأ

 يملعلا ىوتسملا عم بسانتت ال ةيملع ًاباقلأ ىطعأ

 ةيملعلا ةنامألا نأ ًايسانتم ًاطيرفت وأ ًاطارفإ مجرتملل

 امك ءيش لك دصري نأ فلؤمو ثحاب لك ىلع متحت
 هتابغرو ةيصخشلا هلويم ةباتكلا ءانثأ هنع دعبي نأو ءوه

 . ةيتاذلا

 ىلع فيطقلل نيبستنملا مجارت ىلع ةعيرس ةرظنبو

 مالسإلا ردصو يلهاجلا رصعلا طاقسإ عم  روصعلا رم

 عباسلا نرقلا ىتح نييسابعلاو نييومألا رروصعو

 دجن مئاوقلا ضعب بسحو ءارعشو ءاملع نم  يرجهلا
 .نيتئاملا براق مهددع نأ

 نم لئاهلا مكلا اذه ىلع ضارتعا انل سيلو
 يمهابن ةفلؤم افولأ اوناك مهنأ ىنمتن لب ءاملعلاو ءارعشلا

 فيطقلا

 خيراتلا لبق - يسايسلا خيراتلل مهدصرنو نامزلا مهب

 تلفح ام ىلع ةعيرس ةرظن قلنلف .ًابهر وأ ًابغر فيطقلا

 تبجنأ ام ىرنو ءاملعلا نم ةرخأتملا ةعبسلا نورقلا هب

 لوقن مث نورقلا هذه لالخ يملع ثارت نم فيطقلا

 نماثلا نرقلا

 ءاملع نم ةعبرأ اهنم ءامسأ سمخ نوخرؤملا تبثأ

 ظفح عم مهو ؛ءاملعلاو ءارعشلا نم سماخلاو نيدلا

 خيشلاو «دشار نب نيسح خيشلا :- ةيملعلا باقلألا

 نب نسح نب يلع خيشلاو .ءبيبش نب هللا دبع
 «يبأ نب نيسح نب فسوي خيشلاو «نامثع نب رفعج

 .حنلا يلع نب نسح خيشلا مهسماخو

 ا ام و

 ناك فيطقلا راثآ نم أرثأ ظفح كلذبو حنلا راعشأ نم

 . ًاعئاض

 ةلسلس يف عقو نم مهنمف نورخآلا ةعبرألا امأو

 هنأب فرع نم مهنمو «يبأ نباو دشار نباك تازاجإلا

 .ينارحبلا جوتملا نبال ذيملت

 اتلا نرقلا

 رشاعلا نرقلا

 ملعلا ءامس يف يفيطق مجن عطس نرقلا اذه يف

 نم هب هونملاو «فيطقلا ةرخفم قحب وهو «ءاملعلاو

 لفاحملا يف ةدمتعم تلاز ام يتلا هتافلؤمو هملع لالخ

 .ءاهقفلا نيب سرد لحم هؤارأو ةيملعلا

 . يفيطقلا ميهاربإ خيشلا وهو

 ملعلا اذه ريغ تازاجإلا وأ خيراتلا بتك ركذت ملو

 فيطقلا ىفكيو نرقلا اذه ىف ءارعشلا وأ ءاملعلا نم

 .اذه اهملاع



 رشع يداحلا نرقلا

 ًالمف هرعشب يطخلا رحبلا وبأ نرقلا اذه يف قلح

 نيرحبلا يف ةيبدألا لفاحملا يف بدألاو رعشلا ايند

 . سراف دالبو ىربكلا

 ةكرحلا خيرات دصري وهو ثحابلا عيطتسي الو

 لهاجتي نأ ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا ةقطنم يف ةيبدألا

 مسا ةقلفملا هتيرعاشب عفر يذلا يرقبعلا رعاشلا اذه

 .ًايبدأ فيطقلا

 ةرسأ نم ءاملعلا ضعبل ءامسأ نوخرؤملا رطس امك

 هل تبثأ يذلا نارمعلا نيسح خيشلا مهرهشأ نارمع لآ

 .فيطقلا ءارعش هباتك يف ةديصق نوهرملا يلع خيشلا

 رحلا هل مجرت يذلا يفيطقلا يلع دبع خيشلا مهنمو
 يف راونألا علاطم هباتك نع لقنيو لمألا لمآ يف يلماعلا

 .ةعيرذلاو ضايرلا بحاص هل مجرتو ةيادهلا

 رشع يناثلا نرقلا

 داج دقف فيطقلا ةقطنم ىلع ًاميرك نرقلا اذه ناك

 اورانأو بدألاو ملعلا روحب يف اوحبس لاجرب اهيلع
 .مهرعشو مهملعب ةقطنملا خيرات سورط

 هللا دبع خيشلاو ؛يباقملا دمحأ خيشلا مهزربأ

 يف طخلا رعاشو «بيبح نب يلع خيشلاو «يكيوشلا

 «يباقملا دمحم خيشلاو «حداملا جرف خيشلا نرقلا اذه

 بيذ وبأ فسوي خيشلاو «يدوراجلا رصان خيشلاو

 . ملاعلا رعاشلا

 ةسردملل ةيقيقحلا ةيادبلا يرظن يف وه نرقلا اذهو

 نأ دعب فيطقلا عوبر يف اهاياظش ترئانت يتلا ةيملعلا

 .اهساسأ اورفحو قباسلا نرقلا ءاملع اهل دهم

 رشع ثلاثلا نرقلا

 يف فيطقلا ةرضاح مهب ترهدزا غباونب رهدلا داج

 قباسلا نرقلا عم لصاوت يذلا رشع ثلاثلا نرقلا

 .رشع عبارلا نرقلا ىلإ ةلعشلا لصوأو

 لثم مالعألا نم ةلث نرقلا اذه تانسح نم ناكو

 فخري

 نب دمحأ خيشلاو «تافرع لآ برع نب ميهاربإ خيشلا

 خيشلاو «نارمعلا روصنم نب دمحأ خيشلاو «قوط

 خيشلاو «ريهشلا رعاشلا يتوراتلا نوهرم نب نسح

 رابجلا دبعلا ناميلس خيشلاو ءيناوفصلا نسح
 «يئانيملا رابجلا دبعلا ناميلس خيشلا هنباو «ءيطقسملا

 زيزعلا دبع خيشلا رعاشلاو «قوط نب هللا فيض خيشلاو

 يلع دبعو «رابجلا دبعلا يلع دبع خيشلاو ,يشجلا
 هللا دبع رصعلا اذه يف فيطقلا ءارعش خيشو «ينوراقلا

 خيشلا فيطقلا يف هرصع ءاملع خيشو ؛ةبهذلا
 «يماوعلا ىيحي خيشلاو «رابجلا دبعلا يلع نب دمحم

 لام نب دمحم ديسلاو ءيكيوشلا قوزرم خيشلاو
 .لفلفلا هللا لام نب دمحم ديسلاو ءموصعم نب هللا

 رشع عبارلا نرقلا

 نورقلا يف ةظوحلم نكت مل ةزيمب نرقلا اذه زيمت

 ةصاخ ءاملعلاب ًارخاز هلئاوأ يف ناك ذإ ةقباسلا

 نمم ءالؤه بلغأ ناكو ءةهاقفلا يوذو نيدهتجملا

 قحب وه يذلا قباسلا نرقلا يف هرمع نم ًارطش ىضق
 . ةقطنملا يف يبدألاو يملعلا راهدزالا انرق هلبق يذلاو

 دقعلا دعب ةصاخو نرقلا اذه فصتنم دعب امأ

 اهب قبي ملو «يملعلا فيطقلا قيرب أفطنا دقف هنم عباسلا

 ةفش نالبي ال نادرف وأ درف الإ نانبلاب هيلإ راشي نمم
 .ًاعيبر ناقلخي الو يداصل

 ءاملع ذاتسأ وه ناعط لآ دمحأ خيشلا ناكو

 دقو .اهيف ةيملعلا حورلا خفانو نرقلا اذه يف فيطقلا

 رفعج خيشلاو ءحلاص دمحم خيشلا هنبا هيدي ىلع ذملتت

 خيشلاو «قوتعملا هللا دبع خيشلاو ؛يرتسلا يماوعلا

 .رمنلا دمحم خيشلاو «يدالبلا يلع

 خيشلا  ًاضيأ  نيزربملا رصعلا اذه ءاملع نمو

 نباو معلا نايزينخلا نايلعلا ناخيشلاو ءردبلا يلع نسح

 يلع خيشلاو «رابجلا دبعلا نيسح دمحم خيشلاو ؛هيخأ
 حلاص دمحم خيشلاو ؛يماوعلا دجام ديسلاو «يشجلا

 .يحيدقلا يدالبلا نيسح خيشلاو «كرابملا
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 ةقطنملا يف ةيملعلا ةريسملل ليلحت

 ةعبس لالخ ةيملعلا ةقطنملا هوجو انحفصت نأ دعب

 نأ الإ ثحابلا عيطتسي ال يبدألاو يملعلا اهطاشنو نورق

 : يلاتلاك يهو عبتتملا ىلع ىفخت ال تاظحالمب جرخي

 يضقي يعرشلا بجاولا نأ عم ملعلا نأ :ًالوأ

 ةلجسم ةمالع راص  ةنكمم ةعقر عسوأ ىلع هرشنب

 ءانبأ ىدل راصو ليج دعب ًاليج ءابآلا نع ءانبألا اهثراوتي

 دب ال ةينيدلا مولعلا بلطي نأ ديري نم نأ ًافرع ةقطنملا

 . ةينيد ةيملع ةرسأ نم نوكي نأ

 مهلحم اوذخأيل مهدالوأ ةئشنت ءاملعلا ّمه ناك دقف

 دجن ال كلذلو ايندلا هذه نم مهليحر دعب عمتجملا يف

 الإ مهللا ؛ليوط يملع دادتما اهل سيل ةرسأ نم ًاملاع

 هتلاد مدختسيو ءايرثألا ءاهجولا نم هدلاو نوكي نأ

 ىلع ملعلا هنبا ىقلتيل كاذ وأ ملاعلا اذه ىدل ةيهاجولا

 . هيدي

 نوملحي ال ةطسوتملا ةيعامتجالا ةقبطلا ءانبأ ناكو

 وأ «(باتك) يف ًاملعم وأ ًابيطخ مهنبا نوكي نأ نم رثكأب

 .ءاملعلا وأ راجتلا دحأ ىدل ًابتاك

 ةءهرق وأ ةسارد زواجت ءالؤه ىلع ًاروظحم ناكو

 فيطقلا ةقطنم ءاملع بلغأ نأ ظحالن كاذو اذهل

 «ةينيدلاو ةيملعلا ةساردلا تركتحا ةيثارو ةيملع رسأ نم

 ةمامإو ءاتفإ نم عمتجملا يف نيدلا لاجر فئاظوو

 دوقع قيثوتو داشرإو ظعوو ةباطخو ءاضقو ءةالص
 . خلا

 ةقطنملا مهعم ترسخو ءاملعلا كئلوأ رسخ دقلو

 ًاروصحم بدألاو ملعلا لظ ثيح ءراكتحالا اذه ءارج

 ةحاس ىلإ جرخي ال اهراوسأ نمضو رسألا كلت يف

 لوادتي ًاطيحمو ًابيدأ ًاعمتجم قلخيل «هتاقرطو عمتجملا
 شاعم بسكي وهو «ةيبدألا اياضقلاو ةيملعلا لئاسملا

 .ةيملعلا رضاوحلا يف لاحلا وه امك هموي

 لظ تابتكملاو بتكلا نإف قبس امل ًاعبت :ًايناث

 ءاملع تافلؤم نم اهيف امب فلسلا نع فلخلا اهثراوتي

 فيطقلا

 جاردألا سيبح تافلؤملا كلت رثكأ لظو ءرسألا كلت

 اهفلغتو «ةثعلا اهيلع تاتقتو ةعيبطلا لماوع اهفلتت
 ءاهتنا دعب ةصاخ .«توملا ىتح اهتجسنأب توبكنعلا

 ملعلا يف ًادهزو ءرسألا كلت يف يئاملعلا لسلستلا

 ريغ يديأ نيب ملعلا راثآ دوجو نم ًافوخو «بدألاو

 يف ةعابلا يديأ هتفقالت ةكرعملا هذه نم اجن امو

 يف اهبرغو ضرألا قرش ىلإ اهضعب لصوو تاكرتلا
 يدايأ هتبهتنا وأ .فيطقلا ةقطنم ءانبأ نم نايسنو ةلفغ

 .ًاناودعو ًاملظ ليللا صوصل

 تاونس رشعلا يف عباطملا تارادصإل عباتملا ىريو

 لصي ام رشن هقتاع ىلع ذخأ ًادومحم ًاهجوت نأ ةريخألا

 مهلاثمأ هللا رثك  هجوتلا كلذ باحصأ يديأ ىلإ

 ءاهقيقحت دعب ةقطنملا ءاملع تافلؤم نم  مهقفوو

 .نيرصاعملا تافلؤم رشنو

 يف ةقطنملا ءائبأ تافلؤم دصري حار ضعبلاو

 هنمضت ام وأ «ةيمالسإلا رضاوحلا يف ةماعلا تابتكملا

 دادعتب ةصاخلا بتكلاو مجارتلاو بتاكملا تاسرهف

 .ةعيرذلاك تافلؤملا

 ةقطنملا ثارتب نيمتهملا سوفن يف ةينمأ ىقبتو
 نم ةصاخلا تابتكملا باحصأ حتفي نأ يبدألاو يملعلا

 نيئحابلل تابتكملا كلت باوبأ ةيملعلا (تاتويبلا) ءانبأ

 تحت يتلا ةنامألا لايجألا ىلإ اودؤي نأو «نيققحملاو

 نيب دوجوم وه ام ىلع مهتيماظع ئكتت ىتح مهيديأ
 . سائلا يديأ

 مهفلس ثارت نأ مهمهوت ثارتلا سارح دعبيلو

 مايألا هرشن دعب اوعديلو ءفلأ ام لضفأ هنأو مهل كلم

 .هلضفو هتدوج يف اهتملك لوقت

 امك  ىنبت ءاملعلا ضعب نأ ثحابلا ظحالي :ًاثلاث

 ضعبلا ناكو «سرادم حتفو سيردتلا  مجارتلا لوقت

 .لوصألاو هقفلا يملع يف جراخلا ثوحب يقلي

 ىتح وأ تامدقملا سيردت نع ثحبلا انينعي الو

 ةريسلا يف تاملسملا نم كلذ دوجو نأل حوطسلا مولع



 فيطقلا

 . نيدهتجملاو ءالضفلاو ءاملعلل ةيملعلا

 ثحب سرد دوجو نم ققحتلا وه انينعي ام نكلو
 ءامسأ ىلإ ةراشإلا مدع عمو  ةقطنملا يف جراخلا

 -تدجو نإ  تارضاحملا كلت تجرخ لهف  اهنيعب

 ملعلا رضاوح ىلإ ةلحرلا نع اونغتسا نيدهتجم

 ؟داهتجالاب دحأ يأل

 تبتك لمج ضعب ىوس كلذ ديؤي ام انيديأب سيل
 يف ثحبلابو .هاركذ وأ كاذ وأ ملاعلا اذه ةريس ىف

 كلت تدجو نإو  قطنملا لهأ ريبعت بسح - جراخلا

 حوطسلا ةسارد اهنأ هيلإ تلصو ام لج ناكف قيداصملا

 . (ايلعلا تاساردلا) كلت باحصأ دي ىلع

 بلغأ نإف . كلذ سكع تبثت مجارتلا بتك نإ لب

 يف سرد نمم ةلقلا الإ زاريشو ءالبركو فجنلاو

 . تامدقملا  ةقطنملا ءاملع دي ىلع  ةقطنملا

 بلط ىلإ لحر نأ دعب الإ مهنم زرب نم زرب امو
 ملعلاب ًاجوتم اهنم داع مث رضاوحلا كلت يف ملعلا

 .تازاجإلاو تاداهشلاو ةليضفلاو

 ىدصت نم ءاملعلا نم ةلق نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 نيسح خيشلا مهنم ناك ءًافنآ روكذملا لكشلاب سيردتلل

 رصان خيشلا هرصاعمو ءرشع يناثلا نرقلا يف يزوحاملا

 نب دمحأ خيشلا رشع ثلاثلا نرقلا ىفو .يدوراجلا

 خيشلاو «نارمعلا دمحأ خيشلا هذاتسأو «قوط

 «ناميلس خيشلا هنباو «رابجلا دبعلا دمحأ نب ناميلس

 ةرسألا دج كرابم خيشلاو «ينوراقلا يلع دبع خيشلاو
 . يماوعلا ىيحي خيشلاو «ةفورعملا ةيملعلا

 .هدلاوو «يدالبلا نيسح خيشلاو «ناعط لآ دمحأ

 هللا دبع خيشلاو .«يزينخلا نسح وبأ يلع خيشلاو

 .رمنلا دمحم خيشلاو .قوتعملا

"14 

 كلتو ةقطنملا يف ءاملعلا كئلوأ دوجو عمو

 اهنارجب برضت تناك ةيمألاو لهجلا نأ الإ سرادملا

 - سرادملا كلت نأ ذإ ؛اه هرقو اهيحاوضو فيطقلا يف

 ةصوصخم ةقبط ىلع اركح تناك  ترشأو قبس امك

 ةورثلا ليلدب جرخ ام الإ مهريغ ىلإ ىدعتت ال سانلا نم
 . ةهاجولاو

 ربنملا دوجو الول هنأ انررق اذإ لوقلا يف غلابن الو

 ةحبرم ًاقوس تناك ىتلا ةينيدلا تابسانملاو ىنيسحلا

 :رأ ىلع( سانلا»ءاوع): نم دحأل ةاك املا ةقبطلا كلعل
 .ةيخيراتلاو ةيدئاقعلا هنيد رومأ نم ءيشب ةيارد وأ ةفرعم

 ًاضيأ ةقيقدلا ريغو ًأدج ًادج ةليئضلا ةفرعملا تناكو

 .ًانيقي ال ًاثيقلت

 ةعومجم نم اهلمجم يف ةاقتسم تامولعملا كلتو

 يف بتك نم هلكاش امو يحيرطلا بختنمو تايفولا

 عرشلا متحي يتلا ةيهقفلا لئاسملا امأ .جهنملاو ةيعونلا

 ًاجراخ ناك اهميلعت نإف نيفلكملا ىلع اهملعت بوجو
 يف ةضاضغ نوري ال ءاملعلاو ءابطخلا صاصتخا نع

 .هيقفت ريغب ماوعلا سانلا يقب ام اذإ مهسفنأ

 ءارعشلاو ءاملعلا مجارت يف ققحي نم نإ :ًاعبار

 ىلع وأ مهنم ًاريثك نأ هفقوتسي فيطقلا ىلإ نيبوسنملا
 ءازوجت فيطقلا ءاملع ىلإ هتبسن مت مهضعب لقألا
 :ثالث تاعومجم ىلإ مهفينصت متي ءالؤهو

 نيرحبلا يلاهأ نم ءاملع :ىلوألا ةعومجملا

 بلطب وأ فيطقلا ىلإ ليحرلا ىلإ مهفورظ مهترطضا
 خيشلاو «هيوخأو يباقملا دمحأ خيشلا :لثم اهيلاهأ نم

 «ينوراقلا يلع دبع خيشلاو ء«يكملا يلجم يبأ دمحم

 لآ دمحأ خيشلاو «يماوعلا يرتسلا هللا دبع خيشلاو

 . يدالبلا يلع خيشلاو «ناعط

 فيطقلا نم ًالصأ اوناك ءاملع :ةيناثلا ةعومجملا

 اوجتنأو اوعدبأو اوشاعو ىرخأ قطانم ىلإ اوحزن مهنكل
 «ةبهذلا هللا دبع خيشلاو ,يطخلا رفعج خيشلاك اهيف

 ناميلس هنباو يطقسملا رابجلا دبعلا ناميلس نيخيشلاو
 . يرئاحلا قوط نب هللا فيض خيشلاو «يئانيملا



 ال فيطقلا ىلإ اوبسن ءاملع : ةئثلاثلا ةعومجملا

 مهلهأ نأل امنإو اهنم اوحزن مث اهيف اودلو مهنأل

 وأ مهتايح لك اوشاعو فيطقلا يلاهأ نم مهتريشعو

 ناطقلا روصنم نب دمحأ رعاشلا مهنم ءاهجراخ اهلج

 خيشلاو «يفيطقلا ميهاربإ خيشلاو ؛يدادغبلا يفيطقلا

 .ردبلا يلع نسح

 فيطقلا ءاملع مجارتل عبتتملا ظحالي : اسمان

 نونيكتسي  ردنو ذش ام الإ مهلك لب مهلج نأ اهئارعشو

 يذلا فيلأتلا يف طشنيف مهنم طشني نمو ةعدلا ىلإ

 ىوس رخآ ملاع هيلع علطي الو هبتك تانازخ هيوتحت

 بجاو قح وهو هنأش نم نوعفريو هنودجمي نيذلا هئانبأ

 . مهيلع
 ىلع ًاسورد يقليف هطاشن ديزي مهنم ضعبلا ناكو

 رسألا ءانبأو هترسأ ءانبأ نم ةفرعملاو ملعلا بالط

 نم هفراعم ضعب مهضعب لسار امبرو ىرخألا ةيملعلا

 اهؤلم ةيملع تالسارم اهريغ وأ نيرحبلا ىف ءاملعلا

 نإ نيف ةيملطع هذا لم تريحا نو باتلاو جدلا

 اهضعب دصقو «سانلا عفني ام ىلإ اهنم برقأ دبزلا
 يط يف هيلإ لسرملا نم ةيملع باقلأ ىلع لوصحلا

 فرعي ام دصقب وأ «ةياورلاب ةزاجإ بلط وأ ؛هل هباوج
 عم عارصلا يف يملعلا دييأتلل وأ «يملعلا ضارعتسالاب

 . ريغلا

 خيشلا دعب نأ ًاضيأ عبتتملا ظحاليو :ًاسداس

 دحأ تيص رطي مل يطخلا رحبلا وبأو يفيطقلا ميهاربإ
 نيذه نإو ءاهريغ ىلإ فيطقلا ءارعش وأ ءاملع نم

 . ةيفيطق ريغ ءامس يف اقلح نيملعلا

 ةيفارغجلا اهتعيبطب فيطقلا نأ هدقتعأ يذلاو

 دربلاو ةنسلا مايأ بلغأ يف بطرلا راحلا اهخانمو

 ىلع اهقالغناو «ءاتشلا مايأ ةبوطرلاب عبشملا سراقلا
 ةطيحملا لماوعلا ىلإ ةفاضإلاب ًءاطعو اذخأ اهسفن

 ةيعيبطلا فورظلا كلت نأ :ةيسايسلاو ةينمألا

 ءهضرأ ىلإ ًاطوبرم يفيطقلا تلعج ةيعامتجالاو
- 

 اهذخأي وأ اهنم دحأ هذخأي نأ فاخي ءاهيبارتب اكسمتم

 فيطقلا

 «ةرماغملا نم هفوخو ةعدلل هبح كلذ نم دلوتو .هنم

 قزرو هلاوهأو رحبلاب كل ام» :لئاقلا لثملا مهنيب عاشو

 .«فيسلا ىلع هللا

 يف الإ دلوتي ال يبدألاو يملعلا غوبنلا امئيب اذه

 لذبيو «ن هرقألا هيف سفانتي «بدألاو ملعلا هلم طيحم
 يقرلاو ليصحتشلل هذجو هدهج لك مهنم دحاو لك

 ةبغرو «لاجرلا ةبلغو لشفلاو زجعلا نم ًافوخ لامكلاو
 ىساسألا لماعلا ىلإ ةفاضإلاب اذه .دولخلاو دجملا ىف

 :ةقفطسلا هدفت ىلا رجلا نهر عاببإلا يف

 جاتنإ دروتست تلاز امو تناك فيطقلا نأ ىرن اذلو

 ةكراشم اهل نكي ملو يركفلاو يبدألاو يملعلا نيرخآلا

 يف لالقتسا وأ يأر يف عادبإ وأ ةديدج ةجوم قلخ يف
 . ةيرظن

 ءاملع جاتنإ وه ةيهقف سرادم نم انيدل ام مظعمف

 .ءالبركو فجنلا وأ نيرحبلا

 نم ةدروتسم ةيمالك تايرظن نم انيدل ام مظعمو
 .ءالبركو فجنلا وأ ءاسحألاو نيرحبلا

 «يئاسحألا دمحأ حيشلاب رختفت ًالثم ءاسحألاف

 ىلع ةيملعلا اهزومر نع جرح الو ثّدحف نيرحبلا امأو
 ديسلاو .دجام ديسلاو «مثيم خيشلا :لاثمأ روصعلا رم

 فسوي خيشلاو «يزوحاملا ناملس خيشلاو ءمشاه

 ًاثيدحو ًاهقف يعيشلا ركفلا اورثأ نمم ءيروفصعلا
 : الوقع اريسفلو

 ةيملعلا ةيرقلا يف فيطقلا ءانبأل ةرضاحلا ةبرجتلاو
 . هيعدن ام ةحص ىلع دهاش قدصأ

 نسح وبأ يلع خيشلا ةبرجت تناكو :ًاعباس

 ةلث امهلوح عمتجا امدنع يطخلا خيشلا هئباو يزينخلا

 دقن يف نوقباستيو «ةفرعملاو ملعلا نولدابتي ءابدألا نم

 لضفألا غولبل مهتذتاسأو رخآلا ضعبلا مهضعب جاتن

 لبق ةذتاسألا ىلع - تضرف ةبرجت ريخ ؛دوجألا جاتنإو

 .اوعدبأف ةباجتسالاو يدحتلا  بالطلا

 ديعس دمحم ذاتسألا فيطقلا خرؤم مهنم رهظف

 خيشلا ديعس دمحم ذاتسألا عدبملا رعاشلاو «ملسملا



 فيطقلا

 هللا دبع خيشلاريدقلا فلؤملاو ءيزينخلا يلع

 . يشجلا ديعس دمحم رعاشلا ذاتسألاو « يزينخلا

 يبدألا ديدجتلا ادئارو فيطقلا ارعاش مهقبس دقو

 يذلا هرعش رشن ىبأي يذلا ءيطخلا ديمحلا دبع خيشلا

 نإ :لئاقلا لوقل ًاقيبطت «ةعيفرلا ىلوألا ةقبطلا نم دعي
 ىلع هدلخيس يذلا نأ انيأر يفو .«يرزي ءاملعلاب رعشلا

 نم جرخو هرعش عاذ نإ رعاشلا يطخلا وه مايألا رم
 جسنيسف يضاقلاو نيدلا لجر يطخلا امأو .هتيبخأ

 نادجولا نع امهبيغي ىتح هطويخ هيلع نمزلا توبكنع
 :قيعشلا

 ردصأ يذلا يشجلا هللا دبع ذاتسألا رخآلا رعاشلاو

 هيقبيس ةيرثن ىرخأو ةيرعش ةدحاو نيتعومجم نآلا ىتح
 .دولخلا ءادرب هحشويسو امهب نمزلا

 يملعلا ىدتنملا ةبرجت يأ ةبرجتلا هذه نإ

 صني امك يزينخلا خيشلا هدعاوق ىسرأ يذلا يبدألاو

 لاثمأ هيدي ىلع جرخت نمم هقدصيو هل خرأ نم

 مث مهريغو يطخلا خيشلا هنباو جرف خيشلاو نيبكيربلا
 هل يطخلا ديمحلا دبع خيشلا هنبا بردلا ىلع راس

 غوبنلا اهداور عيمج ىلع تضرف ةدئار ةبرجت قحب
 - روهظلا بحو يدحتلا لعفب  ايلاع قيلحتلاو ءاطعلاو

 اهسفن ضرعت ةفرشم جئاتن ىطعأ نإ كلذ يف ريض الو
 ىدلو اهطيحم يف يبدألاو يملعلا عمتجملا ىلع

 دبع ردصأف كلذ تلعف دقو «ىرخألا تاطيحملا

 يشجلا ديعس دمحم قلحو «ًاناويد يزينخلا دحاولا

 .بدألاو رعشلا يف امهريغو ًارعش

 - هانيمس امك  ىدتنملا اذه ىلع ةظحالم انل ىقبتو

 بدألاو رعشلا ىلع ابصنم مهمامتها ناك هداور نأ يهو

 خيراتلاب ةماملإ الإ ىرخألا ةيملعلا ثاحبألا اولفغأو

 جرخي مل ىدتنملا اذه نأ ىرخأ ةظحالمو .يدرسلا

 ةيملع ىرق ىلإ دثمي ملف ةعلقلا ةروسم قاطن نع

 ءارعشلاو ءابدألا تاتش ململيو فيطقلا يحاوضو

 حئاور تحافو جضنأو ىطعأ ناكل لعف هتيلو  ءاملعلاو

 دارفأ ىلع رصقتن ملو فيطقلا تابنج يف بدألاو رعشلا
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  راوجلاو ىبرقلا جئاشو بلغألا يف مهطبرت لئالق

 عمجت ةصاخلا تايناويدلاب هبشأ تايدتنملا كلت تراصو

 سمالو اهيلع هادص عجر ام الإ يملعلا ماعلا نأشلا

 ىلإ قرحتي عمتجم يف يبدألا فرتلاب ةوهزملا اهفاطعأ

 اوفرع مهنأ ءاملعلا ضعب مجارت يف ظحالن :ًانماث

 وأ تازاجإلا ةلسلس يف مهعوقول امإ  طقف مهريغب
 اذه ىلع مهذملتت وأ كاذ وأ ملعلا اذهل مهترصاعمل

 نكي مل ضعبلا ءالؤه نأ ةلصحملاو  كاذ وأ ريهشلا

 اوناك ءاملعلا كعلوأ نأ ىلإ انرظن ىف كلذ درمو

 قمع هييتل ليصختاأل ةكرق مولع ةبلط درس

 ملو ةيرادإ ةيزوح تامهم وأ سيردتو ةسارد نيب وهو

 .(ًالصحم) تازوحلا فرع يف دعي

 (نيلصحملا) ءاملعلا نم اهب سأب ال ةبسن :ًاعسات

 اورداغ يملعلا مهليصحت دعبو فيطقلا ىف اودلو نمم

 .ىرخأ قطانم ىلإ ةقطنملا

 تناكو ةرهاظلا هذه اذامل :انه حورطملا لاّوسلاو

 ؟مهدوجو ىلإ ةسام ةجاح يف ةقطنملا

 تلازام ىتلا فاقوألا انينغتو كلذ دقتعن ال

 ةقطنملا يضام يف شبنلا نع ءاملعلا دالوأ ديب ةدوجوم

 . يداصتقالا

 ينمألا عضولا بابتتسا مدعل ةرجهلا تناك له نذإ

 ؟يسايسلاو

 ببسب فيطقلا ةقطنم ىلإ نيرحبلا ءاملع ةرجه

 اذه قنفنت - ًاميدق هيلع ًاحلطصم ناك ام بسح  (نتفلا)

 .اضيأ تبسلا

 باحسنا يف ببسلا (نيرصاعتملا عارص) ناك له



 نل

 اهيف ىقلي قطانم ىلإ ليحرلاو ةهجاوملا نم ضعبلا
 ؟مارتحالاو ريدقتلا

 يفام عم كلذ .ضعبلا ةرجه ببس ناك امبر

 معدي ام دوجو مدعل ؛كلذل نانئمطالا مدع نم سفنلا

 .ًامئاق ًالامتحا ىقبي هنكلو ءانيديأب ببسلا اذه

 بابسأل تناك تارجهلا هذه نأ هدقتعن يذلاو

 كلت يلاهأ لبق نم ءاعدتسالا متامإف «ةتحب ةيملع

 (سانلا اودشريو لاضلا اودهيل) ءاملعلا ءالؤهل قطانملا

 ةنراقم الإ لامتحالا اذه يوقي ام انيدل دجوي ال ناك نإو

 هللا دبع خيشلا ةبلط نم ةقطنملا يف ًادتاس ناك ام عم

 . هريغو يرتسلا

 تاحومط عم بسانتي يملع خانم دوجولامإو
 انتقطنم يف خانملا اذه دقتفيو هترجه لحم يف رجاهملا

 . ءاملعلاو ملعلل بصخ ريغ انطوم تلاز امو تناك يتلا

 ًارظن ليملا لك هيلإ ليمنو سفنلا يف ىوقي ام اذهو
 ةدوجو نيرجاهملا رفنلا كئلوأل يملعلا عوطسلل

 .ةديفملا هترازغو مهجاتنإ

 ةيبدألا ةايحلا ىلإ ًاريثك قرطتلا لواحن مل :ًارشاع

 نم كلذل يفكي ام دوجو مدعل ؛اهمييقتو ةقطنملا يف

 انراقتفاو ءانيديأ نيب ةيرعشلا تاعومجملاو نيواودلا

 «ةقطنملا ءارعش راعشأ لك انيديأ نيب مضت ةبتكم ىلإ
 ىف هضعب دجاوتي يذلا احدمو ًءاثر ينيدلا رعشلا سيلو

 1 رلكتنعلا و ةموت فعلا ويواودلار كاعودسملا نع
 اوضرق ًابيرقت ةقطنملا ءاملع لك نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ربنملا ءابطخ نم ريثكو .بدألا مهضعب ىطاعتو ءرعشلا

 فلتختو .هتيب لهأو و يبنلا يف اومظن ينيسحلا

 .ًايرعش كئلوأو ءالؤه تاقبط

 ةمتاخ

 عفترت نأ يفيطق لك يعم ىنمتيو ىنمتأ ماتخلا يف

 نم يقب ام تانازخ حتفن نأو ءانسوفن نع ةينانألا

 .نيققحملاو نيثحابلل فالسألا تابتكم

 فيطقلا

 وأ ةقطنملا ءاملع تافلؤم جارخإ ىلع يديألا فتاكتتو

 سيل اهرشنو نايسنلاو لومخلا اياوز نم اهيلإ بستنا نم
 ضرألا عاقصأ يف اهرشن انيلع لب .بسحو ةقطنملا يف

 مدعل ؛ريكنتلاو لهجلاب اهقنخ نم الدب فيطقلا ايحتل
 داورو نيثحابلا يديأ نيب يبدألاو يملعلا جاتنإلا دوجو

 . ةفرعملاو ملعلا

 نإف «دارفأ ال ناجل لمع كلذ نوكي نأ دب الو

 صاخشألا جاتنإ نم ىوقأ هجاتنإ يتاسسؤملا لمعلا

 نالعإلاو ةياعدلا دوجو عم ةصاخ ءاراشتنا عرسأو

 . لمعو جاتنإ لكل نيمزاللا

 دفارلا ىه تلاز امو تناك ةيجراخلا فورظلا نإو

 تناك ةبرغلاو :ىبدألاو ىملعلا فيطقلا ناينبل ىقيقحلا
 قنا نسلم طش نلت يانا عوق ةماعلا "او

 ْ .هترولبو يبدألاو يركفلا جاتنإلا

 يف ةقطنملا ءانبأ اهردصي يتلا تالجملا امو

 سزاذملاو قيفعنتلاو نشتلا تاسيؤمو «ايلاخ زاخلا
 ةفرعملاو ملعلا رئانم الإ ؛ةيجراخلا (تازوحلا) ةيملعلا

 رعشلاو ركفلا لفاونو بدألاو ملعلا ضئارف ةماقإل
 .انادحوو تافارز

 ثاحبألاب ًايبدأ ًامعد اهمعدو رارمتسالا اهل ىنمتن

 ةيرعشلا نيواودلاو بتكلاو تاطوطخملاو تالاقملاو

 . ةيبدألاو ةيملعلا تاساردلاو

 تايهلاو تاعربتلاو تاكارتشالاب اهمعد ىنمتن لب

 كونبلا اهنم ديفتست يتلا ةيعرشلا قوقحلا نم ضعبو
 ةيملعلا ةلامتلا طيشتت يف اهفرض نأ مم. ةريخلاو ةيلطتملا

 نيعتم امم وه لب تابجاولا بجوأ نم ةقطنملا يف

 .ًاعرش

 لوقي يذلا مويلا يتأي نأ كاذو اذه دعب ىسعو لعل

 ولو (ىرغصلا فجنلا فيطقلا نإ) : فيطقلا ءانبأ هيف

 ةذباهجلا ءاملعلا نم مهتلوقم معدي ام نودجيو ءًازوجت

 نييفحصلاو نيققحملاو ةرقابعلا ءارعشلاو لاجم لك يف

 . ًاقيفر كئلوأ نسحو

 يلع خيشلا يلع دمحم



 تماقأ يتلاو نوخرؤملا اهركذ يتلا بوعشلا نم
 تعتللا راقت هروتسم ىن عيدكلا تطمن
 هدعبأف ()هلصأ يف اوفلتخا مهنأ الإ . . .(يرموسلا)

 ىلإ رخآلا مهضعب هبسنو ,("7يماسلا قرعلا نع مهضعب

 ةقطنملا ناكس نم سيل ًالصأ هنإ اولاقو "رخآ رصنع

 عل مهنا الإ ويل قيدفاولا نم لب ةيجماخلا

 ةقطنم يف هدعب رقتساو هنم رجاه يذلا هنطوم اوددحي

 نأ ىلإ (نوملد) ةراضح ىلع ىلوتسا مث نمو «جيلخلا

 زيمت يتلا هتراضح ماقأو قارعلا بونج ىلإ اهدعب رجاه

 . 20 خيراتلا لبق ام تاراضح نع اهب

 هنم اوؤاج يذلا يلصألا نويرموسلا نطوم نأ عمو

 مهنإ لوقي نم كانه نأ الإ .اذه انثحب يفانمهي ال

 (9سلدنألا ميلقإ نم لكك جيلخلا ةقطنم ىلع اودفو
 لاقي ام لكو ؛«يلج نمز هل فرعي ال ةقطنملل مهئيجمو
 ةقطنم ىلع اودفو مهنأ دقتعيو .«نيمخت درجم هنع

 ةياهن لبق اهنادلبو فيطقلا ةحاو يف اوماقأو جيلخلا
 راهدزا ةرتف ءانثأ كلذو «داليملا لبق سماخلا فلألا

 .اهيف ةيقينيفلا نوملد ةراضح

 نم ةرتف اهيف اوماقأو نيرجاهم نويرموسلا ءاج دقف
 دعب نم مهتوقب اوذخأو ءاهيف مهنأش الع ىتح «نمزلا

 اهعاضخإ مهل ٌمتو ؛ةيلحملا ةطلسلا نوددهي كلذ

 (نييقينيفلا) عاضخإ نم اونكمت امك ءاهيلع ةرطيسلاو
 ةراضحلا اوثروو ةيجيلخلا ةقطنملا لماك ىلع اورطيسو

 كلت مهدهع يف تلصوو (نويقينيفلا) اهلهأ اهانب يتلا

 تطغو «يقرلاو مدقتلا بتارم ىلعأ ىلإ ةراضحلا

 قرشلا يف تاراضحو لود  يعرم ديعوو ءنازرف برح دمحم )1١(
 .(67)ص ؛ميدقلا يبرعلا
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 قرشلا يف تاراضحو لود  يعرم ديعو «نازرف برح دمحم (9)
 .(62)ص ميدقلا يبرعلا

 . (77)ص داكآو رموس ءروشب عيدو .د (4)

 . (17)ص يبرعلا جيلخلا ١ يجعلق يردق )(

 .(51)ص «ةدوقفم تاراضح  ىسوم بزعلا دمحم )3(

 افي

 مهترطيس تطغ املثم «ميدقلا ملاعلا عاقب ىتش اهرابخأب

 ةراضح اهنيبو هتاراضح اوثروو ؛ملاعلا كلذ مهتدايسو

 يتلاو فيطقلا ةحاو يف ةدئاس تناك يتلا (نييقينيفلا)

 تناك (يبوت)و (نيراد)و (تورات)و (كنع) نأ حجري

 جيلخلا ةقطنم تارمعتسمو ىرقو ندم بناج ىلإ

 . (نييقينيفلا) دهع يف ةفورعم تناك يتلا ىرخألا

 اوشاعف نييرموسلل اهلك قطانملا هذه تعضخ دقل

 اوذخأو .مهيدل امم اوملعتو ءاهناكسب اوجزتماو ءاهيف

 ءاهب اوزيمت يتلا ةيراضحلا مهتاموقم نم ًاريثك مهنع
 اهوسدقو مهتهلآ اودبعف «ةينيدلا مهتادقتعمب اورثأتو

 هلإلاو (يكنأ) هلإلا اوفرعو «مهل ًادوبعم اهنم اولعجو
 .ةقطنملا يلاهأ امهدبع نييقينيف نيهلإ رهشأ (كزنأ)

 ةقطنم يف ةرشعبم نييرموسلا راثآ تدجو دقو

 دقف «فيطقلا ةحاو يف اهنم ضعب ىلع رثعو جيلخلا
 ةباتك اهيلع ةحول (ريبسكش) همسا راثآ ملاع دجو

 ةبيرقلا عرازملا ىدحإ يف كلذو 27فيطقلاب ةيرامسم
 . كنع ةدلب نم

 «نمزلا نم ةبقح جيلخلا ةقطنم يف نويرموسلا يقب
 فافج لماوعب ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ ترئأت ىتح

 هاجتاب ةرجهلل اهناكس نم ريثكلا تعفد ءاهريغو
 ىلإ ةريزجلا قامعأ نم نورافلا لصو نأ امو ؛جيلخلا

 ىلع مهترطيس نويرموسلا دقف ىتح «ئطاشلا
 امم ,؛ثدح يذلا يفارغميدلا رييغتلل ًارظن .عاضوألا

 نيكرات :«نيدفارلا يداو هاجتاب ةرجهلا ىلإ مهعفد

 ىلإ ىدأ امم ةدفاولا لئابقلل بهن اهتراضحو ةقطنملا
 دعب «داليملا لبق نيفلأ ماعلا يف ةراضحك نوملد ةياهن

 ودنألا لئابق هب تماق ام هباشي بيرختو تاراغو بورح

 فرعي اميف ةلئثامم بورح ىف نايرألاب ةفورعملا ةيبوروأ
 يداو ريمدت ىلإ ىدأ يذلا رمألا «ءناتسكابلاب مويلا

 : "ليلا

 )١( (77)ص ءاكليف ةريزج دمحم ملاس دلاخ .

 قرشلا يف تاراضحر لود  يعرم ديعوو «نازرف برح دمحم (؟)
 .(07)نص + ميدقلا يرغلا



 لئابق مودقو «جيلخلا ةقطنم نع نييرموسلا حوزنب
 ةيبلاغ بارخلا مع «ةيبرعلا ةريزجلا طاسوأ نم ةسرش

 ةراضح مسا نأ الإ ,ةيجيلخلا تاحاولا ىرقو ندم

 اهبوعشو جيلخلا ةقطنم ةيبلاغ هب فرعت ًاملع يقب نوملد

 نمزلا نم ةرتفل ةرواجملا ريغو ةرواجملا بوعشلا لابق
 داقتعالا دوسيو .هتسمط ىرخأ تايمسم مامأ راغ ىتح

 تقئبنا دق نوملد ةراضح راثدنا دعب جيلخلا ةقطنم نأ

 ناولأب تلفحو «ةفلتخم تايمسمب ىرخأ تاراضح اهنم

 ةيزاغلا شويجلا اياقب نم جاوفأو ناكسلا نم ةديدع

 هيف فرعت يذلا دهعلا ىلإ تدتما ءاهيف ةماقإلا تباطتسا

 ال مهاياقب ضعب نأ ليقو .. .2)ةقطنملا ىلع نوينانويلا
 . (بلصلا) لئابق يف ةحضاو لازت

 «جيلخلا ةقطنم اهب تلفح ًابوعش كانه نأ دب الو

 اهنادلب فلتخم يف تماقو ءاهعوبر يف تشاعو

 ةقطنم ميلاقأ نم ميلقإ الإ فيطقلا ةحاو امو . .اهميلاقأو

 بقاعتو ؛مدقلا ذنم ناطيتسالا هنادلب تفرع جيلخلا

 نييداكأ نم ناكسلا نم ةديدع ناولأ اهيف ةماقإلا ىلع

 نم رجاه «مهريغو سرفو نيينادلكو نييلبابو نييروشآو
 نمزلا رورم عمو «ةقطنملا يف يقب نم ملقأتو ءرجاه

 اهلئابق تبلغت امدنع ةيبرعلا رصانعلا ةقتوب يف رهصنا
 .اهيف امو جيلخلا ةقطنم ىلع

 لخادلا لئابق لبقتست فيطقلا ةحاو

 ةقطنم يف ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ لئابق تماقأ نأ ام

 نم اهيف يقب نم ىلع اهرصانع تبلغ ىتح ؛جيلخلا
 ةقطنملا ةداس ددجلا نومداقلا حبصأو «لئاوألا ناكسلا

 ةقطنملا ندم يف اوشاعو «ر هرقتسالا ةايح اوفلأ نأ دعب

 يف اوؤشنأو «مهتاردق تروطتو اورضحتو اه هرقو

 ام ىرخأ تاطحمب اهيف اوعسوتو .تاموكح ةقطنملا

 فلتخمب رخزت ةريبك اندم مهدوهجب تحبصأ نأ ثبل
 فلألا ذنمو ةقطنملا نأ عم ءاهتاموقمو ةايحلا رومأ

 . (97)ص جيلخلا فافض ىلع ةحاو  ملسملا ديعس دمحم 6

 فيطتقلا

 ةبقاعتم تاراضحل ةطحم تناك «داليملا لبق سماخلا

 ةقطنملا يف ترقتسا ةفلتخم بوعش ىلإ اهؤانب دوعي

 ةيرشب تارجه لكش ىلع اهنم تجرخو «تارتفل
 امدنعو «ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ لئابق نأ الإ . . .ةيلاتتم

 «كلامم اهيف تأشنأ جيلخلا ةقطنم ىلع اهرصانع تبلغ

 تحت ترمطناو اهعقاوم تعاض نكلو تاراضح تنبو

 .نايسنلا يط تحبصأو ءاهملاعم تعاضو لامرلا

 تفشك يتلا ةميدقلا رداصملا انل ظفحت مل ولو

 ىلإ تاراشإ ةميدقلا قارعلا بونج عضاوم يف اهحاولأ

 اهريغك .دوقفملا دادع يف تحبصأل نذإ ءاهنم ضعب

 ريغو ةعئاضلا جيلخلا ةقطنم رابخأ ريثك نم

 يف ةفشتكملا ةيرثألا تاحوللا تراشأ دقف .2!)ةفورعملا

 فلألا ىلإ دوعت يتلاو قارعلاب نيدفارلا يداو دالب
 تءاجو «يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىلإ داليملا لبق ثلاثلا

 اهيلع دامتعالا نكمي صوصن يف اهرابخأ نم ءيشب

 نأ ىلإ «ةبقحلا كلت يف ةقطنملا يضام نع اهنم ذخألاو

 يف اهيلع روثعلا متي ةبوتكم صوصن نع فشكلا نيح
 كلذ رياغتو ًاحوضو رثكأ نوكت ةيرثألا ةقطنملا عقاوم

 يف تراشأ يتلا دنسلا يداو تاباتك زومر كف عم

 اهتقالعو يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىلإ كش نود اهصوصن
 .ةيندقلا هدتلا ئدازةراضعب

 ام دوجو نع نيرحبلا يف ةيرثألا تاثعبلا تراشأو

 تاراشإ نم حضتيو "0نيتراضحلا نيب لاصتالا ديؤي
 قارعلا بونج يف تفشتكا يتلا ةيرثألا تاحوللا

 نم مهريغو قيرغإ نم لئاوألا نيخرؤملا تافلؤمو
 لبق ثلاثلا فلألا ءانثأ جيلخلا ةقطنم نأ «برعلا

 ةريزجلا طساوأ نم ةيلبق تارجه تلبقتسا ءداليملا

 ىرق تينبو ندم ترهدزاو كلامم تماقف «ةيبرعلا
 لئاوأ نمو «تاوزغل تضرعتو «تارمعتسم تئشنأو

 ةراضح يف يبرعلا جيلخلا ناكم  ردبلا نودعس ناميلس .د )00

 .(7١؟)ص ميدقلا ىئدألا قرشلا

 .قباسلا ردصملا  ردبلا ناميلس .د (؟)

 .قباسلا ردصملا ءردبلا ناميلس .د (*)



 فيطقلا

 نيبت ةحول :جيلخلا ةقطنم ىلإ تراشأ يتلا رداصملا

 رحبلا) ىلإ لصو هنإ لاق ثيح (ميظعلا نوجرس) لامعأ

 .ءادوسلا سوؤرلا دالبو يبرعلا جيلخلا وأ (ضفخنملا

 مزه ام دعب رخآ ءانيمو (يكودن) عاضخإ مت ثيح
 جيلخلا ةقطنم يف مهندم ىلع ىضقو (نويرموسلا)

 كلذ ضاقنأ ىلع ئشنأو نيدفارلا دالبو «يبرعلا

 رحبلا ئطاش نم دتمت فارطألا ةعساش ةيروطاربمإ

 يبرعلا جيلخلا ئطاوش ىلإ ًابرغ طسوتملا ضيبألا
 بونج ةعقاولا (داكأ) ةنيدم اهتمصاع لعجو ('7ًابونج

 . قارعلا

 كلملانأبديفت ىرخأةحول ركذن امك

 ةلمح لسرأ (م.ق 3707-5591) (وسوتيسشتام)

 املو «لفسألا رحبلاو جيلخلا تربعف ةيركسع ةيرحب
 «برعلا ةريزجل يقرشلا لحاسلا ىلإ هنفس تلصو

 ندملا ماكح نم أكلم نوثالثو نانثا هتمواقمل عمجت

 يف ةميدقلا فيطقلا ةحاو ندم نوكت نأ دعبتسي ال يتلاو

 يمت[ ةيكلر دكر سعت راجل ررق اني عازم
 يتلا دويقلا مهيلع ضرفو .هتعاط يف مهلخدأو مهيلع

 (ناجم) ةكلمم لاخدإ نع زجع هنأ ريغ ")اهاضترا
 ةكلممو (ونادونام) ىعدي كلم اهمكحي ىتلا ةيجيلخلا

 عاق رول دامت هفروظا وم ةظلتش فحت (كاونأز

 5556 - 5791) (نيس مارن) كلملا هتفيلخ نكلو

 همكح ينس لئاوأ يف ماق ثيح «هتبغر هل ققح (م.ق

 ىلإ ًاريسأ هذخأو (ونادونام) اهكلم ىلع ىضقو (ناجم)

 ضرفو (كاربأ) كلم هفيلح ىلع بلغتو امك «هتمصاع

 نم (نيس مارن) نكمت تاراغلا هذهبو 7 .هيلع هترطيس

 (()جيلخلا ةقطنم لماك ىلع ةيدكألا ةرطيسلا ضرف

 .(88)ص داكأو رموس  روشب عيدو .د )000(

 ١2ج مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفململا يلع داوج .د 6

 .(6604)ص

 .١ج قباسلا ردصملا «يلع داوج .د )0

 "هه

 نييرموسلا نم اهتاحاوو اه هرقو اهندم يف نم هعاطأو

 . مهريغو

 ةيدكألا ةرطيسلا تحت فيطقلا

 يتلا ةميدقلا ةيبرعلا ماوقألا ىلإ نويدكألا يمتني

 ذنم يبوسرلا لهسلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم ترجاه

 عم بنج ىلإ ابنج تشاعو «تالالسلا رصع رجف

 ىلإ "'"اعم تجزتماو ىرخألا ةيلحملاو ةيرموسلا ماوقألا
 اهتمورأل يمتنملاو اهئامعز دحأل ةصرفلا تحنس نأ

 مكحلا مامز ملستيل (يدكألا نوجرس) ىمسي يذلاو

 لاكول) وعدملا (اموأ) ةنيدم مكاح لامآ ىلع يضقيو

 ندملا تاليود ديحوت ىلإ ملطتي ناك يذلا (يريكاز

 قي رموسلا ىلع ىضفيو ""!هطرح تحت ةيرموسلا

 ميدقلا خيراتلا اهفرع ةيبرع ةيروطاربمإ لوأ سسؤيو

 دودح يف كلذو اهل ةمصاع (داكأ) ةنيدم نم لعجيو

 دهع يف ةيبرعلا ةلودلا ةطلس دتمتلو م.ق؟١/11 ماع

 نم ًاضعبو قارعلا ءاحنأ عيمج لمشتل سسؤملا نوجرس
 . 7ىرغصلا ايسآو ايروس

 نوجرس دعب ةيدكألا ةلودلا مكح ىلع بقاعت دقو

 مارن) هديفح مهرهشأ ناك «هتلالس نم كولملا ضعب

 ةيركسعلا تاحروتفلاب همكح ةرتف تزيمت يذلاو (نيس

 الان طسوتملا نغيبألا رخبلا "لاس: ىلإ كنكفا ىلا

 ايشآ ىلإ تلغون امك ءًابونج يبرعلا جيلخلا لخاوسو
 اهيف امب جيلخلا ةقطنم ةيبلاغ تلخد دقو ؟؟7ىرغصلا
 ذوفن تحت ةدوجوملا اه هرقو اهندمب فيطقلا ةحاو
 نم نكمت يذلا نيس مارن دهع يف ةيدكألا ةطلسلا

 ةيبرعلا لئابقلا نم ةدعاسمب جيلخلا ةقطنم ىلع ةرطيسلا

 عم تكرتشا اهنأ دكؤملا نم يتلاو اهيف ةدوجوملا

 نييرموسلا ىلع ءاضقلا اهتدعاسمب هل مت ىتح هشويج

 ةقطنم يف يرموس لقعم رخآ (ناجم) لتحا نأ دعب

 (وناد ونام) يرموسلا اهكلم ىلع ىضقو جيلخلا

 .(7١)ص ةميدقلا بوعشلا ديلاقتو تاداع  ناميلس رماع .د )00

 . قباسلا ردصملا سفن  ناميلس رماع .د (؟)

 . قباسلا ردصملا «؛ناميلس رماع . د (4) (*)



 اللا

 . جيلخلا ةقطنم ىلع ةلماكلا ةرطيسلا

 ةرتف دعب رقهقتلاب تأدب ةيدكألا ةلودلا ةوق نأ الإ

 ةيلبجلا ماوقألا ضعبل ةصرفلا ىطعأ امم «نيس مارن

 دودح ىتح ماد يذلا يدكألا مكحلا تهنأو

 ا يل

 ىضوفلا تمع ىتح ةيدكألا ةلودلا تراغ نأ امو

 «تابارطضالا اهيف ترشتناو «ةيبرعلا جيلخلا ةقطنم

 ءةيلحملاو ةيبرعلا تالالسلا هطلس ىلإ تداعو

 نم رثكأ اهيف تأشنو «ةريغصلا تاليودلا اهيف تددعتو

 نم اهرواج ام ىلع ةرطيسلل لمعت اهنم لك تناك ةليود

 اهتالصاوم نامض لواحتو «ةيئام دراومو ضارأ

 بورفعلا تماعم +. ةرواخكملا نادلبلا عم ةيراجعلا
 ةليود رخآلاو نيحلا نيب زربت تناكو اهنيب تاعزانملاو

 ةليودلا يضارأ ىلع اهذوفن طسبتف اهريغ نم ىرقأ
 (روأ) يف ةثلاثلا ةلالسلل مت نأ ىلإ ءاذكهو «ةرواجملا

 .اهتاعطاقم ىدحإ يبرعلا جيلخلا ةقطنم لعج

 ىركذ تيقب دقف «قارعلا بونج ىلإ اهنع مهترجه
 مهنأش يوق نأ امو «مهريطاسأ يف ةدلاخ اهيف مهتماقإ

 ةيناث ةرم ةيسايسلا ةحاسلا ىلإ اوداعو قارعلا بونج يف

 يف نيدفارلا دالب اهتدهش يتلا تابارطضالا ةرتف دعب

 يف مكحلا نم اونكمت اهنيح . ..(نييتوكلا) دهع

 ىلع نييدكألا ىضق نأ دعب .ديدج نم ميدقلا مهعقوم

 يف كورأ يزنأ لاجيهوتوأ ماق .مهتاليود عيمج

 حبصأف ()نييتوكلا اهيف مزه ةيركسع ةلمحب (نورخآلا

 .قباسلا ردصملا ,ناميلس رماع .د )١(

 فيطقلا

 ىضق ذإ ءاليوط مدي مل همكح نأ الإ «نييرموسلا ميعز
 يذلا (ومنروأ) ىمسملا يرموسلا (روأ) مكاح هيلع

 (م.ق111١١7-1١5) (ةثلاثلا روأ) ةلالس هب تأدب

 ءهودقف يذلا مهدجم نييرموسلل ديعي نأ عاطتساو

 ةيراضحلا تاموقملا (ومنروأ) دهع يف تشعتناف

 هسفنل ذختتاو «ةزيجو ةدم ىف دالبلا دحوو «ةيرموسلا

 . (داكأو رموس كلم - روأ كلم) بقل

 7١١1)همكح ةيقب ديدجلا كلملا سرك مث

 ىسرأو ؛ماظنلا داعأف «يلخادلا ءانبلل (م.ق 7

 ىمجحو ؛.نيدلاب مامتهالا ىلع ٌثحو ءءاخرلا دعاوق
 ىلع نيجراخلاو قرطلا عاطقو صوصللا نم دالبلا

 .2 نون (07ندناقلا

 دعب خيراتلا يف عيرشت مدقأ دوعي (ومنروأ) ىلإو

 مصاوعلا تداع هدهع يفو .. ."!(انيجاكوورأ) ةقيثو

 تلوازو «ديدج نم ةايحلا ىلإ ةميدقلا ةيرموسلا ندملاو

 تاروقيزلا اهيف تينبو ءاهنم مدهت ام ممر امدعب اهطاشن
 اذه انموي ىتح ةدوجوملا هراثآ رهشأ نمو .دباعملاو

 ةعارزلاب ومنروأ متها امك .قارعلا يف (روأ ةروقيز)

 . ةينقألا نم ةكبش رفحف

 ًاكرات 9(ومنروأ) لتق كراعملا ىدحإ يفو ًاريخأو

 هدلاو لتق ذنم همكح ماد يذلا (يغلوش) هنبال مكحلا

 لامعأب مايقلا اهلالخ نكمت (ًاماع 47) تام نأ ىلإو

 كولم مظعأ نم ًاكلم) هتيصخش نم لعجتل ةددعتم

 . 9(ميدقلا ملاعلا

 ذوفن دتما (ةئلاثلا روأ) ةيروطاربمإ دهع يفو

 «ةمخاتملا نادلبلاو قارعلا ءاحنأ عيمج ىلإ 000

 ةرمعتسم تحبصأ يتلا يبرعلا جيلخلا ةقطنم اميسالو

 نم يذلا (يغلوش) كلملا دهع يف ةيناثلا ةرملل ةيرموس

 .قباسلا ردصملا  ناميلس رماع .د )١(

 . قباسلا ردصملا  ناميلس رماع .د (؟)

 . قباسلا ردصملا  ناميلس رماع .د (؟)

 .(5١)ص «ةميدقلا بوعشلا ديلاقتو تاداع  ناميلس رماع .د (4)



 نع هدادجأ اهلقن يذلا ريطاسألا سني مل هنأ دكؤملا

 ةيراضح تاموقم اهنع اولقن ىتلا (نوملد) ةراضح

 هكا ميسر رق ييسنا ا نإ امور باور ناو
 وأ ةميدق ةنج اهنأكو نوملدب قلعتي اميف ةيح نييرموسلا

 دالي ىلإ اهنع مهترجه يف اودجي مل .ةدوقفم .سودرف
 اوعيطتسي مل فورظ ةجيتن تناك يتلاو «نيدفارلا

 مهضوعي وأ يبرعلا جيلخلا ةقطنم مهيسني ام اهتمواقم

 ماق امدنع كلذو ةيناث ةرم اهيلإ اوداع اذكهو .اهنع

 همكح نم نيرشعلاو ةعبارلا ةنسلا يف (يغلوش) كلملا

 طبرو جيلخلا ةقطنم اهلالخ نم مضض ةيركسع تالمحب

 .(روأ) يف هتيروطاربمإل ةيزكرملا ةرادإلاب اهتاطلس

 نادلبو ةميدقلا اهنادلبو فيطقلا ةحاو نأ دب الو

 ةحاو يف توراتك اهرزج كلذكو ةقطنملاب ىرخأ

 تالمح جئاتنب ترئأت دق نيرحبلا رزج ليبخرأو فيطقلا

 ماع ىلاوح هتومب يذلاو (يغلوش) كلملا

 فحز مامأ راهني نييرموسلا مكح أدب 206م.ق4١٠)

 «ماشلا ةيدابو ةيبرعلا ةريزجلا نم ةدفاولا ةيبرعلا لئابقلا

 (ةثلاثلا روأ) ةلالس مكح ءاهنإ نم اهرودب تنكمت يتلاو

 جيلخلا ةقطنم نم نييرموسلا درطو قارعلا بونج يف
 . 9ييرقت (م.ق )7٠٠١ ماعلا دودحب يبرعلا

 نع نييرموسلا اياقب ةيبرعلا لئابقلا تدرط نأ امو
 زربي يبرعلا سنجلا ذخأ ىتح .يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 ةيبرعلا ةغبصلا اهيلع غبصيل حضاولا هلكشب اهيف
 .مويلا اهناكس روذجل ًادادتما لكشت يتلاو ةفورعملا

 ضعب ةحضاو هثادحأ تأدب يبرعلا خيراتلا نأ عمو

 ضعب يف داليملا لبق ةيناثلا فلألا علطم ذنم ءيشلا

 جيلخلا ةقطنم رارسأ نأ الإ . . .ةفلتخملا برعلا ناطوأ

 يف انل فشكت مايألا لعلو «ةلوهجم لازت ال يبرعلا

 .اهايافح نم ًاضعب لبقتسملا

 يدلاخلا نوتيزلا دوعس

 .(05)ص .داكأو رموس  روشب عيدو 5 6و

 هتيصو نم ةعساتلا ةرقغلا ىف ريبكلا سرطب لاق

 ْ : ةيسايسلا

 دنهلا كلاممو ةينيطنطسقلا نم بارتقالا يغبني#

 هذه مكاح نأل «كلذ ليبس يف نكمي ام ىصقأ لذبو

 نأ يغبني كلذلو «هتمرب ملاعلل ًامكاح نوكيس قطانملا

 انيح نييناريإلا عمو ائيح كارتألا عم ةمئاق برحلا لظت
 لحاوس ىلع نفسلا ةعانص لماعم ماقت نأ دب الو .رخآ

 رحبلا اذه ىلع ءاليتسالا متي يكل دوسألا رحبلا

 نيذه يف نأل قيطلبلا رحب ىسنن ال نأ انيلعو . جيردتلاب

 يف ناريإ ىلع ءاليتسالا بجيف ءانحاجن ببس نيرمألا
 ىلإ لوصولا ىتح اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم تقو عرسأ

 يراجتلا قيرطلا ةداعإ اضيأ بجيو . يسرافلا جيلخلا

 ليبس يفو ًانكمم كلذ ناك اذإ دنهلاو ماشلا نيب ميدقلا

 انلصو ام اذإو ايندلا نئازخ اهيف نأل دنهلا ىلع موجهلا

 بهذلا نع ىنغ يف نوكنس ذئنيحف كانه ىلإ
 . (ىهتنا) «يزيلكنإلا

 أدبت ثيح ايسورب لامشلا نم ةدودحم ايساقفق

 . (8[ةمااعط) (شتيناملا) ةريحب فارطأ نم اهعم اهدودح

 .دوسألا رحبلاب برغلا نمو .رزخلا رحبب قرشلا نمو

 «(سرأ) رهن ناريإ نع ةيبونجلا اهئازجأ ضعب لصفيو
 . (تارارآ) لبج ةيكرتلا اينيمرأ نع رخآلا ضعبلاو'

 ضارأ نم ايساقفق نم ةيلامشلا ءازجألا نوكتت
 .ةرضخو عتارم تاذ نايدو اهضعب يفو «ةطسبنم
 ءارو ام) مسا ءازجألا هذه ىلع نويناريإلا قلطيو

 .ايوروأ نم ءازجأ ةقيقحلا يف يهو .(ساقفقلا

 نم اهبلغأ يف لكشتتف اهنم ةيبونجلا ءازجألا امأ
 ايسآ ةراق يف عقت يهو «ةقيمع نايدوو ةعفترم ىراحص
 .ديق نود ساقفقلا مسا نويناريإلا هيلع قلطيو

 ءازجألاو ةيلامشلا ءازجألا) نيتقطنملا نيتاه لصفت

 نم دتمت يتلا ةعفترملا ساقفقلا لابج ةلسلس (ةيبونجلا



"84 

 لصف انس لاكشتل دوسسألا يحتلا يف روضلا نعجن

 .ىرخألا نع الك نيتقطنملا

 نيخرؤملا ضعب ىري «ميدق مسا ساقفقلا مساو

 يف قلطي ناك يذلا (فاق) لبج مسا نم قتشم هنأ

 هقلطتو «ناريإب ةطيحملا لابجلا ىلع ةرباغلا ةنمزألا

 ملاعلاب  اهمعزب  طيحت لابج ىلع ةيبرغلا ايسآ ريطاسأ
 ةءرسأب

 ساقفقلا لابج ةلسلس وه (فاق) لبج ناك امبرو

 ناريإ نم لامشلا ىلإ يأ دنوامد لابجب لصتت يتلا
 نييساقفقلا خيرات طبتريو 2 (2210م31م15105) نكوو نحو

 هذهل يعيبطلا عضولاب ديعب دح ىلإ مهتايح فورظو
 طابترالا اذه ودبيو .ساقفقلا لابج ةلسلسو لابجلا

 . ساقفقلل سورلا حتف مايأ  ةصاخ ةروصب  ًاحضاو

 .سانجألاو ماوقألا نم طيلخ ساقفقلا نكسي

 ةرباغلا روصعلا يف ساقفقلا نوك كلذ يف ببسلاو

 لامش ىلإ ىطسولا ايسآ نم ةيرآلا لئابقلا ةكرحل ًاقيرط
 نامكرتلاو رتتلا تالمحل ًاقيرطو ءاهبرغ ىصقأو ابوروأ

 . بونادلا ئطاوش ىلإ قرشلا ىصقأ نم

 نأ لئابقلا ضعب تلضف تالحرلا هذه لالخو

 تاذ نايدولا ىف وأ لابجلا ىلاعأ ىف اهلاحر طحت

 .«ساقفقلا او اهيحايس يلوا ءاررغختلا عتارملا

 نم ناكو . اهيلإ مهرارطضا وأ نكامألا هذه يف مهتبغرل

 روخص نيب ةنيصح ةيعيبط اعالق مهتحنم نأ ةعيبطلا
 رم ىلع نينمآ هذه مهعالق يف اوناكف ءساقفقلا لابج

 ممألا ىدل طلستلا بحو ءادعألا رش نم نمزلا

 . ىرخألا

 ةيساقفقلا لئابقلا لوصأ يف قيقحتلا يف يغبنيو

 عاضوألا ظحالنف نرق لبق ام ىلإ عجرن نأ «ةفلتخملا

 ثيح «يسورلا لالتحالا لبق لئابقلا هذهل ةيعامتجالا

 لئابقلا دعب تقرف دق ةيسورلا عفادملاو بارحلا نكت مل
 مهتيرثكأ تدرط دق نكت ملو ءضرألا هذه يف ةليصألا

 . ءارضخلا مهلابج نم

 ةيلامشلا حوفسلا يف ةنكاسلا لئابقلا بلغأ تلظ

 ايساقفق

 مهتايج ببسب ءاوضألا نع ىأنم يف ساقفقلا لابجل

 هذه ترداغ دقو «ليلقلا الإ مهنع فرعُي ملف «ةيلبجلا

 نايدو يف رشتنتل يسورلا لالتحالا دعب اهناطوأ لئابقلا

 : .اهيلاعأ وأ اهلابج حوفس يف وأ ساقفقلا

 لوصحلا هذه انمايأ ىف - ققحم لواح ام اذإو

 نأ هب ردجي هنإف ؛لئابقلا هذه لوح تامولعم ىلع
 ايسآو ةيكرتلا اينيمرأ يف تامولعملا هذه نع ثحبي
 نكلو «نيرجاهملاو داركألا نيب ناريإ يف وأ ىرغصلا

 ثعبو «قزمم رش مهدوجو سورلا قزم دقف :تاهيه
 ناكمإلاب دعي مل ثيحب ضرألا ءاحنأ يف ًاتاتش مهب

 . مهلوح تامولعم ىلع لوصحلا

 هذه ىف نكست ةيسيئر لئابق ثالث كانه تناك

 (ئاققفلا لاجل ةيئانسلا عوفسلا يه ىا)' نطاقدلا
 : يهو

 نوفلأتي مهو «يبرغلا بناجلا يف (ةسكارجلا) ١

 :فئاوط ثالث نم

 نم نوذختي اوناكو (4016565) نويسكيدآلا -أ

 ًانكس "7 زربلأ ةمقو رزخلا رحب نيب ةعقاولا لابجلا يلاعأ

 . مهل
 لوط ىلع مهنكاسم دتمت تناك :نويزاخبإلا - ب

 .دوسألا رحبلا لحاوس

 نوذختي اوناك : (136301625) نويدراباكلا  ح

 زربلأ بعش نم روبعلا ةلهسلا ءازجألا يف مهنكاسم
 . (1289561) كبزاك لبجب ةلصتملا لابجلا ممقو ةيلامشلا

 طسو يف (نويتسيكلا وأ) (نوئنيشيشتلا) - ؟

 . شوقنيألا ؛ةمهملا اهفئاوط نمو ةيلامشلا حوفسلا

 وس يوكو كرت رهن نيب ةعقاولا ةقطنملا يف نوميقي نيذلا
 . (16 50-01ه10)

 قلطي «يقرشلا بناجلا يف لئابقلا نم ددع " 

 ءاحنأ يف نوتتشم مهو «يكزللا لئابق اهعومجم ىلع

 ريغ يهو .«ساقفقلل ةيبرغلا لابجلا يف ممقلا ىلعأ مسا وه زربلأ )١(

 .ناريإ يف زربلأ لابج



 ايساقفق

 .نويراوآلا ةليبق «يكزللا لئابق مهأو «ناتسغاد لابج

 ساقفقلا لابج ةلسلسل ةيبونجلا ءازجألا ىف امأو

 هذه يف ةفلتخملا ماوقألا تاحوتفو كاليح تناك دقق

 طالتخا ىف ًاببس ثادحألل ًاحرسم تناك ىتلا نكامألا

 ( عا ءان مص - لوتراك) لا لصأ نم نيلمالا ناكسلا

 ظفتحي ملا هنإف ٍلصألا اذه رثدني مل ذإو يو ماوقأب

 مسقنيو «ىرخألا لوصألا رئاس لثم ءًايقن هدوجوب
 : اهمهأ ةفلتخم بعش ىلإ لوتراكلا رصنع

 نيب ةعقاولا يضارألا نونكسي نيذلا نويجرككلا -أ

 .رك رهنو ساقفقلا ةمق

 قرش يف نكست يتلا (14565) رميألا لئابق - ب
 . ىمادقلا نييجركلاب ًاضيأ نومسيو ناتسجرك

 نونكسي نيذلا (00108:ءان6085) نويلركنيملا حا

 . (8108) نوير رهن نم ىلفسلا ءازجألا يف

 يف نونكسي نيذلا (601011605) نويروغلا د

 . ةعفترملا اراجآ ءارحص

 دادتما ىلع نورشتني نيذلا (53265) نويزاللا  ه

 .يتوبو نوزبارط نيب ءدوسألا رحبلا لحاس

 ةيلامشلا حوفسلا يف نكست يتلا لئابقلا هذه ادعو

 شيعت لوتراكلا سنج نم ىرخأ لئابق كانه ةيبونجلاو
 ملو .ةعفترملا ساقفقلا ممق نيب ةعقاولا نايدولا يف

 ماوقأ يأ ةرطيسل لئابقلا هذه تعضخ نأ ثدحي

 (5؟2مع5 وأ 5هانانهصعو) ناقوس لئابق اهمهأو .ىرخأ

 عطتست ملو «ةريغص ةيروهمجك اهنوؤش ريدت يتلا
 . الماك اذافن اهيلإ ذفنت نأ ةيسورلا ةموكحلا

 حوفسلا يف نكست ةمهم لئابق ثالث كانهف ًاريخأو
 افكارآ نيع نم برقلاب (82:5310) ولابراب لبجل ةيبونجلا
 لئابق يهو ءاهديلاقتو اهتاداع ةبارغب زيمتت (812878)
 روزرقخلاو (10116565) شوتلاو (2053765) فاشبلا

 , (16 2 عالرو0ان15)

 يهو «لقتسم لصأ تاذ ةليبق ةمث دنبرد برغ ىفو

 اننعأ بلغأ لغتشي يتلا «(هانطذاءطن) يجيب وكلا ةليبق
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 هجو ىلع تازلفلا ةعانصو ةدادحلا ىفو ةعانصلا ىف

 لئابقلا نع اهلصأ فلتخي يتلا لئابقلا نمو

 نيذلا «نويتسآلا وأ (165[0956) نويتسوألا ؛ىرخألا

 «مهلوصأ ةساردب ًاريثك نويبوروألا نوققحملا متهي

 يناريإلا لصألا ىلإ مهلوصأ نوققحملا .ءالؤه عجريو

 يتلا كبزاك ةمق فارطأ نم ءالؤه ذختيو ؛مهترشبو
 . مهل نكس ءةئسلا رادم ىلع جولثلا اهوسكت

 بونجو لامش يف نيرشتنملا رتتلا ضعب كانهو
 «ةيكرتلا ةغللا نوملكتي مهو ساقفقلا لابج ةلسلس

 يف لبق نم تفرع يتلا رزخلا ةلود اياقب مه رتتلا ءالؤهو
 (قاجيق) ءارحص لوغم اياقب نم مهضعبو ايسور بونج

 عزوتبو .ةقجالسلا كارتألا تالالس نم رخآلا ضعبلاو

 مهمهأو سّرأو ركو كَرَت راهنأ فارطأ يف ءالؤه بلغأ
 . كيموكلاو ياغونلا

 ذنم ساقفقلا اونكس نيذلا لصألا ويناريإ ىمسي

 (تاتلاب رضاحلا تقولا ىفو) كيجاطلاب ةميدقلا روصعلا

 دودح ىلعو وكابو ناركنل فارطأ يف نوميقي مهو

 . ةيبونجلا ناتسغاد

 ةمهملا زكارملا يف ةنمارألا نم ديدعلا عزوتي امنيب

 هجنكو غاب هرقو صراقو ناوريإ تايالوو ناتسجرك نم
 يضارألا يفو اهفارطأو سيلفت يف مهزكرمت دادزيو

 ةنمارألا ءالؤهو ءركو سّرأ يرهن نيبام ةعقاولا

 يف مهرثكأ لاغتشاب ساقفقلا يلاهأ ةيقب نع نوزيمتي

 . ةعانصلا

 ةليوط بقح لالخ اورجاه ثيح .داركألا ىقبيو

 .ناوريإ ةيالو يف ريبك

 ةدع يف نيعزوم نييبوروألا نم ليلق ددع ةمئثو

 . ىرخألا ماوقألا نم يأ عم نوطلتخي ال مهو .«نكامأ

 ىلإو .ةمكاحلا ةقبطلا اولثم نيذلا سورلا نع ادع اذه

 سورلا بأد نيذلا (روركلا) دجوي سورلا ءالؤه بناج



 مصل

 مهناكسإو ايسور يف ةلحاقلا مهنايدو نع مهليحرت ىلع

 ىتح «نيملسملا نييلصألا اهناكس نع الدب ساقفقلا يف

 يف مهركذ الإ نييلصألا ناكسلا نم ىقبي ال موي يتأي

 ليوط نمز ذنم سورلا ذخأ ثيح خيراتلا تاحفص

 ضاقنأ ىلع سئانكلا نونبيو مهضرأ يف نوعرزي
 . ىرخأللا دياعملاو دجاسملا

 ةيخيرات ةرظن

 درسلا انب ىأني الو ءانعوضوم نع دعتبن ال يكل
 ىف انفده نع أديعب ةرباغلا ةنمزألا تاياكحو ىخيراتلا

 طاقنلا نفعت نكد نلف اضتتال( نواجت كيلا اذه
 . ةمهملا ةيخيراتلا

 مهو ء(هععصما165)نييتونكرآلا نأ نوينانويلا دقتعي

 ىلع مهنفس نم اولزن ؛ىمادقلا نانويلا لاطبأ نم

 يه يتلا (2010ط106) ديشلوك يف دوسألا رحبلا لحاوس

 ةينانوي ضارأ ىلإ جيردتلاب اهولاحأف «(يلركنم) مويلا

 .اهيف اوماقأو

 ةيمورلا ةيروطاربمإلا رادتقاو ةمظع ةرتف لالخو

 مجاه «نرق نم برقي امب حيسملا داليم تقبس يتلا
 ىكلم (©هد2م66) هيمويو (5ان113) اليس نافورعملا اهادتاق

 5 نيدحتم كاذنآ اناك نيذللا ناتسجركو اينيمرأ

 نم نيحلا كلذ ذنم ساقفقلا تجرخف .ناريإ روطاربمإ
 .رونلا ىلإ ملظملا اهخيرات

 صصقلا ضعب ساقفقلا بونج ريطاسأ يف دروو
 ةمقو (تارارا» حوفس يف ةعقاو دالب نع ثدحتت يتلا

 ناك دالبلا هذه نأ ةرفوتملا نئ هرقلا نم مهفيو ساقفقلا

 تناك نيدلا“ةفيدقلا توعشلا نم'نانعش اهنساقني
 ةراتو ناحلاصتي ةراتف امهب مكحتت نامزلا ثداوح

 لازأ رهدلا نم نيح امهيلع ىتأ ىتح .نامصاختي

 ناتسجرك :امه ناتلودلا ناتاهو .دوجولا نم امهيتلود

 . اينيمرأو

 ةضرع ساقفقلا نم ةيبونجلا قطانملا تناك

 ءامظع اهمض دقف «بوعشلاو ماوقألا فلتخم تالمحل

 مث «نمزلا نم ةرتفل مهتايروطاربمإ ىلإ نييناريإلا كولملا

 قحلأ مث ءينودكملا ردنكسإلا شويج اهتلخد

 ةيقرشلا اهئازجأ بلغأ ناريإ ىف نويناساسلا

 ةييس دتفلا ةرطابأ موني كلذ يسع رف جوتانورتلا ربما
 . اهيلع ءاليتسالا ىلع

 نيملسملا تاحوتف تغلب ةيمالسإلا روصعلا يفو
 يف يلهابلا ةعيبر راس ءه١ هانغ نقف ساقنقلا نصرا

 تاوق هل تدصتف «ساقفقلا ىلإ لتاقم فلأ نيعبرأ

 .هتاوق اوتتشو هومزهو ءديشلوك يلاهأو ةعمتجم رزخلا
 هاخأ ريس ه54 ماع يف كلملا دبع نب ديلولا دهع يفو

 حتفل لتاقم فلأ نيثالث سأر ىلع كلملادبع نب ةمّلْسَم

 مث ناوريش مث دنبرد حتف نم ةملسم نكمتف . ساقفقلا
 . سيلفت حتف ىتح ناتسغاد ضرأ بلغأ حتفب امهبقعأ

 (نالآا) لئابق تجرخ ءديلولا ءافلخ نمز يفو

 ىلع (رزخلا نم ةيلبجلا قطانملا ناكس) لابجلا ويرزخو

 دودح مهب اوغلب ىتح دنبرد نم مهوجرخأف «نيملسملا
 . اينيمرأ

 يمكحلا هللا دبع نب حارجلا داعتسا ٠١5 ماع يف

 ىنح رقهقتلا ىلإ ةضراعملا اهلئابق رطضاو تايالولا كلت
 ١١5. ماع يف برحلا هذه تهتنا مث «ساقفقلا لامش

 ىلع اهلهأ لبقأ ناتسغاد نوملسملا لخد نيحو

 نم كلذ ناكف ةيبرع تاعامج اهيف ترقتساو «مالسإلا

 .همئاعد ءاسرإو اهيف مالسإلا خيسرت بابسأ

 اوعضخأ «ناريإ ىلع ةقجالسلا ىلوتسا امدنعو

 اوضرفو ؛ماشلاو رغشاك نيب ةدتمملا يضارألا مهمكحل

 . مهل جارخلا عفد (ايجروج) جركلا كولم ىلع
 ؛ساقفقلا خيرات يف ةمهملا ثادحألا نمو

 رخآ ؛نيدلا لالج ناطلسلا اهب ماق يتلا تاحوتفلا

 ناتسجرككل هحتفو دالبلا هذه يف نييمزراوخلا كولملا

 ةرطيسلا يف ناجبق ءارحص لوغم هعبت مث ؛(ايجروج)
 دافحأ مه لوغملا ءالؤهو «ةليوط ةرتفل ساقفقلا ىلع

 ريمألا ىلوتسا امدنعو .ناخزيككنج نب يشون نب وتاب

 لآ مث «بئارخ ىلإ اهلاحأ ساقفقلا بونج ىلع روميت
 نيحلا كلذ ذنمو «لئابقلا كولم ىلإ هدعب اهيف رمألا



 ايساقفق

 تاموكحلا تاسفانمل ةضرع دالبلا هذه تحبصأ

 . ةينامشعلاو ةيناريإلا

 كولم بلغ غأ ناك «نييوفصل ا كولملا نمز يفف

 هين هرعت دور مول ودمتي نكي روحير نناكققلا
 ثعبنت ساقفقلا يف نيينامثعلا عامطأ تداع مث «جارخلا

 . ةيوفصلا ةلالسلا طاطحنا دعب ديدج نم

 ايسور روهظ

 يف اهاحر رودت تناك يتلا ثادحألا كلت لالخ

 ساقفقلا لابج تناك .ءساقفقلل ةيبونجلا حوفسلا

 نم رخآلا بناجلا ىلع ةيمارتملا اهحوفسو ةيلامشلا
 (86280م01) لويو رواتساو(84020001) كودزم ءارحص

 نع تضخمت مث ةريغص ةلود نينج اهئاشحأ يف لمحت

 ام موي يف ذخأيل «هتلفغ نم وحصي جيردتلاب ذخأ بعش
 يه ةلودلا هذه .اهتماعزو دالبلا هذه ةدايق هقتاع ىلع

 هذه ر هرقتسا ىلإ تدأ يتلا بابسألا نمو .ايسور
 ساقفقلا يف لئابقلا كولم ماظن دوجو اهتيوقتو ةلودلا

 رزخلا رحبو ساقفقلا لامش يف ةعقاولا كلامملاو

 ال ةفلتخم تارامإ نم لكشتت تناك يتلا دوسألا رحبلاو

 ناخرت جاحلا ةلودو نازاق ةلود لثم ءلوزت نأ ثبلت

 تالاليودلا هذه ترهظ دقو ءاهريغو (ناخرتشه)

 بلغأ يف سورلا ناكو .ناخزيكنج دعب دوجولل

 تبقعأ مث «تاليودلا هذه عم رمتسم عارص يف نايحألا

 ءرشع سداسلا نرقلا ىتح ترمتسا نمزلا نم ةرتف كلذ

 ناكس عم لماعتلاو طالتخالا نع سورلا اهيف عطقنا

 كاذنآ نيعباتلا نييراوآلاو نييكزللا لثم ساقفقلا لامش

 «نيينامثعلل نيعباتلا نييزاخبإلاو سكرجلاو نييناريولل
 .نيرخآلا ناكسلا رئاس نم ءالؤه ريغو

 ناك ةيوفصلا ةلالسلا نمز يف يأ «نورق ةعبرأ لبق

 دقف «ساقفقلل ةيخيراتلا ثادحألا يف ريبك رود «ناريإل

 يف (ايجروج) ناتسجرك يوفصلا ليعامسإ هاشلا حتف

 دالبلا هذه نوينامثعلا لتحا مث .(م1677) ه979 ماع

 اوناك يتلا نيينامثعلا تالمح نكلو .تقولا ضعبل
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 تينم ريبكلا سابع هاشلا رادتقاو ةمظع نمز يف اهنونشي

 داعتساف ,.(م1717)ه507١٠ ماع يف ةميزهلاب

 ناجيبرذآ تايالو ىلع مهترطيس ضرف نويناريإلا

 ىتح «ساقفقلا دالي رئاسو (ايجروج) ناتسجركو

 هذه شابلزقلا ولتاقم لخد ثيح «دادغبو ناتسدرك
 . نيحتاف قطانملا

 ساقفقلا تايالو ضعب عم مهتاقالع نم سورلا أدب

 مرقلا نيناوخ ناكو . رشع سماخلا نرقلا رخاوأ يف

 لخدف .«سكرجلا لئابقل نايحألا بلغأ يف نوضرعتي
 نم ًافوخ «سورلا ةيامح تحت ١556 ماعلا يف مهضعب

 . نيناوخلا ءالؤه

 ه1419/8 ماع دعب سورلاب نويجرككلا طبترا مث
 باوبأ سورلا مامأ تحتفناف ءايرس ًاطابترا (م1284)

 . ساقفقلا يف تالخدتلا

 كلملا عضخأ رشع سداسلا نرقلا رخاوأ يفو

 اذه هلمع راثأف «ةيسورلا ةياصولل همكح يس هرميأ

 ةراثإ يف مهاسو «ينامثعلاو يناريإلا نيطالبلا طخس

 ةأيهم ةحاسلا تحبصأ كلذبو «ساقفقلا ءارمأ ضعب

 .سورلا لوخدل

 كولم رخآ ناك امنيب ءيوفصلا دهعلا رخاوأ يفو
 ناك هب ءادتقاو ةلفغلاو وهللاب هتقو يضقي ةلالسلا هذه

 ناك كلذ لالخ  هكلسم سفن نوكلسي ةلودلا ءامعز

 ةصرفلا نونيحتي اهبرغو اهقرش نم ناريإ ناريج
 ماونألا تناك دالبلا لامش يفو اهئالشأ ىلع ضاضقنالل

 ةيراضح لاح ىلإ اهتلفغو اهتيشحو نم جرخت ةيسورلا
 كلذ ناك ؛ةمهملا ةيبوروألا لودلا فاصمب اهتلعج

 تفل يذلا «ريبكلا سرطبل ؛ئجافملا روهظلا لضفب

 ةيسورلا ماوقألا مامأ حتفو برغلاو قرشلا راظنأ هتوقب

 نويناريإلا أدبف ةوطخ لوأ اطخ مث «تاحوتفلا باوبأ

 ةيسورلا تاعسللا رطخ نوكردي نيحلا كلذ ذنم

 . ةمومسملا

 سرطبل ةيسايسلا ةيصولا هتددح يذلا راسملا ناكو



 ضخ

 قسط ؟ 0لافجلا اذه ةنووسم ىف هقاورا يعل ىتينكلا
 بجعي ال ًادحأ نأ بسحأالو .ةوطخ ةوطخ هريفاذحب

 .يسورلا رطخلا ىلإ اوتفتلي مل  يردانلا دهعلا ءانثتساب

 ةداعسلا ىدم هئاكذ ةدحب ريبكلا سرطب كردأ

 لالتحاب سورلا امهلاني نأ نكمي يتلا ةمظعلاو

 نم برقتلا ىلإ بقاثلا هركفب ىعس كلذل «ساقفقلا
 يفو ةيبرغلا نادلبلاو 50 لثمتملا ةراضحلا زكرم
 ؛اهحاتفم لالتحاو ايسآ حتف ىلع مزع تقولا سفن

 ايسآ ىلإ لوخدلا اهلالتحا لهسي ذإ ء.(ساقفقلا»

 جيلخلا ىتح ناريإ نم يأ ىطسولا ايسآو ىرغصلا
 زونك لالتحا ًاضيأ تقولا سفن يف لهسيو يسرافلا

 . دنهل ىف بغذلا
 ىلإ ايسور ديب ذخأي ناك ريبكلا سرطب نأ ًافنآ انركذ

 يقرلا لماوع مهأ نأ كردي وهو ءرخآ دعب ًاموي روطتلا
 امزاع ناك كلذل «ةيداصتقالا لماوعلا ىه راهدزالاو

 . ةثيدحلا لبسلا ةيسورلا ةراجتتلا بكاوت نأ ىلع

 عم طبترت ةيبرغلاو ىطسولا ابوروأ نادلب تناك

 لواحف ءرشع نماثلا نرقلا يف يرحب قيرطب دنهلا

 ملو «دنهلا ىلإ أرشابم ايراجت اقيرط حتفي نأ سرطب

 ماع يف ناريإ قيرط نع الإ انكمم قيرطلا اذه لثم نكي

 .دنهلا عم ةرشابم ةراجت ىلإ لوصولا لمأ ىلع 7

 ًامزع هديزتو هراكفأ خسرت كاذنآ ثادحألا تناك

 احرسم كاذنا ناريإ تناك ثيح ءهبرام قيقحت ىلع

 ىتحو «ةيناغفألا ةنتفلا رانب ةمرطضم ةيلهأ بورحل
 نيب ةيلخادلا تاعارصلاب برطضت تناك اهتاذ ساقفقلا

 ساقفقلا لئابق رئاسو نييجركلا ءارمألاو قيباوكلا
 . ىرخألا

 سفن يف لمألا ثعبت تناك فورظلا هذه لك

 نيع وه اهاوتحم نأ الإ ةيصولا هذه ةحص يف كشلا مغر )١(

 . ةيسورلا ةسايسلا

 عنقي ال نأ ىلع ًامزاع ناك كلذل ءريبكلا سرطب

 ام ىصقأب عافتنالا ىلع ممص لب نييناريإلا عم هتدهاعمب
 . ناريإ يف ةدئاسلا فورظلا نم نكمي

 90007 ةثداح تعقو عاضوألا هذه لثم يف

 ءارمألا دحأ «كيب دواد تغاب ثيح «هتاحومط قيقحت

 ابوق يتنيدم لتحاو ءموجهب ناوريش ةنيدم نييكزللا

 لتقو «ةريبك ًارارضأ كانه راجتلاب قحلأو يخامشو
 ءرجات ريغو رجات نيب ام سورلا نم صخش ةئامثالت

 ةعبرأ اهرادقم ةراسخ كلذ ءارج نم سورلاب تقحلو

 طالبلا ىدل كلذ ىلع سرطب جتحاف .217تانم نييالم“

 زهتناف . ةيناغفألا تاوقلاب ًارصاحم كاذ ذإ ناكو يناريإلا

 نوعلا بلطو ةصرفلا هذه يوفصلا نيسح ناطلس هاشلا

 يلختلل ًادعتسم نكي مل ريبكلا سرطب نأ الإ .ايسور نم

 لآ نأش عفر ىلع همزعو هتاحومطو همالحأ نع

 نم فلؤم شيج سأر ىلع راس كلذلو «فونامور

 «دنبرد لتحاو ناتسغاد ميلقإ مجاهف لتاقم فلأ نيثالث

 يف هنكلو ءهاياعر حاورأو قوقح ظفحب كلذ يف ًاعرذتم
 ضارأ حتفو هدالب عيسوت ىلإ فدهي ناك ةقيقحلا
 .ةديدج

 كلذ يف تالفإلا عاطتسا نم بسامهط هاشلا ناك

 حارو «ناهفصأ نم برهف نييناغفألا راصح نم نيحلا

 مدق كاذ ذإو .عولخملا هيبأ شرع ةداعتسال ىعسي

 نم ةيلامشلا تايالولا لتحاف لتاقم فلأ ةئام يف سرطب

 «ناريإ ريفس عم ةيلاتلا ةنسلا يف ةدهاعم دقع مث «ناريإ

 تايالو نع ايسورل ىلختت نأل ناريإ اهيف ترطضا
 .دابارتسأو ناردنزامو ناليّكو وكابو ناوريشو ناتسغاد

 سرطب بيصن نم تايالولا هذه لك تحبصأ نأ دعبو

 ريسلا يف ريكفتلا نع ًاتقؤم ىلخت «برح نود ريبكلا
 ١ .هدالب ىلإ داعو .دنهلا ىلإ

 يف بيجع بالقنا ثدح هاش ردان روهظ عمو

 دقنلا نم ةئام لداعتو كاذنآ لوادتملا يسورلا دقنلا يه تانم )١(

 . ( همععءاع كبوك) لاب فورعملا ريغصلا يسورلا



 ايساقفق

 طاطحنا نمز يف ناريإ ةئتزجت تناك دقف «ناريإ عاضوأ

 دب ال ًارمأ اهيف نيينامثعلاو سورلا عامطأو نييوفصلا

 يف ةحضاو اهقيزمتو ناريإ لالحمضا راثآ ودبتو ءهنم

 لظو ناريإ مجن لفأي مل ظحلا نسحل نكلو «ناكم لك
 دامخإ نم يراشفألا هاش ردان نكمت نأ دعبف .ًاعطاس

 ةءافك رهظأو (م1954) ه47١١ ماع يف نييناغفألا ةنتف

 يف ءادعألا عمق ىلع ةردقو ةيرادإلا رومألا حالصإ يف

 ةيلامشلا تايالولا عاجرتسا ىلع مزع ؛لخادلاو جراخلا

 نكلو ءايسور ىلإ هلوسر لسرأف ناريإ يف ةبصتغملا

 «فيوستلاو ةلطامملاب الإ هبلط ىلع درت مل ايسور

 هتهجاومو ةيلخادلا لكاشملاب هلاغشنا نم هتأر ام ببسب

 .ناريإ ءاحنأ رئاس يف ةدوجوملا تابارطضالاب

 مامتإل هريفس ايسور ىلإ هاش ردان لسرأ ًاريخأو

 تناكو .(م١177) ١١55 ماع يف كلذو اهيلع ةجحلا

 ترطضاف «هتكوش ةبالصو هتوقل ةكردم كاذنآ ايسور

 تداع اذكهو «طرش وأ ديق نود ناريإ نع باحسنالل

 . ىرخأ ةرم ناريإ ىلإ ةيلامشلا تايالولا

 ماع يف زاريش ةنتف هاش ردان دمخأ نأ دعبو

 لتحا مث اهلتحاف ناوريش ىلإ مدق (م174) ه1

 ايسايسو ايراجت احلص كلذ دعب دقعو «ناتسغاد اهعم

 .هفرصت تحت وكاب ودئبرد هبجومب تعضو .«سورلا عم

 سيلفتو هجنك عالق ىلإ راس كلذ نم غرف اذإ ىتح
 اهمضو نيينامثعلا نم اهعزتناف صراقو ناوريإ كلذكو

 . ىرخأ ةرم ناريإ ىلإ

 ناريإ ىلإ ساقفقلا قطانم بلغأ تداع اذكهو

 مجن ذخأو ءاهنع ىرخألا لودلاو ايسور دي تعطقو

 هأش ندان وجوب ىرخأ ةرم عطسي اهتمظعو ناريإ
 مجنلا داعو ءاليوط رمألا مدي مل نكلو .يراشفألا

 ردانو م1770 ه178١1 ماع ريبكلا سرطب يفوت

 سرطب ءافلخ ناكو .(م11757)ه٠7١١ ماع هاش

 نع ةظحل نولفغي ال اوناكف .ةوطخ ةوطخ هاطخ نوعبتي

 .ساقفقلا لئابق فلتخم ءاسؤر نيب ةنتفلا روذب عرز

 فلي

 ةينيدلا تافالخلا نوريثي اوناك مهيلع ةرطيسلا لجألو

 ىلع نيفرطلا نوعجشي مث نيملسملاو نييحيسملا نيب
 طالبلا لاجر ناك امنيب . ضعبلا امهضعب نم رأثلا

 يراوجلا كالتما وأ رسأب الإ نوركفي ال ينامثعلا
 مهتاحلإو ساقفقلا ضرأ نم ءافرظلا نايعلو ناسحلا

 . مهميرح رودو مهروصقب

 ماوقألا رئاسو نييجرككلا نيب ينيدلا بصعتلا ناك

 ةنسلا نم نيملسملا فئاوط نيبو ةهج نم ةيحيسملا

 بوشنو ءامدلا ةقارإل ًاببس ىرخأ ةهج نم ةعيشلاو

 مهنأب نودقتعي نويحيسملا ناك كلذلو ءعارصلا

 ةياصو تحت مهلوخدب نانئمطالاو ةحارلا ىلإ نودلخميس
 : ساؤولا

 اهثالتعا روف (02(طع,أهع 11) ةيناثلا نيرتاك ترشاب

 سورلا ناكف ء«ريبكلا سرطب ططخم ىلع ريسلاب شرعلا
 ًالبس فييزتلاو ليحلاو ةوشرلاو لاومألا نم نوذختي

 لوألا ناميلس يأ ؛ناتسجركو يس هّرميأ يمكاح

 مث امهداحتاو (11عءوعاتانو 11) يناثلا سوسن غو

 امهتدمأو ةينامثعلا ةلودلاو ناريإ ةمجاهم ىلع امهتضرح
 لالتحا تاوقلا هذه تعاطتساف «لتاقم فلأ نيئالثب

 . يتوب ةعلق مامأ ةعجار تأفكنا اهنكلو سيياتوك

 ةيناثلا نيرتاك دهع يف ١787 ماع ايسور تلوتسا

 رحبو نابوك نم نيميلا ىلإ ةعقاولا تايالولاو مرقلا ىلع

 ىتح مهدالب عيسوت سورلا عاطتسا كلذبو «فوزآ
 . ساقفقلا نم ةيلامشلا حوفسلا دودح

 تحت لخد مث «سورلا ةيامح ىلع كلذ يف ًادمتعم

 ىتح ليوط تقو ضمي ملو ها1/87 هنس مهتياصو

 اهرلخدف (ايجروج) ناتسجرك ىلإ مهتاوق سورلا رّيس
 شيعت كاذنآ ناريإ تناكو .اهتيامحو اهنع عافدلا ةعيرذب

 سورلا هجوب فقي مل كلذل «ةمكاحلا ةلالسلا رييغت ةرتف

 ىلوتسا نإ ام نكلو نولعفي ام ةروطخ مغر (دحأ
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 دمخأ ىتح ناريإ يف ةطلسلا ىلع يراجاقلا ناخ دمحم

 يف يجركلا ريمألا بيدأت لعج مث اهيف تابارطضالا

 ماع ناتسجرك ىلإ هشيجب هجوت كلذلو هماهم ةعيلط
 سيلفت مجاه مث رمألا ئداب يف غاب هرق عضخأف 6

 سويلكاره ثاغتساف .ناتسجرك يف مكحلا ةمصاع

 فوبوز نيريلاث لارنجلا ةكلملا ترمأف ايسور ةكلمب
 لزق)» مساب ناريإ ىف فرع يذلا - (7ة1 ه1 هم 2هان6ه

 - بهذلا نم ةعونصم تناك هيلجر ىدحإ نأل (غاب

 ناخ دمحم لتق ءانثألا هذه ىفو «ناريإ ىلع ةلمحلاب

 ثادحألا ببسبو :ايسور ةكلم ةئالا نيرتاك تيفوتو

 نيرتاك ثيرو رطضا ءايسور يف كاذنآ ةمئاقلا ةيسايسلا
 ناتسجرك نم هتاوق بحس ىلإ (5ة11) لوألا لوب

 . نيح ىلإ ايسورو ناريإ نيب تافالخلا تهتنا كلذبو

 نيكركل ةيسورلا عدخلا تروص ١144 ماع يفو

 ؛(ايجروج) ناتسجرك ةالو رخآ ءسويلكاره نب ناخ

 ةينامثعلا نيتلودلاو نييكزللا نيملسملا دوجو نأ

 سورلا مالكب ًاعانتقا اذه ماقف .قحام رطخ ةيناريإلاو

 يف مهتاديدهتو سورلا طغضل ًاحوضرو ءرهاظلا بسح

 هئاطعإ لباقم ايسورل ناتسجرك ميلستب رمألا عقاو
 هرق ردصأ اذكهو «ءيسورلا شيجلا يف بصانم هبراقأو

 ىلإ ناتسجرك مضب 146١١ ماع يف يروطاربمإ ر

 .ايسور

 ؛ناتسجرك ىلع ءاليتسالا نم سورلا غارف دعب

 ام ٍدجم ريغ رمألا اذه غروبسرطب يف مهتموكح تربتعا
 ترشاب كلذلو ءساقفقلا يضارأ عيمج اهب قحلت مل

 ةلودلاب تأدتباف .اهيضارأ عيسوتل ططخلا عضوب

 تهتناو ١8١١ ماع يف اهيلع برحلا تنلعأو ةينامثعلا

 يضارألاو عالقلا عيمجل نيينامثعلا ةراسخب برحلا

 (ه22228) ايانا ادع ساقفقلا برغ يف مهل ةعباتلا

 برحلا هذه نم مهغارف روف سورلا هجوت مث «يتويو
 اميف ةعقاولا اهيضارأ ىلع مهتلمح اونشف «ناريإ ىلإ
 81 ماع يف سرأ رهن ءارو

 يف ةرم تايركذ ناريإو ايسور برح تقلخ دَقل

 ايساقفق

 فقي نكي مل امدنع «تقولا كلذ يفف «يناريإ لك بلق

 ىوس ةيبوروألا نادلبلا نم يوق دلب ايناطيرب هجوب

 مهتحلصم نأ نوري زيلجنإلا نويسايسلا ناك ءايسور

 ىلإ اورداب كلذل «ةيوق ةلقتسم ةلود ناريإ ءاقبب يضقت

 ةدهاعم دقعب امهبرح تهتناو نيدلبلا نيب ةطاسولا
 يخامشو ناوريشو ابوقو ناتسغاد نع ناريإ اهب تلخت

 هجنكو هشوشو غاب هرقو شلاوطو نايلاسو وكابو
 ل ل هو سادت ايكوع اهو (نكر وس ناعطسركو
 ىلإ ةفاضإو .ةيسورلا ةرطيسلا تحت ميلاقألاو ندملا

 يف اهناطلسل ةعضاخ تناك ىرخأ قطانم تبلس كلذ

 امهوقبس نيذلا كولملاو هاش ردانو ريبكلا سابع دهع

 لحاس يف) يلركنيمو يروغو يس هرميأ قطانم يهو

 .اهريغو يتخاكو يلكاروشو زاخبإو (دوسألا رحبلا

 اهراهدزاو اهروطت يف يفتقت كاذنآ ايسور تناك دقل

 هعضو يذلا هجهنم ىلع ريستو ريبكلا سرطب اطخ

 كانه نكي مل امنيب .لامكلاو يقرلا ىلإ ايسورب لوصولل
 ظافتحالا لواحي وأ هاش ردان حور لمحي ناريإ يف دحأ

 تاحوتفلا هذه نويناريإلا عاضأ لب «هتاراصتناو هتاحوتفب

 يتلا ةقيحسلا ةوهلا نوكردي اونوكي ملو ءاروثنم ءابه

 اهبيلاسأب ابوروأ نع ةميدقلا اهبيلاسأب ناريإ لصفت

 دهع يلو ىرن اذهلو .ةروطتملا اهتراضحو ةثيدحلا
 ماع سورلا ىلع ةلمح نش امدنع ازريم سابع ناريإ
 نم مغرلا ىلعف «نارسخلاو ةبيخلا الإ نجي مل 5

 ثالث نأ الإ رمألا ئداب يف ةيناريإلا شويجلا قوفت
 عيقوتب تهتنا ءرفلاو ركلاو درلاو ذخألا عم تاونس

 ه1147١1 ماع يف ةفورعملا (ياج نمكرت) ةدهاعم

 ةنيشملا ةدهاعملا هذه بجومب ناريإ تلختف م87

 يضارألا عيمجو ناوجخنو ناوريإ نع ةيلامشلا اهتراجل
 . (سَرأ) رهن فلخ ةدتمملا

 ثدحأ 859١و 1١8٠٠١ نيب ةلتمملا ةرتفلا لالخ

 يف ةماعلا عاضوألا يف ةمهم تارييغت سورلا ذوفن

 نم لكش يأ عطق نم ايسور تنكمت امدنعف . ساقفقلا



 ايساقفق

 تفلأو «ساقفقلا يف نيينامثعلاو نييناريإلا ذوفن لاكشأ

 لج تفرص دالبلا هذه ىف ةقلطملا ةدايسلا ةبحاص اهسفن

 بلغأ تعضخف :اهنع الكل ناكسلا عاضخإل اهمامتها

 ةلوهسب نيملسملا لئابق ضعبو ةيحيسملا ساقفقلا لتابق
 ءارمأ مه نيعضاخلا لوأو «مهبيغرتو سورلا ديدهتل

 .اهؤامعزو لئابقلا هذه

 رمألا ئداب يف مهعم نيللا قيرط ايسور تكلس
 اذإ ىتح ءاهشويج يف ءامعزلاو ءارمألا تلخدأو

 هذه تماسأف تضهن اهتكوش تيوقو اهتضبق تمكحتسا

 مهفونأ تمغرأو فسخلا اهءامعزو اهءارمأو لئابقلا

 .ادرف ادرف

 نم ىلوألا ةنسلا نيثالثلا لالخ ساقفقلا عضو ناك

 نوينشيشتلاو نويكزللا أدبي نأ لبقو سورلا لالتحا

 سنرب ىعدي ريمأ يلركنم يف ناك :يتآلاك مهتمواقم
 شويجلا يف هلو «ةلقتسم ةموكحب ايرهاظ عتمتي «نايداد

 ةيسورلا تاوقلا عضختو «لارنج ةبتر ةيسورلا
 . هتدايقل ايمسا هتيالو يف ةزكرمتملا

 نكلو ءاهلهأ نم ريمأ ديب مكحلا ناك يروغ يفو

 يف رمألا اذكهو .اهتعلق يف ميقت تناك ةيسورلا تاوقلا

 عتمتي يذلا اهنيناوخ دحأ اهيف مكاحلا ناك ثيح شلاوط

 ةرشتنم تناك ةيسورلا تاوقلا نكلو «ةيسورلا ةيامحلاب

 يتلا ناركنل ةعلق سفن يف ىتح هتيالو طاقن بلغأ يف
 ١ ا

 اهمكحي يتلا تارامإلا بلغأل ةبسنلاب لاحلا اذكو

 نييكيمركلاو نييراوآلا دالبو يراجو اتوب لثم نيناوخلا
 يدؤت تناك ثيح «هاش هبق لاحمو كادياكو يخراتو

 نيمأتب دهعتتو ةيسورلا ةموكحلا ىلإ ًايوئس جارخلا
 . يسورلا شيجلا تاعطق ضعب تاقفن

 دعي نأ نكمي ال عضولا اذه نأ يعيبطلا نم

 جيردتلاب لخدت لئابقلا هذه تذخأ دقو ًايلخاد ًالالقتسا

 يس هرميأ تحضأو .سورلل رشابملا فارشإلا تحت

 . سورلا ىلإ هسفن ناميلس اهريمأ عابو «ناتسجرك لثم
 ىلع وقت ملو مالستسالا يف بغرت مل يتلا قطانملا امأ

2335 

 اورداغ وأ اولتق دق اهؤامعز نوكي نأ امأف ةمواقملا

 يلاو ناخ داوج ءالؤه نمو .ناريإ ىلإ اوؤجلو مهدالب
 «ناريإ ةموكحل ةعبات قباسلا ىف تناك ىتلا (لك اروش)

 ا ماع سك يفاحم ىف ةلوطي لك هةيشتما لقت
 هرمأ رخآ يف بره يذلا غاب هرقو ناوريش ناخو 8

 رخآ يفو .(م187)) ه177١ا ماع يف ناريإ ىلإ

 ناوريش ىلع سورلا فالجأ نم ةلث تلوتسا فاطملا

 نويناريإلا اهيمسي ناك يتلا (همءطع7ه2)نورشبآو يكشو

 .اهترادإ ىلع اوفرشأو (درولا ةنج) لك تشهب مساب

 لثمي يذلا ساقفقلا حتف سورلل رسيت اذكهو

 برعلا طش بصمو قارعلاو ناريإ لالتحال ًاحاتفم

 .دنهلا قيرطو يسرافلا جيلخلا ىلإ لوصولاو

 لالتحالل نييساقفقلا ةمواقم

 نأ اهبيغرتو اهبيهرتب تعاطتسا دق ايسور تناك اذإ

 لئابقو ناتسجرك يف ءامعزلاو ءارمألا لالقتسا قحست
 نا نع تقلا ضو معلا عير اع جاردسملا

 لئابقلا هذه يف نيينامثعلاو نييناريإلا لخدت نود لوحت
 لئابق اهتطلسل عضخت نأ عطتست مل اهنإف «قطانملاو
 لئابقلا اهب تعضخأ يتلا ةلوهسلا لثمب ةيلبجلا ساقفقلا
 تارغفلا موا لئايفلا هده ترمعسا كي. ىرخألا

 قرغتسا دقو (م18741) ه١؟7”9 ماع ىتح ةليوط

 هتقرغتسا امم رثكأ تقولا نم لئابقلا هذه عاضخإ

 ام تقاف رئاسخ سورلا شويج تدبكتو تاحوتفلا
 . اهتاذ تاحوتفلا يف هتدبكت

 يف ًايدحتو ًادومص مرطضت «ةيلبجلا حورلا تناك
 تناك امهم  لوبقلل نيدعتسم اونوكي ملف ءرودصلا

 برحلا ىحر ترادو . مهنيدو مهتيموق ودعب - فورظلا
 لئابق تناكف «قطانم ةدع يف نيلتحملاو ناكسلا نيب

 يناعتو نؤملا صقنو شطعلاو عوجلا لمحتت ساقفقلا

 لاتف نع لختت مل اهنأ الإ ٍفاك حالسب زيهجتلا مدع

 اعافد . ممقلا ىلعو ةيلبجلا قئاضملا يف ةيسورلا تاوقلا

 . مهضرأ نم ربش لك نع

 نيذلا ايلعلا نابوق ناكسو زاخبإلا لئابق نكت ملو



 نا

 مهل نكاسم اهيلاعأو لابجلا سوؤر نم نوذختي

 حالسلا ماد ام مهتماركو مهتيرح نع يلختلل نيدعتسم

 يفو .لاتقلل يفاكلا لاملا نوكلتمي اوماد امو مهيديأ يف

 ساسحإلاو ةيرحلاب قلعتلا ناك دوسألا رحبلا لحاوس

 ؛نييزاخبإلاو ةسكارجلا ةراثإل نيزفحم نطولا بحب

 لالتحا اهببسي يتلا ةميخولا بقاوعلا مهروفل اوكردأف
 قحلتس يتلا رارضألا ىدم اوعقوتو ةملاظ ةيركسع ةلود

 ةأرج لكب ةمواقملا ىلإ اودمع كلذل «دعب اميف مهب

 هتلاط ام لكب مهضرأ نع عافدلاب اورمتساو مادقإو

 . حالس نم مهيديأ

 لابج قرش يف اهروص ىلجأب ةمواقملا هذه تزرب

 نيينششلاو نييكزللا نم ناتسغاد ىلاهأ دنع ساقفقلا

 ار ف وو نمبر والجيس قوما مرا ينتسلا

 ةنس نيثالث نم رثكأل اوعاطتساو ؛يسورلا لالتحالل

 ىلع اهتالمح نشت تناك يتلا ةيسورلا تاوقلا تيتشت
 شيجلا ةداق زربأ ةدايكاحتا عاطقلا نود ساقفقلا

 :ىشورلا

 بيغرتلا تاسايس فلتخم ايسور تلمعتسا

 ءامعز نكلو .ساقفقلا تاعفترم عاضخإل بيهرتلاو
 ملف «تاسايسلا هذهب اوهبأي مل نيينششلاو نييكزللا

 مهتماركو مهتعاجش نع يلختلل دادعتسا ىلع اونوكي

 ساقفقلا ءارمأ لعف امك مهديعوو سورلا ديدهت ءازإ

 . لبق نم اهنيناوخو

 فلتخم اهنيوكت يف مضت ساقفقلا لئابق تناك

 ءيحيسمو ملسم نيب مهف «بهاذملاو نايدألا

 نويحيسملا كلذكو «ةنسو ةعيش نيب نوملسملاو

 ناكف ءامهريغو سكذوئروأو كيلوثاك ىلإ نومسقني
 هذه نيب سئاسدلا سدل مهعسوب ام لك نولذبي سورلا

 ليبس يف يبهذملاو ينيدلا بصعتلاب نينيعتسم لئابقلا

 .مهعفانمو مهضارغأ ىلإ لوصولا

 فولامري ةيسورلا تاوقلا دئاق ىعس رمألا ئداب يف
 ةجرد ىلع ناك اذه فولامريو مألا اذه نم ةذافإلل

 عضو يف ةربخلاو «ريبدتلا نسحو ةكنحلا نم ةيلاع

 ايساقفق

 فلتخم ضرحي ناكف «هئادعأب عاقيإلل ليحلاو ليباحألا

 ةرات لاملاب كلذ يف انيعتسم ءاهضعب ىلع لئابقلا

 هنومسي نويساقفقلاناكو 0 ةرات ديدهتلاو

 ةجردلا يف ىعسي وهو ًاصوصخ «(يسورلا ناطيشلا)

 مهلغشيل ةنسلاو ةعيشلا نيب فالخلا روذب عرزل ساسألا
 الهس ًاديص «ةرغ نيح ىلع كلذ دعب مهذخأيو مهسفنأب

 .ةمواقملا ىلع ىوقي ال

 دمحم الملا يضاقلا روهظ

 فولامري اهعرزي ناك يتلا سئاسدلا هذه ءازإو

 ءءيرج صخش رهظ ءاهل ططخي ناك يتلا ليباحألاو

 «ساقفقلا ءاملع نم ريبك ملاع ءقحلل بصعتم «رويغ
 يسورلا رطخلا كردأو بثك نع لئابقلا عاضوأ دهاش

 .دمحم الملا يضاقلا وه كاذ .هينطاومب قدحملا

 دمحم الملا اهاطخ ىتلا تاوطخلا ىلوأ تناك

 ذبنو داحتالل «غيلب برذ ناسلب ءهينطاومل هتوعد

 فولامري بيلاسأ رطخ نم مهايإ هريذحتو تافالخلا
 . ةيناطيشلا

 ةديقعلاو حيحصلا ناميإلا نأ كردي لجرلا اذه ناك

 سانلا قوسو «بولقلا فيلأتب ناليفكلا امه ةخسارلا

 ال نيدماص اهيف مهكراعم اوضوخيل ؛لاتقلا حوس ىلإ
 .نيلجو الو نيفئاخ

 ةرولب نلإ ةمحم العلا ئفاقلا دهغ كلذ
 لئابقلاو ناتسغاد يلاهأ تولف نق يدونلا ساسحإلا

 لمح ىلع رداق صخش ناوتي مل ثيحب ؛«ةرواجملا

 رشتنا ىتح ليوط تقو ضمي مل «هترصن نع «حالسلا
 هلوح نوفتلي سانلا ذخأ مث هتيص عاذو لئابقلا نيب هربخ

 .ًاناذحوو تافارز بوص لك نم

 خيشلا وه نميألا هدضعو دمحم الملا بئان ناك

 .ءنمؤم لجر هبحاصك ءاذه لماش خيشلاو «لماش

 هتعاجشب ساقفقلا هفرعت «نيدلا ميلاعتب طيحم
 . هتدالجو

 «لابجلا يف ةيئان نكامأ يف هعابتأب يضاقلا عمتجا



 نرهطيل اومسقأو ًاعيمج اودهاعت ةيرسلا مهتاعامتجا يفو
 نيدو مهنيد ءادعأ ندرطيلو ءسورلا سجر نم مهدالب

 .مهدالب موخت مهولصوي ىتح مهدادجأ

 ماع يف ىلوألا ةرملل برحلا ناديم يضاقلا لخد

 ههجوب نييراوآلا ريمأ فوقو نكلو (م0٠18) 5

 رمألا لزتعي هتلعج هتسكاعمل ةدوصقملا ةيتادعلا هلامعأو

 سانلا ضيرحت نع ةظحل ناوتي مل هنكلو «نيح ىلإ
 لثم يف ةدحولا نأ كردي ناكو «مهئادعأ ىلع مهتراثإو

 اهلعج كلذلو «باعصلا ةلازإب ةليفكلا يه عقاوملا هذه

 ىلع سانلا ثحي حارو هبطخو هظعاومو هثيداحأ روحم

 هثيدحب ناكو .مهنطوو مهنيد ليبس يف داهجلل ضوهنلا

 نيحتيو «سوفنلا يف سامحلا ججؤيو رعاشملا بهلي
 .مهظعوو لئابقلا ءامعزب عامتجالل صرفلا

 يشخف .يضاقلا تاكرحتب ًاملع فولامري طيحأ

 نيناوخ دحأ ىعدتساف .ًابعر اهنم هبلق التماو اهبقاوع
 طبترا دق اذه ناكو .ءناخ نالسرإ وهو «ةيالولا

 ءمهشويج يف ديمع ةبتر ىلع مهنم لصحو سورلاب
 يف سانلاو يضاقلا عمجت ىلإ هب ثعب مث رمألا هغلبأف

 لالخو ؛مهتاعامتجا ىدحإ يف اذه كرتشاف .دنك مساق

 مداخب هفصوو ءًأديدش ًافينعت يضاقلا هفنع كلذ

 عم بدألا ءاسأف ءًاربص ناخ نالسرإ قطي ملف «سورلا

 ءوس نع هل رذتعاف ؛هثورجت ىلع مدنف داع مث يضاقلا

 . مهنم فولامري فقوم رييغتل يعسلاب هدعوو هبدأ

 ناريإ نيب برحلا عم ثادحألا هذه تنمازت دقو

 كلذلو ء.مهنع اتقؤم سورلا فرصناف ءايسورو
 يضاقلا لامأ ةياغ تناكو ناتسغاد يف مهرمأ مكحتسا

 اهمعدو اهتدعاسمب نكمتيل «ناريإ معد ىلع لصحي نأ

 طخلا اذه يفو .هتيالو نم هجارخإو لتحملا درط نم

 ىف ةعيشلاو ةنسلا نيب تافالخلا ةلازإل ادهاج ىعس

 هيج ف مزخ ا رروم سابع ذاع فلما امكو .ناتسغاد

 نمكرت ةدهاعم عيقوت ىلإ رمألا هب ىهتناو «سورلا عم
 هلامآ ًادقاع ناك يذلا يضاقلا نأ الإ ةموؤشملا ياج

 نمؤملا لجرلا وهو ءسأيي مل اذه ازريم سابع ىلع
 «نيملسملا قرف ديحوتل هتالواحم يف رمتساو ءرويغلا

 فكي

 هظعاومو ةيسامحلا هبطخب سانلا رعاشم بهلي ناكف

 .هلوح تفتلاو لئابقلا بلغأ هتديأف «ةقداصلا

 شويجب تارم ةدع دمحم الملا يضاقلا مدطصا

 ًانيح اهديبيو ةعجار ئفكدتف ًانيح اهمزهي ناكف «سورلا
 اوخرات ىف ةيسورلا تاعطقلا ضعب ةرم رصاحو ءرخآ

 ل نه اوك اهيلإ ددملا لوصو الولو ,(1ة:اعطمان)

 .اهرخآ نع اهدابأل

 «للم الو للك نود هداهج يف يضاقلا رمتساو

 يتلاو سورلل ةعياشملا شوقنيألا ةليبق ترداب ىتح
 رولا شالا نرخ نم ويكألا سلا فالذ ةسج فيلكتت

 «سورلا مامأ ةيسيئرلا قرطلا حتف ىلإ - صاخلا يسورلا
 ([11مدأ) ريميه ةبصق يف يضاقلا ةرصاحمب رمألا ىهتناف

 .باقع ركوك «لبج ةمق ىلع عقت يتلا

 نش (م1877) 1١١58 ماع ةرخآلا ىدامج يف

 نم نزور نوراب لارنجلاو ةهج نم فونيم ايلُق لارنجلا
 الملا ينفاقلا رقه ىلع ةكيانش ةلمع قرخأ ةهج

 هيلع ضبقلا ةرملا هذه يف نوفدهتسي اوناكو ءهدمحم

 لكب عفادي رمتساو مهل ملستسي نأ يضاقلا ىبأف «ًايح

 عفادم تحارو ءامايأ راصحلا رمتساو .ةلوطبو ةأرج

 قبي ملو ؛ًاعيمج اهيلع تتأ ىتح هعقاوم كدت سورلا

 رمألا رخآ يفو .ًاصخش نوتس الإ ريخألا مويلا يف هعم

 مهعضاوم اياوز نم سواشألا نيعفادملا ةيقب جرخ
 نيتعكر يضاقلا ىلصو ؛مهئادعأ ىلع اومجهو ةبرخلا

 ناريإ وحن هيدي عفري ناك كلذ ءانثأ يفو ءةرم رخآل

 هتباصأ ؛لاحلا هذه ىلع وه امنيبو «ةزجعم رظتني امنأك

 .هحور ملسأو ًاعيرص رخف هتهبج يف ةصاصر
 ةعلقلا ىلإ ةيسورلا تاوقلا ةعيلط تلخد امدنعو

 . داسجألا نيب ًاددمم يضاقلا دسج اودجو ؛«ةقرتحملا

 دسج بحسب ةيسورلا ةدايقلا رماوأ تردص مث

 ءاقلإو يلاهألا ةفاخإل تابصقلاو ىرقلا يف يضاقلا

 سورلل ضرعتلا رطاخم نم مهبولق يف علهلا
 كولسلا اذهو ملؤملا رظنملا اذه راثآ نأ الإ . مهتمواقمو

 تراث ذإ «سورلا عقوت ام سكع ىلع تناك «يشحولا

 . مهئادعأ نم مهترفن تدازو يلاهألا ةيمح
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 راصنأ نيب راصحلا ءانثأ لماش خيشلا ناكو

 نم هسفن جرخي مل اذإ هنأ اهنيح كردأو ءيضاقلا

 ناكس اهلذب يتلا دوهجلا عيمج بهذتسف ءراصحلا

 كانه نوكي نلو ءًاروثنم ًءابه ناتسغاد يلاهأو لابجلا

 ىلع مزع كلذلو .داهجلا لصاويو ةريسملا لمكي نم
 مث هلوح نيلتاقملا ضعب عمجف ءراصحلا نم تالنإلا

 نع دونجلا رقهقت ثيحب «سورلا ىلع ًاموجه مهب نش
 تالفإلا عاطتساو ةصرفلا منتغاف «تقولا ضعبل ههجو

 اليلع هدعقأ ام حورجلاب بيصأ نأ دعب نكلو «ةبوجعأب

 . نمزلا نم ةرتف

 دحأ ىلإ دمحم الملا ىضاقلا دعب ةدايقلا تلآ

 هدايه ايدج نك تادعوكلو «كب ةزمح هيدعاسم

 .([طمانصتملعط) خازنوخ يلاهأ دي ىلع لتق نأ ثبل امف

 ددع ذخأ ءهذه نييساقفقلا فورظ نم مغرلا ىلعو

 مهعقاوم نوكرتي اهدونجو ةيسورلا تاوقلا ةداق نم ريبك
 نوؤجليو «مهتداقو مهئامعز ملظ نم هنوناعي ام ببسب

 ءانبأ مهفوفص يف نولتاقيف نييساقفقلا فوفص ىلإ

 . مهنطو

 ىكسفونارب امهدحأ :نانثا «نيئجاللا ءالؤه رهشأ

 تنافنح راوثلل مدق يركسع دئاق وهو (822201851)

 هيلع مكحف سورلا ةضبق يف عقو هنكلو ؛«ةليلج

 وه رخآلاو .ايربيس ىلإ يفنو ةقاشلا لاغشاألاب
 شيجلا يف ًايعفدم ناكو 22030000 فوزتنسوك

 .يتساورلا

 تذخأ نيذلا نيينولوبلا نم مه نيئجاللا بلغأو

 ها١؟15 ماع اينولوب ةروث دعب - مهب ثعبت ايسور
 نججلا لئابق نم مهلثم نيمولظملا لاتقل - (م18)

 . ساقفقلا لابج ناكسو

 لماش خيشلا روهظ

 ةنس نيرشع و اسمخ هتمواقمو

 ةفالخب ريدجلا ديحولا وه لماش خيشلا ناك

 نيتنس لالخ ناكو ءاهئابعأ لمحتو دمحم الملا يضاقلا

 بنج ىلإ لتاقي ًايحضم ًايدنج كب ةزمح ةدايق نم
 مهل ًادئاق رمألا عقاو يف ناك هنكلو «نيرخآلا هناوخإ

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ءاطخألا نم ريثكلا ححصي ذخأو

 .اهبكتري كب ةزمح ناك يتلا

 عيمج لماش خيشلا اعد كب ةزمح ةلازإ دعبو
 يف ةزرابلا تايصخشلاو رابكلا ةاضقلاو لئابقلا ءاسؤر

 ريبك ىوتسم ىلع ًاعيمج اوناك نيذلا «ةرواجملا قطانملا
 لتقلتق يف روضحلل .يركسعلا دادعتسالاو ملعلا نم

 - لابجلا طسو يف عقت ةديعب ةقطنم يهو «(661101241)

 .رواشتلل روضحلا ىلإ مهاعد

 ىلع ةليوط تاثحابم دعب ,نوعمتجملا عمجأ

 نأ امو .دحوأ ًاميعزو ًاماع ًادئاق لماش خيشلا باختنا

 نماثلا يف بصنملا اذهل لماش خيشلا باختنا مت

 (م14874) ه١٠6١١ ماع ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 يلاهأو نييناتسغادلا سوفن يف ةديدج حور تبد ىتح

 .مهتايونعم تعفتراو ساقفقلا

 الملا ىضاقلا رود نمرثكأ لماش رود ةيمهأ تناك

 قرش لابح لكابت تناك دق كي رجعو ةمحمت
 ءاهضعب نع ةلصفنم شيعت تقولا كلذ ىتح ساقفقلا

 لئابقلا نيبو اهنيب طبرت ال ةدح ىلع ةليبق لك عمتجتو
 هذه ةمواقم تناك كلذلو نيدلا ةدحو الإ ىرخألا

 ماظنلا ىلإ دقتفت ةفيعض يبنجألا لتحملل لئابقلا

 . بيترتلاو
 ةمواقم ةقتاع ىلع لماش خيشلا ذخأ نيحو

 نيناوقلا عضو ىلإ ىلوألا مويلا ذنم رداب ءسورلا

 ىلإ ىعس «ةمواقملا ىوتسمب ءاقترالل ةمزاللا دعاوقلاو

 يتلا لئابقلا لعجو دحاو بعش ىلإ لئابقلا ليوحت
 ةدحتم ةوق رخآلا ضعبلا نع اهضعب ةلقتسم ةايح شيعت

 قيقحت ليبس يف ةينطولاو ةيعامتجالا ةايحلا شيعت
 م لئابقلا هذه هدشنت يذلا فدهلا

 ةلهولا ذنم ةحضاو ةيركسعلا لماش ةكنح تزرب

 هترادجو هتءافك اهيف تبثأ ةبعص فقاومب رمو ىلوألا

 يف لمألا ثعبي كلذ ناكف «ةقئاف ةعاجش اهلالخ رهظأو

 . سوفنلا



 ايساقفق

 ليكشت ىلإ ىلوألا ةوطخلا يف لماش دمع دقل

 تاعطقلا رارغ ىلع ةعيطمو ةمظنم ةيركسع تاعطق

 ذيفنت نع ةظحل ناوتي ملو ,؛ةيسورلا ةيركسعلا
 سيسأت ىلإ ةيناثلا ةرطخلا يف لقتنا مث «هتاططخم

 «ةيمالسإلا ةعيرشلا ساسأ ىلع ةمئاق ةينطو ةموكح

 مضي ءءاضقلل ىلعأ ًاناويد لكش رامضملا اذه يفو

 نوثبيو هيف نوعمتجي اوناك ثيح «لئابقلا ءامعزو ةاضقلا
 .اهيف ءارآلا لوادتو اهتشقانم دعب ةمهملا اياضقلا يف

 ه0١١” ةنس يف يلاعلا ناويدلا رقم ناكو

 ماع يف .لقن مث نججلا دالب نم (وقراد) يف (م189)

 .(؟7ءلعم) ندق ىلإ (م18411) ه١

 ىعدي صخش كانه ناك لماش لاجر نيب نمو

 هعدخ دقو «ةلايخلا سيئر بصنم لغشي «دارم جاحلا

 تقو هيلع ضمي مل هنأ الإ .مهشيجب قحتلاف سورلا

 رارفلا ىلع مزعو مهنم رفنف مهتءاند كردأ ىتح ليوط
 . مهركسعم نم

 نم ةعبرأ عم موي تاذ هزنتي دارم جاحلا ناك

 هتهزن يف لصوف «قازوقلا سارحلا نم ددعو هباحصأ

 ءربقلا بحاص نع لأسف «نيطلاب وسكم ربق ىلإ
 ناكس ءامعز نم .؛لاطبألا دحأ هنإ :هوباجأف

 الإ ىبأف ءًاراع سورلل مالستسالا يف ىري ناك «لابجلا

 . عضوملا اذه يف نفدو لتقف «ةمواقملاو دومصلا

 لك لعفنا ةصقلا هذه دارم جاحلا عمس امدنع

 بحاصل ةحتافلا أرقف هداوج رهظ نع لزنف «لاعفنالا

 ةغللاب هباحصأ بطاخو هداوج ةوهص ىلإ داع مث «ربقلا

 نأ بجيف ركسعملا نع اندعتبا دقل» : ًالئاق ةيكرتلا

 رشابو قازوقلا سارحلا يف هترادغ غرفأ مث «لحرن

 «نيعرسم اولصو قازوقلا نم اددم نأ الإ ءموجهلاب

 رخآ ىتح سورلا اولئاقو «هباحصأو دارم جاحلا دمصف
 ضرأ يف ًاعيرص طقس مث ءمهتارادغ يف ةقلط

 اقأ جاحلا ىعدي مالسإلا يعدي لجر هيلإ لزنف «ةكرعملا
 ءاحنأ عيمج يف سورلا هب فاطو .هسأرزتحاف

 . ساقفقلا
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 فوسليفلاو بتاكلا هذه دارم جاحلا ةصق ركذ

 ءهبتك دحأ يف (1019001) يوتسلوت فورعملا يسورلا

 الإ ساقفقلا يف ةيسورلا شويجلا يف يوتسلوت ناك دقف
 . كانه يسور وه ام لك ضفري ناك هتيناسنإب هنأ

 تغلبو «ماسقأ ةدع ىلإ هذوفن قطانم لماش مسق
 نيرشعو ةسمخ هرادتقاو هتوق جوأ يف ماسقألا هذه

 ىلع ذخأي ؛هتموكحل ًابئان مسق لكل عضو مث .ًامسق

 ذخأو ةيركسعلاو ةيفرعلاو ةيعرشلا رومألا هقتاع

 لحو ةعيرشلا نيناوق ذيفنتو دنجلا ةئبعتو بئارضلا
 . كلذ ىلإ امو تافالخلا

 عمج اذه ةموكحلا بئان تابجاو نم ناكو

 رشع لك تناك ثيح «برحلا ءانثأ ةلاجرلاو ناسرفلا

 ةروصبو ؛هتقفن لمحتب دهعتتو دحاو لتاقمب ثعبت رسأ
 ةسماخلا نس نيب لاجرلا عيمج ىلع بجي ناك ةماع

 حالسلا لامعتسا ةقيرط اوملعتي نأ نيتسلا نسو ةرشع

 .ةيسورفلا نونفو

 ماكحألا لاصيإ اهب زيمتي يتلا ىوصقلا ةيمهأللو

 تاعامج لماش لكش دقف كاذنآ ةعيرسلا رابخألاو

 هباون ىلإ نكمي ام عرسأب هرماوأو هماكحأ غالبإل ةصاخ
 . نكامألا فلتخم يف

 روبع عيطتست ةفيفخ ةعيرس تاعامج لكش مث

 مث ةعرس ىصقأب ةرعولا باعشلاو ةيلبجلا قئاضملا

 .ةيسورلا تاعطقلا ىلع ةقعاصلاك ضقنت

 ةسمخ (م1847) ه709١ ماع يف هتلايخ ددع غلب

 هتياغ غلب نيح ددعلا اذه نمخيو سراف فالآ ةرشع ىلإ

 . سراف فلأ نيسمخب

 لامعتسال ًاجاتحم سورلا مامأ هسفن لماش دجوو

 نم اهنم همنغ ام رمألا ئداب يف لمعتساف «عفادملا

 عفادملا ةعانصل المعم ماقأ مث «ةيسورلا تاعطقلا

 مث(م1644) 0 ماع يف (1606ه) ندق يف دورابلاو

 . ناتسغاد ىرق بلغأ يف دورابلا ةعانص ترشتتنا

 هيلتاقم ىلع (م18517) ه70/8١ ماع يف ضرفو

 . ةيركسع بصانمو ابتر مهل عضوو ةيركسعلا ةعاطلا



 فول

 دراوم ةدع نم ةيركسعلا هتاقفن نمؤي ناك دقو

 ةظووتملا بفازشلا ناك ىاقرلا دكا ةلوأ ؟ انينفأ
 :ًاعبار .برحلا مئانغ سمخ :ًاثلاث .ةرسأ لك ىلع

 تناكو .ودعلا عم نينواعتملا لاومأ ةرداصمو تامارغلا

 قفنتو «لاملا تيب يف ظفحت اهعومجمب لاومألا هذه

 ميمرتو برحلا تاقفنو نيدهاجملا ةنوؤم نيمأتل

 .ءادهشلا رسأو ماتيألا ةدعاسمو دجاسملا

 ةمول هذخأت الف ةلادعلا قيبطت يف ىناوتي نكي ملو

 سانلا برقأ بقاعي ناكو «نيمرجملا ةبقاعم يف مئال
 .اوبنذأ ام اذإ هيلإ

 ةرعولا اهقلازمو ةعفترملا لابجلا تناك دقو

 اوعاطتساف «نييساقفقلل رصان ربكأ ةعينملا اهروخصو

 نأ ةدايقلاب هترادجو ةيركسعلا لماش ةيلباقبو كلذب

 . ةلصاوتم ةنس نيرشعو ًاسمخ ودعلا هجوب اودمصي

 نايدألا مرتحي وهف «ملسم نيد لجر لماش ناك ذإو

 هل ةعيطملا ةيحيسملا لئابقلا دعاسي ناك كلذل ءىرخألا

 «ةينيدلا اهسوقط ةيدأت يف ةيرحلا لماك اهل قلطيو
 . مارتحالا لك اهسئانكو اهدباعم مرتحيو

 (ةقلوخآ) ةعلق نم هرمأ ةيادب يف لماش خيشلا ذختا

 هل ”هرقم لابجلا روخص نم ةيعيبط عناومب نصحتت يتلا
 .سورلا لاتقل كانه نم قلطني ناكو

 بارك لارنجلا نش (م14878) ه1765 ماع يفو

 ايح هب كاسمإلا الواحم «لماش ىلع هتلمح (©678556)

 لوصولل ةريبك ًادوهج ةيسورلا تاوقلا تلذبف .ًاتيم وأ
 «سفنألا ىشب الإ اهوغلبي ملف «ةعلقلا فراشم ىلإ

 لاجر ةتغابم وه تاوقلا هذه هاشخت ءيش دشأ ناكو

 ناك ثيح ؛ةرعولا اهلبسو لابجلا قتاضم نم اهل لابجلا
 «لبسلا هذهو قئاضملا هذهب سورلا نم ىردأ ءالؤه

 ناكف ةتغابملا تامجهلا هذه لثم تلصح ام ًاريثكو

 . سورلا نم ريثك اهتيحض بهذي

 تاوقب عاقيإلا ىلإ فدهي لماش خيشلا ناك دقو

 قبطأ ناوألا نآ اذإ ىتح ءاهيلع قابطإلاو بارك لارنجلا

 دوهج اوددبي نأ اوعاطتساو تاوقلا هذه ىلع ناسرفلا

 تادعملا نم ريثكلا اومنغو ةدحاو ةعاس يف رهشأ

 ًادونج اولتقو نؤملا نم ًاريبك ًارادقمو ةيبرحلا رئاخذلاو

 ش .نيرخآ اورسأو

 تأيهت ول ثيحب «ةنيصح ةقطنم يف ةقلوخآ عقت
 ءادعألا ىلع رذعتل ؛ةحيحص ةروصب اهيف عافدلا لبس

 دب ال امرمرع اشيج نإف ناك امهم نكلو .اهيلإ لوصولا
 نيلتاقملا نم فالآ ةعضب ءازإ موي تاذ مدقتي نأ

 . نييلبجلا

 دئاقلا عاطتسا رفلاو ركلا نم رهشأ دعبو اذكهو

 يف لابجلا لاجر ىلع برهلا قرط دسي نأ يسورلا
 مهيددتما اذإ هيلع ةنلكلا ل يحل« ةذيضحتلا مهحلت
 ددعب ةيحضتلل نيدعتسم سورلا ناكو .امظلاو عوجلا

 هبفدهلا اذعت ىلإ غيلوضو ليس ىف مهدوتج نم ريتك
 نم جاوفأ ةينامث اوعضو مهنأ ركذن كلذ ىلع الاثمف

 .اهدحو ةعلقلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا ةبقارمو عطقل مهتاوق

 اذهل ىلوألا عضاوملا مهعفادم تكد فاطملا رخآ يفو

 ه١١؟00 ماع ةرخآلا ىدامج نم سماخلا يف ةعلقلا

 ةيعفدم كاذنآ لماشل نكي ملو .اهيلع تتأف (ما48)

 نم نويساقفقلا ىدبأ دقف كلذ نم مغرلا ىلعو .دعب
 ريحُي ام برحلا هذه ىف دومصلاو ةلوطبلاو ةعاجشلا

 ْ . لقعلا

 ىلإ مهلامآ لكب نوهجوتي ساقفقلا لهأ ناك دقو

 ملع عفر نم سورلا نكمت اذإ ىتح ةعلقلا هذه
 خيشلا نأ اوبسح «ةعلقلا فراشم ىلع مهتيروطاربمإ

 لماش ناك نكلو .أتيم وأ ًايح مهتضبق يف عقو دق لماش
 اهتنعأو لويخلا ةمزأ نم عنص دق موجهلا نم ةليل لبق

 ىلع ةلطملا لبجلا ةمقل رخالا بناجلا نم هب ىلدت البح

 قروز ناك ثيح ءاملا يف هسفنب ىقلأو ءراج رهن
 اذكهو :ليدلا نه ورحل قيقا ىلإ هلقنف فناظعلاب

 . سورلا ةضبق نم تالفإلا نم نكمت
 ملسيس ًالماش نأ ىلإ سورلا نأمطا نيح يف

 نش «لماش مالستسا رخأت امدنعو هتعلقو هركسع

 ديحولا ءيشلا ناكف ةعلقلا ىلع ةريخألا مهتلمح سورلا

 . لماش خيشلا وه اهيف هودجي مل يذلا



 رئاسخ تغلب دقو «ليثم برحلا كلتل نكي مل

 رمأ وهو - سورلا معز بسحو ءاهتياغ نيفرطلا
 فالآ ةعبرأ تغلب مهرئاسخ نأ  هتحص يف كوكشم

 . طقف ليتق

 نم غلب دق رظنملا ناك «مهتلمح سورلا نش امدنع

 نهو ءاسنلا تدهوش نأ قبسي مل ذإ ءاهاصقأ ةراثإلا

 ةوسنلا ءالؤه ناك دقف ءسورض برح يف نكرتشي
 نهو «خومش لكب روخصلا ىلع تافقاو تايساقفقلا

 .ودعلل ةلاسبب نيدصتيو «نهقدانبب نكسمي

 تخأ ةمطاف ةقلوخآ ةعلق يف نيرصاحملا نيب ناك

 مه اورضحو ترضحف ءاهتيب لهأ نم ددع عم لماش

 لجرلا اذه مهلأسف «هرارف نم ةليل لبق اهيخحأ ىدل اهعم

 ديب عوقولا مأ توملا ؟مكيلع نوهأ نيرمألا يأ ؛رويغلا

 لمحي لكف !توملا :عيمجلا باوج ناكو ؟ودعلا

 يوك) رهن يف هسفن ءاقلإب حلفي مل اذإف ءهدغل ًارجنخ

 ديب ًاريسأ عقي نأ لبق هرجنخب هسفن كلهيسف (وص
 . ءادعألا

 امدنعف ءاهدعوب لماش تخأ «ةمطاف تفو دقو

 ىلع مهئاليتسا نم ةريخألا عقاوملا يف سورلا مجه
 نم ءاهسفنب تقلأ ءاهب اورفظي نأ اوكشوأو «ةعلقلا

 .ًاعجفم اهتوم ناكو ءلع

 عئاقو رضح نمم  سورلا طابضلا دحأ دهاش

 امدنعا :اهنع بتكف ةميلألا ةثداحلا هذه  برحلا

 يضفت ةمق رخآ زايتجاب انجوف دئاق رماوأ انيلإ تردص
 تيأر ةأجفو ءانكرحتف رماوألا ذيفنتب انرشاب ؛ةعلقلا ىلإ

 «ةرشابم انيلع ةفرشم ةرخص نيلتعي ءاسنلا نم ةعومجم
 قرطلا رخآ نأ نيأر ةوسنلا ءالؤهف ءملؤم عضو يف َّنكو
 نأ كشوأف نهيلع ودعلا موجه اندو «ءتدس دق نهمامأ

 نأ ىسع .ءةرخصلا هذهب نذلي نأ نيأرف ءنهلاطي

 ودعلا نمواقي ًاسارتم اهنم نذختاو :«نيحل ولو نهمصعت

 ىلع ةيداب مالستسالامئالع نكت ملو .هنم

 نهنويع تناك ؛كلذ نم سكعلا ىلع لب ءنههوجو
 .نهتانجو رمحنو كلذل نههافش شعترتو ءًابضغ دقتت
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 نهروعش تلدت دقو «قيزمت رش ةقزمم بايث نهيلعو

 زئاجع ًاعيمج نفقوو «ةيراعلا ةيجاعلا نهفاتكأ ىلع

 ذإو .ابرإ هنعطقي يك نهودعل تانماك ايابصو تايتفو

 روخصلا نيقلي نعرشف .يتوق عئالط ندهاش كاذ

 رعق ىلإ اوواهتف يدونج نم أددع نيدرأو ءانيلع ةريبكلا

 نككتيمأ انو رعب درتجلا نياوزاذإ" تحن « قيكحسالا ىداولا
 نكو ءانم رخآ ًاددع نكلهأف رانلا نقلطي نحرو نهقدانبب

 رمألا رخآ يف نكردأ مث . رجانخ وأ ًابارح نلمحي ًاعيمج

 نود نهيلإ ةفحازلا تاوقلا مامأ دومصلاب نهل ةقاط ال نأ

 نيثالث تحضأ ىتح اننيب ةفاسملا ترصقو .فقوت

 .امدق

 .ةليمج ةباش ةأرما ىلع ىنيع تعقو ءانثألا هذه ىف

 نييدنجح تيعرص نحب انيلع اهتيقدنبت رانلاقلطت كّذخأ
 ةمق نم نهسفنأب نيقلي نعرهف اهتاقيفر ىلإ تراشأ مث
 ملف ؛ةعلقلا انلخد ذئئيحو . . .انيديأب نعقي الثل لبجلا

 أشنأو ءعزفم رظنم نم ةعاسلا هانيأر ام الإ اهيف رن

 .هوأر ام لوهل نوكبي يدونج نم نوريثك

 ءءابه ءاهولذب يتلا سورلا دوهج لك تبهذ
 «ىرخأ ةرم مهتضبق نم تالفإلا يف حلفأ لماشف
 ماش ضيشلا اهبف تلقي. ىتلا ةدلادلا نه ةرجلا هلله كناكو

 . سورلا بلاخم نيب نم ةبوجعأب

 ةقلوخا ةعلق ةكرعم دعب هرقمب لماش خيشلا لفتنا

 هتمواقم يف رمتساو « نيينججلا ةيالو يف (وقراد) ىلإ

 لاوط ةحجارلا ىه هتفك تناكو «لاوط نينسل كانه نم

 ةيروثلا حورلا وه ةقيقحلا يف ناكو .نينسلا هذه

 يضاقلا دهع يف ىتح نييراوآلاو نيينججلل ةكرحملا

 نأ يف هتاطاشنو هيعاسم يف حجن دقو «دمحم الملا

 مزع مث هفوفصب مهقحليو مهدومج نم نييكزللا جرخي
 قحليو هلمع قاطن عسوي نأ (م1845) ه577١ ماع يف

 عم عارص يف اوناك « سكرجلا نم ءزج مهو ءمهنم
 ةعاط يف اولخد مهنأ الإ .نمزلا نم ةبقح يف سورلا

 سورلا نم مهفوخ ناكف ءنرق فصن لبق سورلا



 ففن

 ىلإ نوعَمَسي الف مهناذآ مصي ًاليقث هرقوو «ًاعينم ًازجاح
 «كلذل ًافالخو .ةرثؤملا ةيسامحلا لماش خيشلا بطخ

 نييزاخبإلا لثم ىرخألا سكرجلا لئابق ضعب نإف
 نودصي اوحارو «هفوفص ىلإ تمضنا «نييسكيدرألاو

 ناك يذلا تقولا يف مادقإو ةلاسب لكب سورلا تالمح

 ران ججأو لابجلا ولتاقم هزرحأ راصتنا ربكأ نأ ىلع

 يف مهراصتنا وه لوألا الوقين رصيقلا بلق يف بضغلا

 .(وقراد)

 اهلهأ بلغأ نم ةعلقلا هذه لماش ىلخأدقف

 «ةيسورلا تاوقلا فلخ نيمك يف هلاجر نم ةريبك ةوق

 لماش لاجر اهيلع قبطأ تاوقلا هذه ةدوع ءانثأ ىفو

 اولتقو «قزمم رش اهوقزمف (يركيميأ) ةباغ نم برقلاب
 ام لك اومنغو «ءادمع ةعبرأ مهنيب نم فالآ ةعبرأ اهنم

 .ةريخذو ةحلسأو ةيعفدم نم تاوقلا هذه ةزوحب ناك

 «ةيسورلا تاوقلل ىربك ةناهإ ةعقاولا هذه تناك

 اهب تماق ةئيرج ةوطخ اهنأ ىلع رصيقلل سورلا طابضلا

 علطأ دقف ءاليوط رمتست مل ةيطغتلا هذه نأ الإ ,مهتاوق

 اوراثأو رمألا ةيلج ىلع مهرصيق غروبسرطب طالب لاجر

 ًامزع مزعف هبلق يف نييساقفقلا ىلع ةنيغضلاو دقحلا ران

 . مهنم ماقتنالا ىلع ًاعطاق

 ساقفقلا حتف ةطخ رييغت

 ماع يف رمألا ئداب يف اونيعف .ةثداحلا هذه دعب

 مكح هقتاع ىلع ذخأي ًاصخش (م1845) ه5

 ةيركسعلا تاوقلل ةماعلا ةدايقلاو ساقفقلا ىضارأ عيمج

 ليئاخيم ريمألا وه صخشلا اذه ناكو .اهيف

 . لماش ءادعأ دلأ «(3411 ن1 78/ه2م56208) فوزتنوروو

 ةدايق يف اولمع نيذلا سورلا ةداقلا عيمج ناك

 فرش لين ىلإ نوحمطي ساقفقلا يف ةيسورلا تاوقلا
 «فوزتنوروو)» ردصت امدنعو «ساقفقلا ةيضق ءاهنإ

 ايساقفق

 يف رمتسا هنكلو حومطلا اذه سفن لمحي ناك ةدايقلا

 المعتسم ةلصاوتم ةنس ةرشع تس لماش خيشلا لاتق

 تاوقلا ددع ناكو «ةيبرحلا تاناكمإلا عيمج اهلالخ

 صقن املكو «لتاقم فلأ نيسمخو ةئام هترمإل ةعضاخلا

 . ةديدج تاوقب صقنلا اذه َّدُس مهددع

 ةداقلا عوضخو ةدايقلا زكرم نع تاوقلا دعب ناك

 غروبسرطب يف برحلا ةرازو نم ةرشابم ةرداصلا رماوألل

 .ةيركسعلا تايلمعلا ةفاعإو لمعلا ريحأت ىف يئن

 هات تاس فروا ومقالا ننس ان رورو بلع فلل

 روطاربمإلا هحنمو «هدارأ ام يطعأف ءةيفاك ةوقو
 .دارأ نم ىلع ءاقبإلاو دارأ نم لتق يف ةقلطم ةيحالص

 يف بصنلاو لزعلاو باقعلاو باوثلا رومأ هيلإ لكوأو
 مكحو هل هرقم سيلفت نم دئاقلا اذه ذختاف «هتاوق دارفأ

 نم ةازاجمل قناشملا بصنو «نيطالسلا مكحي امك اهيف

 .نيينطولا نم هديب عقي

 ةدعلا ىف ًاحضاو ساقفقلا ىلع سورلا قوفت ناك

 مهتلق مغر مهنكلو .ةلق لابجلا لاجر ناك دقف ددعلاو
 نطوو مهنطو لالقتسا ىلع ظافحلا ليبس يف نولتاقي

 ةرورضب ساسحإلا ناك كلذلو . مهئابآو مهدادجأ

 ملو .ىرخأ ةايحو مهل ةبسنلاب ةقراخ ةوق لثمي برحلا
 شويج عم مهبرح يف ةيجراخ ةدعاسم نوكلمي اونوكي
 لابجلا ممقو روخصلا نم الإ مهللا يسورلا روطاربمإلا
 اوتاك ثيح ءاهتاملظو تاباغلا ةفاثكو نايدولا ناعيقو

 ةدافتسالا بولسأب مهتفرعمل رومألا هذه نم نوديفتسي
 . اهنم

 ةلمح نم دوعن ةيسورلا تاوقلا تناك امدنع ًالثمف

 لالخ ةلمحلا اذه ىف هتنج ام لك رسخت اهنإف «ةقفوم

 يل كك ةراعيفاذلا ناك كي تاهيالا
 اهيلع نوعطقيف نيلبج نيب قيضم يف ةبحسنملا تاوقلا

 بلغأ حاورأ نوقهزيو «نيرمألا اهنوقيذي مث قيرطلا
 .ليلقلا رفنلا الإ مهنم هدلجب وجني الف اهدونج

 ةريبكلا مهتيلباقب نوفصتي لابجلا لاجر ناك دقل

 تارمملا عيمج نوفرعي اوناك املو «قاشملا لمحت ىلع



 ايساقفق

 بصن ىلإ نوردابي اوناك مهنإف ةيلبجلا قئاضملاو
 نيب وأ تاباغلا ىف وأ روخصلا فلخ ودعلل نئامكلا

 هد نب ركب «هكرحتب نوعمسي املاح راجشألا

 نوفتكيو ءاهتلمح نم تاوقلا ةدوع نيرظتنم نكامألا

 ءاقللا دعوم نيحي ىتح مهل اماعط نيحطلا ريمخب

 .ودعلاب

 باجعإلل ًاراثم مهمادقإو مهتعاجش يف اوناك دقلو
 ءمهدحأ قازوقلا ضعب بقعتي نيح ًالثمف ؛ةشهدلاو

 رهن يف وأ ليسلا ةجل يف هسفن ءاقلإ نع ىناوتي ال هنإف

 تالفإلا يف حجنيف رخآ رطخ عضوم يأ يف وأ قيمع

 . مهتضبق نم

 ىلع مهسابل يف نورصتقي برحلا ءانثأ يف اوناكو
 كسميو هنانسأ نيب ًارجنخ مهدحأ ذخأيو «دحاو بوث

 نم ًايأ لمعتسيل ةيقدنب ىرخألا يفو ًافيس هيدي ىدحإب
 ودبي داكي الف «ةجاحلا بسح ةئالثلا ةحلسألا هذه

 .ًاليتق هيدريف هيلإ ردابي ىتح يسورلا يدنجلا

 ةروصحم لماش خيشلا تاوق تناك اذإو

 اهددع لءاضتي نأ يعيبطلا نمف مهدحو نييساقفقلاب

 عمجت يتلا ةيسورلا تاوقلا سكع ىلع .تقولا رورمب

 ناكف .رمتسم ديازت يف يهف ةيمارتملا ايسور ءاجرأ نم

 ةئجافملا ةعيرسلا تالمحلا ىلإ نوؤجلي نويساقفقلا

 .ودعلا لمش اهب نوقرفيف

 ًادوشح تاوقلا نم رّيست وكسوم ةموكح تناك

 اهنوقرفي نويناتسغادلا ناك نكلو رصح الو اهل دحال

 ماع لك يفو ءاهنم ًاريبك ًاددع نوديبيو ريصق تقو يف

 ًاماعط بهذت يسورلا بابشلا نم ةفلؤملا فالآلا تناك

 ممقو نايدولا روعق يف ةرساكلا رويطلاو شوحولل
 .لابجلا

 ها59١١ ماعو (م1877)ه149١1 ماع نيبو

 .نينججلا هجوب ساقفقلا يف لاتقلا ىلع مهنابش ماغرإب

 نم برهلاب نوحلفي نابشلا ءالؤه ناك ام ًاريثك نكلو

 افغيإ

 نولتاقيو لماش خيشلا تاوقب نوقحليو ةيسورلا تاوقلا

 .كرتشملا يسورلا مهودع اهبناج ىلإ

 ةمواقملا يف لماش هدمتعي يذلا بولسألا ناك

 الإ .مهبضغيو سورلا برحلا ءاربخو نييركسعلا بعتي
 ىلع نوفرعتي تقولا رورمب اوذخأ سورلا ةداق نأ

 تزرب رخآ بناج نمو . ةيبرحلا هعطخو لماش بيلاسأ
 يف لوألا الوقين ةبغر يهو ءانثألا هذه يف ةيسايس ةلأسم

 يف كلم ربكأك - لوألا ردناسكلا هيخلأ دعب  هسفن راهظإ

 اذهب بيصأ دقف :يوتسلوت ريبعت دح ىلعو ءابوروأ
 ملول ىرث» :هسفن ًابطاخم لوقلا رركي ذخأو سوهلا

 حلفي مل ولو .«ابوروأ بيصيس يذلا امف ًادوجوم نكأ

 مدقتلا اذه ةلصاومو ساقفقلا يف مهمدقت يف سورلا

 . ةيسايسلا هتيمهأ تلءاضتو مهروطاربمإ حضتفال

 ةطخلاب عنتقي فوزتنوروو رومألا هذه تلعج

 ضعب قيبطتب أدتباف ءطابضلا ضعب اهعضو يتلا ةديدجلا

 رسألا نم ددع ليحرتب يضقت يهو ءرفصلا نم اهلوصف
 ةوقلاب اهناكسإو ءادرجلا ايسور ىراحص نم ةيقازوقلا
 تاوقلا اهيلع يلوتست يتلا تابصقلاز ىرقلا يف

 نييساقفقلا يضارأ رسألا هذهل ىطعتو ؛ةيسورلا

 ةيبرتو اهيف ةعارزلا ىلع مهمغرت مث «ةرداصملا

 ةعيبطلاب نوظفتحي قازوقلا ءالؤه ناك املو . يشاوملا

 عضاوملا ثادحتسا ىلإ نورطضيس مهنإف ةيركسعلا

 ةبصقو ةيرق لك فارطأ يف تاماكحتسالاو ةيلاتقلا

 . مهتاراغو نييساقفقلا تامجهل نودعتسيو

 اومعتمو تارحلا ارلم دق سشورلا ةودجلا ناك اذإو
 وأ نوبرهي نايحألا نم ريثك يف اوناك دقف لاتقلا

 نيرمألا دحأ نم اونكمتي مل اذإو مهودعل نوملستسي

 ءانه فلتخي رمألا نأ الإ ءراحتنالا ىلإ نوؤجلي دقف

 ليبس يف دوهجلا نولذبيو مهرسأب نوطبترم قازوقلاف

 ىلإ اوملستسي وأ اورغي نأ نكمي الف «ضرألا ةعارز

 .اولتقُي وأ اولتقي نأ نم مهل صيحم الو ودعلا

 جيردتلاب نوفرعتي قازوقلا ذخأ ساسألا اذه ىلعو

 اوناك ذإو مهبيلاسأو مهليحو لابجلا لاجر تاداع ىلع



 فمن

 مهلاتقب نوققحي اوناك امنإف ,مهسفنأ نع ًاعافد نولتاقي

 .ةفطنملا يف ةيسورلا فادهألا

 تناك فوزتنروو اهدمتعا يتلا ىرخألا ةليسولاو

 نأب يضقت يهو «فونيمايليقو فولومري حارتقا نم
 يتلا عرازملاو تاباغلا عيمج ةيسورلا تاوقلا قرحت

 هذه دمعت مث اهديب عقت ةينبأ لك مدهتو اهيلع يلوتست
 خسارف ةدع ةفاسمل تاباغلا راجشأ عطق ىلإ تاوقلا

 ًاقرط قشت مث ؛ةضيرع عراوش اهناكم يف ثدحتستو
 ليهستل ةرعولا كلاسملا يذ لابجلا باعش ىف ىرخأ

 لقنو ةيعفدملا عيماجمو ةحلسألا تاناسرت ةكرح

 .ةرعولا رباعملاو راهنألا ىلع ًاروسج  ميقتو «نؤملا

 نم ريبك ددع عضوب ًاضيأ ةليسولا هذه يضقنو
 متت ناكم لك يف ةيركسعلا ةطرشلاو كردلاو قازوقلا

 هسفن ناكسلا دحأل تلوس اذإ ىتح «هيلع ةرطيسلا

 لجألاك ءالؤه هيلع ضقنا ةبغاشملا وأ درمتلاب

 . موتحملا

 يف فوزتنوروو اهدمتعا يتلا ةئلاثلا ةليسولا امأو

 : يلي امك تناكف لابجلا لاجرل هلاتق

 نم ناتسغاد ىلع مهموجه نأ سورلا ظحاال امدنع

 نأ اوكردأ ءتاقوألا نم يأ يف رمشي مل ةدحاو ةهج

 ةهج نم مهتريخذو مهنؤم ريفوت مهناكمإب لابجلا لاجر
 ىدل طابضلا رابكو تاوقلا ةداق عمتجا كلذلو «ىرخأ

 الماش مهتاوق موجه نوكي نأ اوررقو فوزتنوروو

 تاهجلاو يحاونلا عيمج نم نييناتسغادلا ىلع اقبطمو

 نؤملا لوصو نود اولوحيو مهيلع قرطلا كلذب اودسيل
 دعبف «لئاسولا رطخأ هذه تناكو «مهيلإ ةريخذلاو

 هضاخ يذلا يومدلا عارصلا نم ةنس نيعبس

 ءمهنطو لالقتساو مهتمارك نع ًاعافد نويناتسغادلا

 تذخأو «عارصلا اذه ةياهن نم نويرتقي نآلا اوحبصأ

 . ًائيشف ًائيش ىوطت ريرملا مهداهج ةحفص

 ها1١ا/١ ماع يف (مرّقلا) برح تعقو امدنع

 ثلاثلا نويلبان اسنرف روطاربمإ ارتلجنإ تعفد (م1864)

 تنوميي ريمألا ردابو «نيينامثعلا ةذعاسم ىلإ

 ايساقفف

 ًاكلم تاونس عضب دعب حبصأ يذلا  (طنعصمه#

 تعاطتساف «لتاقم فلأ نيرشع لاسرإ ىلإ -ايلاطيإل
 ةيسورلا تاوقلا ىلإ ةيساق ةبرض هجوت نأ ءافلحلا تاوق

 ماع يف مرِقلا ةريزج هبش يف ءاركن ةميزه اهب قحلتو

 ىلع ليندردلا قيرط كلذب تعطقف (م18005) 77

 عم نولماعتي زيلجنإلا ناك برحلا هذه لالخ

 حرطت ةينامثعلا ةلودلا تناكو ءمهعم نوقسنيو سكرجلا

 مل لماش خيشلا نكلو «هتدعاسم لماش خيشلا ىلع

 الف نيتلودلا نيتاه نم يأ عم ةدهاعم يف لخدي

 ينامثعلا اشابلا عم لماش خيشلا بودنم تاضوافم

 ىلإ نأمطي سانأ زيلجنالا الو ةيباجيإ ةجيتن ىلإ تلصو
 ًاسفنتم برحلا كلت تناك لاح ةيأ ىلع نكلو «مهبناج

 .هباحصأو لماش خيشلل

 ءادعصلا اوسفنت هباحصأو لماش خيشلا ناك اذإو

 اذه نإف «مرقلا يف ءافلحلا عم سورلا برح لالخ

 اهرازوأ عضت برحلا تداك امف ءاليوط مدي مل سفنتلا

 وحن اهب اوعفدو ةروحدملا مهتاوق سورلا عمج ىتح
 ايسور ةطيرخ ىلع ةرظن ءرملا يقلي امنيحو «ساقفقلا

 ىلع اهب رصتقي مث ساقفقلا ىلإ هترظنب لقتني مث
 نيب لئاهلا توافتلا ىدم ٍذئنيح كردي هنإف «ناتسغاد

 . قطانملا هذه يف نيتبراحتملا نيتوقلا

 نيعبس لالخ ساقفقلا يف باشلا رصنعلا دفن دقل

 نيرشعلاو سمخلا يف ًاصوصخو «ةمواقملا نم ةنس

 ةماعزلا لماش خيشلا اهيف ردصت يتلا ةريخألا ةنسلا

 نم ةفلؤملا لماش خيشلا تاوق تذخأو .ةمواقملا

 ةرتفلا هذه لالخ جيردتلاب لءاضتت لتاقم فلأ نيسمخ

 حوس يف نيعفايلا نابشلا نم ديدعلا دهشتساو «ةليوطلا

 نؤملا ةردنو طحقلا ناك رخآ بناج نمو .لاتقلا

 رطخ نم مظعأ أارطخ ساقفقلا يلاهأل ةبسنلاب نالكشي

 جيردتلاب لءاضتت نؤملا تحار ثيح «ةيسورلا تاوقلا

 لابجلا هجتنت ام ضعب نم نوتاتقي سانلا ىحضأ ىتح
 راصحلا قبطأو .اهريغ ماعط ىلإ ًاليبس نودجي الو



 ايساقفق

 رخآ دعب ًامويو «عبرألا اهتاهج نم ناتسغاد ةيالو ىلع

 . ًاقيض دتشتو قيضن يسورلا راصحلا ةقلح تناك

 اهسفن سكرجلا لئابق تفلأ ساقفقلا برغ يفو
 دوجو عمو «عقاولا رمألاب تملسف ةمواقملا نع ةزجاع

 تناكو .سورلا ىلإ اهسفن تملس ةيزيلجنإلا دوعولا

 نعدعبلا لك ةديعب لئابقلا هذهل سورلا ةلماعم
 نابش نم صخش فلأ ةئامثالث تعزتنا ثيح «ةيناسنإلا

 مهضرأو مهرايد نم ءادشألا مهلاجرو سكرجلا

 يصاقأو ايسور نم ةيئانلا قطانملا ىلإ مهترجّجهو

 هانم هير دج رمل فوكظلا هده دو "يرجي
 يررعسملا يلاوذاك اف ناهجماد ف تاوطقالا
 خيشلل سيئرلا فيلحلا وهو كب لايئاد (81155ه16)

 ةبقاعلا كردي لوألا ماقملا يوذ هباون نمو لماش

 كرتو رمألا لزتعاو بحسنا ىتح راصحلل ةميخولا
 . عارصلا يف هدحو لماش خيشلا

 رسألا يف لماش خيشلا عوقو

 ءافو ةلق نم هآر ام لكل لماش خيشلا سأيي مل

 هبنج ىلإ لظ هنأ اميسال «نؤملا ةردنو نوعلا مادعناو

 .ءايفوألا ضعب

 يف رارمتسالا ىلع ًامزاع لماش خيشلا ناك اذإو
 ىلع ظافحلا ىلوألا ةلهولا ذنم اهب دارأ يتلا ةمواقملا

 يبنجألا لالتحالا سجر نم اهريهطتو دالبلا لالقتسا

 ناك اذإ «ضرألا هذه يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةنايصو

 ١7177 ماع نم رفص رهش يف هعم قبي مل هنإف كلذك

 صخش ةئامعبرأ الإ ءايفوألا هباحصأ نم (م18659)

 «سورلا نم لتاقم فلأ نيسمخو ةئام هجوب مهب فقيل

 هلايعو هعابتأ نم ةلثلا هذه بحطصي نأ ىلإ رطضاف

 (6هانصنط) بينوك ةيرق يف هل لقعم رخآ ىلإ هدالوأو

 كانه نصحتف «ناتسغاد طسو عفترم ىلع ةعقاولا

 عمجو .ودعلا مودق رظتني حارو «ةيلاتقلا هعقاوم مكحأو

 مهنم صخش فلأ ةئامسمخلا براقي ام أجل هنإف كلذ يلإ ةفاضإ )١(

 . يسورلا لالتحالا نم ابره ناريإو ةينامثعلا ةلودلا ىلإ اورجاهف

 .افلأ نيسمخ يلاوح الإ اهنطوم يف ماوقألا هذه نم قبي ملو

 فمن

 اومكحأو ةطقنلا هذه لوح ةيبرحلا مهتدع لك سورلا

 باحصأ ىدبأ تاشوانم نيفرطلا نيب تبشنو ءاهراصح
 اذه لاز امو «ةلوطبو ًادومص اهيف ةئامعبرألا لماش

 ةئجافم ةلمحب ةليل تاذ سورلا مهتغاب ىتح مهلاح

 مصتعاف «ةيبرحلا مهتدع لكو مهعفادم اهيف اومدختسا

 هبشي «ةرخص يف روفحم تيب يف هفافرو لماش خيشلا

 تفتلا مث .مهقدانب يف ةقلط رخآ ىتح هيف اوتبثو ءراغلا

 الإ ةئامعبرألا نم هل قبي مل هنأ كردأف هباحصأ ىلإ لماش

 مطالتت ةيسورلا تاوقلا جاومأ تناك امنيب نوعبرأو ةعبس
 .امدق نيرشع نم رثكأ هنع اهلصفي ال همامأ

 ةيسورلا تاوقلل ماعلا دئاقلا ردصأ ةعاسلا كلت يف

 (8همتواتم ءال) يكسنيتايراب سنرب لارنجلا ةمجاهملا

 دهشملا ادب كاذ ذإو رانلا قالطإ نع فقوتلاب هرماوأ

 ًانيزح هعضوم نم لماش خيشلا جرخ ثيح ءًانزحم
 تاوطخب خومش لكب مدقتي حارو ةبالصلاب معفم هنكلو
 : هلأس مث مارتحا لك اذه هل ىدبأف لارنجلا وحن ةروقو

 هيلع أرقف .هسأرب خيشلا أموأف ؟لماش خيشلا تنأ له

 يضاقلا يناثلا ردناسكلا روطاربمإلا مكح لارنجلا

 يأ نكلو .ًايح هيلع ضبقلا لاح يف هيلإ لماش لاسرإب

 نكي امهمو !مهيديأ نيب ريسأ نآلا وهو كلذل ةيمهأ

 . ةعاجش لكب هتبيصم ساقفقلا رئاث ىقلت دقف رمألا

 ساقفقلا رمأ ةمتاخ

 اهضاخ يتلا ةيلوطبلا ةمواقملا رمأ ىهتنا اذكهو

 لجتت ملو .ةلصاوتم ةنس نيرشعو ًاسمخ لماش خيشلا
 ةريخألا عقاوملا يف تلجت امك هداهجو هخومشو هتمظع

 ىلإ هقيرط يف هنوقفارب نيذلا سورلا سارحلا ناك
 - قيرطلا لاوط  مهسوؤر نوئطأطي ايسور روطاربمإ

 نود يسورلا روطاربمإلا هلبقتسا دقو الالجإو هل اميظعت
 لف ةلابعو هدالوأو هسبح مث ءهحالس نم هدرجي نأ

 كانه لموعو ايسور طسو ندم نم (افولاك) ةنيدم

 لاطبأ هب اولماع يذلا بولسألا سكع ىلع «مارتحاب

 ظفح ليبس يف ًاليوط اوحفاك نيذلا نيينششلاو نييكزللا



 فحل

 اومكحو مهضرأ نم مهوفن ذإ ءمهدالب لالقتساو مهنيد
 . ةقاشلا لاغشألاب مهيلع

 ساقفقلا يف نانعلا ةقلطم ةيسورلا تاوقلا تحيصأ

 ماع يف اهنم لماش خيشلا لاصئتسا ةعجاف دعب

 «ةمواقم لك نم وجلا اهل الخ ذإ (م1804) هه

 عاطتسا ىتح ساقفقلا يضارأ عيمج اهل تعضخو

 يف لئابقلا عيمج عاضخإ نم غارفلا جيردتلاب سورلا
 .(م181/4) ه597١ ماع يف ساقفقلا تايالو عيمج

 عيمج ىلع مهتضبق اومكحي مل سورلا ماد امو
 وأ انه ةضراعم وأ درمت ثودح نوعقوتيو دعب يضارألا

 نوعريو ىنسحلاب سانلا عم نولماعتي اوناك مهنإف كانه
 اوماقأو مهترطيس اوضرف نأ ام نكلو ء«مهتامرح

 عفادملا تاهوف تحبصأو ناكم لك يف مهتانيصحت

 اوريغ ىتح «مههوجو اولو امثيح سانلا ىلع لطت
 لك يف ةيفرعلا ماكحألا اوضرفف مهتلماعمو مهكولس
 لماعت امك يلاهألا نولماعي اوراصو .ءقطانملا

 .راقتحاو راغصتسا لكب مهيلإ نورظنيو ءشوحولا
 هذه ىلع نوداتعي مهرمأ ىلع نوبولغملا يلاهألا ذخأو

 هذه تلظو .مهقالخأ تءاسف جيردتلاب ةلماعملا

 نأ نم ًالدبو .يسورلا لالتحالا ةليط ةرمتسم ةلماعملا

 يلاهألا عم مهتواسقو مهتطلغ راثآ وحم سورلا لواحي

 ضرأ نم اوذختاو «ةواسقو ةظلغ ةلماعملا هذه اوداز

 بصانملا باحصأو طابضلا يفنل ًالحم ساقفقلا

 ةلودلا يفظوم ةبقاعم ليبس يفو .مهيلع بوضغملا

 مهنإف «ةريبك ةقرس نوقرسي وأ مهتابجاوب نورصقي نيذلا

 ءالؤه ناكف .ساقفقلا ىلإ مهلاسرإ ىلإ نودمعي
 نييساقفقلا ءاذيإ يف نودجي شوحولا 20:كينونيجلا»

 . مهباصأ امع اهب نوضوعي ةيلست مهقاهرإو

 ساقفقلا يف سورلا ةسايس بولسأ

 لماوعو تالآ عيمج نومدقتسي سورلا ناك

 مادقتسا نم الدب ساقفقلا ضرأ ىلإ يقالخإلا داسفإلا

 .اهيفظومو ةلودلا ىمدختسم ةيسورلاب ىنعت : 1120هناع )00(

 ايساقفق

 اوكلس دقو اهراتس تحت ساقفقلا اولخد يتلا ةراضحلا

 لثم ةيمالسإلا نادلبلا عيمج يف جهنلا اذه سفن

 بولسألا سفن اوكلس مث امهريغو ىراخبو ناتسكرت

 .امهيلع اورطيس امنيح تشرو زيربت يف ًاضيأ

 ئداب نوديفتسي فقاوملا هذه لثم يف سورلا ناكو

 مهل نورهظيف .مهتطاسبو سانلا لهج نم رمألا

 لثم مهنوكرحي مث مهنوفيخيو مهتوربجو مهتمظع
 . مهتاططخمو مهتابغر ذيفنتل ىمدلا

 اهحبقأو ميلاقألا هذه يف سورلا بيلاسأ عشبأو

 .ةناهإلاو ريقحتلاب مهتلماعمو سانلل مهلالذإ وه ؛ةبطاق
 اهيلإ وعدت يتلا تاعماجلاو سرادملا حتف نم الدبو

 ءاهيلإ نوعديو ءاهراتس تحت اولخد يتلا ةراضحلا

 ءاغبلاو داسفلا رودو يهالملا حتف ىلإ نودمعي مهنإف
 نم نكامألا هذه هرشنت ام نوكردي مهف «تارامخلاو

 امو .ىوقلا نهوتو لسنلا فعضت ةرطخ ةيسنج ضارمأ
 هذهو «يعامتجا داسفو يقالخأ لالحنا نم هيلإ يدؤت

 ضرف ليبس يف سورلا اهكلسي يتلا يه بيلاسألا
 . مهتضبق ماكحإو مهتنميه

 «ةراضحلا مساب هذه مهبيلاسأ ىلإ سورلا دمع

 ةسردم ولو ايلعلا تاساردلل نبت مل ةراضحلا هذه نكلو

 نيب اميسال .ءساقفقلا ضرأ لثم ضرأ يف ةدحاو

 نم نوفرعي الو قبطم لهج يف نوشيعي نيذلا نيملسملا
 طايسو ةيسورلا تاوقلا بارح الإ مهل سورلا ةيبرت
 . سورلا ءالكولاو نيدالجلا

 ىكذأ نم مهو  نمرألا لواح نمزلا نم ةرتف يف

 ديب تالآ اهيف مهتروريص نم مغرلا ىلع ساقفقلا يلاهأ
 - ةينامثعلا ةلودلا يف اينيمرأ يف بغشلا ةراثإل سورلا

 «ةينمرألا يطاحرا نفل وتناد نشل نيراذن داجيإ

 ةينيدلا مهنوؤش حالصإو ةيموقلا مهعاضوأ بيترتو

 يف نوركفي نؤيجركلا ذخأ رخآ بناج نمو .مهسئانكو
 نم ًائيش كلذب نوففخيو ىتاذ لالقتسا ىلع لوصحلا
 . ةنشخلا سورلا نيفظوملا بيلاسأ

 هلبقو (م159:5) ه7 ماع دودح يف كلذ ناك



 ايساقفف

 اياون ىلع علطت ةيسورلا ةموكحلا تداك امو .ليلقب

 نود ةلوليحلا ىلع تمزع ىتح نييجركلاو نمرألا

 «ساقفقلا يف ىرخألا تايموقلا ىلإ راكفألا هذه نايرس

 - اهيف نيلوؤسملاو ساقفقلا ةموكح ةدعاسمب  تدمعف

 «نييحيسملاو نيملسملا نيب تافالخلا ةراثإ ىلإ

 نوذفنملا ناكو «مهنيب ةيلهألا برحلا ةرارش قالطإو

 مهل ةموكحلا تقلطأ رارشألا نم ةنفح ططخلا هذهل

 ةحلسألا تاناسرت ىلإ لوصولا مهل تلهسو نانعلا

 ران ةمادإل لئاسو نم نوديري ام ىلع اهنم لوصحلاو

 نوقزمي نويحيسملاو نوملسملا ناكف . ةيلهألا برحلا

 .نييركسعلا ةداقلاو نييموكحلا

 (مل١ 10015 ماع يف رزاجملا هذه تعقو

 يتلا ؛ةيسورلا ةموكحلا قتاع ىلع ًاعيمج اهتريرج عقتو

 ايسور تبقعأف «ةركعلا هايملا ىف ديصلا لواحت تناك

 ةيعاولا رصانعلا نم فالآ ىلع ضبقلاب ثداوحلا هذه

 اوناك نيذلا نيملسملا وأ نمرألا نم ءاوس ساقفقلا يف

 يف رخآلا ضعبلا تمرو ايريبيس يصاقأ ىلإ مهضعب

 ”١١1 ماع يف نابايلاو سورلا برح يفو
 ايسور تناك .ثادحألا هذه عم ةنراقمو (م1404)

 عم شحاف ملظب لماعتتو ةيشحولا مئارجلا بكترت
 .ادنلئفو ساقفقلاو ادنلوب لثم ةروهقملا نادلبلا ناكس

 مهتايموق فالتخا ىلع اهلهأ ناك ساقفقلا يفو

 لهجلا ةياغ يفو «عقدم رقفو ةراقحو ةلذم لكب نوشيعي

 ءعايضلاو لالحنالا ىلع نوفرشم مهو فلختلاو

 يف مهتباذإ ةدهاج لواحت تناك ايسور نأو اميسال

 ءيناسنإلا نادجولا اهيضتري ال بيلاسأب ةيسورلا ةقتوبلا

 مهضرفتو سورلا فالآ ًايونس مهضرأ ىلإ بلجت يهف
 نم يلاهألا ءالؤه نم ًافالآ رجهتو ءأرسق يلاهألا ىلع

 . مهيضارأو مهرايد

 فذ

 ةيناشيشلا ةيروهمجلا

 لالقتساو ىتيفوسلا داحتالا ككفت دعبو

 ةرقمم ناشيشلا دالي كلط» ةيؤاتنألا تايرومسحلا
 ءايسور ىلع ةروثلا اهيف تماق نأ ىلإ ايسور نم ًاءزج

 مهتيروهمج مايق نييناشيشلا نالعإب رمألا ىهتناو
 «لالقتسالا اذهب ايسور فرتعت نأ نود ةلقتسملا

 اولعجو ةيروهمجلل ًاسيئر فوداخسم ناليصأ اوبختناو
 يلاتلا ثحبلا يفو (ينزورغ) .ةيروهمجلا ةمصاع

 1 :ناشيشلا دالب روطت نعع ثيدح

 ناتسغاد بونج يف دنبردل يبرعلا حتفلا رثإ
 يمالسإلا نيدلا هنم رشتنا ازكرم ةنيدملا هذه تحبصأ

 هذهل ةرواجم ناشيشلا دالب نأ مغرو .زاقوقلا لامش يف

 يف الإ اهيف دئاسلا نيدلا حبصي مل مالسإلا نإف ةقطنملا

 ةوعد روصنم خيشلا داق ثيح رشع نماثلا نرقلا رخاوأ
 بناج ىلإ «ةعيرشلل ةيفانملا تاداعلاو ةينثولا دض

 .ةيفوصلا قرطلا نم ةاحوتسم رصانعب هريشبت

 سسأ رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يفو

 ماقأو ناتسغادو ناشيشلا يف «ةمامإلا ةلود» لماش خيشلا

 - ةيركسع ةيط هرقويث١ هنأب نوثحابلا هفصو مكحلل ًاماظن
 ةعساولا ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ميلاعت ىلع ادمتعم ««ةيلئابق
 برحلا ىف هرسأو لماش راسكنا دعبو .ذكنأ راشتنالا

 اميف رفا ةقيرطلا راصنأ ددع ديازت ىلوألا ةيزاقوقلا

 بونجلا ىلإ يلبجلا لامشلا نم ةيدنبشقنلا ذوفن لقتنا

 نويحيسملاو نويناشيشلا نكسي ثيح يلهسلا يناشيشلا
 نييدنبشقنلا نأب داقتعا داس نيحلا كلذ ذنمو . سورلا

 يف «نوناقلا جراخ» نويرداقلا لظ اميف «ايسورل نولاوم»

 .يتايفوسلا مكحلاو ةيروطاربمإلا دهع

 رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا علطم يفو

 ضفرت راكفأب فييشيك اتنوك جاحلا يرداقلا خيشلا ّرشب

 ةحلاص ةبرت راكفألا كلت تدجوو «برحلاو فنعلا

 ء هرقفلا ةدعاسم ىلإ خيشلا اعدو .ةيزاقوقلا برحلا دعب

 لوأ ًايلمع ناكو «دبعتلا ىلإ فارصنالاو فرتلا بجشو

 .ركذلا تاقلح لخدأ نم



 فكل

 ماع هلاقتعا ىلإ ايسورب ادح هذوفن مظاعت نكلو

 هوديرم ىفضأ دعب ام يفو «ةقطنملا نع هليحرتو 48
 ايسور دض داهجلاب اودانو ًايسايس ًاعباط هتوعد ىلع
 ازاق مامإلا ةدايقب 1876 ماع ةضافتناب اوماقو ةيرصيقلا

 تاوقلا نم ةعرسبو ةوسقب تعمق اهنكلو فيازريمكأ
 41١لا/ ماع ىرخأ ةضافتنا ناشيشلا تدهشو .ةيسورلا

 هيديرم نم نيريثكلا عم رسأ يذلا كب يلع جاحلا ةدايقب
 هبنذب فرتعي ناك اذإ امع نيققحملا لاؤس ىلع ًادرو

 بعشلاو هللا مامأ نوبنذم نحنا :لاق ايسور لايح

 ةيرحلاو ةعيرشلا نيناوق ةماقإ يف حلفن مل اننأل يناشيشلا
 . «ةيلهإلا

 مل ةيرصيقلا تاطلسلا هتسرام يذلا عمقلا لعفبو

 نيديرملا تاقلح تددعت لب دخوم ينيد زكرم نّوكتي
 . ةيرس هبش فورظ يف يقتلت تناك يتلا

 ناشيشلا يف فوصتلا عويش بابسأ نم نوكي دقو
 لك يمتني نيذلا نييلبجلل ةينثألا ديلاقتلا عم مءالتي هنوك

 يفارغجلا ميسقتلا دمتعت ةطبار وهو «بيت» ىلإ مهنم
 . يلئاعلا نم رثكأ

 ١911 ماع ةطلسلا ىلإ ةفشالبلا لوصو دعبو

 لامش ىف ةينيدلا «ةطراخلا» ىلع ةيرذج تالوحت تأرط

 عوجلا «يماحتتالا داحلالا» ةسايس تقحلأ دقف .زاقوقلا

 «نييناشيشلل ةيسورلا ةفاقثلاب الئاه ًاررض يعويشلا اهعبتا
 .مويلا ىتح ةسوسحم ررضلا اذه راثآ تلاز امو

 ١97١ ماع ايسور يف ةيلهألا برحلا ءاهتنا دعبو

 ةسايس ةفشالبلا عبتا زاقوقلا لامش ناكس ةكرح عمقو

 يفو .مهعابتأو نيملسملا نيدلا لاجر عمقو ةقحالم

 نيتنسلا لالخ ترجو «ةيعرشلا مكاحملا تيغلأ 77

 تحتو .حالسلا نم ناكسلا ديرجتل ةلمح نيتيلاتلا

 لاقتعا ىرج لابجلا يف «تاباصعلا راكوأ» ةيفصت ةعيرذ
 .مهنم نوريثكلا يفنو لتقو نيدلا لاجر نم فالآ

 نكلو 1١974 ماع ناشيشلا يف «ريهطتلا» ةلمح ترركتو

 ةنس ىفو .«يداصتقالا بيرختلا) ةبراحم ةجح تحت

 ىلإ تلصوت مهتدايق نكلو نويناشيشلا ضفتنا

 ايساقفق

 اهنأ ديب «ماعلا وفعلا تنلعأ يتلا تاطلسلا عم ةنده

 «دجاسملا نم ريثكلا تمدهو ةينيدلا سرادملا تقلغأ

 ةيدجبألا) استيليريسلا ىلإ لاقتنالا ةّلب نيطلا يف دازو

 بتكلاو نآرقلا ةءهرق ناكمإ نينمؤملا مرح ام (ةيفالسلا

 .ةيبرعلا فورحلاب ةنودملا ةينيدلا

 نيدلا «ءاوزنا» ىلإ ةعمتجم لماوعلا هذه تدأو

 غارفلا حرب امو «ةيدرف ةيسوقط رهاظم ىلع هراصقاو

 نإ ثيح .مويلا ىتح امئاق ةيروهمجلا يف يهقفلا
 ةريخألا تاونسلا يف تذخأ ةينيدلاو ةيمسرلا تاطلسلا

 تامظنمو ةيريخلا تاسسؤملا طاشن ىلع ًاساسأ دمتعت

 . ةيبنجألا ةوعدلا

 «يفوشتابروغلا حاتفنالا ذنم «نييناشيشلا نكلو

 ءايحإ ايلمع اوؤدبو ةيلعفلا دقتعملا ةيرح ىلع اولصح
 ادح ام «ةيعراش» ةيريهامج رهاظم كلذ ذختاو .نيدلا

 دعاصت نع ثيدحلا ىلإ ةيسورلا مالعإلا لئاسوب
 اهانعمب ءةيلوصألا نأ ديب .ةيمالسإلا ةيلوصألا

 يف دوجو اهل سيل يومدلاو يلاغملاو فرطتملا

 رهطتلاو نيدلا ءايحإ تايلمع نأ مغر ؛ءناشيشلا

 .اهنم صانم ال عمتجملا يف يقالخألا

 ىلع ةيروهمجلا ةداق عمجي نهارلا تقولا يفو

 تالواحم يرجت لب ةعيرشلا ماكحأ قيبطتب ةادانملا

 مل نكلو .ةيعرش مكاحم ربع ةيندملا ةايحلا رييستل
 «كلذل ةمزاللا ةبرتلا ناشيشلا ةيروهمج يف دعب نّوكتت

 ريغ نطاوم فلأ ٠٠١ ءاهز دوجو ىلإ ةراشإلا ردجتو

 نم ةئملا يف ١6 7١ ىلإ لصت ةبسن نولكشي ملسم
 ىلإ أجلتس ةيناشيشلا تاطلسلا نإف اذل . ناكسلا عومجم

 نإو «ةيعرشلاو ةيندملا مكاحملا دامتعا يأ «يزاوتلا»

 ىلإ دانتسالاو ًاليوط ًايديهمت ًالمع يضتقي كلذ ناك

 نوكي نأ حجرألاو ةيساسألا بهاذملا نم دحاو

 . يعفاشلا بهذملا

 «ماق يناشيشلا غمتجملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو

 .(درولا»و «بيتلا» : نييميظنت نيساسأ ىلع «ًايديلقت

 ةيفارغجلا ةدحولاو ةب هرقلا ىلع موقت ةطبار بيتلاو



 ايساقفق

 يفارغجلا لماعلا ًايلمع تغلأ ةيلخادلا تارجهلا نكلو

 داحتا فلتخم يف نيعزوم دحاولا بيتلا دارفأ حهصأو

 . ةيروهمجلا

 ركذت نييناشيشلا يعو يف اهنإف ةيفوصلا قرطلا امأ
 نأ ذإ ءًايعامتجا سيلو ينيد ساسأ ىلع نكلو بيتلاب
 تزف اكل وداي هرقلا كاقالع هددحيكال قير ىلإ ةءادعألا
 ىلإ نومتني دق ةدحاو ةلئاع ىتح لب دحاو بيت دارفأ

 ةيمويلا مهتايح يف مهنإف كلذ مغرو «ةفلتخم داروأ
 تابيتلا كراشت الو .ةمدقملا يف بيتلا حلاصم نوعضي

 اياضق كانه نأ الإ ,ةيسايسلا ةايحلا يف داروألاو

 . لالقتسالا ةركف لثم ةيبلاغلا اهلوح تعمتجا ةيروحم

 لالقتسا نالعإ ذنم «ةريخألا تاونسلا لالخو

 «برحلا ءدب دعب ةصاخو دحاو بناج نم ناشيشلا

 مل نيذلا نابشلا نم ديدج ليج ءوشن رداوب ترهظ

 بستنا لب ةيتايفوسلا سرادملا يف مهميلعت اوقلتي
 ةعماجلا يف اوملعت مث ةينيد سرادم ىلإ مهنم نوريثكلا

 دفوأو «ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلاو هقفلا لوصأ ةيمالسإلا

 ايبيلو سنوتو رصم يف ةساردلل يناشيش 7٠١ نم رثكأ
 .ندرألاو ايروسو ايكرتو ناتسكابلاو ةيدوعسلاو

 ةريثك تارود ةيروهمجلا ءاحنأ فلتخم يف حتفتو

 رودصلاب تأدبو .ةيبرعلا ةغللا ملعتو نآرقلا ةء هرقل

 نويزفلتلا ثبيو ةيناشيشلا ةغللاب «مالسإلا رجف» ةفيحص
 دجنو .ةعمج موي لك ةعاس ةدمل ةينيد ظعاوم يلحملا

 تاسارك تردص امك «مالسإلا» نكر ةفيحص لك يف

 هذه نكت ملو . ضئارفلاو نيدلا لوصأ نينطاوملا ميلعتل

 ةينيدلا تائيهلا وأ ةطلسلا ةرطيسل ةعضاخ تايلمعلا

 ءدبو ةديدج راكفأ لوخد ىلإ ىدأام ء.ةيمسرلا

 رطخ ىلع يوطني اذهو سانلا يعو يف ريثأتلل تالواحم

 . ينيد ساسأ ىلع تاهباجم

 يف يعامتجالا ميظنتلل ديدج ماظن دامتعا نإ

 نأ دعبتسملا نمف .ًاضيأ يسايس بناج هل ةيروهمجلا

 تاعيرشتلل ةفلاخم نيناوق نايرس ىلع وكسوم قفاوت

 اهربتعي نيلمركلا لاز ام يتلا ةيروهمجلا يف ةيلاريديفلا

 فحل

 وكسوم لواحت نأ دعبتسن ال اذلو .ايسور نم ًاءزج

 اهنأ ىلع ةيناشيشلا ةايحلا يف تادجتسملا ريوصت

 يفو .يمالسإلا يحيسملا نزاوتلاب لخت «ةرطخ ةرهاظ»
 تاداش الا و لف وملك ىرخأ | لودلا ةناهعسما لاعب

 اهيلع ًابوتكم نوكيس ناشيشلا ةيروهمج نإف «ةيسورلا
 :برحلا نمز اهتشاع يتلا كلتب ةهيبش ةلحرمب رمت نأ

 رصتقي اميف تمصلا مزتلت لودلل ةيمسرلا لكايهلا نأ يأ
 .ةيعامتجالا تامظنملا ىلع معدلا

 رهج ١991 ةنس ناسين نم نيرشعلاو عساتلا يفو

 : ةيناشيشلا بلاطملاب يناشيشلا سيئرلا

 ينزورغو وكسوم نيب مالس ةدهاعم دقعب بلاط

 ضيوعتلاو ةيناشيشلا ةيروهمجلا لالقتساب فارتعالاو
 نأ يسائرلا ناويدلا نلعأو .برحلا رئاسخ نع

 يطسوأ قرش دلب ىلإ ةيمسر ةرايزب موقيس فوداخسم

 تاءارجإ» ب ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو ديدهت مغر ىلع
 .ينزورغ عم تاقالع ميقت يتلا نادلبلا دض «ةيباوج

 ةكلمملا نم هتدوع رثأ هب ىلدأ حيرصت لوأ يفو

 فوداخسم لاق جحلا كسانم ءادأ دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا

 لب نيتنس رمتست مل» ةيناشيشلا  ةيسورلا برحلا نإ
 عقوت مل ام ةيهتنم ربتعت نأ نكمي ال اهنإ لاقو «ماع ٠

 ةلاكو ىلإ هثيدح يف عباتو .نيفرطلا نيب مالس ةدهاعم

 ةلود ءانب» يف العف اوؤدب نييناشيشلا نأ «سكافرتنأ»

 . اهب فارتعا ىلع لوصحلل نوحفاكيسو («ةلقتسم

 عم ةدقعملا ةيخيراتلا تاقالعلا ىلإ ةراشإ يفو

 نأ مهعسوب دعي مل نييناشيشلا نأ فوداخسم دكأ ايسور

 ريجهتلاو ةدابإلاو برحلا راركت نم فوخ يف أوشيعيلا
 رئاسح نع ضيوعتلاب وكسوم بلاطو ؛ًاماع 50 لك ةرم
 .رالود نويلب ١5١ ب أهتردق ينزورغ تناكو برحلا

 ةرمتسم برحلا» نأ ىلإ يناشيشلا سيئرلا راشأو
 باكتراو يداصتقالا راصحلا اهنم ؛ىرخأ بيلاسأب
 فقتو نويناشيش اهيف مهتي» فاطتخا تايلمعو مئارج
 نئاهرلا يفطاخ نأ نم رذحو .«ىرخأ تاهج اهءارو

 اذه نإ لاقو «سانلا نم ىأرم ىلع» نومدعي فوس



 اكمل

 رشابم ريغ ماهتا يفو .«هذفنأ فوسو بعشلا بلطم»

 قفو ىرجي نيفطاخلل ةيد عفد نإ لاق ةيضوز تاهج ىلإ
 . ةيناشيشلا ةدايقلا ىلإ ةءاسإلا هفدهو ويرانيس

 تاحيرصت فنعأ هذه نأ ىلع نوبقارملا عمجعيو

 ةريسملا رثعت دكؤتو فوداخسم سيئرلا نع ردصت

 دعاسم ناكو .ينزورغو وكسوم نيب ةيضوافتلا

 ىرجأ فياتوك نالسر ةصاخلا تامهملل فوداخسم

 نم ينزورغ قلق نع اهرثأ برعأو وكسوم يف تاءاقل
 سلجم نكلو .نيبناجلا نيب راوحلا يف "تلاط ةفقو»
 ؛ مخي هلا فرت يانا ذا دكا اكنؤزب نفل صوفا فأل
 بايغ ءانثأ ترمتسا نيفرطلا نيب تالاصتالا نأ ركذو

 .فوداخسم

 موقيس يناشيشلا سيئرلا نأ ينزورغ يف نلعأو
 ناويدلا ركذو .«يطسوأ قرش دلب» ىلإ ةيمسر ةرايزب

 نم ددع ةداق نم تاوعد ىقلت فوداخسم نأ يسائرلا

 يف هثوكم لالخ مهعم اهدقع تاءاقل ءانثأ لودلا

 . ةيدوعسلا

 ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو مساب يمسرلا قطانلا ناكو
 «ةئفاكم ةيباوج تاءارجإ) نم رذح فوسارات يدانيغ

 عم تاقالع ةيبنجأ لود ةماقإ لاح يف وكسوم اهذختت

 . ينزورغ

 ةدهاعم وكسوم ىف تعقو /١9891 ةنس رايأ ١١ ىفو

 ناعيا يروي ةيدامفال نيرودوب مالح
 ةقيثو» اهنأب نستلي سيروب يسورلا سيئرلا اهفصوو
 ةماقإل دهمتو «ةنس 1٠٠ ترمتسا ةهباجم ىهنت ةيخيرات

 نيرا هيتخ اهنق ءقزترطلا نيب تاعداقلا نم ديلح طن
 ةدهاعملا ماربإ نأ ىلع فوداخسم نالصأ يناشيشلا

 ليطعت لواح يذلا «برحلا بزح ةميزه١ ىنعي

 . مالسلا فسنو كافر اولا

 ًاحيرص ًاصن نمضتت مل ةدهاعملا نأ مغر ىلعو

 ئدابمو مالسلا ةدهاعم» اهناونع نإف ناشيشلا لالقتساب

 ايريكشتا ةيروهمجو ةيداحتالا ايسور نبب تاقالعلا

 ؤفاكتب ًايلمع تفرتعا وكسوم نأب يحوي ««ةيناشيشلا

 ايساقفك

 يذلا «ايريكشتا» موهفم دامتعا ىلع تقفاوو نيفرطلا

 . ةلقتسملا مهتلودل ةيمست نويناشيشلا هربتعي

 نكل ةدهاعملا عيقوت امهتين انلعأ نابناجلا ناكو

 ثداوح ديازت دعب تاضوافملا رثعت نم ترهظ فواخم

 اهرخآو ةيناشيشلا يضارألا يف نئاهرلا فاطتخا

 نويزفلت نم كويسام انيلي ةفورعملا ةيفاحصلا فاطتخا

 . يسورلا «يف .يت .ن»

 ىلإ ةئجافم ةروص يف لصو فوداخسم نأ الإ

 يسورلا سيئرلا عم نيءاقل دقعو نينثالا حابص وكسوم
 مادختسا نع دبألا ىلإ يلختلا» نيفرطلا ةين دكأ يذلا

 . «اهب ديدهتلا وأ ةوقلا

 ةدهاعملا صن ناسيئرلا عقو تاضوافملا رثإو

 نع ثدحتت ةدام اهنيب دجوت ال داوم سمخ نم فلؤملا

 نأ ىلع ددش نستلي نأ الإ تاقالعلل «يئاهنلا عضولا»

 .«مالس ةدهاعم انعقو اننوك (. . .) دنب مهأ»

 ىلع امدقأ» نيفرطلا نأ ىلإ فوداخسم راشأو

 يناشيشلا نابعشلا اهرظتني يتلاو ةمكح رثكألا ةوطخلا

 .«ر هرقتسالاو نمألا ىلإ ناقاوتلا يسورلاو

 ةدهاعملا ليطعت دارأ «برحلا بزح» نأ ركذو

 عضت» ةمربملا ةقيثولا نأ الإ ةيبرحلا تايلمعلا ةلصاومو

 .«ةنس 4٠١ ترمتسا ةيركسع ةهباجم يف ةيئاهنلا ةطقنلا

 ةينمزلا ةدملا نأ ىلع نيسيئرلا ديكأت ىنعيو

 نيئاشينفلا ناب: نسفلب فاربعا ةنس 4: يه ةهباجتلل

 ايسور نم ًاءزج مهخيرات نم ةرتف يأ يف اونوكي مل
 تناك يساسأ دنب اذهو «ةيتايفوسلا وأ ةيروطاربمإلا

 يف يخيراتلا اهقح تيبثتل هب بلاطت ينزورغ
 يرد م ياكل نع نييناشيشلا نأ ذإ «لالقتسالا

 مهمامضنا ىلع صنت ةقيثو يأ اوعقوي مل زاقوقلا لامش
 اهرخا ناك ةلصاوتم ابورح اهدض اوضاخو ايسور ىلإ
 تدأو .1495 فيص فقوتو ١9494 ماع رخاوأ يف أدب

 صخش فلأ ٠٠١-٠٠١ عرصم ىلإ ةريخألا برحلا

 «ةيناشيشلا ةيروهمجلل ةيساسألا ىنبلاو داصتقالا ريمدتو

 راصتنالا قيقحت نم نكمتي مل يسورلا شيجلا نكلو



 ايساقفق

 مدختساو ًافلأ اهدادعت غلب تادحوب جز هنأ مغر

 حواري نيلتاقملا نم تاعومجم دض خيراوصلاو ناريطلا

 .افلأ ”هو ٠١ نيب مهددع

 ًانمض فرتعا نستلي نإف مالسلا ةدهاعم عيقوتبو
 اهردق يتلا ةيداملا رئاسخلا ضيوعت نع ايسور ةيلوؤسمب

 عيقوت ررقملا نمو رالود نويلب ١6١١ ب نويناشيشلا

 اهقفو وكسوم دهعتت ةيداصتقالا تاقافتالا نم ةلسلس

 ءانب ةداعإو ةيناشيشلا ةيروهمجلا رامعإ يف ةمهاسملاب

 ْ .اهداصتقا

 يسرت ةدهاعملا نأ ىلإ يسورلا سيئرلا راشأو

 نيدايملا يف ةصاخو «يملسلا نواعتلا» ريوطتل ًاساسأ

 لامعأ ءاهنإب لباقملا يف بلاط هنكلو .ةيداصتقالا

 ىرسأ نع جارفإلا ىلإ اعدو نئاهرلا فاطتخاو فنعلا

 . ةيناشيشلا يضارألا يف نيقبتملا برحلا

 ةردق» تبثيس هنأب فوداخسم دهعت هبناج نمو

 ىلع اهترطيس ماكحإ ىلع ناشيشلا تاطلس
 ناكم انضرأ ىلع نوكي نلا هنأ ركذو .«ةيروهمجلا

 ةدهاعملا عيقوت نأ دازو .«نئاهرلا يفطتخمو نييباهرإلل

 ةبقح ةيادب» ةقيثولا ربتعاو «مالسلا رصع ءدب ينعياا

 . هلك يمالسإلا ملاعلاو زاقوقلا لامشو ايسورل ةديدج

 ةقحال تاضوافمل ًاساسأ مالسلا ةقيثو نوكتسو

 نيب تاقالعلا ديدحتل ةلماش ةسايس ةدهاعم عيقوت اهفده

 ةيسورلا ةموكحلا لثمم راشأو . قحال تقو يف نيفرطلا

 نأ ىلإ نيروك يغرويغ ةيناشيشلا ةيروهمجلا ىدل

 ناشيشلا نأ ىف لثمتي لاز ام» وكسومل ىمسرلا فقوملا

 نأ اوظحال يا نأ الإ ,«ةيداحتالا ايسر نم ءزج

 نم يأ وأ نستلي سيئرلا نع ردصي مل حيرصتلا اذه لثم
 . ةيلاريديفلا ةطلسلا يف نيرخآلا نيلوؤسملا رابك

 ايساقفق
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 «قاجفقلاو «قجبقلاو «جبقلا مساب فرعت تناك امك

 ًالامش ناوكو كرت يرهن نيب رصحنت ساقفقلا دالبو

 زاقوقلا لابج طقف لمشت يأ ًابونج نوفيرو اروك يرهنو
 مسالا اذه حبصأ نإو .ةيبونجلاو ةيلامشلا اهحوفسو

 .ًابونجو ًالامش ريثكب عسوأ قطانم ىلع مويلا قلطي
 ةبعص :عافترالا ةريثك «دادتمالا ةميظع اهلابجو

 ملك ١٠٠٠١ لوط ىلع دتمت «تارمملا ةليلق .زايتجالا

 ىلعأ ربتعتو لاو دوشألا نيرعتبلا نيب لضتل

 اهيف لكشتتو 577١« ىلإ اهعافترا لصيف ابوروأ لابج
 اهعافتراب يهو خورام ةجالثك ةمئادلا تاجالثلا

 ًامامت نيرحبلا نيب ام دست عساولا اهدادتماو «قهاشلا

 ديحولا رمملاو ءايسآو ابوروأ نيب لصافلا دحلا ربتعتو

 امك ؛كرت رهن هنم رمي يذلا لايرد رمم وه اهطسو يف

 امهو امهلالخ نم امهزايتجا نكمي نيتقطنم كانه نأ

 هذه ةطساوبو «برغلاو قرشلا نم رحبلا فيس ىلع

 ايوروأ نيب ةراجتلا ىلع ةعقبلا هذه رطيست تارمملا

 .ايسآو

 قيرط نع ابوروأ تلخد يتلا بوعشلا عيمج نإ
 رقتسا دق تارمملا هذه ىدحإ تزاتجاو ءايساقفق

 تاعامج اهيف سرتتو «ةقطنملا ىلع ةبلغلا دصقب اهضعب
 ماوقأ تأجتلاو ؛نورخآ نصحتو «ةراجتلا يف ةبغر

 نم ًاجيزم تمض نأ ناكو .اهتازغ وأ اهناريج نم ًارارف

 اهنأ الإ نييساقفقلاب تفرعو اهنيب اميف ترهصنا بوعشلا
 تاعامجلاو ةنيابتم بوعشو ةفلتخم لوصأ ىلإ عجرت
 نع تلزعناو اهيف تنصحتو اهيلإ تأجتلا يتلا ةيبرحلا

 تأشنف اهسنج ىلع تظفاحو اهتغلب تظفتحا اهريغ

 اهلك تفرعو ؛ةريثك تاغلو ةليلقو ةديدع تاعومجم

 قشعتو «سأبلا ةدشو ةوقلاو «مادقإلاو ةعاجشلاب
 . ميضلا ىلع ربصلا مدعو ةيرحلا

 لك اهيف تعمطف ةريثك ًاباعص اهعقوم اهيلع ٌرجو
 اهلالتحا تلواحو ؛ةرطيسلا ديرت يتلا ةرواجملا لودلا

 نويروشآلا اهازغف «ةئشانلا ةيركسعلا تاموكحلا لك

 .نيوزق رحب مسا ًاضيأ مويلا هيلع قلطي )١(



 فذ

 ذوفنل تعضخو .ءامدقلا نويرصملاو نوينادلكلاو

 ترشتنا نأ دعب يداليملا ثلاثلا نرقلا ىف ةطنزيب

 تن ضوايسملا لوألا ةرقلا ىن انيزدتع ف هتحتشسلا

 ؛يداليملا عبارلا نرقلا يف نيصلا اهبونج ىلع تلوتسا

 كالتما ىلع ناهر ىسرفك نامورلاو سرفلا اتلود تناكو

 تمأف دقق ةارغلا ىلإ تاهو: ناقتعلا تودع وكما

 طسو يف ةحشوقلا ماقأف .ةيلحم تاموكح اهيف

 مساب ةيبرعلا حوتفلا بتك يف تفرع ةموكح تاعفترملا
 حوفسلا يف ةلود ناتسغادلا سسأو «ناللأ ةموكح

 ةموكح نوملسملا نوحتافلا اهامسأ لابجلل ةيقرشلا

 :نيربسلا

 يرجهلا لوألاو م5414 يداليملا عباسلا نرقلا يفو

 دهع يف كلذو ساقفقلا دالب ىلإ نوملسملا لصو ه7

 . باطخلا نب رمع

 نم ءزجو ناورش دالب عيمج مالسإلا يف لخدو
 ناتسغادلا دالب يف (7قوموقلا ربتعيو «ناتسغادلا دالب
 دقو «هرشن ليبس يف ريثكلا لذبو مالسإلا لبق نم لوأ

 زكرم ناكو ةيماشلا يقراط ةرامإ مهدالب يف تسسأت

 مسا مويلا اهيلع قلطي يتلا يقراط ةنيدم ةرامإلا

 . كسفورتب

 ةطيحملا لابجلا ىلإ ةيبرع لئاصف تهجوت مث

 ىلع تلوتساف «ناللأ لابجو سيلفتو ناقوم ةينيمرأب
 نم ناكو «سيلفت ةنيدم اولخدو جركلاو نمرألا دالب

 مث ناتسغادلا مث (ايجروج) جركلا مالسإلاب ناد نم لوأ

 ناكو «نابوك ىلإ مث ياطربق برغ ىلإ مالسإلا دتما
 بعشلا مهعبتو مالسإلا يف اولخد دق نمرألا ءارمأ

 . كانه ةيمالسإلا ةموكحلا تفعض امدنع اودترا مهنكلو

 فلخ مهندم ربكأ يهو رجنلب ةنيدم ىلإ اولصو ىتح
 نوملسملا لصو مث .نوملسملا مزهناف «باوبألا باب

 كرت رهن بصم دنع ناتسغادلا دالب يف ميقت لئابق :قوموقلا )١(

 ايساقفف

 تاراصتنتا نيباولظو .سيلفت ةنيدم ىلإ كلذ دعب

 ةنيدم اولصوو باوبألا باب ةئيدم اولخد ىتح مئازهو

 نيملسملا شيج لخد كلملادبع نب ديزي مايأ يفو
 رزخلا هيلع تعمتجاف ةينيمرأ قيرط نع رزخلا دالب
 رش نوملسملا مزهناف كرتلاو قاجفقلا مهدعاسو

 .ةميزه

 ضفتنا نأ دعب ايساقفق يف نوملسملا رقتسا مث

 عاضوأ كلذ يف مهدعاسي تارمو تارم اهناكس

 مدعو ءاهتروعوو ةيلبجلا مهدالب ةعيبطو ؛نيملسملا

 .مهسوفن يف حيحصلا ناميإلا خوسر

 ةدم ايساقفق يف يمالسإلا يبرعلا مكحلا يقبو

 فعضي أدب هنكلو ةيسابعلا ةلودلا يف ةوقلا رصع

 ةموكحلا تفعضو ىضوفلا تلح ىتح ءاهفعضب

 دالب لوألا لمش نيمسق ىلإ ايساقفق اهعم تمسقناف

 زاخبإلا دالب رخآلا مضو (ايجروج) (ناتسجرك) جركلا

 اونلعأف ةيبيلصلا بورحلا جركلا لغتساو
 .ما١1؟5 ماع كلذو سيلفت ةنيدم اولخدو «لالقتسالا

 ثبلي ملف .مهدالبل جركلا مكح لطي مل نكلو
 ناتسكرت ىلع اولوتسا نأ دعب دالبلا اولتحا نأ ةقجالسلا

 مههجو يف ناتسجرك تفقو نإو «ناريإو مزراوخو

 لتحاف نالسرأ بلأ ةقجالسلا ميعز داع مث .ًاليلق

 ةقجالسلا فلخ مث 1" ماع ديدج نم ناتسجرك

 يف لوغملا رثكأو ,ناخزيكنج دهع يف لوغملا

 .رسألاو لتقلا ةسكارجلا

 سفتب ماقو كنلروميت ءاج مم ماع يفو

 .ايسآ برغ يف اهب ماق يتلا لامعألا

 يف تماق يتلا تاموكحلا تفعض لوغملا دعبو

 ءاليتسالل سرفلاو نيينامثعلا نيب عارصلا أدبو ءايساقفق

 . قطانملا هذه ىلع

 ةسكارجلا عضخ رشع سماخلا نرقلا يف ًاريخأو



 عالق ًاصوصخو دوسألا رحبلا لحاوس ىلع عقاوملا

 ىلع عارصلا اذه يف ايسور تلخد مث .7"2قازاوابانأ
 سرطب عضوو ءرشع نماثلا نرقلا ذنم كلذو ساقفقلا

 ماع يفو ءاهيلع ةرطيسلل ةطخ هينيع بصن ربكألا
 مكحف هتكلمم ناريإ كلم هاش ردان عسو م5

 نم ةريخألا هذه تلقتسا نكلو ءايجروجو ناتسناغفأ

 دالب تلقتسا م778١ دارغلب ةدهاعم بجومبو «هدعب

 برستي فعضلا أدب اذكه ةينامثعلا ةلودلا نع يادربقلا

 ًاغارف تلكش ةريغص ةلود دوجو ببسب ةقطنملا اذه ىلإ

 .اهيف ةرواجملا لودلا عمطأ امم ةقطنملا كلت يف

 دالب يف لغوتت ايسور تأدب م1776 ماع ذنمو

 تنكسأو يادربقلا دالب يف عالقلا تماقأف «ةسكارجلا

 هبش ىلع تلوتسا مث قطانملا ضعب يف اغلوفلا قزاوق

 اهيلإ اهتمض اهلالتحا نم ماوعأ ةتس دعبو مرقلا ةريزج
 .م10/الال ماع يف كلذو ًايئاهن

 ةيامح اهقتاع ىلع ايسور تذخأ م1787 ماع يفو

 ةنيدم اهركاسع تلخدأ يناثلا نيرشت ” يفو جركلا دالب

 ةوقب ناتسغادلا لوزن كلذ ىلع بترت دقو «سيلفن
 مث «مهوجرخأ سورلا نكلو جركلا دالب اولخدو ةميظع
 لامشلا نم ناتسغادلاو بونجلا نم نوينامثعلا فحز

 ببسب جركلا ةيامح ايسور عطتست ملو «ناخ رمع ةدايقب

 روصنم خيشلا دض برحلاب لامشلا يف اهلاغشنلا

 دالب نم تجرخ دق تناك نإو يادربقلاو ناشاشلا

 لامش يف اهيلإ ناخارتسأ ةيالو تمض اهنأ الإ جركلا

 . ساقفقلا

 ماستقال اسمنلا عم ةيرس ةدهاعم ايسور تدقع دقو

 دقف اهيلع ءانبو م1741 ماع يف كلذو ةينامثعلا ةلودلا

 يف تمدقتو ةينامثعلا ةلودلا ىلع برحلا ايسور تنلعأ

 ةلودلل ًايمسا عضخت يتلا ةيبونجلا نابوك ةقطنم

 اذهل نيينامثعلاو ةسكارجلا ةمواقم دجت ملو «ةينامثعلا

 دئاقلا اورسأو ةقطنملا سورلا لتحا دقف .مدقتلا

 .فوزاآ :قازأ )١(

 ايدي

 ةرئادلا تراد نيماع دعب نكلو ءاشاب لاطب ينامثعلا

 نم جورخلا ىلع اوربجأو ؛ةقطنملا اوكرتف سورلا ىلع
 مث ساقفقلا لامش ىلإ مهركاسع اولقنو ؛جركلا دالب
 ناطلسلا مايأ سرورلاو نيينامثعلا نيب ةذهاعم تعقو

 هين ةئسيعب ةيتامتحلا ةلودلا هه تفرتعا فنلاغلا ولبن

 .نيتلودلا نيب برحلا تفقوتو ءايسور ىلإ مرقلا ةريزج

 اهنكلو مهداجنإ ايسور تضفرو مهدالب تلخدف «مهنع

 دالب نم نييناريإلا تجرخأو مهتدجنأف دعب اميف تداع

 .ماال5 ماع يف كلذو جركلا

 اهفلخو ةيناثلا نيرتاك ايسور ةروطاربمإ تيفوتو
 دالب نم ةوقلا بحسو .هفالسأ فلاخف لوب رصيقلا

 ربجأ امم ايسور ىلإ ناتسجرك مضف داع هنكلو ؛جركلا

 جركلا مجاهي نأ م١٠16 ماع ناتسغادلا دئاق ناخ رمع

 ًايئاهن اهيلإ جركلا تمض ايسور نأ ناكو «لشف هنكلو

 .ما١14851 ماع

 ةموكح اهيلإ ايسور تمض م١٠14 ماع يفو

 ايروغ ةموكحو (ةظابألا) زاخبإلا اهمكحي يتلا يتراميإ
 ةدهاعم تدقع م١185 ماع يفو .موطاب ةقطنم يف

 نم ءزج ىلع اهدي ايسور عضت نأب تضق يتلا ةنردأ

 نس يه يإ م الدب نابوك ةهج ىهو ةسكارجلا دالبل ىبرغلا لامشلا
 ةفوتكم ةينامثعلا ةلودلا تفقو ةرتفلا هذه دعبو نيينامثعلا

 ةسكارجلا نيب يرجت يتلا ثادحألا مامأ يديألا

 ًاءزج ةسكارجلا دالب مض نم سورلا نكمتف سورلاو

 . مهدالب ىلإ ءزج دعب

 ناديملا يف مهسفنأ ةسكارجلا دجو امدنعو

 .سفنلا ىلع دامتعالا نم دب ال ناك « نيديحو

 ىلع ناك ناتسغادلا دالب ىف ةيموق ةموكح اوفلأف

 يذلا لماش خيشلا مهسأر ىلعو قرطلا خياشم اهسأر

 نيذلا نم ناكو ء:ةسكارجلا دالب ىلإ هلسر لسرأ

 كلذو نيمأ دمحم خيشلا نابوك ةسكارج ىلإ مهلسرأ

 داهجلاب فيرعتلاو ممهلا ذحشو ءايسور دض ةياعدلل
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 مضي نأ نيمأ دمحم خيشلا عاطتسا دقو «هللا ليبس يف

 اولوتساو كب قودنارك ةماعزب اوماقف ءهيلإ نيدهاجملا

 .ةيسور عالق ةلمج ىلع

 .ايسور نيبو لماش خيشلا نيب برحلا تأدب دقو
 يتلا موجهلا ةطخ لماش خيشلا أدب م٠184 ماع يفو

 برحلا ىحر تيقبو «ماوعأ ةرشع نم رثكأ ترمتسا
 نم ايسور نيب مرقلا برح تأدب ثيح ١407 ماع ىتح
 ةهج نم تنوم هيبلاو ارتلكنإو اسنرفو ايكرت نيبو ةهج
 أدب يذلا لماش خيشلا نيب برحلا اهءانثأ تفقوت ىرخأ

 يف تلغش يتلا ايسورو ءدادعتسالا ديزيو لمشلا عمجي

 . مرقلا برح

 تدشح «مرقلا برح ءاهتنا دعب 18014 ماع يفو

 يدنج فلأ ٠٠٠١ نم رثكأ تغلب ةميظع ًادوشح ايسور
 نأ تعاطتساف «لماش خيشلا تمجاهو ايساقفق يف

 تأدب ماعلا كلذ ذنمو «م18717 ماع يف كلذو هرسأت

 داهطضالا هجو نم جوفلا ولت جوفلا ةسكارجلا تارجه

 . يسورلا

 نم ةريثك دادعأ ةفلتخملا ايساقفق قطانم ىفو

 سلا

 راز نأ دعب خيشلا ناميلس هبتك ًاثحب يلي اميف رشنن
 اهلهأ ضعب يقلو هسفنب اهدهاشو قطانملا كلت

 :يتيفوسلا داحتالا ككفت لبق مهثداحو

 رمأ ةنيعم عاودو بابسأل درف ىلع يفنلاب مكحلا نإ
 ىلع يفنلاب مكحلا نكل .هيعاود ريربتو همهف نكمي
 لخدي امبرو «ةلئسألا قفن يف لخدي رمأ هلماكب بعش
 .مهفلا مدع رئاود يف

 هعيمج ىفن ىساقفقلا لامشلا ىف ناشاشلا بعش

 يه امف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ةينطولا هضرأ نع

 ؟نآلا شيعي فيكو ؟بابسألا يه امو ؟يعاودلا

 ايساقفق

 «هدالب نع هلأست امدنع هباوج يساقفقلا رصتخي

 دالبلا يه :ًالئاق فيضيو «ةيلاعلا لابجلا دالب اهنإ»

 ."'فوتنمريلو «نيكشوبو «يوتسلوت اهنع بتك يتلا

 بدألا ىف نوزرابلا ءابدألا ءالؤه بتكي اذاملف

 انيك نوعا دالبلا هذه نع يملاعلا بدألاو يسورلا

 . ؟اهنارتخ تفودسلاو لهجلاب ةشسورلا ةيرصيفلا
 «كلذ نولوقي شوغنألاو نويناشاشلا نويساقفقلا

 رهن ىطاوشو ؛ةيلاعلا ممقلا نإ :نيلئاق نوفيضيو
 «باتكلا ءالؤه بدأ ىلع اهتامصب تكرت دق «كريت#

 يف ليجست قدأ ةلجسم انبعش ةعيبطو انتعيبط تءاجف
 ْ .نانكلا تانكلا خال عه هبا

 راكلبلا كلذكو ءًاضيأ كلذ نولوقي نويناتسغادلاو

 «ةيساقفق بوعش مهو سكرشلاو تيسوألاو نيدرابكلاو

 كلت يف شيعلا ىلإ نيروهشملا ءالؤهب عفد يذلا امف

 ةديدع تادرمتو تاروث اهيف تدهش ةلحرم ىف «دالبلا

 . ؟(رشع عساتلا نرقلا ةيادب)

 بونج نم ربتعت ساقفقلا لابج ةقطنم تناك دقل

 كارتألا نم اهتعزتنا نأ دعب «ةيرصيقلا ايسور
 ىلع تضق نأ دعبو «سرفلا كولم نمو «نيينامثعلا

 يفو .كاذنآ ةمئاق تناك يتلا ةيلحملا تارامإلا ضعب

 ىلإ يسورلا فحزلا لصو رشع عساتلا نرقلا فصتنم
 مث نمو «ةيبونجلا قطانملا ىلع ةرطيسلا يف هتورذ

 متو قطانملا كلت ىلع ةلماك ةرطيس سورلا رطيس
 .ةيلحملا تارامإلا وأ ىرخألا لودلا يديأ نم اهعازتنا

 راشملا باتكلا جاتن يف ةقطنملا كلت ديلخت نإ

 ةنس نيكشوب يفن يف لثمت «يرهق ببس ىلإ دوعي مهيلإ
 ةنس فوتنمريل ىفن مث «ةقطنملا كلت ىلإ

 نم ةليلق تاونس شاع هنأ ركذيو ءًاضيأ اهيلإ م87

 يفنلاب سيق ام اذإ نيه يفنلا اذه ربتعيو ءأضيأ اهيف هابص

 ْ ْ .ايربيس ىلإ

 نيرعاشلا داقتنا ببسب ىفنلا اذه ءاج دقو

 «كاذنآ ةمئاق تناك يتلا عاضوألل نيروكذملا



 ايساقفف

 هبذج :نييعاطقإلا ءالبنلا نم ناك هنإف يوتسلوت امأ

 تناك ىتلا برحلا ىف كرتشاو ءامزالم هيف نيعف شيجلا

 ىلإ ١1861١ ةنس نم كانه ىضمأو «ساقفقلا ىف ةرئاد

 .١م866 ةنس

 أرقي نم دنع ةيقادصم لابجلا ناكس مالك بستكي

 «دارم جاحلا تاياورك «باتكلا ءالؤه لامعأ ضعب

 أرقي نمو «يوتسلوتل ءاهريغو «بح ةياهنو ءزاقوقلاو
 قطانملا ضعب ءامسأ لمحت يتلا نيكشوب راعشأ ضعب

 «نامزلا اذه نم لطب» ةياور أرقي نمو .ساقفقلا يف

 .فوتنمريلل

 لابج بعشاا هباتك يف فوجاسلم دمحأ :لوقي

 ةلاكو نع رداصلاو ةيزيلجنإلاب روشنملا "ساقفقلا

 هنإف يوتسلوت أرقي نم : 1984 ةنس ةيتيفوسلا يتسوفون
 ريهشلا يزاقوقلا رهنلا اذه» :ًالئاق فيضيو ؛انع أرقي

 دقف ءاندالب يف رخآ رهن يأ نم رثكأ ًاظح لان «كريت»

 اونثأو «فوتنمريلو «نيكشوبو «ءيوتسلوت هب ىنغت
 . (هيلع

 ناشاشلا  اندالب يف لضفن اننإ» :لوقيمث

 ةملكلا هذهو «(خانييو) ةملك لامعتسا  شوغنألاو

 انموق» وأ «نحن انبعشا امهانعم ؛نيعطقم نم ةفلؤم
 ناشاشلا» ةيروهمجلا يبعش ىلع قلطتو ««نحن

 .نيوكتلا اذه ةيئانث راصتخا لجأ نم «شوغنألاو

 اذكه  اننوهبشي مهنإ ءاورظنا» : بتاكلا لوقي

 نمز ذنم ةشهدب مهضعب نع شوغنألاو ناشاشلا لوقب

 سفن انلو «ةغللا سفن ملكتن نحنف ءانلثم معن - ليوط
 . «تاداعلا

 ةيروهمج عقت زاقوقلا لابجل ةيلامشلا حوفسلا ىلع
 اهنكسي ء'مك 191,٠١ اهتحاسم «شوغنألاو ناشاشلا

 ةلئاع نم مهتغل ؛ةمسن نويلملا عبرو نويلم يلاوح
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 رهن مهدالب عطقيو «ةيزاقوقلا وأ ةيساقفقلا تاغللا
 ةيروهمج يف ساقفقلا لابج نم عبني يذلا «كريت»
 «ةيتيفوس ةيساقفف تايروهمج ةدع يف ريسيو ءايجروج

 ةمصاعلا يف هنم عرف رميو «رتموليك 5٠٠ يلاوح هلوط

 رحب يف بصيو (جليس رهن اهيف ىمسي) «ينزورغ
 .لبق نم ىمسي ناك امك رزخلا يأ نيوزق

 عنصم ريدم فييك وشود نيسح ىسوم ديسلا لوقي
 نأب دقتعأ» : ينزورغ ةمصاعلا يف ةيديلقتلا سبالملا

 ساقفقلا قطانم نم ريثك ىلع قلطي ناك «سكرشلا» مسا

 بوعشلاو لئابقلا نيب ةيسايسلا دودحلا نأل «لبق نم

 ةنس ةئام اهرمع ىدعتي ال ءدهعلا ةثيدح ةيساقفقلا

 .ًابيرقت
 «لبق نم ًادحوم ناك يزلا نأ ىلإ ةراشإلا نكميو

 يسكرشلا يزلا ىلإ برقأ وهو «هباشتلا نم ريثك هيف وأ
 ْ . «يلاحلا

 فييكم بحصأ ديسلا مالكلا سفن دكأ دقو

 ةقطنم ىف ىعويشلا بزحلا ةمظنمل لوألا ريتركسلا
 ةينيثألا ةلئاعلا نم ءزج نحنا :لاقف ««ناراظن» نارازن

 بلاغلا مسالا وه ناك (سكرشلا) نأ ودبيو «ةيساقفقلا

 .«ميدقلا نامزلا يف ءاحنألاو قطانملا نم ريثك ىلع

 ءابدألا تافلؤم يف

 أرقن امدنع ةقيقحلا ىلإ برقأ قباسلا مالكلا ودبي

 ام اريثك مهنأ ذإ .فوتنمريلو نيكشوبو يوتسلوت بدأ
 ةقطنم نكست يتلا بوعشلا ءامسأ يف نوطلخي اوناك

 لب «(سكرشلا) مسا اهيلع نوقلطي ةرات مهف «ساقفقلا

 اذه ىلإ بستنت لئابق ءامسأ نولمعتسي اوناك ام ًاريثك

 نأ ىلع لدي اذهو «ساقفقلا بوعش نم كاذ وأ بعشلا

 ةتباثلا ةيسايسلا دودحلا تفرع دق دعب نكت مل ةقطنملا

 امك ءرشع عساتلا نرقلا فصتنم ىتح اهيلع فراعتملا

 ءاهانكس قطانم يف امامت ترقتسا دق نكت مل لئابقلا نأ

 ناك نكامألاو ءامسألا قالطإ يف طلخلا نإف كلذل

 . كلذك لاز ام رمألا نأ ودبيو ؛ًاعئاش

 شيجلا نأ يوتسلوت ركذي «بح ةياهن» ةياور يف



 مك

 دالي يف (اياكسنيليموفون) ةيرق يف لزن يسورلا
 نافعا نع ةنااوزلا يلب ةذلكلا ريت 4 انقعقلا
 ةياورلا ىف رركتتو «هنيعب ًابعش ددحي الو «نييساقفقلاو

 ناكماو «ةكرباو كيربا»و ««كريت» رهن لثم ءانمتسأ

 هذه ىنعمل ريسفت نع انثحب ام اذإو ءاهريغو «لابجلا
 الإ يه ام «ةكربألا» ةملك نأ دجنس اننإف ؛تاملكلا

 اولمح نيذلا لابجلا ناكس ىلع سورلا هقلطي ناك ريبعت

 . يسورلا شيجلا اومواقو حالسلا

 اوعضخ دق لوهسلا ناكس ضعب نأ ينعي اذهو

 ضعب نأ نيح يف ءهعم اونواعتو ءيسورلا شيجلل
 ىلإ انرظن ولو .اوراثو هيلع اودرمت دق لابجلا ناكس

 سفن يه اهنأ انكردأل يوتسلوت اهنع بتك يتلا ةلحرملا
 نم ريثك هكراشو «لماش خيشلا اهيف راث يتلا ةلحرملا

 ةروثلا كلت زكرم ناك دقو «هتروث يف ساقفقلا بوعش

 ءاحنأ نم ريثك يف ةرشتنم تناك اهنأ الإ ,ناتسغاد يف

 . ساقفقلا

 كلت يف ليجستلاب ةريدجلا تاظحالملا نمو

 «لسعلاب ةينغ ةقطنملا نأ ركذي يوتسلوت نأ ةياورلا

 مسا داريإب هتياور يهني هنأ امك «.سمشلا راود تابنبو

 تناك يتلا ةقطنملا ىلع لالدتسالا هلالخ نم نكامأ

 ةحفص يف ءاج دقف «ةياورلا كلت ثادحأل ًاحرسم

 :يلي ام ةياورلا نم )١19(

 ؟اكشاكول ىّفْشُيَأ»

 نوسمتلي مهو «بيبط ةيرقلا يف سيل ءملعأ هللا
 .كلذ

 .«؟ايانزورغ يف ؟كلذ اوسمتلي نأ نكمي نيأو -

 حبصيو ثادحألا حرسم رس فشكني انهو

 ناشاشلا ةيروهمج ةمصاع ىه ىنزورغ نإف ءاحضاو

 يرقي ولا يق ايبا ابطل هير هلو "انا: نيوهألاو
 . اهنم

 ىلإ ةروهشم تلاز ام ةيروهمجلا هذه نأ بيرغلاو

 ىلع هنم ريثك ضرعي يذلا يفاصلا يلبجلا اهلسعب نآلا

 ايساقفق

 ةريثك ةعساو لوقح ةيؤر نكمي امك عيبلل تاقرطلا

 . سمشلا راود تابنب ةعورزم

 اهيف رشتنا دق نكي مل ةقطنملا هذه نأ ودبيو

 نم اوناك  ةياورلا بسح  ةيرقلا ناكس نأل .مالسإلا

 ضعبو مهضعب نأب تاراشإ كانه نكل 00

 .نيملسملا نم اوناك مهن

 يذلا مالكلا عم قفتي ةياورلا يف دراولا مالكلا اذهو

 دقف «شوغنألاو ناشاشلا ةمصاع «ينزورغ يف هانعمس

 ًابيرقت نينرق ذنم الإ مهنيب رشتني مل مالسإلا نأب اولاق
 . كارتألا نييناتسغادلا دي ىلع

 ةيخيرات ةحمل

 نم ةعومجم نأ ةيخيراتلا رددصملا ضعب ركذت

 19٠004 ةنس ماشلا ىلإ مهدالب نع اوحزن دق ناشاشلا

 يف مهددع نأ ةيمسرلا تاءاصحإلا ضعب ركذتو «ًابيرقت

 دجوي امك ؛«ةمسن فالآ ةسمخلا نم برتقي نآلا ندرألا

 ًاضيأ ةلتحملا ةيروسلا نالوجلا ةقطنم يف مهضعب

 بعشلا اذه ةايح يف لوألا ربتعي ال حوزنلا اذهو

 ناشاشلا بعش ناك دقل «ءىرخألا ةيساقفقلا بوعشلاو

 ةلودلا نمز مهحوزنو مهتارجه يف ةسكارشلل ًاكيرش

 ةمئاق تناك يتلا رزخلا دوهيلا ةلود تلزان يتلا ةيسابعلا

 دقو ءاهنم ءازجأ ىلع تلوتساو «.ساقفقلا ةقطنم يف

 انل ركذ امك ناشاشلا مهنيب نمو ةسكارشلا ضعب عاطتسا

 تاباقن يف ةيجراخلا تاقالعلا لوؤسم «ةحاو ديسلا

 قرشلا ةقطنمل ًاماكح اوحبصي نأ «ينزورغ ةنيدم

 مكح ةرتف» اهيلع قلطأ يتلا ةرتفلا نم ءزج يف يبرعلا

 دلجملا «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج ,(«كيلامملا

 يف امك سكرشلا عورف نم (ناشاشلا وأ) نجيجو

 .(م181/5) ةنس يماس نيدلا سمشل مالعألا سوماق

 ناشاشلا  اننأ امك :ًالئاق ةحاو ديسلا فيضيو

 يف تماق يتلا تاروثلا يف انكراش دق  شوغنألاو



 لالتحا يف تعباتت يتلا ىوقلا دض ساقفقلا ةقطنم

 . مهريغو سورلاو كارتألاو سرفلاك ءاندالب

 تعشت دق انه ًاريثك نإف تاروعلا هذه ببسيو

 نم ًاءزج انحبصأ دقو ءهيلع يضُق وأ «حزنو

 لماش خيشلا ةروث ىلع ءاضقلا دعب ةيسورلا ةيروطاربمإلا
 تادرمت كلذ تلت دقو «يضاملا نرقلا فصتنم يف

 نرقلا تاينيعبس ةياهن يف تعقو تادرمت اهنم « ةريثك

 الإ .(م68٠19 ةنس) نرقلا اذه ةيادب يف اهنمو «يضاملا

 ةيروطاربمإلا نم ًاءزج انحبصأف ترقتسا عاضوألا نأ
 انحبصأف 2١911 ةنس ةروثلا تماق ىتح ةيسورلا

 .ةيروهمج

 ءارزولا سيئر عم

 ةيشوغنألا ةيناشاشلا ةيروهمجلا ءارزو سيئر انل لاق

 ةمصاعلا يف هانلباق امدنع ميرك نمحرلادبع ىسوم ديسلا

 ةيروهمجلا يأ  انتيروهمج تسسأت دقلا :ىنزورغ
 تاذ ؛«ةيشوغنألا ةيناشاشلا ةيكارتشالا ةفدرنلا

 ىركذلاب انلفتحا دقو «م14717١ ةنس - يتاذلا لالقتسالا

 .م1917 ةنس اهنالعإل نيتسلا

 يف - انبعش نإ :ًالئاق ءارزولا سيئر ديسلا فيضيو
 «شرغنألاو ناشاشلا امه نيعرف نم نوكتي  ساسألا

 وه  ناشاشلا لوألا عرفلاو «ثلاث عرف امهيلإ فيضأ

 ددع فصن ىلع ديزي ام ىلإ ههدع لصي ذإ ءًاددع رثكألا

 لصي  شوغنألا يناثلا عرفلا نأ نيح يف ءناكسلا

 مهف ثلاثلا عرفلا امأ ءناكسلا ددع عبر ىلإ هددع

 نومتني «ةيتيفوس ىرخأ تايموق نم تييفوس نونطاوم

 ناكسلا ددع عبر نولثميو ءةيموق 1١٠ يلاوح ىلإ

 . ابيرقت

 نوفلتخي اذامبو شوغنألا عم ناشاشلا قفتي اذامب

 مي
 ءًابيرقت انديلاقتو انتاداع كلذكو «ةدحاو انتغل نإ -

 ضعب كانهف .ةجهللا يف وه ديحولا فالتخاللاو
 وأ فورحلا ضعب ميدقت يف ةطيسبلا تافالتخالا

 . تاملكلا ضعب يف اهريخأت

 اكفني

 - برعلا نحن  انلاح هبشي رمألا نإ :ًالئاق تقلعو
 . ةفلتخم انتاجهل نكل «ةدحاو انتغلف .ةغللا ةيحان نم

 . كلذك رمألا نأ دقتعأ :لاقف

 ضعب ركذب ءارزولا سيئر ديسلا يل حمسيل :تلقف

 نأب اهضعب لوقي ىتلا ةعئاشلاو ةلوادتملا تامولعملا

 رودص دعب ,19651 ةنس مت دق ةيروهمجلل ًايناث ًانالعإ

 نم مكبعش ةداعإب ةيتيفوسلا ةيزكرملا ةموكحلا نم ر هرق

 .هيف ناك يذلا ىفنملا

 ءاطخأ نم رمألا نإ» : راصتخاب ءارزولا سيئر لاق

 تامدخلا لمجم ريوطت ددصب نآلا نحنو ءيضاملا

 ةيهافرلا تامدخ ىلع زكرت انططخو انهجوتو ءانبعشل

 . «اهزاجنإ يف عارسإلاو «سانلل

 نأ ًاقباس هيلإ انرشأ يذلا بحصأ ديسلا انل ركذ دقو

 ةصاخبو «ةيضاملا ةرتفلا ىف تلصح دق ءاطخأ كانه

 :هانلأسف .نيلاتس نمز

 ؟ءاطخألا هذه ىه ام

 اذه ىلع ةفاضإب ةباجإلا أشي مل بحصأ ديسلا نكل

 سيئر نأ ديب «ءفاش باوج نود انلاؤس ىقبف «لاؤسلا

 يتلا ةيمالاك ءرضاحلا رومأ نع ثدحتي ىضم ءارزولا

 حبصأ يتلا ةديدعلا تاراهملاو .ءاهيلع ءاضقلا مت

 و٠٠ كانه صخش فلأ لك نيبف) سانلا اهديجي

 اهتايلكو ةعماجلاو .(ةصصخشتم تاداهش نولمحي

 عم اهيف ةبلطلا ددع لصو يتلا ةينقتلا دهاعملاو «ةديدعلا

 تاعويطملاو .ءبلاط فلأ 78 ىلإ ةعماجلا ةبلط

 ةسردم 69١ ىلإ اهددع لصو يتلا سرادملاو «ةريثكلا

 .ةصصختملا دهاعملا ىلإ ةفاضإلاب «ةيوناثو ةطسوتم

 برعلا نيب تاقالعلا نع ملكتف هئثيدح لصاوو
 ءاهيف ةمئاقلا بورحلاو ءانتقطنم لكاشمو «تييفوسلاو
 .اندالبل مدقتلاو ةدحولاب هتاينمت ىدبأ مث

 ناشاشلا بعش يفنب قلعتملا لاؤسلا باوج نكل

 . .ًاقلعم يقب شرغنألاو
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 ىفنملا

 ءاهتنا دعب - يشوغنألا انقفارم  ةحاو ديسلل تلق

 تامولعملا نإ .«ةحاو اي» :  ءارزولا سيئر عم انتلباقم

 تدمع هنيدب مكبعش كسمتل١ ةجيتن هنأب ديفت ةرفوتملا
 :اذكه) ايريس ءاهاجم ىلإ هتاضقإ نلإ ةمعاحلا تاطلنلا

 ةيمالسإلا نادلبلا» باتك يف تامولعملا صن ءاج

 يف ءاجو «(«رصاعملا ملاعلا يف ةملسملا تايلقألاو

 يتيفوسلا داحتالا لح» :هصن ام ةرسيملا ةعوسوملا

 ناملألا عم اهنواعت ببسب شوغنألاو ناشيشلا ةيروهمج

 .«ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف

 !هلك ًاحيحص سيل كلذ نإ :لاقف

 ؟اهفرعت امك نذإ ةقيقحلا يه ام : تلأسف *

 ىلإ سيل نكل «ةحيحص ىفنلا ةعقاو نإ :لاق

 يدرس ىلإ: شادف اعيش نفنستا» طقف اريسم
 ضعب عم نيلاتس هذختا ءارجإلا اذهو «ناتسخازاك

 اهتالاجر ضعب نواعت يتلا ىرخألا ةيتيفوسلا بوعشلا
 يف انيضارأ نم ًاريثك ناملألا لتحا دقل .ناملألا عم

 فراشم ىلإ اولصو دقل لب «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ضعب لذاختف «مهتارئاطب اهوفصقو «ةمصاعلا ينزورغ
 عماونواعتف «نيدلا لاجر ضعب مهنمو «سانلا

 نأ عم «بعشلا لك يفنب نيلاتس لعف در ءاجف «ناملألا

 قلايف يفو «يتيفوسلا شيجلا نمض اوناك انم نيريثك
 مت ام نإف.«ءارزولا سيئر ديسلا كل لاق امكو .راصنألا

 . يضاملا يف تمت ىرخأ ءاطخأ نمض نم أطخ وه

 يف اهيف متيقب يتلا ةينمزلا ةرتفلا يه امو : تلق

 ؟«مكافنم١

 «ةحيحص تامولعملا هذه نإ :ةحاو باجأف

 راهظإو ؛ةيمالعإلا ةياعدلا ناك اهنم دوصقملا نكل

 وه رلته هديري ناك ام لكو «سانلا بسكل اياونلا نسح
 فصق فاقيإب رمأ هنإف كلذل «ءاندالب نم لورتبلا نيمأت

 فقوأ هموجه نكل ءاهلتحي نأ لمأ ىلع ءانلورتب رابأ
 .ينزورغ نم رتموليك ٠١١ يلاوح دعب ىلع

 ؟ةحاو اي . .مت يذلا ام كلذ دعبو *

 ايساقفق

 ةيمالعإلا تاياعدلا تعاضو ءناملألا رسكنا

 نالعإلا متو «هدالب ىلإ انبعش داعو .ءىدس ةللضملا

 .م19261/ ةنس ةيناث ةيتيفوسلا ةيروهمجلا مايق نع

 ؟ًايلاغ ًانمث متعفد دقل *

 ٠١ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا حبذم ىلع طقس دقل -

 انلانو ؛يتيفوسلا داحتالا تايروهمج نم ناسنإ نويلم

 نأ ديب ءعقو يذلا ملظلاو اياحضلا نم انبيصن نحن
 ء«بورحلا فقوو ؛لبقتسملاو رضاحلا وه مهملا

 ةلجع عفدو «مالسلا ديطوت هنأش نم ام لك نع ثحبلاو

 . مدقتلا

 بضانلا طفنلا

 صتقن ىلإ ريشت طفنلا نع ةروشنملا ةيملاعلا ريراقتلا

 ناشاشلا ةيروهمج ىف هنماكم اهنيب نمو «يتيفوسلا
 ىلع رمألا انحرط تامولعملا هذه نحتمنلو «شوغنألاو

 يف طفنلا ةكرشل ماعلا ريدملا شتيفوس انيم فورداشتاخ

 - :لاقف «ينزورغ ةمصاعلا

 مدقأ نم اهتقطنمو ينزورغ يف طفنلا ةكرش نإ -

 نمز تسسأت دقف «يتيفوسلا داحتالا يف تاكرشلا

 وه لورتبلاو نامزلا كلذ ذنمو «م1851 ةنس ةرصايقلا

 فيفخلا طفنلا نم عون هضعبو ءاهيف تاورثلا مهأ نم

 ةكرشلا ىف نيلماعلا ددع لصو دقو .ناريطلاب صاخلا

 نيينفلا نم ريثكو ,فظومو لماع فلأ ١4 يلاوح ىلإ
 يف ىرخأ تاكرش مهب تناعتسا ةكرشلا يف نيلماعلا

 جاتنإلا ريوطتل مهدوهجب اومهاسو «يتيفوسلا داحتالا

 ةيروهمج يف لصح امك .؛ةديدجلا نكامألا يف

 ًاريثك مدقت انتكرشو ءامهريغو ءايريبيس يفو ءايجروج
 تازيممو مامجتسا رودو تويب نم «تامدخلا نم

 .اهيف نيلماعلا ىلع ةايحلا ليهستب قلعتت ىرخأ

 ؟لبق نم ناك امك جاتنإلا لاز ام له *

 اننأل «لبق نم هيلع ناك امع جاتنإلا لق دقل -

 4ىلإ لصي قمع نم طفنلا جرختسن انك ةنس 4١ لالخ



 رفحلاب انأدب اننأ نيح يف .ًابيرقت فصنو رتم فالآ
 ءرتم يفلأب قباسلا قمعلا ىلع ديزت قامعأ ىلإ لوصولل
 «ةيضان ةورث طفنلا نإ .انتقطنم يف جاتنإلا لق كلذل

 يف طغضلا اندز املكو «هنلعنو كلذب فرتعن نأ بجي

 هنم جتنن نحنو ءزاغ ىلإ طفنلا لوحتي نأ نكمأ رابآلا

 انجاتنإ نأ نيح يف ءرتم رايلم فصنو رايلم يلاوح نآلا
 . ريثكب كلذ نم رثكأ ناك

 ةيادب يف لصو مكجاتنإ نإ لوقت تامولعملا #

 رادقم امف ًايونس طفنلا نم نط نويلم ٠١ ىلإ تانيعبسلا

 ؟ةرتفلا هذه يف مكجاتنإ

 .ًايونس طفن نط نييالم ه يلاوح نآلا انجاتنإ نإ -

 ؟ةكرشلا يف نيلماعلل ةبسنلاب مت يذلا ام د:

 تاكرشلاب قحتلا مهضعبو «مهلامعأ يف اولاز ام

 .ايريبيس يف ةلماعلا

 ةيتيفوسلا ةيديلقتلا قطانملا يف جاتنإلا صقنف نذإ *

 اذه يتيفوسلا داحتالا ضوعي نيأ نمف «ةحيحص ةقيقح
 : ؟صقتنلا

 ةميظعو «ةريبك ةعساو دالب اهنإ ءايريبيس نم
 (ةيقرشلا ايريبيس) يه اهنم ةدحاو ةقطنمف «تاناكمإلا

 .طفنلا نم نط نويلم 51١ ىلع ديزي ام اهيف جتني

 «تاناكمإو .«تقو ىلإ جاتحت «ةليوط ةلحرم ايريبيسو
 .اهيف تاورثلا لك لالغتسا متيل

 يف طفن ةمزأ دجوت ال هنإ لوقلا نكمي له

 ؟يتيفوسلا داحتالا

 ردصن انلز ام اننإ «ةقث لكب كلذ لوقت نأ كنكمي -

 قاوسأ ىلإ ةفاضإ «ةيبرغلا ةيبوروألا قاوسألا ىلإ انطفن

 .ةقيقشلا ةيقرشلا ابوروأ لود

 عرازملاو ةعارزلا

 «ةعارزلاب ةيشوغنألا ةيناشاشلا ةيروهمجلا رهتشت *

 سمشلا راود تابنو ةمركلاو ةرذلاو حمقلا ةصاخبو

 نأ امبو «ىرخألا هكاوفلاو راضخلا نم عاونأو حافتلاو
 كلم يتيفوسلا داحتالا يف - ضرألا لك - ضرألا

 افخا

 ةصصختم ةعساوو ةريبك تاحاسم ىرت كنإف ةلودلل

 وأ راضخلا وأ بوبحلا عاونأ نم دحاو عون ةعارزب

 يف تميقأ يتلا ةيعامجلا عرازملا نم ةكبشب ؛هكاوفلا

 .(تازوخفوسلاو تازوخلوكلا) دالبلا لك

 .تاناويحلا ةيبرتل ةصصخملا عرازملا ىدحإ انرز

 ريدم اهيف انلباقو .بحصأ ديسلا اهيف انبحص دقو
 .نييرادإو نيلوؤسم نم هريغو ءدارم ديسلا ةعرزملا

 فلأ 77 ىلاوح ةعرزملا ةحاسم :دارم ديسلا لاق

 لمعي «بيلحلاو موحللا جاتنإ يف ةصصختم ءراتكه

 تاناويحلا نم فالا 5 يلاوح اهيفو .الماع ال٠5 اهيف

 يف مهتويب مهل لامعلاو «ةرقب ١١٠١١ اهنيب نم ءةنوبللا

 .ةقطنملا يف ةرفوتم تامدخلا لكو «ةعرزملا

 « سرادم عبرأ امهيف ءناتيرق ةعرزملا لخاد دجوي

 ٠6١ يلاوحل عستت ؛ةيوناث ةدحاوو «ةيئادتبا اهنم ثالث

 4٠٠ يلاوحل عستت ةدحاولا ةيئادتبالا ةسردملاو «ًابلاط

 ةعبات ءلافطألل تاضور ةدع كانهو .ةبلاطو بلاط

 .ةلفطو لفط 7٠٠١ يلاوحل اهنم ةدحاولا عستت ةعرزملل

 ةرشع ىلاوح ىلإ ةقطنملا ىف ناكسلا ددع لصيو

 ة: ني ااماةربسألا قدلافطألا ندع ءاررتيو هةحش فالآ

 نحنو «9601١ا/ ةئس ةعرزملا تسسأت دقو «لافطأ ”و

 ةعرزملا دعبت .ًاضيأ هكاوفو ًاراضخو ًابوبح اهيف عرزن
 ةقطنملا يفو «نارازن ةنيدم نع تارتموليك عضب

 . يبط قيرف عم ةدايع ةيرق لك يفو «ىفشتسم

 ًاقيلعت دجن نأ لمأن يتلا رهاوظلا ضعب انيأر دقل *

 .(تقلع اذكه» مكيدل اهيلع

 .ةعسلاو بحرلا ىلع :دارم ديسلا لاقف

 لخادم يفو «قرطلا ىلع اندجو دقل :تلق

 ىف رابكلا ةوسنلا نم ةصاخ «ةعابلا ضعب ىرقلاو ندملا

 ؛لالغلا ضعب نوعيبي مهو ؛تانبلاو دالوألاو نسلا

 ريغو لسعلاو خيطبلاو صاجإلاو حافتلاو ةرودنبلاك
 فيكو ؟مهباسحل لالغلا هذه نوعيبي ةعابلا لهف «كلذ

 ؟لالغلا هذه مهل تعمجت

 سانلاو «ةلودلا اهكلمت ضرألا نإف فرعت امك -
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 حنم متي ذإ «ةنيعم تاءانثتسا كانه نكل ءاهيف ءارجأ

 ندملا جراخ يف ةحاسملا ةريغص يضارألا نم عطق

 سانلا ينبيف «مهباسحل اهلالغتسال «سانلا نم ريثكل

 يفو «تازاجإلاو لطعلا مايأ اهنودصقي .ًاتويب اهيف

 جاتن «ةفلتخم تاعورزمب اهنوعرزيو «مهغارف تاقوأ

 كانهو .ًاعبط صاخلا مهباسحل هنوعيبي تاعورزملا هذه

 يف تيبلا ةحاسم نمض ضرألا نم ةريغص تاحاسم

 ًاضيأ سانلا هعيبي اهجاتن ءاهتعارز متت ىرقلاو ندملا
 رجأ نم ءزج فرص متي هنأ امك ءصاخلا مهباسحل

 ضعب يف اهيف لمعي يتلا ضرألا لوصحم نم لماعلا
 .نايحألا

 ًايئزج قبطم ةصصاحملا ماظن نأب لوقلا نكميو
 نم سايكأ ةرشع عمجي يذلا لماعلا نأ يأ ءاندنع

 سيك ىلع لصحي - لاثملا ليبس ىلع  ًايموي اطاطبلا

 . ًاعبط يرهشلا هبتار ىلإ ةفاضإ ءاهنم دحاو
 ىلع لصحت لافطألا ةريثكلا تالئاعلا نأ امك

 ىلإ أجلت «ةينيع تادعاسم اهنمو «ةلودلا نم تادعاسم

 . يدام لباقم ىلع لوصحلل اهضعب عيب

 لماعلا رجأل يطسولا لدعملا وه مكو *

 ؟حالفلاو

 ىلإ لصي حالفلا وأ لماعلل يرهشلا شاعملا -
 نأ نكميو «ةيداعلا تالاحلا ىف البور 76١ ىلاوح

 أ ل تلعلا دمع تليمسلا دج انا كلو م نكت

 يلاوح ىلع لصحي وهف فييوزدق نيدلا ءاهب  مهرهمأ
 ريثك يف يتأت يتلا هتاردابمو «هتراهم ببسب «لبور

 ةسردم ةعرزملا يف دجوتو .لمعلا حلاصل نايحألا نم

 ماظن عبتت يهو «نيلماعلا ءادأ ىوتسم ةدايزل ةينهم

 ةقطنملا لامع ضعب اهيف سرديو .تارودلا

 . ىرخأ قطانم نم مهريغ ىلإ ةفاضإ ءاهوحالفو

 ةفللا فورح

 ناكسلا نم لبلق ناك 181517 ةنس ةروقلا لبق

 ىف ةرشتنم تناكو ءاهب نوبتكيو ةيبرعلاب نوؤرقي

 دعتي مل مهل هسيردت متي ناك امو «ةينيدلا طاسوألا

 تناك كلذل .طقف ةعيرشلاو ةغللا يف سوردلا ضعب

 انل هلاق ام اذه .اندالب ىف ًاريبك ًاراشتنا ةرشتنم ةيمألا

 يعويشلا بؤحلل ةيزكرملا ةنجللا ريثركس بحصأ ديسلا
 .نارازن ةقطنم يف

 فورحب بتكت تناك ةصاخلا انتغل نإ :فاضأو

 اهانبتكف «ةروثلا دعب فلتخا رمألا نكل «لبق نم ةيبرع

 . ةيسورلا ىلإ انلوحت مث «ةيادبلا يف ةينيتاللا فورحلاب

 ىلوألا ةرملا رئاز

 ناكمإلا ردق لواحي دلب يأل ىلوألا ةرملا رئاز
 نأ امبو «هروزي يذلا دلبلل ةماعلا ةروصلاب ماملإلا

 اننإف ءىلوألا تناك (ايشوغنأ ايناشيش) ةيروهمجل انترايز
 هتأر ام ضعب لوح ةماعلا تاعابطنالا ضعب لجسن

 :ناذآلا هتعمسو نويعلا

 داحتالا تايروهمج نمض رخآ يقرش دلب يأك -

 ةبسنلاب رثكألا مه هيف مالسإلا وقنتعم ناك «يتيفوسلا
 رهاظملا ضعب نإف «كلذك اولاز امو ىرخألا تانايدلل

 ليبس ىلع اهنمو «ةرضاح تلاز ام اهتالالد اهل يتلا

 :لاثملا

 ىلع ةيمالسإو يقرش عباط تاذ ةينف تانيوكت
 لكشو ةيسدنهلا تانيوكتلاك «ذفاونلاو تويبلا تافرش

 ةدعو لاكشأ ةدع يف تانيوكتلا هذه راركتو «لالهلا

 . عاضوأ

 ةغللاب وأ «ةيبرعلاب ةينآرقلا تايآلاو ءامسألا ةباتك

 مسرو رباقملا ىلع ةيبرعلا فورحلا تاذ ةيلحملا

 .لالهلا

 ءاطغ ةيشوغنألا ةيئاشاشلا ةأرملا ءادترا رارمتسا

 ءنسلا ىف تاريبكلا ءاسنلا ةصاخبو ءاهسأر ىطغي سأر

 ىلع ًاطيرش وأ ًاليدنم نعضي نهمظعم نإف ايابصلا امأ
 . نهرعش نم ءزج

 مظعم يف (ةيشوغنأ ةيناشاش) ةاتفلا هذه نأ فرعتو

 تالصخب لخادتملا طيرشلا وأ ليدنملا نم  نايحألا

 .اهرعش



 ايساقفق

 ال ينزورغ ةمصاعلا ناكس ددع نأ نم مغرلاب

 نم اهيف ةيبلغألا نأو ؛ةمسن نويلم عبر زواجتي

 اهيف دجت لب ءادجسم اهيف دجت ال كنإف ءناشاشلا

 اذه انل رسفي نأ (ةحاو) انقفارم انلأس امدنعو .ةسينك

 - :لاق رمألا

 تايروهمج عيمج يف امك  اندنع نوناقلا نإ

 نأ رفكأف ًادرف نيرشعل حيبي "1 يققوسلا ةاكتنالا

 لك ةياعرو فرصلاو «ةدابع ناكم ءانبل بلطب اومدقتي
 بلطلا نأ ةيمسرلا تاطلسلا تدجو ام اذإف ءهنوؤش

 مهتحنم ةبسانملا ةيلهألا نوكلمي هيمدقم نأو ءيدج

 يف متي مل رمألا اذه نأ ودبي ام ىلعو «كلذب نذإلا

 .نيملسملا نينمؤملا لبق نم انتنيدم

 يف ةنيدملا جراخ دجاسم انيأر اننكل :ًالئاق تقلع

 رمألا عاجرإ نكمي لهف «قيرطلل ةيذاحملا ىرقلا ضعب

 ةنيدملا ناكس نم رثكأ نيكسمتم اولاز ام نييفيرلا نأ ىلإ

 ؟ةينيدلا رومألاب

 ام لكو .«كلذك رمألا نأ دقتعأ ال :ةحاو باجأ

 مهنكل ءًاضيأ ةنيدملا يف يلصي نم دجوي هنأ هفرعأ

 ناك امف ,«يسفن يف ةلئسألا ليلغ ةباجإلا فشت مل

 تدجوف بتكلا يف ةعنقم تاباجإ نع تثحب نأ الإ ينم
 ينعتو) ينزورغ ةنيدم نأب لوقت رداصملا ضعب نأ

 امدنع سورلا اهانب دق (بيهرلا وأ فيخملا ةيسورلاب

 نم نينرق نم برقي ام ذنم .ساقفقلا ةقطنم لك اولتحا
 ناكو لب ءزاغلاو طفنلا نماكم نم برقلاب «نامزلا

 نذإ يعيبطلا نمو «ةليلق تاونس ىتح ةيبلغأ اهيف سورلا
 تناك ةيرصيقلا ةلودلا نأ ةصاخبو ءاهيف سئانكلا دوجو

 نوملسملا امأو .ةيسكذوئرألا ةيحيسملا ةنايدلا ىنبتت

 نكي مل نإ لقأ ةياعر يقالي نيدب نونيدي اوناك نيذلا

 يف زكرمتت تناك مهتيبلغأ نإف ةيرصيقلا نمز يف ًابراحم
 مهنم حالسلا اولمح نيذلا كئلوأ ةصاخبو «لابجلا

 .يتيفوسلا داحتالا ككفت لبق ثيدحلا اذه ناك 6

"1 

 ةنس ةيتيفوسلا ةطلسلا تماق نيحو «؛ةطلسلا اومواقو

 ءانب مت كلذل «ينيدلا داقتعالا ةيرح ىلع تقبأ +7

 .اهريغو ينزورغ يف دجاسملا ضعب

 ءةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ لصح ام نأ الإ

 ىناشاشلا بعشلا تاعاطق ضعب فقاومل ةجيتنو

 لاير. معي كقاوتن اميبسال) :هرلشيلا يؤجلا يشاوعنألا
 ذاختال نيلاتس اهسأر ىلع ناك يتلا ةدايقلا 5 (نيدلا

 ىلإ هلك بعشلا ىفنب رماوألا تردصأف «فينع لعف در

 ةيراجب تنالواخيف كاتم: كخانتملا لانش[ متن“ يئايعلا
 .ينزورغ ةمصاعلا يف ةصاخبو اهضعب ميمرتل نآلا

 ةنيدم يف يزكرملا ىفشتسملا انرز امدنع -

 ريدم دمحم ميتم فييتك روتكدلا انل مدق (نارازان)

 «ىفشتسملا رود نع ةيليصفت تامولعم ىفشتسملا

 «نيلماعلا ددعو ؛(امسق 74) هيف ةلماعلا ماسقألاو

 لكل بيبط) ىضرملل ءابطألا ةبسنو «مهتاصاصتخاو

 بسنلا لضفأ نم  هيأر بسح  يهو ضيرم فلأ
 ىفن هنأ ذإ ءمامتهالا تراثأ ةظحالم ركذو ؛(ًايملاع

 وأ ةيلوحكلا تابورشملا ىلع نينمدم دوجو

 جلاعي ىفشتسملا يف مسق يأ دجوي ال هنأو «تاردخملا

 لك يف كلذ لثم دجوي ال هنأب فاضأ لب «تالاحلا هذه

 لهو .كلذ بابسأ نع تلأسو .ةيروهمجلا تايفشتسم
 ةطلسلا اهتذختا ىنلا ةريخألا تاءارجإلاب قلعتي رمألا

 ىلع كابقألا ني دحلل تايزوهنجلا لك يف ةيشيقوتلا
 ىلإ هرعت انالورب يلا ومألانإا :١" تانوشتلا ءاحن:يورسملا
 ريغو «ةلوبقم ريغ تاركسملا نأ ذإ «ريثكب كلذ لبق ام

 ةلق نأو ءانئابآ نع اهانثرو ىتلا ديلاقتلا بسح ةغاستسم

 ابقار هويدا يي انوينعا سياكل ونموت

 .«ًانلع كلذ سرامت الو ءاهسفن ىلع رتستت نأ لواحت

 قاطن نع جرخي ال رمألا نإ :الئاق تقلعف

 .ركسملا نع :ىهني يذلا ينيدلا ثوروملا

 نم ًاءزج كلذ حبصأ دقل :لوقي ًاقيلعت تعمسو

 . انتاداعو انديلاقت

 لابقإلا مدع تامولعم ةيقادصم نحتمن نأ اندرأو



 نذذ

 عباتلا يفيصرلا ىهقملا يف انسلجف «بورشملا ىلع

 كانهو :«ينزورغ ةنيدم يف هيف لزنن انك يذلا قدنفلل

 ام ةليصح تناكو «نيداغلاو نيحئارلاو داورلا انعبات

 - :يلاتلا هانظحال

 نم مظعمو «نخدت ةأرما ىرت نأ ًادج ردانلا نم

 ءنابشلا نم مهو (اضيأ ةليلق ةلق) لاجرلا نم نونخدي

 ردانلا نمو ءرمخلا يستحي يذلا وه مهنم ليلقلا لقأو

 ةيلاعلا مهتاوصأو مهتاحنرتب نييديلقتلا ىراكسلا ةفداصم

 .ةيسيئرلا قرطلا يف مهجيجضو

 سمردوغ دجسم

 6٠ يلاوح دعب ىلع (سمردوغ) ةنئيدم عقت

 يف عبرتت ةنيدم يهو ؛(ينزورغ) ةنيدم نم ًارتموليك
 دالوألاو ءاسنلا تارشع اهلخدم دنع دجت ىعارز لهس

 ددع نانشفملا 1 هكا ريقلاو معلا نوع« فانلاو

 ءناشاشلا نم مهتيبلاغ ةمسن فلأ 5١6 يلاوح اهناكس

 تايآلا هناطيح بناوج ألمت يذلا اهدجسم اندصقو

 . ةميلس ةيبرع ةغلب ةبوتكملا ةميركلا ةينآرقلا

 يذلا ديشرلادبع ركب وبأ خبشلا دجسملا مامإ لاق

 ءارتم ”8 دجسملا لوط نإ : ةنس ال0 مهرمع زواجتي

 ءدحاو ىضرأ قباط نع ةرابع هانبمو ءًأرتم ١١ هضرعو

 21411 هس يتيدلتر «لصم فلأ يلاوحل عستي

 دوي نم ىلع حبصأو «تقلغأ «ةينيد ةسردم هيف تناكو

 يف (برع ريم) ةسردمب قحتلي نأ نيدلا مولع ةسارد

 نيب هميمرتو ءانبلا ديدجتب موقن نحنو «ىراخب ةنيدم
 لاق دجسملا يف ءاسنلا ةالص لوحو راو ةرتف

 ةالص حيبي ال يعفاشلا بهذملا نإ» : ركب وبأ خيشلا

 «نهتويب يف نيلصي نهنإف كلذل ءدجسملا يف ءاسنلا

 لهكلاو خيشلا دجت نيلصملا نيب نم نأب فاضأو

 .باشلاو

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 «ةثيدحلاو اهنم ةميدقلا «ةيخيراتلا عجارملا تددر

 ءاهنيب ةقرفت نود نم ةيبرحلا تاماكحتسالا نع ءامسأ

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ًاريثكف «ةيبرحلا وأ ةيرامعملا وأ ةيوغللا ةيحانلا نم ءاوس

 مسا ةرم اهنيعب ةرامع ىلع قلطت ةيبرعلا عجارملا دجن ام

 ةثلاث يفو (ًانصح) اهيمستف ةيناث ةرقف يف دوعت مث (ةعلق)

 .(جرب) مسا اهيلع قلطت

 ةيبرعلا رداصملا وذح ةيبنجألا عجارملا تذحو

 وأ (20:655) ظفل ةيبرحلا رئامعلا مظعم ىلع تقلطأف

 ةعلقلا ىلع (©318061] ةملك ركذت نأ ردنيو (50:)

 (38119) وأ (2دداهتم اا/هلا5) وأ جربلا ىلع (1065)و

 .ةيبرحلا راوسألا ىلع

 تايمسملا هذه رهام داعس ةروتكدلا تشقانو

 هذه نيب قرفن نأ اهلالخ نم نكمي جئاتن ىلإ تصلخو

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ءاهب دوصقملاو تايمسملا

 «ةيبرحلا تاماكحتسالا رئامع ربكأ وه : نصحلا

 اهيمحيل ضرألا نم ةحاسمب طيحي ءانب لك وهو
 .اهجراخ وأ دالبلا لخاد نم ءادتعا يأ دض اهنصحيو

 روصعلا يف فرعت تناك ندملا راوسأ نإف مث نمو

 دادغب راوسأ كلذ لاثم .نوصحلا مساب ىطسولا

 ةرونملا ةنيدملاو ةبطرقو ةيدهملاو سافو ناوريقلاو

 .ريثك اهريغو ةيعردلاو ديبزو ءاعنصو ةرهاقلاو

 ىطسولا روصعلا يف نوصحلا مادختسا روطتو

 ةيركسعلا مظنلا روطتل ًاعبت ثيدحلا رصعلا ةيادب ىتح
 دعي مل ذإ «تقولا كلذ يف ةدئاس تناك يتلا ةيسايسلاو

 ةماقإل يعيبطلا رقملا ىحضأ لب بسحف ًالقعم نصحلا
 ضع دادفت# .هعابتاو ناطلسلا وأ كلملا وأ ريمألا

 دنع ةرهاقلاو ءهروصنملا رفعج يبأ دي ىلع اهسيسأت

 نصحلا نوكي دقو «يلقصلا رهوج دي ىلع اهسيسأت
 مضت يتلا ةويخ ةنيدم يف ىرن امك اهلماكب ةنيدملا
 مظعم تلظو يجراخ رخآلاو يلخاد امهدحأ : نينصح

 ءارمألل راقم كلذك مدختست . ىطسولا روصعلا نوصح

 نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا ىتح نيطالسلاو

 يويدخلا لقن امدنع ةرهاقلا يف ثدح امك «نيرشعلا

 نيدباع رصق ىلإ لبجلا ةعلق نم مكحلا رقم ليعامسإ
 .ةرهاقلا نصح نم اءزج تناك يهو م4 ماع



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ةقطنم يف ىنبي يبرح ماكحتسا ةعلقلا :ةعلقلا *

 ىلع وأ ةيرخصلا يباورلا وأ لتلا وأ لبجلاك ةيجيتارتسا

 ىلع ةروصقم ينابملا هذه ةمهمو «راحبلا لحاوس

 يهف مث نمو «يجراخ ءادتعا يأ دض عافدلاو ةبقارملا

 جاربألا نم ةعومجم نم نوكتت نأو دب ال ةرورضلاب

 زاتمت امك «ةيبرحلا ينابملا نم كلذ ىلإ امو بقارملاو

 ةماقإل لاجم الو «طقف دنجلا نم اهينكاس نأب ةعلقلا

 . اهيف نييندملا

 ,رثكأ وأ ةعلق ىلع نصحلا لمتشي كلذ ىلعو

 ةعلقو اهتنيدم روس نمض قشمد ةعلقك هينابم نمض

 نيدلا حالص هانب يذلا ةرهاقلا روس نمض لبجلا

 تآشنملا عئاور نم ةريخألاو ىراخب ةعلقو «يبويألا

 رشع نماثلا نينرقلا نيب ام تديش ىتلا ةميدقلا ةيركسعلا

 اهرخآ ةدع تارم تددج ةعلقلا 5 ءرشع عساتلاو

 (كدآ) ةعلق اهيلع قلطيو .هركذ قباسلا خيراتلا يف

 ءانثأ اهينابم تبرجو ىراخب ءارمأل ًايمسر ”هرقم تناكو
 .ًابيرقت اهثلث الإ اهنم نآلا قبي ملو ,م١197١ ثداوح

 اهروص يضاملا نرقلا نم ةديرف ةروص اهل دجوتو
 دهعم يف وكسوم يف ةظوفحم يهو .لوهجم روصم
 . قارشتسالا

 يبرح ءانب نع ةرابع وهف (10:6:) جربلا امأ

 «راوسألا وأ رادجلا نع زربي لكشلا ريدتسم وأ ليطتسم

 بقارمو (83420ط1ءما01115) طقاسم ىلع جربلا يوتحيو

 كلذلو .ماهسلا يمرل (5(4770511) لغازمو (012أ5)

 بسانم ددعب عالقلاو نوصحلا راوسأ دوزت نأ متحتي هنإف

 اريغص نوكي ةداع اهمجح نإف مث نمو جاربألا نم

 .اهددعتل

 روغشلا وأ ىرقلا ضعب يفتكت نأ ثدحي دقو
 مله يفرد البعلا عافبلاو ةيقارملل برب ةناقإب ةزيكسلا
 ةماقإل عستي ىتح اريبك نوكي نأ دب ال جربلا نإف لاحلا

 ىلع وأ ؛ءادعألا تامجه ّدِص اهنكمي ةريبك ةيماح

 نوصحلاو عالقلا دعتست ىتح مهمدقت ليطعت لقألا

 ىمس امنيح اقيقد سايإ نبا ناك اذلو ءاهنم ةبيرقلا

 خذر

 ًارظن جربلاب ديشرب يابتياق ناطلسلا هديش يذلا نيصحتلا

 ىلإ رودنم يبأ لت يف ةعلق دوجو ىلإو همجح رغص ىلإ
 . ةنيدملا ةيامح ىلوتت هنم بونجلا

 نم دحأ لواحي مل :ةركبملا تامكحتسالا -

 تاماكحتسالا خيرات عبتتي نأ نآلا ىلإ نيخرؤملا

 نأ وه حضاو ببسل .ةرجهلل ىلوألا نورقلا يف ةيبرحلا

 تناكو «تداب دق تاماكحتسالا هذهل ىمظعلا ةيرثكألا

 ةراضحلا خيراتل يراضحلا بناجلا اذه لامهإ ةجيتنلا

 يتلا ندملا ىلع نيثحابلا مظعم زكر دقو «ةيمالسإلا

 طاطسفلا لثم مهشويجل تاركسعمك نوملسملا اهسسأ

 .ريثك اهريغو ةرصبلاو ةفوكلاو

 دوهج ىلع ةركبملا ةيخيراتلا رداصملا زكرتو

 نييطنزيبلا رطخ مامأ ماشلا دالب نيصحت يف نيملسملا

 لوقن نأ عيطتسنو ؛نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا يف

 بألا عاطتساو «برعلا دي ىلع رهدزا نيصحتلا نف نإ

 نع فشكي نأ تارئاطلاب ريوصتلا قيرط نع رابداوب
 ءاهقوف يشمي وهو ناسنإلا اهاري ال ةرومطم تاساسأ

 يف ةمهملا تامولعملا نم ريثك نع ةقرلا رئافح تفشكو
 ولا نامسلا مهيمن الو لانكم

 نف تييرجاو اهات الامتمإ نآلا ىلإ "ميم ىلرألا
 ض ترفسأ ةداجلا تاساردلا ضعب ةريخألا تاونسلا

 «تاماكحتسالا هذهل اهب سأب ال ةروص حضوت جئاتن

 اراصتنا ربلا يف مورلا ىلع نوملسملا رصتنا امدنعف

 ىنلإ يمورلا ودعلا لوزن رطخ اوردق ًامساحو ًاقحاس
 كلذل اوذختاو ءاميلس اريدقت ةيفاشلا لضاوسلا

 نيصحت اهنمو رظانملا ءانب اهنم «ةريثك ةيعافد تاءارجإ

 دنجلاو ةمئادلا تاطابرلا بناج ىلإ ةيلحاسلا ندملا

 .ةدحاو ةيركسع ةرادإ تحت هلك لحاسلا عمجو يزاغلا

 ىلع نوملسملا اهماقأ يتلا تاماكحتسالا مدقأو

 ظفل رظانملا ظفلو ءرظانملا يه يماشلا لحاسلا
 رصعلا يف ديدج حالطصا هلحم لح يحالطصا

 وهو ةيكولمملا ةيخيراتلا رداصملا يف دراو يكولمملا
 اولمعتسا سلدنألا لهأ نأ ودبيو .بقرملا ظفل

 . «عئالطلا» ظفل وه ًاثلاث ًاحالطصا
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 تاياورلا قايس لديف «ةفيظولا ثيح نم امأ
 رظانملا نأ ىلع يرذالبلا دنع ًاصوصخ ةدراولا ةيخيراتلا

 ةيلاعلا نكامألا يف ةينبم ةسارح جاربأ نع ةرابع ةيبرحلا

 لبق «ةيداعملا بكارملا ةيؤر ءاغتبا رحبلا ىلع ةفرشملا

 ةليسو هسفن تقولا يف رظانملاو . لحاسلا نم اهبارتقا

 اناذيإ ىرخألا رظانملاب نارينلا داققيإ قيرط نع لاصتا
 ةفيظولا هذه ببسبو .رطخلا لولحو ودعلا مودقب
 يف اهنأش جاربألا ىلعأ دقوت تناك نارينلا نأ ضرتفن

 أميدق «ةيرحبلا ةحالملا ىلإ ةبسنلاب تارانملا نأش كلذ

 لحاسلا لوط ىلع ةيمالسإلا رظانملا تينبو ؛ًاثيدحو
 «باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم رداص رمأب ىماشلا

 حجرملا نمو ءاهئانبل ًاخيرات ه14 ماع يرذالبلا هدحيو
 لحاسلا لوط ىلع ًاضيأ رظانم اونب نيملسملا نأ

 رحبلا نم نييطنزيبلا تامجهل هضرعت ةرثكل يرصملا
 ةيردنكسالا ىلع تامجه نم ثدح ام وحن ىلع

 .ةوارتسنو

 ناكو «ةيلحاسلا ندملاب كلذك نوملسملا متهاو

 اهيضتقت ةيجيتارتسا ةرورض لحاسلا ندم نيصحت

 هذه يف برعلا باجتساو ةيرشبلاو ةيسايسلا فورظلا
 ةثالث ىلع اوفرصتو «ةيبرحلا تايدحتلا كلتل فورظلا

 : هجوأ

 ةمئاقلا ةيطنزيبلا نوصحلاب ظافتحالا 1

 ةيقذاللاو ةيكاطنإ تانيصحت لثم ءاهب ةدافتسالاو

 .سلبارطو

 اذه ىلعو ءنوصحلا نم مدهتملا ءانب ةداعإ - ”
 : يهو ندم ينامث يف تانيصحتلا ءانب اوداعأ ساسألا

 ءةقرعو اديصو «ساينابو ء«ةيقرمو سوطرط ةدلب

 .توريبو «ليبجو

 نمو اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةديدج نوصح ءانب
 هاهو ال* يماع نيب ينب يذلا نايفس نصح اهزربأ

 «ةيمأ ينب رصع يف تاماكحتسالاب مامتهالا رمتساو

 ءمهمكحل ةدعاق تحبصأ يتلا ماشلا دالب يف ًاصوصخ

 انلصوو «يسابعلا رصعلا يف اهسفن ةسايسلا ترمتساو

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 دي ىلع هؤانب ناكو ريتسنملا طابر رصعلا اذه نم

 رصق ًاضيأ رصعلا اذه نم يقبو نيعأ نب ةمئره

 «ءالبرك برغ ًاليم نيرشعو ةسمخ دعبي وهو رصيخألا

 هنصحيو رصقلاب طيحي ليطتسم روس نع ةرابع وهو
 ءًامدق 004 هعالضأ لوط ءًاأجرب نوعبرأو ةينامث

 لك يفو ؛مادقأ ةعست هطئاح كمسو ًامدق 54 هعافتراو

 طسوتيو ١ جرد هيف جرب ةعبرألا نصحلا ناكرأ نم نكر

 ءانب عجريو ءريبك باب ةعبرألا هناردج نم رادج لك

 وه هديشمو م6069 // ىماع نيب ام ىلإ رضيخألا

 لالخو «حافسلا ةفيلخلا يخأ نبا ىسوم نب ىسيع

 اهزربأ ةدع ًانوصح نويمطافلا ديش ىمطافلا رصعلا

 ةرهاقلا راوسأ تددجو ءةرهاقلا ةنيدم مث ةيدهملا ةئيدم

 كلتل يلامجلا ردب لامعأ نم ىقبو يلامجلا ردب دي ىلع

 ءرجحلاب هديش يذلا روسلا نم ةريبك تاعاطق راوسألا

 ةيرامعملاو ةيخيراتلا اهتميق اهل باوبأ ةئالث تيقب امك
 ةرامعلا خيرات يف تزجنأ يتلا لامعألا لمجأ نم دعتو

 بابو رصنلا بابو حوتفلا باب يهو «ةيمالسإلا ةيبرحلا
 متو «يلوتملا ةباوب» مساب ةماعلا دنع فورعملا ةليوز

 .ه1480و 1/٠١ ىماع نيب باوبألاو راوسألا كلت ءانب

 عدبو تاراكتباب باوبألاو راوسألا كلت زيمتتو

 كلذ لاثملا ليبس ىلع اهنم «ةعورلا يف ةياغ ةيرامعم

 ةيضرأ نيب لصوي يذلا مخضلا ينوزلحلا ملسلا

 مضت يتلا ةيئانبلا ةلتكلا حطس نيبو لخادلا نم نصحلا

 ديش دق دومع لوح ملسلا كلذ فتلي ذإ ءرصنلا باب

 ةيقيقح ةعور ىلجتت امم ءانبلاو تحنلا نقتملا رجحلاب

 لديو «ءاتبلاو ذيفنتلا ةبوعص نم ديزي امم ةيورك ًاحطسأ

 . ةيفصولا ةسدنهلاب ةياردو ةقئاف ةعارب ىلع

 .يف_قفنلا وبق يف لثمتت ىرخأ ةيرامعم ةعدب كانهو

 امريغب نهربت ىرخأ ةيرامعم عدب كانهو ءمكاحلا عماج

 يذلا ةيفصولا ةسدنهلا ملعب نيملسملا ةيارد ىلع كش

 .هذه انمايأ يف ةبعصلا مولعلا نم دعي



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 لوانت دنع دب ال :اهرثأو ةيبيلصلا بورحلا

 روصعلا لالخ اهؤانب مت يتلا نوصحلاو عالقلا عوضوم

 تقفار يتلا ةيخيراتلا ثادحألا يف ثحبلا نم ىطسولا

 ةعبرأ تقلطنا ذإ ءيركسعلا عباطلا تاذ ينابملا هذه

 ءادنلل ةباجتسا م190١ 5 ماع ةيبيلصلا تاوقلا نم شويج

 هذهل ٌمتو «تنومريلك عمجم يف نابرأ ابابلا هقلطأ يذلا

 اهنم ةمهملا ةيمالسإلا ندملا نم ددع لالتحا شويجلا

 ةيلحاسلا ماشلا ندم ىلع اهئاليتسا دعبو «سدقلا

 يتلا تامجهلا رطخل ةضرعم تاوقلا هذه تحبصأ

 اهيلع متحت كلذل ةيمالسإلا شويجلا اهب موقت تناك
 نم اونكمتيل نوصح ءاشنإو «ةيعافد عقاوم ذاختا

 مهتالواحم ىلإ ةفاضإلاب نيملسملا موجه مامأ دومصلا

 ءرصمو ماشلا نيب يربلا قيرطلا ربع ةراجتلا ةلقرع
 لوألا نيودلب ماق اذكهو «جاجحلا لفاوق ةلقرع كلذكو

 عالق ءاشنإب «م1١١١-0١١5 نيب ام ماوعألا لالخ

 يارج ةريزج ىلع ةليأو ؛ناعم يف (لايرتنوم) كبوشلا
 يداو يف سيبحلاو ةريعولا يتعلقو «ةبقعلا جيلخ يف
 .م 1١47 ماع كركلا ةعلق تينب مث «ىسوم

 ةلثامم ةكرحب مايقلا نم نيملسملل دب ال ناك اهدنع

 زع ماقف «عالقلاو نوصحلا نم ةلسلسلا هذه ىلع درلل
 ةعلق ءانبب يبويألا نيدلا حالص ءارمأ دحأ ةماسأ نيدلا

 دييشت نم ناطلسلا ضرغ ناكو «(نولجع) ضبرلا

 ىلع هدي عضو نم يبيلصلا طانرأ ريمألا نامرح ضبرلا

 دئج فارشإ تحت هلعجو «يلامشلا ندرألا قرش ميلقإ

 فروع ينب لقالق بانتجال هسفن تقولا يفو «قشمد

 نجس ةماسأ نيدلا زع ناكو هدض ميلقإلا ناكس

 ةعلق كلذك تينبو اهنم هئاهتنا دعب ضبرلا يف مهخياشم

 .نوعرف ةريزج

 نم دب ال ةيساسأ تابلطتم ةعبرأ كانه تناكو

 يذ يبيلص ءانب يأ يف ةعمتجم اهدوجو وأ اهدحأ دوجو

 : يهو ةيركسع ةعيبط

 صقنل ًارظن هنع عافدلا لهسي عينم نصح ١

 .ةيرشبلا ىوقلا
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 ةيقب نم هتيؤر نكمي عقومب نصحلا زاتمي نأ - ؟

 . لئاسرلا لدابتو لاصيإ ةيلمع ليهستل نوصحلا

 يف دمصتل ةكيمسو ةعفترم ناردجب زاتمي نأ - “٠

 مايقلا ةيناكمإ نأب ملعلا عم رشابم موجه يأ هجو
 ىوقلا صقنل ةدراو ريغ تناك ةمئاد ةيرود تاحالصإب

 .ًاقيانت ركل امك ةيرخلا
 فلخ ءانبلا لخاد ًايبسن ةريبك ةحاسم رفوت - 5

 نيبيرقلا نييبيلصلا لبق نم اهيلإ ءوجللا نكمي راوسألا
 اهنع عافدلا وأ اهتبامح ةيناكمإ عم نيصحتلا نم

 . ةلوهسب

 يف ترهظ ةسيئر سرادم ثالث زييمت اننكميو

 : ةيبيلصلا بورحلا لالخ يركسعلا عباطلا تاذ رئامعلا

 نينرقلا يف تأشن يتلا ةيسنرفلا ةسردملا-١

 ناسرفلا نصح يتعلقك رشع يناثلاو رشع يداحلا

 يف تاعفترملا ىلع ةماقملا اهعالقب زيمتتو سوطرطو

 ةيعيبطلا سيراضتلا عبتت راوسأ اهب طيحت ةلزعنم عقاوم

 تناكف ةعلقلا نم ًائيصحت لقألا بناجلا امأ ؛عقوملل

 جاربألا تمدختسا دقو «ةسيئرلا عافدلا ىوق هيف زكرتن

 .ندملا هذه ىف ةريدتسملا

 يطنزيبلا بولسألاب رثأتملا زارطلا وأ ةسردملا - ؟

 يتلا ةيكيسالكلا عالقلاب ةصاخلا حمالملا اهيف رهظتو

 ناردجلاب زارطلا اذه زيمتي ءاهيف مهرودب برعلا رثأت
 نع ينغي يذلا رمألا ءءاسلملا وأ داحلا عطقلا تاذ

 ةعبرملا جاربألا لامعتسا ىلإ ةفاضإلاب ناردجلا ميعدت

 عبتت اهنأب يطنزيبلا زارطلا تاذ عالقلا تزيمت دقو

 موقت رادجب طاحم يلخاد ءانف دوجو : يلاتلا ططخملا

 لقأ يلخاد يمامأ طئاح هيليو جاربأ ةعبرألا هبناوج يف

 قدنخ هلك ءانبلا اذهب طيحيو يجراخلا روسلا نم ًاعافترا

 يف زارطلا اذه لثمتيو ءاملاب ًانايحأ المي ناك قيمع

 . سيبحلاو ةريعولا يتعلق

 ةيسنرفلا ةسردملا ايازم نيب عمجي يذلا زارطلا -

 يأ ءاهركذ قباسلا ةيقرشلا ةيرامعملا رهاظملاو

 كبوشلاو كركلا عالق يف لثمتيو «جودزملا بولسألا



 افلح

 ةيركسعلا ةيجيتارتسالا نأ هركذ ردجي اممو «لايرتنومو
 وأ ةسارحلل ةيوناث عقاوم ءانب متحت تناك ةيبيلصلا

 ال يتلا ةمهملا عقاوملا تاذ نكامألا ىلع ةرطيسلل

 زكرم نم ةرشابم اهترادإ وأ اهيلع ةرطيسلا نكمي
 لابجلا ممق اومدختسا ضرغلا اذهلو «يسيئرلا ةعطاقملا

 لئاسو نم مهل رفاوت ام لكو راهنألا تاضاخحمو

 اولوتسا ىتلا ضرألا ىلع ةرطيسلا اونمضيل لاصتالا

 ىنيشتلا ةعلق' ةيرثاقلا زكارملا وأ عالقلا هذه نمو ءاهيلع

 ةبيرقلا ةريعولا ةعلق نع يلوأ عافد طخ ةباثمب تناك يتلا

 . اهنم

 تناك ةيبيلصلا بورحلا ءاهتنا دعبو اذكهو
 ةرامعلاب قلعتي اميف نويبيلصلا اهب جرخ ىتلا ةليصحلا

 : ةيلاتلا طاقنلا نمضتت ةيركسعلا

 وأ ةحاسلا نمض ناث عافد طخ ةماقإ بوجو ١

 .ةعلقلل ةيلخادلا ةيسيئرلا ةحابلا

 يه نوكت ةنزخ وأ نصحم جرب ءانب بوجو 1
 .موجهلا ةلاح يف ريخألا أجلملاو عافدلا طخ

 ةعيرم وأ ةريدتسم ةزراب جاربأ دوجو بوجو

 نأ حضتي انه نمو ةيجراخلا راوسألا للختت لكشلا

 ميهافم مهعم نيلماح دالبلا هذه ىلإ اوؤاج نييبيلصلا

 قلعتي ام يف - ةيسنرفو ةيدنامرونو ةيطنزيب ةنيعم ةصاخ

 هذه يف امب نيرثأتم اوجرخ مث نمو .ةيركسعلا ةرامعلاب
 ميهافملا رثكأ لعلو «ةيبرح ةيرامعم ميهافم نم دالبلا

 بورحلا دعب ءابوروأ يف ةيبرحلا ةرامعلا اهب ترثأت يتلا
 ةروشابلا رصنع وأ رسكنملا لخدملا ءًاضيأ ةيييلسفلا

 ءدادغب ةنيدم تانيصحت يف ىلوألا ةرملل هانيأر يذلا

 يف نيدلا حالص راوسأ يف مئاق لثم هل دجوي لاز امو

 ناكو ديدجلا بابلا مساب ةيسنرفلا ةلمحلا هتلجس ةرهاقلا

 طيحملا قدنخلا قوف ةكرحتم ةرطنق بابلا ىلإ لصوي
 . يمالسإلا برغلا يف ةلثمأ هلو ةرهاقلاب

 هب تدوز يذلا لخدملا ةروشابلا ةلثمأ لجأ نمو

 تافطعنملا ددع ةرثك ىف هب زاتمي امل كلذو «بلح ةعلق

 ةغانم نم ديزت ةرثك يهو تافطعنم ةتس وحن غلبت ذإ هيف

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 لعجت امب اهلالخ نم ةلوهسي رورملا نع قيوعتلا
 يف بارحلاو ماهسلاب برض نم هل نوضرعتي نيرجاهملا
 ردحنملا نع ًالضف ؛تافطعنملا كلتب مهرورم ءانثأ

 رطانقلا هلمحت يذلاو لخدملا مدقتي يذلا يساقلا

 .ةعلقلاب طيحملا قدنخلا قوف ةديشملا

 تاطاقسلا ًاضيأ ميهافملاهذه نمو

 اهضعب سبراقتي مئا وق نع ةرابع يهو (13/1هعطتعم]216ه)

 نيتماعد لك نيبو ةزراب زجاوح اهقوف لمحتو ضعب نم

 هنم ماهسلا بوصت نأ نكمي روتسم بابب ةلوفقم ةحتف

 تحت اورفحي نأ نولواحي نيذلا نيبراحملا سوؤر ىلإ
 وأ تيزلا مهسوؤر ىلع بصي نأ نكمي امك «ناردجلا

 . ةيذؤملا داوملا نم كلذ ريغ وأ نايلغلا ءام

 ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف
 يف نوصحلاو عالقلا ةأشن لوح ريبك مهو دوسي

 داشأ نم لوأ مه نييلاغتربلا نأ هلصاح «جيلخلا ةقطنم

 ذخأي رساجلا دمح خيشلا انيأر ىتح «جيلخلا يف عالقلا

 ربتعتو) :لاق ثيح «تورات ةعلق ىلع همالك دنع هب

 «فيطقلا دالبل ةيرحبلا روغثلا مهأ نم تورات ةريزج

 نم نفسلا هيف وسرت ءانيم تاذ ةميدقلا دوهعلا ىف تناكف

 .دنهلا ئناوم نمو «برعلا رحب نمو ؛جيلخلا ئناوم
 .(ةميظع ةعلق نويلاغتربلا اهيف ديش دقو

 مدع ىلإ دنتسي عئاشلا روصتلا اذهب ذخأ هنأب يلوقو
 نأ لبق نسحيو ءهنم دهنع امل ًافالخ هعجرمل ةراشإلا

 ةعلق ءاشنإ نأ ىلإ هيبنتلا عالقلا نع ثيدحلا يف لغون

 نم برقي امب جيلخلا ىلإ نييلاغتربلا ءيجم قبس تورات
 ةنس يف جيلخلا يف اورهظي مل نويلاغتربلاف ؛نورق ةثالث

 ذنم تورات ةعلق ركذ دري نيح يف م7١16-ه1

 يف اهيلع يرغلسلا ركب يبأ كباتألا سيق كلم ءاليتسا

 وبأ وهو اهيف رماع ينب خويش ربكأ لتقو هه١55 ةنس



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ىلع مهولا اذه ةرطيس ؛.حوضوب ءانل نيبيامو
 ذاتسألا زهتني نأ ؛مهنم ةفقثملا ةبخنلا ىتح سانلا ناهذأ

 يك ةنوبشل لاغتربلا ةمصاع هترايز ةصرف ةنراحبلا يقت

 نيرحبلا ةعلقل ةيلصألا طئارخلا نع ثحبلل ردابي

 مادام هنأ ًادقتعم ؛(ةيلاغتربلا ةعلقلا) مساب ةفورعملا

 دكؤملا نمف ةعلقلا كلت اوديش نيذلا مه نويلاغتربلا

 . ةطيرخ اهل اودعأ مهنأ

 ام لقنن هدنع داقتعالا اذه خوسر نم ققحتن يكلو

 نيبو ينيب اميف «تلءاستو) :اًيفرح ددصلا اذهب هلاق

 ةازغلا دص يف حجن اذه (مركم) نأ ول ءيسفن
 نيرحبلا لالتحا نيبو مهنيب لاح دق ناكل نييلاغتربلا

 باهتنا نيبو مهنيب لاح دق يلاتلابو «ةعلقلا ءانبو
 نيرحبلا نكلو .ةعلقلا ناردج نيب اهنازتخاو تاورثلا

 ةمهملا ةيخيراتلا ملاعملا دحأ كلذ عم دقتفتس تناك

 ءاملعلا لوضف ريثتو «نيحئاسلا اهيلإ بذتجت يتلا
 كلذ نكي ملو) :لوقي رخآ ناكم يفو ؛(. . .نيبقنملاو

 ّيلإ يهني رادلل ماعلا ريدملا توص ىوس توصلا

 دهج نم هلذب ام مغر قفوي مل هنأ فسألا نم تاربنب

 يلصألا ططخملا ىلع يوتحي يذلا فلملا ىلع روثعلل

 .(. . .نيرحبلا يف لاغتربلا ةعلقل

 ابوروأ عالق نم مدقأ جيلخلا عالق

 اذه فرعت مل ابوروأ نأب ملعن نأ ًابيرغ نوكي دق
 رشاعلا نرقلا يف الإ ةيبرحلا تانيصحتلا نم عونلا

 دئاقلا دي ىلع «يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ «يداليملا

 نع لاقي امم مغرلا ىلع «حتافلا ميلو يدنامرونلا

 سماخلاو يناثلا نرقلا نيب ترهظ يتلا ةينامورلا عالقلا

 ةقيقحلا يف نكت مل ًاعالق ةامسملا كلتف «يداليملا

 يمرل تاعفترملاو يباورلا ىلع ماقت ةيبشخ جاربأ ىوس

 اهيلع رييغت يأ نويبوروألا رجي ملو «ةسارحلاو ماهسلا

 ىدم ىلإ حوضوب ريشي امم ؛ةيبيلصلا بورحلا دعب الإ
 لاجم ىف برعلا تاربخ نم نييبوروألا ةدافتسا

 قرشلا يف عالقلا تفرع نيح يف «ةيبرحلا تاعافدلا

 داليملل ثلاثلا نرقلا يف ميظعلا نيصلا روس ءاشنإ ذنم

 ضني

 ةمث نكل ؛عالقلا ةأشنل خيرأتلا ددصب انه تسلو

 عالقلا نع ثيدحلا دنع اهب ماملإلا نم دب ال تاراشإ

 نأ فورعملا نمف ؛ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف ةيبرحلا
 ةنسلا يف هلو دمحم يبنلا اهازغ نيح «ربيخ ةنيدم

 ةصقو ؛ةدع نوصح اهي ناك ,(م119) ةرجهلل ةعباسلا

 اهنوصح ربكأل م بلاط يبأ نب يلع مامإلا ماحتقا
 تاحوتفلا صصق رهشأ نم يه هتباوب عالتقاو

 . ةيمالسإلا

 رصعلا يف عالقلل ركذ لوأ اذه دع امبرلو

 ةعلق ركذتف «كلذ دعب اهركذ ىلاوتي مث «يمالسإلا

 نب بيبح دي ىلع تحتف ثيح ماشلا لامش ثدحلا

 اهدعيو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف يرهفلا ةملسم
 يسدقملا اهنم ركذ نوصحلاو عالقلا نم ةلمج ركذت

 ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ هباتك يف (ها7/6ت) يراشبلا

 لفغأ ام ريغ برعلا ةريزج يف انصح رشع ةينامث ميلاقألا

 هركذ دريو ءاثاوج اهنمو «نيرحبلا نوصحك اهنم هركذ
 هلمجأ ام اهنمو «نيرحبلا لهأ ةّدِرب يمس ام برح يف
 :ةزاهي ابوس لدجا ذإ ةناسلا ترسيخ الاخ

 .رومتلا ديج ريبك دلب «رجحلا اهتبصق ةيحان ةماميلا)
 .(جّلفلا اهنم ندمو نوصح هب طيحب

 «يسدقملل رصاعم وهو ءورسخ رصان يتأي مث
 :اهدحو جلف يف م١١15 /ه5 57 ةنس دهاش هنأب انئبنيف

 . . .(ةلهجلاو نيدسفملاو صوصلل ةعلق ةرشع عبرأ)

 يف خسرف فصن) : ىلع ديزت ال ضرألا نم ةعقر لتحت
 اريبك انضح) ةفاملاب دما ايك(:.افرخ ليف

 نم يهف ةعبرألا اهراوسأو ءاسحإلا ةعلق امأ (. . .ًاميدق

 ءءاسحألل هفصو دنع اهب أدب هنإ ثيحب ةيمهألاو ةرهشلا

 يه طاحت ةنيدم اسحلا نإ) :صنلاب هلاق ام اذهو

 لك نيب امو «ةديشم جورب ةعبرأ اهلو ءروسب اهعباوتو

 . (خسرف ةفاسم رخآو روس

 توناي دهع يف نوصحلاو عالتقلا انعجار اذإو

 ناك اهنم ًاريثك نأ دجنسف (م17178ه777ت) يومحلا

 ةريزجلا بونجو قرش اهنمو ؛ةيبرعلا دالبلا يف ًامئاق



 حليل

 ناك عالقلا ضعب نأ دجنسف ةقدلا انئش نإو «ةيبرعلا

 ءريصقلاب سيل نمزب توقاي ليق جيلخلا يف ًادوجوم
 نرقلا ذنم نيتدوجوم اتناك دقف ؛ةرازلاو .فيطقلا ةعلقك

 . يرجهلا ثلانلا

 «ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف عالقلا لاح وه اذه

 جيلخلا يف ةمئاق تناك يتلا عالقلا انه انمهي ام نأ ريغ

 نأ ديفملا نم حبصي انه نم ؛هيلإ نييلاغتربلا لوصو دنع
 لبق جيلخلا يف عالقلا نع نويبرغلا هركذ امب زاجيإب ملن

 : هيلإ نييلاغتربلا لوصو

 مايأ يف ناك) : يربطلا نع نوسليو دلونرأ -

 كلم نيرحبلا يف يداليملا ثلاثلا نرقلا لئاوأ ريشدرأ

 دقو «ةنيصح ةعلقب هسفن طاحأ 9302 نوريتاس ىعدي

 ةطيحملا دالبلا حتف يف هتداع ىلع ًايرج ريشدرأ لسرأ

 ؛ةتس ماد راصح دعبو «نيرحبلا ىلإ اشيج سرافب

 ىلع ضبقو «ةعلقلا ىلع يسرافلا كلملا ىلوتسا
 لوألا روباس هنبا كرت نأ دعب سراف ىلإ داعو ءزنكلا

 ١59(. : ص .هنع ًابئا

 رصان نع ًالقن ءاسحإلا فصي نوسليو دلونرأ -

 يف ةعلق لصألا يف تناكو) :م١5١٠ ةنس ورسخ

 ةميدقلا ةمصاعلا رجه نع ةديعب تسيل نيرحبلا
 ةنيدملا ىلع قبطني ءاسحإلا مساو . . . .ةعطاقملل

 ةعبرأ اهب طيحيو «ةعلقلاو اهلوح ةقطنملاو يحاوضلاو

 دحاولاو «نيطلا نم ماكحإب تينب زكرملا ةدحتم راوسأ
 .(157 :ص .خسرف ةفاسمب رخآلا نع لوصفم اهنم

 باشخلاو نوسلبو ةمجرت نأ ىلإ انه هيبنتلا يغبنيو

 راوسأ ةعبرأ اسحلا ةعلقل نأب نايحوت ورسخ تارابعل

 كلذك سيل رمألا نكل ؛ءضعبلا اهضعب نع ةلوصفم
 :نأ هانفلسأ يذلا يسرافلا لصألا يفف .ودبي ام ىلع

 جورب ةعبرأ اهلو روسب اهعباوتو يه طاحت ةنيدم اسحلا)
 اذهو «(2. . خسرف ةفاسم رخآو روس لك نيب امو ؛ةديشم

 .روصتلا ىلإ برقألا وه

 فيطقلا ىفو) :ءادفلا ىبأ نع نوسليو دلونرأ -

 رع ادالع كا اهنعلرب ياش رابمعأ هجرت حلالا نع
 ىلع لاجرلا اهيف صوغي نكامأ كانه نأ امك ءءاسحألا

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ًاروس ةنيدملل نأب فيطقلا ءانبأ دحأ هربخأ دقو ءؤلؤللا

 سمالي يلاعلا دملا ةلاح يفو «ًاقدنخو «عبرأ تاباوبو

 ١517(. :ص .روسلا رحبلا

 دحأ اهلتحا ًاضيأ سيق اهل لاقي ةنيدم اهلو ءلكشلا

 اهدوزو «ناكسلاب اهألمو اهنصح دقو «نميلا ماكح

 ١187(. :ص .لوطسألاب

 - م510١ يفوت  ينيوزقلا نع نوسليو دلونرأ -

 اهيف ناكو «حرفم رهظم تاذ تناك سيق ةنيدملا نإ)

 ١486(. :ص .نيتاسبو تاباوب ةدعو ةعلق

 بألا نع زمره فصو لقني نوسليو دلونرأ -

 ةنصحم ةئيدم تناك)» :ما117 ٠ عموم هل6مع كيردوأ

 لايمأ ةسمخ دعبت .ةنيمث نزاخم لمشتو «ًايوق ًائيصحت

 ١9١(. :ص .يلصألا ربلا نع

 علقأ طقسم ريمدت دعبو) :نوسليو دلونرأ -

 ةريبك ةعلق كاذنآ اهل تناك ىتلا راحص وحن نويلاغتربلا
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 ريشيف 111165 2ءممءا ةدصتات6أ زليام . ب . س امأ

 نييلاغتربلا لوصو لبق جيلخلا يف عالقلا دوجو ىلإ
 يلاغتربلا دئاقلا موجه نع هئيدح يفف .ديعب نمزب
 يف نييلاغتربلل روهظ لوأ يف ةرطقوس ىلع اهنوكاد
 يلاغتربلا دئاقلا دمع اذهلو) :لوقي م501١ ةنس جيلخلا

 اهلالتحا نم ةياهنلا يف نكمتو ؛ةدلبلا ةيماح فصق ىلإ
 ماق دقو «ةرهملا اهادبأ يتلا ةفينعلا ةمواقملا مغر

 تنسلا مسا اهيلع اوقلطأو «ةعلقلا ءانب ةداعإب نويلاغتربلا

 . (ةيماحلا ىلع ًادئاق انورتود نيعو «ساموت سيدقلا -

 ١5158. : ص

 ندع ىلإ نييلاغتربلل ىلعألا دئاقلا لوصو نعو
 لوطسألا نأب لهجي ال ناك كريكوبلا نأ ريغ) :لوقي

 ةعلق ىلع ءاليتسالاب هل حمسي ال هفرصت تحت يذلا

 يتلا رماوألا ىلع جرخي نأ رثآ اذهلو «ةئيصحلا ندع

 ١7١(. : ص .هيلإ تردص



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ةصرفلا حيتن ال نأ فاصنإلا نم سيل هلعلو

 يف مهتداهشب ءالدإلل ةرقفلا هذه ماتخ يف نييلاغتربلل

 ازوس ود نيدلانرب مهتداق دحأ نم سبتقنلف « ةيضقلا هذه

 ءاج م656١ ةنس لاغتربلا كلم ىلإ اهثعب ةلاسر نم

 عزتنا تاونس تس ذنم هنأ واكلف شوبول ينربخأ) :اهيف

 ةعلق زمره ةكلمم نم (84323) خيشلا ءاسحألا كلم

 زمره كلمو خيراتلا كلذ ذنم هنأو .فيطقلا ةنيدمو

 نأ .هنم اذكو «نيقباسلا ةنطابقلا نم نابلطي هريزوو

 نحن امل ًاقبط كلذو ءاهعاجرتسال مزاللا نوعلاب هودمي
 ءزمره ةكلممل ةعباتلا نوصحلا لك نأشب هب نومزلم
 اندهع يف هيلع هل انيلوتسا يذلا نصحلا اذه طقف سيلو

 اهب ىلوتسا يتلا ةيفيكلا فصي ةلاسرلا سفن يفو .(اذه

 هنآ يملا ةينالاانا ايو لوف تيجتلا هفلق قلع

 فذق يف كلذ روف تعرش يتلا ةيعفدملا انلزنأ اننإف

 اذكهو «قدنخ ىلع رفوتي نكي مل مسق يف راوسألا

 نأ ةيعفدملل نكمي ام رثكأ يأ «مايأ ةعبرأ لالخ انفصق

 ىلع هنم مسق طاقسإ نم الإ نكمتن مل اننأ امبو «هلمحتت
 ماحتقا تررق يننإف ؛ملالسلا لامعتساب حمسي ولع

 . (راوسألا كلت ةعانمل ربكأ مسق طاقسإ لبق ةنيدملا

 رود وه نيأف «ةقطنملا يف عالقلا ةقيقح هذه

 يف اهضعب اونب مهنأ حيحص ؟اهئانب يف نييلاغتربلا
 نم لوأ اوسيل اهنكل ءاهوممر وأ اهولتحا يتلا عقاوملا
 . اهءانب ركتبا

 يماوعلا ناننع

 نوصحلاو عالقلا

 لماع لبج يف

 :نسحلا ىبأ ةعلق

 . ىهتنا) «هريغلو ةذم يرصقلا

 يفو .سيم ةعلق مويلا ةاّمسملا اهّنأ نظيو

 : سوماقلا

 .؟ءاديص برق نسحلا يبأ ةعلق»

 : سورعلا جات يفو

 اهمساو توُمْلَأ ةعلقب ةفورعملا يهو ماشلا لحاسب»
 نسح وبأ اهرّمع 010 ةئس يهو اهترامع خيرات

 يديبعلا هللا رمأب مكاحلا نب رازن نب نيسحلا نب دّمحم
 ارشتنم بقع اهب هلو ةّيليعامسإلا ةوعذلا بحاص
 . (ىهتنا)

 : هيفو

 ماللا نوكسو ةزمهلا حتفب توُمْلَأ ةعلق نإ :ًالوأ

 نإ :ًايناث . ماّشلا دالبب تسيلو اهريغ يه ميملا ّمضو

 587 لمجلا باسحي اهفورح غلبت توُمْلأ ةعلق

 باوّضلا وه هّلعلو 4الا/ اهفورح غلبت اهدحو (توُملَأ)و

 .ملعأ هللاو ةئامسمخب ةئامعبرأ لادبإب هابتشا عقوو

 نورام ةعلق

 مويلا يه ةميدق ةعلق روص لحاس يف «ءاّرلا ْمِضِب

 اهيف . ةريثك هايم لصاوحو ةنوكسم تويب اهيفو بارخ
 خيشلا اهءانب ددج . لماع لبج ءارمأ ةينبأ نم ريثك ءيش

 : خبراتلا اذه اهباب ةبتع ىلع ناكو يلعلا ساّبع

 اهتيه تب ف نإ: انفرد ويجب

 اظطيغم ءدىددعلل

 اهيفراتلاوةتج

 اظيلغلاظفلاقرحت

 انصح سابعاهداش

 اظوظح تداز: ىديعلل

 ظ 1 ٠ هللا 3 و

 سيم ةعلق
 ةّرم اهتيأر بارخ :فيقّشلا ةيحان يف ميملا حتفب

 .ّنظُي اميف نسحلا يبأ ةعلق يهو زعاملل برزم يهو

 نينوه ةعلق

 ةّيبيلَصلا بورحلا يف ركذ اهل «ةلوحلا ىلع ةفرشم
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 ةريثك رابخأ اهلو رخّصلا يف روفحم قيمع قدنخ اهلو

 زعاملل برزم يهو اهتيأر دقو .اهنع ثيدح يتنأيو

 خيش لاقو .ةسراد بارخ اهّيلبق نيّيلماعلا ءارمألا رودو

 : ةوبّرلا

 .«لامعأ اهلو دحاو رجح ىلع يهو نينوه ةعلقو»

 نوكور تكانت ناوو ةفومسشس ةاون ينوه ةسلق

 لماع لبج رخاوأ ىلع ةيرق «نونو ةّيتحت ةائثمو ةروسكم

 اهيلإ بسني لبج اهقوفو لبج ىلع قرّشلا ةهج نم

 يف ريبج نبا اهركذ سايناب لبج قرشلا نم اهلباقيو
 «لماع لبج يف مكحلا دعاوق ىدحإ تناكو هتلحر

 اهيف :نيطسلتب ىلوألا ةيقلاغلا ثرحلا عي ىقسلاو

 يف ركذ اهل نيَيبيلَصلا كولم ضعب اهب ناك ةميدق ةعلق

 توحنم هّلج قدنخ اهلوحو ةَّيِبيلَصلا بورحلاو حوتفلا

 دعب تينب اهنأ ىشعألا حبص نع ّرمو .رخّصلا يف
 . ةثئامسمخلا

 نأو نصحلا ريغ ًاقباس اهيف نكي مل هنأ رهظيو

 دالبلا كلت ماكح نينوه ةعلق ريمعت ددجو . ةثداح ةيرقلا

 لآ نم اهنكس . ضير اهل فرعي الو ةعيشلا ءارمأ نم
 بفيضات دهح ىف كلذو قسحلا نالبق ريغشلاا خلع
 مماجتلا اهنم ةيكشتي كارادعو:رالا اهيفملو :ةرانعفلا
 : خيراتلا اذه هيلع بتك دقو

 هناينببزاف دج سمو

 ىدّتلا فيلح نالبق لضفلا وذ

 رفعجانللاق دقو فيك

 ادجسم ىنب نم قح لوقلاو
 هباولصو ساتلاهّمأذم

 ادججس ًاعقكر ارزخ تخزرأ

 ةدحوملا ءابلاو ةروسكملا ةّيقوفلا ةائثملاب نينبت

 ةنكاسلا ةيتحتلا ةاّئثملاو ةروسكملا نوتلاو ةنكاسلا

 :دفص لامعأ ركذ دنع ىشعألا حبص يف .نونلاو

 :راصبألا كلاسم يف نينوهو نينبت لمع عبارلا»

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 لبجب ساينابو روص نيب ةئثامسمخلا دعب اينب نانصح امه
 . (ىهتنا) «ةضفار ةعيش لمعلا اذه لهأو ةلماع

 ةعلق اهيفو «ءنصحلا ىّمسي اهّيبرغ يف ضبر اهلو
 عبرألا تاهجلا نم فرشت لاع لبج سأر ىلع ةريبك

 دفص لامعأو ةّيلبجلاو ةّيلحاّسلا لماع لبج دالب ىلع

 جردب اهيلإ دعصيو «ميتلا يداوو نالوجلاو نانبلو

 لبج ىلع ضبر اهلو . لجارلاو سرافلا هدعصي ضيرع

 ءاهب طيحي قدنخو نصحلا ىّمسي برغلا نم اهلباقي
 ةّيبيلصلا بورحلاو ةّيمالسإلا حوتفلا يف ركذ اهلو
 رموأ نس كوه وأ تنسويه اهانب يذلا نإ لاقي .اهريغو

 ًالقعم اهذخّتاو نوروط اهاّمسو م7١١1 -ه١6501 ةنس

 ءانب نم يهف اذه مص نإف اهيلي امو روص وزغل

 اهلهأ برشل يفكت ةيداع ةريثك رابآ اهيفو .نييبيلَصلا
 راصحلا تقو ريغ يف مهبرشلو لاط امهم راصحلا تقو

 نم لهلا يف اهتحتو .رئب نمض يف أرئب اهيف نأ ىّتح
 يف عئاضبلا ريشعتل الحم ناك ميدق ناخ قرشلا ةهج

 تادتبا يتلا هتلحر يف ريبج نبا لاقو «نيِيبيلَّصلا نمز

 : 8/1١ ةنس تهتناو 017/28 ةنس

 فرعي جنرفإلا نوصح نم ريبك نصح ىلإ انيهتناو»

 فرعت هتبحاصو لفاوقلا سيكمت عضوم وهو نينبتب
 لفسأ انتيبم ناكف اكع بحاص كلملا مأ يه ةكلملاب

 .(ىهتنا) 081 ةنس كلذو نصحلا كلذ

 خياشم خيش راّصن نب فيصان خيشلا دهع يف ابارخ

 تناك امك اهرّمعف ةرشع ةيداحلا ةثاملا ىف لماع لبج
 رئاس لماع ليج خياشم نم هريغ رّمع امك .هيلع
 فورعملا دومحم هوخأو وه فيصان اهنكسو .عالقلا

 ىلإ دمح يبأ ىلإ بسني برغلا ةهج نم جرب اهيفو
 يف يذلا يبرغلا ءانبلا وهو ءهرمع يذلا وه هّنأل مويلا

 . جاربألا يقاب نم لقأ ريودت يبونجلاو يلامّشلا هيبناج

 ّمث ءاذه دمح يبأ نبا كيبلا دمح اهريمعت يف داز مث

 كيبلا دمح دعب يلو امل دعسألا كب يلع اهئانب يف داز



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 ةقهاش ًارود برغلا ةهج نم اهيلاعأ يف كيب يلع ىنبف
 تدعصو روّدلا كلت تيأر دقو .ةعيدب ةفيطل نيواوأو

 بارخلا ىلإ اهرمأ لآ مث عئار رظنم اهل ناكف اهالعأ ىلإ

 يقشمّددلا يتاونقلا كب ىفطصم لقنو .رثأ اهل قبي ملو
 ىلإ اهيف يتلا ماخّرلا ةدمعأ نم ةلمج روص ماقمئاق

 راجحأ ضعب لقن هنأ ىَّبح روص يف ةموكحلا يارس

 اماّمح اهيف كب يلع ىنبو .انرصع يف كلذو عماجلا

 اهيف ناكو .هلخدي ملف همامت دنع يفوتو ًارماع هتيأر

 .هريغ وأ فيصان ءانب نم وهأ يردأ ال مظعم عماج

 نيسحل لامشلا ةهج نم ةليمج ًارود اهيف كب يلع ىنبو
 كب رمات هيخأل ًابضاغم هءاج نيح كب ناملس نبا كب

 ناكو ابّصلا نمز يف اهتيأرو اهتلخد «ليبج تنب مكاح

 تباغ دقو ةليمج طوطخب خيراوتو راعشأ اهفوقس ىلع

 اهناردج ىلعو .اهتباتك مدع ىلع تفسأو يظفح نع
 لالتحالادعب تمده دقو ةعيدب شوقن اهفوقسو

 ناكم ةعلقلا يف تيأرو .اهضاقنأ تذخأو يسنرفإلا

 نكامأو «كولملا خباطم ألإ ههبشي الو ءكب يلع خبطم
 كب يلع يقبو .ًامرمرع ًاشيج يفكت ًارودق عست هدقاوم
 لسرأو هيلع ضبق ْمُث ه781١ ةنس ىلإ ةعلقلا هذه يف

 ةّينامثعلا ةموكحلا اهيف تنّيع مث اهيف ّيفوتف قشمد ىلإ
 برحلا دعب لالتحالا لوأ ىلإ كلذك تّرمتساو ًاريدم

 اهيف قبي ملو ءانبلا نم اهيف ام برخف ىلوألا ىمظعلا
 تذخأو اهبيرخت نكمي ال يتلا جاربألاو دوقعلا ىوس
 هبش ىلإ تداعو اهريغو ةراجح نم اهضاقنأ سائلا

 .ترجهو بارخلا نم ىلوألا اهتلاح

 (*)فيقشلا ةعلق

 نم ريغصلا لبجلا مويلا نيّيلماعلا فرع يف فيقشلا
 مسا فيقّشلاو .ميظعلا رجحلا وأ ةدلّصلا ةراجحلا

 لبج يف يتلا عالقلا مظعأ نم ةعلق هيلع لاع لبجل

 ضبر اهلو ةديعب ةنكمأ نم يئاّرلل ودبت اهّولعلو لماع

 .ةصاخ ةسارد اهل ترم (#*)

 وكلم

 ىلع ةّينبم اهّنِإ لاقيو . فيقشلاب ةعلقلا سفن ىّمست

 هيف رفح ام دعب هيلع اهساسأ عضو لبجلا يف رخص
 ةنكمألا كلت ناطيح قوف اهناطيح تينبو ةريثك ةنكمأ
 يف رفح دقو .رْحّصلا يف هّلك روفحم ةعلقلا ناكمف

 ترتسو اهيف رطملا ءام عمجل رابآ اهنع ًاجراخ اهيبرغ
 لزني ةعلقلا لخاد نم باوبأ اهل لعجو ةعلقلا جراخ نم

 .داصحلا تقو اهنم ىقستسُيل ءاملا ىلإ جرد ىلع اهنم

 قيمع قدنخ اهلو نيبلماعلا ةّيبعصلا ءارمألا رقم تناكو

 قيحس ىوهم ىلع يناطيللا رهن اهّيقرش نم يرجيو

 نم رهتلا ىلإ ًاقيرط اهل ْنأب لوقلاو .قلحزملا ىّمسي

 ناك معن . حيحصب سيل ضرألا تحت قفن يف اهّيقرش
 ءٌرسلا باب ىْمسي ةهجلا كلت نم ريغص باباهل

 ريغ تيبلل نوكي يذلا ريغّصلا بابلا نوّمسي نوّيلماعلاو

 يف ركذاهلو .نيّسلا رسكب ٌرسلا باي ريبكلا هباب
 راّرجلا مجاه اّملو .ةريثك رابخأو ةّيبيلصلا بورحلا

 ءارمألا نم سرافلا رديح ْحيشلا اهيف ناك لماع لبج

 اهلخد مث نيرهش راّرجلا ركسع هرصاحف ةّيبعصلا
 يذلا لبجلا تحتو .ًاردغ اهيف نم عيمج لتقف «نامألاب

 لاقيف بسني اهيلإو نونرأ ةيرق لامّشلا نم ةعلقلا هيلع

 . نونرأ فيقش

 :تارسملا عمجم باتك يفو

 اهمسا ةعلقلا هذه .فيقششلا ةعلق وأ نونرأ ةعلق»

 ةينآ نونرأ ةعلقب اهتيمستو ميلقإلا لك يمس اهبو فيقّشلا

 عافترا ىلع ةدوجوم يهو .اهبناجب ةيرق مسا نم

 اهيلإ دوعصلا نكمي ال ثيحب يناطيللا رهن يبرغ يدومع

 رتم ةئامثالث وحن رهنلا نع اهعافتراو ةهجلا كلت نم
 ةّينبم يهو ةديعب تافاسم نم رظنتو دحاو طئاحك

 هايملل رابآو ىنكّسلل لزانم اهيفو ًاًذج ةمخض ةراجحب
 اهيلإ لوصولا نكمي الو رتم يتئام ردق ةّيطبْنلا نع ولعتو

 اهانب كلسملا ريسع ميظع دوعصب ةّيبرغلا ةهجلا نم الإ

 خيشلا يفوت اهيفو . ميدق َيقينيف ءانب اهيفو َنوَيِبيلَصلا
 هلسرأ يذلا نائبل يف ةّيطالبنجلا ةلئاعلا دج طالبنج

 نم نيعبرأ عم اهيلع ةظفاحملل ينعملا نيّدلا رخف ريمألا

 سيئر لبجلا خيش اهيلع ىلوتسا دقو ناسرفلا



 ما

 . (ىهتنا) «نمزلا نم ةدم ةّيليعامسإلا

 ىفوتملا يصيراحلا ميهاربإ يلماعلا رعاشلا لاقو

 ًاقصاوو ىبعصلا سرافلا ىلع ريمألا ًاحدام ه1825١ ةنس

 نم هكراعم نفعن ىلإ اربشم (فيقشلا ةعلقا رقم
 : ةديصق

 اطس نإ اشاج ناسرفلا طبرا

 رامخلاوذ ام هذنع سيق نياام

 اهانه لابن فنتك

 راغ (نينبت) نم موي متيسنأ
 همأطاشن يذ فرط قوف

 راثعلا نومأم حيرلا تانب نم

 افهرم ليقص هانميبو
 رارغلا يضام هن هرقأ ىلط يف

 ةيبعصةزههتذخأ

 رايدلا كلت ىلعهنمةريغ

 ةفقوهنم «بالودلا»رصبا

 تلبقأ يساورلاب يكاذملاو

 راثماوقاللوودعتًابزش
 ىدرلا قيناجم ىقلأ اضقلاو

 راذح ىدانامو نيقيرفلل

 ىغولا قوس يف سفنلاب العلاو

 رايخ اهيراشل سيلةعلس

 : فيقشلا ةعلق فصو يف لاق نأ ىلإ

 ةنجالإدلصلاهفيقشلاام

 رانتسامهالعأبرصقانلو

 انبلا مظع يف هنم وندي سيل
 رادجلامظع الو نادمغرصق

 ىرتفهيفةارملرظنت

 رادحتناب ىءارت رهنلا كقوف

 الودجاذه لبق انيأرام

 راط وجلا يف خماش رصق قوف

 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 هناذهك رصقالوال

 هئاجرأ ىلعايندلاةنيز

 نايت ودعت لاق د ييففؤت

 رارضخاو رارمحاو ضاضيبا يف

 راذتباو صائنتقاو سارتفا وذ

 :هيبود ةعلق

 ةدحوم ءابو ةنكاس واوو ةمومضم ةلمهم لادب هيبود
 قدنخ اهل ةميدق ةعلق «ءاهو ةنكاس ةّيتحت ةاّئثمو ةحوتفم

 ثالتلا اهتاهج نم داو اهب طيحي راصحلا مزاول اهيفو

 اهدذج .رانّزلا ىّمسي اهبرغ نم ضبر اهل «ةّيبونجلا ادع

 ءاهونكسو راّضن نب فيصان دهع يف ريغَّضلا يلع لآ

 نمو .يلصألا اهئانب نع قرتفم رهاظ اهيف مهؤانبو
 ًاعردزم تناك «مويلا ىلإ تّسلا جرم ىّمست ةعطق اهضرأ

 نب رهاظ خّيشلا اهءانب دذج نّممو .مهئاسن ىدحإل
 ءريغّصلا يلع لآ نم فيصان يخأ نبا راّصنلا راَضن

 اهرظانم ىلع فرشيل اهالعأ ىلإ دعصر اهءانب ّمتأ اًملو

 اهَّنِإ ليقو . ١1١77 ةنس كلذو تامف ضرألا ىلإ طقس

 راّصنلا فيصان هيخأ دهع ىلع راصنلا دارم ّرقم تناك

 ريمألا أبتخا اهيفو .دارملا مساق هدلو رقم تناك هدعبو

 كجكلا هجو نم نادمحو محلم هيدلوب ينعملا سنوي
 هيخأ ةبراحمل هركاسعب فحز امل اديص ىيلاو اشاب دمحأ

 رهظي اهدوقع ضعبو .ه١٠١ 44 ةنس كلذو نيدلا رخف

 هبناوج تيقبو دقعلا ةّمق تمده اهنأل ًادمع مده ناك هّنأ

 اوناك امك ًادمع مده هنأ ىلع لدف هيف ّنه روهظ مدع عم

 نم فوخلا دنع لقاعملاو نوصحلاو عالقلاب نولعفي

 ًارتم ١١6 اهلوط غلبي .اهب هنّصحتو ٌودعلا ءاليتسا

 يفو ةمّدهتم ةثلاثلاو تاقبط ثالث اهيف ًارتم ٠١ اهضرعو
 اهلخاد يفو ةفرغو ةرجح 7 نيتيقابلا نيتقبطلا

 ةقبطلا يف رئب اهلخاد يفو ةريثك جيراهصو رابآ اهجراخو



 جاربألاو نوصحلاو عالقلا

 رخصلا يف روقنم ريبك جيرهص اهجراخ يفو ةيناثلا
 : لماع لبج ىرق مجعم يفو .ٌّمصألا

 نأو نيّيسنرفإلا ييبيلص نم اهناينب نأ يل حوليا»
 مالعإلا ءامسأ نم يبود وأ وبود نم ًاليلق فّرحم اهمسا

 مئاق ّيبيلص اهءانب نأو ةّيسنرفإلا ةغللا يف ةّيصخشلا

 نم اهيلاوح دجوي ام ليلدب ّينامور ءانب ضاقنأ ىلع
 نع رخأتم اهءانب ّنأو ةّيناموّرلا نفادملاب ةهيبّشلا نفادملا

 بهاذ وهو ٌرم دقو اهركذ لمهي مل آلإو ريبج نبا ةلحر

 يف يهو لبطصإلا يداو يف اهبرقب نينبت ىلإ نينوه نم
 . (ىهتنا) «لاع ناكم

 يف روقنم دحاو نفدم نفادملا نم اهدنع دوجوملاو

 ْنأل اهيلإ رظن ريبج نبا نوكي ال نأ زوجيو ءرْحَّصلا

 روتكدللو .رهاظلا وهو اهنع ديعب هيف ّرم يذلا يداولا
 : هيف لوقي هيبود يف يأر ناميلس هللا دبع

 لهس ةيمست لوح يأرلا اذه ةباتك يل حمسا

 مهضعبو نيبود ةماعلا ضعب اهظفلي ثيح .(هيبود)
 نيلغتشملا ضعب اهبسني امك .كلذ فالخو يباود

 «(يبرغ - يبيلص) لصأ ىلإ نانبلو لماع لبج خيراتب

 وأ 2ا1 8ةنه وأ 2ا1 86168 ؛لثم ةيبيلص تالئاعب ًانميت

 مسال ةظفللا ةلئامملا ىلع دامتعالاب كلذو . 101 0

 . ْمَلَعلا

 نم يمارآ ظفل ىلإ ةدئاع ةيمستلا هذه نأ ييأر يفو

 عدوتسم وأ يباوخلا تيب ينعتو (هّيَب /ود) :نيتملك

 نم ةيمستلا هذه برق ىلع لدتسُيو .تيزلا يباوخ
 :يلي.ام. مقاوملا

 ضاقنأ ىلع نويبيلصلا اهانب (هيبود) ةعلق نإ ١

 . ةميدق ةعلق

 قطانملاو (هيبود) يف ةيرثأ رصاعم دوجو - ١
 يضاملا يف تناكف لبجلا سيمو الوح يف ةرواجملا

 لكشب ْمطّبلا راجشأ نم تيزلا جارختسال لمعتست
 . صاخ

 كلذكو هيبود يف دوجوم مطُبلا رجش لازي ال -"

 (هيبود) لهسل دادتما وه يذلا لبجلا سيم يداو يف

 نك

 رصاعم كلذكو «ةقالمعلا مطّبلا راجشأ لازت ال ثيح

 . لبجلا سيم يف ةفورعم نآلا ىتح هجارختسا

 انثحبب اهيلإ راشملا ةلحملا نإ لوقلا عيطتسن ًاريخأو

 ةعساو ةقطنم مهفلخ نمو نييمارآلا نمز يف تناك

 .هنيزختو مطبلا تيز جارختسال

 ًادصقم ليمجلا اهعقومب هيبود ةعلق تناكو

 ءاملع ناك هرقش ةدلب نم اهبرقلو « عيبرلا مايأ نيهزنتملل
 نيعتمتسم ًامايأ اهيف نوضقي ًامايخ اهيف نوبصني هرقش

 .رضنلا اهعيبرب

 ةنس ىفوتملا سابع مشاه رعاشلا لوقي كلذ يفو

 هعبترم ىف نيمألا دومحم ىلع ديسلا راز امدنع هه

 ْ 1 : ةديصق نم ةعلقلا يف

 ًانايحبو [ضسح تاكمك ةعلف اني

 اناته نزملا كاقس عالقلا ىلع

 اهل عيبرلا لاح دق كعوبر يذه

 اناولأ بحسلا اهتزرط ًافراطم

 ةرضان رهزلاب تدغ ًاضاير تهز

 اناتف نيعللًاقئارًارظنمو

 ةقنوم سودرفلاةنج اهنأك

 انوضردعساياهنزاخ ناك ول
 تجسن دق ءانغلا اهتضور نأك

 اناش هدجم يف تخمش نم قلخ نم

 تعطس نم ردقلا يلع ًايلع ينعأ

 اناهرب سانلا يف هدتحم تايآ

 تجهتباو ءامشلا ةعلقلا هب تهز

 اناويك هايلع انسب تلواطو

 امك جوربلا قوف اهجاربأب تلع
 اتارقاو ًالاقتما ةايلعش تْوِبَع

 هتمدخلاهانيتأ موي برو

 انادحوو تافارز سنأدوفو

 هتبيبش ولغ ىلع عيبرلا ثيح

 اناظقي رهزلا فرط ناكذإو هاز



 نا

 اناشغي ناك ًاليلع ميسنلا هب

 نوينادمحلاو صمح ةعلق

 ذقنم نب ةماسأو

 ةنيدملا نم يبرغلا بونجلا يف صمح ةعلق عفترت

 قوف ءأرتم ”” ىلإ لصي يعيمجت يبارت لت قوف ةميدقلا
 اهراوسأو اهجاربأب 1 هس نك يطب عادم

 ربتعت ىتلا .ىمالسإلا اهئانب زارط ةسكاع .ةددعتملا

 هامح 0 عالق : ةيبويألا سمخلا رردلا نم ةدحاو

 . ةرهاقلا - قشمد بلح

 ةيقرشلا ةهجلا نم لتلا مسج نع ةبرتلا فشكنت
 لصي يذلا يقرشلا ةعلقلا روسل ةقحالتم تاميمرت زربتل

 نم زربيف ةيبرغلا ةهجلا يف امأ .راتمأ ةرشع نم رثكأ ىلإ
 ةهجلا يف امأ . قبسأ ةينمز ةرتفل دوعي يتلزاب روس لتلا
 لتلا فارطأ قوف جاربألاو راوسألا عفترت ةيلامشلا

 . ةفلتخم تاعافتراب

 ةيبونجلا ةهجلا يف ةيبقأ نع بيقنتلا ةثعب تفشكو
 يف ةيمالسإلا ةيبقألا ضعب نعو يكولمملا دهعلل دوعت
 يف امأ «ليدعت يأ اهيلع أرطي مل يلامشلا روسلا ةزاوم

 فصتنم يف جرد نع ةثعبلا تفشك دقف لتلا فصتنم

 لتلاب طيحي .ءام رئب هتياهن يف ارتم 75 ىلإ لصي لتلا
 يف ةينكسلا تويبلا يسعلتو ءاملاب المي ناك قدنخ

 ةراجح طوقسب ةددهم حبصتل ةيلامشلاو ةيقرشلا نيتهجلا
 1 .راطمألاو لويسلا ةجيتن ةعلقلا

 هذهل قفارم لكشي» روبج ديرف ذاتسألا لاقو
 مسج ميعدتو ميمرت لامعأل ةسارد عضو ّمت لامعألا :

 .«ثعبلا ةعماج عم قيسنتلاب ةعلقلا جاربأو راوسأو لتلا

 صمح لت نأ»ا يلصوم دجام دمحم ثحابلا ريشيو
 .ةقطنملا هله ىف ناتإلا نكس هيف اش: مقوم,مدقأ وف

 ىلإ دوعت ةيراخف ٍناوأ) ةفشتكم ةيرثأ نئ هرق دوجول ًارظن
 اذه رئاغمو تايط نيب نإ) :فيضيو .((م.

 . ؟نييثحلا دهعل دوعت ةلئاه رارسأ لتلا

 ركِس ةعلق  ذقنم نب ةماسأو نوينادمحلاو صم ةعلق

 ءانبو طيطخت ةداعإ نأ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو

 طيطخت ةداعإ عورشم نمض .م.ق/1 ماع ّمت ةعلقلا

 روتكين سقولس دهع يف (اسيميلا) صمح ةنيدم ءانبو

 دئاعلا يتلزابلا روسلا دوجو رسفي ام اذهو .ينامورلا

 .ةرتفلا هذهل

 ىف ىمالسإلا دملا ىف ًازراب ًارود ةعلقلا تبعلو

 دعب ىمالسإلا شيجلل ةدعاقك تلوحت امدنع ةقطنملا

 .م1117/ ماع اهيلإ برعلا لوخد

 نم رثكأ ةدمل نيينادمحلا ةطلسل ةعلقلا تعضخو

 اهتانب ةداعإب ذقنملا نب يلع نب رصن هوبأ ماق يذلا ذقنم

 .م١١١ 5 ماع بعالم نب فلخ هدعب نم اهذخأو

 ةنيدملا عاضخإ عطتست مل ةجنرفلا تالمح ءانثأو

 ىلع ةيسامولبيدلا قرطلاب الإ اهتعلق ةعانمو ةوقل ًارظن

 .3١ا/

 همامتهاو هتياعرب اهّصخو ةعلقلا ميمرتب رمأف كيلامملل

 ديدهتلا ةهجاوم يف دشحلل ةيساسأ ةدعاق حبصتل

 .يبيلصلا وأ يلوغملا

 ناميلس دمحأ

 رّكِس ةعلق

 رهنل رسيألا ئطاشلا ىلع عقت ةنيدم ركِس ةعلق

 (ًاقباس ةيرصانلا) راق يذ ةظفاحم عباوت نم «فارغلا

 يذلا ركِس ةعلق ءاضق نمض يهو قارعلا بونج ةعقاولا

 دعبتو . يعافرلا ءاضق ىلإ تانينامثلا دقع يف همسا لدبأ

 ةقانس (ةنرضانلا ةئيلم) ةظفاحتملا# رار نوع( ركام ةعلق)

 مك (185) ةفاسم دادغب ةمصاعلا نعو ًالامش مك (74)

 اهسيسأت نعو .ةدبعم ةيرب قيرطب امهب طبترتو «ابونج
 ةعلق اهرمأ ةيادب يف ركس ةعلق تناك :نوخرؤملا لوقي

 ةيقوطلا ةريشع سيئر (بلشم نب ركس) اهدّيش نيط نم
 اهمساو «داليملل 1877 قفاوملا ةرجهلل ١59٠ ةنس



 نارهط ةعلق

 يف (ةعلقلا) ديش يذلا (ركِس) لجرلا اذه ىلإ بسني

 .(ركس ةعلق) مسالا حبصأف رمألا ئداب

 لثم ةيبرعلا رئاشعلا ءانبأ نم ةنيدملا يلاهأ مظعم

 ءديعس وبلاو جريزأ لآو ةجافخو ءرباج لآ رئاشع
 يتلا لوقحلاو نيتاسبلا يف ةعارزلا مهمظعم نهتميو

 ةلجد نع عرفتي يذلا فارغلا رهن ربع ةلجد هايم اهيورت
 مسق لمعي امك ءركِس ةعلق لامش توكلا ةقطنم يف

 ىرقلا ءانبأ اهدصقي يتلا ةنيدملا قوس يف مهنم

 . ةبيرقلا فايرألاو

 نم اهريهامج خيراتو ةنيدملا ىلع فرعتلا اننكميو
 اهتداق يتلا نيرشعلا ةروثك ةمهملا ثادحألا ضعب لالخ

 لوقي ثيح يناطيربلا لتحملا دض ةينيدلا ةيعجرملا
 ةروثلا) هباتك يف كلذ نع (ينسحلا قازرلا دبع) ذاتسألا

 207(يدهملا دبع ديسلا) داع نأ دعب :(ىربكلا ةيقارعلا

 نابعش لوأ يف دادغبو ءالبركو فجنلا ةنيدمل هترايز نم

 تناك يتلا ندملا هذه يلاهأب هلاصتاو ةرجهلل

 عبارلا يف هتالاصتا أدب لتحملا ىلع ةروثلاب يلغت

 يف نيزرابلا خويشلاو ءاسؤرلاب ناضمر نم نيرشعلاو

 ركس ةعلقو ةرطشلاو ةيرصانلاو خويشلا قوس ندم
 ناحوم خيشلا)و ةدوبعلا سيئر (يهان لآ دصاق) خيشلاك

 (لالش جاحلا دمحم)و ديمح لآ سيئر (هللا ريخلا

 مهريغو باكر ينب ةريشع ءاسؤر نم (ةديمحلا لعزم)و
 دشي نأ ىلع قيثاوملا مظعأو ناميألا ظلغأب اودقاعتف

 ةرطيسلا يف ةدحاو ادي اولمعي نأو ضعب رزأ مهضعب

 ىلع ةروثلا ةهجو مههيجوتو نيلهألا رعاشم ىلع
 ءاوللا يف ةروثلا بيهل علدنا دهعلا اذه دعبو .لالتحالا

 ريخص يبأو ةثيمرلا يف يرجي ام اهئادحأ بكاوتل
 . طسوألا تارفلا ندم نم امهريغو

 ركِس ةعلق مكاح (دروفارك) نتباكلا لواح دقو

 ةيقارعلا ةروثلا يف لضان يذلا ريبكلا يقارعلا ميعزلا وه )1١(

 تماق نيذلا ناكرألا نم ناك ينطولا مكحلا ماق املو .ىربكلا

 نيمورحملا قوقح نع هعافدب يمت دقو .قارعلا ةضهن مهيديأ ىلع
 . ةيحضتو تابثو ةعاجشب نيدهطضملاو

 مم

 هل دمصف ةنيدملا يف راّوئلا طاشن نم ففخي نأ يسايسلا

 اجن هنكل هيلع رانلا قلطأو نيسمحتملا ضعب

 يذ فصتنم يف برهو ةدجنلا بلط اهدعب «ةبوجعأب
 ةموكحلا راد ىلإ نولهألا دمعف )١778(« ماع ةجحلا

 اولزنأو مهحالس نم رادلا دونج اودرجو اهيلع اورطيسو

 هذه يف ةروثلا ثادحأ تروطتو .يناطيربلا ملعلا

 قارعلا ندم يف اهعجارت عم تعجارت امك ؛ةقطنملا

 .ىرخألا

 نارهط ةعلق

 هاشلا دهع ىف نارهط ةعلقل ىلوألا ةاونلا تينب

 لخاد 52 ةعبرأ ثادحإب رمأ ثيح «لوألا سابع

 رادو رصق اهيلإ فيضأ مث .بسامهط هاشلا روس

 ماع يفو .ءيوفصلا ناميلس هاشلا نمز يف ناويدلل

 رخآو ةموكحلل راد ءانبب دنز ناخ ميرك رمأ هه

 رم كولا كلل قيلت نفوا :ةولشلل كنا رجل
 لوح روس ءانبب يزيربتلا اضر مالغ فورعملا رامعملا

 نأ ودبيو .روسلا اذهب طيحي قدنخ ثادحإو ةعلقلا

 ءانثأ يوفصلا دهعلا رخاوأ يف روسلا اذه اومده ناغفألا

 . نارهط نم مهرارف

 قرطلا ةكبش رييغتب ريبك ريمأ رمأ ه7717١ ماع يفو

 ةكرحل عراوشلا فصربو «ةعلقلا هذهل ةيلخادلا ةقزألاو

 .تايرعلا

 ةدوجوملا ةيكلملا ةينبألا ىلإ رخآ ءانب فيضأ مث
 (ناتسلك) ناويد عسوو ه574١ ماع يف ةعلقلا لخاد

 .(هناخيوت) ةيعفدملا ناديم داجيإ لبقو . قرشلا هاجتاب

 ةمثو .ةعلقلل ىلامشلا طئاحلا فلخ قدنخ كانه ناك

 نم ةيناعلا ةهجلاب ةيفوكحلا'ةناوثلا طيري يطحن رتع
 .قدنخلا

 ثادحإ لبق ام ىلإ ةعلقلاب أطيحم قدنخلا لظو

 دابآ ليلجو (يرهمجرذوب) هناخ هبجو ةيرصانلا عراوش
 .(ماّيْح)

 نم قدنخلا نم يناثلا فرطلاب ةعلقلا طابترا ناكو



 نكح

 . يبشخ رسج ةطساوي نمؤي ةيبونجلا ةهجلا

 لبق ام يأ -ه717/5١ ماع يف نارهط ةعلق تناك

 :ةيلاتلا ةينبألا ىلع يوتحت -ه١٠/17 ماع يف اهعيسوت

 ةينبألاو ةنازخلا :اهنمو ةددعتملا ةيكلملا تايانبلا

 ةيعفدملا ةرادإو كرأ ناديمو نونفلا رادو ةيموكحلا

 ةطحملاو يكلملا لبطصالاو ءاهلبطصاو اهعدوتسمو

 لالغلا تاعدوتسمو ةلادعلا ناويدو تابرعلل ةيكلملا

 رقمو عئانصلا عمجمو ايلعلا دهملا ةسردمو ةلصاحلا

 ضعب تويبو يسورلا ريفسلا لزنمو ةيسورلا ةرافسلا
 .ةلودلا لاجر

 اهناكمف «نارهط ةعلقب قلعتي فيطل رمأ ةمثو

 ةلكشملا هذه نم ًاصلخت  كلذلو «كلاملا لوهجم

 عيمج ترجؤتسا  نيلصملا جارحإل ًاعفرو «ةيعرشلا
 ماع يف (نيسحلادبع خيشلا تقولا دهتجم) نم اهيضارأ

 هاا

 هاش يلع ةعلق

 نازاغ ريزو هانب يذلا عماجلا دجسملا راثآ اياقب يه

 يلع نيدلا جات ةجاوخلاب فورعملا ديعس يبأو وتياجلاو

 نيب زيربت نم نايمران ةلحم يف (/14م) يناليكلا هاش

 .هال١٠ ماعو 7٠١١ ماع

 يتئام دجسملا يف يسيئرلا نحصلا ةحاسم غلبت

 يف يسيئرلا ءانبلاو ءاضرع ًاعارذ نيسمخ يف الوط عارذ

 هضرعو م18 هلوط غلبي يذلا ناويإلا وه دجسملا اذه

 .م16 هعافتراو ما" ٠

 دقتعيو راتمأ ةرشعو 8 نيب ام ناويإلا ناردج كمس

 هتحاسمو هتماخضب قوفي دجسملا اذه ناويإ نأ ضعبلا

 هئانب ىف لاجعتسالا نكلو .نئادملا ىف ىرسك ناويإ

 مدهنا ثيح «ةليوط ةرتف هئاقب مدع ىلإ ىدأ هنم غارفلاو
 .نيح دعب

 لودعلا ؛دجسملا اذه ىف ةزرابلا تازيمملا نمو

 زاب ف هناغ فاراعتلا ىديتتلا تولسألا نعسان ف

 ىلع ماقث يتلا ةعبرألا تاناويإلا تاذ ةيناريإلا ةعاسملا

 .ةعبرألا يزكرملا نحصلا بناوج

 رسنلا ةعلق  ةيناخميركلا ةعلقلا هاش يلع ةعلق

 كوكل هان ىلع علا هيفا ذك مقوم هلقو
 مث «ةعلقلا ءانب نم ًءزج نمزلا نم ةرتف يف ناك هرادج
 ضععب ءانثأ هفلخ ةيلاتقلا عضاوملاو سيراتملا تميقأ
 , كراعملا

 ةيناخميركلا ةعلقلا

 لك لوط غلبي زاريش ةنيدم يف رجآلا نم ةعلق يه

 ةعبرأ ةمثو .م6١ اهطئاح عافتراو م١٠1١ اهنم علض

 ىلع ةعزوم ةيرجآلا ةنيزلا عاونأب ةئيزم رجآلا نم جاربأ
 .ةعبرألا ةعلقلا اياوز

 ضيبألا ناطيشلاو متسر بورحل موسر ةمثو
 ىلع ةتبثم «ةعلقلل ةيقرشلا لوخدلا ةباوب ىلع (ديفسويد)

 .ناولأ ةعبس يذ (يشاك)

 قلعتت ةينبأ ةدع ىلع اهلخاد يف ةعلقلا يوتحتو

 يتلا موسرلا نأ الإ ءدنز رايرهشل يموكحلا زاهجلاب
 نولملا جاجزلا تاذ ةيسرألا اهباوبأو اهيف ةدوجوم تناك

 ةرثك ببسب نكامألا ضعب يف الإ ًامامت تلاز دق

 .اهيلع تأرط يتلا لامعألا

 كلت سبالمب ةيدنزلا ةرودلا مدخل موسر ةمثو

 ةهبجلا ىلعأ نيزي يذلا (يشاك) لا ىلع ةتبثم ةرودلا

 دهعلا ىف ةعلقلا هذه تلوحت دقو «ةباوبلل ةيلخادلا

 .ةحداف رارضأ اهب تقحلف نجس ىلإ يولهبلا

 رسنلا ةعلق

 نصحلا ىه ءرجحلا ةنيدم وأ رسنلا رجح وأ

 لامش يف ةسرادألا هب مصتعا يذلا ريخألا أجلملاو

 .ايقيرفإب نييمطافلاو سلدنألاب

 دقو .سيردإ نب مساقلا نب دمحم نب ميهاربإ هانب

 ىرذلا خماش لبج ىلع يهو «سيردإ لآل ةثدحم

 ءدحاو قيرط نم الإ اهيلإ لصي ال ةعينم ةنيصح



 ربحلا ملق

 يهو ؛لجرلا دعب لجرلا هكلسي زاجملا بعص قيرطلاو
 نيتاسب اهلو ءاهيف اهؤامو تاريخلا ةريثك ةبصخ

 .تارامعو

 نوخرؤملا عمجيو .نآلا ترئدنا دق ةنيدملا هذهو

 يف اوفلتخا دق اوناك نإو برغملا لامش يف اهنأ ىلع

 «ةتبس زاوحأ يف اهلعجي ضعبلاف :اهناكم ديدحت

 (ةميسحلا) ةمزملا يحاون يف اهلعجي رخآلا ضعبلاو

 ناوطت نيب قيرطلا يف اهلعجي ثلاثلا ضعبلاو فيرلاب

 . شيشم نب مالسلا دبع ةيواز نم برقلاب نواشقشو

 (*)ربحلا ملق

 يمطاف يعيش عارتخا

 ةباتكلل ًاميدق ناسنإلا اهلمعتسا ىتلا داوملا تروطت

 يدربلا ىلع ًاروطو ةينيطلا حاولألا ىلع ةرات بتك دقف

 فزخلا ىلع ةنوآو دولجلا نم قوقرلا ىلع ًانيحو

 يتلا ةفلتخملا تاردألا امأ .قرولا ىلع ىرخأو

 ىطسولا نورقلا رخاوأ ىتح مدقلا ذنم طخلل اهلمعتسا

 . مالقألا اهمهأف

 ذخؤت ةيفزخلاو ةيرجحلا روصعلا يف مالقألا تناك

 اهيفرط دحأ نوددحي جاعلاو ماظعلاو ديدحلا نم

 كحلل لمعتسيو ققري ناكف رخآلا فرطلا امأ «ةباتكلل

 ةيسنرفلا ةغللاب مالقألا نم عونلا اذه فرعو .طشكلا وأ

 ربعملا يزاجملا ىنعملا قتشا ظفللا اذه نمو (56ز161)

 :نوفوب لاق دقف بولسأ وأ ةقيرط وأ ءاشنإ ةملكب هنع

 . (آنع 50ز/16 ©*هوار !'طصطت076) «لجرلا وه ءاشنإلا»

 تابن نم ًاميدق لمعتست رصم يف مالقألا تناك

 نم سيلو ءرصحلا هنم لمعت يذلا (1386) لسألا

 ًاعطق قاسلا ةئزجتب كلذو «ةداع لاقي امك «باغلا

 نيفرطلا دحأ طويخ لصفت مث «لوطلا ةبسانتم ةريغص

 ينانويلا دهعلا ىتأ املو .ةريغصلا ةشرفلا هبشي يك

 ناك يذلا باغلا وأ صوبلاب ةشرفلا هذه تضيعتسا

 .بيجلا يف لقنيو ربحلاب أبعي يذلا ملقلا :ربحلا ملقب دوصقملا ()

 م

 لثم نيفرطلا دحأ ىربي) مث ةثيدحلا مالقألا لوطب عطقي

 ًادوجوم لازي ال لسألا تابنو .(ًامامت طسبلا مالقأ

 امأ «ةحلاملا تاريحبلا وأ تاعقنتسملا ىف ةرثكب رصمب

 هيفرط دحأ عفري ًاعطن هعطقبف هنم مالقألا ةعانص ةيفيك

 لصفت ىتح ًايجيردت نانسألاب جلاعي مث ًاليم ةيدملاب
 «ةعيفر ةشرف نم نوكتتو «ضعب نع اهضعب هطويخ
 مالقأ نأ حضتي هنمو ءأرتميلم 0 اهرطق طسوتم غلبيو

 «ةيخيراتلا رصم دوهع ضعب يف نكت مل موقلا ءالؤه
 امأ . ريغ ال ةقيقد ًاشرف لب «فورعملا ىنعملاب ًامالقأ

 دهعلا ءانثأ ًاميدق رصم يف لمعتساف «يقيقحلا ملقلا
 ظلغأ وهو «م.ق ثلاثلا نرقلا ىلاوح يأ «ينانويلا

 صوبلا نم انفلسأ امك عونصمو ءميدقلا ملقلا نم ًاريثك

 ةيفيك ىلع هسأر طَقُي مث هنوربي اوناكف «باغلا وأ
 بصقلا مالقألل اهدوجأ ؛ءعاونأ بصقلاو .ةصاخ

 تاريحبلا ضعب فافض لوح يمانلا بصقلا وأ يرصملا

 اهطبريو مالقأ ةدع يربي بتاكلا ناكف .اينيمرأ دالب يف

 نمو ءاندنع ةملقملا هبشت ةصاخ ةبلع يف اهعضيو أعم

 ةميدقلا موسرلا يف ةظوفحم لازت ال ةديدع روص كلذ

 .ةمور سيواون يف وأ مون الوكره راثآ يف اهضعب دجو
 ينانويلا طخلا ةباتكل ًادج قفاوم مالقألا نم عونلا اذهو

 رصقيف ةلاحلا تبلطت املك ملقلا يرب داعي ناك ام ًاريثكو

 نيب دقو ءالوط ابيرقت تارتميتنس ةتس غلبي ىتح ايجيردت
 لامعتسالا ةريثكلا مالقألا هذه دحأ نأ كولنيو ذاتسألا

 لازت الو .داتعملا لوطلا هغالبإل ةيبشخ ةعطقب لصوأ

 انموي ىلإ ةيقرشلا راطقألا ضعب يف لمعتست مالقألا هذه

 . ")اذه

 بطعلا عيرس بصقلا نم ذختملا ملقلا ناك املو
 نداعملا نم مالقألا عنص ىلإ ميدقلا ذنم ناسنإلا دمع

 نم ًانايحأ هملق دمتسا كلذك .اهتجلاعم ملعت يتلا

 ةحنجألا شير رابك يهو ةحراجلا رويطلا ضعب مداوق

 «صاينلا ضعب كوشو طبلاو زوألا شيرو روسنلا دنع

 «نييرصملا ءامدق دنع ةباتكلا تاودأ» لامك نسح روتكدلا )١(

 .451 (1958) 85ج فطتقملا



 ام

 هلامعتسا اوسبتقاو ةباتكلل ملقلا نويناربعلا لمعتساو

 نيذلا نييروشآلا وأ نييلبابلا نم سيلو نييرصملا نم
 ةيندعم مقارم ةيرامسملا مهتباتكل نولمعتسي اوناك

 ضعب يف ىرنو .نّيللا بوطلاو رجآلا ىلع اهب نوبتكي

 نوضباق مهو خاسنلاو ةبتكلا ةميدقلا ةيرصملا موسرلا
 نيب ام مهنذأ ءاروف ملقلا امأ ءالطلاو ةشيرلا ىلع مهيديأب

 . غدصلاو اهتمحش

 ملقلا لامعتسا ةداع مهسفنأ نوينادلكلا سبتقا دقو

 عاقصألا يف مأ رصم يف ءاوس مهناريج نم يبصقلا

 ملقلاب نوبتكي اوناكف «مهل ةرواجملا ىرخألا ةيقرشلا
 لدتسي امك .يندعملا مقرملا لامعتسا مهيلع رذعت املك

 .ملقلا هديبو ةبتكلا دحأ هيف رهظي يروشآ مسر نم

 نونغتي مهتبتك ىرن اننإف نامورلاو نانويلا دنع امأ

 اهضعب نأ ىتح اهتدام عيونتو اهيرب ةداجإو مالقألا عنصب

 دحأل لسري روغانرك رعاشلا نأ كلذ نم ةضفلا نم

 .©0ةضفلا نم ًاملق يراكذتلا هدلوم ديع يف هباحصأ

 مهتنيدم راحبتسا نابإ برعلا دنع ملقلا ناك دقو

 اهالعأو ةباتكلا تالآ فرشأ نونفلاو مولعلاب ةرهازلا

 :مهلوق نم أذخأ «ربزملا» مهدنع هتايمسم نمو .ةبتر

 امك ؛ًاربز»ا بتكلا تيمس هنمو هتبتك اذإ باتكلا تريز

 هئامسأ نمو 4َنيَوأْلا ِرْبر ىنل ُمَنِإَو# :ميركلا نآرقلا يف

 . مقرملا ًاضيأ

 يف ًاميدق برعلا باتك لضافأ نم نوريثك بتكو
 سابعلا نب ميهاربإ هفصوف ©0هنأش ولعو هلضف ةئابإ
 نيب «أبلص كملق نكيل» :طخلا هملعي هيدي نيب مالغل

 ءرومألا ديقعت هيف نإف ةدقع دنع هربت الو «ظلغلاو ةقدلا

 لاقو .وتسم ريغ قش يذ الو وتلم ملقب بتكت الو
 نم ريختي نأ بتاكلل يغبني :ينابيشلا دمحم نب ميهاربإ

 ةينيتاللاو ةينانويلا تايداعلا مجعم يف 0ةادع ةملك عجار )١(

 . 1دعروص طععع ءغ 5ةعانم هفلؤمل

 . يباتكلا لايهاتعواتك مجعم يف ملق ةملك عمجار م(

 .اهيلإ امو 45 :7ج ىشعألا حبص (9)

 ربحلا ملق

 ًارشق هبلصأو ًامحل هفتكأو «ًادقع هلقأ بصقلا بيبانأ

 اهلوط يف مالقألا ةحاسم اوددح كلذك .ءاوتسا هلدعأو

 يربلا لاح نيكسلا كاسمإ ةيفيكو «ملقلا نم اهلحمو

 لمتشي يتلا يناعملاو ىلثملا اهتافصو ةياربلا ةعنصو

 ءريصقتلاو لوطلا يف هرادقمو هتفص يف يربلا اهيلع

 هلحمو .هردقو هتافصو هلوصأو قشلاو «اهنم دحاو لك

 فورحلا نم ملقلا ّينس نم لكل امو ةياربلاب ملقلا

 ةطّقلا عضوم ثيح نم هرادقمو ملقلا سأر ةحاسمو

 .اهتفصو نيكسلا وأ

 ثيدحلا دهعلا ىف ةلمعتسملا ةيندعملا شيرلا امأ

 نمو اهعارتخا خيرات يف نوخرؤملاو ةاورلا فلتخا دقف

 عجرت دهعلا ةميدق اهنإ لاق نم مهنمف .اهعرتخا يذلا

 نم اهنإ لوقلا ىلإ مهريغ بهذو ىطسولا لايجألا ىلإ

 866 فوب تناس معزو رشع سداسلا نرقلا تافاشتكا

 نيذلا مه ور 80/1 لايور روب نابهر نأ ظءانال#

 سورال مجعم بحاص امأ .ةادألا هذهاوعرتخا

 سدنهملا تاعارتخا نم ىه ةشيرلا نأ مزجيف 1010556

 نماثلا نرقلا طساوأ ىف لءده 2هان* ور ناج ىكيناكيملا

 فوقولا بحأ نمف «بهاذم ريغ نورخآ بهذو 7”"2رشع
 415. هن ميس تربلا باتك يف اهعجاريلف اهيلع

 . آم آنأ056 نونعملا

 دهعلا ةثيدح اهنأ نومعزي ىتلا تافاشتكالا نمو

 ةماعلا ىدل فورعملا لاّيسلا ملقلا وأ ربحلا ملق

 هفرعيو 5110 ععهمطع رصتخم ىهو 51ا/10ب ةصاخلاو

 . يكريمألا ملقلاب ضعبلا

 .طاتصتع ةملك سورال مجععم يف عجار 00



 ربحا ملق
 اذه نأ مهلابب رطخي ملو هلك اذه سانلا دقتعاو

 ذإ «ةديدع نورقب كلذ لبق فرع امنإ مالقألا نم عونلا

 ثحبلاب ينع يتلا تاطوطخملا ىدحإ صوصن يف ءاج
 ةعماج يف بادآلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق اهماردو اهنع

 هذهو .داقتعالااذه ريغي نأ بجي ام لوألا داؤف

 يذلا «تارماسملاو سلاجملا» باتك يه ةطوطخملا

 نب دمحم نب نامعنلا ةفيئنح وبأ يضاقلا هعضو

 ءاملع ربكأ نم «يميمتلا نويح نب دمحأ نب روصنم
 ريغ وهو (داليملل رشاعلا) يرجه عبارلا نرقلا يف رصم

 «فورعملا ىنسلا بهذملا بحاص نامعنلا ةفينح ىبأ

 ءاذحا ةيعا بط اننا هللا ىف ةويفتم 01 هلا ناك دقو

 ةيكرم هللا نيدل زحملا هلو ىتحت «برغملا ةالبب اهرمآ
 يعاد» ةبترم هالو ذإ رثكأ هيلإ هبرق مث «ةاضقلا يضاق

 .ةيمطافلا ةوعدلا بتارم نم ةبترم ىمسأ يهو «ةاعدلا

 سلاجملا» باتك فلؤم وه اذه نامعنلا يضاقلاو

 اهلقن ثيداحألا نم ةنيمث ةعومجم وهو «تارياسملاو

 اهعمج زعملا اهاتأ ثداوح فصوو هللا نيدل زعملا نع

 دعي كلذل وهف .هعم هريس وأ هسولج ءانثأ هنع نامعنلا

 زعملا ةايح نم ةيحانل ةيبدألاو ةيخيراتلا رداصملا قثوأ

 .ةيميلعتلاو ةيسايسلا

 ةطوطخملا نم ١5 ةحفصلا يف ءاج دقو

 ركذ :دمحم نب نامعن يضاقلا لاق» :هصن ام ةروكذملا

 هيف زمرو هلضف فصوف «ملقلا هللا نيدل زعملا مامإلا

 الب هب بتكي املق لمعن نأ ديرن لاق مث «ملقلا نطابب
 ءاش ىتمف «هلخاد نم هدادم نوكي «ةاود نم دادمتسا

 ءاش ىتمو «ءاش ام كلذب بتكو هّدمأف هب بتك ناسنإلا

 هلعجي ءهنم ًافشان ملقلا ناكو دادملا عفتراف .هكرت

 حشري الو «هيف رثؤي الف ءاش ثيح وأ همك يف بتاكلا
 ىغتبي امدنع الإ كلذ نوكي الو ءهنع دادملا نم ءىش

 انقبس انأ ملعن مل ةبيجع ةلآ نوكيف ءهب ةباتكلا داريو هنم

 هجو فرعو اهلمأت نمل ةغلاب ةمكح ىلع ًاليلدو ءاهيلإ
 مالس كيلع انالوم اي اذه نوكيو تلقف .اهيف ىنعملا

 مايأ الإ كلذ دعب رم امف .هللا ءاش نإ نوكي لاق ؟هللا

 هب ةعنصلا هل فصو يذلا عناصلا ءاج ىتح لئالق

 ا

 دازو بتكف هب بتكو دادملا هعدوأت بهذ نم ًالومعم

 ءيش حالصإب رمأف ةجاحلا رادقم ىلع دادملا نم ًائيش

 ليميو ديلا يف بلقي ملق وه اذإف ءهب ءاجو هحلصأف هنم

 هذخأ اذإف ءدادملا نم ءيش هنم ودبي الف ةيحان لك ىلإ

 بتكي نأ ءاش ام بتاك نسحأ بتك هب بتكو بتاكلا

 ةعنص تيأرف .دادملا كسمأ باتكلا نع هعفد اذإ مث «هب

 ريغل دوجي الو ءاهلثم ىرأ ينأ نظأ نكأ مل ةبيجع
 وأ هكسمي نم دي خطليف رضي ام هنم جرخي الو « غتبم

 لأس نمل داوجو ءررض ال عفن وهف هب قصل ام وأ هبوث

 ًاقيقد ًافصو عضو هللا نيدل زعملا نأ ىرت تنأف

 ىلع اهعنصب رمأو ؛مويلا اهلمعتسن يتلا ربحلا مالقأل
 نأ نامعنلاو زعملا مالك نم مهفنو ءهمسر يذلا وحنلا

 ًاذإو ءزعملا لبق ًافورعم نكي مل مالقألا نم عونلا اذه

 لوأ وه ةرهاقلا أشنأ يذلا يمطافلا هللا نيدل زعملاف

 ءوحنلا اذه ىلع ربحلا ملق عنص يف ركف هنأ انغلب لجر
 ملق عنص لب دوجولا زيح ىلإ اهجرخأو هتركف ذفن هنأو
 , ")بهذ نم ربحلا

 ملقلا عرتخا نم لوأ مه برعلا نأ مدقت امم ىرت
 دقو .هلاحرتو هلح ىف ربحلاب بتاكلا دمي يذلا لايسلا

 ًاعيونتو مالقألا هيب اهييف ةفيدسلا عاملا: كس

 اهب نادزت ةيلح غارفلا تاقوأ يف اهنم لعجت اهلاكشأب

 دئارج ىدحإ ىفانأرق ام بيرغ نمو .رودصلا

 عاونأ ديلا نو اربك ًاددع نأ مالقألا ددصب 0

 ريصيل ارتلكنإ يف نآلا عنصي ةديدجلا ربحلا مالقأ

 . نكمم تقو برقأ يف ةيجراخلا قاوسألا ىلإ اهلاسرإ
 يف ةرم الإ اربح هلثم ىلإ ملقلا اذه بحاص جاتحي الو

 نم ةريغص ةعطق ةمث نأ ريغ «هل ةشير ال وهو ؛ةنسلا

 درجمب ذإ ؛ةشيرلا ماقم موقت هسأر يف يندعملا كلسلا

 ىلإ ملقلا لخاد نم ربحلا ليسي اهيلع فيفخلا طغضلا

 .531- 4 ددعب (؟5919) ١ج ةفاقثلا ةلجم يف نيسح لماك دمحم )0(

 /7/ خيراتب ١945 ددعب ةيتوريبلا ثيدحلا ةديرج نع )0

 156م



 اكل

 ملق مجح ملقلا اذه مجح ىدعتي الو .ةباتكلل هسأر

 رشع ينثا يزاوي امل عستي وهف كلذ عمو «يداعلا ربحلا

 .ربحلا نم لوطلاب اليم

 هتعرتخا زليام تارئاط ةكرش نأ ركذلاب ريدجلاو

 وجلا تاقبط يف نورايطلا هلمعتسيل برحلا هذه نابأ
 ةيداعلا ربحلا مالقأ لامعتسا نكمي ال ثيح ايلعلا

 .ليلقلا ءاوهلا طغض ءارج نم ًالاح رجفنت اهنأل ءًاقلطم

 ىلإ ديدجلا عونلا اذه نم ىلوألا تايمكلا ردصتسو

 يليادلا ةديرج هتبتك ام دح ىلع ةيجراخلا قاوسألا

 ضرعتس مالقألا هذه نم ةئاملاب ًادحاو نأ ريغ .ليام

 اذه ىرن نأ رظتنيو «ةيلخادلا قاوسألا يف عيبلل

 بيرق امع ىندألا قرشلا قاوسأ يف ديدجلا عارتخالا

 ارت آل نانا اشورعم

 رغاد دعسأ فسوي

 ى3

 )١41( دعب ىلع نارهط يبونج ةعقاولا (مق) ةنيدم

 نم ربتعت راطقلاب ًارتم وليك (8١)و ةرايسلاب ًارتم وليك
 ملاعلا يفو ناريإ يف ةيسدقلا تاذ ةيخيراتلا ندملا

 دالبلل يمالسإلا حتفلا لبق فرعت تناكو .يمالسإلا

 ةريغص ةيرق تناك اهنأل فاكلا حتفب (مك) ب ةيسرافلا

 ةيسرافلا ةغللاب (مك) ىنعمو . ةيلاحلا مق لحم يف عقت

 فاكلا اولدبتسا اهيلع برعلا ىلوتسا املو (ليلقلا)

 ءاضق زكرم نآلا يهو (مق) تحبصأف ةمومضملا فاقلاب

 دقتعي نم نيخرؤملا نم كانهو .مسالا اذهب فرعي ريبك

 ىرق عبس ةيلاحلا (مق) ةنيدم لحم يف عقت تناك هنأب

 امئيحو .فاكلا مضب (نادنمك) اهادحإ ىمست ةرواجتم

 نارمعلا دادزاو اهونطوتساو اهيف مهلاحر برعلا طح

 اميف ةلصافلا تلازو اهضعبب ىرقلا هذه تلصتا اهيف

 اهيلع بلغت ًاعبس ءايحأ فلؤت ىرقلا تحبصأو اهنيب

 .قباسلا ردصملا )١(

 مق

 هذه فورح ضعب برعلا لدبتسا مث (نادنمك) مسا

 ًالزن اهوذختاو ىرقلا هذه برعلا نطوتسا ىتم امأ

 .يرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ ىف كلذ ناك دقف مهل

 يفقثلا فسوي نب جاجحلا لتق نأ دعب هنأ كلذ ةصقو

 ةليبقل اديمع ناكو يرعشألا بئاس نب دمحم قارعلا ىف

 ةليقلا اذه ىلع ىرتت ل زدت تايكلا تالحأ نييرفتكالا

 مزتعاف ةيومألا ةلودلا لامع رئاسو جاجحلا لبق نم

 قارعلا ضرأ كرت ىلع اهيف ركفلا لاجرو اهؤاسؤر

 املو .ناريإ نم ناهفصأ ةيحان نيدصاق مهتليبق دارفأب

 هّللا دبع ناقيقشلا ةليبقلا هذه ءاسؤر ربكأ نم ناك

 نجس يف اناكو يرعشألا كلام نب دعس انبا صوحألاو

 فورظ تحت امهحارس قالطإ ىلإ رطضا يذلا جاجحلا
 ناك املو ةفوكلا يف ءاقبلا امهايإ ًامزلم ةرهاق ةيسايس

 ةيقب ريصم نوكيس امهريصم نأب نارعشي ناقيقشلا ناذه

 مالظلا حنج تحت ةفوكلا اكرت دقف ةعيشلا لاجر

 امب نويرعشألا امهقفاري ناهفصأ وحن اهجتاو نيركنتم
 اوزاتجاو ميعنو قحسإو نمحرلادبع امهتوخإ مهيف
 مويلا يفو (مق) رهن فافض اولزنو ناهفصأ ةقطنم دودح

 ةليبق لاجر ضعب دهاش ضرألا هذه امهلوزن نم يناثلا

 نولخدي نييلصألا ةقطنملا هذه ناكس نأ نييرعشألا

 باوبأ اهيلع نوقلغيو ناردجلا ةيلاع عالق يف مهيشاوم

 مهوباجأ «كلذ ببس نع مهولأس املو اهذفانمو عالقلا

 يف ةنس لك مهوزغت ينلا مليدلا رئاشع وزغ نم ًافوخ
 هذه تلصو دقو .لتقتو بهنتف مسوملا اذه لثم

 هذه نم خسارف ةعضب ىلإ نالا اهوزغ يف رئاشعلا

 لاجر يف ىدان كلذ صوحألا عمس امنيحو .ةيرقلا

 ةليبقلا لاجر ىلع نأو مليدلا رئاشع وزغ درب هتليبق
 نوشرتفي نيذلا مهلافطأو مهئاسنو مهيشاوم نع عافدلا

 اهب نونوصي مهل ةعلق الو ءامسلا نوفحتليو ضرألا
 نم مليدلا رئاشع تبرتقا امنيحو .مهلاومأو مهضارغأ

 ىضق فينع موجهب نويرعشألا اهرداب هتليبقو صوحألا
 تكرت نأ دعب اهباقعأ ىلع اهّدرو رئاشعلا كلت ىلع

 صوحألا عاطتساو ىحرجلاو ىلتقلا نم ًاريبك ًاددع



 مت

 ةعلقلا ىف نيئنصحتملا نع ةيداعلا درو هتليبق ذاقنإ كلذب

 ىلع اوصكنف مليدلا رئاشع امأ نييلصألا ناكسلا نم

 هرقو ةيحانلا هذه وزغ ىلإ كلذ دعب اودوعي ملو مهباقعأ

 .اه

 نم لكب نييلصألا ناكسلا ءاسؤر لصتا دقو

 دارفألو امهل نيركاش صوحألاو هّللادبع نيقيقشلا

 مهنم نيسمتلمو ايادهلا مهل نيمدقمو مهعينص مهتليبق
 نيعرازمك اهيف ناطيتسالاو ضرألا هذه نع حوزنلا مدع

 ناقيقشلا لبقتف .اهعتارم نم نيديفتسمو اهل نيلغتسم
 يتلا ةيحانلا هذه امهتليبق تنطوتساو حارتقالا اذه

 .(مق) ب دعب اميف تفرع

 نييرعشألا ةليبق لاجر ةيقب قحتلا نامزلا رورمبو
 .ةيحانلا هذه نينطوتسمو قارعلا نم نيرجاهم ءالؤهب

 (مق) رهن فافض نييرعشألا ةليبق ىنكس مت اذكهو

 لالخ هلك كلذ مت دقو .عيشتلا اهيف نورشني اوذخأو

 مث 87 ةنس يف تهتناو 7 ةنس تأدب تاوئس رشع

 مقل ةمخاتملا قطانملا يف ةليبقلا هذه ذاخفأ ضعب قرفت

 .ناهفصأو مق نيب ةدتمملا ىرقلاو هواسو هوآو ناشاكك

 رود صوحألا نب ةحلطل ناك هنأ تاياورلا تلد دقو

 هتليبق لاجر اهنطوتسا نأ دعب (مق) ةنيدم ريصمت يف ماه
 دعب رجألاب اهيف ةرامعلا ءانبب عرش نم لوأ ناك هنأو

 . مالسإلا

 ىلع اهسيسأتب لضفلا دوعي يتلا (مق) ةنيدم نإ

 دعس ينبل ةريغص ةبصق ناكمب ةرماع ةيعيش ةنيدم لكش
 نبا يرعشألا دعس نب هللادبع نبال ةصاخو يرعشألا

 يف ةعيشلا ءالضف ةلجأ نم ناك يذلا روكذملا ةحلط مع

 تذخأ ةنيدملا هذه نأ ءهيبأ عم اهيلإ لقتنا مث ةفوكلا

 ىلع داشتو نارمعلا اهيف رشتنيو عستت 47 ةنس دعب

 ةيملعلا دهاعملاو ةينيدلا سرادملاو دجاسملا اهيضارأ

 ءاملعلاو ءارمألاو ءامظعلاو كولملاو ءايلوألا روبقو

 ةسدقملا ةيعيشلا ةيمالسإلا ندملا نم ًايجيردت تحبصأو

 نب ىسوم مامإلا تنب ةمطاف نفد دعب ةصاخو

 .اهيف (مق ةموصعم) ب ةفورعملا ةَْع رفعج

 نيضلحل

 نرمأملا مدقتسا امل نأ وهف اهيف اهنفد ليصفت امأ

 ةيالو دانسإل (ورم) ىلإ ةنيدملا نم ةئكِقَع اضرلا مامإلا

 نم ةمطاف هتخأ هدعب تجرخ ه١٠٠ ةنس هيلإ دهعلا

 (هواس) ىلإ تلصو املف 7٠١١ ةنس يف هدقتفت ةنيدملا

 (ورم) ىلإ اهقيرط يف ءأرتم وليك 1 (مق) نع ةديعبلا
 خسارف ةرشع تبيجأ (مق) نيبو اهنيب مك تلأسف تضرم

 يف اهولزنأو (مق) ىلإ اهولمحف اهيلإ ينولمحا تلاقف
 اهلبقتسا يذلا يرعشألا دعس نب جرزخلا نب ىسوم راد
 ءاسؤرو فارشألاو ءاملعلا نم اهلبقتسا نم سأر ىلع

 هلزنم ىلإ اهتيشاح عم اهرجو اهتقان مامزب ذخأف لئابقلا

 ىسوم رمأف تيفوت مث ًاموي (19) هراد يف تناكو
 تناك ضرأ يف اهنفدو اهيلع ىلصو اهنيفكتو اهليسغتب

 اهربق ىلع ىنب دق ىسوم ناكو .اهتضور نآلا يه ءهل

 دمحم مامإلا تنب بنيز تنب نأ ىلإ يراوبلا نم ةفيقس
 ةمطاف تيفوت دقو .رجآلا نم ةبق اهيلع ْمليَِظ داوجلا

 نم فلؤم وهو ةنيدملا طسوتي نآلا اهدقرمو 7١١ ةنس

 هيف يلخاد مسق نم مرحلا فلأتيو . نحصو مرح
 مسقلا اذهب طيحيو رهطملا ربقلا هلخادو رهاطلا حيرضلا

 ءامسلا حطانت ةبق جراخلا نم مرحلا ىلعو «قاورلا

 اهيف ماقي ةضفخنمو ةيلاع رئانم ةدعو بهذلاب ةالطم
 نم ريبك ددع روبق قاورلا يفو .ةنيعملا هتاقوأ يف ناذألا

 ريبكلا سابع هاشلاك ءارزولاو ءاملعلاو ءامظعلاو كولملا

 هذه ةسدنهو .نحصلا نأش كلذكو هريغو يوفصلا

 قارعلا ىف ةسدقملا تابتعلا ةينبأ ةسدنهب هبشأ ةينبألا

 نأ لا كاران اةناكم يندم تلغاو :اقيارغ قلع

 رجحلا وأ بهذلا نم عطق ىلع ةشوقنملا ميركلا

 نأ امك .ةزاتمملا ةيبرعلا طوطخلابو نيمئلا يناشاقلا

 ةنيمثلا ةيضفلاو ةيبهذلا ليدانقلا اهنم تلدت دق اهفوقس

 ةعقبلا هذهلو . ةنس )6٠١( ىلإ اهضعب خيرات يقتري يتلا

 فرصي ناريإ ءاحنأ فلتخم نم ةريثك فاقوأ ةكرابملا

 هذه رادتو هعباوتو رهطملا دقرملا ةرادإ ىلع اهعير

 . ةفيصح ةقدبو ةصاخ ةمظنم لبق نم فاقوألا

 نم ريثك نمزلا رورمب ةنيدملا هذه َمأ دقو اذه

 نيبراه مهدافحأو كيلخ تيبلا لآ ةمئأ دالوأو نييولعلا



 نضل

 مهب بحر ثيح "رييس ابعلا ةدراطمو نييومألا ملظ نم

 مهتدافو اومركأو لابقتسا لمجأ مهولبقتساو مهتعيش
 اهيف تاولصلا ةماقإل بيراحملا مهل اوماقأو مهومظعو

 .تاريخلا مهيلع اوردو مهنيد ماكحأ يف مهرعبتاو

 سردت ةيملع ةعماج ًايجيردت ةنيدملا تحبصأ دقو

 لوحفو ملعلا نيطاسأ دي ىلع يعيشلا بهذملا

 ريبكل هرقمو يعيشلا بهذملل ًاماع ًاعجرم نيترم

 يدهتجم ربكأ نم نينثا لبق نم اهناطيتسال مهيدهتجم
 يدزيلا يرئاحلا ميركلادبع خيشلا امه بهذملا اذه

 يئابطابطلا نيسح ديسلاو ''ةيملعلا اهتزوح
 امك فرشألا فجنلا لدب اهايإ نينطوتسم 27”يدرجوربلا

 نيدلاو ملعلا لاجر رابك نم فيفل اهيف نآلا ميقي
 فلتخمب ةينيدلا ةعماجلا هذه نوؤش ةرادإب نيمئاقلا

 نم فولألا اهدهاعم فوفص نيب مضت يتلاو اهعورف

 ءاملعلا رباكأ نم ًاريثك نأ امك ؛ةينيدلا مولعلا ةبلط

 ةعماج نم نمزلا رورمب اوجرخت دق نيدهتجملا لوحفو
 .(مق)

 نم ديدع ىلع ءرملا رثعي اهيحاوضو ةنيدملا يفو
 خيرات يفتري يتلا ةيعادتملا تارامعلاو ةميدقلا تايانبلا

 يهو .ةرجهلل يناثلاو لوألا نينرقلا ىلإ اهضعب ءاشنإ

 ريهاشملا روبق ىلع تميقأ ببق وأ دجاسم نع ةرابع

 ىلعو يمالسإ يرثأ اهعباطو ءايلوألاو ةمئألا دالوأو

 .حوضو لكب اهئاشنإ خيراوت أرقت اهضعب ناردج

 نرقلا رخاوأ يف نيخرؤملا ضعب ىصحأ دقو

 دالوأو مهئايلوأو نيملسملا ءامظع روبق يرجهلا رشاعلا

 بابقلاو اهيحاوضو مق يف نينوفدملا هلكت ةمئألا

 .اهيف نوفدملاو ه1585١ ةنس مق يف ىفوتملا )١(

 يذلا هدجسم ردص يف نفدو ه١78١ لاوش ١7 يف قوتملا )0(

 .رهطملا مرحلا برق هأشنأ

 مق

 ادع كلذو .ةبق (1554) تغلبف مهروبق ىلع ةماقملا

 ةعبرألا لالخ ءارمألاو ءارزولاو ءاملعلاو كولملا رويق

 تلاز ال يتلا ةميدقلا رباقملا مهأ نمو .ةريخألا نورقلا

 نيدلا لالج ريمألا ربق نايعلل ةنيب ةحضاو اهخيراوت
 يبأ نب يلع ربقو هال47 ةنس ىفوتملا ةخماشلا هتبقو

 ريمألاو رفعج نب يلع ربقو ١" ةنس داشملا يلاعملا

 عباسلا نينرقلا يف امهيلع ةبقلا ءانب ّمت نيذللا ميهاربإ

 . نييرجهلا نماثلاو

 يف مهبسن يقتري نيذلا نييلصألا مق ناكس امأ

 ينب لئابق ذاخفأ ضعب وأ نييرعشألا ةليبق ىلإ مهتيبلاغ

 نورقلا يف اهيلإ اوؤجتلا نيذلا نييولعلاو مشاه

 نييسابعلاو نييومألا ةدراطم نم ًابره ىلوألا ةيمالسإلا

 ةميزعلا ةوق ىلع اولظ دقف ةيبرعلا دالبلا يف مهل

 مهنأ مهخيرات انثئدحيو . ك6 تيبلا لآل ةالاوملاو

 ءافلخلا ناك نيذلا نيملاظلا ماكحلا اومواق املاط

 ىلع ءافلخلا رطضي ناك امم (مق) ىلإ مهنوصخشي

 . مهريغ ماكحب مهليدبت

 دقف نيددشتملا ةعيشلا نم (مق) ناكس ناك املو

 (هواس) ناكس نم مهناريج نيبو مهنيب عقت ام اريثك تناك

 لهأ بهذم ىلع اوناك نيذلا اهريغو (دنرز)و (هوآ)و
 يعيش هلك يناريإلا بعشلا حبصي نأ لبق) ةنسلا

 يدؤت تاروثو تاعازن «(ةيوفصلا ةرسألا نمز بهذملا
 هدجي ام مدهو اهوزغو ةنيدملا بهن ىلإ بلاغلا يف

 .اهيف تارامعو ةينبأ نم ةنيدملا ناكس موصخ

 مويلا مق
 تايربك نم دعتف مويلا اذه يف (مق) ةنيدم امأ

 نع ًالضف ماهلا يراجتلا زكرملا تاذ ةيناريإلا ندملا

 ردحنت لابج يقرشو نارهط يبونج عقت يهو .اهتيسدف
 امك ةنيدملا يقرش ةعقاولا ةيحلملا (مق) ةريحب وحن

 ريبك مسقب طيحي يذلا رهنلا يف لابجلا كلت هايم بصت

 مظعم يف ههايمب ىغطيو (مق) رهن ىمسملاو ةنيدملا نم

 فجيو قرغلاب ةنيدملا ددهيف عيبرلا لصف يف تاونسلا
 . فيصلا لصف يف رهنلا اذه



 نارهط ءاولل عبات مق ةنيدم هترضاحو (مق) ءاضقو

 نارهط نم دتمملا قيرطلا ىلع عقت مق ةنيدمو ةمصاعلا

 نعو ارتموليك )١1417( ىلوألا نع دعبتو ناهفصأ ىلإ

 اهمهأ ةريثك حاون ءاضقللو .ملك (777) ةيناثلا

 (بساج)و (ناتسجلخو)و (ناتسهق)و (درجتسد)

 يحاونلا هذه نم لكلو (كهك)و (يخارأ)و (لاهدرا)و

 ةجرد "4 ضرع يف عقت اهنأ امك . تابصقلا تارشع

 لامش طبرت يتلا ةيسيئرلا قرطلا قرتفم ىلع ةقيقد "8و
 يسيئرلا يديدحلا طخلا اهب رمي امك .اهبونجب ناريإ

 (مق) ربع ًابونج جيلخلاب (نارهط) ةمصاعلا طبري يذلا

 .زربلأ لابج ةلسلس ربع ًالامش رزخ ةريحببو

 ميدقلا ذنم  مويلا اهل امك  ةنيدملا هذهل ناكو

 ةنيدم طبرت تناك اهنأل ماه يداصتقاو يراجت عقوم

 نآلا عقتو) مالسإلا ردص يف ةمصاع تناك يتلا (يرلا»

 ندم رئاسو ناهفصأ ةنيدمب (ةيبونجلا نارهط يحاون يف

 . ىطسولاو ةيبونجلا ناريإ

 اهنأش لبق نم تناك امك  نآلا ةنيدملا هذهو

 نيملسملا راظنأ حمطم ةسدقملا ةيمالسإلا ندملا نأش

 يمالسإلا ملاعلا راطقأ رئاس يفو ناريإ يف ةعيشلا نم

 تخأ ةمطاف حيرضل ةرايزلا ءادأل ةنسلا لاوط اهنومؤيف

 ةمئألا دالوأ ضعب روبقب كربتللو ةلئكقَع اضرلا مامإلا

 يف امأ اهنومؤي راوزلاو ءايلوألا نم ريثكو راهطألا
 قرطلاو .راطقلاب وأ اهعاونأ فالتخا ىلع تارايسلا

 نارهط نيب ةفاسملا ةرايسلا عطقتو ةدبعم اهيلإ ةلصوملا

 ةرام تاعاس ثالثو ةعاسلا فصنو نيتعاس ةداع اهنيبو

 0 . عافترالا ةليلق لالتو ةلحاق ضرأب

 يف درابو فيصلا يف فاج راحف (مق) يف وجلا امأ

 اهتقزأو اهعراوش ًالمتو جولثلا هيف طقست يذلا ءاتشلا

 ةنسلا لوصف رئاس ىف امأ . نيرهشلا ىلع فونت ةدمل

 ١ .لدتعم اهوجف

 نامرلاو نطقلا ةيعارزلا (مق) تالصاح مهأ نمو

 ضعبو بوبحلاو ىرثمكلاو قتسفلاو نيتلاو خيطبلاو
 ةنيمثلا ديجاجسلا ةماهلا اهتاعانص نمو ىرخألا هكاوفلا

 ضحي

 ةيماخرلاو ةيفزخلا ىناوألاو اهلماعم نم تارشع اهيفو

 .اهب ةصاخلا تايولحلا ضعبو ةيعانطصالا

 ةكيدسلاب رطب” ىدلا رهنلا ني ىقسف ااوبضارأ انأآ

 . ناريإ

 ريثك نأش اهنأش نيمسق ىلإ ةمسقم نآلا ةنيدملاو

 ةيوتلملا قرطلا وذ ميدقلا مسقلا ةميدقلا ندملا نم

 مسقلا اذه يفو .ةملظملا قاوسألاو ةقيضلا ةقزألاو

 . ةيرثألا دباعملاو دجاسملاو رباقملا دجوت

 . ةميقتسملا ةقزألاو ةيرصعلا

 مسقلا يف ةريخألا تاونسلا لالخ رثع دقو اذه

 يفر ًابيرقت تارتموليك دعب ىلع ةنيدملا نم يلامشلا

 .ةريزغ طفنلل رابآ كانه ةعقاولا لالتلا

 يناتسرهشلا حلاص

 (نويرعشألا : عجار)

 تكاد

 .مالسإلا لبق ةدوجوم نكت مل مق ةنيدم نإ :لاقي

 نإ . ىوعدلا هذه فالخ تبثت ةيوق ةيخيرات قئاثو نكلو

 كلتمت ال ةنيدملا هذه سيسأت نع ثدحتت ىتلا صصقلا

 اهيلإ نوكرلا ّحصي ال كلذلو «يخيرات رابتعا وأ ةميق ةيأ
 . مالسإلا لبق مق دوجو ىلإ دانتسالا يف

 وه ثرومهط نأ ىلإ بهذت تاياورلا هذه ضعب

 نأ يسودرفلا ركذ (همانهاشلا) ةمحلم يفو ءاهانب يذلا

 ناكو .مق يف نييدادشيبلا نيطالسلا دحأ سواكيك

 ميلقإو ناهفصأو ْيرلا يف يناريإ ينطو لطبك فرعي
 . ناسارخ

 خيراتب عتمتت مق نأ ىلإ ريشت ةعطاقلا لئالدلا نكلو

 مق يهو ««نادنيمق» نأ كلذ نم ءمدقلا يف براض

 ىلع اهراثآ لدت مق ةنيدم فارطأ يف عقتو .ةميدقلا

 .مالسإلا لبق ام ةرتف يف اهدوجو
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 ةعلق ىلع رثع ةيمالسإلا تاحوتفلا دعب «كلذكو

 يلامشلا لحاسلا يف ميدق يرخص رسجو ةميدق ةيناريإ

 .ةميدقلا مق يف "راب رانأ» رهنل

 يرذالبلا نأ ؛ةلدألا ىوقأ وهو ؟ثلاثلا ليلدلاو

 نيملسملا برعلا نأ : ركذ (يرجهلا عساتلا نرقلا يف)

 يرجه نيرشعو ةثالث ماع مق ةنيدم ىلإ اومدق
 باتك فنصم بهذي رخأ بناج نمو .(يداليم544)

 لوألا دهعلا رخاوأ ىلإ دوعي مق روهظ نأ ىلإ (همان مق)

 ةعيش نم اوناك ةرعاشألا نم ًابرع نإ :لوقيو «يرجهلا

 روجو ملظل اوضرعت . ةلئتقَغ نينمؤملا ريمأ مامإلا

 اونكسو ناريإ ىلإ قارعلا نم اوبرهف «ةيمأ ينب داهطضاو
 ىرق عبس اوؤشنأ راصحلا نم ةليوط ةدم دعبو .نادنيمق

 اساسأ تناكف .«نادنيمق» ب اهاربك فرعت ةريغص

 . ةنيدملل

 اوراتخا برعلا نأب لئاقلا داقتعالا حيحصلا نم هنإ

 «لوألا يرجهلا دهعلا دودح يف مق فارطأ يف نكسلا

 يف ةريغص ةنيدمك ةمئاق تناك نادنيمق نأب دقتعن اننكلو

 نورجاهملا برعلا ءالؤه اهيلإ ٌمضف .دهعلا كلذ

 عّْسوت ىلإ تَدأ ىرخأ ةريغص ىرق اهفارطأ ىنكسب
 . ةنيدملا

 اهيلإ رجاه ءمق ىلإ ةرعاشألا برعلا ةرجه دعبو
 ريمأ مامإلا دافحأ مهنيب نم نورخآ ةعيش

 قارعلا نم ةنيدملا هذه ىلإ اومدقف « ِةليِكَع نينمؤملا

 زكارم نم ًازكرم تقولا كلذ ذنم تناكف ءزاجحلاو

 اهيلع قلطأو «نادنيمق» مسا فّمح ًائيشف ائيشو . ةعيشلا
 .«مق) مسا برعلا

 .ةددعتم ءارآ هتاقاقتشاو «مق» مسا يفو

 وبأ ىلوتسا يداليملا نماثلا نرقلا طساوأ يفو

 آلإ .سابعلا ينب ءافلخ حلاصل مق ىلع يناسارخلا ملسم

 مهنأ ىتح «نييسابعلا نولبقي اونوكي مل مق لهأ نأ

 «ةفيلخلا لبق نم نّيعملا يلاولا لوبق نع اوعنتما

 ةيلاملا بئارضلاو جارخلا ءادأ نع اوعنتما كلذكو

 ذاختا ىلع ديشرلا نوراه مدقأ كلذلو .ىرخألا

 مق

 مق لهأ نكلو ءيداليم ٠ ماع يف ةديدش تاءارجإ

 عبرأ دعب الإ جارخلاو بئارضلا اوعفدي مل كلذ عم
 لبق نم مهيلإ نومدقي نيذلا ةابجلا نولتقي اوناكو «نينس

 ةيركسعلا هتاوق زيزعت ىلإ هرطضا امم «يسابعلا ةفيلخلا

 نم ريثكلا لتق دقف كلذ نم مغرلا ىلعو «ةنيدملا يف
 تامارغك ةيفاضإ غلابم ةفيلخلا مهيلع ضرفف ءدنجلا
 . ةيداعلا بئارضلا بناج ىلإ

 تنب ةمطاف ةديسلا تّرم يداليم 8١5 ماع يفو

 ةمزاع مق ةنيدمب ةككظَظ مظاكلا رفعج نب ىسوم مامإلا

 يف ناك يذلا ةْمكقَت اضرلا يلع مامإلا اهيخأ ءاقل ىلع

 «تضرم دق هواسب اهرورم ىدل تناكو «سوط ةنيدم

 اهحور تلقتناو اهضرم اهيلع دتشا مق ىلإ تلصو اًملف
 .مق يف كه تنفدف «ىلعألا قيفرلا ىلإ ةرهاطلا

 ىمادقلا نيخرؤملا نم ًأدحأ نأ ًاقح رّيحملا نم هّنِإ

 وه هركذ نم زربأو ء؛ةمطاف ةديسلا دقرم ىلإ رشي مل
 دعب (ةديزك خيرات) هباتك فلأ يذلا يفوتسملا هللادمح

 . ماع ةئامسمخ ىلاوحب ةديسلا ةافو

 ىوهم حبصأ ىتح ًاليوط ثبلي مل ةديسلا نفدم نإ
 ةرايز ىلإ نومداقلا راوزلا حبصأو «نينمؤملا بولق

 «"سدقملا دهشم» سوط يف ك8 اضرلا مامإلا

 ءمخف ءانبو ةبقو حيرض هيلع ىنب دقو ءهنودصقي

 .ةرايزلل ةصاخ مسارم هيف ىدؤتو

 لهأل نيبحملاو نيصلخملا ةعيشلا نم مق لهأ نإ

 برحلا تماقو عارصلا مدتحا اذهلو «٠ ةلكولَظ تيبلا
 . يداليم 415 ماع نييناهفصألا نيبو مهنيب

 راجشأب رخزتو ءًايبسن ةرماع ةنيدم مق تناك دقل
 امأ .اهفارطأ يف ةهكافلا نيتاسبو «قتسفلاو ؛قدنبلا
 1 اتم نص نم نساك كابا مسحت تدان اهرود

 . ماخلا نبّللا

 سيئر حابصلا نب نسح ةدالو تناك مق ةنيدم يفو

 ٠١57 )57 ٠١ ماع يف ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةقرفلا

 نيذلا صّلخ نم ةيئادفلا هتقرف سَسأ اهيفو ؛(يداليم
 .مق لهأ نم مهبختنا



 تاذ ةثداح عفت مل يداليملا رشع يناثلا نرقلا يف

 ةنحم دهش رشع ثلاثلا نرقلا نكلو ءمق يف ةيمهأ

 ١57١ ماع ةنيدملا ىلع لوغملا مجه ثيح «ةبيصع

 رودلا قارحإو ماعلا لتقلا اهيف اونخشأف يداليم

 . نيكاكدلاو

 يفوتسملا هللادمح لوقي يداليم ١١4٠ ماع نعو

 الالطأ لازت ام اهنم ةسيئرلا ماسقألا تناك» : مق ًافصاو

 .مدق فالآ ةرشع ناك اهطيحم نأ ىلع «بئارخو

 اهليصاحم نمو ؛ةقيمع اهراباو «ةحولملا ديدش اهؤامو
 ءةهكافلا عاونأ ضعبو «نطقلاو «لالغلا ؛ةيساسألا

 .ةعيشلا نم اهيف سانلا مومعو . خيطبلاو نامرلاك

 مق ىلع كنلروميت نش «نرقلا فصن ىلاوح دعبو
 اهلهأ يف لمعأ راصحلا نم ةدم دعبو «ةديدش ةلمح

 عم اهاّوسف ءاهقطانم نم ديدعلا رّمدو «ماعلا لتقلا

 مامأ اهلهأ اهادبأ يتلا ةلسابلا ةمواقملا ببسب «ءضرألا

 . هلنح

 ةلالسلا سسؤم يوفصلا ليعامسإ هاشلا دهع ىف

 سانلا جرخف ؛همكح لئاوأ يف مق ىلإ مدق ةيوفصلا

 هاشلا دهع يفو . بيحرتو ةوافحو فغش لكب هلابقتسال

 دعب ةرايزلل لحم مهأ يناث مق تحبصأ يوفصلا سابع

 هلقن اميف - لمتشت مق نأ ىلإ ريشن نأ ديفملا نمو

 نم رثكأ ىلع  دهعلا كلذ باتك دحأ يزارلا دمحأ

 مامإ مهنم دحاولا ىلع قلطي) ءايلوألل ارازم 4

 ؟نييوفصلا نيطالسلا نم ددع اهيف نفد امك .(هداز

 .ناميلس هاشلاو «ىناثلا سابع هاشلاو ١ ىفص هاشلاك

 ىلإ ةفاضإلاب «ةيلاع ةيراجت ةيمهأب ىظحت مق نإ
 .ةمهملا تارازملا ىدحإ اهنوك يف ةينيدلا اهتيمهأ

 : مق يق ةيمهألا تاذ نكامألا نمو

 .ريبكلا سابع هأشلا هانب . كيت ةمطاف دجسم ١
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 نرقلا ىلإ هخيرات دوعي «ميهاربإ هدازهاش رازم - ”
 .يرجهلا نماثلا

 نرقلا ىلإ هخيرات دوعي «دمحأ هدازهاش رازم 4
 . يرجهلا عساتلا وأ نماثلا

 . رفعج نب يلع رازم 5

 .مساق نب دمحأ رازم 5

 .قداص ًالم يجاح دجسم -

 .ىسوم نب دمحم رازم 6

 .ناسارخ هاش ةسردم 4

 .هاش يلع حتف ةسردم ٠

 مق يف ةيشعرملا ةبتكملا

 :ناميلس ريهز بتاكلل انه مالكلا كرتنو

 ىلعو مرحلا نم ةليلق ةفاسم ىلع «مرإ" عراش يف
 ةيانب يهو .ةيشعرملا ةبتكملا ةيانب عقت ىرسيلا ةهجلا

 قوباطلا ثيح ةعبرألا اهقباوطو اهتسدنهب ةريثمو ةمخض

 يتلا ةبتكملل ةيجراخلا ةحوللاو يناشاقلاو يئالبركلا
 ننايسو اهلاهعا كادر يرجع 1001 ماع دعما

 ًاماع ًافقو اهلعج ىلإ سسؤملا دمع دقو «خيراتلا اذه

 هنأب ءهيلع تعلطا يذلا فقولا دنس يف ءاج دقف «ًادبؤم

 ديسلا ىمظعلا هللا ةيأ ترضح كفوا وركذملا خيراتلاب

 دومحم نيدلا سمش نبا يشعرملا يفجنلا نيدلا باهش
 اعردن اهعح ايوه وراكم يقضرملا ىنجللا
 امدعب هلذب نمف . . .نهري الو ثروُي الو عابي ال ثيحب
 هللا ةدعل ةيلعو هلوتديي نيذلا ىلع ةمثإ امثإف ةعفش

 «. . .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 :ماعلا فصولاو ءانبلا

 غلبت ضرألا نم ةحاسم ةبتكملا ةيانب لتحت

 نود ءانبلا يف ايلك ةلقتسم يهو عبرم رتم(٠2)

 عيسوتل عورشم كانهو .اهل تاخاس وأ قئادح دوجو

 .اهيلإ ةرواجملا ينابملا ضعب ةفاضإو ةبتكملا

 ضيرع رمم ىلإ سيئرلا بابلا نم لوخدلا دعب



 نلمح

 عقي عساو اوهب» ىلإ مث «ةلادبلا» ةفرغ ىلإ لصت ام

 ءماسقأ ةثالث ىلإ هدنع عرفتيو تامالعتسالا بتكم هيف

 راسيلا ىلع كلذكو .ةعلاطملل ةريبك ةعاق نيميلا ىلع

 وفوتت ناتعاقلا ناتاهو «ىلوألا ةعاقلاك ةيناث ةعاق ًاضيأ

 امهو .دضانملاو يساركلاك ةعلاطملا لئاسو اههيف

 تشرف ؛ةريبك ةيضرع ةعاقب امهيتياهن دنع نالصتت

 نوبغري نيذلل تصصخ .ديجلا يناريإلا داجسلاب

 . ةعلاطملل ضرألا ىلع سولجلاب

 نزخم دجوي ثيح ىلإ باب هنم يضفيف طسولا امأ
 ةعبرم ةحسف ىلإ رخآ باب هنم يضفي مث «بتكلل ريبك

 تاعاقلا ىلع لطت ةيجاجز ناردج اهطيحت لكشلا

 تارابع ىلعألا نم اهناردج ىلع تبتك دقو «ثالغلا

 لك يف دجوت بتكلا : ظحاجلا لاق» :اهدحأ ةليمج

 دعابتو راصعألا نيب توافت ىلع ناكم لكب أرقتو نامز

 لعف نم سيل رقت رشا ةراهعوب هوايسمالا زينات

 عامس ذخأت نأ «ءامكحلا لاعف نم سيلو «عرولا لهأ

 ىلعو «هسفن ملظ دقف اذه لعف نمف «هيلع هسبحتف لجر
 رومأ ماوق» :ةيلاتلا ةرابعلا تبتك ًاضيأ ثلاثلا بناجلا

 تحت فيسلاو .فيسلاو ملقلا :نيئيشب ايندلاو نيدلا

 يفو .«شيع حلص الو نيد ماق ام ملقلا الولو «ملقلا

 ءنامْلُس عقي تامالعتسالا بتكم ثيح ةريبكلا ةحسفلا

 . يداع مْلُس رخآلاو «دعصم» يئابرهك امهدحأ

 :ةبتكملا ماسقأ يف ةلوج

 يف ةلوجب ؛«تاطوطخملا مسق لوؤسم عمانمق

 ضرألا تحت عقي يذلا وبقلاب نيئدتبم ةبتكملا ماسقأ

 هيف لمعي «ديلجتلاو فيحصتلا مسق قباطلا اذه لمشيو

 ةيانعلاو بتكلا ديلجت لامعأ يف نيصصختملا نم ةثالث

 قفو ةبتكملاب ةصاخلا بتكلا نودلجي ثيح ءاهب

 دلجلاب هديلجتو هّصقو باتكلا ةطايخب ةميدقلا ةقيرطلا
 ةعفد باتك )٠٠٠١( لك نودلجي كانهو .كيمسلا

 ءابرهكلاو نياكملا مسق ًاضيأ قباطلا اذه مضيو .ةدحاو

 نياكملاو ءابرهكلا يف ناصصختم هريدي «ينفلا مسقلا»

 .ةعاس ١5 لالخ هيف لمعلا نابوانتي

 مق

 مسق ثيح يضرألا قباطلا ىلإ اندعص كلذ دعب

 ةراعتسالا ةقرو ملستب فظوم موقي انه . بتكلا ةراعإ

 باتكلل ةيولطملا تامولعملا ريعتسملا اهيف لجس يتلا

 كانهو .دعصم قيرط نع ثلاثلا قباطلا ىلإ اهلسريف
 ىلإ هلاسرإو هعضوم نم باتكلا جارخإب نافظوم موقي

 ىلإ ملسيف هسفن دعصملا قيرط نع يضرألا قباطلا

 .هيلاط

 نكمي ثيح .نيفلؤملا ءامسأ قفو سرهف-١
 . هفلؤم مسا لالخ نم همقرو باتكلا ةفرعم

 داجيإ نكمي ذإ .بتكلا ءامسأ بسح سرهف

 . هناونع قفو بولطملا باتكلا

 بتكلا عيمجل ماع سرهف وهو «مألا» سرهفلا
 فرعي نأ درجمب هديري يذلا باتكلا ريعتسملا هيف دجي

 . طقف هفلؤم مسا وأ باتكلا مسا

 فحصلاو تالجملاب ةصاخ سراهف كانهو

 ىناثلا قباطلا ىلإ اندعص ذإو .ةروهشملاو ةفورعملا

 ماسقألو «ةيطخلا بتكلا نزخل صصخ هنأ انظحال

 . ةرادإلا

 ةيطخلا بتكلا

 ةعئار فحتو زونك ىلع يوتحت ةبتكملا نإ ًاقح
 ةيطخلا بتكلا نم مخض يطايتحال عئار ديصر يهو
 ةغللاب اهيف ربكألا مسقلاو «تاغللا فلتخم يف ةفلتخملا

 ةدوجوملا ةيطخلا بتكلا ددع نإ يل ليق دقو .ةيبرعلا

 ةيطخ بتك اهنم .باتك فلأ نيثالثو ةسمخو ةئام غلبي

 باب هل بتكلا هذهب صاخلا نزخملاو .ةردانو ةسيفن
 هلو 'دوقنلاب ةصاخلا ديدحلا قيدانصلا» باوبأك ديدح

 رخآ باب كانهو .ةصاخ ةيرس زومرب حتفي لفق
 تاطوطخملا مهأ نمو .ًامئاد لوفقم يرارطضا

 خيشلا تافلؤم ضعب يه اهيفلؤم يديأب ةبوتكملا
 «يسوطلا خيشلاو «يلحلا ةمالعلاو يراصنألا

 (نايبتلا ريسفت» باتكل ةيطخ ةخسن كلذ نمو .مهريغو



 مق

 : ىرخألا بتكلا

 نيدلا مجنل :«تايآلا ريسفت يف تاراشإلا»

 .قا.ه"6+

 ةبوتكم يفوك طخب :ميركلا نآرقلا نم ةخسن -

 ,لازغلا دلج ىلع

 نأ امك .ه074 ماع يف بوتكم :ةغالبلا جهن -

 ةفلتخم خيراوتب ةبوتكم ةغالبلا جهنل ىرخأ ًاخسن كانه

 . يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأ يفو ه5494 يف

 نرقلا ىف ةبوتكم : ةيداجسلا ةفيحصلل ةخسن -

 .ه4147 يف بوتكم : «نآرقلا بارعإ7 باتك

 يدحاولل :«نآرقلا ريسفت يف طيسولا»

 تبتك دقو ساحنلا رفعج يبأل :«نآرقلا يناعم» -

 .يرجهلا سماخلا نرقلا يف

 يلامأ) ب فورعملا :«دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ١

 بدألا يف يهو ءه 1417 ماع ىفوتملا يوسوملا ىسوم

 . ةيبرعلاب ةبوتكمو

 نسحأ قئاقد ريسفت يف قئاقحلا قئادح»

 باتك وهو «سداسلا نرقلا يف يرديكلا يقهيبلا نيسح
 برتكم .خيراتلاو مالكلا ةغللاو بدألا يف عئار

 . ةيبرعلاب

 يقت دمحم نب رقاب دمحم الملل : «راونألا راحب»

 ثيدحلا ىف ةعوسوم وهو .«ه(١١١١) ماع يسلجملا

 ماع يف خسنتسا دقو ؛يبرعلا طخلاب بتك .خيراتلاو

 هاه

 رخف خيشلل :«نيريئلا علطمو نيرحبلا عمجما)

 انضم

 دقو ه417١٠ ماع يحيرطلا يلع دمحم نب نيدلا

 «ةغللا يف باتك وهو « 1777 رفص ١8 يف خسنتسا

 .ناسللا يبرع

 نيدلا نيز ريمأ فيلأت «يهاشمزراوخ هريخذ»
 وأ 0١ ماع يف يناكروك ينيسح نيسح نب ليعامسإ

 ةغللاب تبتك «بطلا ملع يف ةعئار ةخسن يهو ءه 6

 ماع يوره دمحم نيدلا فيرش اهبتك ؛ةيسرافلا

 .ه

 وهو :«رابخألا نم فلتخا اميف راصبتسالا»

 نيسح نب دمحم خيشلا ةمالعلل ثيدحلا يف باتك

 ءها١٠١ا5 ماع خسنتسا دقو .ه(5750) ماع يسوطلا

 . ةيبرعلا ةغللاب

 :«نيدباعلا ديس ةفيحص ىف نيكلاسلا ضاير#

 ماع يزاريشلا يندملا هدا كب يلع نيدلا ردص ديسلل

 ةيعدأ نم ةاجانملاو ءاعدلاب باتك وهو .ه(70١١)

 ةفيحصلاب فورعملار د نيسحلا نب يلع مامإلا
 .ه(1178١) ماع تبتك دقو ةيداجسلا

 يبأ لضافلا ملاعلل :«نآرقلا مولعل نايبلا عمجم»

 ماع يسربطلا لضفلا نب نسحلا نب لضفلا يلع
 ماع ةيبرعلاب بتك ريسفتلا يف باتك وهو .ه
 ه4

 هللا همحر) «يسوطلا خيشلل :«ماكحألا بيذهت١

 ةغللاب بوتكم ؛ثيدحلا يف ءه(475) ماع (ىلاعت

 . ةيبرعلا

 ركش نيدلا حتف الملل :«نيقداصلا جهنم ةصالخ»

 ةيسرافلا ةغللاب فلأ دقو ء«ريسفتلا ىف «ىناشاكلا هللا

 107 ماع بتكو

 ديج ريسفت وهو :«ةمألا ةيادهل ةمئألا ريسفت»

 نباضردمحمازريمل ةيبرعلاب فلؤم عئارو

 .ه(١٠١١) ماع يسوطلا يريصنلا نيسحلا دبع

 نب دمحم خيشلل :«هيقفلا هرضحي ال نم١

 ماع يف قودصلا خيشلاب فورعملا يمقلا هيوباب نب يلع
 ىلوألا ىدامج يف ةخسنلا هذه تخسنتسا دقو «ه١
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 يف ثحييو ةيبرعلا ةغللاب باتكلاو «ه417 ماع

 . ثيدحلا

 نب هاش يلع مجنملا ءالعل :(رامثأو راجشألا

 عباسلا نرقلا يف «يراخبلا يمزراوخلا مساق نب دمحم

 ةخسنلاو .كلفلاو موجنلا يف ثحبي وهو ءيرجهلا

 .ها15 5 ماع ةرخآلا ىدامج يف ةخسنتسم ةدوجوملا

 نب يلع نب نسح نيدلا يقتل : «دواد نبا لاجرا
 تابع رست «يرجملا بسلا ةرعلا يف نلجلا وا
 طخب ةيبرعلا ةغللاب بتك دقو لاجرلا يف ثحبي
 دمحأ نب نيدلا جارس هنم لوألا « ديلا نفك. قيععسملا

 ماظن هخسنتسا يناثلا ءزجلاو ءه١7١٠ ماع يرتشوشلا

 يلع نيدلا ماظن نب نيدلا ثايغ نب يلع نيدلا

 .ه715١٠ ماع يرتشوشلا

 -هقف) :«ماكحألا ةفرعم يف مارملا صيخلت»

 ماع يف رهطملا نب فسوي نب نسح ةمالعلل (يبرع
 ه1

 ةمالعلل :«لاجرلا ةفرعم يف لاوقألا ةصالخا

 «يلحلا ةمالعلاب فورعملا رهطملا نب فسوي نب نسح
 طخب خسنتسم وهو «يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ دوعيو
 ه(١02٠17١) ماع يمقلا يقت دمحم نب دمحم هبتك ليمج

 . ةيبرعلا ةغللاب بوتكمو «لاجرلا يف ثحبي

 دامح نب ليعامسإ رصن يبأل :«ةغللا حاحص»

 . ةيبرعلاب بوتكمو «ةغللا يف ءه7947 ماع ؛يرهوجلا

 نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا»

 نب دومحم هللا راج فيلأت :«ليوأتلا هوجو يف ليواقألا

 ريسافتلا نم وهو ,«ه5748 ماع يف ءيرشخمزلا رمع

 لماك ريغ وهو ةيبرعلا ةغللاب «ميركلا نارقلل ةروهشملا

 ةروس نم «ُمَمَمَنِدلأَو هَسِنََق8 ةيبآلا نم ادبي ذإ
 . فارعألا

 نيدلا يضرل :«نالخلا ةيدهو ناوخإلا ةفايض»

 باتك وهو ءه95١١ ماع ينيوزقلا نسحلا نب دمحم

 . ةيبرعلا ةغللاب نودم . مجارتلا يف ثحبي

 يلع خيشلا هفلؤمل :«لوكشكلا» باتكل ةخسن -

 مق

 ءراعشألاو زاغلألاو هقفلاو ريسفتلاو بدألا يف عتام

 نب يلع ىلوملل :«مالكلا ملع يف مارملا حيقنت»

 رشع يناثلا نرقلا ىلإ دوعي «ةيبرعلا ةغللاب بوتكم

 لالجل :«قالخألا مراكم يف قارشإلا عماولا

 ةغللاب باتكاووهو 23٠08 ماع  دعسأ نب دمحم نيدلا

 .قالخألا ىف ثحبي ةيسرافلا

 ىلاعلا دبع نب ىلع ققحملل :«ةيرفعجلا»

 . مالكلا ملع يف ه87 5 ماع  يرويسلا دادقملل :(رشع

 خيشلل : «نيعلا يترقل ةزاجإلا يف نيرحبلا ةؤلؤل١

 يبأ هداز خيش هفلؤمل :«بالرطسإلا ةعنص) -

 ثحبي «عساتلا نرقلا يف يناتيوكلا هللادبع نب قاحسإ

 ىبرع ءوحنلا ىف .ءبجاحلا نبال :«ةيفاكلا»

 .ه"1457 ماع بتك

 بوسنم :«ةقيقحلا حاتفمو ةعيرشلا حابصماا

 يف وهو 32 قداصلا دمحم نب رفعج مامإلل

 هاك ماع خسنتسم «ثيدحلا

 .ه078 ماع ءيرشخمزلل : «ةغالبلا ساسأل

 ماع «هّقف .يلبنحلا ةمادق نبال :«"عنقملا#

 اها

 نب دمحمل :«ريساوبلا جالع يف ريسملا دازا

 رصان ىضاقلل :«ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ» -

 . ىبرع «ريسفتلا ىف يواضيبلا هللادبع نيدلا



 ريسفتلا يف  يسربطلا خيشلل :«عماوجلا عماوج»

 .ه6ق 54/8 ماع

 نب دمحم نب دمحم نيدلا ردبل :«ةيفلألا حرش -

 .ةيبرعلا ةغللا يف وحنلا يف وهو يرجه 7/85 ماع كلام

 نب رفعج يلحلا ققحملل :«مالسإلا عئارشا

 باتك وهو .ه5715 ماع ديعس نب ىيحي نب نسحلا
 دعاسم نب نيدلا دامع طخب خسنتسم .هقفلا يف ريبك

 ةغللا يف بتك دقو ,«ه17١4 ماع يرئاحلا ينيسحلا

 فرعا

 بوقعي نب دمحم مالسإلا ةقثل :«يفاكلا»

 ةغللاب فلأ ثيدحلا يف باتك وهو ه7 ماع ينيلكلا

 لبق نم ةخسنتسم ةدوجوملا ةخسنلاو .ةيبرعلا

 ةيناثلا ىدامج يف يحتف يجاح نب يلع نب دمحم

 هال

 ملع يف ثحبي :؛ديدجلا ديرجتلا حرش ةيشاح»
 ةغللاب فلؤم .يدابارتسألا دمحم نيدلا سمشل مالكلا

 :للوقلاب باتكلا أدب . يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةيبرعلا

 الو كتاذ ءايربك حرش يف مالكلا ديرجتل انقفو انبر)
 طخب وهو «كئالآ دع ىف انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت

 نب نسح خيشلل :«تاجردلا رئاصب رصتخما

 ىف يرجهلا نماثلا نرقلا يف ىلحلا دلاخ نب ناميلس

 ْ 00 . ثيدحلا

 يبأ نب يلع مامإلا بقانم يف بلاطلا لانم»

 .ه١17 ماع يف بتك دقو : 2غ بلاط

 .ًادج ةميدق ةيطخ ةخسن يهو : «ريبعتلا لماكا -

 .ةيرجه 096 ماع تبتك :«مالكلا يف للملا»

 مظان ناخ يلع ازريملل :«باسحلا ملع لوصأ» -

 ماع) باسحلا يف ثحبي ةيسرافلا ةغللاب «مولعلا

/130). 

 ه51/5 ةنس يلحلا ققحملل :«عفانلا رصتخملا»
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 نيسح نب يلع هفلؤمل :«يعيدب تارايتخا»

 ماع (راطعلا نيز يجاح) ب فورعملا يراصنألا

 . ةيسرافلا ةغللاب بطلا يف وهو ه1

 نسحلا يبأل :«رهوجلا نداعمو بهذلا جورم»

 يف ه4 ماع يدوعسملا يلع نب نيسحلا نب يلع

 . خيراتلا

 فيطللا دبع نب ىيحي ريمأل :«خيراوتلا بل»

 يف ثحبي ءرشاعلا نرقلا يف «ينيوزقلا ينيسحلا

 . ةيسرافلاب بوتكمو « خيراتلا

 ةيطخلا بتكلا نم ةفلؤملا فالآلا نم كلذ ريغو

 زونك يهو « عبطي ملو رونلا ري مل اهنم ريثكلاو «ةردانلا

 .فنصملاو فلؤملاو ققحملا اهجاتحي ةيفخم

 هلتحت عساو قباط وهو .ثلاثلا قباطلا ىلإ اندعص

 عئار لكشب ةبترم يهو ةعوبطملا بتكلا نزاخم
 يف باتك نويلم فصن نم رثكأ اهدادعت غلبيو . باذجو

 ةدوجوم يهو ءاهعورفو ةيناسنإلا ةفرعملا نونف ىتش
 «ةيزيلكنإلاو «ةيبرعلاك ملاعلا يف ةيحلا تاغللا فلتخمب

 ءةيناملألاو «ةيودرألاو ,ةيدنهلاو ءةيسرافلاو

 .اهريغو ةينيصلاو .ةيكرتلاو ءةيسورلاو ؛ةيسنرفلاو

 باتكلا راضحإب ناموقي نافظوم مسقلا اذه يف لمعيو

 ةراعتسالاب ةصاخلا ةرامتسالا - قيرط نع ريعتسملل

 .دعصملا ةطساوب يضرألا قباطلا نم امهيلإ لصت يتلاو
 تسلا وح اكس دق وكلا نأ هركذ نيدسعلاو

 .رمتسم مانت يف بتكلاو  يلحرلا ؛يبيجلا «يريزولا

 يفيظولا اهكالمو ةبتكملا ماسقأ

 ماع ريدم نم ةبتكملل ينفلاو يرادإلا زاهجلا فلأتي
 :يتآلاك ةعزوم ماسقأ ةتسو «نواعمو

 هريديو :فلسلا ثارتو تاطوطخملا مسق - ١

 مسقلاب ةصاخلا لامعألاب موقيو نيدعاسم عم لوؤسم

 . يسرهفلا فينصتلاو

 يهو ًادلجم )١5( نآلا دحل سراهفلا تغلب دقو

 نأب ًاملع «ةيطخلا بتكلا ةسرهفو فينصت يف ةرمتسم



 ضل

 لازت الو دلجم )٠٠١( تغلب ةعوبطملا بتكلا سراهف

 .ةرمتسم

 ةعابطلا لامعأب صتخيو :تاعوبطملا مسق - ١

 .رشنلاو

 يف عقي مسق وهو :فيحصتلاو ديلجتلا مسق

 . ًاقباس هيلع انملكت وبقلا

 مسقلا اذه موقيو :نيفلؤملاو نيققحملا مسق - 5

 ءاوس ثحابلا وأ ققحملا اهجاتحي يتلا بتكلا ريضحتب
 .ةعوبطم وأ ةيطخ تناك

 اذه صتخيو :ملفوركياملاو ريوصتلا مسق
 يتلا تابلطلا ةيبلتو باتكلا مليف دادعإ لامعأب مسقلا

 . جراخلاو لخادلا نم هدرت

 ىنعي مسقلا اذهو :تاباسحلاو ةرادإلا مسق 5

 فيراصملاو تاباسحلاو تامدخلاو ةيرادإلا لامعألاب

 .اهريغو تاينازيملاو ريراقتلا دادعإو

 ىلع نيعزوم ًافظوم (70) ةسسؤملا هذه يف لمعي
 .ةفلتخملا بعشلاو ماسقألا فلتخم

 يذلا تقولا يفف «رمتسم مانت يف ةبتكملا ةينازيم

 (5١١١؟7)وحن تغلب دق (19195) ماع يف تناك

 (988١)ماعلااذه يف تلصو .ايونسأاناموت

 نأو رالود )72٠٠٠٠0( لداعيام يأ ءناموت )3٠٠0٠٠0(

 يتلا تافوقوملا قيرط نع نمؤي غلبملا اذه نم 6

 رودلا لمشتو ءاهفورصمو ةبتكملل ًاصيصخ تفتوأ

 ديسلا هنمؤيف يقبتملا غلبملا امأ  اهريغو نيتاسبلاو
 . هللا هظفح يشعرملا

 لمعلا تاقوأو ماودلا

 (7 /50) ةعاسلا نم ًايموي اهباوبأ ةبتكملا حتفت

 ةعاسلا نمو رهظلا لبق )١١/70( ةعاسلا ىتح ًاحابص

 يف ةراعتسالاو ًءاسم (8/70) ةعاسلا ىتح ًءاسم (5 /0)

 ًايموي ةبتكملا داتريو «ةيلخاد رضاحلا تقولا يف ةبتكملا
 تانناردلا كولطر ةفروسلاو: ملاغلا تالط نم تاعبلا
 ةينيدلا تاعماجلا ةذتاسأو بالطو نيثحابلاو ايلعلا

 مق

 ددع نإ «ةبتكملا تاءاصحإ ىفو .ةيملعلا ةزوحلاو

 )١١١٠١ نيب حوارتي اهيف نوعلاطيو ةبتكملا نروزي نيذلا

 تاقبطلا فلتخم نم ًايموي صخشش (5666

 . تايصخشلاو

 اهجالعو بتكلاب ةيانعلا

 يه اهبتكو ةبتكملا نع نيلوؤسملا لامعأ مهأ نم
 رامدلاو بارخلا نم سئافنلاو زونكلا هذهب ةيانعلا

 تحبصأ بتكلا ةجلاعمو ةنايصو . . . عايضلاو قزمتلاو
 نم بتكلا ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهي هتاذب ًامئاق ًاملع

 بيصت يتلا تارشحلا ةحفاكمو قرولا رسكتو فلتلا

 لالخ نمو . . .بارتلاك اهليحتو امضق اهمضقتف بتكلا

 نع بني بتكلا عقاو نأ انظحال بتكلا نزاخمل انترايز

 ىلإ ةجاحب ةبتكملا نأ ذإ .ىيسو يضرم وج دوجو
 لمعلاو «لاجنلا اذه يف ءاربخ لبق نم صحفو قيقدت

 تاديبملا لامعتساو اهنزاخمو بتكلاو ةيانبلا ميقعت ىلع
 رومألاك «ةرشابم نّيبي ال فلتلا نإ . . .ضرغلا اذهل

 . لحفتسي نأ دعب الإ نّيبتي ال ضرم وهف «ىرخألا
 ةحسفلا يف تنأو «ةبتكملا نم جورخلاب مهتذإو

 : ةيلاتلا تارابعلا كعلاطت «ثلاثلا قباطلا يف يتلا

 دلو ؛ثالث نع الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ»

 اهب عفتني ةقروو «ةيراج ةقدصو «هل رفغتسي حلاص
 . ثيدحلا «سانلا

 سرادمو «ةرماع نئازخ يه فيلآتلاو فيناصتلا»

 يف رضاحلا ىلع سوردلا يقلت ةرهاز ضايرو «ةراّيس

 .«بئاغلاو ملعلا يدان

 يذلا كقيدصو .؛كيرطي ال يذلا كسيلج باتكلا»
 . «كيئرتسي ال يذلا حصانلاو .كلميال

 ناميلس ريهز

 فيرشلا دقرملا

 ةياغ ىف هلعجي امم ةليمجلا ةعئارلا شوقنلا هنيزتو

 .لالجلاو ةمظعلا ٠



 ةقورألاو مرحلا كلذ يف امب ءانبلا ةحاسمو

 نحصو «ديدجلا نحصلاو «ميدقلا نحصلاو نيواوألاو

 ء؛هزوم» وأ يئابطابطلا دجسمب نآلا فورعملا ءءاسنلا

 كولم رباقمو «سأرلا قوف دجسمب فورعملا ناكملاو
 «ًاعبرم ًارتم )/١76511(  هتحاسم  امهريغو ةيوفصلا

 ءانبلا تحت يتلا ضرألا ةحاسم ًاعبرم ًارتم )١1914( اهنم

 . مرحلا ينحص نع ةرابع ةيقبلاو

 نيب «عالضأ ةينامث اهتدعاق لكشلا ةيمره مرحلا ةبق

 /) اهنم علض لك لوط .رتم (؟ )7١/ رخآو علض لك
 وأ بهذلا نم كابش علض لك يف تبثأ دقو ءآرتم ٠

 .امهريغ وأ ةضفلا

 اهطيحم . .ًارتم )١5( ءانبلا حطس نع ةبقلا عافترا

 5١« /"0) جراخلا نمو ًارتم 52 لخادلا نم

 اهيلع ؛بهذلا حئافصب ةوسكم جراخلا نم يهو ءأرتم

 لخادلا نمو ؛ةيسرافلا ةغللاب ةليمج راعشأو تاباتك

 تحتو ءايارملابو ةليمجلا ةزرابلا شوقنلاب ًاضيأ تنّيُر
 رتم رادقمب بهذلاب هالعأ نيزم ؛ةضفلا نم حيرض ةبقلا
 يف شوقنو تاباتكب نيز دق هنأ امك «تاهجلا عيمج نم
 .لامجلاو ةعورلا ةياغ

 6/76) هلوطو راتمأ () حيرضلا اذه عافتراو

 عقاولا ناويإلا كانهو «(راتمأ 5 /7/”) هضرعو «(راتمأ

 نحصلاب لصتملاو مرحلا نم ةيلامشلا ةهجلا يف

 هضرعو «ًارتم )١54/80( هعافترا غلبي يذلاو «ميدقلا

 .راتمأ (8) هلوطو ءراتمأ )8/7١(

 ةالحم ةزراب شوقن هيفو لخادلا نم بهذم وهو
 لك عافترا «لكشلا اتريدتسم ناتنذثم هقوفو «بهذلاب

 لك رطقو ءأرتم )98/٠١”( ضرألا هجو نعامهنم
 اذه فرعيو ءبهذم امهالعأ ءرتم (0/١)امهنم

 .(بهذلا ناويإ) ب ناويإلا

 مرحلاب لصتم رخآ ناويإ ةيقرشلا ةهجلا يفو

 نحصلاب لصتم هنأ امك ءايارملاب نيزم قاور ةطساوب
 .م (7/81/) هضرعو ءم )97/8٠0( هعافتراو ديدجلا

 لك عافترا رجحلا نم ةدمعأ ةعبرأ هلو «م (5) هلوطو

 هع ! ع همافم

 انضح

 و
 ١

 2 ميشا
 وه

 -ح ديس
 ع

0 

 ةموصعملا ةمطاف ةديسلا ماقم

 ايارملاب نيزم يمره فصن هلكشو .م(١١)اهنم

 . لخاذلا نم ةزرابلا شوقنلاو

 امهو 2م (5/”١7)امهطيحمو م (54) ناويإلا حطس

 نفلا ثيح نم امهتيمهاامهلو ءمرحلا يف ام ىلعأ

 يتلا تاباتكلاو ةليمجلا شوقنلا ثيح نمو «يرامعملا

 .امهنيزت

 م (0//75) ضرع يف م )570/10٠١( هلوطو رهطملا

 ةعبارلا ةهجلا يفو «بناوج ةثالث نم فرغلا هب طيحت

 .بهذلا ناويإو مرحلا عقي هنم

 ديدجلا نحصلاب لصتي امهنم يقرشلا :ناباب هلو
 حتفي ثلاث بابو ؛مظعألا دجسملا ىلع حتفي يبرغلاو

 نحصلا امأ .دودسم نآلا وهو ؛ةيضيفلا ةسردملا ىلع

 ةهجلا يف عقيف «يكباتألا نحصلاب فرعيو ديدجلا

 ةينامث هلو «ميدقلا نم عسوأ وهو «مرحلل ةيقرشلا
 /”7) امهنم دحاو لك لوط يبرغلاو يقرشلاف : عالضأ
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 ءارتم (41/8) يبونجلاو يلامشلا نم لكو ما(

 (9 //) اهنم دحاو لك لوط ىرخألا عالضأ ةعبرألاو

 . راتمأ

 (مرأ) عراش ةهج نم نحصلا اذه لخدم نمو

 )٠١( يبونجلاو يلامشلا لوط عالضأ ةسمخ دجوي

 .راتمأ (5 /8) امهنم لك لوط ناعبرم ناعلضو «راتمأ

 يبرغو يقرش :نيواوأ ةعبرأ نحصلا اذه يفو
 نع ثيدحلا مدقت دقف يبرغلا امأ «ءيلامشو يبونجو

 .(مرأ) عراشب لصتملا لخدملا وهو ؛يقرشلا امأو

 /57) هعافتراو «م (7/70) هضرعو .م (//8) هلوطف

 ةعاس هيف ءانب هقوف ةزراب ةليمج شوقن هيفو ءارتم ١(
 ضرألا هجو نع امهعافترا ناتريغص ناتنذئمو ةريبك

 .ًارتم )5/ ١17(

 عراشل هجاوملا لخدملا وهو يلامشلا امأو

 هضرعو (7) هلوطو «م )١7/80( هعافتراف (ةناتسآلا)

 ىلعو «كلذ عيمج يف يبونجلا هلئاميو ءًارتم (4/50)

 .مجحلا ةريغص ةليمج نذآم نيواوألا هذه نم دحاو لك

 لكشلا يوضيب ضوح نحصلا اذه طسو يفو
 طيحستو .ءم(5/50١)هضرعو ,م(9/65١)هلوط

 هلوط اهب صاخ ناويإ ةفرغ لكل «ةفرغ )7١( نحصلا

 لوط نإف نيواوأ ةينامث الإ ,م )١( ضرعب راتمأ ()

 نادوماع هل ,م (” )5١/ ضرعب ءم )1/7٠0( اهنم دحاو

 شوقنلاب نيزم ةينبألا نم هانركذ ام لكو ءرجحلا نم
 .نوكي ام نسحأو عورأك يناشاقلاو ةليمجلا

 نم ةيبونجلا ةهجلا يف عقيو ءاسنلا نحص كانهو

 ديدجلا نحصلا نم يبرغلا علضلا يفو مرحلا

 ةزوم نحصب نآلا فرعيام وهو .ء«ىكباتألا»

 ءارتم 54 هلوط «يئابطابطلا دجسم وأ حتما

 .ًارتم (19/50١)هضرعو

 ءارتم (17١)اهؤاضف ةبق نحصلااذه قوف

 هذه يف ءانبلا رمتسا دقو ءًاضيأ ًأارتم )١7( اهعافتراو

 ةبقلا لمحتو ءه٠/137١ ةنس ىلإ ه١ ةنس نم ةبقلا

 شوقنلا اهالعأ يفو ءماخرلاب ةنيزم ةدمعأ ةدع

 مق

 شروقنلاب دجسملا فارطأ عيمج تنيز دقو .ةليمجلا

 مرحلاب لصتم نحصلا اذهو .ايارملاب ةمعطملا ةزرابلا

 مرحلا ينابم نسحأ نم وهو ءراتمأ (7/8) هلوط قاورب

 .اهلمجأو رهطملا

 لصألا يف ناك ليمج ءانب سأرلا قوف دجسمو

 ءأرتم (17) عافتراو )١5( ضرعب ًارتم (18) هلوط ةربقم

 ةليمجلا شوقنلاب نيزم ًاضيأ وهو ءدومع يأ هيف سيل
 . يشاكلاب تاباتكلاو

 نحص سفن نم هيلإ لخديو «مرحلا فحتم كانهو
 ؛؛هزوم» عراش نم جراخلا نم رخآ قيرط هلو ؛ءاسنلا

 هلوط لوألا :نيمسق نم فلأتي وهو .فحتملا يأ

 هلوط يناثلا ءراتمأ (4 /40) هضرعو ءأرتم (17/)

 ايادهلا مضي وهو ءراتمأ (2/00) ضرعبو م(15/١٠)

 نم نمزلا ّرم ىلع رهطملا مرحلل تيدهأ يتلا سئافنلاو
 .مهريغو نايعألاو كولملا لبق

 نحصلاو مرحلا ةرامع ديدجت

 نب ىسوم مامإلا تنب ةمطاف ةديسلا تيفوت امدنع

 جرزخ نب ىسومل ضرأ يف تنفد . ةئكظ رفعج

 . الباب ىمست

 نم ةميخ اهربق ىلع يرعشألا دعس ءانبأ ماقأو

 بئيز تءاج نأ ىلإ .بصقلا نم ةعونصملا رصحلا

 لوأ يه ةبق ربقلا ىلع تنبو « كت داوجلا مامإلا تنب
 ىلإ ريغص باب ءانبلل ناكو «ربقلا كلذ ىلع ماقت ةبق

 رمتساو ؛نآلا مق يرطش نيب لصفي يذلا رهنلا ةهج

 نب ديز ءاج ثيح .(مه5٠70) ةنس ىلإ اذه ىلع لاحلا

 ريغصلا بابلا كلذ لدبو يناهفصألا رحب نب دمحأ

 - 419) يقوجلسلا لرغط دهع يفو .هنم ربكأ بابب

 دع ال ينبو «ةريغصلا ةبقلا تمده .(ه6

 اذهب ماق يذلا ناكو ءمخفأو ىلعأو اهنم ربكأ ئرخأ

 «لرغط ءارمأ نم ىقارعلا لضفلا وبأ ريمألا لمعلا

 ا ل ا نا ا لص لصلا ريمناو
 نامز ىلإ ةبقلا ءانب ددجتي نأ نود نم رازملل قحالملاو
 يف تاديدجتلاو تارييغتلا تأدب ثيح ءةيوفصلا



 مق

 ةنس يف ةيقوجلسلا ةبقلا تمدهف ,ءعسوأ ةروصب مهدهع

 اهنم نسحأو مخفأو ىلعأ ةبق اهناكم ينبو ,.(ه915)

 جراخلا نم ةنيزم تناكو ءعالضأ ةينامث ىلع موقت

 بهذلاب ةشوقنم تناك دقف لخادلا نم امأو «ىشاكلاب

 دقرملا ىلع نآلا ىتح ةيقاب ةبقلا هذهو :نررراللاو
 نكي ملو ءاهجراخو ةبقلا لخاد يف تارييغتب فيرشلا

 «لخادلا نم حيرض عضو الو نحص الو ناويإ كانه

 تأدب ثيح نييوفصلا نمز ىلإ اذه ىلع لاحلا رمتساو
 .تاديدجتلاو تارييغتلا

 ناويإلا ليعامسإ هاشلا ىنب (ه970) ةئس ىفف

 ساكن اب وناز ياللا حصلاب لصقل ىلاجتكلا
 نأ امك ءمرحلل ديحولا لخدملا هلعجو «(قرعملا)

 يفو «ميدقلا نحصلل ساسألا عضو ليعامسإ هاشلا

 دقرملا ىلع احيرض بسامهط هاشلا ىنب «(ه9465) ةنس

 ىنب (ه1١٠١/) ةنس يفو «يشاكلا نم ناكو ءرهطملا

 ةيبونجلا ةهجلا يف ءاسنلا نحص يوفصلا ناميلس هاشلا

 ةربقمل ًاصاخ ًاقيرط نحصلا اذه حبصأو «مرحلا نم

 ذإ «نيسح ناطلس هاشلاو سابع هاشلاو ناميلس هاشلا

 نحضلا اذه نم ناك ةربقملا هذه لخدم نأ مولعملا نم

 .طقف

 دقرملا كلذ ىلع سابع هاشلا عضو دقو اذه

 ذالوفلا نم ًاصفق ؛يشاكلاب نّيز دق ناك يذلا ءرهطملا

 نظي نأ بجوأ ثيحب هعنص ناقتال ناكو . ضيبألا

 . ةضفلا نم هنأ (هنيروات) روهشملا ةلاحرلا

 ةلودلا لاجر دحأ ناخ ىلق ىضترم نأ امك

 ةيوفصلا دهع دعبو ؛مرحلا ناويإ ءانب ددج دق ةيوفصلا
 ةبقلا نع يشاكلا عفر (ه14١7١) ةنس يف ديدحتلابو

 ةئس ىفو «بهذلا نم تانبل هنع الدب تعضوو

 نا نر لا لا فرك ةعسسما ىب (10
 كلذ ياو «ليعامسإ هاشلا ناويإ اخ ددج (ه5)

 ةهجلا نم ينبو قيتعلا نحصلا عسو ًاضيأ تقولا
 . ةنذئم هنم ةيلامشلا

 هناردجو مرحلا ضرأ تشرف (ه١1771) ةنس يفو

 باب لوأ عضوو ؛بهذلاب حيرضلا نيز امك ماخرلاب

 ضف

 بهذلا ناويإب لصتملا قاورلل يلامشلا علضلا يف يبهذ

 شوقنلاب ةبقلا لخاد نيز (ه16١17١) ةنس ىفو «ىلامشلا

 ةنس يفو ؛«ةليمجلا تاباتكلاو يرحل ةزرابلا
 527 تانبلب ليعامسإ هاشلا ناويإ نيز (ه7١)

 ةضفلاب يذالوفلا حيرضلا سبل (ه77/5١1) ةنس يفو

 .ةباتكلاو شوقنلاب نيزو

 اهنيزو يلامشلا ناويإلا نذآم كلملا باهش ىنبو

 يف بهذلا نابضق (ازريم نارماك) عضوو «يشاكلاب

 ديدجلا نحصلا ءانبب ناطلسلا نيمأ عرشو ءامهالعأ

 نكل ءهسسأ عضوو ؛«يكباتألا نحصلاب فورعملا

 ناطلسلا نيمأ هدلو هدعب لمعلا لمكأف هلجاع لجألا

 نم ةببرغلا ةهجلا ين لعجو «كباتأ مظعألا ريزولاو
 نم يشاكلاو لخادلا نم ايارملاب هنيز ًاناويإ نحصلا

 اميف تحبصأ ةددعتم ًافرغ نحصلا لوح ىنبو ؛جراخلا

 ةباتكلاب نيزم كلذ لك «فارشألاو نايعألل رباقم دعب

 ةنس هلك كلذ نم ىهتنا دقو .ةليمجلا شوقنلاو

 .(ها32095١)

 ىف تاريمعتلا ضعب ترج (ه51457١) ةنس ىفو

 ْ . هيف ناويإ ينبو ءاتزنلا نعيم

 نيباب (ةنطلسلا ماظن) عضو ء(ه117457١) ةنس يفو

 ةنس يفو «مرحلا نم يبرغلا علضلا يف ةضفلا نم

 ىبرغلا فرطلا ىف ةناتسآلل فحتم ثدحأ (ه64١)

 نناقلاو اياذهلا عيمج بف تعضوو ءءاسنلا نحص نم

 . ةيخيراتلا

 مق يف ةنوفدملا تايصخشلا مهأ

 ءاهقنو ءاملع مق يف ةنوفدملا تايصخشلا نم
 نم ركذن «تاقيطلا نم كلذ ريغو ءارزوو كولمو

 :نيثدحملاو ءاملعلا

 نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ_ ١

 نب ىسوم نب دمحم نب رفعج مسالا وبأ  ؟

 .ديفملا خيشلا ذاتسأ هيولوق
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 . نآرقلا ريسفت هيلإ بوسنملا ميهاربإ نب يلع - "“
 يرعشألا دعس نب هّللا دبع نب مدآ نب ايركز- ؛

 . قت اضرلا باحصأ رابك نم

 . سيردإ نب ايركز-

 .مدآ نب قحسإ نب مدآ- ١

 يناليكلا نسح دمحم نب مساقلا وبأ ازريملا-
 نيناوق» باتك بحاص يمقلا ازريملاب فورعملا
 1 .(لوصألا

 ةزوحلا سسؤم يرئاحلا ميركلادبع خيشلا- 4

 . مق يف ةيملعلا
 .يدرجوربلا نيسح ديسلا 4

 .ردصلا نيدلا ردص ديسلا ٠٠

 .نيرخأتملا ءاملعلا مالعأ نم ددعو

 : مه ةتس ةيوفصلاو ةيراجاقلا كولم نمو

 ١ - يوفصلا يناثلا سابع هاشلا .

 .يوفصلا نيسح ناطلس هاشلا ١

 ''  يوفصلا يفص هاشلا .

 .يوفصلا ناميلس هاشلا - ؛

 .راجاق هاش يلع حتف  ه

 .راجافق هاش دمحم 1

 :اهترازمو ةيخيراتلا اهدجاسم مهأ

 ءرازم ةئامثالثلا براقي ام اهفارطأو مق يف نإ لاقي

 . نحصو مرحو َةّبق اهنم لكل

 :اهترازم مهأ نمو

 . 522 رفعج نب ىسوم نب ةزمحلا رازم-١

 ١ - لاكش قداصلا رفعج نب يلع .

 نب ىسوم نيب دمحأ نب ميهاربإ - *

 رفعج نب يلع نب دمحأ نب مساقلا نب دمحأ  ؛

 . 922 قداصلا

 مد

 نبا عقربملا ىسوم ربق هيفو :نارتخا لهج 5
 نييوضرلا ةداسلا دج وهو . دع يقتلا دمحم مامإلا

 .نيعقربملاو

 نيز مامإلا ءانبأ دحأ ربق هيفو :جرفكاخ 1

 نوكي نأ (مق خيرات) بحاص لمتحيو . كتل نيدباعلا

 جحا همسأ

 :اهدجاسم مهأ نمو

 ىلع اهعومجمب ديزت دق دجاسملا نم ريثك مق يف
 :اهمهأ دجسم ةئم

 هانب هيَ يركسعلا نسحلا مامإلا دجسم ١

 نسحلا مامإلا رمأب يرعشألا قاحسا نب دمحأ

 ريثك هيلإ فيضأ ؛فورعم وه ام ىلع دلت يركسعلا
 بتك دق هنأ كلذ ىلع لديو «تاريمعتلاو ةينبألا نم

 يف (ه59١١) ةنس هئانب خيرات نأ ناويإلا بارحم ىلع

 ةينبألا نكلو ءيوفصلا نيسح ناطلس هاشلا دهع

 رصان ناطلسلا نمز نم ىه «بادرسلا ادع ام «ةيلعفلا

 يذلا دجسملا اذه نوكيذا يعيبطلا نمو «هاش نيدلا

 عيمج نم ةصاخ ةيانع عضوم ةلئكلع مامإلا رمأب ينب
 .تاقيطلا

 ال يتلا ةميدقلا ةينبألا نم وهو ةعمجلا دجسم - ؟

 دهعلا ىف ىنب هنأ كش ال نكلو ءاهئانب نامز فرعي

 ركذ ةباتك هيلع لدن امك :(888) ةبس لبق يقوجلسلا
 يلع حتف هيف داز دقو «ريبكلا ناويإلا قوف ةدوجوم اهنأ
 هنم يبرغلا فرطلا يفو .ه755١1و ه7١ 54 ةنس هاش

 .ًادومع ١8 ىلع موقي قاور

 ىلع لمتشي وهو (يلع قشع) دجسم
 هقوف موقت «هئانب خيرات فرعي ال ميدق امهدحأ «نيحانج

 نيدلا رصان نمز يف هيلإ فيضأ رخآلاو ءرجآلاب ةبق
 ْ .هاش

 .سأرلا قوف دجسم

 دقو .فحتملا دجسم وأ  ىئابطابطلا دجسم

 1 .امهنع ثيدحلا رم



 دجسملاب ىمسيو «يدرجوربلا ديسلا دجسم 5

 هسسأ «ناريإ يف دجاسملا مظعأ نم وهو  مظعألا

 هتان ىلع قفنأ ءه119١/# ةنس يدرجوربلا نيسح ديسلا

 رتم فلأ ١١ هتحاسم «ناموت نييالم ةعبس نم رثكأ

 لكشب رخآلا مسقلاو ءانبلا تحت عقاو اهنم مسق «عبرم

 ةبق هقوف موقت «هقفارم رئاسو دجسملا «راد» نحص

 مظعأ اهلعل «جراخلاو لخادلا نم يشاكلاب ةنيزم ةميظع

 نيتنذئم ىلعأ امه ناتميظع ناتنذئم هلو «ناريإ يف ةبق

 ةنيزم اهلك ةريبك ةعاسل ءانبو ناتريغص ناتنذئمو ءمق يف

 . ةليمجلا شوقنلا يذ يشاكلاب

 فرعيو «مق نم ةبرقم ىلع ناركمج دجسم
 .نامزلا بحاص مامإلا دجسمب

 :ةينيدلا اهسرادم مهأ

 يه يتلا ةينيدلا سرادملا نم ددع ةنيدملا هذه يف

 ضعب .نيرجاهملاو بالطلل ةيلخادلا ماسقألا ةباثمب
 «ثيدح رخآلا اهضعبو ءدهعلا ميدق سرادملا هذه

 كلت نم ركذن «ذاذفألا ءاملعلا نم ديدعلا اهنم جرخت

 : سرادملا

 مث «ةريغص ةسردم تناك :ةيضيفلا ةسردملا ١

 007٠١ /50) نآلا اهلوط غلبيو ءه11777١ ةنس تعسو

 لصي ناويإ اهنم ةيبونجلا ةهجلا يفو «م (50) اهضرعو
 هضرعو )١١/5١(2 هلوط ؛ةموصعملا مرحب ةسردملا

 دقو 979(2) ةنس يف ينب ١7(2 /6) عافتراب راتمأ (5)

 علضلا نم لك يفو «بسامهط هاشلا ناويإلا اذه ىنب
 ءأرتم ١7( /5) هعافترا ناويإ يبرغلاو يقرشلاو يلامشلا

 .راتمأ (1) هضرعو ءراتمأ (4) هلوطو

 راتمأ (4) هلوط دجسم يبرغلا ناويإلا فلخ عقيو

 . اهنع مالكلا يتأيس ةبتكم قوف (5) ضرعب

 هيفو «ءانبلا ميدق امهدحأ «نيقباط نم ةفلؤم يهو

 «ةفرغ (5/) هيفو ءءانبلا ثيدح رخألاو «ةفرغ (4)

 «كلذ براقي ام فرغلا نم هيف ءانبلا ثيدح رخآلاو

 نم ناك اهءانب نإ لاقيو «ةيوفصلا نامز نم ةينبم يهو

 . بسامهط لجأ

 مه

 اهنم لك «ةلصفنم تايانب تس نم فلأتت ءه155١ ةنس

 اهيفو ةفرغ )١50( نم رثكأ اهيف «نيتقبط نم فلأتت

 عيشتلاو مك
 لوأ تناك مق ةنيدم نإ يعطق لكشب لوقلا نكمي

 ىلإ دوعي اهيف عيشتلا خيرات نأل «ناريإ يف عيشتلل زكرم
 ناريإ تناكو .يرجهلا لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا

 مالسإلا لوبق نيب تابذاجتلا شيعت تلاز ام اهنيح

 تراتخا نيح ىف .اهدادجأو اهئابآ نيد ىلع ءاقبلاو

 : : يتيدلا: اهقيرط مق ةنيذم
 تناك اهنأ مأ «ةيمالسإ ةنيدم مق تناك له نكل

 يف ةريثك لاوقأ كانه ؟تملسأ مث مالسإلا لبق ةدوجوم

 ءاج امك ةيمالسإ ةنيدم اهربتعا يومحلاف .لاجملا اذه

 «ةميدق ةنيدم نورخآ اهربتعا امنيب «نادلبلا مجعم يف

 «ةلدألا كلت نورخآ شقان اميف . كلذ ئلع ةلدأ اومدقو

 .مهتالاجس انه ثحبن نلو

 فلؤم اهاور يتلا ثداوحلا عومجم نم دافتسيو

 «ةقطنملا هذه يف نييرعشألا برعلا ذوفن نع مق خيرات

 يف نونطقي اوناك برعلا ريغ نم تاعامج نأ دافتسي

 .مهيلع اوضقو ةدم دعب اهنم برعلا مهجرخأ مث مق

 نم ةقطنملا هذه ىلإ اوتأ نيذلا برعلا ناكو

 .زاجحلا يبونج عقت قطانم نم مهلصأو «نييرعشألا

 نيذلا برعلا رثكأ نأ (نادلبلا) يف يبوقعيلا لقنو

 .نويرعشألا مهيليو (جحذم) ةليبق نم اوناك مق اونكس

 دوجو نع يكحت تاياور لاجملا اذه يف دجوتو

 نإ لوقت ةياور كانهف نييرعشألا لبق ىتح مق يف برعلا

 فصنلا يف مق ىلإ اوتأ (سابع نبا) يلاوم نم ًاعمج

 ةياورو .اهيف اونكسو «يرجهلا لوألا نرقلا نم لوألا

 رجاه (ه71/) ماع راتخملا ةروث دعب هنإ لوقت ىرخأ

 ةياور كانهو .اهيف اونطوتساو مق ىلإ دسأ ينب نم عمج

 لبق ةقطنملا هذه ىلإ سيقو جحذم ينب ءيجمب لوقت

 .نيييرعشألا



 ضض

 وه مق ىلإ اوتأ نيذلا نييرعشألا دادجأ لئاوأ دحأ

 خيش ناك هنأ يبلكلا لقنيو . يرعشألا كلام نب بئاسلا

 نب هللا دبع) نم بلط دقف كلذل .ةفوكلا يف ةعيشلا

 ةريسب مهيف يرجي نأ (ريبزلا نب هللا دبع) يلاو (عيطم

 بلطي جرخ يذلا (راتخملا) ةروث دعبو . 8 يلع

 ىلإ يقبو ءهب (بئاسلا) قحتلا . كغ نيسحلا مدب

 .ةداهشلا لان ىتح «ةظحل رخا ىتح هبناج

 نيب عيشتلا دوجو ىلع لدت تامدقملا هذه

 .مهدنع أيوق نييومألا ةضراعم سح ناكو «نييرعشألا

 «جاجحلا ىلع (ثعشألا نب نمحرلا دبع) ماق امدنعو

 .هعم راث نمم (بئاس نب كلام نب صوحألا) ناك

 «جاجحلا نايشخي هللا دبع هوخأو وه ناك املو

 اهلاطت ال ةطقن ىلإ ابهذي نأو «قارعلا نع ادعتبي نأ اررق

 . هدي

 ناديري اناك امهنأ ةيخيراتلا رابخألا نم دافتسيو

 اقفتا ةيادبلا يفو «مق يف انكس امهنكل (ناهفصأ) غولب

 عازن مهنيب عقو ةدم دعب نكل ءةقطنملا هذه يلاهأ عم

 مق ةنيدم تسسأت كلذبو «نييرعشألل ةبلغلا هيف تناك

 ىلإ ناكو ةعيشلا نييرعشألا برعلا نم ةعومجم دي ىلع
 اميف مق ىلإ اوتأ وأ «نييناريإلا ضعب عبطلاب مهبناج
 ةيسرافلا ةغللا ىلإ ةدم دعب مهتغل تلوحت ثيحب .دعب
 . (لقوح نبا) لقن امك

 ا ل ا يول

 «ةفوكلا ىف

 وهو 0 مق ىلإ هعم هبحطصاو

 اهيف قبي مل ثيحب ةيحانلا كلت ىلإ عيشتلاب ءاج يذلا
 . يعيش ريغ

 اوناك مهنأ لاجملا اذه يف مق خيرات فلؤم لقنو

 مل نيح يف «ينلع لكشب مق يف عيشتلا رهظأ نم لوأ
 ىتح قطانملا يقاب يف لكشلا اذهب ًاينلع هروهظ نكي
 رخافملا نم نأ رخآ ناكم يف لقنو .نيحلا كلذ

 دعس نب هللا دبع نب ىسوم) نأ نييرعشألل ىرخألا
 مث ىمق يف يعيشلا بهذملا راهظإب أدب (يرعشألا

 مق

 عيشتلا حبصأ ىتح . مهعيشت اورهظأو مق لهأ هب ىدتقا

 نأ (يناقماملا) لقن ثيحب .مهترسأ يف هب ًاملسم أرمأ

 مهرثكأ ناكو ءأدج نيريثك اوناك هللا دبع ىلإ نيبوسنملا

 . كلت ةمئألاب نيطبترملا نمو ءاملعلا نم

 :نم لك ءاقل نع تاياور ةدع (يشكلا) لقنو

 مامإلل هللا دبع نب ىسيعو دعس نب هللا دبع نب نارمع
 . 96 قداصلا

 مق يف عيشتلا عون
 ناك مق يف يعيش لوأ نأ يومحلا تارابع ديفت

 ينثالا عيشتلا لوبق ينعي حلطصملا اذهو ءايمامإ

 «نيرهاطلا ةمئألل ةيعبتلاب كئلوأ دقتعا ثيح . يرشع

 هتبيغ لالخ خُع ةجحلا مامإلا ءارفسب نيطبترم اوناكو

 . مظنم لكشب ىرغصلا
 نم ديفتسن مق يف عيشتلا نم عونلا اذه حيضوتل

 : نيمسقلا نيذه ةسارد

 ةمئألاب مهتقالع أ

 يفكي «نييمقلاب دعب اميف اوفرع نيذلا نويرعشألا
 بتك يف اوربتعا مهنم ًاريثك نأ ةمئألاب مهطابترا نايب يف
 دبع نب سنوي) مهنم «ةمئألا ةباحصب ةعيشلا لاجر
 هنأ (يدتهملا نبا) نع (ناذاش نبا) لقني ثيح (نمحرلا

 مامإلل ًاليكو ناك هنأو ؛هآر يمق لضفأ ناك

 نمع مامإلا لأس يدتهملا نبا نأو . ةلئلَع اضرلا

 .(«سنوي) لاؤسب هرمأف ءًايصخش هوري مل اذإ هنولأسي

 نع ثدحتت ةريثك تاياور كانه كلذ ىلإ ةفاضإ

 . ثيدحلا بتك يف تيورو ءاهلهأو مق ةنيدم لئاضف

 اهراكنإ هعم بعصي ًادح غلب تاياورلا هذه مجحو

 مامإلا نع لقن ام تاياورلا كلت نم .ًاعيمج

 كلذ نأ ودبيو .ةعيشلل أجلم مق هرابتعا دمَظ قداصلا

 عيشتلا جاورو ؛ةفالخلا زكرم نع مق دعبل ًايعيبط ًارمأ
 مامإلاحدمو ةعيشللًاجلماهلعج امم اهيف

 . مهتديقع دييأت ىلع لدي مق ةعيشل مدع قداصلا

 لاق هنأ القط قداصلا مامإلا نع ىرخأ ةياور يفو



 مت

 وه ًامرح انل َّنِإو» اهريغ يفو «انتعيش دلبو اندلب مق"
 ةعيشلا نم بلط امك «انراصنأ مق لهأ» ًاضيأو «مق ةدلب

 نتف عويش دنع امهيحاونو مقو ةفوكلا ىلإ اوهجوتي نأ

 ةياور تربتعاو «انيلاومو انتعيش مق يف» نأل سابعلا ينب

 .؟ةريغص ةفوكا مق ىرخأ

 مق لهأ ةقالع نأ ىرخأ تاياور نم دافتسيو

 نأ لقن دقف .نامزلا رورم عم دادزت تناك كن ةمئألاب

 مق يتنيدم لهأ ىلإ ةلاسر بتك ِةلئظ يركسعلا مامإلا
 .ةيهلإلا ةيادهلاب مهل اعدو «ةبآو

 ةلاسر ىلع نع داوجلا مامإلا باوج يفو

 ءمق لهأ ةنحم ىلع هعالطا اهيف ركذي (رايزهم نب يلع)
 .ةنحملا نم صالخلاب مهل وعديو

 مامإلا بئان (حور نب نيسحلا)نأ لقنو

 ركذ مق ءاهقف نم عمج ىلإ ةلاسر بتك ْدِلَظ ةجحلا
 ءاهب مهءارآ اونراقي نأ مهنم بلطو ءرومأ ةدع اهيف

 لديو .ةيئزج ةلأسم يف الإ اهنوفلاخي ال مهنأ هيلع اودرف
 . لماك لكشب ةمئألا عم مهقيسنت ىلع حوضوب كلذ

 اوناك مق يلاهأ نأ ىرخأ تاياور نم دافتسيو

 مهنأ ًاضيأ ءاجر . ةلئل اضرلا مامإلا ءاقلل نوددرتي

 ين ءاجو . هلكت ةمئألا ىلإ سمخلاب ثعب نم لوأ

 لقن دقو .«نيدلا عاضل نويمقلا الول» ىرخأ ةياور

 يمقلا هللا دبع ءانبأ ءيجم لوح تاياور ةدع يشكلا

 . ؛ئظ قداصلا مامإلا ءاقلل (ىسيعو نارمع)

 نييفارغجلاو نيخرؤملا مالك - ب

 مالك وه نييمقلا عيشت ىلع رخآلا دهاشلا

 (ينيوزقلا) بتك دقف «مق لهأ دئاقع لوح نييفارغجلا

 (ًادج ةيلاغ ةعيش اهلهأ) ةينيدلا مق لهأ ةديقع لوح

 ةصق لقنيو .يدئاقعلا عيشتلل لمعتسي ريبعتلا اذه ناكو

 .اهيف ةعيشلا ريغ نم صخش يأ دوجو مدع ديفت

 .ةالغلا ةعيشلاب مق لهأ فصو ًاضيأ (يسدقملا)و

 نم مه مق يلاهأ عيمج نأ بتك ًاضيأ (يخلبلا)و

 . برعلا نم مهبلغأو ؛ةعيشلا

 ضف

 ىلع بلاغلا بهذملا نأ هرودب بتك (لقوح نبا)و

 «ةعيشلا نم مه مق لهأ عيمج نأو «عيشتلا وه مق

 .ةيسرافلا مهتغلو «دحأب نوعدخي ال مهنأو

 ةعيشلا نم مق لهأ نأ بتك (ها/١٠) يفوتسملاو

 . بصعتلا ةياغب مهو ةيرشع ينثالا

 مق لهأ بهذم نأ ىرخأ ةيخيرات ةياور تركذ دقو
 .(ضفرلا) وه

 «نادعس نب هللا دبع نأ (ءادفلا وبأ) بتكو

 مق ةئيدم اونب دق نيرخآو ميعنو ءقاحسإو ءصوحألاو
 يذلا وه نادعس نب هللا دبع نب ىسوم نأو «ه87 ماع

 دودح) فلؤم راشأو .رايدلا كلت يف عيشتلا رهظأ

 (هللا رون يضاقلا) بتكو .مق يلاهأ عيشت ىلإ (ملاعلا

 ةلمج نمو ةميرك ةدلبو ةميظع ةنيدم مق ةدلب نأ ًاضيأ
 ريثك اهنم جرخت «نينمؤملل أراد ًامود تناك يتلا دالبلا

 .مهيدهتجمو مهلضافأو ةيمامإلا ةعيشلا رباكأ نم

 ىدحإ يه مق ةئيدم نأ ًاضيأ (زتيم مدآ) ركذو
 ًاضيأ نيرخأتملا راثآ ىف دروو .ةمهملا ةيعيشلا ندملا

 ْ . كلذ لثم

 هذه ىلاهأ بهذم نأ ديفت ًافنآ ةدراولا تارابعلا نإ

 ربت عل اهلهأ بهذم نأ ًاضيأ ديفتو «عيشتلا وه ةنيدملا

 باّتكلا هديأاماذهو ءةفلتخملا نورقلا لاوط

 .ةيدامتملا نورقلا رم ىلع نوخرؤملاو

 ةرشابم هنهذ ىلإ ىعادتي .مق مسا عمسي نم لكف
 تعقوو «مقل ةلباقملا ةطقنلا ناهفصأ تناكو «ةعيشلا

 .ناهفصأ يلاهأل ملؤم مق مسا ناكو «تاهجاوم امهنيب

 ؟تنأ ةنيدم يأ نم :رخآ لأس .ًايناهفصأ ًالجر نأ لقني

 .نانسألا علقت يتلا ةنيدملا نم انأ :لجرلا هباجأف

 هباجأف .كلذ ىنعم نع هلأسو يناهفصألا بجعتف

 ءهآ تلق مق نم ينإ تلق ىتم ينأ كلذ ىنعم : لجرلا

 الإ يمق نم سيلف ؛«يبهذم ركذل ةجاح نم دعي ملو
 .يضفار الإ يمقلا ئّمسي الو « يعيش



 نفل

 ءافلخلاو مق

 كلذل ؛لماكلاب بهذملا ةيعيش مق ةئيدم تناك امل

 تناك كلذ ىلإ رطضت تناك املو «ءافلخلل عضخت مل

 .لاكشألا نم لكش يأب مهل اهتمواقم رهظت

 اوضرعتو ءًالماك جارخلا نودؤي ال مق لهأ ناكو

 بتكو .طوغضلاو ةيذألا ىلإ تارم ةدع كلذ ببسب

 نم مق لهأ نإ لاجملا اذه يف (مق خيرات) فلؤم

 عفد يف نوسعاقتيو «مهتالغ نودصحي «شيواردلا

 مهضرغو موقلا ةمه نإ فيضيو .هيف نونواهتيو جارخلا
 كاله ىلإ تارم ةدع ىدأ ام ؛جارخلا رسك يف ًامود

 «مهنولسري ءافلخلا ناك نيذلا ةالولا نأ ًاضيأ لقنو

 ببسب كلذ لعلو .«مق ةنيدم يف نوئكسي اونوكي مل
 .لعفلاب تعقو دق اثادحأ نأ ودبيو ءلتقلا نم مهفوخ

 مل مق ىلع هتيالو ماوعأ لاوط هنأ ةالولا دحأ لقنيف

 .اهلهأ نم ةأرما ىلإ رظني نأ ؤرجي
 شيجلا اوهجاو مق لهأ نأ يخيرات ربخ يف ءاجو

 ىلإ مكحلا لوحت ةرتف يف هدي ىلع اومزهو «يومألا
 ةجيتن نم نينئمطم اونوكي مل مهنأل ؛نييسابعلا
 . ىلإ مأ نييولعلا ىلإ رمألا لوؤيس لهو «ةهجاوملا
 . نييسابعلا

 يف مهريغ نع نوفلتخي اوناك مهنأ رخآ ربخ ركذو
 .اهيف نورصقي اوناكو (ناطلسلا ةعاط) ةلأسم

 لهأل نيداعم ةالو نوراتخي ءافلخلا ناكو

 .تيبلا لهأل ًادانع مق رمأ مهنولويف ك6 تيبلا

 نأ لقنف .كلذ هاجت لعف ةدر نورهظي مق لهأ ناكو

 ضعب دوهع لالخ مكاحلا ةعاط نع اوعنتما مق لهأ

 لسري نم لك نوهجاوي اوناكو «نييسابعلا ءافلخلا

 نادمح نب ةلودلا رصان ريمألا لسرأ ىتح .مهمكحيل

 ءمق يحاون ىلإ لصو املف ايعيش ناكو ءمهيلع ايلاو

 . فحتلاو ايادهلاب نيلمحم هلابقتسال اهنايعأ جرخ

 مقو نويبلاطلا

 هنم دشأو نويومألا ءافلخلا هسرام يذلا طغضلا نإ

 مت

 وحن ءوجللا ىلع مهربجأ نييبلاطلا ىلع نويسابعلا
 ىلإ لامشلا نم ةفلتخم ةيناريإ ندم ىلإ اووأف ؛قرشملا
 ددع اهيلإ أجل ًاندم ندملا كلت نيب نم ناكو «بونجلا

 ةنيدم ندملا كلت نيب نم ناكو ءاهيف ةيصوصخل ربكأ

 ةيعيشلا اهتديقعب مق لبقتست نأ يعيبطلا نمو .مق

 .ردص ةباحرب نييبلاطلا

 ربكأ نامضت اتناك نيتنيدم نأ (يراسنوخلا) لقنو

 ةنيدم :امهو .مهدافحأو ةمئألا ءانبأ نفاذم نم ددع

 ندم يف مهل رباقم دوجو مغر كلذو .مق ةنيدمو يرلا
 .ناشاكو ناهفصأو زاريش : لثم ىرخأ

 تنب ةمطاف) ةديسلا نأ ةجرد ىلإ مق ةيمهأ تناكو

 ىلإ ةهجوتم تناك امدنع كهل (رفعج نب ىسوم
 ىتلا ةفاسملا نع تلأسف (هواس) ىف تضرم ؛ناسارخ

 ةرتلع اهنع دعيت اهنأ اهوباجأق هنن ةيرالم نع اهليعتت

 يف مق يف تلحو «مق ىلإ اهولقني نأ تبلطف .خسارف
 .(يرعشألا دعس نب جرزخ نب ىسوم) راد

 ناونع مق ةنيدم يف ةيولع ةيصخش لولح ناكو
 «ًاريثك نييولعلا نوبحي اوناك نيذلا ةعيشلا اهيلاهأل ةّرسم

 لصح امدنعف .ةقالعب مهيلإ يمتني نم لك نوبحي لب

 هل ةحنم مغ اضرلا مامإلا ةبج ىلع (يعازخلا لبعد)

 لهأ هعدي مل «ةبجلا هعمو مق ىلإ مدقو «هراعشأ ىلع
 .هنم اهوذخأ ىتح مق

 مق خيرات فلؤم نود امدنع (ه7806) ماع ىتحو

 نم رفعج نب ىسوم تنب ةمطاف ةربقم دنع نكي مل هباتك

 نأ يزارلا لقنيو .نييولعلل أربق نيرشع ىوس روبق
 ىسوم تنب ةمطاف ربق نوروزي اوناك ةماعلاو ةصاخلا

 نويعفاشلاو نويفنحلا ءارمألاو كولملا ناكو «مظاكلا

 .اهب هللا ىلإ نوبرقتيو ءاهتبرت نوروزي

 ةعيشلا ءاملعلاو مق

 ىلإ ىدأ هلكت ةمئألاب ةنيدملا هذه ماحتلا نإ

 رابك ضعب ناكو ءاهيف كلغ تيبلا لهأ مولع راشتنا
 دبع نب سنوي :لثم نييمقلا نم ةمئألا باحصأ
 ةنيدم ذوفن رسحنا امدنعو .مدآ نب ايركزو نمحرلا



 مق

 لهأ ثيداحأ تلقتنا ءيعيش يزكرم لوأك ةفوكلا

 الفحم ةنيدملا هذه تحضأو مق ىلإ دكت تيبلا

 ديعس نب نيسحلا) نأ دجن كلذل .ةعيشلا نيثدحملل

 مق ىلإ اهنمو «زاوهألا ىلإ اوهجوت دق هاخأو (يزاوهألا
 . مهلاثمأ نم ةريثك جذامن كانهو

 اذل «مولعلا كلتل ةجاحب اوناك مهرودب مق لهأو

 ءيجملا مهنم اوبلطو «ةعيشلا ءاملع وحن اوهجوت دقف

 ىلإ هجوت دق ناكو «روهشملا (تاراغلا) باتك

 ليمي ناك هنكل ءمق ىلإ ءيجملا هنم اوبلطف «ناهفصأ

 جّوريل ٠ عيشتلا ريغب اهراهتشال ناهفصأ يف ءاقبلا ىلإ

 ةئيدم نم اوناك نيروهشملا ةعيشلا ءاملع نم ريثكو

 (يمقلا هيوباب نبا) مهنمو ءاهيف اوملعتو اوؤشن وأ ءمق

 ءهرصع يف نييمقلا خيش) يشاجنلا هربتعا يذلا

 .(مههيقفو مهمدقتمو

 ةعيشلا ءاملع ةلمج نم وه ًاضيأ قودصلا خيشلا
 رابتعا باتكلا دحأ لواح دقو .مق نم نيفورعملا

 ضعب لالخ نم نييمق يسوطلا خيشلاو ينيلكلا

 نأ تبثيل بوشارهش نبال ريباعت نم دافتساو تاليوأتلا

 ًائيش تبغت ال كلت هلاوقأ نكل .يمق ًاضيأ ديفملا خيشلا

 لواح دحاو لك نأ نم هسفن فلؤملا هلاق ام ىوس

 ملو ؛ةنسلا هذه لجرلا عبتا دقو .هتنيدم ىلإ مهتبسن

 .ةيلالدتسا ةغبص هتسارد ءاطعإ لواحي

 تناك مق ةنيدم نأ هب ملسملا نم هنإ لاح يأ ىلع

 نوعقوتي نورخآلا ناكو .ةعيشلا نيثدحملل الفحم

 نومأملاف .اهيف كت تيبلا لهأ ثيداحأ ىلع روثعلا

 نأ ماع سلجم يف (يمقلا تلص نب نايرلا) نم بلطي

 «كلذ لعفيف « ثق يلع لضف يف ثيداحأ يوري
 اذه يف نومأملا هعمس امم لضفأ ثيداحأ لقني ال هنكل

 لهأ لعجأ نأ تممه دقل) :نومأملا لوقيو .لاجملا

 .(يراثدو يراعش مق

 ضحا

 اوناك مق ءاملع نأ ةيخيراتلا تاياررلا ضعب ديفتو

 «كلذ ىف نوددشتي اوناكو «ةيلاغملا دئاقعلا نوضفري

 ماع يفد :اناحا: تراضتلا خلا ند رثكا يلع او رظرب

 ناك يذلا (ىسيع نب دمحم نب دمحأ) ماق (ه71؟5)

 نم ةاورلا نم ددع يفنب ماق «نيفورعملا مق يثدحم نم

 هيأر رّيغ ةدم دعب هنكل .ةيلاغم تاياورل مهلقن مرجب مق

 نب نمحرلا دبع :نيدعبملا كئلوأ نمو .مهضعب يف

 دمحأ داع يذلا «يفريصلا يفوكلا مساقلا وبأو دامح

 ناكو .هتزانج عييشت يف كراشو ءهيلإ رذتعاف

 .ًاضيأ ولغلاب ًامهتم (يمقلا رفعج وبأ ةمورأ نب دمحم)

 نب دمحأ)و (ىسوم نب دمحم) كئلوأ ةلمج نمو

 نيروهشملا نيثدحملا دحأ (يقربلا دلاخ نب دمحم

 دقو .دعب اميف اهيلإ داع مث ءمق نع اودعبأ نمم ةعيشلا

 ناكو «ءفغعضو ولغلاب (يناذمهلا ىسيع نب دمحم) مهتا

 مق نع نيدعبملا نيب نم (ررحملا هللادبع نب نيسحلا)

 لقتنا مث ءمق نع دعبأ (دايز نب لهس) كلذكو .ًاضيأ

 ةبسنلاب الإ اهب ذخؤي مل فيعاضتلا هذه نكل . يرلا ىلإ

 .ًاضيأ ىرخأ قرط نم مهنأشب فيعضت ردص نمل

 هيبشتلاب نييمقلا ضعب مهتا (يمزراوخلا) ًالثمف
 تاياور ضعب مهلقن ىلع اذه همكح يف ادمتعم

 هيلع بلاغلا) نأ (ناشاك) نع درو امك «ةهبشملا

 ثيداحألا كلت ىلع مهدامتعا ىلإ ًادانتسا (وشحلا

 انرظن اذإ نكل .ناهباشتم تاماهتالا ناذه .اهرهاوظو

 دوجوب ءاعدالا نأ حضتي «ةالغلا هاجت نييمقلا ددشت ىلإ

 .بذاك ءاعدا وه مق يف (ةيبارغلا) ةقرف

 قطانملا رئاس ىلع مق عيشت ريثأت

 ةطيحملا ندملا رئاسل ةينيدلا دئاقعلا ىلإ انرظن اذإ

 كلت ىلإ مق نم ىرس دق عيشتلا نأ حوضوب ودبي «مقب
 .مق ةنيدم ءاملع ةوق سدحلا اذه رزاؤيو ؛ندملا

 ًاليم لمحت يتلا ندملا نم (هبآ) وأ .(هوآ) ةنيدمف

 يلاهأ عم ةمئاد ةهجاوم يف اوناك كلذل ءأديدش ًايعيش

 .ةعيشلا ريغ نيبصعتملا نم اوناك نيذلا (هواس)



 نيف

 ريغ نم مه (هواس) لهأ نأ (يفوتسملا) بتكو

 نم مه اهب ةطيحملا ىرقلا عيمج يلاهأ نكل «ةعيشلا

 . ةعيشلا

 (هبآ) يلاهأ نم ةأرما نأ يسوطلا خيشلا لقنو

 مساقلا وبأ) ىلإ اهلام نم رانيد ةئامثالث مّلست نأ تبلط

 هتملسو هيلإ تتأ اذل «ةرشابمو ًايصخش (حور نبا
 ناك هرودب هع يركسعلا نسحلا مامإلاو .لاملا

 . (هبآ) لهأب متهي

 لقن ثيح «ناشاك ةنيدم ًاضيأ ندملا كلت نمو

 بتكو . (ًأدج ةيلاغ ةيمامإ ةعيش اهلهأ) نأ ينيوزقلا

 يفوتسملاو .(ةيمامإ ةعيش مهلك اهلهأ) نأ (يومحلا»

 ءامكحلا نم مهرثكأو «ةعيشلا نم اهلهأ) نأ بتك ًاضيأ

 . (مهنيب ءالهجلا دوجو ردنيو «عبطلا ءافطلو

 اهلهأو «ناشاك يحاون يف ةريبك ةيرق يه (داباهم)و
 . ةعيشلا نم

 ناكو ءمقب ةطيحملا قطانملا نم ًاضيأ (ناهارف)

 0 ) مهنع يفوتسملا بتك ثيح ةعيشلا نم اهلهأ

 .(ًادج نوبصعتمو «ةيرشع ينثالا ةعيشلا نم اهلهأو

 نم يه (سربط) ًانايحأ ئّمست يتلا (شرفت)
 نع !ةعيشلا نم اهناكسو مكي ةظيحملا نطاقفلا
 ىلع مهو «نويرشع انا ةعيش اهلهأ) مهنع يفوتسملا
 (نادلبلا ةأرم) نع لقنو (مايألا ميدق ذنم كاذ مهبهذم

 نإ لاقيو (نيينيسحلا ةداسلا نم شرفت ناكس مظعم) نأ

 زاجحلا نم نيمداق اهيلإ اورجاه دق اوناك ةداسلا ءالؤه

 ةطيحملا لابجلا يف رشتنا يذلا عيشتلا نأ دقتعيو

 . مق عيشتب ارثأت ناك نادمه ىلإ مق فارطأب

 نايرفعيج لوسر

 راهدنق

 «ةميدقلا خيراتلا بتك يف ركذ راهدنقل دجوي ال

 اذكو .ةريخألا تارتفلا يف رهتشا ديدج مسا هنأ ودبيو

 يفو .اضيأ مالسإلا لبق ام ةيخيراتلا قئاثولا يف دري مل

 نيخرؤملا نم ريبكلا ددعلا ثيح ةيمالسإلا روصعلا

 راهدنق

 ىتح وأ ةبصق وأ ةنيدم نع ركذ دري مل «نييفارغجلاو

 امدنعو .ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف ءمسالا اذهب ةيحان

 يدوعسملاك برعلا نييفارغجلا ضعب تاباتك يف دري
 يف ىرخأ ةنيدم اهب نودصقي مهنإف يبوقعيلاو يرذالبلاو

 نم ءاج دايز نب دابع نإ  ًالثم  يرذالبلا لوقيو

 .هومرهو هوذص يلاهألا نأو راهدنق ىلإ ناتسجس

 راهدنق ىلإ ةراشإ تدرو ءًاضيأ ناتسيس خيرات يفو

 «برغملا ىلإ قرشملا نم ملاعلا دودح» باتك يفو

 راهدنق» :لوقيو .اهندمو دنهلا ةيحان نع هثيدح نمض

 نع هثيدح دنع امأ .«معنلا ةروفوم ةميظع ةنيدم

 .«(راهدنق» مساأب ةنيدم

 ةقطنم نع نوثدحتي امدنع ءنورخآو يرخطصإلا

 يهو .اهيف ةيسيئرلا ةنيدملا نوركذي مهنإف (جخرلا)
 ىف ىمست تناكو (راهدنق» ب مويلا ةموسوملا ةنيدملا

 يتواره مساب تيدوريه اهركذو .(ةيزوك) قباسلا
 . (زخارآ) اهنومّسي نوينانويلا ناكو . (8132310218)

 اهنع ثدحتيف (ياوكيتنأ انايرآ) هباتك يف نوسلو امأ

 :وحنلا اذهب

 هيزوكارأ نإ :لوقي هنإف (سوميلطب) ءارآب انذخأ ول

 قرشلا نمو «(نزيم ايوراي) لابج لامشلا نم اهذحت

 نمو «(انايجنارد) ميلقإ برغلا نمو ءدنهلا دالب
 نايتوب لابج نع اهلصفت ىتلا «ايشوردك» بونجلا

 . (8معاتمم)

 اهركذي يتلا ندملا نيب هنإ :ًاضيأ نوسلو فيضيو

 نرتقي يتلا «ةيرزرازكلا :ةيالولا اذه يف سوميلطب

 ىلع ةنيدملا عوقوو .ةيلاحلا «راهدنق» ب ةداع اهركذ

 اذه نكل .كشلا هيلإ قرطتي ال رمأ اينودقم قيرط
 ةيردنزكلا ىلإ ودبي (راهدنك) وأ ,(راهدنق) يأ ءمسالا

 يف - (لنور) لوقي امك  اهتمصاعو .ًاهبشو أبرق رثكأ



 دئاقعلا دعاوق

 امك (80ط1ةز) جاك هور يف وأ (4اهاعطةز) جخورلا

 .دروفلو كلذ ركذي

 جخورلا يبرعلا مسالا نإ تيركج لوقي
 مل لقوح نبا راثآ يفو . ةينانويلا نم قتشم (41هاعطهز)

 ةفاسم ىلع ةنيدم دوجو ىلإ ريشي هنكل ؛ ةملكلا هذه درت

 (جحور) وأ (هحور) اهاعد ةنزغ نم ًالزنم ٠١

 ال هنأ قحلاو  جخر تناك اهلعلو ؛ (18هطه!هطقز)

 وأ جخرلا امأ .جخر الو جخورلا مساب ال ةنيدمل دوجو

 امك ءذخر ةبصق نم برقلاب ةلقتسم ةيحانف (ذخر)

 .برغملا ىلإ قرشملا نم ملاعلا دودح بحاص بتكي
 درو ذخر وأ ذخرلا وأ جخرلا ةيالو مسا نأ ظحالي امك

 .ًاريثك «ةيخيراتلا بتكلا رئاس يف

 : مسالا اذه ءاج نيأ نم نآلا رئل

 نم قتشم راهدنق مسا نأ دقتعي نيخرؤملا ضعب

 ردنكسإلا لصو امدنع هنإ نولوقيو ءردنكسإلا مسا
  ىنب 2م .ق "59 ماع يف ةيزوكاراب ىلإ ينودقملا

 :اهامس هشيجل ةيماحو ةيركسع ةعلق  هتداعك

 نيخرؤملا نم ةفئاطلا هذهو .(يزوهكارأ ةيردنزكلا)

 جردتو اهسفن ةيردنكسإلا يه راهدنق نأ ىلع نودكؤي

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهمسا

 راهدنق  رادنهك  ةيردنك - ةيردنكسإ -

 رثكأ ةيبعشلا ريطاسألا عم مجسني اذه نإف عبطلابو

 يتلا راهدنق ةنيدم لوح ةيقيقحتلا ةرظنلا عم قفتي امم

 .ينودقملا ردنكسإلا ىلإ اهءانب نوبسني

 ليلحتلا نم ىرجملا اذه يرجن نأ اندرأ ولو

 ىرخأ ةجيتن ىلإ لوصولا اننكمأ ؛ةيردنكسإلل يظفللا
 ناشلا اذهب انهنأ ةحار يعش ةياكح م نلشو اغيب
 :اهدافم

 (دنك) اهلصأو (دنق) نيتملك نم نوكتت راهدنق نإ

 ىنعتو (هرأ) اهلصأو (راه)و ءدبعلا ءام ىنعت ىتلا

 رحب يأ .دبعلا ءام عار راهدتق ست وكف رولا

 . بادنغرأ

 راهدنق يف ةماعلا لوقت بادنغرأ رحبب قلعتي اميفو

 فش

 لبج نم يقرشلا بونجلا ىلإ قباسلا يف يرجي ناك هنإ

 .ناكولت ةقطنم يف يئاوجنب رخآ يف

 ىلإ ليعب نويسليو روسقوربلا نأ ىلإ انريخأ دقو

 ًاضيأ (82110) ولليب نأ امك ءاراهدنكو راهدنق نيب هبشلا

 ينيصلا رئازلا نأل ؟؛نيرجاهملا ةطساوب ةيزوكارلا ىلإ

 مه ىف راهدتك لصو (5نمع-الاند) ناي غئاس

 راهدنك ىلع نييلاتفيلا موجه نإف : هتاركذم ىلإ ًادانتساو

 ضعب لحري نأ ىلإ ىدأ امم ءرصعلا كلذ يف ناك

 ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةيزوكارأ ىلإ نييراهدنكلا

 ام نمض نورجاهملا لقني نأ كاذنآ ةداعلا تناكو

 اهيلإ لحر يتلا ةيزوكارأ عم ناك اذكهو .اهيف نولزني
 ًائيشف ًائيش تلوحت ىتلا راهدنك اهومسف ؛نويراهدنكلا

 دوجول رهظت مل اهترهش نكل .'«راهدنق» ىلإ كلذ دعب

 اذهلو .اهيلع تطغ «ةيمهأ اهنم رثكأ اهبرق ىرخأ ندم
 برعلا نييفارغجلاو نيخرؤملا بتك يف اهل ًاركذ ىرن ال
 . ءامدقلا

 فصنو نرق نم رثكأ لبق راهدنق

 عقت .مسالا اذهب ناتسناغفأ يف ةيالو زكرم راهدنق

 طخو «ةقيقد ١١و ةجرد "5 ىلامشلا ضرعلا طخ ىلع

 ةمصاع تناك .ةقيقد "8و 5 55 يقرشلا لوطلا

 راح اهفيص ةنيدملاو .ناتنيصح ناتعلق اهل ناكو دالبلا

 يناثلاو ىلوألا نوناك ٌيَّرهش ءانثتساب لدتعم اهؤاتشو

 روهزلا ةرثكب ةروهشم يهو .ءاملا اهيف دمجتي ثيح
 . هكاوفلاو

 يذلا وه (بسارهل) نأ تاياورلا ضعب ديفتو

 رهام نك قرح تاررل فيل وكل رح ءاهاك
 ةريخألا ةيرظنلا نإف «لاح ةيأ ىلعو .ربكألا ردنكسإلا

 نولئاقلا نويبروألا نويفارغجلا هيلإ بهذ ام عم قفتت

 . ةيردنكسالا مساب ةقطنملا يف ةنيدم دوجوب



 انض

 يأ «نييئاجلغلا ءيجم ىتح تّلظ ةميدقلا راهدنقو

 ةعيدملا يكيوه نيس كلملا هيف نتي يللا نمرلا قع
 ْ . «دابآ نيسح» همسا لمحت يتلا ةديدجلا

 يناغفألا كلملا وه اهسسؤمف ةديدجلا راهدنق امأ

 وأ ١1767 ماع اهساسأ عضو يذلا ءاباب هاش دمحأ

 ناذهو .نادليلا فرشأب اهتعنو همساب اهامسو 14

 ناكو ةماعلا تادنتسملاو قئائولا ىف ناتبثم اناك نامسالا

 كاملا 112 وك يسن ناني عت

 راد اهنوك نم ءارعشلا اهيلع هقلطأ يذلا مسالا امأ

 . «راهدنق» ريغ أامسا يلاهألا فرعي ملو لاز دقف ر هرقلا

 .هسفن هاش دمحأ كلملا طيطختت نم ةنيدملا ةعلقو

 . تاهجلا لك نم اهطيحي رادجب اهلك ةنيدملا رّوسو امك

 مل كلذ نأ ريغ ءاهلوح ًاضيأ قدنخ رفح يوني ناكو

 هنبا لقن ىتح هاش دمحأ ةمصاع راهدنق تناكو

 .هدعب نم لباك ىلإ ةمصاعلا هاش روميت

 ماظنلا ةبيجع لكشلا ةليطتسم ةنيدم راهدنقو

 ضرع ءأدج ةليوط قاوسأ ةعبرأ اهيف . ءانبلاو بيترتلاو
 ةرودم ةحاس يف اهعيمج عطاقتت . .ًارتم 06 اهنم لك

 ةليمج تالحمب - ضرألا دنع  يهتنت ةبقب ةفوقسم

 يفو .ةعبرألا قاوسألا ىقتلم اهنأل (قوس راهج) ىمست

 .ةنيدملا جراخ ىلإ يهتنت [ةباوب] ةزاورد قوس لك ةياهن

 (قوس راهج) لباقي يذلا يلامشلا بناجلا ادعام

 . ةصاخ نيتاسبو ًاروصق لمشت يتلا ةنطلسلا ةرامعف

 ريخألا قوسلا ءانثتساب .قاوسألا هذه نإ لاقي

 تاذ  قباسلا يف تناك ؛ةنطلسلا ةرامع ىلإ يهتنملا

 طسو ىلإ ءاملا لصوت ةضيرع ريغ ةانقو ةرجشم عراوش
 .قوسلا

 راهج وأ ةعبرألا قاوسألا نم ةبعشتملا راهدنق ةقزأ

 طخ لكش ىلع ةفوصرم يهو ةضيرع تسيل قوس
 .ةمئاق ةيواز لكش ىلع رخآلا اهدحأ عطقي ميقتسم

 دجسملا اهلمجأ ةريثك قدانفو دجاسم راهدنق يف دجوتو

 دئاقعلا دعاوق

 الو ًاريبك سيل هنأ مغرو «ةنطلسلا ةرامع نم بيرقلا

 ثيح نم فصولاب ةريدج ةبقب زاتمي هنكل ادج اليمج

 . اهنييزت ىلعو اهيلع فورصملا شوقنلاو بهذلا

 سفنب ءاسملا ىتح حابصلا نم ةظتكم راهدنق ةقزأو

 ادع ام (رواشي) يف مهدجت نيذلا عانصلاو نيّينهملا

 يف ةديدع ةريبك تانازخب مهنع ضيعتسا نيذلا نيتاقسلا

 .سانلل ةحارلا رفوت ةلحم لك

 اهفقوأ ةريثك هكاوف نيتاسب راهدنق يحاوض يفو

 .ةيلقأ راهدنق يف مويلا ةعيشلاو .سانلا ةماعل اهباحصأ

 دئاقعلا دعاوق

 نيدلا ريصنل نومجرتملاو سراهفلا باحصأ صن

 دعاوق هل َّنأ ىسوطلا نسحلا نب دمحم نب دمحم

 ةدئاقعلا دعاوق باتك» ةيمستلا يف فالتخا عم دئاقعلا

 وأ ًاباتك هنوك وأ .«دئاقعلا دعاوق يف ةلاسر» وأ

 . ةلاسر

 ةددعتم ةيطخ خسن ةيكرتو ناريإ يف اهنم دجوي

 : اهمهأ

 يف ةئقَع اضرلا مامإلا ماقم ةبتكم ةخسن ١

 ربتعتو ه141/ ةنس مّرحم ١6 اهنم غارفلا خيرات «.دهشم

 .فلؤملا ةايح ىلإ اهبرقأو خسنلا مدقأ نم

 ١ - ةبتكملا سفن ىف نايرخأ ناتخسن .

 ىروشلا سلجم ةبتكم يف خسن ثالث

 .نارهط  يمالسإلا

 .رالاسهيس دجسم ةبتكم ىف ةخسن - 5

 خيرات نارهط ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا ةخسن 4

 .ه٠6١٠١ ةنس اهخسن نم غارفلا

 - حتافلا دمحم ناطلسلا ةبتكم يف ةخسن 5

 . ةيكرت

 - لوبمالسإ نويامه يارس ةبتكم يف ةخسن -ا/

 . ةيكرت

 باتك عم ةيرجحلا ةعابطلاب ترهظ دقف ةعابط امأ



 اموقلا

 ذاتسألا ةطساوب ىرخأ ةرمو «ةرم بصاونلا مازلإ

 ةفاضإ ريصنلا لئاسر نم ةعومجم عم ينارون هللا دبع

 . لصحملا صيخلت ىلإ

 ةصالخ ربتعت ةلاسرلا َّنِإف ءاهمجح رغص مغرو
 ةفسالفلاو ةيمالسإلا قرفلا ءارآ مهأل ةزكرم

 ينالخ ثحبم ىلإ ريشي ريصنلا دجن ثيح «نيملكتملاو

 ىلإ ام ايأر بسني وأ نيتنثا وأ ةدحاو ةملكب قيمع
 ىمادقلا نأش عجرم وأ ردصم ىلإ ةلاحإ امنود بهذم

 هزومرو هتاراشإ لحو هحرش ىلإ اعد امم «مهتافلؤم يف

 :ةفورعملا حورشلا نمو

 يبأ نيدلا نكر ديسلا فيلأت دعاوقلا حرش - ١

 ةبغرل ةيبلت هفلأ 7١7 ىفوتملا هاشفرش نب نسح دمحم
 . هجاوخلا ءانبأ دحأ

 ةمالعلل دئاقعلا دعاوق حرش دئاوفلا فشك - ؟

 عبط دقو نيققحملا رخف هدلو ةبغرل ةيبلت هفلأ يلحلا
 ديسلا حيحصتو مامتهاب ه1١71١ ةنس ةيرجحلا ةعابطلاب

 يشعرملا هللا ةيا ةبتكم تداعأو .ينيسحلا دمحم

 .وه امك تسفوألاب هتعابط (هدق) يفجنلا

 فيلأت دئاقعلا دعاوق حرش يف دقاعملا فشك -

 . يزارلا يصمحلا دومحم نب يلع نب يلع نب دومحم

 ةلاسرلا حرش يف ةيمالكلا دعاوقلا ريرحت  ؛

 كانهو يثوكنار يناليك ريمالم نب قازرلا دبعل ةيداقتعالا

 راثآو لاوحأ يف سردم يقت دمحم اهركذ ىرخأ حورش
 .يسوطلا نيدلا ريصن هجاوخ

 ةققحم اهعبطو مزاخ يلع خيشلا ةلاسرلا ققح دقو

 اموقلا

 نم لوأ نإ ليقو «نويدادغبلا نفلا اذه عرتخا

  هنكل يسابعلا رصانلا ةفيلخلا مسرب (ةطقن نبا) هعرتخا

 . ةطقن نبا لبق دجو  ةقيقحلا ىف

 .همساب رهتشا اذهلو «ًاريثك هب ىنغتي

 قفل

 «ةيفاقلاو نزولا يف ةيواستم اهنم ةثالث «لافقأ ةعبرأ

 لمهم نوكيو اهنم لوطأ  ثلاثلا لفقلا وهو  رخآلاو

 :لثم . ةيفاقلا

 ديصقلاة يب تنأو

 ؛ةثالثلا ءازجألا يف لوألا تيبلا يف ةيفاقلا نأ دجن

 ةيواستم (ديع ؛ديعس .ديدج) يه عبارلاو يناثلاو لوألا
 ءديرفلا) يهو يناثلا تيبلا يفاوق نم اهرظاني ام عم

 يف ثلاثلا ءزجلا ةيفاق اهنع فلتخت امنيب (ديصقلا ديحو

 لوألا تيبلا يف (انهم) يهو «نيتيبلا نيذه نم لك

 . يناثلا تيبلا يف (حقنم)و

 لافقأ ةثالث نم ةبكرم ىهف ةيناثلا ةروصلا امأو

 همربصلا قزألا ندقلا ةيقاقلا ةففعم نزلا فلكي

 لوق كلذ نم «ثالثلا نم رصقأ ىناثلا لفقلاو .ىناثلا

 ْ : نيدلا يفص

 ّيلإ لقنياهحرش هيكح مترص

 يلع شا انأف مكضرع متكته متنأ

 ٌيلإ وهام مكنوص ّيلع شا انأ

 يدي نم متجرخ متدر شي اوملعا اوروم

 مترص وهو - لوألا لفقلا نأ نيتيبلا نيذه يف ىرنف

 - ّيلإ لقني اهحرش وهو - يناثلا لفقلا نم رصقأ  هيكح

 متكته متنأ - وهو ثلاثلا لفقلا نم رصقأ هرودب وهو
 يف يفاوقلا نأ كلذك ىرنو  ّيلع شيا انأف مكضرع

 .هيكح) لوألا تيبلا يف يهو ةيواستم ةثالثلا لافقألا

 يهر يناثلا تيبلا يفاوق عم ًاضيأ ةقفتم يهو (ّيلع ءهّيلإ
 .(يدي ءّيلإ ءَيلع)



 نامل

 لتري ناك هنأل (اموقلا) مساب نفلا اذه يمس دقو

 ةياهن يف هب ينغتملا لوقيف روحسلا دنع ناضمر رهش يف

 اذه ىقبف «لزنملا بر هبني اروحسلل اموق» :تيب لك

 .مسالا

 ءماعتإلا ةاضاقمو ءاعدلاو حدملا :هيناعم تناكو

 باتعلاو دهزلاو لزغلا يف هب اومظن رثكو عاش نأ دعب مث

 .ىرخألا رعشلا ضارغأ رئاسو

 مئاق «نفلا اذه يف «ةديصفلا تايبأ نم تيب لكو

 ةديصقلا نم نيتيب يف يفاوقلا ريركت زوجي اذلو هتاذب

 .بيع يأ كلذ ىف نوكي نأ نود ةدحاولا

 اذه يف دئاصق سمخ ىيلحلا نيدلا يفص مظن دقو

 ةعبرألا لافقألا تاذ «ىلوألا ةروصلا نم نانثا ءنفلا

 :ةدحاو يف لوقي .نزولا ةيواستملا

 ديننا بعلا ئحت ارب نيمو

 ديدحلالثم بلقب

 تاذ ةيناثلا ةروصلا يف دئاصقلا هذه نم ةثالثو

 :ةديصقلا هذه اهنم «ةيواستملا ريغ ةثالثلا لافقألا

 كلآو كناوخإ نود كلام انك

 كلاؤس لوأولعجي هللا انتبلس

 كل ىتأ مهنم ىذألاو كلاتق اومار

 كلاتفناو كفارحنا انع عفن امو

 امهمظنو حدملا يف دئاصقلا هذه نم نانثاو

 اموقلا

 عرتخا يذلا ضرغلا وه اذه ءناضمر رهش يف روحسلل

 .لزغلا يف ةيقابلا ةثالثلاو  اموقلا  نفلا اذه هلجأ نم

 يذلا نفلا اذه طورش لك عبتا يفصلا نأ ظحالنو

 ىتح .اموقلا وعرتخمو ءارعشلا نم نومدقتملا هعضو

 :هلوقك «ةديصقلا نم نيتيب يف ةدحاولا ةيفاقلا راركت

 ديمجدم كردقة لازال

 ديدم كدوج للظو

 ىقوم تحربالو

 ديلولاىقوتامك

 ديع لك يف تلنزال

 كردقو ليوط كرمع

 ديدم كلضظو رفاو

 امهنيب سيلو «ديدم ةملك نيتيبلا نيذه يف ررك دقف

 روحسلل نيمئاصلا ظاقيإ يف اموقلا لمعتسي ناكو

 رصانلا ةفالخ يف لقتسم نفك هناكم يف ىوتسا دقو

 رصانلا ناكو ءه17177 ةنس ىفوتملا ءيضتسملا نب دمحأ

 لضفي امو ةنس لك يف ةيارج ةطقن نبال لعجو هل برطي
 دلو هل ناكو ءةطقن نبا يفوت املف «ماعنإلا نم هيلع

 فرعي نأ دارأو اهب ءانغلاو اموقلا مظن يف رهام ريغص

 كلذ رذعتف .هضورفم ىلع هيزجيل هدلاو تومب ةفيلخلا
 هدلاو عابتأ ذخأ مث ء.ناضمر رهش لوخد ىلإ ربصف هيلع

 ةرايطلا تحت رهشلا نم ةليل لوأ فقوو نيرحسملا نم

 برطو ةفيلخلا هيلإ ىغصأف قيقر توصب بونلا ىنغو

 :لاق اموقلا ىلإ لصو املف ؛هل
 تاداسلا ديس اي

 تاداع مركلاب كل

 ةطقن يبأ نبا انأ

 تام تنأ شيعت يبأو

 «هرضحتساو ءراصتخالا اذه هنم ةفيلخلا بجعأف

 .هيبأل ناك ام يفعض هل ضرفو ؛هيلع علخو



 سايقلا

 هنع ليق امم مدقأ ةيخيراتلا نفلا اذه روذج نكلو

 .نفلا اذه نم وه درب نب راشب نع يور اممف

 راشب برضب رمأ يدهملا يسابعلا ةفيلخلا نإ ليق
 لوقي ناكو «تام ىتح ةنيفس ىف ىقلأف ءًأطوس نيعبس

 نمقعلا يا يع كيلا 0 اجلا يزيع ةلاح ىف
 :لؤقي تبن ينارت

 درب نب راشب نإ

 ةنيفس يف ىمعأ سيت
 .اموقلا نف نم صنلا اذه نإ

 سايقلا
 ريغ ةرثك ءاهقفلا نيب رثك سايقلا لوح ثيدحلا

 فالخ عضوم ناكو «تادلجملا هنع تبتكو «ةفراعتم

 «ةعساو ةيهقف تارمث نم هيلع بترتي امل ارظنو «ريثك

 تاهجو فلتخم نيضراع هيف ثيدحلا ليطن نأ اناضتقا

 . ةنراقملا نم ساسأ ىلع اهتلدأو رظنلا

 . هفيرعت يف مهفالتخا اهنم انهجاوي ام لوأو

 :ًاحالطصاو ةغل سايقلا فيرعت

 بوشلا تسق هنمو ءريدقتلا» ةغللا يف سايقلا

 وأ ةحارج فصي رعاشلا لاق «هب هتردق ذإ عارذلاب
5 

 : ةجش

 ايهو داز وأ اهتيثغ تربدأ يساطنلا يسآلا اهساق اذإ

 .2'لاهموره

 درو امك «ةرات داهتجالاب مهحالطصا يف فرع دقو

 (9قحلا جارختسال دهجلا لذببو ؛يعفاشلا نع كلذ

 . ىرخأ

 الو نيعماج ريغ امهنأ نيفيرعتلا نيذه ىلع دريو

 ١116. ص .رظانملا ةنجو رظانلا ةضور 6

 .” ص ” ج «يدمآلل ماكحألا (؟)

 مو

 يلجلا سايقلا جورخلف نيعماج ريغ امهنوك امأ «نيعنام
 «مكحلا جارختسا يف هيف داهتجا الو دهج ال ذإ ءامهنع

 ةلدألا ةيقب يف رظنلا لوخدلف نيعنام ريغ امهنوك امأو
 نقف ميرشلا داعم نامه رعو. ةنكلاو «تانكلاك
 حلطصملا سايقلا نم تسيل اهنأ عم فيرعتلا اذه
 . ءيشب

 اهيف مالكلا ةلاطإ قحتست اال رئاظن نيفيرعتلا نيذهلو

 حورشلا ىلإ برقأ يهو .«فيرعتلا ةينف نع اهدعبل
 . يقطنملا دحلا ىلإ اهنم ةيظفللا

 ركب وبأ يضاقلا هركذ ام نفلا نم برقي يذلاو

 : هنأ نم ينالقابلا

 وأ ءامهل مكح تايثإ يف مولعم ىلع مولعم لمح»
 لوقي 7(ةفص وأ مكح نم امهنيب عماج رمأب امهنع هيفن
 )0م نيققحملا روهمج هراتخاو» :لوصحملا يف

 . يلازغلا هب هفرع ام هنم بيرقو

 لعل «تاقرافم ةدع فيرعتلا اذه ىلع تلجس دقو

 مكحلا نأل» رودلا موزل نم هيلع يدمآلا هدروأ ام اهمهأ

 سيلو ءاعامجإ سايقلا ىلع عرفتم اتابثإو ايفن عرفلا يف
 ىف نوكت ال ليلدلا ةجيعن نأل «سايقلا ىف ادكراونه

 ْ .227«عنتمملا رودلا نم 5 امل ليلدلا

 فوقوم عرفلل مكحلا تابثإ نأ وه ءرودلا بيرقتو

 مامت ىلع فوقوم سايقلا توبثو «سايقلا توبث ىلع

 نذإ وهف ءعرفلل مكحلا تابثإ هنمو «هيف ربتعا ام لك

 رركتملا طاقسإ عمو «عرفلل مكحلا تابثإ ىلع فوقوم

 ىلع فوقوم عرفلل مكحلا تابثإ نأ يه ةجيتنلا نوكت
 نأب رعشم فيرعتلا اذه نأ ىلع .«عرفلل مكحلا تابثإ

 نأ عم سايقلا جئاتن نم وه امنإ لصألا مكح تابثإ

 ضورفملاو عرفلا مكح تابثإ نم رثكأ لفكتي ال سايقلا

 نس يمد( لصالا كب رع رح عضل رمبص

 .198 ص ء«لوحفلا داشرإ )1( )١(
 .6© 6ص 7ج ؛ىفصتسملا ةيف]

 .عص 7ج ؛ماكحألا (5)



 نفض

 وه امك عرفلا يف مكحلا تابثإ ىلإ ليلدلا تاممتم

 . حضاو

 نباو يدمآلا نم لك لدع ؛هريغو. ببسلا اذهلو

 نع دعبأ فيراعت ىلإ فيرعتلا كلذ نع مامهلا
 ءاوتسالا نع» ةرابع هنأب يدمآلا هفرع دقف .تاذخاؤملا

 مكح نم ةطبنتسملا ةلعلا يف لصألاو عرفلا نيب

 لحم ةاواسم وه» هل مامهلا نبا فيرعتو :0'2لصألا

 مهف درجمب كردت ال يعرش هل مكح ةلع يف رخآل

 , 0«ةغللا

 تدرو ةماع ةذخاؤم نم نافيرعتلا ناذه ملس دقو

 هذه لاثمأ ؛هموهفم يف تذخأ يتلا فيراعتلا رثكأ ىلع

 عرفلا ىلع كمكح وأ ؛(هلصأل عرف ةيوست) ةملكلا

 ىلع عرفلا كلمح وأ «ءلصألا ىلع هب تمكح ام لثمب

 نع سايقلا دعبت يتلا ظافلألا نم كلذ هباش امو ءهلصأ

 ىلع عرفلا دهتجملا لمح نأ ةهادبل دهتجملل ًاليلد هنوك

 رهف سايقلا ءارجإ ديلو وه امنإ ءهل مكحلا تابثإو هلصأ

 هفيرعت يف ذخؤي فيكف «سايقلا لصأ نع ةبتر رخأتم
 ىلإ ةفاضإلاب ءاذه ؟حضاو هيف رودلا وأ فلخلا موزلو
 ةملك امهذخأ نكل . ةقباسلا تالاكشإلا نم امهتمالس

 ال نيفيرعتلا يف ةغللا درجم نم مهفت ًالوأ ةطبنتسملا
 ةلعلا صوصنم وأ يلجلا سايقلا هجارخإل هجو هل حضتي

 فيرعتلا يف نالخاد امهنأ عم سايقلا فيرعت نع
 سايقلا مسقيف كلذ دعب يتأي هسفن يدمآلاو ًاحالطصا

 . 7اهطبنتسمو ةلعلا صوصنم يأ . يفخو يلج ىلإ
 تالاكشإلا نم فيراعتلا ملسأ نأ انل ودبي يذلاو

 همكح ةلع يف هلصأل عرف ةاواسم» هنأ نم درو ام

 هحولصو ءةقباسلا تاذخاؤملا نم هتمالسل !ىعرشلا

 ةيعرشلا ماكحألا طابنتسال هتيجح ىلع ةلدألا ماكر دعب

 . هلم

 نم فيرعتلا اذه فالخ ذاتسألا ربتعي نأ بيرغلاو

 .4؛ص ”ج «ماكحألا )١(

 .؟ 75 ص .لوصولا ملس )0

 .7ص جا «ماكحألا عمجار ةه9]

 سايقلا

 وه امنإ فيرعتلا» نأب كلذ ًاللعم «تافيرعتلا دعبأ
 عرفلاو لصألا يواستو «سئاقلا اهيرجي يتلا ةيلمعلل
 هب دوصقملا سايقلا كلذكو هلمع نم سيل ةلعلا يف

 لصألا يواست درجم ىلإ ال عرفلا مكح ىلإ لوصولا
 . "7«ةلعلا يف عرفلاو

 ليلدلا نم طابنتسالا ةيلمع نوكت فيك يردأ امو

 رهاظلاو هنع ةبترلا يف ةرخأتم اهنأ عم هسفن ليلدلا يه

 ةيفيكب هيلع ليلدلا موهفم طالتخا هيلإ بهذ ام أشنم نأ

 مكح فاشكتساف ءامهنيب ةقرفتلا مدعو هنم ةدافتسالا

 نم ال ةلعلا يف ًاعقاو امهتاواسم نم نوكي امنإ عرفلا

 .اهيف امهل انتيوست

 حلصي ام نمض لخدي يذلا سايقلا يف هلك اذه

 . نيرخأتملا ىدل ثيدحلا هيلع رادي يذلا وهو ؛ةيليلدلل

 : سايقلا يف رخآ حالطصا

 ىلع هلامعتسا عاش «سايقلل رخآ حالطصا كانهو

 ةيعقاولا للعلا سامتلا :هاوحفو «ًاميدق يأرلا لهأ ةنسلأ

 ًاسايقم اهلعجو «لقعلا قيرط نم ةيعرشلا ماكحألل
 هللا مكح وهف اهقفاو امف ةيعيرشتلا صوصنلا ةحصل

 وأ ضفرلل ًاعضوم ناك اهفلاخ امو «هب ذخؤي يذلا

 . كيكشتلا

 تاريبعتلا لزنت «حالطصالا نم عونلا اذه ىلعو

 مكحلا كلذو سايقلل قفاوم مكحلا اذه نأ :ةعئاشلا

 . . .هل فلاخم

 ةيركف ةكرعم راثم ىنعملا اذهب سايقلا ناك دقو

 يبأو ةيئتلط قداصلا مامإلا دهع ىلع قاطنلا ةعساو

 هذه نم اهعضوم يف اهيلإ ةراشإلا يتأتسو ؛ةفينح
 بتك تفلأ حلطصملا اذه نم ساسأ ىلعو «ثيداحألا

 يأ سايقلل ةقفاوم اهماكحأ نأ نايبو ةيعرشلا نع عافدلل

 عرشلا يف سايقلا) ةلاسر يفو «ةيقطنملا للعلل ةقفاوم

 نكلو «كلذ ىلع لثم ةيميت نباو ميقلا نبال (يمالسإلا

 «نيرخأتملا ةنسلأ ىلع هلامعتسا لءاضت حلطصملا اذه

 .6١ص ؛هيف صن ال اميف عيرشتلا رداصم 6



 سايقلا

 ام ىلع الإ ًابلاغ قلطت ال سايقلا ةظفل تحبصأو
 ىنعملا رجهي نأ داكو ؛هل لوألا ىنعملا نم هانضرع

 ىلع بترتي امل هيلإ انرشأ امنإو ؛مهتنسلأ ىلع يناثلا
 نم ءنامزألا ربع ءاهانعمو (سايقلا) ةملكلا هذه خيرأت

 ةراشإلا يتأتس هتيجح يف ةشقانملا تالاجم يف تارمث

 .اهعضوم يف اهيلإ

 : سايقلا ناكرأ

 اهعازتنا نكمي «ةعبرأ ناكرأ لوألا هانعمب سايقللو

 : فيرعتلا سفن نم

 يذلا لحملا وهو :هيلع سيقملا وأ لصألا ١

 تطبنتسا وأ «هتلع ىلع صنو «ةعيرشلا يف همكح تبث
 . ةينآلا كلاسملا ىدحإب

 داري يذلا عوضوملا وهو :سيقملا وأ عرفلا - ؟

 ةلع يف لصألل هتكراشم قيرط نم همكح ةفرعم

 . مكحلا

 هلعج يذلا يعرشلا رابتعالا هب داريو :مكحلا

 . عرفلل ةريظن تابثإ بلطي يذلاو لصألا ىلع عراشلا

 ةهجلا لامجإلا وحن ىلع يهو :ةلعلا- 4

 يف اهيلع همكح عراشلا ىنب يتلا امهنيب ةكرتشملا

 . لصألا

 رمخلا تمرح :_ًالثم-عراشلا لاق اذإف

 راكسإلاو «همكح ةمرحلاو «ءلصأ رمخلاف ءاهراكسإل

 دقف «عرفلا وهو) ذيبنلا يف راكسإلا دجو اذإف ءاهتلع

 .سايقلاب هل ةمرحلا تتبث

 ىفاولاطأو طئارش ناكرألاهذهل اوركذ دقو

 اميف عوقولا نع ةياقولل ركذ امنإ اهرثكأو اهنع ثدحتلا
 اهضرع مهملا نم سيلو «ةدسافلا تاسايقلاب هومسأ

 ىه اهنأل ءاهتاسيالمو ةلعلاب اهنم لصتي ام ادع نآلا

 بسنألاف ءاهمدعو سايقلا ةيجح نع ثدحتلل قلطنملا

 .اهيلع مالكلا رصق

 ىلإ ضرعتلا نم دب ال اهيف ثيدحلا أدبن نأ لبقو
 . ليصفتلا وحن ىلع اهيلإ عجري امو ةلعلا ظفل نم دارملا

 ضف

 : ةلعلا فيرعت

 ظانمب ةلعلا ئلاؤغلاو ىسدقتملا نملك فرغ

 هذ :ةلوقن علا ناخب يلازغلا رسفو .0"2هكحلا

 ةمالع هبصنو هب هطانو هيلإ مكحلا عرشلا فاضأ

 نم مهضرغ نأ ملعي .فيرعتلا اذه نمو .2')(هيلع

 اهلولعم تبجوأ ام ينعأ ءيفسلفلا اهلولدم سيل ةلعلا

 ىضنقملا نم ةفلؤملا يهو ءاهنع فلختي ملو اهتاذل
 عراشلا هلعج ام اهنم مهضرغ لب «عناملا مدعو طرشلاو

 نأل» :هلوقب يلازغلا حرص اذهبو ءمكحلا ىلع ةمالع

 ىنعم امنإ ءاهتاذب مكحلا بجوت ال ةمالع ةيعرشلا ةلعلا

 نم عضو كلذو ةمالع اهايإ عراشلا بصن ؛ةلع اهنوك

 «ةمالعو ةرامإ اهنوك ىلإ مهضعب فاضأو :(")«عراشلا
 . مكحلا نيبو اهنيب ةبسانملا رابتعا

 ةمكح قيقحتل ةنظم نوكت نأ ةبسانملاب اودارأو

 هنأش نم ًامدعو ًادوجو اهب مكحلا طبر نأ يأ» مكحلا

 عفن بلج نم مكحلا عيرشتب عراشلا هدصق ام ققحي نأ

 .29«ررض عفد وأ

 :هلوقب ةلعلا فرغي نأ نييلوصألا ضعب لضف دقو

 ةمالع عراشلا هلعج يذلا طبضنملا رهاظلا فصولا» يه

 . ©*0(هل هتبسانم عم مكحلا ىلع

 فالخ اهامسأ ًارومأ فيرعتلا اذه نم اوعزتنا دقو

 ناكرألاب اهتيمست بسنألاو ءاهيلع قفتملا طئارشلاب
 : يهو ءاهديدحتو ةلعلا فيرعت يف ذخأ ام عامج اهنأل

 نم ةساحب ًاكردم يأ ؛ًارهاظ ًافصو نوكت نأ ١

 . عرفلا يف هفاشتكا نكميل ةرهاظلا ساوحلا

 دودحي ًاددحم يأ ءًأطبضنم ًافصو نوكي نأ - ؟

 . عرفلا يف اهدوجو نم ققحتلا نكمي ةنيعم

 .6 ص ”ج ؛«يفصتسملاو 2115ص ءرظانلا ةضور )0(

 .064ص ”ج ,«يفصتسملا (0)

 .لا ص ”ج «يفصتسملا (*)

 .الا/ ص «فالخل هقفلا لوصأ ملع (8)

 17١١. ص جا «مكحلا ثحابم )(



 انني

 نأ هتبسانم ىنعمو «ءًابسانم ًافصو نوكي نأ ”

 .مكحلا ةمكح قيقحتل ةنظم نوكي

 :وهو ًاعبار ًارمأ كلذ ىلإ اوفاضأو

 ءلصألا ىلع ًارصاق فصولا نوكي ال نأ 5

 يأر نمو ؛مهنيب فالخل ًاعضوم ناك ريخألا اذهو

 اعضوم نوكي نأ ىغبني ال هنأ هعم قحلاو  فالخ

 تناك اذإ الإ سايقلل ًاساسأ ةلعلا نوكت ال هنألا» فالخل

0 

 اولواح .فيرعتلا نم ةعزتنملا طورشلا هذهبو

 ال امم اهنأل «سايقلل ىرجم اهنوك نع تادابعلا ءاصقإ

 مايأ ددعو ؛ةالص لك تاعكر ددعك لقعلاب اهللع كردت

 اهباوقحلأ امك «تادابعلا نم امهريغو ءمايصلا

 فذقو «ىنزلا ىف دلجلا ددعك ةردقملا تابوقعلا

 ًامسق نأ دعب اميف حضتيسو . . .اذكهو :7"©2تانصحملا

 نع ًاعنم نيرخأتملا ةنسلأ ىلع ذختا امنإ دويقلا هذه نم

 .اهريغو تادابعلا ىف ىتح للعلا

 اوضرع ام ضرعن «ةلعلا نم دارملا ديدحت ةدايزلو

 طرشلاو ةمكحلاو ببسلا نيبو اهنيب ةقرفتلا نم هركذل

 «نييلوصألا ةنسلأ ىلع لامعتسالا ةعئاش ظافلأ يهو

 نم ءيشب اهنم لكل انضرع اذإ اهنيب قرفلا حضتيو
 .ديدحتلا

 :ببسلا فيرعت

 ةرامإ عراشلا هلعج طبضنم رهاظ ىنعم وه»و

 لخأ مدعل ةلعلا نم معأ ىنعملا اذهب وهو (9:مكحلل

 هنيب سيل امب ببسلا مهضعب ديقو «هفيرعت يف ةبسانملا
 «ةلعلل ًائيابم نوكيف «ةرهاظ ةبسانم ببسملا نيبو

 ضعبو) :فاللخ لوقي «نافدارتم امهنإ :ليقو

 رهاظلا رمألا نأب هببسو مكحلا ةلع نيب اوقرف نييلوصألا

 قيقحت هب هطبر نأش نم نأل هب مكحلا طبر يذلا

 ./ا/ ص «هقفلا لوصأ ملع )00(

 .؟ ١ص ؛يمالسإلا عيرشتلا رداصم )0

 17١6. ص ءمكحلا ثحابم ةيف]

 سايقلا

 قيقحتل ةنظم هنوك هجو لقعي ناك نإ  مكحلا ةمكح
 اذه هجو لقعي ال ناك نإو «مكحلا ةلع ىمسي ةمكحلا
 ناصر يدق ريش كسلا بيس ىمبس طابترألا
 هلردب ال لعملا هنآل هل ةلغالل هنوده تاحكإلا حيت
 ةمكحلا قيقحتل ةنظم هاوس نود رهشلا اذه نوك هجو

 ءاهبورغ وأ اهلاوز يأ سمشلا كولدو ءهموص باجيإل

 لك سيلو بيس ةلع لكف «ةالصلا ةماقإ باجيإل ببس

 ةلعلا يظفل نيب اوقرفي مل نييلوصألا ضعبو ةلع ببس
 نيرسلا ني اهردكر ئكلا ةقرفعلا ةدهو 7 يويفلاو

 اهيلع كلذ دعب هعيرفتف ءامهنيب نيابتلا ىلإ يهتنت ةلعلاو
 نوكب يأ «ةلع ببس لك سيلو ببس ةلع لكف» : هلوقب
 .هجو هل حضتي ال قلطملا مومعلا يه امهنيب ةبسنلا

 : ةمكحلا فيرعت

 عيرشت نم عراشلل ةدوصقملا ةحلصملا يهاو

 عفدو عفن بلج نم عراشلا هيلإ دصق ام» يأ (")«مكحلا
 ديق اهيف دخلا ةلعلا:نآ ةلعلا نيبو اهتيب قرافلاو ")(ررض

 مل اذلو ءديقلا كلذ اهيف ذخؤي مل ةمكحلاو طابضنالا

 اهعم مكحلا ردي ملو همكح ىلع ةرامإ عراشلا اهلعجي

 امهيفيرعت دودح يف ببسلاو ةلعلا فالخب امدعو ادوجو
 ْ اعلا

 : طرشلا فيرعت

 ام ىلإ ةفاضإلاب هفيرعت يف ذخأ دقف طرشلا امأ

 هوفرع يأ «طورشملا ىلإ ءاضفإلا مدع ببسلا يف ربتعا

 دوجو هيلع فقوتي يذلا طبضنملا رهاظلا فصولا» هنأب

 دوجول ءاضتقا ريغ نم يأ (؟7«هيلإ ءاضفإ ريغ نم ءيشلا
 طورشملا مادعنا مزلتسا نإو «هدوجو دنع طورشملا

 رودي مكحلا نأ امهنيبو هنيب قرافلا نوكيف همدع دنع

 ال هدوجو نإف ءطرشلا فالخب ًامدعو ًادوجو امهعم

 نإو ًادوجو هرادم رودي الف .ءطورشملا دوجو مزلتسي

 . طرشلا كلذ هيف ذخأ ام مادعنا همادعنا مزلتسا

 .45ص ؛يمالسإلا عيرشتلا رداصم مز (5) (1)
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 سايقلا

 : ةلعلا تاميسقت

 :ةبسانملا رابتعاب اهميسقت ١

 اهتبسانمل عراشلا رابتعا ثيح نم ةلعلا اومسق دقو

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ رابتعالا كلذ ةيعونو همدعو

 هربتعا يذلا وهو رثؤملا بسانملاب هومسأ ام-أ

 ةراشإ وأ ةحارص للدو «رابتعالا هوجو متأب ةلع عراشلا

 هنع أشن مكحلا نأ ىلغ لد عراشلا ماد اماو كلذ ىلع

 بسانملا نويلوصألا هامس اذهلو «هراثآ نم رثأ هنأو

 :فالخ لوقي .20:اهيلع صوصنملا ةلعلا وهو رثؤملا
 بسانملا ىلع سايقلا ءانب يف ءاملعلا نيب فالخ الو»

 ىنعم يف ًاسايق هيلع ءانب سايقلا نومسيو ءرثؤملا

 دري ام اهضقنيس فاالغملا مدع قىروعد نكلو (02لصألا

 الإ مهللا ءالصأ هب ذخألا مدع نم هريغو مزح نبا نع

 وهو «ةيعرشلا ةلدألا نم ليلدك سايقلاب نيذخألا

 .همالك رهاظ فالخ

 هربتعي ب مل يذلا وهو :مئالملا بسائملا_ب

 دق ناك نإو هيلع سيقملا يف همكحل ةلع هنيعب عراشلا

 ءرخآ صن يف مكحلا اذه سنج نم مكحل ةلع هربتعا

 الإ ةريغصلا ركبلا جوزي» ال لئاقلا ثيدحلاب هل اولثمو

 لمتشا ثيدحلا نأ سايقلا باحصأ يأر ىفف «اهيلو

 رغصلا وهو ليلعتلل حلاص امهنم لك نيفصو ىلع

 يف ةريغصلا ىلع يلولا ةيالو للع هنأ امبو «ةراكبلاو

 منا“ نك حايلا اوك اد يع يتلا اوتو ةبآ يف لاملا
 دق عراشلا ماد امو» . "24 بون ميت اوعدك اَدْشُ بْنَ

 ىلع ةيالولاو .لاملا ىلع ةيالولل ةلع رغصلا ربتعا

 هجوب جيوزتلا ىلع ةيالولل ةلع رغصلا ربتعا دق عراشلا

 نم ةريغصلا ركبلا ىلع ساقي اذهلو «رابتعالا هوجو نم

 وأ ةنونجملا يهو لقعلا صقن ةهج نم اهمكح يف
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 .5 :ةيآلا ءءاستلا ةروس (؟)

 نرخ

 اًديو "”ةريفصلا ةيعلا اضيأ اهيلع نتاقتو ةهوكعملا
 نأ ناكمإ عم ثيدحلا نم ةراكبلا ظفل ةلالد اوطقسأ

 عم اهعمج ىضتقم وه امك ليلعتلا نم ًاءزج نوكت

 «ريباعتلا هذه لاثمأ نم ليلعتلا ةدافتسا نكمأ ول رغصلا

 ةشقانملا مهت الف ءًايوربك ةلأسملا يف ةشقانملا يتأتسو

 ٠ :فرخعلا يف

 عراشلا ىغلأ يذلا وهو :ىغلملا بسانملا هج

 مكحلا ءانب نأ يأ» ةحلصملا قيقحت ةنظم هنأ عم هرابتعا

 ىلع ليلد لد نكلو ةحلصم ققحي نأ هنأش نم هيلع
 يعرشلا مكحلا ءانب عنمو بسانملا اذه رابتعا ءاغلإ

 نأب كولملا دحأ ىتفأ نم ىوتفب هل اولثمو :0"2هيلع
 مايص صوصخ وه ناضمر رهش راطفإ يف هترافك

 عيرشت نم بسانملا نأ دجو هنأل «نيعباتتم نيرهش

 راطفإلا يف نواهتلا نع اهباحصأ عدر تارافكلا

 ةرافكلا لاصخ ةيقب همهن ال كلملا اذه لثمو «ءيدمعلا

 قيقحتل ةبسانم رثكأ مايصلاب همازلإف «هيدل اهرصانع رفوتل
 يفاني جاتنتسالا اذه نكلو «عيرشتلا نم ةمكحلا ةنظم
 هقالطإب ىغلأ سدقملا عراشلا نأكف « رييختلا قالطإ

 «بسانملا اذه قشألاب ذخألاب هدييقت مدعو رييختلا

 .هايتفب يتفملا اذه اوبوصي مل كلذلو

 دهتجملل رهظي يذلا وهو : لسرملا بسانملا د

 نأ عمام ةحلصم ققحي نأ دب ال هيلع مكحلا ءانب نأ

 . ليلد اميأ هئاغلإ وأ هرابتعا ىلع مقي مل عراشلا

 .ةلعلا يف داهتجالا ميسقت - "

 : ةثالث ًاماسقأ ةلعلا يف داهتجالل اوركذ

 : طانملا قيقحت أ

 : نيعون ىلإ يسدقملا همسق دقو

 وأ اهيلع ًاقفتم ةيلكلا ةدعاقلا نوكت نأ» :امهالوأ

 0"2(2ءرفلا يف اهقيقحت يف دهتجيو اهيلع ًاصوصنم

 .45ص عيرشتلا رداصم )١(
 ." ص « عيرشتلا رداصم )0

 .اهدعب امو ١58 7ص ءرظانلا ةضور (0)
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 ءصنلاب مولعم وهو ةلبقلا يف داهتجالاب هل لثمو

 نيب نم ةلبقلا صيخشت يف نوكي امنإ داهتجالاو
 رادقمو ؛لدعلاو «مامإلا نييعت كلذكو «تاهجلا
 .اهوحنو تاقفنلا يف تايافكلا

 ,عامجإ وأ صنب هيف مكحلا ةلع فرع ام» :امهيناث

 لوق لثم هداهتجاب عرفلا يف اهدوجو دهتجملا نيبيف

 نيفاوطلا نم اهنأ سجنب تسيل اهنأ ةرهلا يف لَو يبنلا
 دهتجملا نيبيف «ةلع فاوطلا لعج تافوطلاو مكيلع

 اهريغو ةرأفلا نم تارشحلا يف فاوطلا دوجو هداهتجاب

 هب رفأ دق يلج سايق اذهف «ةراهطلا يف ةرهلاب اهقحليل

 .20)(سايقلا ركني نمم ةعامج

 ىلع نيملسملا قافتا عضوم نيعونلا نم لوألاو
 ال امم طانملا قيقحت ليبق نم هرابتعا نأ الإ ءهب ذخألا

 ماقم يف ًاداهتجا هنوك ىلع ديزي ال هنأل ءهجو هل فرعي

 وه سيلو «يوربكلا مكحلا عوضوم تايرغص صيخشت
 يف مظتنيل عرفلا يف لصألا ةلع صيخشت يف ًاداهتجا

 هل ودبي ال طانملا قيقحت نم ًامسق هدعفا «مسقلا اذه

 نم مسقلا اذه ىفنف كلذ دعب كردتسا دقلو ءهجو

 «هيلع قفتم اذه» نأل سايقلا نع طانملا قيقحت

 قابطنا دعب هليلعت بسنألاو ")«هيف فلتخم سايقلاو
 نم ريغي ال فالتخالاو قافتالا نأل هيلع سايقلا موهفم

 رس للع مث «هل اعستم اموهفم ناك اذإ ءايشألا عقاو

 لك ةورض نم اذه» نأب ودبي اميف هيلع قافتالا
 ردقو صخش لك ةلادع ىلع صيصنتلا نأل «ةعيرش

 عيمج نأ هدارم نأكو ."9(دجوي ال صاخشألا ةيافك

 ةيقيقحلا اياضقلا ليبس ىلع تدرو امنإ ةيعرشلا اياضقلا

 نييعتو صيخششت لفكتت الف «ةيجراخلا اياضقلا ال

 تاعوضوملا صيخشت كرتي امنإو ًاجراخ اهتاعوضوم
 نم ةلوعجملا دعاوقلاو قرطلاب مهسفنأ نيفلكملا ىلإ
 نيعت ال ةيضقلا نإ :ليق انه نمو «كلذل عراشلا لبق

 يذلا ليلدلاف «ةيقيقح ةيضق تناك اذإ ًاجراخ اهعوضوم

 .اهدعب امو ١4 ص ءرظاتلا ةضور (") ء(5) )١(

 سايقلا

 ًالثم ًانالف نأ كل نيعي ال «لداعلا فلخ ةالصلاب كرمأي

 .تاحضاولا نم اذهو لداع ريغ وأ لداع

 : طانملا حيقنت - ب

 هب نرتقتف هببس ىلإ مكحلا عراشلا فيضي نأ وهو»
 نع اهفذح بجيف ةفاضإلا ىف اهل لخدم ال فاصوأ

 يذلا يبارعألا ةصقب هل اولثمو 2"”«مكحلا عستيل رابتعالا

 ام :هل لاقف !هّللا لوسر اي تكله» : 6 يبنلل لاق

 :لاق ءناضمر راهن ىف ىلهأ ىلع تعقو :لاق ؟تعنص

 هير  ةيلوريعتللا دع اودافتسا ثيح «ةبقر قتعأ

 ةأرملا نوك يف الو «نيفلكملا عيمج هب اوقحلأف ًايبارعأ

 ةيصوصخ الو «ىنزلا هب اوقحلأف هلالهأ اهيلع عقو يتلا
 اوقحلأف هلهأ ىلع هيف عقو يذلا ناضمر رهش صوصخل

 تايصوصخلا نم كلانه ام ىلإ «مايصلا رهشأ عيمج هب

 . اهتيلخدم مدعب ملعي يتلا
 ةبسانم اهيضتقت امم اهلاثمأو تاميمعتلا هذهو

 تعقو ةنوئظم تاميمعت كانهو ءعوضوملاو مكحلا

 الف ءهل ةيصوصخ ال حاكنلا نأب لوقلاك .فالخلا عقوم

 ةيجح ىلع ةينبم يهو ءرطفم لك ىلإ ممعي نأ دب
 .نونظملا سايقلا

 : طانملا جرخت - ج

 نأ نود لحم يف مكح ىلع عراشلا صني نأ وهو»

 ممعيف ربلا يف ابرلا هميرحتك 7"2«ًالصأ طانمل ضرعتي
 نأ ةدافتسا ىوعدب هتلع طابنتسا قيرط نم ليكم لك ىلإ
 .اليكم هنوك وه ميرحتلا يف ةلعلا

 :ةلعلا كلاسم ميسقت -''

 ةفشاكلاو اهيلإ ةيضفملا قرطلا ةلعلا كلاسمب داريو

 ةحيحص :نيمسق ىلإ يلازغلا اهمسق دقو ءاهنع

 هتيجح وهو سايقلا ثحابم مهأ طابترال ًارظنو .ةدسافو

 أعبت اهنع ثدحتلا يف ايبسن ليطن نأ قحلا نم نإف ءاهب
 يف مهنم ريثكلا فلاخنس انك نإو نيثحابلا نم انقبس نمل

 .اهذعب امو ١14 ص ءرظانلا ةضور )00(

 ١. 17ص «رظانلا ةضور )0(



 سايقلا

 ضعب لخادت نم هيف اوعقو امل ًاداعبإ ثيدحلا جهن

 اهميسقت يف يلازغلا جهن انرثآ دقو .ضعب يف اهماسقأ

 تايصوصخ نم هب ءاج ام ةلمج ىف هفتقن مل نإو
 . ميظنت نم هيلع دج ام ةدجب اظافتحا

 نيمسق ىلإ ةلعلا كلسم يلازغلا مسق دقل

 .ةدسافو ةحيحص

 : ةحيحصلا كلاسملا

 : 2)ءاسقأ ةثالث ىلإ ةحيحصلا كلاسملا مسق

 ةيظفللا ةلدألل ةلولدم ةلعلا تناك ام :اهالوأ

 اهنم مسقلا اذه يف مظننيو
 ةلالد يأ ةيقباطملا ةلالدلاب اهيلع ًالاد ناك ام

 ءاهتاقتشمو ةلعلا ظفل ةلالدك اهانعم مامت ىلع ظفللا

 امم امهلكاش امو ءافلاو ماللاك ليلعتلا فورح ةلالدو

 وأ ىنعملا اذهل اهعضو ىلع ةاحنلا وأ نويوغللا صن

 كرتشملا يف ةنيعملا نئ هرقلا رفوت عم هيف اهلامعتسا

 مهفي نأ ىلع ًازاجم اهيف لمعتسا اميف ةفراصلا وأ ءاهنم

 اهرصق مدعو ؛ةيلعلا يف اهلالقتسا  ًاقالطإ وأ ًاصن -

 .اهعوضوم ىلع

 ىتلا ىهو «ةيمازتلالا ةلالدلاب ةلولدم تناك ام ب
 يأ ظفللا ةهعاشم ةرجمل يملا ىلإ اهنف يتهذلا لكك

 نمض لخديو صخألا ىنعملاب ًانيب اهيف مزاللا ناك ام

 : مسقلا اذه

 ناك ام وهو :ةيولوألا سايق وأ ةقفاوملا موهفم -
 يف هنم دكوأو ىروقأ عرفلاب مكحلل هيف عماجلا ءاضتقا

 نع يهنلا نم باتكلا يف درو ام هلاثمو .©"7لصألا

 ميرحتب يضاقلا (فأ امهل لقت الو) نيدلاولا نم ففأتلا

 .امهيلإ ةناهإلا هيجوتو ءامهبرض

 رصحلاو طرشلا ميهافمك :ةفلاخملا موهفم - "

 توبثل مزلتسملا اهتوبث ىلع ءانب ةياغلاو فصولاو
 ةلقتسم اهيف ةلعلا نأ مهفي نأ ةطيرش ءاهل ةيجحلا

 .اهدعب امو / ص 7”ج ٠ «ىفصتسملا )000(

 .417 ص 13ج «ةمكحملا ٠ نيناوقلا )0(

 انضددل

 يف انمهي يذلا وهو اهنم دارطالا دافتسيل ةيدعتمو
 جاتحي ال اهنم مكحلا يفن : ةدافتسا ناك نإو اذه انثيدح

 ىنعم وهو «ةيلعلا يف اهراصحنا تابثإ نم رثكأ ىلإ

 . ةفلاخملا موهفم يف اهروهظ

 ةدوصقملا ةلالدلا يهو» :ءاضتفالا ةلالد ٠"

 وأ ًالقع هتحصو مالكلا قدص فقوتي يتلا ملكتملل

 لعل ف ىودحتلا ةاعاذإ !0نيلعةنلارا اغيف

 فلخ ةالصلا زاوج «نئهرقلاب اهطئارش تلمكتساو

 اهدنعو «ىلب عراشلا هبيجيف ؟ةلادعلا يهأ لداعلا ملاعلا

 باوجلا اذه نم لداع لك ىلإ مكحلا ميمعت دافتسي

 . ةلعلا مومعب اذخأ

 ةدوصقملا ةلالدلا يهر :هيبنتلاو ءاميإلا ةلالد : 

 هتحص و هقدص فقوني ال مالكلا نأ الإ ءًاضيأ ملكتملل

 لوق اهلاثمو ءاهتدارإ مدع دعبتسي وأ عطقي امنإو ءاهيلع

 ًاسجنتم ءام تبرش :لاق نمل كمف رهط : ًالثم عراشلا

 لامعتسا وه ريهطتلا يف ةلعلا نأ هنم فشكتسي امم

 .مفلل ةيصوصخ الو سجنم هنأو سجنتملا

 ىنعملاب ةنيبلا ةلالدلاب ةلولدم نوكت ال نأ  ج

 معألا ىنعملاب ةنيبلا وأ «ةنيبلا ريغ ةلالدلاب لب ءصخألا

 نيب عمجلا نم ةلقتسملا ةرصحنملا ةلعلا دافتست نأك

 ةراشإلا ةلالدب عونلا اذه ىمسيو ءرشكأ وأ نيليلد

 .هحماسم نم ولخي ال ةلالد اهتيمستو

 ىلع ماسقألا هذه نيب لخادتلاو طلخلا عقو دقلو

 ام ليصفت يف لوخدلا مهي الو نيثحابلا رثكأ ةنسلأ

 . كلذ ىلع تارمث بترت مدعل ؛هيف اولخد

 دقعم ىلع ماق اذإ الإ كلذ عقي الو عامجإلا :اهيناث

 لالقتسالاو دارطالا اهنم مهف ةصاخ ةلعب للعم هل

 ةدرطملا ةلعلا سفن ىلع عامجإلا ماق وأ «ةيلعلاب

 نم يدعتلا» :ةمكحملا نيناوقلا يف لوقي ؛ةلقتسملا

 ىلإ همحل لكؤي ال ام لاوبأ نم كبوث لسغا :(ع)هلوق
 لوكأملاو دجسملا نع ةلازإلاو ندبلا لسغ بوجو

 )١( ءرفظملل هقفلا لوصأ ج١ ص١١8.
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 ةلع نأ ةدافتسا لجأل وه امنإ ءاهريغو بورشملاو

 بجيف عامجإلا هليلدو «؛ةساجنلا يه نع لسغلا بوجو
 . )«ةراهطلا هيف طرتشي ام لك يف هنع زارتحالا

 عاونأ يهو طابنتسالا قيرط نم اهتابثإ :اهشلاث
 : اهمهأ

 «رابتخالا ربسلاب داريو ءميسقتلاو ربسلا ةقيرط -أ
 ةلع نوكت نأ حلصت يتلا فاصوألا ضارعتسا ميسقتلابو

 . اهنيب ةلعلا ديدرتو لصألا يف

 ثحبي نأ هيلع دهتجملا نأ كلسملا اذه ةصالخو»

 ال ام دعيتسيو «لصألا يف ةدوجوملا فاصوألا يف

 بسح ةلع وه ام يقبتسيو ءاهنم ةلع نوكي نأ حصي
 ققحت ءاقبتسالاو داعبتسالا يف هيداهو هنظ ناحجر

 ًاطبضنم ًارهاظ ًافصو الإ يقبتسي ال ثيحب ةلعلا طورش

 . "7«رابتعالا عاونأ نم عونب ًاربتعم ًابسانم ًايدعتم
 يف نيدهتجملا لوقع توافتت كلسملا اذه يفو

 ليبس ىلعو ًاريبك ًافالتخا فلتختو طابنتسالا تالاجم

 ميرحتلا ليلعت يف بسانملا اوأر ةيفنحلا» نأ ىرن لاثملا

 ةيعفاشلاو . سنجلا داحتا عم ردقلا ةيوبرلا لاومألا يف

 توقلا هوأر ةيكلاملاو ءسنجلا داحتا عم معطلا هوأر

 . 206 سنجللا داحتا عم راخدالاو

 - لاقي نأك مكحلل اهتبسانم ءادبإب ةلعلا تابثإ - ب

 نأ بساني يذلا وه لصألا ىف فصولا اذه نإ  ًالثم
 بحر نلعر كسلا ده د كش نفح هي وركب
 ماسقأ يف ثيدحلا انم ىضم دقو «ةلعلا وه نوكي نأ

 نم عازنلا عضوم يف اهنم لخدي ام نييعتو بسانملا
 .انه هديعن الف هريغ

 يلازغلا اهربتعا يتلا كلاسملا يف هلك اذه

 ىف اهريضخ قفا ةدماقلا كلاهملا "نأ .ةحيحص

 : 40ندلت

 .44 ص 71ج )2

 .427ص ؛فالخل هقفلا لوصأ ملع (؟)

 .2727ص .فالخل هقفلا لوصأ ملع (5)

 .١5ص ؟١ج «ىفصتسملا (4)

 سايقلا

 ةلع نع اهتمالسب لصألا ةلع ىلع لدتسي نأ-١

 ليلد نأ ىوعدب اهمكح ضيقن يضتقتو اهضراعت
 هبلق ناكمإب ليلدلا اذه در دقو دسفملا ءافتنا وه اهتحص

 ذإ «هتحص ىلع ليلدلا مدع وه هداسف ليلد نإ هنع لاقيف

 ليلدلا مايق نم دب ال لب دسفملا ءافتنا ةحصلل يفكي ال

 . ةحصلا ىلع

 عم هدارطإب فاصوألا دحأ ةيلع ىلع لدتسي نأ - ؟

 هل هتيلع تابثإل يفكي ال دارطإلا درجم نكلو مكحلا
 ةكفنملا ريغ اهمزاول نم فصولا نوكي نأ لامتحال

 وأ نول  لاثملا ليبس ىلع  رمخلا مزلي دقف ءاهنع

 .ةدشلا يه الثم ةلعلا نأ عم «ميرحتلا هب نرتقي معط

 ساكعنالاو دارطإلاب ةيلعلا ىلع لدتسي نأ“

 مكحلاب نارتقالا نم رثكأ ىلع لدي ال هقباسك اذهو ءأعم

 رودي اهل ًايواسم ًامزالم وأ هل ةلع هنوك نم معأ وهو
 لدي ال دارطإلا ىلع سكعلا ةدايزو ءامدعو ادوجو اهعم

 . ىنعملا اذه نم رثكأ ىلع

 حيحص ةدسافلا كلاسملا نم كلاسملا هذه رابتعاو

 مزجللا وحن ىلع ةلعلا تابثإل ًاقرط اهرابتعا ديرأ اذإ ًادج
 .نيقيلاو

 ولخي ال كلذ راكنإف نظلا ةدافإب اهنم يفتكا اذإ امأ

 نم رثكأ عفرت ال ةيلقعلا تاكيكشتلا هذهو ؛ةرداصم نم

 يورغص عازن ىلإ اهيف عازنلا لوحت نم لقأ الو «نيقيلا
 .هريرحت نم ىودج ال

 امم اهريغك كلاسملا هذه نإ لاقي نأ ىغبني يذلاو

 . اهنم ريخألا ةساكيو ةقئاسلا كلامملا نم ملف يقرأ

 الف الإو ةجح تناك صوصخلاب ليلد اهيلع ماق نإف

 . كلذ يف اهدامتعا نكمي

 :سايقلا ةيجح

 بعشتب ًأدج بعشتم سايقلا ةيجح لوح ثيدحلاو

 فقن نأ ىلإ انوعدت ثحبلا ةعيبطو ءاهنيابتو مهلاوقأ

 ثحبلا هيطعي امل ًارظن ةانأو ربص نم ولخي ال ًافقوم اهنم

 ءًاباجيإو ًايفن ماكحألا طابنتسا تالاجم يف رامث نم



 سايقلا

 .ثيدحلا اذه وه سايقلا ثيداحأ ةدمعو

 ةيلوصأ ةعوسوم ةيأ ىلع ناسنإلا علطي نأ يفكيو
 . ءارآلا يف نيابتلاو بعشتلا ىدم فرعيل

 و

 - قلطم لوقب  ةعيشلا ىلإ اوبسن «هريغو يلازغلاف
 , ©")ةلقع سايقلاب دبعتلا ةلاحتساب لوقلا ةلزتعملا ضعبو
 : لاقو ماظنلاو رهاظلا”لهأ ىلإ كلذ يسدقملا بسن امك

 يف ملكتملا بنتجي :لاقف «هللا همحر دمحأ أموأ دقو»

 هلوأتو .ءسايقلاو لمجملا :نيلصألا نيذه هقفلا

 .©9«ًاصن هب فلاخي سايق ىلع يضاقلا

 ةلاحإب هيف لقعلل مكح ال١ هنأ ىلإ نورخآ بهذو
 يف اوفلتخا مث «زاوجلا ةنظم يف هنكلو .باجيإ الو

 عرشلا رظح اوعدأ لب هعوقو رهاظلا لهأ ركنأف هعوقو
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 نإو ءًاعرش هب دبعتلا اوبجوأ ةيعفاشلا ضعب نكلو

 . "ةيلقع ةهجو نم هوبجوي مل

 مالعأ نم مهريغو ةينسلا بهاذملا ةمئأ هيلع يذلاو

 هب يعرشلا دبعتلا عوقوو يلقعلا زاوجلا وه «0"2ةنسلا

 يف ناك نإو اهضرعنس يتلا مهتلدأ ىوحف وه امك
 .ةيلقعلا هتلدأ تمت ول ًالقع هبجوي ام مهضعب لالدتسا

 فالتخا ىدم نوكردت ءزجوملا ضرعلا ذه نمو
 يسدقملاف ءاهباحصأ ىلإ ءارآلا ضعب ةبسن يف ءاملعلا

 مهربتعي امنيب القع سايقلا يليحم نم رهاظلا لهأ ربتعي
 .اعرش هيعنامو القع هيزوجم نم يلازغلا

 امهنم لك فوقو وه ةبسنلا فالتخا رس ناك امبرو

 ةيلقعلا ةلاحإلاب اهضعب رعشي ةلدأ نم مهيلإ بسن ام ىلع
 .هيلع فقو ام ىلإ دنتساف ءيعرشلا رظحلاب اهضعبو

 .6 6ص جا « ىفصتسملا 0020(

 ١. 17ص «رظانلا ةضور 4

 .ه اص جا « ىفصتسملا قول

 .6ةاثص 373ج « ىفصتسملا )0

 ١. 17ص «رظانلا ةضور )6(

 ١. ؛ص جا .يدمآلل ماكحألا 3

 نادر

 مزح نبا باتك يف ةضورعم  ةعمتجم  ةلدألا هذهو

 ديلقتلاو ناسحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبأ صخلم)

 .(ىلحملا) هباتك ةمدقمو (ليلعتلاو

 دودح يف  بسنلا هذه نم هدجأ مل يذلا ءيشلاو

 ىلإ  قلطم لوقب  ةيلقعلا ةلاحإلا ةبسن وه  يعبتت

 ةيعيشلا لوصألا بتك ضعب يف هودجو امبرو «ةعيشلا

 .هعمجأب بهذم يأر هوربتعاف «باتكلا بحاصل يأرك

 نم ريثك ةنسلأ ىلع ترركت يتلا ءاطخألا نمو

 درجمل ةعيشلا عومجم ىلإ يأر ةبسن وه نيثحابلا
 نيسان «هيلإ مهيدهتجم نم دهتجم باهذ ىلع مهروثع
 حبصأف داهتجالا باوبأ مهسفنأ ىلع اوحتف دق ةعيشلا نأ

 . هتعبت نورخآلا لمحتي الو صاخلا هيأر هل دهتجم لك

 عيمجلا نإف مهبهذم تايرورض نم ناك ام ,«معن

 .هب لونمؤي

 لمعلا نع عنملا نأ وه هيف كشأ ال يذلا ءيشلاو

 مهبهذم تايرورض نم دعي «سايقلا ماسقأ نم مسقب

 لمعلا نع عدرلا يف هلكت تيبلا لهأ رابخأ رتاوتل

 .هليحيو هب دبعتلا عنمي يذلا وه لقعلا نأ ال لو

 عم هب لمعلا كرت هيجوت دهج لذب ىلإ اوجاتحا كلذلو
 دادسنالا ليلد تامدقم ةيمامت ريدقت ىلع نظلل هتدافإ

 «ةمات ريغ اهنأ يتأيسو ؛نظلا قلطمب لمعلل ةيضتقملا

 امل هب لمعلا يف ةيلقعلا ةلاحإلاب نونمؤي اوناك ولف
 . "9هيجوتلا كلذ ىلإ اوجاتحا

 ىلإ دوعت ءاهمدعو سايقلا ةيجح نإف يأ ىلعو
 : ةيسيئر لاوقأ ةثالث

 ١ ةيلقعلا ةلاحإلاب لوق .

 .يلقعلا بوجولاب لوق - ؟

 لوقلا عم ناكمإ نيقش وذ وهو ءناكمإلاب لوق
 لاوقألا هذه سامتلا نم دب الف ءهمدعب لوقلاو «عوقولاب

 ) )1١سايقلا ثحبم 7١7”ص «(ملاعملا) رظنا .

 رخاوأ) ١75ص ءهلئاسر يف يراصنألا خيشلا هدافأ امأرقا (؟)

 .(دادسنالا ليلد ثحبم



 ناد

 .تناك ول اهيف ةقرافملا هجوأ نايبو ءاهتلدأ ضارعتساو

 :اهتلدأو ةيلقعلا ةلاحإلا

 مهتلدأ صتخت ال لوقلا اذه ىلإ اوبهذ نيذلاو

 ةدحول ةينظلا تارامإلاو قرطلا عيمج معت لب ء«سايقلاب

 .اهيف كالملا

 نم هضرع قبس ام هب مهل لدتسي نأ نكمي ام مهأو

 عامتجا موزل نم ةيرهاظلا ماكحألا لعج لوح هبشلا

 ضعب يف اهيلع باوجلا قبس دقو «نيضيقنلا وأ نيلثملا
 . هانيتك ام

 :ىرخأ روت مهلاكشا ورص يدنألا نكلز
 تفلتخا اذإ» لوقي بيوصتلا يف هانبم ىلع هعفدو

 دهتجم لك نأب لاقي نأ امأف نيدهتجملا رظن يف ةسيقألا

 وهو ًاقح هضيقنو ءيشلا نوكي نأ هنم مزليف بيصم

 ًاضيأ وهو دحاو بيصملا نأب لاقي نأ اماو ءلاحم

 نود امهئاوتسا عم نينظلا دحأ بيوصت سيل هنإف لاحم
 ىلع لاكشإلا اذه عفد مث .72"2سكعلا نم ىلوأ رخآلا
 «عوضوملا فالتخاب ضقانتلا عفرو «بيوصتلا يف هانبم

 «نيدهتجملا دحأ نظ وه نيمكحلا دحأ عوضوم نأل

 عمو يناثلا دهتجملا نظ وه رخآلا مكحلا عوضومو

 عانتما يف مهطارتشال ضقانت ال عوضوملا فالتخا

 ىلإ ةفاضإلاب عوضوملا ةدحو نيضيقنلا عامتجا

 ةحص ىلع ءانب حيحص باوجلا اذهو رخألا تادحولا

 يف ىنبملا اذهل انتشقانم ترم دقو «بيوصتلاب لوقلا
 نأب نيلئاقلا ةئطخملا ىنبم ىلع امأ داهتجالا ثحب

 ال دقو نيسئاقلا دحأ اهبيصي يتلا اهعقاول ةعبات ماكحألا

 اهيلإ ايهتنا ام ريغ اهعقاو يف ةلعلا تناك اذإ امك ءاهبيصي

 . باوج ىلإ جاتحي لاكشإلا نإف

 راكنإ نم هيلإ انيهتنا امم حضتي باوجلا نأ نظأو
 الإ وه سيل اهيف لوعجملا نأو «ةيرهاظلا ماكحألا لعج

 عقاولا ةباصإب اهل ةقالع الو «ةيزجنملا وأ ةيرذعملا

 .1 ١1ص 53ج ءماكحألا )00(

 سايقلا

 لعج ضرف ىلعو ءديدرتلا اذه مهل ملسيل اهمدعو
 ماكحألا لوط يف ةلوعجم يهف ةيرهاظلا ماكحألا

 .امهنيب عفادت الو «ةيعقاولا

 ال اهرثكأ نإف «ليلدلا اذه مهتلدأ نم انينثتسا اذإو

 . هيلع باجيو ضرعي نأ قحتسي

 : هتلدأو يلقعلا بوجولا

 ال يهف ءتمت ول مهتلدأف ًالقع هل نوبجوملا امأ

 دنع اهضرع ىيتأيسو ؛هنيعت الو سايقلا صخشت

 امنإو ءلقعلا قيرط نم سايقلا ةيجح ىلع لالدتسالا
 ةلدأ دافم ىلإ اهدافم ناك امبرو نونظلا عيمج لمشي

 . ملعلا باب دادسنا

 :عوقولاو ناكمإلا ةلدأ

 لوقلا وه ؛مالكلا هيف لاطي نأ قحتسي يذلاو

 نأ هيف قيقحتلاو «ةعساو ةيعيرشت ةيمهأ نم هل امل ثلاثلا

 هنأو هفيرعت نم هيلإ انيهتنا ام دودح يف سايقلا نإ :لاقي

 نوكي نأ يضتقي ال (همكح ةلع يف رخآل لحم ةاواسم)

 مكحلا طابنتسا ةحصو هتيجح لوح ثيدحل ًاعضوم

 ناسل ىف .ءتذخأ ىتلا ةلعلا نأل «هنم ىلكلا ىعرفلا

 لاحتسا مكحلل ةماتلا ةيعقاولا ةلطلا نيف دب رأ نإ ليلدلا

 لرلعملا فلخت ةلاحتسال عرفلا يف اهنع اهلولعم فلخت

 طبضنملا رهاظلا فصولا اهب ديرأ نإو ,ةلعلا نع
 هلعجو همكح عراشلا هب طانأ يذلا رصاقلا ريغ بسانملا

 اضيأ هنع عرفلا يف مكحلا فلخت لاحتسا ؛هيلع ةرامأ

 مدع ًامدعو ًادوجو هب هتطانإ ىنعم نأل فلخلا مزلل الإو

 دافم وه امك  فلختلا ناكمإ ضرف اذإف ؛«هنع هفلخت

 فالخ وهو «ةطانإلا مدع هانعم ناك  ةيجحلا مدع

 . ضرفلا

 يف وه امنإ لمأتلا عقاومو ةهبشلا عضوم نكلو
 دقتعن اميف  هلصأ يف ال ليلدلا اذه نم مكحلا طابنتسا

 ةيجحلا توبث ىف ريثكلا ةنسلأ ىلع كيكشتلا ادب نإو

 ةيدنجتا هدر نيم امأ ىشاف كلذ نأ رهاظلاو ةسشت هل

 ةيلمعو ليلدلا نيب طلخلا نم وأ «سايقلا موهفم

 .هنم طابنتسالا



 سايقلا

 ةيمامت ىلع ةفوقوم هذه طاينتسالا ةيلمعو

 : نيتمدقم

 همكح عراشلا اهب طانأ يتلا ةلعلا ةفرعم :امهالوأ

 . لصألا يف

 اهطئارش لكب عرفلا يف اهرفوت ةفرعم :امهيناثو
 قرطلا ةيجح ىلع ةفوقوم نيتمدقملا اتلكو ءاهدويفو

 ةلعلا توبثو اهل ةيجحلا تايثإ عمو ءامهيلإ كلاسملاو

 از لل ل كي والاو

 و ل «ةيعطق ريغو «ةيعطق : نيمسق

 :ةثالث ةروصتملا ماسقألاف اذه ىلعو

 :ةفوطقملا كلاتسلا

 ليلد اهيلع ماق نكلو «ةعوطقملا ريغ كلاسملا

 : اهنالع تملا

 لصتي ام لكب هؤافبتسا انيضتقي ثيدح اهنم نكلو
 .تارمث نم هيلع بترتي امل ًارظن هب

 ؛ةعوطتملا كللاسملا

 100 0 انلق نأ

 ةييقؤلاو عفرلا لبقت ال ةيتاذ ملعلا ةيقيرطو .ملعلا

 عقت ال يتلا ةيرهقلا ةيلقعلا همزاول نم ةيجحلا نإ :انلقو

 حضتا ءاذه حص اذإف «هعيرشتو عرشملا ةدارإ تحت

 سايقلا نم مسقلا اذه يف عراشلا فرصت ناكمإ مدع

 حص نإ ةينيوكتلا ةيلقعلا رومألا نم هل ةيجحلا نأل

 ال نذإو ءنوكمك اهقاطن نمض ةعقاو ريغ يهو - ريبعتلا

 ىتح سايقلاب ذخألا نع عدرلا نم درو ام ليوأت نم دب
 . عطقلا ىلإ ىهنأ اذإ

 نم لاجملا اذه يف ركذي نأ نكمي ام لمجأ لعلو
 يف فرصتلا هنكمي مل نإو عراشلا نأ وه «هيجوتلا
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 همكحب فرصتلا هنكمي هنأ الإ «هيتقيرط وأ ملعلا ةيجح
 نأك عقاولل ةفداصملا ريدقت ىلع فلكملا نع هعفريف

 «سايقلا قيرط نم اهيلإ نوهتنت يتلا يماكحأ نإ :لوقي
 هبشأ نوكتو ءاهكرت ىلع مكذخاؤأ الو مكنم اهديرأ ال

 «يوناث ناونع اهيلع أرط اذإ اهعتاو لدبي يتلا ماكحألاب

 ةسيقألا تيوفت ةرثك نم سدقملا عراشلا ملعي امل كلذو

 . اهنم مهنامرحو نيفلكملا حلاصمل

 نع ةعدارلا ةلدألا يف سيل هنأ رمألا نوهي يذلاو

 نم مسقلا اذه نع عدرلا حيرص وه ام سايقلاب ذخألا
 يبأل تلق» :نابأ ةياور نم ودبي ام الإ مهللا «ةسيقألا

 ةأرما عباصأ نم ًاعبصأ عطق لجر يف لوقت ام :هّللا دبع

 «نينثا عطق :تلق ؛لبإلا نم ةرشع :لاق ؟اهيف مك

 .نورشع :لاق ؟ًاعبرأ عطق :تلق .نورشع :لاق

 «نوثالث هيلع نوكيف أثالث عطقي هللا ناحبس :تلق

 انغلبي ناك اذه نأ نورشع هيلع نوكيف ًاعبرأ عطقيو

 هلاق يذلا نإ :لوقنو «لاق نمم أربنف قارعلاب نحنو

 مكح اذه !نابأ اي الهم : ةلئكظ لاقف ءناطيشلا

 «ةيدلا ثلث ىلإ لجرلا لقاعت ةأرملا نأ ِةّيْيَو هللا لوسر

 كنإ نابأ اي .فصنلا ىلإ ةأرملا تعجر ثلثلا تغلب اذإف

 . 29«نيدلا قحم تسيق اذإ ةنسلاو سايقلاب ينتذخأ

 ةنيتم دج تاشقانمب انتذتاسأ ضعب اهشقان دقو

 هدافأ ام امأو» هتذمالت ضعب تاريرقت نم ًاصن اهلقنن

 عطقلاب لمعلا نع عنملا توبث نم  هذاتسأ ينعي

 ةياور نأ :ًالوأ هيفف «نابأ ةياورل سايقلا نم لصاحلا

 هنأ :ًايناث ءاهيلع دامتعالا نكمي ال 7"2دنسلا ةفيعض نابأ

 اهنم رهظي معن «مكحلاب ًاعطاق هنوك ىلع اهيف ةلالد ال

 «ةفوكلاب كلذ عمسن انك :لاق اذلو «هب ًانئمطم ناك هنأ

 اهيف سيل :ًاثلاثو ؛ناطيش هب ءاج يذلا نإ :لوقنو

 هعطق مامإلا لازأ امنإو عطقلاب لمعلا نع عنملاب ناعشإ

 يف اهروهظ معن نيدلا قحم تسيق اذإ ةنسلا نأ نايبب

 .44ص ؟ج ؛ةمكحملا نيناوقلا )١(

 ؛هيدل اهتحص توبثل ةياورلا فيعضت نع لدع ذاتسألا نأ انغلب (؟)

 . كلذ نم دكأتلل هتعجارم ينعست ملو



 نك

 ماكحألا طابنتسال ةيلقعلا تامدقملا يف روغلا نع عنملا

 اذإ هنإ :لاقي نأ دعبي ال لب «راكتإلل لباق ريغ ةيعرشلا

 كلذ ىلع بقاعي امبر عقاولا فلاخو عطقلا اهنم لصح

 . "')ءوجولا ضعب يف

 - ةلعلا عوطقملا سايقلا  ينعأ مسقلا اذه يفو

 امو «ةيولوألا سايقك ةيلجلا تاسايقلا ضعب مظتنت

 يبارعألا لاثمك عوضوملاو مكحلا ةبسانمل هب عطقي
 . ةسيقألا نم كلذ هباش امو « قباسلا

 يعطقلا ليلدلا مايق عم ةعوطقملا ريغ كلاسملا

 : اهيلع

 ةيجح ىلإ عجري املك مسقلا اذه يف مظتنيو
 اهيف ةلعلا تناك ام يأ ةقباسلا كلاسملا نم رهاوظلا

 ةلالدلاب هل ةلولدم تناك ءاوس يظفل ليلد نم ةدافتسم

 . ةيمازتلالا ةلالدلا مأ «ةيقباطملا

 ةيجح ةلأسم تايرغص نم دعت ةلأسملا هذهو

 قبس يتلاو  روهظلا ةيجح ىلع ةلادلا ةلدألاو .روهظلا

 ىتلا تراوهظلا ةيقب لاح اهلاحو ءاهيلع ةلاد اهضرع

 ْ .ةيعرشلا ماكحألا رثكأ طابنتسا يف دنتسملا يه

 ء«هعضوم ريغ ىف ةنسلا لباقم ىف اهدع نأ ةقيقحلاو

 نع اهداعبإ 7 فالخ ذاتسألا لوقي امك بسنألاف

 . "7ةنسلا ثحابمب اهقاحلإو سايقلا ثحابم

 سايقلا ةافن ضعب نم شاقن نم اهيف عقو ام لكو

 نم وه امنإ «27مزح نباو ."0ىضترملا ديسلا لائمأ
 كيكشتلا ال روهظلا راكنإ يأ ءىرغصلا ىف شاقنلا ليبق

 . هتوبث دعب هتيجحب
 عامجإلا نع لاقي «كلاسملا هذه نع لاقي امو

 ثيدحلا قبس دقو «هتيجحب لوقلا دعب ةلعلل تبغملا
 .الصفم اهنع

 لومش «هنم مسقلا اذه ىلع دري يذلا لاكشإلاو

 .؟9ص «ةيلمعلا لوصألا يف تاسارد )١(

 .؟"؛ص «يمالسإلا عيرشتلا رداصم (؟)

 .8ص ؟ج «ءةمكحملا نيناوقلا (©)

 .9١؟ص «ناسحتسالاو سايقلا لاطيإ (4)

 سايقلا

 تيبلا لهأ لبق نم سايقلاب لمعلا نع ةعدارلا ةلدألا

 .هل رالتوطل

 :نيعون ىلع هب لمعلا نع ةعدارلا ةلدألاو

 وهو «فراعتملا سايقلا ىلع بصنم اهنم عون - ١

 ةدحول لصألا مكح نم عرفلا مكح هيف سمتلي يذلا

 غلبت ال ماكحألا للع نأ هتاياور دافمو ءاهيف ةلعلا

 تاجاجتحا نم ريثكلا عونلا اذه يف مظتنتو نونظلاب

 . ةفينح يبأ ىلع هك قداصلا مامإلا

 حالطصالاب سايقلا ىلع بصنم رخآلا عونلاو  ؟

 لزنتو ءماكحألل للعلا هيف ليختت يذلا وهو «يناثلا

 رفعج ىلع تلخد» : عيمج نبا لوقي ءاهيلع صوصنلا

 يبأ نبال لاقف «ةفينح وبأو ىليل يبأ نباو ءانأ دمحم نب

 ىف ذافنو رصب هل لجر اذه :لاق ؟كعم اذه نم ::ىئليل

 نأ ىلإ  «هيأرب نيدلا رمأ سيقي هلعل :لاق .نيدلا رمأ

 :- ةجاحلا عضوم ىلع هنم رصتقن ليوط ثيدحلاو لوقي
 6 هللا لوسر نإ :يدج نع يبأ ينثدح «نامعن اي

 هللا لاق ءسيلبإ هيأرب نيدلا رمأ ساق نم لوأ :لاق

 نم ينتقلخ «هنم ريخ انأ :لاقف «مدآل دجسا :هل ىلاعت

 هللا هنرق هيأرب نيدلا ساق نمف «نيط نم هتقلخو ران

 مث .0)2سايقلاب هعبتا هنأل «سيلبإب ةمايقلا موي ىلاعت

 مظعأ امهيأ»  ةمربش نبا ةياور يف امك  رفعج هل لاق

 هللا نإف :لاق . سفنلا لتق :لاق ؟ىنزلا وأ سفنلا لتق

 يف لبقي ملو «نيدهاش سفنلا لتق يف لبق «لجو زع
 وأ ةالصلا :مظعأ امهيأ :لاق مث «ةعبرأ الإ ىنزلا

 يضقت ضئاحلا لاب امف :لاق .ءةالصلا :لاق ؟موصلا

 كل موقي كحيو فيكف ؟ةالصلا يضقت الو موصلا

 . ؟00كيأرب نيدلا سقت الو هللا قتا ؟كسايق

 يعون نع عدرلا ىلع ةبصنم اهتمتت عم ةياورلا هذهو

 درمت يذلا وهو سيلبإ سايقب هداهشتسا نمف «سايقلا

 هليختل  هسايق فالخ ىلع  هنأل دوجسلاب رمألا ىلع

 لضافتلا ساسأ ىلع ىنتبي نأ يضتقي دوجسلاب رمألا نأ

 ساسألا اذه ىلع يعرشلا مكحلا أطخو .«يرصنعلا

 .1917ص 7ج :ءايلوألا ةيلح (؟) )١(



 سايقلا

 نم ًاقولخم هنوكل مدآ نم هرصنع يف لضفأ هنأب هداقتعال

 داهشتسالا اذه نم :لوقأ .نيط نم قولخم وهو ران

 ةياور نأ امك «سايقلا نم يناثلا عونلا نع عدرلا أردن

 ةنيرقب عونلا اذه ىلع اهعدر يف ةبصنم ةقباسلا نابأ

 درو هنأل ناطيشلا ىلإ هنومضم ةبسنو ثيدحلل هبيذكت
 رطخلا لكشي يذلا وه عونلا اذهو «هسايق فالخ ىلع

 خسمو «ةعيرشلاب بعالتلل لاجملا هحسفل نيدلا ىلع
 هنم فقي نأ يعيبطلا نمو سايقلا ةفلاخم مساب اهماكحأ

 يذلا ةلئكقَع قداصلا مامإلا ةصاخبو هلكولظ تيبلا لهأ

 مهفقوم هدهع ىلع سايقلا نم عونلا اذه رشتنا
 اذإ ةنسلا نإ) :مامإلا لوقي امك قحلاو «فورعملا

 : لقعلا ثحبم ىف انلق نأ قبس دقو (نيدلا قحم تسيق

 حتفف ءًادج ورحت ماكحألا للع كاردإ يف هحرسم نإ

 ىلع ميظعلا رطخلا لكشي هيعارصم ىلع هل بابلا
 ال هللا نيد نإ : ملت مامإلا لوق ىنعم اذه ؛ةعيرشلا

 عيمج كردت نأ نكمي ال تبث ام يأ «لوقعلاب باصي

 . لوقعلا هللع

 - ىرخأ ةياور اهلعلو  ةياورلا نم يناثلا قشلاو

 زيجعت ىلع بصنم «ةمربش نبا اهركذ لفكت يتلا يهو
 عرشلا نع ًاديعب ماكحألا للع ىلع فرعتلا نع لقعلا

 «هيلع لككلظ مامإلا اهركذ يتلا ضوقنلا نم حضتي امك

 هذه رئاظنو «لوألا ىنعملاب سايقلا بساني يذلا وهو

 لوصألا بتك لج يف ةضورعم يهو «ةريثك ةياورلا
 . سايقلا نع ةثحابلا ةيعيشلا

 ةعدارلا ةلدألا ىلإ رهاوظلا ةيجح ىلع لد ام ةبسنو

 نم صوصخلاو مومعلا ةبسن يه .ًاعم نيعونلا نع
 ةلعلا صوصنملا سايقلا لمشت ةعدارلا ةلدألا نأل ءهجو

 سايقلا لمشت رهاوظلا ةيجح ةلدأو ءاهطبنتسمو
 وه عامتجالا درومف «سايقلا ريغو ةلعلا صوصنملا

 ةدعاقلا ىضتقمو ؛هتلع ىلع صوصنملا سايقلا

 مدع ةلاصأ ىلإ عوجرلا مث هيف طقاستلاو ضراعتلا

 ءاهمدعب عطقلل ٍفاك ةيجحلا يف كشلا نأل «ةيجحلا

 .هيف لوقلا قبس امك

 ذخألا نكمي مل اذإ متي امنإ ضراعتلا نكلو

 اننخو

 اذإ امأ ءعامتجالا دروم يف امهعفادت متو اعم نيليلدلاب

 . طقاستلاو ضراعتلل لاجم الف امهب ذخألا نكمأ

 نم نيعونلا نيذه نيب عفادت ال هنأ هدقتعا يذلاو

 سيل هنأب انلق نإ ةلعلا صوصنملا سايقلا نأل «.ةلدألا

 ناك «مالعألا نم ريثك كلذ ىلإ بهذ امك «سايقب

 وحن عون ىلع هنع ةعدارلا ةلدألا عوضوم نع ًاجراخ

 . صصختلا

 ةلدألا فرص نم دب الف سايقلا نم هنأ انلق نإو

 امك هل ةلوانتم نوكت نأ نكمي ال لب «هريغ ىلإ ةعدارلا

 ال هللا نيد نأب ليلعتلا نم اهضعب يف ام كلذ ىلع لدي

 نم ةدافتسم ةلعلا نوك ضرف عم ذإ ,«لوقعلاب باصي

 ال اهيلع لد يذلا وه عرشملا نوكي ءاهيف هروهظل صنلا
 اهضعب ىف ام نأ امك هنع ىأنمب اهتباصأ لوقعلا نأ

 رهاظ ردنا نشف عساف ةنسلا نأب لوقلا نم رخآلا

 ذإ ءاهسفن ةنسلا قحمت نئل ىنعم ال ذإ .ءكلذ يف

 ةرهاظ تناك وأ للعلاب تحرص يتلا يه اهنأ ضورفملا

 انلدت مل ام صوصخ يف ةدراو نوكت نأ دب الف ءاهيف

 تتبثأ يتلا انلوقع وه اهيلع ليلدلا ناك لب هللع ىلع يه
 " ««روصقلاورجعلا ةلمجلا نق تاياؤرلا هذه اهل

 : يعطق ليلد اهيلع مقي مل يتلا كلاسملا

 طابنتسالا قيرط نم ةلعلا ىلإ كلاسملا يهو

 تابثإو ميسقتلاو «ربسلاك اقباس اهانضرع يتلا هلئاسوب

 ؛ةلعلا دارطإو «ضيقنلا نع ةلعلا ةمالسو «ةبسانملا

 ال ىتلا كلاسملا نم اهريغ ىلإ ءاهساكعناو اهدارطإو

 ١ . ريداقتلا رثكأ ىلع نظلا ريغ ديفت
 ةيتاذ هتيقيرط تسيل ًارارم هحرش قبس امك نظلاو

 مزاوللا نم تسيل هتيجح نأ امك ء«هيف فشكلا ناصقنل

 ؛ عراشلا لبق نم لعج ىلإ جاتحت ال يتلا ةيرهقلا ةيلقعلا

 - ةيعطقلا ةلدألاب هيلع لالدتسالا ىلإ انجتحا كلذلو

 ءاهب انذحأ تمت نإ ةلدألا هذهو  ةيلقع وأ تناك ةيعرش

 ؛اهتوبث مدع ةيجحلا مدعب عطقلا نم انبسحف الإو
 .اهمدعب عطقلل فاك اهيف هدحو كشلاو

 ؛يفنلا ىلع ةلدأ سامتلا ىلإ ةجاحب انارت ال اذهلو
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 امب نوفانلا اهركذ يتلا ةلدألا ضرع ىلإ جاتحن ال لب

 اهحولص رادقم نايبو اهمييقتو ةعدارلا ةلدألا اهيف

 نم مسقلا اذه ةيجح ةلدأ تمت اذإ الإ مهللا ؛ةلالدلل

 ىدم ةفرعمو اهصحف ىلإ نوجاتحم اننإف «سايقلا
 . ةتبثملا ةلدألا ةضراعمل اهحولص

 سايقلا نم عونلا اذهل نوتبثملا اهركذ يتلا ةلدألاو

 باسح فرعيو ءاهنم مسق لك نم جذامن ضرعن ةريثك
 يف اهرهظأو اهاوقأ راتخنسو « جذامنلا هذه نم يقابلا

 : ةلالدلا

 ءةنسلا «باتكلا :ةعبرألا ةلدألا دمتعت ةلدألا هذهو

 : لقعلا .عامجإلا

 : باتكلا نم مهتلدأ

 :يه تايآ ةدعب باتكلا نم اولدتسا دقو

 : ىلاعت هلوق

 كتي ملأ وو لأ ويا: انبي اثم يبل أ مايه

 هلأ َنوُنمُوُي مك نإ ٍلوُسْاَو هلا لإ © هود ع يف يف ٌممعَرت بك نك

 . رأت صل رج كيك ريآل وول

 دعب سايقلا نإ :ةيآلا هذه ةلالد هب برقت ام ريخو

 ًادر نوكي ةنسلاو باتكلا نم ةينظلا قرطلاب هتلع طابنتسا

 ىلإ عوجرلاب نورومأم نحنو كلو لوسرلاو هللا ىلإ
 لعج الإ كلذب رمألا ىنعم سيلو « عزانتلا دنع سايقلا

 ضقن لامكإ عم اههيجوت يف نيتبثملا ىدل ةضورعملا

 دري وأ دروأ امل دعب حضتي مل هيجوتلا اذه نكلو

 :ىهو تاذخاؤم نم هيلع

 سايقلا نوكي نأ ىلع ةفقوتم ةيآلا ةلالد نإ أ

 عازنلا عضوم وهو ءكَو لوسرلاو هللا ىلإ ًادر ينظلا

 هنوك تابثإل اهرئاظنو ةيآلا هذه ىلإ انجتحا كلذلو

 .ًادر

 نإف هيلع ليلدلا مايق هملدعو درلا ىف ذ سايقملاو

 ةيجح ىلع اهتلالد نإ ةهادن رودلا مزل ةيآلا هذه تناك

 سايقلا

 ًادر هنوكو ًادر هنوك ىلع ةفوقوم نونظملا سايقلا

 ال ةيضقلا نأ ىلع ؛«هتيجح ىلع اهتلالد ىلع فوقوم

 ًادر هنوك ىلع لادلا ناك نإو ةرورضلاب اهعوضوم تبغت

 ال اهمايق عمو هتيجح ىلإ ثيدحلا لوحت ةيآلا هذه ريغ

 . ةيآلا هذهب لالدتسالا ىلإ جاتحن

 امنإ ةيآلاف «ةشقانملا هذه نع ضغلا عمو - ب

 ضفل هو لوسرلاو هللا ىلإ عوجرلاو عزانتلا يف تدرو

 سايقلا ىلإ عوجرلا نأ مولعملا نمو .«فالتخالاو عازنلا
 لب ءنونظلا فالتخال ًافالتخا الو ًاعازن ضفيال

 هيف عقي امل كلذك ء«ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا

 نمو . صوصنلا مهف يف فالتخالا نم ةداع نوعزانتملا

 مهاواتف يف نوفلتخي ةباحصلاو ءاملعلا مظاعأ انيأر انه

 نم دارملا نوكي نأ دب الف نذإو ءمهرداصم ةدحو عم

 لوسرلل مصاختلا ماقم يف عوجرلا عيرشت وه ةيآلا

 لوسرلا هبصني نمو «لجو زع هللا نم ًابوصنم هرابتعاب

 صاخشأ ىلإ يأ ,مهتاموصخ ضفل رمألا يلوأ نم
 ضفل مهنونيعي نمو «هللا رمأب مكحلاب نيمئاقلا
 .تاموصخلا

 يف ىربك ةيمهأ مكاحلا مكحل يطعأ انه نمر

 ىلع وهو «هللا ىلع أدار هيلع دارلا لعج ىتح «مالسإلا

 .تاياورلا نم ريثك كلذب تحفط امك هللاب كرشلا دح

 اهدرومو «سايق ريغ وأ ًاسايق عيرشتلا رداصم نم ردصم

 ةيآلا نإف ءاهلبق يتلاو ةيحانلا هذه يسانت عمو - ج

 نم برضب الإ قلطم لوقب سايقلا ةيجح ىلع لدت آل

 «عزانتلا باب صوصخ يف اهدورول كلذو «سايقلا

 الإ متي ل يصخشلا لمعلاو ءاتفإلا ماقم ىلإ اهميمعتف

 روهظ نوكي نذإو ؛هريغ وأ ميسقتلاو ربسلا قيرط نم

 ةيجح ىلع فوقوم ًاقلطم سايقلا ةيجح ىف ةيآلا

 .رودلا مزل روهظلا



 سايقلا

 ٍلَهَأ َنِم أورمُك َنيِدَلا َيرْخَأ َىِذَلا وه :ىلاعت هلوق - ١
 تأ ارثقو أوي نأ دنت ام يشف ليال جربو نم كلا طع

 ا هي يم "و عع يد ما مرت ير وع وب ىرعم د

 يف ٌفذقو ًاوُبِستحي ل ْتْيَح ْنِم مهلتأف َنَي مهئوصخح َرُهَتَعنِإَم
 اوريَصأَه َنيِيمْؤمْلا ىو مدي توب دور بيلا مْ 7 04

 . « رسل لأب
 لعج يف ةرهاظلا اوربتعا ةملك اهنم ةلالدلا عضومو

 نم دارملا يف مهتملك تفلتخا دقو «رابتعالل بوجولا

 ليقو ءظاعتالا هنم دارملا نإ :مهضعب لاقف ءرابتعالا

 ذوخأم هنإ : ليقو بجعتلا هانعم نإ مزح نبا نع امك

 ىنعملا وه سايقلاب طبتري يذلاو ةزواجملاو روبعلا نم

 لصألا مكح نم ًاروبع سايقلا نأ ىوعدب ريخألا

 نيرومأم انك اذإف ءعرفلا مكح ىلإ هنع ةزواجمو

 .هتيجح ىنعم وهو « سايقلاب لمعلاب انرمأ دقف رابتعالاب
 دارملا :انلقو ظاعتالاب رمألا ةيآلا نم ديرأ ول ىتح لب

 - فالخ ىري اميف  ةيآلاف «ىنعملا اذه وه رابتعالا نم

 هللا ةنس نأل ريرقت» اهنأل سايقلل ةيجحلا لعج يف ةرهاظ

 . 7«هريظن ىلع يرجي ريظنلا ىلع ىرج ام نأ هقلخ يف

 هجو اهل حضتي ال اهتقباسك ةدافتسالا هذه نكلو

 :كلذو

 لمشي ثيحب رابتعالا قلطمل ةيجحلا تابثإ نأل -أ
 يف ىلوملا نوكي نأ ىلع فوقوم ةيسايقلا ةزواجملا
 ماقم يف هنوك يف سايقملاو «ةهجلا هذه نم نايبلا ماقم

 ناكل هنايب داري يذلا ىنعملاب انحرص ول اننأ وه نايبلا

 .هبحاصل دارم هنوك ىلع ةلالدلا رهاظو «ًاميلس ريبعتلا

 حرصن نأ اندرأو «عيبلا هللا لحأ :عراشلا لاق ولف

 ام سيلو مالكلا غاسل قالطإلا نم الدب عويبلا فلتخمب

 عيبلا هللا لحأ :لوقن نأك ليوطتلا الإ كلذ نم عنمي

 عيمج يفوتسن ىتح اذكهو «يتاطاعملا عيبلاو يدقعلا

 . . . عويبلا عاونأ

 نأ له ىرنل ةيآلا ىلإ اندع سايقملا اذه حص اذإو

 فذقو :لوقن نأك ليصفتلا نم عونلا اذهل عستي اهقايس

 يديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي بعرلا مهبولق يف

 .؟3 ص «يمالسإلا عيرشتلا رداصم )002(
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 ذيبنلاو .مهيلع مكسفنأ راصبألا يلوأ اياوسيقف نينمؤملا

 «ربلا ىلع ةرذلاو ءفنأتلا ىلع برضلاو ءرمخلا ىلع

 حصتل يبرع مالك هغيسب امم اذه لثمأ اذكهو ءابرلا يف

 .هلئاق ىلإ هلولدم ةبسن

 اذه نايبل ةدراو تسيل ةيآلا نأ ملعي انه نمو

 .هيلع اهب لالدتسالا غوسي الف «ىنعملا

 ىنعملا اذه نايبل اهئيجم ضارتفاو لزنتلا عمو ب
 سايقلا لصأل ةيجحلا لعجل ةدراو اهنأ الإ اهقالطإب ولو
 شاقنل ًاعضوم نوكي نأ يغبني ال سايقلا لصأو «ليلدك
 نوكت نأ يضتقي هتيجح نأ نم :انلق نأ قبس امل يرذج

 يف يرذجلا فالخلا امنإو «ةيلقعلا تايرورضلا نم

 لصألا يف ةلعلا رفوت نع ةفشاكلا كلاسملاو قرطلا

 . عرفلاو

 ال ليلدلا لصأل ةيجحلا لعجل دراولا ليلدلاو

 نأ ىلع ةلادلا ةلدألا نأ امكف «هتابثإ قرط ىلإ ضرعتي

 ةيجحلا لعج لفكتت ال عيرشتلا رداصم نم ةيوبنلا ةنسلا
 هيلع لالدتسالا يف جاتحن لب ءاهل يكاحلا دحاولا ربخل

 .انه كلذكف «ىرخأ ةلدأ ىلإ

 :ىلاعت هلوق '"' 

 هو َمظِهْلا يحي نَم َلاَك ُمَقْلَخ َىِشَو الَنَم اَنل َبْرَصَو
 ٍقْلَح ِلُكَب َوُهَو ٌوَرَم َّلَيَأ اهأمنأ ىلا ابيب لق (09) م

 .«ٌءِيِلَع
 :هلوقب عيرشتلا رداصم بحاص اهتلالد برق دقو

 وركنم هركنأ ام ىلع سايقلاب لدتسا ؛«لجو زع هللا نإ»

 دعب تاقولخملا ةداعإ ساق لجو زع هللا نإف ,ثعبلا

 عانقإل «ةرم لوأ اهئاشنإو اهقلخ ءدب ىلع اهئانف

 ىلع رداق ءىشلا قلخ ءدب ىلع ردق نم نأب نيدحاجلا

 سايقلاب لالدتسالا اذهف ءهيلع نوهأ اذه لب ءهديعي نأ

 سايق وهو .هب لالدتسالا ةحصو سايقلا ةيجحل ر هرقإ
 هريظنو ريظنلا نأ ىلع لدي هنكلو ؛تايسحلا ىف
 ,©0(نايواستي

 :بيرقتلا اذه ىلع باوجلاو

 )١( هنم 77ص رظنا .



 ىلع ر هرقإلا نايبل ةدراو تناك ول ةيبآلا هذه نإ أ

 ءر هرقإلا اذه نومضمب بقعي نأ حصل سايقلا ةيجح

 مكلو «ربلا ىلع ةرذلاو «رمخلا ىلع ذيبنلا اوسيقف «ةرم

 ردص ول  مالكلا نم عونلا اذه ةميق اوردقت نأ كلذ دعب

 . هلثمل

 لدت ام ةياغ ةيآلاف  ًالدج كلذ ملس ولو - ب

 ةيجحلا لعج يأ «ريظنلل ريظنلا ةاواسم وه .؛هيلع

 ةيجح لفكتي يذلا ليلدلاو .هكلاسمل ال سايقلا لصأل

 .هبيرقت قبس امك هب ققحتي ام نايب لفكتي ال لصألا

 سايقلا نم برضب الإ قلطم لوقب اهيلع لدت ال يهف

 اهضعب ةسوسحملا رومألا سايق يف تدرو امنإ ةيآلا نأل

 ىلع فوقوم ةيعرشلا رومألا ىلإ اهميمعتف ء.ضعب ىلع

 اهنإ :فالخ لوقو ءرودلا مزليف هريغ وأ ميسقتلاو ربسلا

 ىلع حيحص ريغ «نايواستي هريظنو ريظنلا نأ ىلع

 ريظنلل ريظنلا ةاواسم : ىه هيلع لدت ام ةياغ ذإ «هقالطإ

 برضب الإ متي ال ريغلل اهميمعتف «ةينيوكتلا رومألا يف
 . ينظلا سايقلا نم

 ,27) رعت م لق امل وَجَمط : ىلاعت هلوق - 4
 :لاق ثيح هتيجح ىلع يعفاشلا اهب لدتسا يتلا يهو

 لدع اوذ هب مكحي :لاقو 'هلدعب ءيشلا ليثمت اذهف»

 كلذ لكوف «لثم يأ لقي ملو «لثملا بجوأو ءمكنم

 ةلبقلا ىلإ هجوتلاب رمأو ءانيأرو انداهتجا ىلإ

 مومو اوله ْرْسُك ام ُتِْيَوط :لاقو ءلالدتسالاب
 , 20 ىهتنا . 7ةرطس

 وأ عراشلا اهل لعج ام قفو ىلع هنأ الإ .تاعوضوملا

 .48 :ةيآلا ءةدئاملا ةروس )١(

 16٠. :ةيآلا فقرقبلا ةروس (؟)

 7١. ١ص «لوحفلا داشرإ (؟)

 سايقلا

 قرطلا هذه نم ينظلا سايقلا نوكو «قرطلا نم لقعلا

 . هتابثإ نع ةيبنجأ ةيآلاو «فالخلا عضوم وه ةنيبلاك

 قلعتملا وأ عوضوملا تايرغص صيخشت دع نإ مث
 هل فرعي ال .همالك يف كلذ ئعفاشلا دارأ ول سايقلا نم

 هيلع قبطني ال هفيراعت عيمجب سايقلا نأل ءهجو

 ةيداهتجالا قرطلاب ةلبق هذه نإ وأ لثم اذه نإ صيخشتف

 هنإ :انلق دقو «لوألا هانعمب طانملا قيقحت نم وه امنإ

 .هانركذ نأ قبس يذلا ناهربلاب سايقب سيل

 لدم ُرُمأَ هلل نإ :ىلاعت هلوق -ه
 سايقلا ىلع ةيميت نبا اهب لدتسا دقو .04"2ٍنسمِإلآَو
 نيب ةيوستلا وه سايقلاو «ةيوستلا وه لدعلا نأ» بيرقتب
 باجأ دقو (01"2ةيآلا مومع هلوانتيف «مكحلا يف نيلثم
 بولطملا ىلع ًاليلد ةيآلا نوك عنمب» : يناكوشلا هنع

 ةسيقألا يف كلذ ناكل انملس ولو ءهوجولا نم هجوب

 يتلا ةسيقألا يف ال اهيف قرافلا يفن ىلع ليلدلا ماق يتلا

 نونظلا عاونأ نم عونو .يأرلا بعش نم ةبعش يه
 . 20«ةلتخملا تالايخلا لاصخ نم ةلصخو ؛ةفئازلا

 ىلع اهتلالد تمت ول هذه نإ :لاقي نأ بسنألاو

 لصأ ىلع لدت امنإ يهف لدع هنأ امب سايقلاب رمألا

 يف وه امنإ مالكلاو «ةنونظملا هكلاسم ىلع ال سايقلا

 . ةفلاسلا قرطلاب للعلا طابنتسا ىلع دمتعملا سايقلا

 ام لك ىلع ةدراو ًاضعب وأ الك تاذخاؤملا هذهو

 ٌرَتَم الإ ٌنْخَغ نإ :لاثمأ نم تايآلا نم هب لدتسا
 رمألا لأ كلو لورا لإ هدر زلَوِ» .2724مكتي
 نم اهل هوركذ ام ضرعب مالكلا ليطن الف ؛ 04ه
 ام ةلمج نم حضتت يهو «ةشقانملاو لالدتسالا تايفيك

 .تايآلا هذهب لالدتسالا ةبوجأ يف هانضرع

 4٠. :ةيآلا ءلحنلا ةروس )١(

 .١5؟ص «.لوحفلا داشرإ (؟)

 .١٠7؟ص ء.لوحفلا داشرإ (؟)

 ١١. :ةيآلا «ميهاربإ ةروس (4)

 .47 :ةيآلا ء«ءاسنلا ةروس (65)



 سايقلا

 : ةنسلا نم مهتلدأ

 يف مظتنت داكت تاياورف «ةنسلا نم هب لدتسا ام امأ

 : لثمتت نيتفئاط

 نم هيلإ دوعي امو لبج نب ذاعم ثيدحب :امهالوأ

 اذهل ةيمهأ نم سايقلا وتبثم هاطعأ امل ًارظنو «ثيداحألا

 .ًايبسن هيف ثدحتلا ليطن نأ لواحنس اننإف «ثيدحلا

 «دوادوبأو ءدمحأ»هاورامك ثيدحلاو

 نبا رمع نب ثراحلا ثيدح نم «مهريغو .يذمرتلاو
 باحصأ نم سان انثدح :لاق «ةبعش نب ةريغملا ىخأ

 فيك :لاق «نميلا ىلإ هيلي ايفل لد داعم نك ءانج

 هللا باتكب يضقأ :لاق ؟ءاضق كل ضرع اذإ يضقت

 ةنسبف :لاق ؟هللا باتك يف دجت مل نإف :لاق

 الو ءهللا لوسر ةنس يف دجت مل نإف :لاق ءهللا لوسر

 برضف لاق ءولآ الو ييأر دهتجأ لاق ؟هللا باتك يف

 قفو يذلا هلل دمحلا :لاقو ءهردص © هللا لوسر

 110 للا لوشو ةاتهري املاهللا ةلوتسو

 - ةيلالد ةهجو نم  ثيدحلا اذه هب برقي ام ريخو
 صنلا لوط يف يأرلاب داهتجالا رقأ و هللا لوسر نأ

 «سايقلل هقالطإب لماش وهو «ءذاعم داهتجال هر هرقإب

 : ةياورلاب لالدتسالا ىلع دريو

 ثيح ورمع نب ثراحلا ةلاهجب ةفيعض اهنإ ١
 ذخأ نم ركذل اهيوار لافغإبو لوهجم هنأ ىلع اوصن

 يف لاق٠» ذاعم باحصأ نم سانلا نم ثيدحلا مهنع

 يف يناقزوجلا هدروأ ثيدحلا اذهو :دوبعملا نوع

 نع ةعامج هاور لطاب ثيدح اذه لاقو تاعوضوملا

 رابكلا ديناسأ يف ثيدحلا اذه تحفصت دقو «ةبعش

 «هنع لقنلاب ملعلا لهأ نم هتيقل نم تلأسو ءراغصلاو

 نبا ورمع نب ثراحلاو ءاذه ريغ اقيرط هل دجأ ملف

 نم ذاعم باحصأو «لوهجم ةبعش نب ةريغملا يخأ

 دمتعي ال دانسإلا اذه لثمو ءنوفرعي ال صمح لهأ

 ةبطاق ءاهقفلا نإ ليق نإف ةعيرشلا لصأ يف ؛هيلع

 .١7"<ص «لوحفلا داشرإ 000(

 مها

 دلق فلخلاو هقيرط اذه ليق ءهيلع اودمتعاو هودروأ

 دنع تبثي امم اذه ريغ ًاقيرط اورهظأ نإف «فلسلا هيف

 مهنكمي ال امم اذهو ؛مهلوق ىلإ انعجر لقنلا لهأ
 , 200 ةتبلا

 ىتبثم ريغ لوبقلاب هاقلت فلسلا نم ْنَم يردأ امو

 هدنس اذه تيدح يرش ةرشاعبال يوتا ؟ شانقلا
 ةوق نع فشكي ال هب مهذخأو ؛نيرخأتملا نم مهنوكل
 هريغك هودروأ دقو ةصاخبو ةداع انيلع تيفخ هدنس ىف

 درجم ناك ولف سايقلاب ذخألا ىلع ًاليلد كيفاخألا دم

 نم هب اوذخأ ام لاح ناكل «هل هتيوقت بجوي هب مهذخأ

 اهل هوعدي مل ام وهو ةيوقتلا يف هلاح ةفيعضلا ثيداحألا
 . قالطإلا ىلع

 قبس ام ىلع ةلالدلا ىفاو ريغ ثيدحلا اذه نإ ١

 1 : كلذو هتابثإل

 ةياورلا تحص ول  ذاعمل ِةُكلَو يبنلا ر هرقإ نأل -أ

 نع هدعبت هيف هيلو يبنلا اهفرعي ةيصوصخل ناك امبر -
 اذه هلوخ امل الإو ؛عقاولا ةبناجمو أطخلا يف عوقولا

 مدع نمو ؛يأرلا لامعتسا يف قلطملا ليوختلا

 اهلمعتسي يتلا يأرلا ماسقأ نع راسفتسالاو لاصفتسالا

 نم ماسقألا هذه يف ام ةرثك عم هداهتجا تالاجم يف

 نيلئاقلا لبق نم ىتح اهتيجح مدع ملس يتلا ءارآلا

 .اهلامتحا نم لقأ الو ةيصوصخلا هذه كردن سايقلاب

 عفد دعب الإ هب لالدتسالا متي ال لامتحالا اذه عمو

 ينظلا سايقلا نم برضب الإ عفدت ال يهو ؛ةيصوصخلا
 حضاو لالدتسالا نم عونلا اذه يف هب رودلا موزلو

 اذه ةيجح ىلع ةفوقوم نوكت ثيدحلا ةلالد نإ ةهادب

 نم عونلا اذه ةيجح تناك اذإف «سايقلا نم عونلا

 .رودلا مزل اهيلع ةفوقوم سايقلا

 باب صوصخ يف دراو ثيدحلا اذه نإ ب

 ىلإ يرست ال ماكحأب ءاضقلا باب صتخا امبرو ءءاضقلا
 نم تاموصخلا ضف مزاول هيضتقت امل «ءاتفإلا ملاع

 .45ص ؛«ةيناطلسلا ماكحألا شماه )١(



 اناني

 ىلإ هميمعتف «ًانايحأ ةيوناثلا نيوانعلا ضعب لامعتسا

 ىلع فوقوم دهتجملل يصخشلا لمعلاو ءاتفإلا ملاوع

 ربسلا قيرط نم الإ نوكي الو قراوفلا هذه ءاغلإ
 مزليف «ةنونظملا ةلعلا كلاسم نم اهريغ وأ ميسقتلاو

 . قباسلا بيرقتلا سفنب ًاضيأ رودلا

 ثيدحلا اذه نأ سايقلا وتبثم انعمو ملعن اننإ - ج

 الو ,©0يأرلا لامعأ نع عدرلا ىلع لد امب ضراعم

 هذه نيب ًاعيمج ةدسافلا ءارالا جورخب هصيصخت نم لقأ

 وأ ةيعربتلا عومجلاب مهضعب ذخأ ةقيرط ىلع  ةلدألا
 ىلع قبي مل ثيدحلا اذه نأ نم ةرورضلاب ًاذخأ

 .يأر لك ىلإ ةبسنلاب .همومع

 امهدحأ يأرلا نم نيعون اندنع نأب انملع اذإف

 يذلا وهو «١ حيحص رخآلاو ؛هنع عودرملا وهو «دساف

 - ينظلا سايقلا ةيجحب كشلا عمف ءذاعم هيلع رقأ

 - ةلدألا هذه ىلإ انجتحا كلذلو نوكاش اننأ ضورفملاو

 مزل الإو .ثيدحلا اذه ىلإ اهيف عوجرلا حصير ال
 ين مكحلا نأ ةهادب ةيقادصملا ةهبشلا يف ماعلاب كسمتلا

 ليلدلاف هعوضوم تبثي نأ نكمي ال «ةيقيقحلا اياضقلا

 اذه نأ كل صخشي ال حيحصلا يأرلا ةيجح ىلع لادلا

 قيبطتو جراخلا نم هصيخشتب كيلع لب حيحص يأرلا
 ًالولدم نوكي ال ينظلا سايقلاف نذإو ءهيلع مكحلا

 سايقلا نم هنأ جراخلا نم تبثي ىتح ثيدحلل

 ثيدحلا اذه ىلإ دعب جاتحي ال هتابثإ عمو ءحيحصلا
 . ةيجحلا ىلع ليلدك هب كسمتنل

 8ك هنع رثأ ام ةياورلا هذه نم حرصأ نوكي دقو

 ؟نايضقت مب» : يرعشألا ىسوم يبأو ذاعمل لاق هنأ نم

 انسق ءةنسلا الو باتكلا يف مكحلا دجن مل نإ :الاقف

 ثيح» ؟7هب انلمع قحلا ىلإ برقأ ناك امف رمألا
 تاكل هيا مهولا له: ىدلاو ىنايعلاب اوسوست
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 .55ص ؛مزح نبال «سايقلا لاطبأ عجار )١(

 .الاا ص جا ,يدمآلل ماكحألا 6 )س0

 سايقلا

 «ًادنس اهفعض ىلإ ةفاضإلاب  ةياورلا هذه نكلو
 ناسلب امهنع كرتشملا باوجلا رودص ىف اهتعيبط مدعو
 قبسم قافتا ىلع اناك امهنأكو ءدحاو ِنآ يف دحاو

 ةياور ىلع ناقباسلا نالاكشإلا اهيلع دري هل ةبسنلاب
 لامتحا عفد ىلع امهفقوتل امهيف رودلا موزل نم ذاعم

 . ينظلا سايقلا قيرطب ةيناث ةيحان نم ءاضقلا ةيصوصخل
 نإف ءاهتيمامت ضارتفاو كلذ نع ضغلا عمو

 هكلاسمل ال سايقلا لصأل ةيجحلا لعج اهناسل ىضتقم
 . عازنلا عضوم يه يتلا ةنونظملا

 لصأ ىلع لادلا ليلدلا نإ :قبس اميف انلق دقو

 .هل ةتبثملا قيرطلا ىلع هسفنب لدي ال ءيشلا

 اهضعب رعشملا ثيداحألا نم درو ام :امهيناث

 ةجح هلمع نأ امبو «سايقلل ِ#' يبنلا لامعتساب
 نم ةقئاطلا هذه:نإف : عابتألا ةيجلاو ةكس هرابتعان
 .سايقلا ةيجح ىلع ةلاد ثيداحألا

 ركذب ئزتجن ةريثك اهوركذ يتلا ثيداحألاو
 نع ًاباوج نوكي نأ حلصي امب اهيلع بقعن مث ءاهضعب
 . عميجلا

 اي» :تلاق اهنأ ةيمعثخلا ةيراجلا ثيدح اهنم
 ال ًانمز ًاخيش جحلا ةضيرف هتكردأ يبأ نإ ءهّللا لوسر

 لاقف ؟كلذ هعفنيأ هنع تججح نإ ؛جحي نأ عيطتسي

 هعفني ناكأ هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ :اهل

 . ؛ءاضقلاب قحأ هللا نيدف :لاق «معن :تلاق ؟كلذ

 نيد قحلا هنأ» يدمآلا هبرق امك هب جاجتحالا هجوو

 نيع وهو ؛هعفنو ءاضقلا بوجو يف يمدآلا نيدب هللا
 ان . 2)(سايقلا

 ةملس مأل لاق هنأ» هيف ءاج يذلا ثيدحلا اهنمو

 انأو لبقأ ينأ هتربخأ له :مئاصلا ةلبق نع تلئس دقو

 ىلع ًاهيبنت يدمآلا لوقي اميف كلذ ركذ امنإو ")«مئاص

 . هيلع هريغ سايق

 :رمتلاب بطرلا عيب نع لئس امل هلوق اهنمو

 ./8 ص 75ج .يدمآلل ماكحألا )0 )0(



 سايقلا

 الف :لاقف ءمعن :اولاقف ؟سبي اذإ بطرلا صقنيأ»

 , 220«نذإ

 اهريغ اهعمو لكك ثيداحألا هذه ىلع باوجلاو

 : بابلا ثيداحأ نم هركذن مل امم

 ماقم يف ةدراو تناك ول ثيداحألا هذه نإ ١

 ةيجحلا لعج اهنم دافتسي ام ةياغف سايقلل ةيجحلا لعج
 ره امك هيدل ةلعلا مولعم ناك امم لَو هتسيقأ لثمل

 ام هتاعيرشت يف ودعي ال هنوك نم هتلاسر مزلت ام ىضتقم

 . ماكحألا نم هغيلبتب رمأ

 ملعلا دنع الإ رفوتي ال مكحلاب ملعلا اذه لثمو

 سايقلل هنم ردصي ام ةبسن نأ ىلع .عرفلا يف ةلعلاب
 انيفن اذإ امأ ءهنم داهتجالا رودص ناكمإ ىلع فوقوم

 ام صوصخ ىلع هتافرصت عيمج انرصقو ءهنع كلذ

 انتاسايق هيبشتف «ىحوي يحو الإ وه نإ) يحولا نم هاقلتي
 عم سايق ساسألا اذه ىلع اهل ةيجحلا تابثإو هتاسايقب

 اذه ىلإ باطخلا نب رمع راشأ دقو ءريبكلا قرافلا

 يأرلا نإ «سانلا اهيأ اي» :هلوقب هبطخ ضعب ىف قرافلا

 اننا هيرب ناك قانا ايضمشللا لوسر م تاك امنإ

 .©9«فلكتلاو يأرلا انم وه

 مكحلا يرسن نأ انل نكمي فيك «قرافلا اذه عمو

 اهيلإ ةيرستلا هذه ةحص تسيلأ ةنوئظملا انتاسايق ىلإ

 عضوم وهو «نونظملا سايقلا نم برض ىلع ةينبم
 !فالخلا

 ال امم ًانادجو وأ ًادبعت هتلع ةمولعملا سايقلاو

 . هيف ثيدحلا قبس امك «فالخل ًاعضوم نوكي نأ يغبني

 نم تسيل ثيداحألا نم عاونألا هذه نإ- ١

 قيقحت يف ةدراو ةيمعثخلا ةياورف «ءيش يف سايقلا

 ىلع رمل عييطع لا «لوألا همسق نم طانملا

 .اهارغص

 يف يه 'يضقي نيد لك" :- ةيوطم يهو - ىربكلاف

 .لظ8ص 7ج .يدمآلل ماكحألا )١(

 .58ص ؛مزح نبال سايقلا لاطبإ )١(

 نكد

 اهقبط دقو ؛نييمدآلا نويدو هللا نويد نم معأ اهعقاو

 موزلب مكحف ءاهيبأل هللا نيد ىلع لَو هللا لوسر
 ول اننأ ىلع حلطصملا سايقلا نم اذه نيأو ءءاضقلا

 ةنيرقب ةيولوألا سايق ليبق نم وهف «هنم هنأ انملس
 وهو ءاضقلاب ىلوأ يأ ؛«قحأ هللا نيدف» : قلو هلوق

 . هقيقحت رم امك ءيش يف عازنلا عضوم سايقلا نم سيل

 ةياورلا نع لاقي «ةيمعثخلا ةياور نع لاقي امو

 يهو «ةيلك ىربكل ىرغص هلاؤسب كو حقن ثيح ةثلاثلا

 نيحلا حس نكثنا زل عب روعي ال سر املك
 ء-هنم لاؤسلا اذه لثم حيحصتل هيلإ تاعوضوملاب

 هيلع هبنام ليبق نم اذه هلاؤس نوكي نأ الإ مهللا

 : رعاشلا

 .«ملاع وهو هرمأ نع لئاس مكو»

 اذه ىف تمحقأ فيك فرعأ ال «ةيناثلا ةياورلاو

 'انتحتا نه اوبل اه كسب امارس انأ عع لاجفلا

 ركذ موزل ىلع اههيبنتل اهدورو يف ةملس مأل لاؤسو
 ذخألاو ءاهب ذخأتل ةلئاسلا هذه لاثمأل ةيوبنلا ةنسلا

 ةياورلا ناسل نأ ىلع ؛ءيش يف سايقلا نم سيل ةنسلاب
 نأ نم ىمسأ وهف ؛ّيلَو يبنلا ىلإ اهنومضم ةبسن ىبأي
 عم ةصاخلا هملاوعو هنوؤش ىلإ دوعي ءيشب رهشي
 . قيرطلا هذه ريغ مكحلا غيلبت نم هبسحو «هئاسن

 :عامجإلاب مهلالدتسا

 دقو «ةباحصلا عامجإ وه ءانه يكحملا عامجإلاو

 ةه ةلمح كلذكو' ءمهتلدأ قوفا )1 يدمألا «قيععا

 رتاوتلا غلب دقو يلبنحلا ليقع نبا لاق» ؛مالعألا

 لاقو «يعطق وهو هلامعتساب ةباحصلا نع يونعملا

 ريهامجل هيلع لوعملا وه عامجإلا ليلد : يدنهلا يفصلا
 :لوصحملا يف يزارلا لاقو نييلوصألا نم نيققحملا

 روهمج هيلع لوع يذلا وه عامجإلا كلسم

 ةيمهأب حيرصتلا يف ءالؤه لاثمأو .©"0«نييلوصألا
 . .نوريثك «هب لالدتسالا

 .١4ص ؟”ج ؛ماكحألا عجار 000(

 .١١”ص «.لوحفلا داشرإ (0)



 ه4

 اوقفتا ةباحصلا نأ» :وه هب لالدتسالا بيرقتو

 نم اهيف صن ال يتلا عئاقولا يف سايقلا لامعتسا ىلع

 .0)2مهنم دحأ نم ريكن ريغ

 ًايخيرات مهنع كلذ لقني مل هنأ عم  مهقافتا هيجوتو

 تكسو .سايقلا ىلإ ًادانتسا اوتفأ ؛مهنم ًاداحآ نأ وه

 وأ ؛ًاعامجإ نوكي مهتوكسو «هيلع اوركني ملف نوقابلا

 هيلع راكنإ نود نم يأرلاب ذخألاب حرص مهضعب نأ
 «يبأرب اهيف لوقأ» :ةلالكلا يف ركب يبأ لوق كلذ نمو

 نمو ينمف أطخ نكي نإو هللا نمف ًاباوص نكي نإف
 ,"90هنم نائيرب هلوسرو هللاو . ناطيشلا

 ؛ءاطعلا يف ةيوستلا يف يأرلاب ركب يبأ مكح» هنمو

 رجاهو هلاومأو هرايد كرت نم لعجت فيك :هل لاق ىتح

 لاقف ءًاهرك مالسإلا يف لخد نمك لَو هللا لوسر ىلإ

 امنإو ؛هللا ىلع مهروجأو ؛هلل اوملسأ امنإ : ركب وبأ

 (9ههنيب قرف رمع ىلإ ةبونلا تهتنا ثيحو غالب ايندلا
 هنم لوقأو «ييأرب دجلا يف يضقأ» :رمع لوق هنمو
 يأ

 ؛يبأر دهجب اهيف لوقأس» (ضر) دوعسم نبا نعو

 ىنمف أطخ ناك نإو «هدحو هللا نمف ًاباوص ناك نإف

 000 هلوسرو هللاو «ناطيشلا نمو

 سايقلاب ذخألا ظفل مهدحأ نع ةياور يف دري ملو

 وروما سقو لاثمألاو هابشألا فرعا :يرعشألا

 ةبوذكم ةعوضوم اهنإ : مزح نبا اهنع لاق ةلاسر يهو

 نع نادعم نب ديلولا نب كلملا دبع اهيوارو ؛هيلع
 نم وأ .هنم طقسأ هوبأو «فاللخ الب طقاس وهو « هيبأ

 . "طوقسلا يف هلثم وه

 امأ .ىربكو ىرغص عقاو عامجإلا ذه يف شاقنلاو

 .١41ص ”ج ؛ماكحألا (1)

 .دلولاو دلاولا ادع ام ةلالكلاو ء1588١ص ءرظانلا ةضور (؟)

 .١2ص ؟”ج ءماكحألا () (9)

 .١1صو 59ص ١ج .ىلحملا (7) .(5) (5)

 سايقلا

 تاياورلا هذه لثم نأل ةداع هلثم دوجو راكنإبف ىرغصلا

 نم ةرداص يه امنإف  سايقلا ىلع اهتلالد تمت ول -
 اهيلع عما تيك ءدارفأ مامأ ةباحصلا نم دارفأ

 مهنم ريثكلا لعلو ؟اهاوحف ىلع اوقفتاو ءاهنم نوقابلا
 .اهرودص دنع ةنيدملا يف نكي مل

 ةحوتفملا نادلبلاو داهجلا نيدايم نأ مولعملا نمو

 ًالامعو ةالو ةباحصلا نم ًاريثك تذخأ ءاهريغو روغثلاو

 نيماضملا هذه ىلع مهقافتا فرع فيكف «ةداقو ًادنجو

 امو «مهتملكل عماجلا وه نمو ءًاعامجإ اولوك ىتح

 ملو اهركنأو ماكحألا هذه نأشب عمس مهضعب نأ انيردي

 ال «لقنلا مدعل هراكنإب ملعلا مدع درجمو ؟انيلإ لصي

 عامجإلا يف انديفي يذلا وهو ,مدعلاب ًاملع انل قلخي

 .راكنإلا
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 ةيجح نم عنملابف «ىربكلا ثيح نم ةشقانملا امأو

 :رومأل كلذو ءعامجإلا اذه لثم

 ىلع لدي ال  ًاعامجإ لكش ول  توكسلا نإ- ١

 وأ ىتفملا هدمتعا دق ناك يذلا ردصملا ىلع ةقفاوملا

 يع ناك اذإ ةصاخبو همكح وأ هايتفب مكاحلا

 اهيف لوقأ» :قباسلا ركب يبأ لوقك هردصم ةمالسب مزاج

 ينمف أطخ نكي نإو .هللا نمف ًاباوص نكي نإف ؛ييأرب
 ولد .مدقتملا دوعسم نبا لوق كلذكو . «ناطيشلا نمو

 ليلدلا مايقل هتحصو امهردصم ةمالسب نيملاع اناك

 امهدانتسا ةبسن حص امل ءامهيدل هتيجح ىلع يعطقلا

 ام كلذ نم حرصأو ناطيشلا ىلإ أطخلا عم ىتح هيلع
 يأرلا اومهتا» :لاق ثيح لاجملا اذه يف رمع هركذ

 ييأرب هللا لوسر رمأ درأل ينأو ينتيأر دقلف نيدلا ىلع

 «بتكي باتكلاو لدنج يبأ موي كلذو ولآ الو دهتجأ

 ءميحرلا نمحرلا هللا مساب اوبتكا :هللا لوسر لاقف

 «تيبأو هّللا لوسر يضرف .«مهللا كمساب بتكت :لاقف

 .70ىبأتو تيضر دق ينارت رمع اي :لاقف

 .58ص .سايقلا لاطبإ يف مزح نبا )١(



 سايقلا

 وأ ةلماجملا وه نوكي دق توكسلا أشنم نأ ىلع

 تالمتحملا هذه عفدف ءردصملاب لهجلا وأ فوخلا

 ال ءاهنيب نم يأرلا ةيجح وهو ردصملاب ناميإلا نييعتو
 ميسقتلاو ربسلا ىلإ دنتسملا سايقلا نم برضب الإ متي
 الو .ءفالخلا عضوم وهو .ةلعلا كلاسم نم هريغ وأ

 نم رم ام سفنب رودلا موزلل عامجإلاب هتابثإ نكمي
 .ةقباسلا ةلدألا نم هرئاظن يف بيرقتلا

 عامجإب مت ول - ضراعم عامجإلا اذه نأ -

 هبيرقت نكميو «'"7ههضعب هاعدا فالخلا ىلع لئامم
 اوركنأ ةباحصلا نأ نم عامجإلا كلذ هب اوبرق ام لثمب

 نينمؤملا ريمأ لوق لاثمأ سايقلاو يأرلاب نيلماعلا ىلع

 فخلا لفسأ ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول» : ةئك يلع

 ناك رثو ىوخأ ةياور يفو ب )«هالعأ نم حسملاب لوأ

 نم ىلوأ فخلا نطاب ىلع حسملا ناكل سايقلاب نيدلا
 مكنيد يف متلق اذإ» :دوعسم نبا لوقو ")"هرهاظ
 امم ًاريثك متمرحو ؛هللا مرح امم ًاريثك متللحأ «سايقلاب
 امنإف «سيياقملاو مكايإ" : سابع نبا لوقو 22700هللا للح
 نم تارشع ىلإ (0«سيياقملاب رمقلاو سمشلا تدبع

 مالعأ» باتك يف ةضورعم يهو «تاياورلا نم اهلاثمأ

 نم امهريغو .«سايقلا لاطبإ» باتكو ««نيعقوملا

 عيضاوملا هذه لاثمأ يف ةضافإلاب تينع يتلا بتكلا

 نوكي قباسلا مهبيرقت سفنب ةباحصلا توكسو

 . هلاطبإ ىلع اعامجإ

 اوقفوي نأ سايقلا يتبثم نم دحاو ريغ لواح دقو

 نم عونلا اذه لمحب اهتاقباسو نيماضملا هذه نيب

 نع ًارداص كلذ نم ناك ام ىلع» ةيفانلا تاياورلا

 ًافلاخم ناك امو ءداهتجالا ةبتر هل سيل نمو ءلاهجلا

 ناك امو ؛رابتعالاب دهشي لصأ هل سيل ناك امو «صنلل

 اميف كلذ نم لمعتسا امو ةيعرشلا دعاوقلا فالخ ىلع

 .0 5ص ١ج ءلىلحملا )00

 .١5ص ١ج ءىلحملا (0)

 .87 ص ”ج ءماكحألا يف يدمآلا ١

 .85 ص ج .ماكحألا يف يدمآلا (5 ): 

 .©20«نيلقنلا نيب ًاعمج نظلا نود ملعلاب هيف اندبعت

 رهاظ هل نكي مل اذإ  ةلدألا نيب عمجلا نأ قحلاو

 - تاسبيالمو ءاوجأ نم اهب طيحي ام وأ ةلدألا سفن نم

 . هيلإ نوكرلا غوسي ال

 يأرلاب لوقلا مهنع انلقن نمع ةلوقنم١ اهنوك درجمو

 ايل

 مكحت دنع طقاستلاب مكحلا يضتقت مت ةدعاقلاو

 .ةضراعملا

 .هسفن عم ضقانتي ال صخشلا نإ) - ىوعدو

 اهمزالو «ىرخأ همدع ىلإو ةرات سايقلا ىلإ بهذيف
 نع ةديعب  ثيداحألا نم ةيناثلا ةفئاطلا بيذكت يعدملا

 نيدهتجملا ءارآ لدبتت ام رثكأ امو ءداهتجالا ةعيبط مهفت

 . يأر اهيف مهل قبس ىواتف نع اولدعيف

 ىلع دمتعت ال «ةيعربن عومج اهلك عومجلا هذهو

 ال رهاظلا هيضتقي ال عمج لكو ءاهيضتقي يفرع روهظ

 نيرمأ نيب عمج رذعتامل الإو ؛هيلإ عوجرلا غوسي
 ةالصلا بوجوب رمأي ثيدح  ًالثم درو اذإف نيفلتخم

 اذه ىلع امهنيب عمجن نأ انل نإف ءاهمرحي رخآو
 «ليللا يف ةالصلا صوصخ ىلع رمألا لمحب  ىنبملا

 وأ ءراهنلا يف ةالصلا صوصخ ىلع مرحملا ليلدلاو

 ةالص ىلع ىرخألاو ؛باشلا ةالص ىلع امهادحإ لمح

 .اذكهو « خيشلا

 عم ةباحصلا نم كلذ عوقو نم عنمي يذلا امو

 اوهبني نأ ةلادعلا ىضتقم نإ لب مهتمصع مدعب ناميإلا

 نيلماعلا أطخ عوقو رركتي الئل اهيف أطخلا هجو نيبت دعب

 . مهعابتأ نم اهب

 ليجست يف ةحيرص تاياورلا هذه ضعب نأ ىلع

 ةياور يف قبس امك يأرلاب مهلمعل مهسفنأ ىلع أطخلا
 . ؛نيدلا ىلع يأرلا اومهتأ» رمع

 اولمع اهباحصأ نأ ودبي يتلا ىواتفلا هذه عبتت نمو

 فالخ ىلع ًايراج اهنم ريثكلا دجي «يأرلاب اهيف

 .460ص اج ءماكحألا يف يدمآلا )١(



 نايل

 لبق نم هيلع اهلمح داري امك اهراطإ نمض ال صوصنلا

 . نيفلؤملا ضعب

 عم ضقانتلاو مهنم فالتخالا عوقو ناكمإ عمو

 نأ ىلع «نيتفئاطلا ىدحإ بيذكتل أجلم ال مهسفنأ

 موزلل ةيناثلا بيذكت نم ىلوأب سيل امهادحإ بيذكت

 حلصي ال تاحجرملا نم ركذ امو ءحجرم الب حيجرتلا
 . هنايب قبس امك كلذل

 امب ذخألاو ةضراعملا مكحت نع ضغلا عمو

 ةيناثلا لمحب ىلوألا ةفئاطلا نيبو اهنيب عمجلا نم هوركذ

 اذه ىضتقم نإف ءدسافلا سايقلا نع عدرلا ىلع

 . حيحصلا سايقلا ىلع ىلوألا ةفئاطلا لمح وه ؛عمجلا

 نكمتن لهف «ينظلا سايقلا ةيجح يف انككش اذإف

 ليبق نم الإ كلذ لهو ؟نيعامجإلا دحأب هتابثإ نم
 اياضقلا عيمج هابأت امم وهو ءاهعوضومل ةيضقلا تابثإ
 .ةرم نم رثكأ هركذ قبس امك ةيقيقحلا

 عامجإلا نم عونلا اذه ةيجح ميلست عمو 4
 هيلع ماق ام نأ الإ ءهيلع دروأ ام لك نع يضاغتلاو

 سيل ذإ «ةنونظملا هكلاسم ال سايقلا سفن وه عامجإلا
 هذه نم كلسمب ذخألا ىلإ ريشي ام ىواتفلا هذه ىف

 هنابنإ ىلخ هي كللسمفلل علصبل' فولقبلا عموم كلاسملا
 يتلا ةيبللا ةلدألا نم هيف قيقحتلا وه امك  عامجإلاو

 ناك ام صوصخ وه نقيتملا ردقلا ىلع اهيف رصتقي
 .هريغ ىلإ هنع زواجتلا حصي الف هنم ةلعلا مولعم

 ىودج تاذ نوكتو نسحت امنإ تاشقانملا هذهو

 يفنلا يف  اهفالتخا ىلع تاياورلا هذه رودص حص اذإ

 «يأرلا) : ظافلألا هذهب اهباحصأ لبق نم  تابئثإلاو

 اهوددح ام قفو كلاسمو ليلادم نم اهل امبو (سايقلا

 . نرق نم رثكأ دعب
 دلوج روتكدلاو ءواخس ذاتسألا نم لك ركنأ دقلو

 ىدل ددحملا هموهفمب سايقلا نوكي نأ ءرهيست
 امهيلع درو 2 !ةناصفلا ىدل ًالمعتسم ناك نيرخأتملا

 سايقلا

 يف يأرلا نأ ًاقح» :هلوقب ىسوم فسوي دمحم روتكدلا

 وه سيل «يمالسإلا هقفلا خيرات تارتف نم ةرتفلا هذه

 باحصأو ءاهقفلا رصع يف دعب اميف فرع يذلا سايقلا

 هلمعتسا يذلا يأرلا نكلو ةروهشملا ةعبرألا بهاذملا

 مل نإ سايقلا اذه نع ًاريثك دعبي ال ةباحصلا ضعب
 ءاهكلاسمو ةلعلا يف مهنع رثؤي مل اوناك نإو «هنكي

 ءيش سايقلا لامعتسال اهنم دب ال يتلا ثوحبلا رئاسو

 . )«ءاهقفلا كئلوأ رصع يف هانفرع امم

 ال هولمعتسا يذلا يأرلا نأ ملع فيك يردأ امو

 رثؤي مل ناك اذإ هنكي مل نإ نيرخأتملا سايق نع دعبي
 اذإو ءاهثوحب رئاسو اهكلاسمو ةلعلا نع ءيش مهنع

 اهيف مهنع رثؤي مل هنأ نم ىسوم روتكدلا هلوقي ام حص
 ةعيبط هيضتقت ام دودح يف  حيحص وهو  ءيش

 متي فيكف «مهتاروثأم نم هانأرق ام دودح يفو ؛مهنمز

 نم ربسلا ريغو ميسقتلاو ربسلا ةيجح ىلع عامجإلا انل
 ؟ةنونظملا كلاسملا

 ضععب ديناسأ نم تعبتت ام عومجم نم ودبي يذلاو
 يف اهفالتخا ىلع سايقلاو يأرلل ةضرعتملا تاياورلا

 لدي امم اهيف نهولاو فعضلا عويش «تابئإلاو يفنلا

 يتبثم نيب يركفلا عارصلا ديلو ناك اهنم ريثكلا نأ ىلع
 ءانبأ نم ىمادقلل تناك امو نيرخأتملا نم هتافنو سايقلا

 ءركذت دي اهيف ةباحصلا رابك ةصاخبو مالسإلا ردص
 اهدوروو يأر ةملك لامعتسا نم عنمي ام اذه يف سيلو

 ريغ ةضماغلا اهدودح يف نكلو .مهتنسلأ ىلع

 ذاتسألا هركذ ام وه ودبي اميف  قحلاف ؛ةحصفملا

 .لاجملا اذه يف رهيست دلوجو واخس

 ىلإ اهلوصأ ىف دوعت ةدع روصب اهوروص دقو

 : ةعبرأ

 عرش ام هناحبس هللا نإ) :نم فالخ هركذام -أ

 ةياغلا يه دابعلا حلاصم نإو .ةحلصملالإًامكح

 .؟ ؟ص « ىسوم فسوي دمحمل يمالسإلا هقفلا خيرات )000(



 سايقلا

 ةعقاولا تواس اذإف «ماكحألا عيرشت نم ةدوصقملا

 مكحلا ةلع يف اهيلع صوصنملا ةعقاولا اهنع توكسملا

 نأ ةلادعلاو ةمكحلا تضق «ةحلصملا ةنظم يه يتلا

 دوصقم يه يتلا ةحلصملل ًاقيقحت مكحلا يف امهيواست

 نأ هتمكحو هللا لدعو قفتي الو «عيرشتلا نم عراشلا

 ةضرع اهكرتو ركسم نم لوقعلا ىلع ةظفاحملا اذه لآم

 ركل يت باطلا

 ىلع  مامتلا هل ضرف ول متي امنإ ليلدلا اذهو

 «نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا يف ةيلدعلا ىنبم صوصخ

 ال نأ  لقعلا مكحب  سدقملا عراشلل مزلم يأف الإو

 وأ نسحب لقعلا نمؤي ال ماد ام نيمكحلا نيب فلاخي

 ةيلدعلا عم نيملسملا نم ةيلدعلا ريغ قافتا ىوعدو

 ال ةدسفم وأ ةحلصم نع الإ ردصت ال هماكحأ نأ يف

 كلذب مزلي ال وه مادام لقعلا مكح ميمتت يف يدجت

 .هب نمؤي الو

 ةحلصملا ةنظم اهنوك نم ةلعلا يف هذخأ ام وه  ةيلدعلا

 مكحلا يف هلصأو عرفلا نيب ةاواسملاب مكحي ال لقعلاف

 ةحلصملل ةققحملا ةلعلا يف امهنيب ةاواسملا كردي مل اذإ

 نونظ ةقالع يهامو ءاهقيقحت ةنظم يه يتلا ال

 عراشلا اهب ديقتيل ةيعقاولا هللا ماكحأب نيدهتجملا

 .بيوصتلا ركني نم ىنبم

 وه ءهيلع لدي ام ةياغ لقعلا مكح نأ ةقيقحلاو

 عمف اهقرطو هللع كلاسم ةيجح ال سايقلا لصأ ةيجح
 نأ دب ال ءمكحلا ىلع ةثعابلا ةماتلا ةلعلا يف ةاواسملا

 فيلكتلا ىضتقمل لقعلا كاردإ عم يأ مكحلا ىواستي

 رودصب مكحي نأ دب ال هب لصتي ام لكو «هطئارشو

 .؟9؟ص ع عيرشتلا رداصم كلل

 ”* هاب

 ةلاحتسا نم هانلق امل . هيضتقي ام قفو ىلع همكح

 ىلع فلخلا موزل وأ «ةماتلا ةلعلا نع لولعملا فلخت

 .هضرع قبس ةلعلا ىنعم يف فالتخا

 عرفلا يف اهرفوتو ةلعلاب هنظ درجمل مكحي نأ امأ

 . الصأ لقعلا هب مزلي ال ام اذهف

 دوجوب نظ دقف ةلعلا دوجوب لقعلا نظ اذإ معن
 ام ء؛هتيجح ىلع ليلد ال نظلا اذه لثم نأ الإ مكحلا

 امك ءةيلقع تسيل هتيجحو «ةيتاذ تسيل هتقيرط تماد
 .اليصفت ديهمتلا ثوحب يف كلذ ىلع ةنهربلا ترم

 ًانيقيو ًاعطق ملعن» انأ نم يناتسرهشلا هركذ ام - ”

 ال امم تافرصتلاو تادابعلا يف عئاقولاو ثداوحلا نأ

 لك يف دري مل هنأ ًاعطق ملعنو .دعلاو رصحلا لبقي

 تناك اذإ صوصنلاو ءأضيأ كلذ روصتي الو صن ةئداح

 نأ ءاعطق ملع ىهانتي ام هطبضي ال ىهانتي ال امو ةيهانتم

 لك هددصب نوكي ىتح رابتعالا بجاو سايقلاو داهتجالا
 , 20 0داهتجا ةثداح

 :نيتمدقم ىلع هتيمامت يف ينتبي لالدتسالا اذهو

 يهانت مدعو صوصنلا يهانت ىوعد :ىلوألا

 . ثداوحلا

 . ىهانتي ال ام طبضي ال ىهانتي ام نأ ىوعد : ةيناثلا

 ةهبش الو كشل ًاعضوم تسيل ىلوألا ىوعدلاو
 «ةيهانتم نادجولاب صوصنلاف ءمالكلا اهيف لاطيل

 . ةيهانتم ريغ ًاضيأ نادجولاب ثداوحلاو

 ىوعد يهو ةيناثلا ىوعدلا ةيمامت يف مالكلا نكلو

 . ىهانتي ال ام طبضي ال ىهانتي ام نأ

 ميهافملا ال تايئزجلا يه ىهانتي ال يذلا نأ كلذو

 ءًابلاغ ةيلكلا ميهافملل ضرعتت امنإ ةعيرشلا اياضقو

 ثادحأ نم دجي ام تايئزج طبض يف ةيفاك يهو

 .190ص «لوصولا ملس )١(



 "هم

 عرشلا ماكحأ نم لقعلا هفشتكي ام اهيلإ مض اذإ ةصاخبو

 . عطقلا وحن ىلع

 لوصأللاو تارامإلاو قرطلا نم اهل لعج امو

 ةرورضك ةنونظملا هقرطب سايقلا رابتعا نع ينغي ةنمؤملا
 سانلا تاجاحب ةيفاو يهو اهيلإ ءوجللا نم دب ال «ةيلقع
 . مهتائيبو مهروصع فالتخا ىلع

 الو ريشي ال وهف مت ول اذه لقعلا مكح نأ ىلع

 هنييعت نأل ءهيف ةجح نوكي فيكف نوئظملا سايقلا نيعي
 يف ةدوقفم يهو ىرخأ تامدقم ىلإ جاتحي امم هريغ وأ

 .دادسنالا ليلد ىف اهيلإ ةراشإلا ىتأتسو «ليلدلا

 ةميلسلا ةرطفلا هديؤت ليلد سايقلا نإ» : مهلوق

 نمف مهماكحأ ءالقعلا هيلع ينبيو « حيحصلا قطنملاو

 ءماس لك بارشلا اذهب سيقي ماس هنأل بارش نع ىهن
 هريغل ًاملظو ءادتعا هيف هنأل فرصت هيلع مرح نمو

 الو «هريغل ملظو ءادتعا هيف فرصت لك اذهب سيقي

 دحأ ىلع ىرج ام نأ ىف فالتخا سانلا نيب فرعي

 نيواستملا نيب قيرفتلا نأو ءرخآلا ىلع يرجي نيلئملا

 . "0(ملظ هساسأ يف

 نيب طلخلا نم هيف امع ضغلا دعب  ليلدلا اذهو

 اهنم لكلو ءالقعلا ءانبو لقعلا مكحو ةميلسلا ةرطفلا

 ضرعتي ال هنأ  ةيقبلا نع فلتخي وهو هنم يقتسي عبنم

 «ةنونظملا هقرط ال سايقلا لصأ ةيجح نم رثكأ ىلإ

 .كلذ

 ام ةمرحو ءيش ةمرح نيب مزالت ال هنأ حضاولا نمو

 نأل اعقاو ةدوجوم نكت مل نإو هيف اهتلع دوجو نظ

 .هيلع وه امع هريغيف عقاولا ىلإ يرسي ال نظلا
 نظلا قلطم ةيجحب لقعلا مكح نأ نم ركذ ام 5

 ليلدب ءاملعلا نيب فورعملا ليلدلا تامدقم ىلع ينتبملا

 امب نونظلا عيمجل  هتيمامت دعب  لماش ريبكلا دادسنالا

 . ةيسايقلا نونظلا اهيف

 ١. ؟ص « عيرشتلا رداصم هل

 سايقلا

 غلب دقو «تامدقملا هذهل ضرعتلا يضتقي هبيرقتو

 :يهو ()سمخ ىلإ لوصألا ةيافك بحاص اهب

 .انل عراشلا نم فيلاكت هجوتب ًالامجإ انملع ١

 اهنم ريثكلاب يليصفتلا ملعلا باب دادسنا - ١

 تارامألاو قرطلا يأ ءيملعلا باب دادسنا كلذكو

 وأ اهتيجح تبثت يتلاو ءاهيلع عراشلا لبق نم ةلوعجملا

 . ةيعطق ةلدأب اهتقيرط

 وحن ىلع اهنع عراشلا حماست مدعب عطقلا -
 . اهلاثتما مدعو اهلامهإ غوسي

 موزلل ملعلا فارطأ يف طايتحالا دوجو مدع 4

 لالتخا هنم مزل اذإ امك هزاوج مدع وأ جرحلاو رسعلا

 رمألا نارود يف امك ًالصأ نكمم ريغ ناك امبرو ماظنلا

 غوسي ال طايتحالا لعج مدع عمو «نيروذحملا نيب

 ىضتقمل اهتافانمل هفارطأ يف لوصألا ىلإ عوجرلا لقعلا

 نأل ؛ديلقتلا ىلإ ءاجتلالا لقعلا غوسي ال امك ؛ملعلا

 عمو «ملاعلا ىلإ لهاجلا عوجر ىلع مئاق ديلقتلا ىنبم
 هريغ ىري ال يملعلاو ملعلا باب دادسناب فلكملا داقتعا

 .هديلقتو هيلإ عوجرلا هسفنل غوسيل املاع

 نأ امبو «حجارلا ىلع حوجرملا حيجرت عانتما

 وأ كشلا نم حجرأ فارطألا ضعب يف مكحلا يف نظلا

 هرابتعاو هيلإ عوجرلا لقعلا مكحب نيعتي هنإف «مهولا
 سايقلا ءانثتساو «هريغ مأ سايقلا هؤشنم ناك ءاوس ةجح

 ءيلقعلا مكحلا صيصخت هنم مزلي ةيجحلا نم

 . صيصختلا لبقت ال ةيلقعلا ماكحألاو

 نفلا ىلإ اهبرقأو ًايبسن ةلدألا نتمأ نم ليلدلا اذهو

 .هتامدقم عيمج تمت ول

 تامدقملا هذه ضعب ةيمامت يف لاكشإلا نكلو

 دادسنا ىوعد نم ةيناثلا ةمدقملاب اهنم لصتي ام ةصاخبو

 ةيعطقلا ةلدألا مايق انيدل رم دقف «يملعلاو ملعلا باب

 ةلدألا ىلإ ةفاضإلاب «تارامإلا نم ريثك ةيجح ىلع
 يملعلاو ملعلا بابف ءيعرشلا مكحلاب عطقلل ةبجوملا

 .(نتم) 5١ص ؟ج .لوصألا قئاقح يف اهعجار )١(



 لباك

 اذإو ءنونظلا قلطمب ضيوعتلا ىلإ أجلنل دسنم ريغ نذإ
 هسفن ىلع ليلدلا راهنا دقف تامدقملا نم ةدحاو تراهنا

 ملعلا هيلع ماق امب يلامجإلا ملعلا لحناو ساسألا نم

 ىلإ ةكوكشملا فارطألا يف عوجرلا نكمأو يملعلاو

 ةيقب ةشقانم نع ىفتكن رادقملا اذهبو ءلوصألا

 ْ . تامدقملا

 نم مويلا نيملسملا نيب سيل هنأ ًايصخش يداقتعاو

 ناك نإو هيلع يملعلاو ملعلا باب دادسنا ىلإ بهذي

 .داهتجالا باوبأ هسفن ىلع دسي نم مهيف

 «ءادتبا سايقلا هسفن مزلي ال ليلدلا اذه نأ ىلع

 نوكي ال تامدقملا عيمج تمت ول لقعلا مكح نأل
 مايق ضارتفا دعب صخألا ىلعو ةيسايقلا نونظلل ًالوانتم

 لاثمأ ءمهيدل هب لمعلا زاوج مدع ىلع ةيعطقلا ةلدألا

 .ةرتاوتم يهو هنع ةعدارلا هِلْيَيلَظ تيبلا لهأ تاياور

 نأ لقعلل نكمي فيك هنع يعطقلا عدرلا مايق عم ذإ

 هب جاجتحالا ماقم يف اهيلإ نوكرلا نكمي ةجح هربتعي

 مدع ىلع ىلوملا رارصإ عم ةفلاخملا دنع ىلوملا ىلع
 . عدرلا ةلدأب ةجح هرابتعا

 صيصختلا لبقي ال لقعلا مكح نأ نم لاقي امو

 نأل ءاذه اهدروم نع يبنجأ هنأ الإ ءادج حيحص

 لبق نم سيل انه لقعلا مكح نع ينظلا سايقلا جورخ
 حضاولا نم ذإ «صصختلا ليبق وه امنإو «٠ صيصختلا

 هعوضوم يف ذوخأم ةيلقعلا ماكحألا نم عونلا اذه نأ

 باب حاتفنا مدع يأ «هنع عنملا ىلع ةجحلا مايق مدع

 مكلت يف «نونظلا ةيجحب لقعلل مكح الف .ام ةلأسم

 نع عدرلاب ملعلا باب نأ انه ضورفملاو «ةهادب ةلأسملا

 عمو .هتجح مدع مولعم سايقلا نأ يأ 2« حوتفم سايقلا

 الو هيلإ دادسنالا ليلد تامدقم متت الف ضرفلا اذه

 نكمي فيك :لاقيل ةهادب اهتجيتنل ًالومشم نوكي

 . يلقعلا مكحلا صيصخت

 لد ام نيب قيفوتلل ةريثك تالواحم تركذ دقلو

 - دادسنالا ليلد جئاتن نيبو تاياورلا نم هنع عدرلا ىلع

 نام

 ,©0يراصنألا خيشلا لئاسر يف ةضورعم يهو - مت ول

 بتكلا نم امهريغو ")ميكحلا ديسلل لوصألا قئاقحو
 . عيضاوملا هذه لائمأب ةينعملا

 ةيجحلا لعجل اهيف مزلم ال تامدقملا هذه نأ ىلع

 ىف ضيعبتلا وه هيضتقت ام ةياغو «ءنونظلا قلطمل

 هنم مزلي ال رادقمب تاموهوملا يف ىتح طايتحالا
 .جرحلاو رسعلا وأ ماظنلا لالتخا

 ثحبلا ةصالخ

 نم سايقلا وتبثم هركذ ام عيمج نأ ةصالخلاو

 كشلاو نحن ىقبنف هل ةيجحلا تابثإب ضهنت ال ةلدألا

 .اهمدعب عطقلل ٍفاك ةيجحلا يف كشلاو «هتيجح يف

 سايقلا ةافن ةلدأ ضرع ىلإ ةجاح اذه دعب ىرن الف
 .اهتشقانمو

 ةلدألل ةبعوتسم يهو اهوضرع يتلا ةلدألا هذهو

 ولخي ال - لقع مكحو ًاعامجإو ةئسو ًاباتك ةعبرألا
 نع رتاوت ام انينثتسا اذإ الإ مهللا «,ةشقانم نم اهرثكأ

 هنإف ءهب ذخألا مدعو هنع عدرلا نم يكييت تيبلا لهأ

 . هنع ةيجحلا يفن تابثإب فاو

 فالتخاب فلتخي سايقلا نأ سايقلا يف انيأر مامتو

 ناك امو .هب ذخأ ًايعطق هكلسم ناك امف ء«هقرطو هكلاسم

 . هتيجح ىلع ليلد ال يعطق ريغ

 ام انيديأب راص يذلا ةيجحلا سايقم يف نأ نظأو
 ردن الذ[ + هطئارقو ةايينقت ةيقبلا ضرشتلا نع نفي
 ةرمث ةيأ اهل تسيلو ءاهيف ثيدحلا ةلاطإو اهضرع نم
 . كلذ ىلع بترتت ةيلمع

 ميكحلا يقت دمحم

 (رهذلا) لْباك
 نم برقلاب هعبنم «ناتسناغفأ يف رهن مسا : لباك

 ”١و ةجرد “4 ىلامشلا ضرعلا طخ نيب («ىنا» يداو

 .اهنلم ١0 هص )١(

 .اهدعب امو 9١ص ؟ج (0)



 لا

 «ةقيقد ”١و ةجرد 58 يقرشلا لوطلا طخو «ةقيقد

 هيف بصي ثيح ؛«لباك» ةنيدم رهنلا اذه قرتخي
 دحّتي مث ««ركول» رهن بونجلا ةهج نم  اهنم برقلاب
 .لامشلا ةيحان نم «ريشجنب» رهن : هعم

 (ٌرهنلا) اذه قرتخي «لباك ةنيدم تاعفترم نمو

 ليلقلا «دابآ لالج» يداو يف ردحنيل «ةيلبجلا قطانملا

 نم «باخرس» رهن كانه هعم جزتمي ثيح ؛عافترالا

 لخدي كلذ دعب .لامشلا ةهج نم «رنك»و بونجلا ةهج

 عرفتي مث ««رواشي» ىلإ كانه نمو ««دنمهم» لابج يف

 دوعيل ؛ «تاوص» رهنب مهنم يلامشلا جزتمي ؟ نيعرف ىلإ
 57١5 ةفاسم زايتجا دعبو .ديدج نم ناجزتمي ناعرفلا

 .«كتا» برق سودناهلا رهن يف لباك رهن بصي اليم

 ةيتيركسناسلا ةملكلا نع ةرابع (لباك) ةملكلا هذه

 . (1ةنططق)

 «(وبيرتس)و (نيرآ) لاثمأ ءامدقلا نوخرؤملا ناكو

 .(10مطع5) (سيفوك)و (1همطعم0) (نيفوك) اهنومسي

 (1عبططم) رهن ناكو (12508) اوك اهيمسي سوميلطب ناكو

 ىف ةروكذملا ةعبسلا رهنألا دحأ_ كشالب

 امم رهنلا اذه برعلا نويفارغجلا ركذيو .«ادروكير»

 «دناوروغ» نع ثدحتي ينوريبلاف .ةهلتخم

 ادناهوا نم لفسألا ىلإ بصي يذلا (6طهة20)

 رهن ىف (اراهدنك) راهدنق ةمصاع (973130)

 عبني يذلا «دنبروغ» يداو نم ذوخأم مسالاو . سودنألا

 .«ريشجنب» رهن هنم برقلاب هيلاوح

 عبارلا رهنلا يتأي» :هنومضم ام يدوعسملا بتكي

 لكشيو «ةيلبجلا اهقطانم نمو لباك ضرأ نم باجنبلل
 : (وتبنبلا) ةغلب رهنلا اذهل ديدجلا مسالاو .«دنسلا دودح

 ماعلا ىنعملا لمحت ةملك مسالا اذهو) (58120) دنسلا

 يف رحبلا قلطم نومسي مهنأ يأ .وتبنبلا ةغل يف رحبلل

 . (دنيس) :وتبنبلا

 نم عبني اذه  دنسلا رهن نأ «رباب» نم دافتسيو
 ىرخأ عضاوم يف  قلطأ دق  هسفن  ؛رباب» ناك قطانم

 . سودنألا رهن ىلع دنيسلا مسا

 لباك

 لبق نم قلطأ يذلا «هماك» مسا نأ ودبيو

 دحأل مسا درجم ناك «هماك» نأو ءأطخ ناك «نوتسنفلا»

 دق «لباك» ةنيدم وأ ةيالو لعلو . بَعّشلا وأ نينواعملا

 .هسفن رهنلا اذه مسا نم اهمسا تذخأ

 (*) (ةنيدملا) لباك
 يلامشلا ضرعلا طخ نيب عقتو .ناتسناعفأ ةمصاع

 ةجرد 59 يبونجلا لوطلا طخو ةقيقد "١و ةجرد 4

 حطس ىوتسم قوف مدق (01/80) عافترا ىلع ةقيقد ١و

 .بصخ داو يف رحبلا

 تارتف ذنم ًادوجوم ناك لباك رهن نأ نم مغرلابو

 مل هنأ الإ ؛ةفلتخم ءامسأب ًاروكذمو «مويلا ىلإو ةديعب

 ناك .مسالا اذهب ةنيدم نع ركذ  ناكم يأ يف دري

 يتلا «هروراك» نأ  ًائيمخت  روصتي نيخرؤملا ضعب
 فا يذلا ماوقألا نأو «هورباك» يه سوميلطب اهركذ

 ؛يتيلوباك : مه (8011148) يتيلوب :مساب (سوميلطب)

 ال تانيمختلا هذه نم ايأ نأ الإ . لباك يلاهأ يأ
 يأ ىلإ دنتست الو «ةقثوملا ةيملعلا دهاوشلا اهدضعت

 يداولا لمشي مسا وه (120م062) نفوكتو .نيتم ساسأ

 .(17-060عءم) نفوك رهن نم قتشملاو ؛هلك

 كلملا لبق نم يضارألا هذه تلتحا دقو

 ةرطيسلا تحت (داليملا) ةيادب ىتح تلظو ؛ سويرتميد
 ةدم  ةعضاخ تناك اهنإف حضتي امكو . ةيبرغلاو ةينانويلا

 نم راهدنقو ناتسيس كلم «سنرافودنوك» ل  نمزلا نم

 اهيلع رطيس يداليملا لوألا نرقلا يفو .ياولهب ةرسأ

 ىلع لباك نم برقلاب «كرو» يف رثُع امك .نويناشوكلا

 ةرارحلا ةجرد نوكتو «رحبلا حطس نع رتم لباك عفترت فق

 جولثلا طقاست لامتحا عم «رفصلا تحت ١ /8 نم لقأ ءاتشلا يف

 ةجرد لدعم امأ .ةعفترملا نكامألا يف ًالماك ًالوح ىقبت دق يتلا

 .ةيوئم ةجرد ”7 غلبتف ماع لك نم بآو زومت نيب ام ةرارحلا

 بونج يف ةيوئم ةجرد 4 4 ىلإ فيصلا يف ةرارحلا ةجرد لصتو

 يف رفصلا تحت 717 ىلإ ضفخنت ءاتشلا يف نكلو ناتسناغفأ

 جولنلاب اهممق رمتعت يتلا يقرشلا لامشلا ىلإ شوكودنه لابج
 . ةمئادلا



 لباك

 ىف سانلا نيد ناكو .«اكشيفوه» كلملا شوقن اهيف ةينآ

 مامأ نويشوكلا بحسنا مث .ةيذوبلا :ةرتفلا كلت

 نييشوكلا تاعامج لوصو اهبقعأ مث ؛ةرتف «نييلتفيلا»
 يذلا مسالا يه (1-1620د) اوفوك» .م551/ يف (غناست»

 تلح أئيشف ائيشو .لباك ىلع  كاذنآ  نوينيصلا هقلطأ

 كولملا نيد تراصو «ةيذوبلا لحم ةيمهربلا ةنايدلا

 ءالؤه ناك ثيح ؛دعب اميف اوؤاج نيذلا نييناشوكلا

 طبنتسي امو .(568طل) ىهاش بقلب نوبّقلي كولملا

 نم ةفئاطلا هذهب قلعتي اميف ىنوريبلا راثآ نم دافتسيو

 مهئارزو ةدعاسمو ةنوعمب نولمعي اوناك مهنأ وه كولملا

 لئاوأ يف  بلغألا يف اذه ناكو ؛نييمهربلا

 .ىلوألا ةيمالسإلا تاحوتفلا

 تناك لوألا يمالسإلا حتفلا دعب هنأ ءنظلا بلغأو

 وأ ([1118658202) «ادنهب ادوي» اهزكرمو ةلود دونهلا

 رهن فافض ىلع عقت تناك ىتلا (07316820) (دنهيو»)

 لالج) برغ ةعقاولا لابجلا ىلإ دتمت تناكو ؛سودنألا

 ةروصب اهعيمج لباك بعوتست نكت مل اهنأ الإ «(دابآ
 .اهكلم لبق نم رادت ةلقتسم ضارأ لباك تيقبو «ةلماك

 ىقبت ةراتو .يمالسإلا ذوفنلل عضخت ةرات تناكو

 ىلإ (نيتسكبس) لصو نأ ىلإ ةلماك ةروصب ةررحتم

 .ةطلسلا

 نأ برعلل ىلوألا ةيخيراتلا تاباتكلا نم رهظيو

 انه نمو ءاراهدنك يأ راهدنق ىمست تناك دالبلا عيمج

 .راهدنق ةنيدم عم ابلاغ  أطخلاو هابتشالا لصحي

 ماع يفو ءرمع نمز يف هنأ : يربطلا خيرات نم نيبتيو

 نب هللا ديعو ورمع نب مصاع نم لك فحز ه7

 دنهلا موخت ىلإ امهمدقت الصاوو ناتسيس هاجتاب ريمع
 ؛حوضوو ةحارصب لباك ةنيدمل ركذ دري ملو .راهدنقو

 كلتل رواجملا يداولاو لباك يداوب حّرّصو ركذ نيح يف

 ذوفن ةئاد مساب «شكودنهلا نايدو ىلإ ةيلبجلا ةقطنملا

 كوكشم مساب تركذ ةرئادلا هذه ةمصاعو .هاش لباك

 .(7957585]00) ساروج : (1.6560228ع) اهأ رق

 نمز يف تحتن ةنيدملا هذه نإ يبوقعيلا لوقي

 ضن

 يبوقعيلا نأ الإ ؛ةرمس نب نمحرلا دبع لبق نم نامثع
 لك دوركم ة جرت قناع تون هيورطب عك ودل
 . (يلباك) كلوبج

 نمز يف ناك لصح يذلا يناثلا ضرعتلاو

 ءديشرلا نوراه رصع ىف مث .نايفس يبأ نب ةيواعم

 خلب نم شيج هّجوت (م/47) ه177١ ماع يف ديدحتلابو

 نع كلذو «لامشلا ةهج نم يداولا اذه ىلع مجهو

 . (نايماب) يداو قيرط

 ىهتنا نومأملا نمز يف عقو رخآ موجه هبقعأو
 نيدلا لبقتو قانتعا ىلإ ىدأو هاش لباك مالستساب

 . يمالسإلا

 - تناك تامجهلاو تاوزغلا هذه نإف حضتي امكو

 لالتحا ةمث دجوي مل وأ عقي ملو «مالسإلا مساب متن
 ها" هال ماع نييرافصلا نمز ىتح يقيقح طلستو

 .(ممالا)

 ةضفلاك نداعم نم هكلتمت امب  ريشجنب نأ كش ال

 ناكو .ةدشب اهوحن ماكحلا مامتها تبذج دق

 نكمي ال هنأ ريغ دوقنلا اهب كسي رافصلا ثيل نب بوقعي
 يف الإ ةنيدم ىلع قلطأ دق «لباك» نأ ًادبأ طابنتسالا

 زكرم ةمث قباسلا يف دجوي ملو ءًادج ةرخأتملا روصعلا

 . مسالا اذهب مهم

 نب بوقعي ةلمح نأ لابلا نع بيغي ال نأ يغبني

 نايدو قيرط نعو لامشلا ةهج نم تمت ثيل

 نمو ةرهش رثكألا ناتسجس قيرط نع سيلو «شكودنه

 هذه ىف لباك كلم ناكو .ةنزغو بادنغرأ يداو قيرط

 هنا نطلا يلغاو ىفوبلا ةيسدملا نع سكك ةرعنلا

 .نييشوكلا ءافلخو باقعأ نم ناك

 لبق ةروهشم ةنيدم ((0. ش1 عاطفه 5أة0) نكت ملو

 يف ىلوألا ةرملل دوقنلا اهيف تبرض دقو «لوغملا ةرطابأ

 مكح نمز دالبلل ةمصاع لباك تناكو .رباب دهع
 . مهرادتقاو نييونزغلا

 «ةريبك ةنيدمك لباك ىلإ ريشيو يسيردإلا فّرعي



 ضن

 بقل هسفن ىلإ بسني نأ كلم عسوب نكي مل هنأ فيضيو
 يف كلذ لحارم زاتجا دق نكي مل ام (8طهطن) (يهاش)

 نم دعبأ قئاثو ىلإ دنتست ىسيردإلا تامولعمو . لباك

 قيمز وضم لطي تام راجعا هذه بنكي ناك هنأ أ ةريهغ

 . (يهاش عمج) نييهاشلا ةلالس ض هرقنا ىلع ليوط

 ةرتاوتملا لالحمضالا تالاح نأ نظلا بلغأو

 يفو «كلذ دعبو .لباك يقرو راهتشا ءراو تناك ةنرغل

 لباك تزرب «هترسأ ءاضعأ دحأ دي ىلعو «روميت رصع

 . ضرألا نم ةريبك ةعقرل ةمصاعك

 ةنيدم (كيب غولوأ) هنبا لتحا «ديعس يبأ توم دعب
 «هتوم ىتح ًايصخش اهب ظفتحاو اهيلع ظفاحو ءلباك

 :ةرعرا كييقرتلا ذا نيوشن لقاومدنلا مرحأو

 .(م16554) ه١٠93 ماع رباب لبق نم هرودب جرخأ يذلا

 «دنهلا ىلع هتيروطاربمإل ًاساسأ لباك حتف ناكو

 جارخإإ نمز يف ىتح لباك ىلع هترسأ ةرطيس ترمتساو
 - نويامه كلذ دعب  اهكلمو .دنهلا نم (نويامه) هنبا

 .ديدج نم «ىرخأ ةرم دنهلا مهيلإ تداع ىتح  هسفن

 ةرثؤم تايركذ كرتو «أريثك لباك بحي رباب ناك
 دعبو ءاهراهزأو اهتهكافو اهئامو لباك ءاوه نع اهبتك
 يف ىرغلا عدوأو لباك ىلإ هنامئج لقُت ةركأ يف هتوم

 . لباك ةنيدم نم برقلاب  هتايح يف  هانب دق ناك ناتسب

 خيراتل لباك ةنيدم خيرات دوعي ًادعاصف نآلا نم

 ازكرم تحضأ دقف ؛دنهلا يف لوغملا ةيروطاربمإ
 تاكوكسم تدجو انهو :نياكقل و نرقكلاو يهل

 .دومحم ةنطلس نمز ىتح ةرطابألا

 .ردان مامأ لباك تطققس م177١ ماع يفو

 كانه تكس دق ًاضيأ ةيناث ةيملاع ةلمعو ةيبورلا نإ

 عم  رصت مل ةيندملا هذه نكل «هاأش ردان توم دعب

 نم تحتف ام ناعرسو ؛«ةيروطاربمإلا نم اءزج كلذ
 .ينارد هاش دمحأ لبق

 نكلو ء«راهدنق ىلإ كلذ دعب ةمصاعلا تلقتناو

 لباك

 هذه نم راهدنق ىلع اهقوفت لباك تتبثأ ام ناعرس

 ةرسألا مكح ذنم ةمصاعلا يه تلظو «ةيحانلا

 . مويلا ىتح ةيئازكرابلاو ةينازودسلا

 بناوجلا عيمج نم كلذ دعب لباك تروطت

 نم مغرلا ىلع .ةمهم ةلودل ةمصاع تحبصأو
 هذه تقحل يتلا ةظهابلا فيلاكتلاو ةقحالتملا تابرضلا

 لالخ ةصاخ «ةريثكلا عئاقولاو ثداوحلا رثأ ةئيدملا

 نيب تامادص تعقو ثيح )18147-١973( ماوعألا

 ةنيدملا هذه تضرعت امك .نييئازكرابلاو نييئازودسلا

 .هتوخإو ناخ يلع ريش نمز يف ةعجوم ةريثك تابرضل
 نيب ةيلهألا بورحلا يف اهباصأ ام اهباصأ ًاريخأو

 نييمالسإلا نيب مث ءالوأ نييمالسإلاو نييراسيلا

 .ةعاسلا هذه ىتح اهبئاصم يف لازت الو ,مهسفنأ

 دنهلا ييناكروك رصع يف لباك عباوت

 _دلبلا اذه ىف ةيخيراتلا ةنيدملا -لباك تناك '

 ةلود سسؤم (رباب) نمز يف ةريبك ةرهشب ىظحت

 رباب نش ناكملا اذه نمو .دنهلا يف نييناكروكلا

 ةقحاللا تارتفلا يف .نييلهدلا نييدوللا ىلع هتالمح

 تناك .دنهلا روطاربمإلا اذه ةرسأ اهيف تمكح يتلا

 يف صصق نامزلا كلذ يخرؤملو .ًاضيأ ةروهشم لباك

 .لاجملا اذه

 لباك ىف ةعيشلا

 عومجم نم ثلثلا نم رثكأ لباك يف ةعيشلا لكشي

 «لوادنش :ةيتآلا ءايحألا اهيف نوئكسيو ءاهناكس

 ةعلقو .ةشقلقو «دابآ دبارمو «يناخ دارمو ءانيم لامجو

 ءحوتف ةعلقو «ةبت راشفأو ءىجكنان راشفأو «ةداش

 ءايحألا هذه ربكأو .نادرم يلع ةعلقو «نانابب ةدنزو

 .يناخ دارم يحو انيم لامج يحو لوادنش يح : يه

 مه لب .ءايحألا هذه يف روصحم ريغ مهدوجو نأ ىلع

 . ةتوافتم دادعأب ىرخألا لباك ءايحأ ىف نودوجوم

 نب يلع مامإلا باحصأ نم ناك يلباكلا دلاخ وبأو

 . هلكت نيدباعلا نيز نيسحلا



 ناشاك  نوراك

 (رهن) نوراك

 كنر هوك نم لاقي ام ىلع فحصم مسا نوراك

 رهنلا اذه هنم ردحني يذلا لبجلا وهو «نّولملا لبجلا»

 تورقلا وينادلب هفرعي مل رهظي ام ىلع «نوراك» مسالاف

 ليجد :ليقف «زاوهألا ىلإ بسنو (ليجد) :ميدقلا

 .دادغب ىلعأ ىف ةلجد ليجد نع هل ًازييمت زاوهألا

 باعشلا للختت «نوراك يأ «ليجد رهن يلاعأو

 دالب نم ردحنتف هدفاور امأ .ىربكلا رللا دالب يف ةيلبجلا

 هوك يف ليجد جرخمو .ناتسدرك لابجو ىرغصلا رللا
 لابجلا اذهل يناثلا بناجلا نمو .«رفصألا لبجلا» درز

 قشي نأ دعبو ؛ناهفصأ ىلإ بهاذلا دوردنز رهن ردحني
 ةلسلس ةريغصلا هدفاور نم ريثكب جرعتملا ليجد ىرجم

 يفوتسملا اهدع يتلا يهو رتّست ةنيدم ىلإ لصي لابجلا

 «ناتسزوخ ميلقإ ةدعاق (ةرشع ةعبارلا) ةنماثلا ةئملا يف

 رهنلا نم جرخيو .رتست ليجدب رهنلا اذه يمس كلذلو

 اهنمو ")مركم ركسع دنع هيلإ ةيناث دوعي عرف رتست دنع
 رهن يأ روباسيدنج رهنو وه يقتلي ثيح زاوهألاب رمي

 رللا يف درجورب نم هءام لوفزد رهن ذخأيو .لوفزد

 ناك يبرع دئاق وهو ءامركم نأل كلذب تيمس مركم ركسع )١(
 ركسعف «كانه تبشن ةنتف دامحإل ناتسزوخ ىلإ هثعب دق جاجحلا

 فحصو ءداوك متسراهل لاقي ةيسراف ةنيدم لالطأ برق

 .مركم ركسعب تفرعف .ذابقتسر اولاقو مسالا اذه برعلا
 .مسالا اذهب ةديدج ةنيدم يبرعلا ركسعملا عضوم يف تأشنو

 هيلإ ريشت اهعضوم نكلو ةطراخلا نم مركم ركسع مسا لاز دقو
 بآ يقتلي ثيح (ريقلا دس) يأ ريقدنب مساب ةفورعملا بئارخلا

 ركسع تناك (ةرشاعلا) ةعبارلا ةثملا يفو .نوراك رهنب ركرك

 امههرمعأ (ركرك بآ) ناقرسملا رهن اهقشي نيبناج تاذ ةنيدم مركم

 ةيهب ةنيدملاو . نفس نم نارسج نييناجلا نيبو «يبرعلا بناجلا
 نمو .يبرغلا بناجلا يف اهعماجو اهقاوسأو ريخلا ةريثك قاوسألا

 .دحأ اهعسل نم ملسي ال ةماس براقع مركم ركسع بويع
 جرب ةميدقلا ةيسرافلا ةنيدملل لاقي ناك يفوتسملا يف ام ىلعو

 اهترامع ددج يناثلا روباس كلملا نأل كلذب تيمس امنإو .روباش

 ركشل همايأ يف ىمست تناك اهنأ يفوتسملا ركذو .اهعسوو

 ةنملا يف بتك نيح تناكو اركسعلا١ ةيسرافلاب كلذ ىنعمو
 .اهلك ناتسزوخ يف ةنئيدم حصأ (ةرشع ةعبارلا) ةنماثلا

 ضلي

 (ةعوق وأ) ةعرق مساب فرعت هيلاعأ تناكو .ىرغصلا

 رهنلا زاتجي ىكزك هل لاقي رخآ رهن هب يقتلي نأ دعبو
 ليجدلو .انب رم ام ىلع ليجدب يقتليف لوفزد ةنيدم

 صولا هذ ره يرعلا ىلإ هاج :رتعا ره ريبكادفار
 رللا لابج يف هجرخسمو .هخرك رهنب ًاضيأ فرعيو

 .دابآ مّرْخ رهنو وُكْلْوُك رهن هب يقتلي ناكو .ىرغصلا
 ةليوط ةفاسم ةدحتملا راهنألا هذه يرجت نأ دعبو

 يف ةزيوحلا يضارأ ىلإ يتأت سوسلا ةنيدم زواجتو

 لفسأ ريسي ءيش ىلعو . ليجدب يقتلت مث زاوهألا برغ
 اميظع اضيف ليجد رهن ريصي .دفاورلا هذه ىقتلم نم
 ضيف قرش يرجيو ةعمتجم ناتسزوخ راهنأ هايم لمحي
 . سراف جيلخ يف بصي نأ ىلإ ةلجد

 ناشاك

 نم ةيناريإ ةنيدم مهأ عبار اهنأ ناشاك ةنيدم فرعُت

 زاريشو ناهفصأ دعب اهيف ةيخيراتلا راثآلا دوجو ثيح

 يرامعملا نفلا يف ةدئارو خيراتلا يف ةقيرع يهف ءدزيو

 تلاز الو «ليصألا يخيراتلا لامجلاب ةينغو يناريإلا

 خيراتلا ةقارعو يضاملا رطع لمحت نينسلا تائم دعب

 .رصعلا ةراضحو

 هعنصت ىذلا اهداجسب ًايملاع فرعُت ناشاك نأ امك

 ةاتيعلا كانعب نع اكن ءاهتويب بلغأ يف اهئاسن لمانأ

 .ةنيدملا هذه يف ةدوجوملا ةثيدحلا

 قاوسألاو ينابملاو ءايحألا دوجو نم مغرلابو
 نضتحت تلاز ال اهنأ الإ ءناشاك يف ةثيدحلا عراوشلاو

 رباعملاو ضاوحألاو «ةجّرعتملا ةليوطلا ةميدقلا ةقزألا

 «ةبذعلا هايملا نويع ىلإ ةيهتنملا ةقيمعلا ةيبقألاو ةيئاوهلا

 ةميدقلا دجاسملا نم تارشعلاب ةنيدملا رخزت كلذكو

 نورق ةدع لبق تدّيش يتلا ةينيدلا سرادملاو دقارملاو

 .نمزلا نم

 لغشت ةريبك ءارحص ةفاح دنع ناشاك ةنيدم عقت

 ةظفاحم يف ةنيدم ربكأ يناث يهو ناريإ طسو مظعم

 ه١ يقرش لوط دنع عقتو . .ناهفصأ دعب ناهفصأ



 نضذن

 .ةقيقد 06و ةجرد 77 يلامش ضرعو ةقيقد ؟١ا/و ةجرد

 «يبرغلا لامشلاو لامشلا نم مق ةنيدم اهذحتو

 ةنيدمو «يقرشلا لامشلاو قرشلا نم ىربكلا ءارحصلاو

 «بونجلا نم ناهفصأ ةنيدمو «قرشلا نم ناتسدرأ

 .برغلا نم تالحمو ناكيابلك اتنيدمو

 وليك ١١١ يلاوحب نارهط نع ناشاك ةنيدم دعبت

 وليك 1١ يلاوحب مق ةنيدم نعو ءاهنم بونجلا ىلإ ًارتم
 . ًارثم وليك ١66 يلاوحب ناهفصأ نعو «ًارتم

 بهم يف اهدوجوو «يفارغجلا ةنيدملا عقومل ةجيتن

 يتلا ةيمسوملا ريصاعألاو ةراحلا ةيوارحصلا حايرلا

 لالخ رّيغتلاب زّيمتي اهسقط نإف ءءارحصلا نم بهت
 راحو «ءاتشلا يف فاج دراب ًامومع وهو «ةنسلا لوصف
 . فيصلا يف ةدشب

 ةيراجتلا قرطلا مهأ قرتفم ىلع ناشاك ةنيدم عقت

 يذلا يراجتلا يربلا قيرطلا اهب رمي ثيح «ناريإ يف

 عقت كلذكو .؛ناريإ بونجو طسو ندمب نارهط طبري
 دزيو ناهفصأب ةمصاعلا طبري يذلا يديدحلا طخلا ىلع

 . ةيحانلا هذه نم ًاضيأ ةمهم يهف كلذل ؛نامركو

 ةيعانصلا قطانملا نم ًاضيأ ربتعت ناشاك ْنأو اذه

 داجسلا عناصم ربكأ اهيف دجوي ثيح «ناريإ يف ةمهملا
 تايلكلا نم ددع دوجو ىلإ ةفاضإلاب جيسنلاو يناريإلا
 ةنيدملا فرعُت امك . .ةيسدنهلاو ةيعانصلا دهاعملاو

 اهيف دجوت ثيح «يئاذغلا اهجاتنإو ةيعارزلا اهليصاحمب
 :تتلعلاو ةيئاذغلا تاعانصلا نم ددع ًاضيأ

 اهتيمست بابسأ

 ديدعلا كانه (ناشاك) ب ةنيدملا ةيمست بابسأ لوح

 ءاملعو نوقرشتسملاو نوخّرؤملا اهركذ ىتلا ءارآلا نم

 : انه اهضعب ركذن ءراثآلا

 ربتعت تناك ةنيدملا نأ ىلإ ةيمستلا ببس دوعي-١

 لضفأ ةعانصل ًازكرم ةميدقلا ةيخيراتلا نورقلا لالخ

 ىمسُي ؛نّولملا كييزاوملاو طالبلاو رجآلا عاونأ

 ناشاك

 وأ (نايشاك) ب ةنيدملا تيَمُّس اذل «(يشاك) ةيسرافلاب

 . (ناشاك)

 نأ دعب راثآلاو بيقنتلا ءاملع نم ةعومجم  ؟

 برقلاب (كليس) لالت يف يرثألا بيقنتلا لامعأ اوهنأ

 مسا نأ يهو «ةجيتنلا هذه ىلإ اولصوت «ةنئيدملا نم

 مسا وهو .(وساك) وأ (وشاك) ةملك نم قتشم (ناشاك)

 نأ لبق «نيرهنلا نيب ام دالب يف نوشيعي اوناك ءامدق موق

 دعب اميف مهتقطنم تفرُعو «ةقطنملا هذه ىلإ اورجاهي
 . (ناشاك) وأ (نايساك)

 ببس نأ هناويد يف راهب ءارعشلا كلم ربتعا -

 ناكم) وأ (دبعم) وهو هانعم ىلإ دوعي (ناشاك) ةيمست

 . (ةدابعلا سوقط وأ لفاحم ةماقإ

 تاحلطصملا مجعم) باتك فلؤم ركذ- :

 ىلع (ناشاك) ةملك قلطت :(ةيبرعلا ةغللا ىف ةيسرافلا

 . بشخالا نم ةينبملا علا تويبلا

 ناشاك يف ةيخيراتلا راثآلا) باتك فلؤم ركذ

 كولملا نم رمأب دّيُش ينارمع زكرم لوأ نأ :(زنطنو
 «ةقطنملا هذه يف (نيف) عبن ةفاح دنع نييروطسألا

 . ماكحلا ناكم يأ :(نايشآ يك) هومسو

 ةيخيرات ةذبن

 مدقأاهنأ اهتركاذ يف ناشاك ةنيدم ظفتحت

 . .ةيضرألا ةركلا اهتدهش ىتلا ةيناسنإلا تاراضحلا

 راثآلا ءاملع اهب ماق يتلا ةيبيقتعلا لامعألا نإ ثيح

 تارتموليك ثالث دعبت ىتلا (كليس) لالت يف ةيخيراتلا

 ةميدق ةراضح دوجو ىلإ تراشأ فيلاحتلا ةكحلا نع

 عبارلا ىتحو عباسلا فلألا ىلإ دوعت «ةقطنملا هذه يف

 اهنم ةفلتخم نونف زورب تدهش دقو «داليملا لبق
 . ةيرامعملا

 نيدهعلل راثآ يأ اهيف دجوي ال ناشاك ةقطنم نأل

 ةيرثألا تاساردلا نأ امك «يناكشألاو يشنماخاحلا

 ةقطنم يف نيدهعلا نيذه ةراضح نع ةريثك لامعألاو

 ىلإ دوعت ةيضف تاكوكسم ىلع روثعلا نأ الإ ء:ناشاك



 ناشاك

 لد ةقطنملا هذه ىف ىناكشألاو ىشنماخاحلا نيدهعلا
 هذه يف نيدهعلا 57 ةميدق ةيخب رات مادقأ راثآ ىلع

 . ةقطنملا

 ال ناشاك ةقطنم نإف «نيقباسلا نيدهعلل ًافالخو

 . . يناساسلا دهعلا ىلإ دوعت ةيخيرات ٍنابمب ظفتحت تلاز

 (تشد مرخو ورساين) ُيدبَعم لالطأ دوجو نإ ثيح
 يف ةريبك ةناكم اهل تناك ةقطنملا هذه نأ ىلع دكؤت

 . يناساسلا دهعلا

 ةيمالسإلا ةيخيراتلا رداصملا نإف .كلذ نع ًالضف

 لبق) يناساسلا دهعلا رخاوأ يف ناشاك نأ تركذ

 ةلناكم تاذو ةرماعو ةريبك ةنيدم تناك (مالسإلا

 .ةصاخو ةمهم ةيداصتقا

 قطانملا نم اهريغك ناشاك ىلإ مالسإلا لخدو
 . .لوألا يمالسإلا ردصلا يف ةيناريإلا

 يماع يف ناتديدش ناتيضرأ ناتزه ناشاك تبرض

 ؛«لماكلاب اهريمدت ىلإ ىّدأ امم ,ةرجهلل "47و 5

 يضاق ةعقب) لثم ةبقحلا كلت نم تلظ ٍنابم ةدع نأ الإ

 .عماجلا دجسملاو (ةميدقلا ةحاسلا) ةلحمو (دسأ

 رصعلا يف ةقباسلا اهتناكم ناشاك تداعتساو

 لثم نونفلا فلتخم اهيف ترشتنا ثيح ؛يقوجلسلا

 امك :«ةفرخزملا تاطالبلاو ةيفزخعلا لئاسولا ةعانص

 نيدلا لالج دهع يف ةنيدملا بونج يف ةعلق تدّيش
 ةعلقب مويلا فرعُت .(ةرجهلل 180 )456  هاشكلم

 نيصح روسب ةنيدملا تطيحأ نمزلا نم ةرتف دعب
 مويلا نكمي ثيح هللا ديبع نيدلا دجم دوهج لضفب
 نم ةيبونجلا ءازجألا ىف ىخيراتلا رثألا اذه اياقب ةدهاشم

 0 : ةينملا

 رارضأب لوغملا تالمح لالخ ناشاك ةيصاو

 نم نييناخليإلا دهع يف تحبصأ ةنيدملا نأ الإ «ةريبك

 ٍنابم تدّيُش ثيح ؛ناريإ يف ةيعانصلا زكارملا مهأ
 (كيرودو اريرف) بتك ثيحب «بئارخلا تمُمُرو ةديدج

 نذل

 ام ةرجهلل ١”/ ماع يف ةنيدملا ىلإ اهب اماق ةلحر لوح

 : يلي
 رثإ رّمُد ناشاك ةنيدم نم ًاريبك ًاءزج نأ نم مغرلاب»

 ودبت ةنيدملاو ةيناث تمُمُر اهنأ الإ ةنيدملل لوغملا وزغ
 . «تاريخلا نم ريثكلا اهيفو ءةرماع

 هيلإ تلصو ام جوأ يوفصلا رصعلا رابتعا نكمي
 نم مغرلابو . .ةعسوو رامعإو نف نم ناشاك ةنيدم

 نيطالسلا نأ آلإ ءنييوفصلا ةمصاع تناك ناهفصأ

 ةنيدم يف مهتقو نم ريثكلا نوضقي اوناك نييوفصلا
 راجتلا دذرت دادزا ةنيدملا يف قوسلا عسوت عمو .ناشاك

 .اهيلع بناجألاو نييناريإلا

 يف ًاريثك تمدقت جيسنلاو لزغلا ةعانص نإف كلذك

 تويبلاو شرولاو عناصملا تجتنأ ثيح «ةلحرملا هذه

 ةيناتكلاو ةيريرحلا ةشمقألا عورأو لمجأ ةيناشاكلا

 يفرصلا داجسلا عاونأ سفنأ جاتنإ نع ًالضف ءاهريغو

 .يريرحلاو

 ةيندعملاو ةيفزخلا ىناوألا ةعانص نأ امك

 يف ترّوطتو تمن دق ةفرخزملا ةيكيماريسلا تاطالبلاو
 ْ .فقوتلاو دوكرلا نم تاوئس دعب .دهعلا اذه

 ةلماح ةرهاز ةنيدم مويلا ودبت ناشاك نإف اذكهو

 لبقتسملا لمأو رضاحلا ةقارعو يضاملا ثارت اهعم

 . قرشملا

 ناشاك ةنيدمل يخيراتلا يرامعملا ططخملا

 ودبي ناشاك ةنيدمل رصاعملا عقاولا ىلإ رظني نم

 «ةئيدملل ميدقلا يخيراتلا يرامعملا ططخملا همامأ

 ىف ةماعو ةعساو تاطاشنل ةريثك راثآ دوجو نع الضف

 يه ةئيدمنلا هذه يف ةرشتتم تناك يتلا ةيرامعملا تويفلا

 ريع ةدئاسفبلاك يتلا ةيهيلتالا نورا منت ةلطلستم
 حلاصملاو ةيديلقتلا نونفلا عم ةجوزمملاو « خيراتلا
 . ةقطنملا هذهل ةصاخلا

 يرامعملا ططخملا زكرم يسيئرلا قوسلا لثمي

 قطانملاو تالحملا عزوتت ثيح ؛ةنيدملل يخيراتلا



 مك

 نم نوكتت تالحملا هذهو ؛هفارطأ ىلع ةينكسلا

 يتلا ةجّرعتملاو ةكباشتملاو ةقّيضلا ةقزألا نم ةعومجم

 تاراحو ةقزأ ىلإ عرفتت اهرودب ةعساو ةحاسب يهتنت

 . اذكهو

 نزخمو ةيئيسحو دجسم اهيف دجوي ةلحم لكو

 عم زكارملا هذه ددع دادزيو ءريغص قوسو ماّمحو ءاملل

 . ةلحملا ةحاسم ةدايز

 ءاهضعب عم ةقصالتم ةينكسلا لزانملا نإف كلذك

 ةريبك ةحاسم تاذ اهبلغأو «ةعفترم ناردج اهب طيحتو

 ةشيعلل ئرعأو ءانعلا ةسطقاي فول يننوقت

 ءهمدق مغر ططخملا اذهب ظفتحت ةنيدملا لازت الو

 لوخد عم عبطلاب ءاهنم ةيزكرملا قطانملا يف اميسال
 ءايحألاو تالحملا نع ًالضف ءاهيلع ديدجتلاو ثيدحتلا

 تاططخملاو سيياقملل ًاقبط تدّيُش ىتلا ةثيدحلا

 .ةقيدحلا ةيزامعملا

 ةيخيراتلا راثآلا

 دعب ةعبارلا ةبترملا ىف ىتأت ناشاك ةنيدم نأ كش ال

 راثآلا دوجو ةرثك ثيح نم ءدزيو زاريشو ناهفصأ

 . ةيخيراتلا ينابملاو

 ءاملعلاو نوثحابلاو نوققحملا اهب متها دقف كلذل

 اهركذ ثيح ءاهجراخو ناريإ لخاد نم خيراتلا ربع

 ةيخيراتلا راثآلاب ظفتحي ًازنك اهرابتعاب مهبتك يف ءالؤه
 ةلحم يف عقت يتلا دمحأ ريم ناطلسلا ةعقب كلذ نمف

 نحصو ناترانمو ء«لكشلا ةيمره ةّبق ىنبملا يفو

 ةسمخ ربع جراخلا ىلإ يدؤتو ؟؛دحاو ناويإو عساو

 . ةسيفنو ةريبك ةيبشخ باوبأ

 45١ ماع ىلإ ةعقبلا هذه ءانب خيرات دوعي

 ماوعأ ىلإ باوبألا هذه ءانب خيرات دوعي امك . .ةرجهلل

 ةعقب كانهو .ةرجهلل ١5١١و 6١58و 9987و 2١

 هللا بيبح الملا) عراش يفو ناهفصأ هاجتاب «ةنيدملل

 ناشاك

 «هْيَوِب لآ رصع ىلإ ةعقبلل لوألا ءانبلا دوعيو . .(فيرش

 ىتلا نارتخد لهج ةعقب كانهو .راثآلا ءاملع ركذ امك

 اديب فانه دوس ريدر هاطاتنلا ةدقو مانع ركل ىلإ مقا
 اهتبق تنّيَز دقو ؛يرجهلا نماثلا نرقلا راثآ نم يهو رتم

 يف عقت يتلا ميهاربإ ريمألا ةعقب كانهو فرخزملا رجآلاب

 رصعلا راثآ نم يهو ءريبك ريمأ عراش نم بناج
 . يراجاقلا

 اهب طيحت «لخادلا نم رجآلاب ةنيزم ةّبق ةعقبلا ولعت
 «ليمج ريبك نحص اهطسوتيو «ناتعفترم ناترانم

 ةعقب كانهو موسرلاو ايارملاب نّيزم ناويإ هب طبتريو

 ناشاك اياكت مهأ نم ربتعت يتلا روصنمو رهاط ةيكتو
 اذإو .هسفن مسالا لمحت ةقطنم يف عقتو ؛ةيخيراتلا

 ديسلا تافر مضت ةعقبلا نإف مف خيرات يف ركذ ام انذخأ

 نب نسحلا نب ديز نب مساقلا يبأ نب رهاط
 .روصنملا يبأ هلجنو دكغ يلع

 «فرخزملا طالبلاب ةنيزم ةرانمو ةّبق ةعقبلا ولعت
 دوعي ىنبملا نأ اهيلع ةدوجوملا ةيباتكلا ةحوللا يف ركذ

 يف عقت يتلا ةناشي ريم ةعقب كانهو .ةرجهلل ١١١١ ماعل

 .نابقاب قاقز مساب مشتحم عراش ةقزأ ىدحإ

 نّيزم ىنبملاو ؛يوفصلا رصعلا راثآ نم ربتعتو
 ةعقب كانهو . رفظلا رجح نم ةعونصم ةيباتك ةحولب

 ةميدقلا تارازملا نم ربتعت يتلا ىسوم نب بيبح
 ىلإ ىلبمألا هوان ةوعي فيعب دب ةنيداسلا يف ةمهملا
 رضعلا يف ةضشرل ديعأو ءيرجهلا عباسلا نرقلا

 ناويإ ءاهطسوتيو ناترانمو بق ةعقبلا ولعت . .يوفصلا
 . نحصو

 نيزم ةعقبلا طسوتي يذلا ىسوم نب بيبح دقرمو

 رصشلا ىلإ هوفر :«يسدنو نينيلت فوقك ديرك
 .يلوغملا

 يتلا ةنيدملا لخاد ةدوجوملا عاقبلا ىلإ ةفاضإلابو

 طيحت يتلا عقبلا نم ديدعلا كانه نإف .ًافنآ تركذ

 ةعقب اهنم . .اهب ةطيحملا ىرقلاو فايرألا يف ةنيدملاب
 ةعقب «لاهدرأ دهشم يف رقاب دمحم نب يلع ناطلسلا



 ناشاك

 هاش يب يب ةعقب ءقرم يف لضفأ اباب ةعقب «دوادريب

 ديسلا ةعقب ءارتموليك نيثالثب ةنيدملا نع دعبت بنيز

 ةعقب ء«راوزأ ةيرق يف ليعامسإ دمحمو عناصلا دمحم
 مشتحم ةربقم «ناقشوج يف طسوألا دمحم ديسلا

 .اهريغو

 نم بونجلا ىلإ عقي يذلا دامع ريم دجسم كانهو

 دّيَش دق ناكو «ريبكلا قوسلا بناج ىلإو ضيف ةحاس
 نم ء.ولنويوق هرق هاشناهج دهع يف ةرجهلل 84 ماع
 .دومحم نيدلا دامع ةجاوخلا هريزو لبق

 هيف دجويو «ليمجو سيفنو ريبك باب دجسملل

 يبأ ناطلسلا دهع ىلإ دوعي نّيزم يخيرات ربنم ًاضيأ
 .ناكروك ديعس

 ةشوقنم ةيكلم رماوأ صوصن ىلع دجسملا يوتحي
 هؤاني دوعي يذلا ريزو دجسم كانهو .ةيرجح حاولأ ىلع

 ماع ديش ثيح «يوفصلا يناثلا سابع هاشلا دهع ىلإ
 ريبك نحص نم دجسملا نوكتيو ..ةرجهلل 065

 دجسملا كانهو .ةفرخزملا تاطالبلاب ةنيزم نيواوأو

 يف ةيخيراتلا ينابملا مدقأ نم ربتعي يذلا عماجلا

 ءرجآلا نم ةعونصم ةبق دجسملا ولعتو .ناشاك

 ةيئاتش تاحسفو ريبك نحصو عساو ناويإ هطسوتيو

 . ةيفيصو

 هنم قبي ملو «يفوجلسلا رصعلا ىلإ هؤانب دوعيو
 نم ىهو اقأ ةسردمو دجسم كانهو .ةرانملا ىوس

 دع هر انطلا ب ةنقلا رتعمتو فايفاك' نب ةفؤزعمللا مراذملا

 . ةئيدملا يف ةيخيراتلا ينابملا ىلعأ

 لبق نم ؛ةرجهلل ١١54 ماع ةسردملا تدّيش دقو

 .نابناخ يقت دمحم جاحلا

 طسو قار لضاف عراش يف دجسملاو ةسردملا عقت

 نحصو نيواوأو ةيئاتش تاحسف ىلع يوتحتو «ةنيدملا
 ةعلق عمجم كانهو .ةددعتم تارجحو «نيقباطب ليمج

 هاشكلم نيدلا لالج ناطلسلا راثآ نم وهو يلالج

 نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقيو .(ه1075- 455) يقوجلسلا

 . ةنيدملا

 ضن

 جاربأ ةينامث عم عفترمو مخض روس ةعلقلاب طيحي
 يف عقي يذلا ميدقلا ناشاك روس كانهو .ةيلاع ةيرئاد

 مسقلا ىوس قبي ملو ؛ةنيدملا نم يبرغلا بونجلا
 ناهفصأ ىلإ يّدؤملا لخدملا نيب ءهنم يقرشلا يبونجلا

 . ةيرئاد جاربأ لكش ىلع (نيف) بابو

 ناكل وخلا هيوم ا تبلل: هدسر
 ريبك ددع اهنم «ًافنآ هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيخيراتلا

 دامع ريم مامح لثم .ةميدقلا ةيرثألا تامامحلا نم

 الم مامحو ءدمحأ ريم ناطلسلا مامحو ءناخ مامحو

 ءاملع دحأ دمحم نيدلا بطق انالوم هدّيش يذلا بطق

 . ةرجهلل 157 ماع يف يرجهلا رشاعلا نرقلا

 ىف ةيرثألا ةميدقلا قاوسألا ةعومجم كلذكو

 ًاقبط تدّيش يتلاو .ةنيدملا زكرم يف عقت يتلا ناشاك

 . ةلخادتم قاوسأ لكش ىلع ميدقلا يرامعملا نفلل

 ء«يرفصلا رصعلا ىلإ قاوسألل لوألا ءانبلا دوعي

 مصر كيعاو حولا 13مم لولو كن رقة ذل
 ناطلسلا دهع يف هعيسوت مت امك «تاونس ثالث دعب

 .هاش يلع حتف
 ةيرثألا تويبلا نم ديدعلا ناشاك ىف دجوي كلذك

 ةنيزملا ةريبكلا تاعاقلا ناد فعلا و ةعساولا

 رصعلا ىلإ اهضعب دوعيو ؛موسرلاو ايارملاو فراخزلاب
 . يوفصلا رصعلا ىلإ رخآلا ضعبلاو ؛يراجاقلا

 سانلا اهمؤي ةيخيرات راثآ نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب

 نم تارشعلاب رخزت ناشاك ةنيدم نإف ءايونس فالآلاب

 ةنيدملا ناكس اهداتري يتلا مامجتسالاو هيفرتلا زكارم

 نيا فوج هند لطعلا مانا فا اتبالا :فرمتفلاو
 نم ربتعي يذلا (نيف ناتسب) اهنم «قئادحلاو تاهزتنملا

 ىلإ دوعي ثيح «ةنيدملا يف ةمهملا ةيخيراتلا راثآلا

 ريبك فحتم ناتسبلا ىف دّيش كلذك ,ءيوفصلا رصعلا

 ءايزألاو ةيرثألاو ةيديلقتلا نونفلا نم ريثكلا مضي

 . ةيبعشلا

 اهتاعانصب ًاضيأ فرعُت ناشاك نإ لوقلا نم دب الو

 يناشاكلا داججسلاب كلذك «ةيريرحلا اهتاجوسنمو ةيوديلا



 ناكل

 ءامب ةنيدملا راهتشا نع ًالضف «ةيملاعلا ةرهشلا يذ

 «ناشاك نم ةبيرقلا (رصمق) ةقطنم اميسالو «ءرهزلا

 .ةيملاع ةرهشب ًاضيأ عتمتي ثيح

 (ثيثيرط  زيشرت) رمشاك
 ةنيدم نم يبرغلا بونجلا يف (رمشاك) ةنيدم عقت

 نم ربتعتو «(راوزبس) ةنيدم نم قرشلا ىلعو (روباشين)
 (رمشاك) ىلع نويفارغجلا قلطيو ؛ًايبسن ةريبكلا ندملا

 نييناريإلا كولملا نم ريثكلا نأب دقتعُيو «(تشُب) مسا
 ءاوهلا ىلع اهلامتشال مهل ةمصاع اهوذختا امنإ ءامدقلا

 ءاقللا مت ةنيدملا هذه يفو .يفاصلا ءاملاو لدتعملا

 - (بساتشك) ب فورعملا (فساتشك) نم لك نيب لوألا

 ةديقعلا ئشنم (تشدرز)و  ميدق يناريإ كلم وهو

 (بساتشك) قانتعاو ءأميدق ناريإ ىف همساب ةامسملا

 دقتحملا اذهل ديعم لوأ دييشتو ىدشدارزلا دقتعملل

 (ورسلا) راجشأ نم ةرجش لوأ عرز ىلإ ةفاضإلاب , كانه
 «ةنجلا نم اهنأب هلاجرو (تشدرز) لبق نم ءاعدالاو

 ةنيدم يف مهدقتعمل ةبسنلاب ةزجعمو ةيآ اهوربتعاو
 هذه ةرجشلا ومن دعب (رمشاك) ب تيمس ىتلا (تشب)

 وه مسالا اذه ىنعمو . ةنيدملا هذه وحلا اوبل ًافاضم

 ةملكل ريوحت (رمشاك) مساو ةريبكلا ورسلا ةرجش

 ةرجشلا هذه ءارعشلا نم ريثكلا ركذ دقو (رخزاك)

 (تشدرز) تايركذ نم ربتعتو .مهراعشأ يف ةريبكلا

 .مهيدل ةسدقملا راجشألا نم اهنوربتعي هعابتأ ناكو

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف  ةيسابعلا ةفالخلا ةرتف ىفو

 دقتعملا عوجر نم اس كاذنا ةقليخلا ماقاب يرجفلا

 ورسلا راجشأ لك علقب ماق  راجشألا ةدابعو يتشدارزلا

 ب ةفورعملا ةنذأملا ءانب يف اهنم ةدافتسالاو كانه

 ىلع نييتشدارزلا رارصإ مغرو «ءارماس يف (ةيولملا)
 مهئاطعإو ةرجشلا هذه علق مدع ةفيلخلا نم بلطلا

 هذه علق نع لودعلا لباقم يروباشين رانيد فلأ نيسمخ

 ادح امم رمألا كلذ يف ددرتي مل ةفيلخلا نإف ةرجشلا

 . ةيلصألا ورسلا ةرجشب ًاهيبش ًءانب اوديشي نأ ىلإ مهب

 رمشاك

 دق هنأب دقتعُيف (تشُب) مساب ةنيدملا هذه ةيمست امأ

 (بساتشك) مسال بيرعت وهو (فساتشب) مسا نم ءاج

 ةفلتخملا مولعلا يف ةريصب يوذ لاجرو ءاملع روهظل وأ
 ذيتاسأ مظعم باستنا ىلإ ةفاضإ «ةقطنملا هذه يف

 ىلإ وباسم ةعودم ىف ةفورعتملا (ةيفاظنلا) ةةميرذحلا

 ةيئاذغلا داوملا دولجو وه نخألا لامتحالاو «(تشب)

 متي ثيح ةيراجتلا اهتناكملو ةطنحلا صخألابو ةريثكلا

 ناهفصأ ىلإ ناسارخ نم داوملا ريدصت اهقيرط نع
 . سكعلابو زاريشو

 ةظفاحمل يوقلا دنسلاو ريهظلا (تشب) ربتعتو

 روباشين قوفتو ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ناسارخ

 .رمألا اذه يف

 ءةيرق نيرشعو تسو نيتئم ىلع لمتشت يهو
 / : يه ندم عبسو

 :س و
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 ؟ كنك تأ

 . جنزراخ - 4

 . ناتي داو

 (زيشرت) ربتعتو ءامهامسأ فرعُي مل ناتنيدم كانهو

 .(بساتشك) وهف اهسسؤم امأ «ندملا هذهل زكرملا

 اذه نيب ةقالع دوجو لمتحي (زيشرت) مسا ىلإ ةبسنلابو
 يهو ناجيبرذآ يف ةعقاولا (زيش) ةنيدم مسا نيبو مسالا

 نيملسملا نم ابسحتو «(تشدرز) اهيف دلو ىتلا ةنيدملا

 ةيتشدارزلا ةغبصلا ءاقب نم يمالسإلا خيراتلا باتكو

 يبرع مسا وهو (ثيثيرط) مساب تيمس دقف زيشرت ىلع

 يف دجوي ذيذل بارش وهو (ثوئرط) ةملكل ريغصت
 دديتب نك نتانجونب . (زيشرت) ةنيدمل ةيلامشلا لابجلا

 دجاسملا هذه نيب نمو ريبك دجسم (تشب) ندم نم

 ةذه لمجأو ربكأ نم ربتعي يذلا (زيشرت) ةنيدم دجسم

 ادع ام دجاسملا لمجأ نم هنأب فصويو دجاسملا

 بابلا مامأ دجوي ثيح .«(قشمد) يف يومألا دجسملا

 اذه نم قبي ملو ءءاملل يرئاد ضوح هل يمامألا



 رمشاك

 (دابآ زوريف ةنذأم) مساب ةفورعملا ةنذأملا ىوس دجسملا

 ازغ يذلا (ناخوكالوه) هثدحأ يذلا بارخلا دعب كلذو

 . اهنم ريثكلا رمدو ةقطنملا كلت

 نويرازنلا نويليعامسإلا ضرعت ه078 ةنس دعبو

 كارتألا نم نوعلا بلطب (زيشرت) مكاح ماقف ءزيشرتل

 كارتألا نأ ثدح يذلا نكل «نييليعامسإلا رطخ عفدل

 نالعإ ىلإ اهمكاحب ادح امم اهورمدو (زيشرت) اولخد
 ىتح اهرمأ اولوت نيذلا نيليعامسإلا عم حلصلاو ةندهلا

 ايزاغ (ناخوكالوه) ءاج ثيح عباسلا نرقلا فصتنم

 .نييليعامسإلا ىلع ىضقو ةقطنملا هذه

 نييرازنلا نييليعامسإلل ناك هنأ وه هركذ ريدجلاو

 ًاعيمج تحتف ةعلق نوعبس (ناتسهق) ةقطنملا هذه يف

 (هاكشنا ةعلق) عقتو .هشويجو (ناخوكالوه) دي ىلع

 نمو ةيلاحلا (رمشاك) ةنيدم نم يبرغلا لامشلا ىلع

 تناك ةيانبلا هذه نأ رهظي موسرلاو ةيقبتملا راثآلا لالخ

 هباب دنع ريبك راغ اهنم برقلاب ناك ثيحب ةيمهألا نم
 .ًاسرف يطتميو حمر هديب بهأتم يدنج

 ديعأ ةيليعامسإلا نم (زيشرت) اهصالخ دعبو اذه
 (ينوتسم هللا دمح) دهع يفو نرق نم لقأ دعب اهؤانب
 ةياهن يفو ««ناتسهق) ةقطنم ندم مهأ نم (زيشرت) تناك

 شويج وزغل ةضرع ةنيدملا هذه تناك نماثلا نرقلا

 نإف ةعينملا عالقلاو نوصحلا دوجو نم مغرلابو (روميت)
 تماق ثيح فينعلا وزغلا اذه مامأ ًاعفن دجي مل كلذ

 نوصحلاو عالقلا تحت نم ضرألا رفحب شويجلا هذه

 اقحام ًاريمدت (زيشرت) ةنيدم اورمدو لخادلا ىلإ دوفنلاو

 يف بئارخلا هذه عقتو «بئارخلا ىوس اهنم قبي ملو
 دقو «(دابآ زوريف)و (ردنك) بناج ىلع رضاحلا تقولا

 عنمو ةقطنملا هذه يف راثآلا نع نيبقنملا نم ريثكلا متها

 .اهيف مهلمعل اهيلإ لوصولا

 تسسأ (زيشرت) ب لح يذلا رامدلا اذه دعبو

 دعب ىلع عقت يتلا (ةيناطلس) ةقطنم يف ةديدجلا (زيشرت)
 نإف نآلاو «ةميدقلا (زيشرت) ةنيدم نم خسارف ةعبس

 نأ لمتحيو (زيشرت) ةئيدم لحم تلح دق (رمشاك)

 ضخ

 وه ةديدجلا ةنيدملا ءانبل (ةيناطلس) ةقطنم رايتخا ببس

 نب ىسوم مامإلادافحأ دحأ دقرم نم اهبرق

 نييوفصلا كولملاب هبسن طبتري يذلا لك رفعج
 ليعامسإ هاشلا نأ فورعملا نمو (يوسوم) ب فرعو

 هب متهاو دقرملا اذه عيسوتو رامعإب ماق دق يوفصلا

 دجوت ناكملا اذه ىف ةدوجوملا ةعرزملا ىفو ءاريثك

 . ًابيرقت لب ةناملاجعب اهرامعأ ردقت روبل راجشأ

 ةنس نيسمخ لبق (زيشرت) ةنيدم مسا ريغ دقو اذه

 .اهؤامسأ تريغ يتلا ندملا نم ريثكلا نأش اهنأش ًابيرقت

 نورخأتملا رمشاك  زيشرت ءاملع

 نم تلظ (زيشرت) ةنيدم نأ وه هركذ مهملا نم

 ًابيرقت ملاع لكو ءهبلطو ملعلا لاجم يف ةعماللا ندملا

 (زيشرت) نم ةذتاسأ دي ىلع ذملتت دق روباشين ةنيدم نم

 خيرات قايس) هباتك يف (يسراف رفاغلا دبع) هركذي ام اذه

 ءاملعلا نم ريثكلا يقب تقولا سفن يف نكل (روباشين
 ندملا نم اهعباوت وأ (تشب) ةنيدم مساب بقلي نمم

 :ءاملعلا ءالؤه نمو

 (تشب) نع (يومحلا توقاي) لوقي : يتشبلا- ١

 دقو .ملعلا نم نونف يف ةريثك ةعامج اهيلإ بسني دق هنإ

 عستي الو «مهئالمزو مهتذتاسأ عم ًاملاع رشع دحأ ركذ

 وهو مهنم ادحاو ركذن امنإ انه اعيمج مهركذل لاجملا
 دادغب ىلإ بهذ يذلا (يوغللا يتشبلا دمحم نب دمحأ)

 فيلأتب ماق دقو «ةقيمع ةسارد ةيبرعلا ةغللا كانه سردو

 باتكلا اذه ربتعيو (نيعلا) وهو ةيبرعلا ةغللا يف باتك

 ةذتاسأ نم (يتشبلا) ربتعيو (ليلخلا) باتكب ًامحلم

 . ًاضيأ بدألا يف ناسارخ ءاملعو

 يه يتلا (ثيثيرط) ىلإ ةبسن :يئثيثيرطلا - ؟

 مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج اهنم جرخ دقو (زيشرت)
 هركذي يذلا (يزيشرتلا ىيحي نب دمحم نب ديعس)

 ذاتسأ هنإ هنع لوقيو (نايعألا تايفو) باتك بحاص

 يبأ) ىلع سرد دقو ءادهزو ًاملع مهدحوأو نيرخأتملا

 هنع لوقيو (يفاوخلا دمحأ رفظملا يبأ)و (يلازغلا دماح



 نو

 .فالخلا يفو هيف فنصو هقفلا يف عرب دق :ايغَيأ

  ىرخألا هتافيلأت ىلإ ةفاضإ

 ناك (يزيشرتلا) نإ (قايسلا) باتك بحاص لوقيو
 ىلعو ًالضاف ًاذاتسأ (ةيماظنلا ةسردملا) ىف روباشين ىف

 ءاعلملا قع ردكلا عير هدب

 ذاتسأ وهو يناتبلا ميهاربإ نب يلع : يناتبلا “ 

 ةذتاسأ دحأ ناكو ثيدحلا ةاور رابك نم ليلج

 . (لبنح نب دمحأ)

 نب نسح نب فسويوه :يجنزراخلا- 4
 يذلا سماخلا نرقلا ءاملع دحأ يجنزراخلا ليعامسإ

 دقعا ىقيففلا دحلان: (ىييتفلا توقاي) هيف لوقي

 امك ءهّللا دبع يبأ باحصأ نم هقفلا كرهش اذ مالكلا

 يبأ)و (ينيوجلا يلاعملا يبأ) نع هسورد نم ريثكلا لخأ

 ىلإ عجر اهدعبو (ورم) ةنيدم يف (يناعمسلا رفظملا

 . ملعلا نم ًاعون نيرشع يف فّلأو روباشين

 ب ىنكيو يردنكلا كلملا ديمع وه : يردنكلا  ك

 5١17 ةنس ةقجالسلا ةلود ىف ريزو لوأ وهو (رصن وبأ)

 ْ 4١6. وأ

 (تشُب) ندم ىدحإ يهو (ردنك) ةنيدم يف دلو

 .هقفلا اهيف سردو روباشين ىلإ بهذو

 نيطالس لوأ (كيب لرغط) ناطلسلا مدق املو

 هنم (رصن وبأ) برقت روباشين ةنيدم ةيقوجلسلا ةلودلا
 ب بقلي حبصأف ًابرقت دادزا مث ةلودلل ًاريزو حبصأ ىتح
 .(كلملا ديمع)

 ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللا ديجي (يردنكلا) ناكو

 «(يسابعلا ةفيلخلا)و (كيب لرغط) نيب ًاطيسو هلعج امم

 . يردنكلا لتق 107 ةنس يفو

 نورصاعملا رمشاك  زيشرت ءاملع

 يجاح) ب فرعي :يزيشرتلا دمحأ ىلّوملا-١

 يف سرد دقو (زيشرت) ءاملع رابك نم وهو (دهتجم

 ازريملاو يراصنألا ققحملا ةزوح يف فرشألا فجنلا

 رمشاك

 «ةمدخ اميأ هملعب اهيف مدخو (زيشرت) ىلإ عجر مث ةرتف
 .ها1377 ةنس هبر راوج ىلإ لقتناو

 يف سود يريتشرتلا ليغامسإ خيشلا ىلوملا +7
 اهدعبو (يزاريشلا نسح دمحم ازريملا) ىلع ءارماس

 رهوك) دجسم يف ةعامجلل ًامامإ ناكو (دهشم) ىلإ عجر
 .ءاضقلا يف ًأاسرد يطعي ناك تقولا سفن يفو (داش

 19١-١1380, ةنس نيب لجألا هافاو دقو

 : يدابآ رفظملا يزيشرتلا دمحأ خيشلا ىلوملا

 تازوح ىف فرشألا فجنلا ىف سرد ه101١ ةنس دلو

 ضاهنمالا نسحلا وبأ ديسلا لاثمأ رابكلا ءاملعلا

 ةزاجإ ىلع زاح دقو ينيئانلا نيسح دمحم ازريملاو

 ةنس ناريإ ىلإ عجر مث يناهفصألا ديسلا نم داهتجالا
 يف نفدو هبر راوج ىلإ لقتنا 178٠ ةنس يفو ١

 . (زيشرت) ب (دابآ رفظم)

 :يرونلا يمامإلا رقاب دمحم خيشلا ىلوملا - ؛
 اهتذتاسأ دحأو رابكلا (رمشاك) ءاملع نم وهو

 ىلع لصحو فرشألا فجنلا يف سرد ؛«نيعضاوتملا

 ىلإ فجنلا نم عجر ١70١ ةنس يفو «داهتجالا ةزاجإ

 زهاني رمع نع ١1٠05 ةنس لجألا هافاو دقو (رمشاك)

 8 (0)[ماع نيعستلا

 رمشاك  زيشرت ءارعش

 ةتس (ةعيرذلا) هباتك ىف (ىنارهطلا) ةمالعلا ركذ
 نمو ؛ةظوفحم نآلا مهنيواودو (زيشرت) نم ًارعاش رشع

 : ءارعشلا ءالؤه نيب

 رتسأ) يف 875 ةنس ىفوتملا :يزيشرت يبتاك ١

 . (دابآ

 ىف ١5١60 ةئس ىفوتملا :يزيشرت باهش - ؟

 امأ . كاذنآ نيروهشملا ءارعشلا نم وهو (ةيرديح تيرت)

 اذه بحاص «ريخ لكل نيرصانملا «نيلماعلا .نيققحملا

 ماعلا اذه يفوت يذلا يديعسلا قداص دمحم خيشلا لاقملا

 . هللا همعر



 ةيمظاكلا

 يلع خيشلا : مهنم ركذيف نيرصاعملا ءارعشلل ةبسنلاب
 (رمشاك) يف دلو دقو (ةوكشم) ناويد هلو ةعمج مامإ

 نم هناويد ريتعيو .ه61 ةنس يفوتو ه١ ةنس

 رعشلاب نيصتخملا نم نوريثكلا اهبلطي يتلا نيواودلا

 . نيصتخملا ريغو
 يديعسلا قداص دمحم

 مثجت يتلا ضرألا ةقطنم نع هملعن ام لوأ نإ

 ةياورب تناك اهنأ يقرشلا اهفرط يف مويلا «ةيمظاكلا»

 نيب ةلصافلا دودحلا نم ًابيرق ًاءزج  نيخرؤملا ضعب

 يف «بونجلا نم نييشيكلاو اهلامش نم نييروشآلا ةلود
 رشع ةعضبب داليملا لبق يأ «ىلوألا ةيلبابلا روصعلا
 وأ اهيف تعقو دق ًابورحو تاعزانم نأ ىوريو ءأنرق

 .نيتلودلا نيب اهنم ًابيرق
 رخآل وأ ببسل تيظح دق ةقطنملا هذه نأ رهاظلاو

 نأ دجن ثيح «نييشيكلا ةموكح نم صاخ مامتهاب -
 غلاب دق ٍذئموي نييشيكلا كلم لوألا وزلاكيروك كلملا

 ةيندمل هئانبب هكلم ةعقو نم ءزجلا اذهب ةيانعلا ىف

 -رود» كاذنيح ىمست تناك يتلا ةميظعلا فوقع

 راوج يف مويلا ىتح ةيقاب اهراثآ لازت الو .«وزلاكيروك

 .«برغلا ةهج نم اهنع لايمأ ةتس وحن ىلع ةيمظاكلا
 ةنيدملا هذه ءانب يف ةلوذبملا ةقئافلا ةراهملاب قطنت يهو

 . قهاشلا اهحرصو ةريبكلا

 فارسإلاو اهئانب ةدوجو ةنيدملا ةينبأ ةماخض انلدتو

 نم ًاليوط ًائيح ناكسلاب ةلوهأم تلظ اهنأ ىلع هيف
 ةيشيكلا ةلالسلا ةمصاع تناك اهنأ ًاريثك حجريو ءرهدلا

 ةياهن ىلإو داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا ةيادب ذنم
 . ةلالسلا كلت

 يذلا لوألا رثألا يه «فوقرقع» لظت اذكهو

 ضعب تيمس يتلا ضرألا لصأ يف هملع انيلإ لصو

 ضف

 مث «نبتلا باب دهشم» مث «شيرق رباقم» ب اهفارطأ

 تارشعب كلذ دعب «ةيمظاكلا» ف «يمظاكلا دهشملا»

 .نورقلا

 دوهعلا يف ةقيقحلا ةلوهجم ضرألا هذه تيقبو

 ينيمخألاو يقولسلا دهعلاك يشيكلا دهعلل ةيلاتلا

 تناك اهنأ نظلا رثكأ يف حجر نإو «يناساسلاو يثرفلاو

 يف ةعارزلا ضرغل ولو ناكسلاو ةايحلا نم ةيلاخ ريغ
 . لقألا

 ةطيحملا ندملاو ىرقلاو راهنألا ةسارد نم حضتيو

 يبرغلا لامشلا يف «وزلاكيروك  رودا نم َءادتبا «ةلجدب

 ىتلا ةقطنملا نأ :يقرشلا بونجلا يف «نئادملا» ىتح

 اهتاعب داذعت ةقطنم مورد اهبلغ يدم روصتملا ديت
 مدقأ ذنم اهعرازمو اهيرب ةرماع تناك - يقرشلاو يبرغلا
 .روصعلا

 هذه نم ًاءزج تناك ةيلاحلا ةيمظاكلا ضرأو

 فرعن نكن مل نإو .ءكش الب ءارضخلا ةرماعلا ةقطنملا
 . كلذ ليصفت نم ائيش

 ةعقاولا ندملاو ىرقلا نأ ىلإ نادلبلا بتك اندشرتو

 لبق  يبرغلا اهبونجو اهيقرشو ةيمظاكلا ضرأ بونج
 ىتح قحالتتو لسلستت ةددعتم ةريثك تناك  مالسإلا

 ةلجد ىقرش ةمخضلا «!نئادملا» ةنيدم ىلإ لصت

 يرحل نيتنيدملا اتلكو ءاهيبرغ ىربكلا «ةيقولس)و

 ةمخفلا مصاوعلا نم نادعتو «ةريبك ةلودل ةريبك ةمصاع

 . دوهعلا كلت يف ةعئارلا

 ةيرق ةيمظاكلا ضرأ ىلإ ىرقلا كلت برقأ نمو
 ةيمظاكلل ىقرشلا بونجلا ىف ةعقاو تناك ىتلا «اناوس»

 ءهانجم بنعلا رئاس ىلع ركبيو مدقتي يذلا دوسألا

 ةرامعلا يف ةيرقلا هذه تلخد دادغب ترمع ااملو

 دهشم اهبو .«كلذل ةقيتعلاب فرعت ةلحم تراصو
 «ةقطنملا دهشمب فرعي "و2 بلاط يبأ نب يلعل

 .ةميدق ةيرق» ىهو ؛ةيلاحلا

 17/84 /6 نادلبلا مجعم )000(



 نيف

 ةيمظاكلا ةضورلا نحص

 ةيمظاكلا نيب «ةقطنملا» ب مويلا ىتح ىمست تلاز امو

 . خركلاو

 اهنأ دادغب سيسأت لبق ةيمظاكلا ضرأب اندهع رخآو
 اهاضتقمف ةياورلا تقدص نإف ««يزينوشلا» ىمست تناك

 «يناساسلا دهعلا ءاهتنا دعب تقلطأ دق ةيمستلا هذه نأ

 ةبحلا وه ةغللا يف زينوشلاو «ةيبرع ةيمستلا نأل
 .يريئوش اهيلإ ةبستلاَو: + ءادوسلا

 هذه ددصب هعمس ام يدادغبلا بيطخلا يوريو

 رباقم :لوقي انخويش ضعب تعمس» :لوقيف ةيمستلا
 ءريغصلا يزينوشلا ةربقمب فرعت ًاميدق تناك شيرق
 «ريبكلا يزينوشلا ةربقمب فرعت ةئوتلا ءارو يتلا ةربقملاو

 نفدف  يزينوشلا  امهنم دحاو لكل لاقي ناوخأ اناكو

 تبسنو نيتربقملا نيتاه ىدحإ يف امهنم دحاو لك

 . هيلإ ةربقملا

 ةقطنملا نأ نيخرؤملا ضعب تاياور نم دافتسيو

 لبق تناك قرشلا ةهج نم ةيمظاكلا عضومل ةرواجملا

 مث ءسراف كولم ضعبل ًاناتسب روصنملا ةئيدم ءاشنإ
 تيمسف ؛هيلاوم دحأ ةزمح نب ةرامع روصنملا اهعطقأ

 .ةرامع راد

 سيسأتب يسابعلا روصنملا أدتبا ه45١ ماع يفو

 بيطخلا ةياور يف ءانبلا متتساو ««دادغب» ةرودملا هتنيدم

 ةنيدملا روس ءانب متتسا مث ه45١ ةنس يف يدادغبلا

 .ه1514١ ةنس يف اهنوؤش رئاسو اهقدنخ نم غرفو

 يزينوشلا» عطتقا هتنيدم ةرامع روصنملا ىهنأ املو

 اهلعجف لامشلا ةهج نم هتنيدمل ةرواجملا «ريغصلا

 اهامسف هترسأو هتلئاعب ةصاخ اهربتعا هلعلو «ةربقم

 ىلإ ريشيل «شيرق» ظفل راتخا امبرو ."شيرف رباقم»
 (مشاه ينب رباقم» ًاضيأ ىمست دقو ءاهيف ةكراشم

 مشاه ينبل ةربقم تناك اهنأ ديفملا خيشلا يوريو

 . سانلا نم فارشألاو



 في ةيمظاكلا

 ««ريغصلا يزينوشلا» اهمسا سرد مايألا رورم عمو

 .2شيرق رباقم» ديدجلا اهمساب ترهتشاو

 نبا ربكألا رفعج رباقملا هذه يف نفد نم لوأ ناكو

 ىلاوت مث ءه١6١ ةنس يف كلذو ءروصنملا رفعج يبأ

 . كلذ دعب اهيف نفدلا

 يفوت بجر نم نيقب سمخل ه47١ ماع يفو
 نب يلع نب دمحم نب رفعج نب ىسوم مامإلا

 سد دق ناكو « دكت بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 « بلع سلف كماشا نو يدسلا ل 1 نم عسا ل
 ثيح كانه نفدف شيرق رباقم ىلإ رهاطلا هنامثج لمحو

 .نآلا فيرشلا هربق

 عضوم يف نفد» هنأ ىلإ نيخرؤملا ضعب بهذو
 هذه تحص نإف ««شيرق رباقم ىف هسفنل هعاتبا ناك

 نطرألا هنهادي تطعم نالقس ىع لدنك اهنإن ةباؤرلا
 نم دوقع ةثالث زواجتت ال ةريصق ةدم لالخ ةيمهألا نم

 تملا

 باب دهشم» مساب كلذ دعب مامإلا نفدم رهتشاو

 امم هيقرش يف ناك يذلا نبتلا باب ىلإ ةبسن «نبتلا

 ربقل رواجملا دجسملا نأ امك ء«ةلجد نم برقي

 . ًاضيأ "نبتلا باب دجسم» ىمسي ناك ملغ مامإلا

 وأ سمخل وأ ةدعقلا يذ رخآ يف ه١٠1 ماع يفو

 رفعج وبأ مامإلا دادغبب يفوت ةجحلا يذ نم نولخ تسل

 نب ىسوم نبا اضرلا يلع نبا داوجلا دمحم

 ميهاريبإ يبأ هدج ةبرت يف نفدو . ُةِئِكقَظ رفعج

 . 2 رفعج نب ىسوم

 نفد دعب  شيرق رباقم لوح نكسلا حبصأو
 نإو ؛مايألا رورم ىلع عاستاو دايدزا يف  اهيف نيمامإلا

 ددحي صاخ صن ىلع ةيخيراتلا رداصملا يف ءرثعن مل
 . كانه ىنكسلا ءدبل ًايقيقحت ًاخيرات انل

 عقوملا يف ًايلج رظنلا اًئعمأ ول اننأ عقاولاو

 نم اهبرق ثيح نم كاذموي «شيرق رباقم" ل يفارغجلا
 فايرألاو ىرقلل اهترواجمو اهتبرت ةدوجو ةلجد

 داقتعالا هبشي حبجرتب انجرخل «لالظلا ةفراولا عرازملاو

 ءاملا مدق ةميدق ةقطنملا هذه يف ىنكسلا نوكب

 روصنملا سيسأت دعب ًاعاستا دادزا هنكلو ءءارضخلاو

 مث «ةيسابعلا ةلودلا ةمصاع اهرايتخاو اهنم ةبيرق هتنيدم
 . ِةكلُع نيمامإلا نفد دعب براقتلاو عمجتلا ةقيرط لخأ
 ىنكسلا ىلإ سانلا ضعب ةينيدلا ةديقعلا تعفد ثيح

 ىلإ ةفاضإ هيرئاز ءاويإو هترادإو هتيامحل دهشملا لوح
 لكأملا ميدقتب نيرئازلا كئلوأ نم يداملا عافتنالا دصق

 لوح عمجتلا اذه ناكو ءمهل ىوأملاو برشملاو
 . ةيمظاكلا ةنيدمل ىلوألا ةاونلا وه دهشملا

 ةقلعتملا ةيخيراتلا صوصنلا عومجم نم دافتسيو
 دق ةرومغملا ةقطنملا هذه نأ لوألا يسابعلا رصعلاب
 ًالصتم ًاءزج تحبصأف مامألا ىلإ ةعساو تازفق تزفق
 كاذموي ددحت تراصو ءاهتالحم نم ةلحم لب «دادغبب

 يرهاطلا ميرحلاو لبنح نبا ةربقمو ةيبرحلا نيب اهنوكب
 باب ىلإ ةارصلا نم دادغب هيف تناك يذلا تقولا يف

 .لبرطقو مرخملاو ىذاولك تغلب ىتح اهيف ديز مث نبتلا
 ةلصتم تناك «شبرق رباقم» نأ كلذ ىنعمو

 :ةيتآلا تالحملاب

 ىلع دادغبب تناك ةريبك ةلحم وهو :نبتلا باب ١

 يف عضوملا اذه قصليو ءرفعج مأ ةعيطق ءازإب قدنخلا
 ءارحص ًابارخ توقاي رصع يف تناكو «شيرق رباقم
 .اهيف عرزي

 ةلحم :روصنملا تنب ةديبز رفعج مأ ةعيطق - ؟

 . ميرحلا برق نبتلا باب دنع دادغبب
 يف دادغب ىلعأب وهو :يرهاطلا ميرحلا- ؟

 ىلإ بوسنم «ةقطنملاو ةيمظاكلا نيب يبرغلا بناجلا

 تناك تارامعلا نأ توقاي يوريو .نيسحلا نب رهاط

 يقبو هلوح ام عيمج برخ مث اهطسو يف وهو ةلصتم
 . بارخلا طسو يف ةدرفملا ةدلبلاك

 دحأ ةزمح نب ةرامعل ةبوسنم :ةرامع راد- 4

 ضبرو ةفينح يبأ ضبر اهب لصتيو روصنملا يلاوم
 . شيرق رباقمو ةرامع راد نيب ام وهو «كيهن نب نامثع

 ةلحم :روصنملا داوق دحأ ةفينح يبأ ضبر - 4



 انضم

 نم نبتلا بابي لصتت يرهاطلا ميرحلا برق دادغبب تناك

 . شيرق رباقم

 باب دنع ةريبك ةروهشم ةلحم يهو :ةيبرحلا 5

 برح ىلإ بسنت يبرغلا ةيمظاكلا لامش يف برح
 لاك اني نوت دقو :نرمعتملا هاف وح يحيبلا

 ةدرفملا ةدلبلاك اهدحو تيقبو توقاي رصع ىف اهرواجي

 ارسم طيمز ف

 نأ دعب شيرق رباقم نأ هلك اذه نم حضتيو

 تراص اهتالحم نم ةلحمو دادغب نم ًاءزج دعت تحبصأ

 كلذ ىف اهنأش نارمعلاب ةرخاز ناكسلاب ةرماع ةقطنم

 .ةيبرغلاو ةيقرشلا ةيدادغبلا تالحملا رئاس نأش

 رباقم لوح لزانملا تناك عبارلا نرقلا لئاوأ يفو

 ىلع ًالمتشم لزانملا كلت ضعب ناكو «ةريثك شيرق

 ام كلذ ىلإ اندشريو ءرثكأ وأ باب ةرجح لكلو رجح

 اها ةنس ثداوح ىف هيوكسم هاور

 لالخ هلامعأ ةلمج نم ناكو .«دادغب يف مكحلا ةمزأ

 يف ًاعئار ًادييشت يمظاكلا دقرملا دييشت : هكلم مايأ

 دارفأ مهعمو ةملايدلا دونجلا نم ةعامج لازنإو هترامع

 .نمألا ىلع ظافحلاو ةمدخلا ضرغل كانه ةزوارملا نم

 نكسلا عسوت يف ةيمهأ اذو ًاديدج اببس كلذ ناكو

 .دهشملا لوح رودلا راشتناو

 دهعلا ىف نمألا بابتتسا راثآ ةلمج نم ناكو

 تارك شيزف رباقم  جامدنا وأ - قاصتلاو يهيوبلا

 تاعمجلا يف اهيلإ ةريفغ دادعأ يف سانلا باهذ

 يف ناك هنأ دب الو «ةينيدلا تابسانملاو مساوملاو

 برشلاو لكألاو ةحارلا تالحم نم هلوحو دهشملا

 بساني ام فيصلا سمشو رطملاو دربلا نم ةياقولاو

 يف دهشملا ىلإ عرهت تناك يتلا ةمخضلا دادعألا كلت

 لتقم ىركذو ريدغلا ديع ىركذك ةينيد ةبسانم لك
 نم كلذ هباش اميفو ءاروشاع موي هك نيسحلا

 . تايبسانملا

 ةيمظاكلا

 انلصت ملو «قرغلاب ةدلبلا تبيصأ ه751 ةنس يفو

 . كلذ ليصافت

 نكسلا لصأت عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو

 كانه نيميقملا ىلع قلطي نأ حص ىتح ةنيدملا هذه يف

 ةلودلا دضع رمأ امدنع ثدح امك .ناكسلا مسا

 نم مهريغو فرشلا لهأل تالصلا قالطإب يهيوبلا

 .ةقافلا يوذ

 ةنيدملا هذه يف نارمعلا دايدزا بابسأ نم ناكو

 بجاح ديعسلاب بقلملا ىشابس رهاط ابأ نأ ةئشانلا

 ليجد رهنل ةبانذ رفحب ماق ةهذادلا هفضل ةلودلا فرش

 . 2592 رفعج نب ىسوم دهشم ىلإ اهنم ءاملا قوسو
 ثكم ماوعأ يهو هالال4 57 ماع نيب ام كلذ ناكو

 .دادغيب ةلودلا فرش

 كلتب ةقلعتملا ةيخيراتلا صوصنلا نم دافتسيو

 نرقلا طساوأ ىف دهشملا لوح ناكسلا ديازت ةرتفلا

 ,اهنم دافتسي امك «نييرلعلا نم مهم اريك نإو «سماخلا
 زوكو كييشملا روس ساد نيكولا نود وجو ايفنأ

 ةنس ثداوح يف يزوجلا نبا ةياور يف ءاجو ءهجراخ
 اقف ةيشملا ىلإ ةليلكلا دعا يعل ان م

 ءالؤه :لاقو عنتماف ءاهيف تيبت :هل ليقو شيرق

 .«ينوداعي اهب نيذلا نويولعلا

 مدهت  رطخلا غلاب ناكو -ه477 ةنس قرغ يفو

 نم دهشملاب طيحي ام رثأتب ةداعلا يضقتو ءدهشملا روس
 .ةليضس فروت دانكن ايل ايؤودلا

 لوح نونكاسلا نويولعلا ءاج ه4511/ ةنتف ىفو

 تاضاَو: له انما اه نوكتشي ةقيلحلا ةناوور# ىلإ دوش
 ريبك ددع ىنكس ىلع لدي يذلا رمألا وهو .دهشملا

 . كانه مهنم

 ءه0560 14 ةنس قرغب ىمظاكلا دهشملا ةدلب ترثأتو

 ًادج ًاديدش يناثلا قرغلا ناكو ءه05789 ةنس قرغب مث

 .دهشملا روس رثكأو تويبلا مده ىلإ ىدأ

 ناكسلاب ةلوهأم تحبصأ دق ةدلبلا نأ رهاظلاو

 نب ىسوم دهشم لهأ» :هيف لاقي نأ حصي وحنب



 ةيمظاكلا

 «اةراتخملا لهأ» وأ «خركلا لهأ» :لاقي امك ء«رفعج

 راطعلا نبا ةرازولا بئان نأ ىوريو ددعلا يريثك اوناكو

 . مهلمش ددبو مهقازرأ عطقو ةغلاب ةوسقب مهيلإ ءاسأ

 ديهشملا ىف رثآ ها5+ ةنس ناضيف تانحاملو

 هبرخ ام ريمعتب هللا نيدل رصانلا ماقو غلاب ًارثأ هتنيدمو

 ةنس ناضيف كلذك ءدهشملل اديدج اروس دّيش امك ءاملا

 .اه11

 ًادج ًاعيظف ناكو ه5557 ةئس ناضيف ثدح امدنعو

 ةدسا نابض كللدكو اريك ارثأ دويشملا ةييزم ف وثأ

 ه4
 نأ عباسلا نرقلا طساوأ ىلإ انيهتنا دقو انب نسحيو

 روطت نم ةقطنملا هذه ىلع أرط ام ىرنل ًاليلق فقن
 دهاشملاو .لفاحلا ليوطلا يسابعلا رصعلا لالخ مدقتو

 قيرط يف ةعيرس ىطخب تراس دق ضرألا هذه نأ

 -نامزلا رمع نم ةريصق ةرتف يف - تلقتناف ءراهدزالا

 نم فارشألاو نييشرقلا وأ مشاه ينبب ةصاخ ةربقم نم

 مظاكلا نيمامإلاب صاخ رهاز دهشم ىلإ سانلا
 ةرماعلا دادغب تالحم نم ةلحم ىلإ مث ِةِقْدَكِلع داوجلاو

 لك اهيف اهسفنب ةمئاق ةنيدم ىلإ اريخأو «ةروهشملا

 .ةيسيئرلا اهقفارمو ندملا ملاعم

 دهشملا ةدلبو يسابعلا رصعلا ىوطنا اذكهو
 ءروس تاذ «ريثك قلخ اهيف «ةرماع ةلحم» ىمظاكلا
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 ديدحت ىلع رداصم نم انيديأ نيب اميف رثعن ملو
 نايك تاذ ةنيدم اهتروريصو دادغب نع اهدارفنا خيراتل

 طساوأ يف ققحت دق كلذ نأ حجارلا نكلو ءصاخ

 تمع يتلا تابارطضالاو نتفلا رثإ سماخلا نرقلا

 تعاشأو دالبلا ترمدف ءاهسفن دادغب تصخو قارعلا

 تدرفناف ءاهسفن ىلع دادغب شامكنا تببسو «بارخلا
 .شامكنالاو رومضلا اذه رثأ ىلع اهنع ةيمظاكلا

 نرقلا لئاوأ ىف هرثأ رهظ دق دادغب بارخ ناك املو

 ةله.زف ناك ةيمظاكلا ةنيدم لالقتسا ءدب نإف سماخلا

 ءابقنلا نييعت هديؤيو كلذ دكؤي امبرو ءًاضيأ ةرتفلا

 نضفن

 نرقلا لئاوأ نم ًءادتبا - يمظاكلا دهشملاب نيصاخلا

 ان اةدمرو يس كلذ تق كر ةلورب ناكل
 يذلا لكشلاب ًاضيأ ناكسلاب اهماحدزاو ةدلبلا دارفنا

 بيقن ريغ اهب صاخ بيفن نييعت ىلإ ةجاحلا هيف وعدت
 .دادغبب نييبلاطلا وأ نييولعلا

 دق يمظاكلا دهشملا ةدلي نإف ءرمأ نم نكي امهمو
 مضت ةدرفم ةنيدم يسابعلا رصعلا تايرخأ يف تحبصأ

 ةرامعو ناكسو رود نم اهقفارمو ندملا تايضتقم رئاس

 ةديرج  حاضيإلا ةدايزل  هاندأ يف زجونو .تاسسؤمو

 : تالمتشملا كلت ضعبب

 اهفرط نم ًابيرق ةئيدملا طسو يف دهشملا ناك

 ءةمخف ةبق :ىلع لمتشا دقو ءيبرغلا يلامشلا

 ةقورأو ءاهبأ «نيربقلا ىلع ديجلا بشخلا نم نيقودنص

 ناويإو رجح هيف نحص «ةددعتم باوبأ .ةضورلا لوح
 طيحي روس .دهشملا لوح ةريثك برت ءرثكأ وأ دحاو

 هرقلاو طخلا ميلعتل نآرق راد «ماتيألل راد . هلك دهشملاب

 هقفلا ةساردل صاخ ناكم ءميركلا نآرقلاو ةء

 يف مهماعطإو نيرئازلا ةحارتسال راد «ةبتكم .ثيدحلاو

 ةشتسم١ ناتسرام .لقألا يف ناضمر رهش

 دهشملا نوؤش ىلع فرشي بيقن .نيجلاعملاو ةبرشألاو
 . ةدلبلاو

 ةيودألا هيف '

 ةريخألا ةرتفلا هذه يف  ةينيدلا تابسانملا تناكو

 مهيفو «نيرئازلا ريهامجب ةصاغ  يسابعلا رصعلا نم

 هذه يف  ةددعتم ةيولع رسأ تناك مث «هؤارزوو ةفيلخلا
 ىنب» ك اهانكسل ”هرقم ةيمظاكلا تراتخا دق  ةرتفلا

 «قورقعلا ينب»و «بطحلا ينبااو «كوزان ينباو «دادذحلا

 . مهريغ نيرخآو
 ءابدأو ءاهقف مالعأ اهناكس ةلمج نم ناك امك

 عاضو ادارفأ مهنم انفرع ءنوعمال نيد ءاملعو نوزربم

 ىلإ مهتبسن وأ مهل خيراتلا لامهإ ببسب «نوقابلا اًنع
 تالحم نم اهرواجي ام لك ىلع اهل ابيلغت ءدادغب

 . عاقبو

 شيجلا رصاح ه5 ماع نم لوألا رهشلا يفو



 ف

 رشع نماثلا نينثالا موي اهلالتحا متو ءدادغب يلوغملا
 ددع لالتحالا اذه قفارو «مايأب كلذ دعب وأ مرحملا نم

 بئاصملا نم بورضو فلتلاو بيرختلا ثداوح نم
 .تابكتلاو

 نع يمظاكلا دهشملا ةدلب جورخ نم مغرلا ىلعو
 ةيركسع ةوق ةيأ دوجو مدعو لتحملا شيجلا فحز طخ

 ماعلا بارخلا كلذ نم ءيشب تبيصأ دقف اهيف ةيسابع

 نبا ريزولا عراسو «قيرحلاب هسفن دهشملا بيصأ امك

 نم رثدنا ام ديدجتو فلت ام حالصإب رمألا ىلإ يمقلعلا

 دبع نب يلع نيدلا باهش فوقولا ردص ماق امك ةدلبلا
 .رهطملا دهشملا يف قيرحلا هفلتأ ام ةرامعب هللا

 دق ةنيدملا تناك ىتح نماثلا نرقلا لطأ نأ امو

 ءاهناكسب ةجاع ءاهمدقت قيرط يف ًاطاوشأ تراس
 هللا ايه اية سير مالا ممكن اهرارج ةبخاص

 ةئيدم اهنإ :لوقيف  نماثلا نرقلا لئاوأ يف  يفوتسملا

 اهناكس نإو «ةوطخ فالآ اهطيحم لوط غلبي ةريغص

 .ةمسن فالآ ةتس

 هثيدح ءانثأ يف يدفصلا نيدلا حالص اهيلإ ريشيو

 كلت سماخ اهربتعيف «عبسلا اهتالحمو دادغب نع

 .ةروسم اهنأو تالحملا

 ءريثك قلخ اهيف ةلحم» اهنأ ركذيف يلبنحلا امأ

 ."روس اهيلعو

 ثيح «ةرتفلا هذه يف 'يمظاك» بقل لامعتسا أدبو

 نم وهو  سوواط لآ ميركلا دبع ديسلا ةمجرت يف ءاج
 يلح» هنأ  عباسلا نرقلا رخاوأ يف ةيمظاكلا ناكس

 . «ةمتاخلا يمظاك «ليصحتلا يدادغب ءأشنملا

 امو ةرتفلا هذه نع انتامولعم لظت نأ فسؤملاو

 . مدعلا مكحب لب ًادج ةليئض اهلالخ ةيمظاكلا ىلع أرط

 ةيمظاكلا تلخد يرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأ ىفو

 يلخادلا يرادإلا لالقتسالاو نأشلا نم ادع ًادهع

 .ةماعلا نوؤشلا ىف اهرودو اهنايك اهل ةئيدم تحبصأو

 ىف ديدجلا دهعلا اذه وحن ىلوألا ةوطخلا تأدبو

 ىلع ىديوكملا رسب نس سب سلا هيد

 ةيمظاكلا يوفصلا ليعامسإ هاشلا راز دكدقف «- قارعلا

 ةيمظاكلا

 اهسأري ةيعرش ةمكحمو ةدلبلاب ةصاخ ةرادإ ليكشتب رمأو
 دبع خيشلا نّيع دقو  «مالسإلا خيش» بقل لمحي ضاق

 دييشتب هاشلا رمأ امك «- بصنملا اذهب ليدنق هللا

 بتاورلا نييعتو ًامخف ًاعئار ًادييشت يمظاكلا دهشملا

 .هنع نيلوؤسملاو دهشملا مادخل

 ناطلسلل متو يوفصلا لالتحالا لاز امدنعو

 ريغتي مل ه١5 ةنس قارعلا لالتحا ينوناقلا ناميلس

 لامكإب رمأ ناطلسلا اهراز املو «قباسلا ةيمظاكلا عضو

 ةندس بتاور رقأو .دهشملا ةرامع متي ملام ضعب

 .هب نيلماعلاو دهشملا

 لالتحالا ذنم يأ  ةريخألا ةعبرألا نورقلا تلفحو

 نكمي ال امب  ينامثعلا لالتحالا ةياهن ىلإ يوفصلا

 نم تناكو «قرغلاو نيعاوطلاو ةئبوألا يسآم نم هفصو

 لب ةيمظاكلا روطت نم دح لكشب عباتتلاو ةدشلاو فنعلا

 .دودحلا دعبأ ىلإ هلك قارعلا روطت

 مدقت يأل ةعناملا قئاوعلا هذه لك نم مغرلا ىلعو

 اهقيرط يف ةتباث تاوطخب ةيمظاكلا تراس دقف راهدزاو

 دهعلا لالخ صاخلا اهنايك ىلع تظفاحو .مدقتلا وحن
 يوفصلا دهعلاف لوألا يكرتلا دهعلاف لوألا يوفصلا

 .ريخألاو يناثلا يكرتلا دهعلا مث يناثلا

 ةيمظاكلا لعج قارعلا مكح اشاب تحدم ىلوت املو

 دودح ىلإ فاضأ نأ دعب 'ماقم مئاق» هريدي ًءاضق

 تاعطاقملاو يضارألا ضعب ةيرادإلا ةيمظاكلا

 . ةرواجملا

 ةدم لالخ ةيمظاكلا ىلع تاحالصإلا تلاوتو

 سيسأتب هرمأ اهتعيلط يف ناكو ءاشاب تحدنم مكح

 «دادغبو ةيمظاكلا نيب لقنلا رمأ ليهستل ياومارتلا ةكرش

 خرك نيب تارتموليك ةعبس ةفاسمل ديدحلا ةكس تدمو

 اهرجت ياومارتلا تابرع تناكو «ةيمظاكلاو دادغب

 .لويخلا

 اشاب تياده ريشملا رمأ ه707١ ةنس وحن ىفو

 نيم ريق سب ةادقب ىف: سفابتلا يركتسعلا قليفلا دف

 «ةلجد رهن ىلع ةيمظعألاو ةيمظاكلا نيب مئاع بشخلا



 ةيمظاكلا

 دعب دادغب نم يقرشلا بناجلاب ةيمظاكلا تطبترا كلذبو

 . ياومارتلا ةطساوب اهنم يبرغلا بناجلاب تطبترا نأ

 عضو مت اه1714١ ةنس بجر 74 تبسلا موي يفو

 هذهب لافتحا ميقأو .ةيمظاكلا يارس ءانبل ساسألا رجح

 يضيف دمحأ ريشملاو اشاب قمان يلاولا هرضح ةبسانملا

 .هوجولاو ةلودلا لاجر نم امهريغو

 هذه نع ةرفوتملا تامولعملا ةلق نم مغرلا ىلعو

 ىلإ حوضوب اندشرت ركذلا ةراملا فتنلا نإف ةرتفلا

 .نينسلا هذه لالخ ةدلبلا يف مدقتلا رارمتسا

 ءاصحإ لوادج ةرتفلا كلت مدعت نأ ًادج انفسؤيو

 ةيرشبلا يحاونلا نم ةدلبلا عضو ىلع ءاوضألا يقلت

 تاراشإلا ضعب ىوس «ةينارمعلاو ةيداصتقالاو

 نم ولخت ال اهنكلو «ثحابلا مهن عبشت ال يتلا ةبضتقملا

 .لاح لك ىلع ةدتافلا

 ةيمظاكلا يف ناك هنأ يدادغبلا يشنملا ىور دقلف

 لك ناكس انردق ولو .تيب فالآ ةثالث ه1719 ةنس

 ةنيدملا ناكس عومجم ناك دارفأ ةسمخ هلدعم امب تيب

 ناكو تيب فلأب ه777١ ةنس ىف اهتويب تردقو

 ةقيرا تامانحلاو «ةسخب كلا كلت ىف فاناكلا دع

 فاللآ ةثالثب يناطيربلا لالتحالا مايأ اهتويب تردقو

 .ةمسن فلأ رشع ةسمخب اهسوفنو راد

 رثكأ ناكف ةيمظاكلل يركفلاو يملعلا عضولا امأ

 تبجنأو «ىئارمعلا اهعضو نم ًاقمعو ًاعاستاو ًامدقت

 قت اذه اريك (هذعح ليوطلا اهرمع لالخ ذب ةدلبلا هله
 . ءابطألاو نيركفملاو ءارعشلاو ءابدألاو ءاهقفلا

 نم ةعومجم اهحناوج نيب ةيمظاكلا تمضو
 ؛ةيمالسإلا مولعلا سيردتب ىنعت يتلا ةينيدلا سرادملا

 اهتعيلط يفو اهتذتاسأو اهبالطب ةرهاز ةرماع تناكو
 لئاوأ ىف ةسسؤملا ىجرعألا نسحم ديسلا هيقفلا ةسردم

 اذنع ةنللا فيقع نع !ىرعتلا يكف داك نرقلا

 سئافنب ةلفاحلا ةمخضلا تابتكملا نم ًاريبك

 .بتكلا تاهمأو تاطوطخملا

 انفي

 ةيقارع ةعبطم لوأ سيسأت نم ىوري ام حص نإو

 دعي كلذ نإف .ه1710١/ ةنس ىف ةيمظاكلا ىف ةيرجح

 فيصتلا يف ةيدعلا ذهل ىوتعلا طاشنلا طاح وتم ىف
 ْ . يضاملا نرقلا نم لوألا

 توصو يأر ةيمظاكلل ناك ةيسايسلا ةيحانلا نمو
 لوألا يوفصلا دهعلا ذنم ةماعلا لكاشملاو نوؤشلا يف

 . ريخألا ينامثعلا دهعلا تاق ع

 لالخ اهفقوم ةيسايسلا ةيمظاكلا فقاوم زربأ ناكو

 ىلع نويناطيربلا مجه امدنع ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ىلإ ةرصبلا هوجو نم داجنتسا ةيقرب تلصوو ةرصبلا
 ةنس ةجحلا يذ ٠١ نينثالا موي خيراتب ةيمظاكلا ءاملع

 لك نع عافدلا بوجوب ًارمأ ءاملعلا ردصأف ه1

 .ملسم
 جرخ ه1177 ةنس مرحم ١١ ءاثالثلا موي يفو

 هتبحصبو برحلا ةحاس ادصاق يرديحلا يدهم ديسلا
 «نيدهاجملا نم ةعامجو يمصلاخلا يدهم خيشلا

 . فحازلا داهجلا بكر عيشتل اهرسأب ةدلبلا تجرخو

 نيفحازلا ءاملعلا دوفو ةيمظاكلا ىلع تدراوت مث

 تناكو «ءالبركو فرشألا فجنلا نم ةكرعملا وحن

 ميركتلاو باحرتلا ىهتنمب مهنم دحاو لك لبقتست ةدلبلا

 . كلذ لثمب هعدوتو

 ةعاسلا يف ةيمظاكلا يناطيربلا شيجلا لتحاو

 رشع عباسلا مويلا رصع نم نيتقيقدو ةيبورغلا ةعساتلا
 لالتحا ةحفص تيوطف ه١ 8 ةئس ىلوألا ىدامج نم

 . رخآ لالتحا ةحفص أدبتل ليوط

 يناطيربلا لالتحالا دعب ةيمظاكلا عطقنت ملو

 نم تيتوأ ام لكب هتبراحم يف داجلا لمعلا نع مشاغلا

 رودلا نم اهل ناك لب ء«ةيونعمو ةيدام ىوقو تاقاط

 يف لب سملا لمح ام لتحملا ةحفاكم يف ريبكلا

 اهناميإ يف ةفرطتملا» ب ةدلبلا هذه فصو ىلع اهلئاسر
 . «زيلكنإلا ةأوانم يف ةددشتملاو «ةيمالسإلا ةدحولاب

 ةبراحم يف يسايسلا ةيمظاكلا طاشن نم انبسحو



 فكل

 بيليف يزيلكنإلا بتاكلا هبتك امأرقن نأ لالتحالا

 : هصن ام لوقي ذإ دنال ريآ

 ةيمظاكلا يف ايناطيربل يداعملا روعشلا ناكو١
 ترضت نم هيمو لكلا هذ دقو ادن روت اوكف
 . «نيدلا نع قورملاب يناطيربلا لالتحالل

 ةروثلا وخرؤم هركذ ام طاشنلا كلذ نم انبسح مث

 دض لمعلا يف ةيمظاكلا قبس نم ىربكلا ةيقارعلا
 ا اهعيزوتو ةيمظاكلا تاروشنملا عبط نمو «لالتحالا

 ضقأ يذلا رمألا «(ةيبرعلا ةيمالسإلا ةيعمجلا) عيقوتب

 نويعلا تثبف «ةلتحملا ةيركسعلا ةطلسلا عجضم

 مهل فقت ملف ةيعمجلا هذه ءاضعأ ةفرعمل سيساوجلاو

 .ربخ وأ رثأ ىلع

 يمظاكلا دهشملا

 مامإلا يفوت بجر نم ةيقب سمخل ه١ ماعلا يف

 رباقم ىلإ هنامثج لمحف دادغب يف كقطع مظاكلا ىسوم

 .نآلا هربق ثيح كانه نفدف شيرق

 نأ حلصي ام نيخرؤملا ثيداحأ نم انيدل سيلو

 هيلإ فيضأ امو هنفد نيح هيَ مامإلا ربقل ًافصو نوكي
 .تاونسب كلذ دعب نارمعو ءانب نم هيلع غبسأ امو

 مامإلا يفوت ةدعقلا يذ رخآ يف ه١٠1 ماعلا يفو

 هدج ةبرت يف نفدف دادغب يف ْمِدَِظ داوجلا دمحم
 . 532 مظاكلا ىسوم

 دعب دهشملا هيلع حبصأ امل فصو ىلع رثعن ملو
 «نيحب كلذ دعب وأ ةرشابم مَع داوجلا مامإلا نفد

 ناكو ءامهب ةصاخ ةينب يف اناك نيربقلا نأ نقيتملا نكلو

 «ةصاخلا ةينبلا هذه يف سانلا نم ريثك امهترايزل ددرتي

 ةبرت" ركذ نم  نيخرؤملا ضعب مالك نم دافتسيو
 «نيربقلا تلمش ةصاخ ةبق كانه نأ (رفعج نب ىسوم

 امك «ةبق هيلع صتخم ربق ىلع الإ قلطت ال ةبرتلا نأل
 نبا نسحملا نع هئيدح ءانثأ هيوكسم ةياور نم دافتسي

 بناجبو دهشملا لوح ناكس دوجو تارفلا نبا ريزولا

 . شيرق رباقم

 ةيمظاكلا

 سمخ ىسابعلا رصعلا لالخ دهشملل ناكو
 ١ :يتأي اميف اهصخلن تارامع

 نب ىسوم مامإلا ةافو دعب ىلوألا ةرامعلا - ١

 «ةريغص ةيئادب ةرامع تناكو ةرشابم 22 رفعج

 اهيلع ربقلاب ةصاخ ةعساو ةفرغ زواجتت ال تناك اهلعلو

 اهيف عدوي ةددلعتم رجح اهبناج ىلإو باوبأ اهلو ةبق

 اهب طيحيو «نوماوقلاو مدخلا اهيف مانيو تيزلاو ثاثألا
 . اهرهشأ نبتلا باب دجسم ربتعي دجاسملا نم ددع

 ةلودلا زعم ءاليتسا دعب ةيناثلا ةرامعلا تناكو - ١

 ةنس دقرملا دييشت داعأ ثيح دادغب ىلع يهيوبلا

 جاسلا بشخ نم نيحيرض نيربقلا ىلع عضوو ,«ه٠"75
 طئاح امهيلع ريدأو ءًاضيأ جاسلا نم ناتبق امهقوفو
 دّيشت ىربك ةرامع لوأ ةرامعلا هذه تناكو .روسلاك

 نيتبقلا نأ ةيخيراتلا صوصنلا نم دافتسيو دقرملا ىلع
 يف نيلصملا نم ريفغ ددعل امهؤاضف عستي نيتريبك اتناك

 ناكو .نيترجح يف نيلصفنم اناك نيربقلا نأو . نيترجح

 ةرامعلا هذه ءاهتنا دعب دهشملا ىلإ ىدهأ ام سئافن نم

 . هنسح يف ةياغ عبرم رفص ليدنف ةريصق ةرتفب

 يغبني ام ةفاضإو ةرامعلا هذهب ةيانعلا ترمتساو

 ةنس يف تغلب ىتح اهنم هعيسوت بجي ام عيسوتو اهيلإ

 ةرخاز تحبصأو ءاهتعورو اهتماخف ةياغ ه4
 ةضفلا نم اهرثكأو بيراحملاو روتسلاو ليدانقلاب

 باوبأو هلوح رودي روس دهشملل حبصأو .بهذلاو

 فارشألل ةريثك برتو ماوقو نوباوبو جورخلاو لوخدلل
 . سانلا نم

 ةنتف لعفب ه٠46 ةنس يف ةئلاثلا ةرامعلا تماقو - *

 ءانب ىلع تلمتشاو «يريساسبلا ةرامع يهو .ةيفئاط

 ىلع نيديدج نيقودنص عضوو هساسأ نم الماك دهشملا

 دجسمو بونجلا ةهج نم عساو وهب دييشتو نيربقلا
 .ةدحاو ةبق ةرامعلا هذه يف ناتبقلا تحبصأو «ةنذئمو

 كلملا دجم ةرامع ىهف ةعبارلا ةرامعلا امأ - +

 نودي يفرد نع كاسل دقو ف4: لد نقلا

 امك «نيتريبك نيتنذئمو «نيربقلا قوف اعضو جاسلا نم



 ا

 ةيمظاكلا ةضورلا

 راوجب راد دييشتو ءاسفيسفلاب نييزت ىلع تلمتشا

 هذه ةيمست لعلو .مهتماقإو نيرئازلا ةحارتسال دهشملا

 يف اهنأل «ةحماسم نم ولخت ال ةرامعلاب لامعألا

 مل يتلا ةقباسلا ةرامعلل تفيضأ قفارم ةعومجم ةقيقحلا

 .ًاماع نيعبرأ نم رثكأ اهيلع ٌرم نكي
 هللا نيدل رصانلا ةرامع ةسماخلا ةرامعلا تناكو 4

 تعسو ةرامع يهو «نينسلا نم اهيلي امو ه0ا/6 ةئس

 ليوطلا رصانلا دهع لالخ ريثكلا ءيشلا اهيلإ فيضأو
 لذ يتابع دهسا تارامخ ةيفاح عيناك .هدعبو

 ١ . ًاضيأ اهمخفأ

 يف دهشملل ًافصو زاجيإب  يتأي اميف - صخلنو
 امو هنارمعو هلكش ةيحان نم يسابعلا رصعلا تايرخأ

 :تاقحلمو قفارم نم هروس هيلع راد

 ىربك ةمخف ةبق نيفيرشلا نيربقلا ىلع تناك

 .نيتنثا ىهيوبلا دهعلا ىف تناك نأ دعب «ةدحاو

 بشخلا نم ناقودنص نيفيرشلا نيربقلا ىلع ناك

 .ديجلا

 . ةبتكم دهشملا ىف تناك

 . ماتيألاب صاخ لحم دهشملا راوج ىلإ ناك

 .ًادج ةريثك دهشملا ىف

 دحاو ناويإو رجح هيف نحص دهشملاب لصتي ناكو
 . رثكأ وأ

 . ةقورأو ءاهبأ نيفيرشلا نيربقلا لوح تناكو

 .نيرئازلا ةحارتسال راد دهشملا ىف ناكو

 . دايعألاو ةينيدلا تابسانملا



 ناو

 ىلع فرشي بيقنو نوباوبو مادخ دهشملل ناكو
 .دهشملا نوؤش

 رودي ناكسلاب ةرماع ةنيدم دهشملا لوح تحبصأو

 .روس اهيلع

 .ةدلبلا روس ريغ وهو ءهب طيحي روس دهشملل ناك

 : لوقيف دهشملا يومحلا توقاي فصيو

 دهشمب (_- ةئعظ - مظاكلا مامإلا يأ) هربق فرعيو»

 ةلحم نآلا وهو «عضوملا اذه ىلإ فاضم نبتلا باب

 .«ةدرمم «ءروس تاذ «ةرماع

 اهيف ةلحمو ءةروهشم يهو «دادغبب شيرق رباقم»

 .اروس اهيلعو «ريثك قلخ

 يريالجلا سيوأ ناطلسلا ماق ها/54 ةنس يفو

 عضوب رمأو «نيترانمو نيتبق ىنبف دهشملا ريمعتب

 نّيزو نيفيرشلا نيربقلا ىلع ديجلا ماخرلا نم نيقودنص
 نم روس هيلع بتك يذلا يناشاكلا قوباطلاب مرحلا
 نحصلا يف ناك اطابرو قاورلا رّمع امك «ميركلا نآرقلا

 نييولعلا رئاسو ةندسلاو مدخلل لاومألا قالطإب رمأو

 . كانه نينكاسلا

 دعب ىلوألا ىه ةيرئالجلا ةرامعلا هذه تناكو

 عدصت اننا يس نأ رهاظلاو يسابعلا رصعلا ءاضقنا

 .تاناضيفلاو قرغلا عباتت ءارج نم دهشملا

 ىدامج رهش نم نيرشعلاو سماخلا مويلا يفو
 هاشلا لوخدب نامكرتلا دهع ىهتنا ء«ه١41 5 ةنس ةيناثلا

 . التحم ًاحتاف دادغب يوفصلا نيعاشتلا

 قارعلا يف هئاقب ىلع نمزلا نم ةرتف رورم دعبو
 ناك نم ىلع معنأف «يمظاكلا دهشملا ةرايزل ىضم

 دهشملا مادخل بتاورلا نّيعو ؛ماعنألا عاونأب كانه

 اهديدجتو اهساسأ نم دهشملا ةرامع علقب هرمأ ردصأو

 ماخرلاب ةقورألا طيلبتو ةضورلا عيسوت لمتشي ًاديدجت

 نيفيرشلا نيربقلا ىلع ناعضوي نييبشخ نيقودنص عنصو
 يذ يناشاكلا قوباطلاب ةيجراخلا هفارطأو مرحلا نييزتو

 نوكت نأب رمأ امك «ةيخيراتلا تاباتكلاو ةينآرقلا تايآلا

 يف ريبك دجسم دييشتبو نيتنثا تناك نأ دعب ًاعبرأ نذآملا

 ةيمظاكلا

 كلذ ذيفنت رمأ لاحأو «هب لصتم مرحلل ةيلامشلا ةهجلا

 .ناريإ ىلإ داعو «كيب مداخ ناويدلا ريمأ ىلإ

 نحصلا نوؤش ميظنتب ًاضيأ هاشلا رمأ كلذك

 لقت يتلا تاناويحلل طابر هيف ناكو ءدهشملاب طيحملا
 فلخ هلعجو هداعيإب رمأف «هنمو دهشملا ىلإ نيرئازلا

 1 .نحصلا

 شرف نم دهشملا هجاتحي ام ميدقتب رمأ امك

 دهشملل نيعو «- يبهذلاو يضفلا اهنم ناكو  ليدانقو

 . مادخلاو نينذؤملاو ظافحلا نم ًاددع

 لكيه دييشت متف «قاسو مدق ىلع لمعلا أدبو

 - مويلا مئاقلا لكيهلا وهو  هتقورأو هتضورو مرحلا

 ةريبكلا نذاملا تغلبو «دجسملاو نيقودنصلاو نيتبقلاو

 كلذك ءررقملا هلحم يف هعضوو يناشاكلا عنص مت

 .صالخإو ةقدو ةنامأب - تقولا هعسو ام  هنم ذفن دقو

 - مويلا ىلإ ةيقابلا ةخرؤملا ةيوفصلا راثآلاو

 : ةثالث هب لصتملا عماجلاو مرحلا لكيه ىلإ ةفاضإلاب

 لوألا رثألا

 ةضورلا رادج ىلع عوضوملا يناشاكلا قوباطلا

 اهلخاد نم ةضورلاب طيحي يذلا قوباطلا وهو «ةرهطملا

 ةباتك هعمجأب هنيزتو نيرتم نم أوحن اهضرأ نع عفتريو
 «سأرلا ةهج» ةضورلل يبرغلا رادجلا فصتنم نم أدبت

 رادجلا طساوأ ىف ىهتنت ثيح رهدلا ةروس اهحتتفتو

 نم تايآ ثالث دينو «يلامشلا رادجلاب ةرام يقرشلا

 ىلإ - «ارمُر ةَنَجْلا لِ اَوَقَنَأ لا َيِسَو9 رمزلا ةروس
 كلذ يليو 4نيلعْلا بر نب دم َليِقَو# - ىلاعت هلوق
 ْ . يناشاكلا اذه عنص ءاهتنال ًاخيرات 475 مقر

 دق ةينارمعلا لامعألا نأ قوباطلا خيرات نم رهظيو

 لب بسامهط هاشلا دهع يفو ليعامسإ ةافو دعب تمت
 لامعألا ءاهتناو قوباطلا اذه بصن خيرات ديدحت نكمي

 هب داعتسا يذلا ماعلا وهو «ه471 ماعب ةينارمعلا



 ةيمظاكلا

 راقفلا يذ ريمألا دي نم قارعلا مكح لوألا بسامهط

 عزتنا دق ريمألا اذه ناكو «ةيدركلا ولصوم ةليبق سيئر

 لئاوأ ١”4  نيبام نييوفصلا نم قارعلا مكح

 هوك

 يناثلا رثألا

 يقرشلا قاورلا رادج يف تبثملا يناشاكلا قوباطلا

 يف كلذ عدوأ دقو «نحصلل ةلباقملا ةيجراخلا هتهج نم

 ةمراط» طساوأ يف عقي عالضأ ةثالث يذ صاخ ناويإ

 . «يبهذلا يسيئرلا بابلل اقصالم دارملا باب

 ه١95 ةنس ىلوألا ىدامج ١4 نينثالا موي يفو

 اليزم اهل التحم دادغب ينوناقلا ناميلس ناطلسلا لخد

 ةعبرأ دعب يأ  هسفن ىدامج 58 يفو «نييوفصلا مكح

 يف اهلالخ فاط ةلوج ناطلسلا أدب  لالتحالا نم مايأ

 ىدحإ يمظاكلا دهشملا ناكو ءاهئاحنأو دادغب فارطأ

 .اهراز يتلا قطانملا كلت

 رمأ ِةكِيط نيمامإلا دقرم ناطلسلا راز امدنعو

 ردصأ امك «دادغب ةنازخ نم دهشملا مادخل بتاور عفدب

 اهلمكي مل يتلا ةريغصلا صقاونلا لامكإب ًانامرف ناطلسلا

 .نويوفصلا

 حتف ه77١٠١ ةنس لوألا عيبر 57 دحألا موي يفو

 مكح اهل داعف دادغب يوفصلا ريبكلا سابع هاشلا

 .اماع 9؟ ماد بايغ دعب نييوفصلا

 هاشلا راز اهر هرقتساو عاضوألا بابتتسا دعبو

 بورحلا هتبّرخ ام دييشت ةداعإب رمأو يمظاكلا دهشملا

 . بيستو لامهإ نم هتببس امو نتفلاو

 نم مخض حيرض عنصب هرمأ هلامعأ زربأ نم ناكو

 لئاوغ امهيقيل بشخلا نيقودنصلا ىلع عضوي ذالوفلا
 رئاشعلا موجه وأ ىضوفلا كراعم ءانثأ بلسلاو بهنلا

 . ةدلبلا ىلع

 يف مزأت نم كلذ دعب ثدح ام ىلإ رظنلابو
 اذه لاسرإ رخأت دقف ايكرتو ناريإ نيب ةيسايسلا تاقالعلا

 ماع ىتح رمتسا رهدلا نم ًاليوط ًانيح حيرضلا

 مما

 ىدامج رهش يف ةيمظاكلا ىلإ لصو ثيح ها 6

 ءاملع نم ًافيفل مضي ريبك دفو ةنسلا كلت نم ةيناثلا

 خيش مهتمدقم يفو نييناريإلا ءاهجولاو ءارزولاو نيدلا

 حيرضلا اذه مهعمو يئرمكلا رفعج خيشلا مالسإلا

 هرضح ميظع لافتحا دقرملا ىلع هبصنل ميقأو «ذالوفلا

 اذه نأ ىوريو .نييناريإلاو نييقارعلا نم فالآلا

 «ةماخفلاو ةماخضلا نم ريبك بناج ىلع ناك حيرضلا

 ةروس اهتلمج نم ةريثك تاباتك ىلع لمتشي ناك هنأو

 ىلإ ًافاضم «ديجملا ملا وو قر تايآو رهدلا

 .ةيرعشلا تاعطقملاو تايبألا ضعب

 يف يناثلا مهدهع لالخ نييوفصلا لامعأ نمو

 ةنس يوفصلا سابع نب يفص هاشلا هب رمأ ام قارعلا
 دوف نفك اعادمالا فحم موجات هاا

 رئانملا لي ةريبكلا عبرألا رئانملا دعاوق ماكحأك

 نم ًارذح مرحلا حطس اياوز يف ةعقاولا ةريغصلا عبرألا

 . ليقثلا ءبعلا اذه لكل نيتبقلا مئاعد لمحت مدع

 ىمظاكلا دهشملا ىف لمعلا أدب ه١ 1 ةنس ىفو

 يراجاقلا ا اقآ رماوأل ًاذيفنتو «قاسو مال ىلع

 تلمتشاو .دهشملا اذه ىف نويوفصلا هأدب ام لامكإب

 عفر يتلا ىربكلا ثالثلا رئانملا ءاشنإ ىلع لامعألا هذه

 ةديشم ةعبارلا تناكو حطسلا دح ىلإ اهكمس نويوفصلا

 قوف نم فقس الب اهنكلو  ميلس ناطلسلا دهع ذنم
 فوقسك فقس ةبسانملا هذهب اهل ديشف «نذؤملا سأر

 . ةديدجلا ىرخألا ثالثلا

 فحي عساو نحص سيسأت ًاضيأ لامعألا كلت نمو

 «ةيبرغلاو ةيبونجلاو ةيقرشلا ثالثلا هتاهج نم مرحلاب

 متو .ةيلامشلا هتهج نم مرحلاب ريبكلا عماجلا لصتيو
 .مويلا ةهوجوملا هتحاسمب نحصلا طيطخت

 تومب دهشملا يف ةينارمعلا لامعألا عطقنت ملو

 حتف ديدجلا هاشلل تناك لب ه١١1١ ةنس هاش دمحم

 - نيتبقلا نطاب شقن :اهنم «ءىرخأ لامعأ هاش ىلع

 جاجزلا عطقو ءانيملاو بهذلا ءاهح نيكولا معن
 دح نم اهلك ةضورلا ناردج نييزت :اهنمو نولملا



 نكد

 رادجلا ىلعأ ىلإ «ةبيتكلا» يوفصلا يناشاكلا قوباطلا

 ىلع تبثملا ليمجلا جاجزلا عطقب فقسلاب لصتملا

 . بشخلا

 نيتبقلا بيهذت هاشلا اذه لامعأ زربأ نم ناكو

 هاشلا اذه ددج امل كلذو «عبرألا راغصلا رئانملاو

 ميدقلا بهذلا يقبو ءالبركب ك8 نيسحلا ةبق بيهذت

 ىلإ  ةيعرش ىوتف بجومب  لقنف ةجاحلا نع اضئاف
 دعبل فالكل ىلع كلو هايم دع قيس ةيطاعلا

 اذه متو ؛هتفاضإ تمزل ام هيلإ فيضأو «ضرغلا اذهل
 .ه519١ ةنس يف بيهذتلا

 يذلا ريغصلا ناويإلا يشغ ه106١ ةنس يفو

 تعادلا بيعت (ةراطلا) ىقناؤرلا كايدق عرش
 ةلودلا دمتعمب بقلملا ناخ رهجونم ةقفنب كلذ ناكو

 ةنس وحن يفوت دقو «ةيناريإلا ةموكحلا لاجر دحأ
 1 اها

 دومحم ناطلسلا ىدهأ ًاضيأ ه1750١ ةنس ىفو

 نم وهو «يوبنلا رتسلا» يمظاكلا دهشملا ىلإ يناثلا
 ردقلا ةليل يف حيرضلا ىلع لدسأف ءزرطملا سدنسلا

 .ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نم

 دومحم ناطلسلا نبا ديجملا دبع ناطلسلا ىدهأو

 همكح ةرتف لالخ ىمظاكلا دهشملل نيتاكشم ىنامثعلا

 ْ ه1

 يراجاقلا هاش نيدلا رصان لسرأ هه ماع يفو

 دبع خيشلا وهو نيفورعملا هرصع ءاملع دحأ ناريإ كلم
 ىلإ «نيقارعلا خيش» هبقلب رهتشملا ينارهطلا نيسحلا

 عساو ينارمع ططخم ذيفنت ىلع فارشإلل قارعلا

 هلوخو ليمجتو حالصإو ديدجت نم ةسدقملا تابتعلل
 .فرصتلاو فرصلا يف لماكلا ليوختلا

 ةنس ىمظاكلا دهشملا ىف ةينارمعلا لامعألا تأدبو

 فارع او مكانك يف رمعلا لامعأ ءاهتنا دعب ه١

 سسأ ماكحا دهشملا هيلع لصح ام ةلمج نم ناكو

 ديدجتو . ىلعأ ىلإ ءاملاب لصتملا اهرعق نم هناردج

 ناردجلا ةيشغتو «مرحلا ناردج نم ةيجراخلا ةهجاولا

 ةيمظاكلا

 مرحلا مامأ نيتريبك نيتكد نميسأتو ءيناشاكلا قوباطلاب

 امهطيلبتو ةيقرشلاو ةيبونجلا هيتهج نم هب نيتلصتم

 عاديإل نيتكدلا نيتاه فارطأ يف لخادم ءانبو رمرملاب
 .اهيف مهتنامأو مهتيذحأ نيرئازلا

 مُوَقي اهيلع فقس عفرل ةيقرشلا ةكدلا رايتخا مت مث

 مسا عومجملا ىلع قلطأو ءًايبشخ ًادومع 5١ ىلع

 .«دارملا باب ةمراط»

 «ةمراطلا» طسو يف عقاولا ريبكلا ناويإلا بهذ مث

 ةبق هب تبهذ يذلا بهذلا نم دازامب ةيقرشلا

 . ءارماس يف لكيت نييركسعلا

 .ه15١؟/86 ةنس كلذ لك ىف لمعلا ىهتناو

 دهشملا يف ةبولطملا تاحالصإلا رئاس تهتنا دقو

 نفلا يف ةيآ حبصأو «هيتمراط' هيناويإو هتقورأو هتضورب

 تهجتا ام اذإ ورغ الف ءماكحإلاو عادبإلاو لامجلاو

 كاذ هلكشب هنأل نحصلا ءانب ديدجت ةرورض ىلإ راظنألا

 قوباطلا نم هروس نأو .ءفصر الو طيلبت الب ًابرتم

 ,«ىشاملا اهيف رثعتي ةنماطتم هيف روبقلا نأو «يداعلا

 ضرألا رمغت ةيقرشلا ةهجلا نم هطسو يف ءاملا ةكربو

 هنم دافتسي عضوم هيف سيلو «لحولاو نيطلاب اهيلاوح
 ماقت ةيقرشلا ةهجلا يلامش يف ةريبك ةكد ىوس ةالصلل

 . ةعامجلا ةالص اهيف

 كلم مع يراجاقلا ازريم داهرف ريمألا عوطتو

 عورشملا اذه ىلع قافنإلل هاش نيدلا رصان ناريإ

 . ريبكلا مخضلا

 : يتأي ام ىلع ريمعتلا لمتشا دقو

 ةحاس يف ىتوملا نفدل ةمظنم بيدارس ءانئي أ

 .هتارجحو هتاناويإو نحصلا

 فوقو دح نم ىربكلا عبرألا رئانملا بيهذت - ب
 .اهتمق ىلإ نذؤملا

 . نيقباط نم نوكتي نحصلل عفترم روس دييشت - ج



 ةيمظاكلا

 قباطلا حطس يف نيتمخض نيتدعاق سيسأت د

 يبناج يف نييسيئرلا نيبابلا قوف نحصلا نم يناثلا

 .امهيلع نيتريبك نيتعاس بصنل بونجلاو قرشلا

 نحصلا ةرامع يف لمعلا أدب دقف «ءلاح يأ ىلعو

 ١1 يف هيف ام عيمجب متو ء«ه7957١ ةدعقلا يذ ١0 موي

 .ه١١١ ةنس لوألا عيبر

 نيساي لآ نسح دمحم

 رفعج نب ىسوم مامإلا بقل ىلإ ةبوسنم ةيمظاكلا
 . اهلين مظاكلاب بقلملا ؛ينيسحلا يولعلا قداصلا

 فرعت تناكو ءاذه انرصع يف ةيمستلا هذهب تفرع دقو

 «مظاكلا ةدلبا ريدقت ىلع مظاكلاب ةماعلا دنع

 اميدق تفرعو «نيمظاكلا ةدلب» ريدقت ىلع نيمظاكلابو

 ةغ رفعج نب ىسوم دهشمبو يمظاكلا دهشملاب

 مامعإلا ديرُي نم نيخرؤملا نمو .شيرق ةربقمبو
 شيرق ةربقم برقل "نبتلا باب دهشم» هيمسيف ماهبإلاو

 رباقم يقرش يف تناك  ةعقاولا نبتلا باب ةربقم نم
 اهب ةصاخلا عضاوملا يف اهركذ ىلع يتأنسو .شيرق

 .اهنم ةبيرقلا

 ةيلاحلا ةيمظاكلا ةراد يأ شيرق رباقم ضرأ تناك

 نييشكلا ةلودل ةعباتلا ةنوكسملا ةميدقلا نيضرألا نم

 داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا طساوأ يف اوؤاج نيذلا

 ناريإ يف ناتسرول ةقطنم نم ةيفرشلا ةيلامشلا لابجلا نم
 لباب ةئيدم اولتحاف «شدنك» همسا مهل ميعز مهدوقي

 ,«ةيرومألا» مساب ةفورعملا ىلوألا لباب ةلود نيضراقو

 مهترطيس زيكرتو مهرومأ ميظنتل أزكرم اهوذختاو
 كلذ دعب ىمسي ام طساوأل مهترادإ تيبثتو مهناطلسو

 ةيخيراتلا تاباتكلا تركذ دقو .هيبونجو «قارعلا»

 دالبلا هذه يف اومكح نيذلا مهكولم ددع نأ ةيرامسملا

 .ةيرمق ةنس (5/!0» اومكح اكلم نوعبسو ةتس 9

 اوناك مهنأ عم ةيماسلا ةيلبابلا ةغللا نويشكلا ملعت دقو

 ةيرموسلا ةغللا ًاضيأ اولمعتساو اهب اوبتكو «نييرآلا نم

 اناث

 مهرابخأ نم ةلمج يف ةيشكلا مهتغل نع ًالضف ةيرآلا

 مهل تناكو ءاهب اودتعاو ةيلبابلا ةراضحلا اوسبتقاو

 كولملاو نيينايثملا كولملاب ةعساو ةلود تالاصتا

 مهل ةرواجملا بوعشلاو رصمب ةنعارفلاو نييئحلا

 يف دالبلا ءاخرلا معو مهروصع يف ةراجتلا ترهدزاف

 كلملا مهنم ناكو مهكولم نم ءامظعلا دوهع

 قلطأ ةديدج ةمصاع ةلودلل دّيش يذلا وهو «وزلاكيراك١
 مويلا ميظعلا اهّلتو اهلالطأ فرعتو روكذملا همسا اهيلع

 دقو «ةنيدملا ةروفز ةيقب وه لتلا اذهو ءفوق رقعب

 ةسيفن ةيرث ىّقل ةنيدملا يف ةماعلا راثآلا ةيريدم تئاحتسا

 زئازلا اهدهاشي تاباتكو راخفلا نم ٍناوأو تاغوصم نم

 (0) 20 يقارعلا فحنملا نم ةيلبابلا ةعاقلا يف ةضورعم

 نيكل دعس ىلا يش اعلا ةقطس عما لع تلقون

 نييماسلا نييدكألاك مهلبق اومكح نم روصع يف الو

 نيينادلكلاك مهدعب اومكح نم رصع يف الو نييلبابلاو
 اهل ًامسا ركذن نأ عيطتسن امنإو «نييناريإلا نيينيمخألاو

 نأ ىلع لدي اذهو «لبرطُق» وهو ةينانويلا ءامسألا هبشي
 داليملا لبق عبارلا نرقلا رخاوأ يف ًافورعم ناك مسالا

 نيينانويلا نييقولسلا ةلود هيف تئشنأ يذلا نرقلا وهو
 تاناحتسالا تلد دقو ؛ينودكملا ردنكسإلا ةافو دعب

 ةقطنملا كلت يف ةينانوي دوقن دوجو ىلع ةميدقلا
 ناكس دحأ نأ ىلع لدي كلذو .اهريغ دوقن عم ةطولخم

 ءانثأ يف اهيلع رثع ةيمالسإلا دوهعلا يف ةقطنملا هذه

 ىفف «تارامعلا نم ىرخأ ةرامعل وأ هرادل سسأ رفح

 و هّللاب مصعتسملا ةفيلخلا رمأ (ه5141/9 ةنس

 شيرق رباقم يف ةّك رفعج نب ىسوم مامإلا
 ةّينرب اودجو كلذ يف ةانبلاو ةلعفلا عرش املف .ةروكذملا

 روص اهيلع ةينانوي اهنم ةميدق مهرد فلأ اهيف ةقوتسب يأ
 تضرعف «طساو برض وه ام اهنمو دادغب برض اهنمو

 ةماعلا راثآلا ةيريدم ةرشن (73057 ص) يقارعلا فحنملا ليلد )١(

 .1955 ةنس

 نديلب عوبطملا ينيوزقلا يفوتسملا هللا دمحل (بولقلا ةهزن) يفو )١(

 مسا هيلع قلطأ يذلا سواكيك وه فوق رقع ىنب يذلا نأ

 ."8س ةيسرافلاب باتكلاو «ميهاربإ ةصق هل تبسنو دورمنلا



 ةيمظاكلا 284

 ةرامع يف فرصت نأ رمأف ًافنآ روكذملا ةفيلخلا ىلع

 ىلإ اهنم يدهأو نامثألا رفوأب سانلا اهارتشاف دهشملا

 مهيلإ لمُح ناك ام فاعضأ دهشملا ىلإ اوذُفنف «رباكألا

 . ")0اهنم

 ءادهشلا ةريقم يف ًاضيأ ةينانوي مهارد تدجوو

 نم يبونجلا برغلا يف تناكو دعب نم اهركذ ىتآلا

 برغلا نم برح باب رباقمب ةلص ىلعو .«شيرق رباقم
 ىلع روثعلا ربخ هنم انلقن يذلا باتكلا ىف ءاج دقف

 ًاعمانأ 581 هس رابخأ نم اهريغو ةيتاثوبلا جفارفلا

 ًاربق رافحلا رفح املف اهيف نفديل ءادهشلا ةربقم ىلإ لمح
 مهاردو ةينانوي مهارد ةءولمم ةّرج رفحلا يف دجوف هل

 ىلإ اهرضحأف ةرونملا ةنيدملاب برض امم ةيمالسإ
 ريزولا راد ىلإ بستحملا اهلمحف دادغبب بستحملا

 مصعتسملا ةفيلخلا ريزو دقانلا نب دمحأ نيدلا ريصن

 هشتف يأ رفحلا رابتعاو ةربقملا ىلإ يضملاب هرمأف هّللاب
 اهب ناك ىرخأ ةرج اودجوف ربقلا لوح رفحو رضحف
 .()وهرد فالآ ةرشع وحن

 مايأ يف فرعت شيرق رباقم اهيف يتلا ةقطنملا تناكو

 تناكو لبرطق ةروك يأ لبرطق جوّسطب نييناساسلا

 ةلجد نم نميألا بناجلا نم عرفتي رهن نم ىورت
 هبعش يراجمو هقيقع لازي الو ليجد رهنب فرعيو
 «دادغب «دلب» مساب ةفورعملا ةدلبلا نيب ةرهاظ هتاخاشو

 يف ايروداب جوسطو لّبرطق جوّسط نيب لصفي رهن ناكو

 ذخأي قيتع رهن نم جلختي ةارصلا رهنب فرعي بونجلا
 رهن مساب نييناساسلا مايأ يف فرو .تارفلا نم هءام

 نب ىسيع رهن مساب مهدعبو نييسابعلا مايأ يفو ليفرو

 .روصنملا رفعج يبأ مع يلع
 ىلع يه ًأافنآ اهركذ درو يتلا ءادهشلا ةربقمو

 جراوخلا اوبراح نيذلا نيملسملا ءادهشلا ةربقم روهشملا

 اونفدف اوتامو حارجلا مهتنخثأف ةيمظاكلا ضرأ برق

 ةنس رابخأ يف يهو ةعماجلا ثداوحلا يمس يذلا ثداوحلا باتك )١(

/3. 

 54١. ةنس ثداوح يف روكذملا عجرملا (؟)

 .هاثا/ ةنس يبونجلا ةيمظاكلا يبرغ يف ينعأ كانه

 ناورهنلا ةعقو يف ىغولا ةحاس نم اولمح لب ليقو

 لاق ءعضوملا كلذ ىف توملا مهكردأف نوئترم مهو

 دال ْ نا

 نب) ماشه ىلإ بوسنملا ربقلا نم برقلابو»

 ةعامج روبق يبرغلا بناجلاب (ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع
 روبق اهنأ ركذت ةماعلا عمسأ لزأ مل ءادهشلا روبقب فرعت

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ باحصأ نم موق
 ناورهنلاب جراوخلا لاتق هعم اودهش اوناك ٠ دبع بلاط

 كلذ يف توملا مهكردأ اوعجر امل مث ةعقولا يف اوُنتراو

 ةبحص هل نم مهيف نإ ليقو . كانه يلع مهنفدف عضوملا

 رهتشا ام اضيأ ركني رهاط نب دمحم نب ةزمح ناك دقو

 هّللاو هل لصأ ال نأ معزي هتعمسو كلذ نم ةماعلا دنع
 العا

 نب ةزمحل يدادغبلا بيطخلا دادتعا نإ :انلق

 يقلي نمم هريغ ىلإ ريشي نيركنملا نم رهاط نب دمحم
 لبق هخيرات يف بيطخلا ركذ دقف ؛هنهاوع ىلع مالكلا

 ًاثيدحو ًاميدق فورعملا ةقيتعلا دجسم مالكلا يف كلذ

 دادغب نيب مويلا رومعملا مئاقلا ةقطنملا دجسمب

 يفو :ركب وبأ خيشلا لاق» :هصن اذه ام ةيمظاكلاو

 «همظعتو هروزتو ةعيشلا هاشغت دجسم ةقيتعلا )قوس

 ىلص هت بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نأ معزتو
 نأ تبثي ملعلا لهأ نم ًادحأ رأ ملو عضوملا كلذ يف

 هب انربخأ ام ريغ ءيش انل يور الو دادغب لخد ًايلع

 انأبنأ لاق ّيرميصلا ىلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ ىضاقلا

 نتا شلا ام بسلا ىلع ديلا زد لما

 ل ل زمر رك ود انك انبلا» ىف سعت نوت ب ينم

 زاتجا ئك3ع بلاط يبأ نب يلع نيسؤملا ريمأ نإ لاقي

 )١511:1(. دادغب خيرات 000(

 لعجي «ةقيتعلا قوسلا يفو# رصمب عوبطملا لصألا يف ءاج (؟)
 مسا ةقيتعلا نأل هاتأم يردن ال فيرحت وهو قوسلل ةفص ةقيتعلا

 اهلوح امو ةقطنملاب مويلا فرعي ام عضومل مالعألا ءامسأ نم

 بيكرتلاف ثحبلا يف اهركذ يتأيسو «ايانوس» يمارآلا اهمساو
 ١ . يفصو ال يفاضإ



 ةيمظاكلا

 اهنم عضاوم يف ىلص هنأو هنم ًاعجار ناورهنلا ىلإ اهب

 لاق .ةباحصلا نم هعم ناك نم اهلخد دقف كلذ مص نإف

 قيرط كلس كك ًايلع نأ ظوفحملاو ركب وبأ خيشلا
 .ملعأ هللاو هعوجر يفو ناورهنلا باهذ يف نئادملا

 يناذمهلا نامثع نب دمحأ نب ىسيع لضفلا وبأ ينثدح

 دقغ هوي انك لوقي ةيوقرز نم" نيمحلا انأ تحمس لاف

 هيلع اوملسف ةعيشلا نم موق هءاجف يباعجلا ركب يبأ

 يضاقلا اهيأ :هل اولاق مث مهارد اهيف ةّرص هيلإ اوعفدو

 مدق نم تركذو دادغب يثدحم ءامسأ تعمج دق كنإ

 اهدرو دق ْمِمِلَت بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأو اهيلإ
 تاه مالغ اي معن :لاقف .كباتك يف هركذت نأ كلأسنف

 نب يلع نينمؤملا ريمأو) هيف بتكف «هب ءيجف .باتكلا
 املف :هيوقرز نبا لاق (اهمدق هنإ لاقي ديم بلاط ىبأ

 ةتقحلا يذلا اذه يضافلا انهنأ هلا تلق موقلا قرصنا

 وأ «مهتيأر نيذلا ءالؤه :لاقف ؟هركذ نم باتكلا يف

 . )لاق امك

 ةعيشلا هركذ ام نيهوت هريغو بيطخلا دازو :انلق

 هذهب ةئك بلاط يبأ نب يلع مامإلا رورم نم
 هيف تناك يذلا رصعلا يف دادغب هلوخد يفنو عضاوملا

 نوركنملا ءالؤهو ؛ةنوكسملا ةروهشملا ىرقلا نم ةيرق
 «ناورهنلا ةعقو ىلإ ةبسنلاب ةرخأتملا نورقلا نم اوناك

 خيراوتلا ىلإ عوجر ريغ نم كلذ راكنإ يف مهل قح الف

 ةعقو رابخأ أرقي نمو «ةدنسملا رابخألاو ةدمتعملا

 نأ ملعي ريرج نب دمحم يربطلا خيرات يف ناورهنلا

 ةبيرقلا ضرألا هذه ئطو دق ةئكلظ يلع مامإلا شيج

 نأ يربطلا خيرات ريغ نم ركذنسو «نيمظاكلا ضرأ نم
 يمارآلا اهمساب اتفطقب فرعت ةيرقب رم ةلئلَظ ًايلع مامإلا
 نم ةلحم تراص يتلا يهو رامثلا فطق ىلع لادلا

 يف توقاي اهفصوو سابعلا ينب مايأ ةيبرغلا دادغب لاحم
 .هريغ اهركذو نادلبلا مجعم

 رابخأ يوري وهو 77 ةنس ثداوح يف يربطلا لاق

 ىلإ يئاطلا متاح نب يدع لسرأو» :جراوخلا ةعقو

 .(90:1) دادغب خيرات 00(

 نكون

 نئادملا ىلع ٍةْمَِع يلع لماع يفقثلا دوعسم نب دعس

 باوبأ ذخأو رذحف  جراوخلا رمأ ينعي  مهرمأ هرذحي
 هيخأ نبا اهب فلختساو ليخلا يف جرخو نئادملا

 ربخأف مهبلط يف راسو ديبع يبأ نب راتخملا

 راسو هقيرط ابقارف هربخ يبسارلا بهو نب هللا دبع

 يف خركلاب يفقثلا دوعسم نب دعس مهقحلو دادغب ىلع
 هللا دبع مهيلإ فرصناف ء«ءاسملا دنع سراف ةئامسمخ

 ءمهنم موقلا عنتماو ؛ةعاس اولتتقاف ًاسراف نيثالث يف

 ملو ءالؤه لاتق نم ديرت ام :دعسل دعس باحصأ لاقو

 ريمأ ىلإ بتكاو اويهذيلف مهلخ ؟رمأ كتأي

 مهكافك نإو مهتعبتا مهعابتإب كرمأ نإف ةلثكلظ نينمؤملا
 ّنِج املف مهيلع ىبأف .كل ةيفاع كلذ يف ناك كريغ

 ىلإ ةلجد ربعف يبسارلا بهو نب هللا دبع جرخ ليللا
 دقو هباحصأ ىلإ لصوف ناورهنلا ىلإ راسو اخحوج ضرأ

 وأ نيصح نب ديز رمألا انيلو كله نإ :اولاقو هنم اوسّيأ

 ةفوكلا لهأ نم ةعامج راسو ؛ريهز نب صوقرح
 مهرلهأ مهدرف مهعم اونوكيل جراوخلا نوديري
 نع ديزي نب فسوي ينثدح فنخم وبأ لاق . . .ًاهرك

 لهأ ىلإ ريسملا يلع دارأ امل :لاق نوع نب هللا دبع

 نأ هرمأو ةدابع نب دعس نب سيق مّدق رابنألا نم رهنلا

 مهيلإ ًالبقم ءاج مث «هرمأب هرمأي ىتح هلزنيف نئادملا يتأي

 لهأ ىلإ ثعبو رهنلاب يفقثلا دوعسم نب دعس سيق افاوو
 انإ مث مهب مهلتقن مكنم انناوخإ ةلتق انيلإ اوعفرا :رانلا

 هللا لعلف ماشلا لهأ ىقلأ ىتح مكنع ٍفاكو مككرات

 نم هيلع متنأ امم ريخ ىلإ مكدريو مكبولق بلقي
 نع نميأ نب كلام ينثدح :فنخم وبأ لاق . . مكرمأ

 هيلع فقوف رهنلا لهأ ىتأ :ككلظ ًايلع نأ بهو نب ديز
 رارملا  ًةوادع  اهجرخأ يتلا ةباصعلا اهتيأ :لاقف

 اهب حمطو ؛ىوهلا قحلا نع اهّدصو ؛ةجاجللاو

 ريذن ينإ «ميظعلا بطخلاو سبللا يف تحبصأو «قزنلا
 رهنلا اذه ءانثأب ىعرص ًادغ ةمألا مكفلت اوحبصت نأ مكل

 , 20(طئاخلا اذه ماضهأبو

 .(ىلوألا رصم ةعبط 48 247 27) يريطلا خيرات )١(



 نك

 نإ لوقن نأ عيطتسن ربخلا اذه انصلختسا اذإو

 ىلإ هجوتلا اودارأ ةفوكلا نم مهيره يف جراوخلا

 ةنيصحلا ةريبكلا قارعلا ندم نم تناك مايأ نئادملا

 وحن اوعفتراف اهلوخد نم ارعنمف ءالقعم اهوذختيل
 ىرقلا نم ةيرق تناك نيح دادغيب اورمو لامشلا

 نم ةيلاحلا ةيحلاصلا ضرأ ىف ةلجد ىلع ةروهشملا

 مامإلاداوق نم نادئاق ميسشر ءدادغب يبرغ

 دوعسم نب دعس وه هلامع نم لماعو كت يلع
 ةريبك ةيرق تناك مايأ خركلا يف مهب قحلف يفقثلا
 ضرأ نيب تناكو ءاهمسا اهيلع لدي امك ةنصحم

 ةيجلاشلاو «يبرغلا بناجلا نم تاحالفلاو ةيجلاشلا

 اميدق «ايانوس» ةيرقب ةفورعملا ةقيتعلا ضرأل ةرواجم

 رصع ىتح هدعبو هلبقو ْةْكلَع يلع مامإلا دهع يفو
 ًادوجوو أنمز مدقأ اهنأل «ةقيتعلا» اهوّمس دقف نييسابعلا

 يف روصنملا رفعج وبأ اهأشنأ يتلا مالسلا ةنيدم نم

 ةربقم عضوم ةيحلاشلا نم ًابيرق ناكو «يبرغلا اهلامش
 شيج نأ ًاضيأ صلختسنو .ًافنآ ةروكذملا ءادهشلا
 ةعاس اولتتقا جراوخلا ةبصعو يفقثلا دوعسم نب دعس

 نيقيرفلا نيب نوكت نأ نم دب نكي ملو «خركلا برق
 نم ناسرف ةدع توم ىلإ تْدأ مهيف ةنخثم تاحارج

 .ءادهشلا اوّمست «كانه اونفدف ةئكَع يلع مامإلا دونج

 نم مهمظعم بره دق جراوخلا نأ كلذ دعب صلختسنو

 ةلجد مهروبع دعب قرشلا ىلإ نيهجتم خركلا يحاون
 نيثالثلا نم نيقابلا عم يبسارلا بهو نب هللا دبع يقبو
 لطأ املف 2 يلع مامإلا دونج اوبراح نيذلا ًاسراف

 ضرأ برق ًاضيأ ةلجد ًارباع هباحصأب قحل ليللا هيلع

 دنع موقلا ىقتلاو ابوقعب قيرط وحن هجتا مث «ةيمظاكلا

 يزيلكنإلا همساب فورعملا عضوملا برق ناورهنلا مف
 ناورهنلا ةعقو تعقو كانهف ««تسوب لساك» يلاحلا

 مامإلا نأ ًاريخأ صلختسنو .ناورهنلا جراوخلاروبع لبق

 ماقأو رابنألا قيرط كلس جراوخلا هبيقعت يف دمع ًايلع

 يجرزخلا ةدابع نب دعس نب سيق اهب هيلع مدقو اهيف

 وحن رابنألا نم ةئع مامإلا ردحنا مث يراصنألا

 دادغبف ةجولفلا قيرط كلس هنأ هانعم اذهو جراوخلا

 ةيمظاكلا

 دنع روهشملا ربعملا نم ناورهنلا يحاون ىلإ ةلجد ربعيل

 ةيلاحلا ةيوناثلا خركلا ةسردم 57 برق روباس رصق
 ةنس ديلولا نب دلاخ ةيرس هنم تربع يذلا ربعملا وهو

 ىلإ برغلا نم ال برغلا ىلإ قرش نم نكلو ه5
 يلع مودق ءانثأ يفو كك يلع مامإلا لعف امك قرشلا

 ةيرقب رم جراوخلا برح نم هغارفو ءاهيحاونو دادغب
 فلؤم لاق ءاهربخ ةنظمو اهركذ انمدق ىتلا «اتفطق»

 هقيرط يف زاتجا ةئلظ هنأ يورو» :ةيصولا تابثإ باتك
 اهل لاقي اهنم ةيرق لهأ جرخف "ايرودابب ماشلا ىلإ
 ةفلاخم اهنأو جارخلا يف عئاضولا لقث هيلإ اوكشف اتفطق

 ةيطبنلابو مهل لاقف «قارعلاب داوّسلا عئاضو رئاسل

 ريخ ريغص شحج بر) ينعي ,9«ايرزغوماطو رارغو»

 مهمالكب مهباجأف ةيطبنلاب هوملك اوناكف (ريبك رامح نم
 اهعيبي ام فعضب مكرامث نوعيبت متنأ» :مهل لاق مث

 . 9ةداوّسلا لهأ نم مكريغ

 ىداهتت ةحضاولا ةيخيراتلا صوصنلا هذه انلقن دعبو
 مامإلا مودق ركنأ نم لاوقأ نالطبلاو لطابلا كرد يف

 ىدحإ اثارب يف ىلصو اهيحاونو دادغب 2غ يلع
 «هيف محتساف كانه ًامامح لخدو اهل ةرواجملا ىرقلا

 اثارب ىلع مالكلا يف يومحلا ترقاي راكنإ ًاضيأ لطبو
 يذلا عضوملا يف فالتخالا يقبو «نادلبلا مجعم نم

 ايانوس مأ قيقحتلا ىلع اثارب وهأ ىلصو هيف محتسا

 فلتخم نوركاذ انإو ؟ةقيتعلا مساب كلذ دعب ةفورعملا

 .رطسلا يلي اميف لاوقألا

 ءاثلاب ائارّب١ :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق

 نومعزي ةيرق دادغب ءانب لبق تناكو . .رصقلاو ةئلثملا

 ناورهنلاب ةيرورحلا لاتقل جرخ امل اهب رم ًايلع نأ
 ًامامح لخد هنأ ركذو . . عماجلا نم عضوم يف ىلصو

 امو ةرودلاو ميرم ةداركو دادغب نم يبرغلا بناجلا ةقطنم يه )١(

 . اهيلإ
 .اهضومغل فيحصت اهيف ةلمجلا نأ رهظي (؟)
 . (نارهط ةعبط ١١56 ص) ةيصولا تابثإ باتك (6)



 ةيمظاكلا

 اهلخد )يتلا مامحلا لب :ليقو ةيرقلا هذه يف ناك

 كلذ لبق لاقو «تبرخ دادغبب ةلحم : ةقيتعلاب تناك

 خركلا ةلبق يف دادغب فرط يف تناك ةلحم . .اثارب»

 هيف يلصت درفم عماج اهل ناكو لؤحم باب يبونجو

 اهل قبي ملو ةلحملا كلذكو هرخآ نع برخ دقو ةعيشلا
 نم اياقب تكردأف عماجلا امأف (ه510 ةنس يأ) رثأ

 يف تلمعتساو انرصع يف تبرخ دقو هناطيح
 .«. . .ةينبألا

 نمو هعضومو اثارب عماج نم زييمت ربخلا اذه يفو
 افنآ امهيلع مالكلا انمدق نيذللا اهقوسو ةقيتعلا عضوم

 ناك هنأب عماجلا عضوملا نييعتو بيطخلا خيرات نع ًالقن
 ناك هنأب ًاقباس خركلا نييعت انركذ دقو «خركلا ىلبق يف

 يف ناك اثارب عماجف «تاحالفلاو ةيجلاشلا عضوم نيب

 ناكو» :يدادغبلا بيطخلا لاقو ءعضاوملا هذه يبرغ

 نمم موق هيف عمتجي دجسم اثاربب فورعملا عضوملا يف

 هيف سولجلاو ةالصلل هنودصقيو عيشتلا ىلإ بستني
 كلذ يف نوعمتجي ةضفارلا نأ هللاب ردتقملا ىلإ عفرف

 هسبكب رمأف ةعاطلا نع جورخلاو ةباحصلا ٌبسل دجسملا

 هيف دجو نم ذخأو سبكف .0©2ةالصلا تقو ةعمج موي

 يوُس ىتح دجسملا مدُهو ًاليوط ًاسبح اوسبحو اوبقوُعف
 ثكمو هيلت يتلا ةربقملاب لصوو همسر يفُعو ضرألاب

 ريمألا رمأف ةئامثالثو نيرشعو نامث ةنس ىلإ ًابارخ

 صحجلاب ينبف هماكحإو هتعسوتو هئانب ةداعإب مكجب

 ام ضعبب هيف عسوو شوقنملاو جاسلاب فقسو رجآلاو
 هردص يف بتكو سانلا كالمأ نم هل عيتبا امم ًامسا هيلي

 هنوباتني سانلا ناكو (هللاب) يضارلا (ةفيلخلا) مسا

 بصتنب دعب هلل يقتملا رمأ مث «هب كربتلاو هيف ةالصلل

 يف اءوبخم الطعم روصنملا ةنيدم دجسمب ناك هيف ربنم

 رويطلا مامحلاب سبتلا دقو مامحلا ثينأت ةميدقلا طالغألا نم )١(

 ركذو . طلغلا أشن انه نمو هريكذتو هثينأت زوجي مامحلاو ةفورعملا

 مامحلا ثنأ مهضعب نأ نيلفغملاو ىقمحلا باتك يف يزوجلا نبا

 .ءاسن مامح اذه :لاقف !؟هثنؤت فيك هل ليقف

 ربخلا هيلع لد امك ٍذئمايأ ةعمجلا ةالص كانه نولصي ةعيشلا ناك (؟)

 . روكذملا

 7 م4ا/

 ةلبق يف بصنف ءديشرلا نوراه مسا هيلع دجسملا ةنازخ

 كلملا دبع نب لضفلا نب دمحأ ىلإ مدقتو دجسملا

 جورخلاب  ةفاصرلا عماج يف مامإلا ناكو  يمشاهلا

 سانلا جرخو جرخف .ةعمجلا هيف سانلاب ةالصلاو هيلإ
 يف ةالصلا هذه اورضح ىتح مالسلا ةنيدم يبناج نم

 ةطرشلا بحاص رضحو كانه عمجلا رثكو دجسملا اذه

 ةليل ةرشع يتنثال ةعمجلا موي هيف ةعمجلا ةالص تميقأف

 «ةئامثالثو نيرشعو عست ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ

 ةرضحلا دجاسم نم راصو هيف ةعمجلا ةالص تلاوتو

 لضفلا نب دمحأ نسحلا وبأ دارفأو (دادغب ينعي)

 عماج دجسمب ةالصلا تج رخأو هتمامإب يمشاهلا

 تكردأف» : كلذ دعب بيطخلا لاقو «هدي نع ةفاصرلا

 ينعي) ةنيدملا دجسم يف دادغبب ماقت يهو ةعمجلا ةالص

 ةفالخلا راد دجسمو .؛ةفاصرلا دجسمو روصنملا ةنيدم

 دجسمو ءاثارب دجسمو (لزغلا قوس دجسم ينعي)

 دجسمو .قيقرلا ةعيطقب فرعتو رفعج مأ ةعيطق
 ةنس دادغب تجرخ نأ ىلإ اذه ىلع لزت ملو «ةيبرحلا
 اثارب دجسم يف تلطعت مث ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ

 (ه547) ةنس رابخأ يف ءاجو .0'2(هيف ىلصت نكت ملف

 يف اثارب عماج ىلع نيرطيسم اوناك ةعيشلا نأ ديفي ام
 . . ")«رصعلا كلذ

 اثارب عماج سبك ربخ يف يومحلا توقاي مهو دقو

 ىهنأو ضرألاب ٌيوس ىتح همدهو مهسيبحو هيف هلجو

 رمأف دادغبب ءارمألا ريمأ يناكاملا مكجب ىلإ هربخ ةعيشلا

 مسا هردص يف بتكو هماكحإو هعيسوتو هئانب ةداعإب

 نيسمخلا دعب ىلإ هيف ماقت ةالصلا لزت ملو «يضارلا

 سبكلا لعج ًاتوقاي نإ .«نآلا ىلإ تلطعت مث ةئامعبرأو

 نم انلقن امك ردتقملا رمأب ناك هنأ عم يضارلا مساب

 قحلا دبع نبا دّيأ دقو .يدادغبلا بيطخلا خيرات

 )١: 1١1١1١9(. دادغب خيرات )0

 .(51414:19) لماكلاو (51:4) مظتنملا (0)
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 «ةقطنملا» اهدهشمو ةقيتعلا دحسم

 يذلا عضوملا يف ةاورلاو نيخرؤملا فالتخا انركذ

 انركذ دقو ؛هيف محتساو ْةْئَظ يلع مامإلا هيف ىلص
 يناثلا عضوملا امأ ءاثارب وهو «نيعضوملا دحأ خيرات

 اميدق فورعملا وهو اهدجسمو ةقيتعلا دهشم وهف

 مساب ًاميدق فرعت ةيرق تناكو «ةقطنملا» مساب ًاثيدحو
 دصارم يف يدادغبلا قحلا دبع نبا لاق يمارألا ايانوس

 دعب ةنكاسلا واولا دعب هلوأ ٌمِضب ءايانوس» :عالطالا

 ةميدق ةيرق .ةروصقم فلأو تحت نم ةانثم ءاي فلألا

 مدقتي يذلا اهيلإ دوسألا بنعلا بسني دادغبب تناك

 دادغب ترمع املو ؛هائجَم بنعلا رئاس ىلع ركبيو

 دهشم اهبو (ةقيتعلا) يهو اهلاحم نم ةلحم تراص

 يفف «ةقطنملا» دهشمب فرعي ئكاظ بلاط يبأ نب يلعل
 تانامجملا فورزمتلا ةقطاعلا سينا عيوردم- نسنلا اذه
 نيدبآلا دبأ ىلإ ضحدي صن وهو ؛مايألا هذه يف ىتح
 مامتإلو .«اثارب عماجب» ةقطنملا دجسم يّمسي نم لوق
 دبع نبا هركذ ام لقنن انمدق امل ةديؤملا صوصنلا ركذ

 ةقيتعلا» :هدصارم يف : قحلا دبع نبا لاقو هريغو قحلا

 ام يبرغلا بناجلاب دادغبب ةلحم :هيناث رسكو هلوأ حتفب

 نم هب لصتا امو ريعشلا باب ىلإ ينارملا قاط نيب
 ىلع يتلا ايلعلا ةرطنقلا بسنت اهيلإو ةلجد ئطاش

 ةيرق دادغب ءانب لبق تناك اهنأل ةقيتعلا تيمسو «ةاّرصلا

 نكاسمؤ ؛دوسألا بنعلا بسني اهيلإو ايانوس اهل لاقي
 . 0)«ةلحملا ناكم ةيرقلا هذه

 نم اهعقومو (ايانوس) ةقطنملا يوامسلا دمحم خيشلا لجسيو )000(

 يف لوقيف روصنملا لبق نم اهئانبو دادغي طيطخت يف اثارب عماج

 :(اثارب) عقومو (ةقطنملا) عقومو روصنملا طيطخت نع هتزوجرأ

 ةلجدرهنل برغلانيعو
 ةلمجلايفاهرم راروزا ىلع

 ةقستمةرئداهلطخو

 (ةقطغنلخملا)اثثيحب طغخلازكرمو

 (ايانوس)اهنودي ىتلاىهو

 اتيتاعت نات | (انئاركب) فيلق“ | 7
 تستنتج اننا رن في

 ةيمظاكلا

 ايانوس اهاّمس ام نيب قحلا دبع نبا ديحوت لمأتف
 ناك نإو مويلا ىتح مئاقلا «ةقطنملا دهشم) اهيف ركذو

 نع هزيم اثارب عماج ركذ نيح هنكل «ةقيتعلا نيبو اددجم
 ةثلثملا ءائلاب ائارب» :لاق زييمتلا حضوأ ايانوسو ةقيتعلا

 خركلا يلبق يف دادغب فرط يف تناك ةلحم :رصقلاو

 ةباحصلا نوبسيو ةعيشلا هب عمتجت تناك عماج اهب ينبو

 مكجب هداعأ مث همدهو هيف دجو نم يضارلا ذخأف هيف

 هب تميقأو هردص يف يضارلا مسا بتكو هعسوو

 هنم تعطق مث ةئامعبرأو نيسمخلا دعب ام ىلإ ةعمجلا

 ةنس دعب ام ىلإ يقب .«نالا ىلإ ةيقاب هراثأو ءبرخو
 نضل ديفور افلا نعل ةعردلا لأ برجوا ةناممملل

 دبع نبا رصتخا دقو .هأ/* 9: ةديس نقود هلأل باتكلا

 ًافنآ هانلقن دقو دجسملا اذه ىلع توقاي مالك ديمحلا

 هللاب ردتقملا وهو همده يذلا ةفيلخلا مسا يف هلثم مهوو

 نبا دافأو هللاب يضارلا ال يدادغبلا خيرات نم هانلقن امك

 يناثلا نرقلا يف ةيقاب تناك عماجلا راثآ نأ قحلا دبع

 قفارملا ةلماك ةمئاق ةرامع ال راثآ اهنكلو .ةرجهلل

 . ةيدجسملا

 داوح ىفطصم روتكدلا

35 

 نم لامشلا ىلإ ةلجد رهن ىلع ةعقاولا ةيمظاكلا دعُت

 يف ةينيدلا ندملا مهأ دحإ «ملك١٠ يلاوحب دادغب ةنيدم

 نيمامإلا دهشم مضتو «يمالسإلا ملاعلاو قارعلا

 هملحب فورعملا «مظاكلا»ب بّقلملا رفعج نب ىسوم

 (م/41) ه487١” ةنس ىفوتملاو طيغلل همظكو هوفعو

 هدوجل 'داوجلا» ب بّقلملا ىسوم نب يلع نب دمحمو
 تيَمْس دقو .(م856) ه١١١ ةنس ىفوتملاو هملحو

 . كت مظاكلا ىسوم مامإلا ىلإ ةبسن ةيمظاكلاب

 َتدّيش يتلا ةيمظاكلا ةاون نيمامإلا دهشم ربتعيو
 عرس نييناساسلا مايأ فرعُت تناك ضرأ ىلع
 يسابعلا ةفيلخلا اهلوح دقو «لّبرطف» ةروك يأ «لّيرطُف»

 نفدل تصصخُمو «شيرق» رباقم ىلإ روصنملا رفعج وبأ



 ةيمظاكلا

 نبا رفعج نم لك اهيف نفدو .نييولعلاو نييسابعلا
 يسابعلا ةفيلخلا كلذكو روصنملا يسابعلا ةفيلخلا

 ءاملعلا نم ريثكلا ىلإ ةفاضإ «ةديبز هتدلاوو نيمألا

 نافيرشلا مهنيب نم نيخرؤملاو ءارعشلاو ءاهقفلاو

 خيشلاو لبنح نب دمحأ مامإلاو ىضترملاو يضرلا
 يزوجلا نباو ريثألا نباو يدادغبلا بيطخلاو ديفملا

 .مهريغو يمقلعلا نبا ريزولاو

 دوهعلا لالخ دادغب عم ًانمازت «ةيمظاكلا تبعل

 ملاعلاو قارعلا خيرات يف ايراضح ارود «ةيمالسإلا
 ةيبدألاو ةيملعلا ةضهنلا ردصم تناكو .ىمالسإلا

 رابك رقم ةفلتخم ةينمز ٍتارتف يف تحبصأو , ةيركفلاو
 خيشلا مهزربأ نمو .مهسيردت ناكمو ءاهقفلاو ءاملعلا

 نسح ديسلاو يرديحلا يدهم ديسلاو يصلاخللا يدهم

 لآ نسح دمحم خيشلاو ردصلا يدهم ديسلاو ردصلا

 . نيساي

 تارفلا ندم ةيقب عم زراب رود ةيمظاكلل ناكو

 دييأتل ناكو ١147١« ماعلا ةروث عالدنا يف طسوألا

 ةنيدم نم اهردصأ يتلا ىوتفلل مهتدناسمو اهئاملع

 يرئاحلا يقت دمحم خيشلا ربكألا ينيدلا عجرملا ءالبرك

 (رياني) يناثلا نوناك نم نيرشعلاو ثلاثلا يف يزاريشلا

 لالقتسا يف لوألا رثألا اهل ناك يتلا ١414 ماعلا

 1937١. ماعلا يف ةثيدحلا ةيقارعلا ةلودلا سيسأتو قارعلا

 ةزراب ةيخيراتو ةيراضح ملاعمب ةيمظاكلا ترهتشا

 دجاسملاك ةيمالسإلا ةرامعلا نونف عورأب ةزيمت

 تامامحلاو تاناخلاو قاوسألاو ةيئيدلا سرادملاو

 . ةليمجلا ةيئارتلا تويبلاو ةيبعشلا

 دهشم ًاصوصخ ةنيدملا يف ةينيدلا ينابملا تزيمتو
 عافترا :ةيرامعم صئاصخبو اهترامع لامجب نيمامإلا

 ىلغأ لامعتساو «ةيبهذلا اهبابقو اهنذآم ةعورو اهناردج
 يناشاقلا طالبلاو رمرملاو ماخرلاك اهيف ةيئانبلا داوملا

 .ةعئارلا ةيرجآلا فراخزلاو نّولملا

 رهشأ نم ةنيدملا يف ةيرديحلا ةينيسحلا ذدعتو
 اها191 ةئس تدع دقف «قارعلا يف تاينيسحلا
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 «ناخ هللا رصن ازريم كلملا ريشم لَبِق نم (م187)

 . ةمّيقلا ةينيدلا بتكلاو رداصملاب ةرماع ةبتكم مضتو

 امو «ةليمجلا ةيئارتلا اهقاوسأب ةيمظاكلا تفرعو

 يمالسإلا يرامعملا هعباطب ظفتحي اهنم مسق لاز
 قوسو «يدابآرتسألا» قوس اهرهشأ نمو ؛ليصألا

 . ةناخولجلا كلذكو نيباّصقلا وأ قيتعلا

 اهتاتويب نأ ةيمظاكلا ىف ةفولأملا رهاوظلا نمو

 امل قارعلا يف ةيئارتلا تاتويبلا لمجأ نم ربتعت ةميدقلا

 ةرثكو ةيمالسإلا ةرامعلا نف ىف ةعور نم هب زاتمت

 يتلا ةعئارلا ةليمجلا تايبّرشملا وأ ليشانشلاو تافرشلا

 هذهل ةزيمملا ةيديلقتلا ةرامعلا تامس ىدحإ ربتعت

 . ةنيدملا

 ماعلا اشاب تحدم ينامثعلا يلاولا دهع ىيفو

 ياومارت طخب دادغبب ةيمظاكلا ةئيدم تطبترا م٠

 يف ةزيمملاو ةيويحلا رهاظملا نم ربتعي ناك نيقباط نم

 «ةريخألا تاونسلا لالخ ةيندملا تضرعتو .ةرتفلا كلت

 ينازيسلا ةيودحلل يقارعلل ىرحأالا ةيدلا ندهلا ةنقنك

 نود نم «ةيثارتلاو ةينيدلا ينابملا نم ريثكلا ةلازإ ببسب
 ام ءايحإ ةداعإل ةصتخملا كاوا لبق نم مامتها يأ

 .ةقيرعلا ةيمالسإلا ةنيدملا هذه ةناكمب قيلي امبو مدهت

 ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةرامعلا نف ملاعم زربأ امأ

 دقرم «ةيمظاكلا ةضورلا وأ نيمامإلا دهشم :يهف

 . ىضترملا فيرشلا دقرم ءيضرلا فيرشلا

 ةيمظاكلا ةضورلا
 ةرامعلا نف ملاعم نم ًاملعم ةيمظاكلا ةضورلا ربتعت

 طسو يف عقتو ؛يمالسإلا ملاعلا يف ةمهملا ةيمالسإلا
 هديفحو مظاكلا ىسوم نيمامإلا تافر مضتو «ةنيدملا

 ةنس ةضورلا ةرامع تدّيْش . ِة8ككُي داوجلا دمحم

 عم ينفلا لماعتلا ثيح اهلامجو اهتعورب زيمتتو «هللاب

 ةريغصلا ايارملا نم عطقو ةضفلاو بهذلاو رولبلا للح

 فحت ناتيبهذ ناتّبق نيمامإلا يربق ىلع موقتو .ءاهبلا



 كلا

 يولعلا اهمسق ؛«لكشلا ةيناوطسأ ةريبك نذآم عبرأ امهب

 يسك دقف يلفسلا اهمسق امأ «ءبهذلا نم ةرشقب يلطم

 (يناشاقلا) ججزملا طالبلا نم ةيفرخز تاليكشتب

 لكشلا ةيناوطسأ ةريغص ىرخأ نذآم عبرأو «نّولملا

 اهمسق امأ ءًاضيأ بهذلا نم ةرشقي يلطم يولعلا اهمسق

 .يناشاقلا نم ةيفرخز تاليكشتب ًاضيأ يسّك دقف يلفسلا

 اهناينب ةمظعو اهتعس ةضورلا ءانب زّيمي ام مهأو
 ةليطتسم اضرأ لغشتو «يمالسإلا يرامعملا اهزارطو

 نم نوكتتو ًارتم ١5 اهضرعو ًارتم ١4٠ اهلوط لكشلا

 ناربقلا طسوتيو .عساولا نحصلاو عماجلاو ةرضحلا

 نيتيسيئرلا ةرضحلا يتفرغ نيب لصي يذلا ناكملا

 ءًارتم ١١و ًارتم 7١ امهعلض لوط غلبيو «نيتليطتسملا

 دهاشملاو ةحرضألا نم اهريغ نع ةضورلا زيمتتو
 ةرهاظ يهو عبرألا نذآملا دوجوب ىرخألا عماوجلاو

 دوجوو «قارعلا يف ةيمالسإلا ةرامعلا زارط يف ةزيمم

 ىلإ ةفاضإ «نيحيرضلا يتفرغ نايطغت نيترواجتم نيتبق
 ناكرأ ىلع ةعزوملا ةريغصلا عبرألا نذآملا دوجو

 . ةرضحلا

 عماج دجوي لامشلا ةيحان نم ةرضحلا بناج ىلإو

 نع ًاليلق هفتقس ضفخني يوفصلا عماجلاب فرعُي ريبك
 ذفاون اهباقر للختت ةريغص بابق هلو نيحيرضلا فقس
 يف يوفصلا مكحلا ىلإ هخيرات دوعيو ؛ةيوهتلاو ةرانإلا

 . (رشع سداسلا نرقلا) قارعلا

 عماجلا ىلإ ةريبكلا ةضورلا نذآم نم ناتنثا دوعتو

 هذه ىدحإو .عبرألا نذآملا مدقأ نم امهو ؛يوفصلا

 دوجوب كلذو «ءىرخألا نذآملا نع فلتخت نذآملا

 ةثالث لدب «ةيولعلا ةفرشلا تحت تاصنرقملا نم نيفص

 ثالثلا نذآملا يف امك تاصنرقملا نم فوفص

 ضفخأ وهف ةرضحلا هذه يف قاورلا فقس امأ . ىرخألا

 للختت ةريغص بابق هلو «نيحيرضلا يتفرغ فقس نم
 يتفرغب قاورلا لصتيو .ةيوهتلاو ةرانإلا ذفاون اهباقر

 نم ددعب نحصلا لصتي امك «باوبأ ةتسب نيحيرضلا
 ناويإ ةرضحلا يف ةلبقلا رادج طسوتيو .ًاضيأ باوبألا

 باب ىمسيو دقرملل يسيئرلا بابلا مضي عفترم مخض

 ةيمظاكلا

 قيرط نع ةضورلا نحص ىلإ لوخدلا نكميو .ةلبقلا
 طيحملا يجراخلا روسلا ىلع عزوتت باوبأ ةينامث
 -: بابو دارملا بابو ةلبقلا باب اهمهأ «ةضورلا نحصب

 .نييرابنإلا

 يضرلا فيرشلا دقرم

 ىلإ هبسن يهتني يذلا نيسحلا نب نسحلا وبأ وه
 يف (م17١1) ه405 ةنس ىفوتملا مظاكلا ىسوم مامإلا

 ًاققحم ًالضاف ًاملاع يضرلا فيرشلا ناكو .ةيمظاكلا

 ليلد كلذو «يبنتملا نم رعشأ هنإ هنع ليقو ًارعاش ًابيدأو

 نم يقتنملاو عماجلا وهو «ةيبدألا هتلزنم ومس ىلع
 جهن» (ههجو هللا مرك) بلاط يبأ نب يلع مامإلا بطخ

 . «ةغالبلا

 (ةراح) ةلحم يف يضرلا فيرشلا دقرم عقي

 هولعتو صجلاو (رجأآلا) قوباطلاب دّيشمو «نييرابنإلا

 طالبلاب تنّيُز ةيناوطسأ ةبقر ىلع موقت لكشلا ةيلصب ةبق
 . ليمجلا يناشاقلا

 ةافو دعب هنأ ةيخيراتلا ردداصملا ضعب ركذتو

 ءالبرك ىلإ هنامثج لقن ةيمظاكلا يف يضرلا فيرشلا
 . ةينيسحلا ةضورلا لخاد نفذدو

 ىضترملا فيرشلا دقرم

 يف (م50١٠) ه415 ةنس ىفوتملا «ءيضرلا فيرشلا

 ًاملكتم ًاملاع ناكو «نيددجملا نم ربتعيو . ةيمظاكلا
 ًازراب ءهقفلا لوصأو مالكلا نيلوصألا يف ًامدقتم ءًاهيقف

 ىلع فونت ةريثك فيناصت هل «ةغللاو رعشلاو بدألا يف

 .ًافلؤم نينامثلا

 يف ةيمظاكلا ةضورلا نحص بناجب هدقرم عقي

 دقو (م19165) ه11486 ةنس ددج ءئفرشلا بونجلا

 اتيَطُع ناتّبق هولعت ٌصجلاو (رجآلا) قوباطلاب دّيش

 . ةمّيقلا بتكلا نيا رق مدع

 يراصنألا فوؤر .د



 اينروفيلاك

 اينروفيلاك

 ةدحتملا تايالولا يف اينروفيلاك ةيالو ربتعت

 غلبي ثيح ناكسلاب ةلوهأملا تايالولا رثكأ نم ةيكريمألا

 ١65 يلاوح اهتحاسمو ةمسن نويلم "4 اهناكس ددع

 غلبيو . ملسم نويلم وحن اهيف دجاوتيو «عبرم ليم فلأ
 نييالم " ةيكريمألا تايالولا لك يف نيملسملا دادعت

 .ةئملا يف 56 ةبسن مهنم نورجاهملا لكشي ءةمسن

 نيتملا اهداصتقا اينروفيلاك ةيالو زيمي ام زربأ لعلو
 يف دمتعت ذإ «ملاعلا يف داصتقا ىوقأ عباس ربتعي ثيح

 تاجتنملا ىلع اهداصتقا ومنو اهتعانصو اهتراجت

 تالاجم يف عينصتلاو تاينورتكلإلاو ةسبلألاو ةيعارزلا
 امنيسلا ةعانصو نداعملاو طفنلاو ءاضفلاو ناريطلا

 يناث - سولجنأ سول داصتقا ربتعي اميف ءاهريغو
 -اينروفيلاك ةيالو ندم ربكأو ةيكيرمألا ندملا تايربك

 ددع غلبي .ةيبونجلا ايروك ةيروهمج داصتقا نم ىوقأ

 دجويو ةمسن نويلم ١5 سولجنأ سول ةعطاقم ناكس

 ناتسردم اهنم لماك ماود تاذ ةيمالسإ ةسردم ١7 اهيف

 .ةفاك ةساردلا لحارم يوحت

  ةفلتخملا اهقارعأب ةيمالسإلا ةيلاجلا راشتنال ًارظنو

 اينروفيلاك ةيالو يف ةعساو ةحاسم ىلع  ةيعيشلا اميسال

 ةفاقثلا ءارثإ يف تمهاس ةددعتم زكارم تئشنأ دقف

 تّبلو «ةيلاجلا ءانبأ ىدل ناميإلا حورو ةيمالسإلا
 امك .ديدجلا ليجلا ةيوه ىلع ةظفاحملل ةحلملا ةجاحلا

 يرسألاو يعامتجالا طبارتلاو نطولا ىلإ نينحلا نأ

 يف ريبك دح ىلإ مهاس مألا ةغللاب ثدحتلا يف ةبغرلاو

 يف اهمهأ ضرعتسنسو .ةيمالسإلا زكارملا هذه داجيإ
 ٠١ براقي ام دجوي ثيح ءاينروفيلاك ةيالو بونج

 : ًايمالسإ ًازكرمو ًادجسم

 عبس لبق سسأت :يمالسإلا ىروشلا سلجم ١-
 زكارملا ةيبلاغ تاطاشنل ةلظم ربتعيو تاونس

 514 براقي ام هتيوضع يف مضيو ةيمالسإلا تاسسؤملاو

 ءاضعأ ةعست نم نوكتي ةرادإ سلجم هلو ةسسؤمو ًازكرم

 لك مهباختنا متيو ةيمالسإلا زكارملا ةمئأ نولثمي

 ١و"

 ةرورض ىلع سلجملل يساسألا نوناقلا صنيو .نيماع

 ىلإ ةفاضإلاب ءرهشأ ةثالث لك ةيمومعلا هتيعمج داقعنا

 هيف شقانت يذلا «ةرادإلا سلجمل يرهشلا عامتجالا

 زرب دقو .اينروفيلاك بونج يف نيملسملا مهت اياضق
 ببسب ةريخألا ةنوآلا يف ظوحلم لكشب سلجملا طاشن

 نم اهريغو قارعلاو ناشيشلاو وفوسوكو سدقلا ثادحأ

 ةيلاجلا روهمج اهب متهي يتلا ةنخاسلا اياضقلا

 . ةيمالسإلا

 تاسسؤملا تايربك نم :ناميإ ةسسؤم 5"

 ىلع ىضم «ةيلامشلا اكريمأ يف ةيناريإلا ةيمالسإلا
 دوهجب تكنو :ماوعأ ةرشع نم رثكأ اهئاشنإ

 سول يف نييناريإلا لامعألا لاجرو ءابطألا نم ةعومجم

 ةيسرافلا نيتغللاب ةيعوبسأ جمارب اهلو سولجنأ

 .ةيزيلكنإلاو

 يداهلا ةسردمو ةلكَع نيسحلا مامإلا عماج

 ةينانبللا ةيلاجلا ءانبأ امهسيسأت يف مهاس :ةيمالسإلا

 سلاجم عماجلا يف دقعتو سولجنأ سول يف نوميقملا
 نيبأتلاو ةحتافلا مسارم ةماقإ ىلإ ةفاضإلاب ةيع قكسأ

 .ءاروشاعو ناضمر رهش مساوم ءايحإو

 ةقطنم يف لن تيبلا لهأ عماج - 6

 ءابطألا نم ةعومجم ةكييستسأت يف مهاس : (2020582)

 سلاجم هيف دقعتو تاونس رشع نم رثكأ ذنم نييقارعلا

 ءايحإ كلذكو نيبأتلا سلاجمو ةعمجلا ةالصو ةيعوبسأ
 .ءاروشاعو ناضمر رهش مساوم

 نم نادقع هئاشنإ ىلع ىضم :ينيسحلا زكرملا

 ةيلاجلا ءانبأب صتخيو (51هم 176:2) ةقطنم ىف نمزلا

 نق ارواح يذلا يرفع يتلالا ةكيوقلا وم ةملسملا
 لامش يف ىربكلا ندملا ةيبلاغ اونطوتساو ايقيرفإ قرش
 . اكيرمأ

 ةقطنم يف عقي :يمالسإلا يفاقثلا زكرملا - 5

 ةمهاسمب تاونس عب نأ ليم سسأت (01ةمقع ©هانصأإل)

 .نييناريإلا نم مهبلغأ «لامعألا لاجر نم ةعومجم

 تاقلحو ةعمجلا ةالصو ةيعوبسأ سلاجم هيف دقعتو



 اناذ

 ناضمر رهش مساوم هيف يححت امك .«بابشلل ةيسارد

 ةغللاب يعوبسأ ينويزفلت جمانرب زكرمللو .مرحمو
 .«مالسإلا فشتكا١ ناونعب ةيزيلكنإلا

 عابتأل يمالسإ زكرم مدقأ وه :ةيرفعجلا زكرم -ا/
 .ةدحتملا تايالولا برغ يف كلو لوسرلا تيب لهأ

 قرشو ناتسكابو دنهلا نم ةملسملا ةيلاجلا ءانبأ مهاس

 ةيمالسإلا تاطاشنلا هيف ماقتو .هسيسأت يف ايقيرفإ

 ةيلاجلل نارخآ نازكرم دجويو ةيعوبسألاو ةيمسوملا
 سولجنأ سول قرش يف ةيبنيزلا :امه ةيناتسكابلا
 .اهبرغ يف ةيمطافلاو

 طسو نم برقلاب عقي : ْةْهِهَع ءارهزلا زكرم
 تاونس نامث هئاشنإ ىلع ىضمو «سولجنأ سول ةنيدم
 يف مهاسيو ةيمسوملاو ةيعوبسألا جماربلا هيف ماقتو
 جمانرب هيف ماقي امك ناغفألاو نويناريإلاو برعلا هجمارب
 . ةئشانلا ميلعتل

 نم ناكريمألا هأشنأ هلو مظعألا لوسرلا زكرم - 4

 يف دجوتو .تاونس رشع نم رثكأ لبق يفيرفإ لصأ
 ةيناريإلا تايلاجلا ءانبأل ىرخأ زكارم سولجنأ سول
 «نيملسملا ةبلطلا ةمظنم»و «انيس نبا»و «تلاسر» لثم

 عقت يتلا وغييد ناس ةئيدم يف دجوت امك .؛«ملعلا باباو

 لثم ةددعتم زكارم اينروفيلاك ةيالو بونج ىصقأ يف
 يفاقثلا زكرملاو دمع بلاط يبأ نب يلع مامإلا عماج

 .يناغفألا انايرآ زكرمو يمالسإلا

 ردصت ىتلا تايرودلاو تاعوبطملا نم ددع كانهو

 ةيزيلكنإلا تاغللاب ةيمالسإلا تاسسؤملاو زكارملا نع
 زكارملا ةيبلاغ ميقتو ةيدرألاو ةيسرافلاو ةيبرعلاو

 مالسإلاب نييبرغلا فيرعتل تنرتنإلا ةكبش ىلع تاحفص
 . نيملسملا ءانبأل كلذكو

 يقرشلا لامشلا ىلإ عقت ةصاخ ةربقم نيملسمللو

 ىلع ١19٠ ماعلا تسسأت ءسولجنأ سول ةنيدمل

 ةيمالسإ ةربقم لوأ يهو .ضرألا نم ةعساو ةحاسم

 اهطسو يف دجويو .ةدحتملا تايالولا يف ةلقتسم

 عقيو 256٠ اهيف نينوفدملا ددع غلبيو ىلصمو لستغم

 . ليفروتكف يف يمالسإلا زكرملا اهنم برقلاب

 اينروفيلاك

 ن6 قداصلا مامإلا ةسسؤم

 سول يف ةيمالسإلا ةيفاقثلا تاسسؤملا نم
 حسسأت يتلا ةئ2 قداصلا مامإلا ةسسؤم سولجنأ

 قرش ةعقاولا (اينيهش) انوموب ةقطنم يف ١477 ماعلا

 يتلا ةيخيراتلا قطانملا ىدحإ يهو سولجنأ سول ةنيدم

 نم فلأتتو .اينروفيلاك ىلإ لئاوألا نورجاهملا اهنكس

 «ةيمالسإلا ملعلا ةنئيدم» ةسردمو يمالسإ زكرمو ىلصم
 تجرختو ١995 ماعلا تسسأت «ةفاك ةساردلا لحارمل

 (وينوي) ناريزح يف ةيوناثلا ةلحرملا نم ىلوألا اهتعفد
 ماعلا 5٠٠١. ْ

 اهروطت لحارمو ملعلا ةنيدم

 لغاشلا لغشلاو ربكألا مهلا نأ هيف كش ال امم

 ةيبرت ةلأسم يه برغلا دالب يف ةملسملا تايلاجلل

 تاعمتجملا يف فارحنالا نم مهيلع ةظفاحملاو مهئانبأ

 ةيقالخأ تامزأ نم يناعتو ةيحابإلا اهيف رثكت يتلا

 . ةديدش

 سرادملا ءاشنإ ناكمب يرورضلا نم ناك اذل

 ءايلوأو نيّبرملا تامامتها ةعيلط يف يتأت يتلا ةيمالسإلا

 .برغلا دالب ىف نييئيدلاو نييحورلا ةداقلاو رومألا

 حاتتفا ىلإ ةصلخم ةَلث تعس دقف هجوتلا اذه نم ًاقالطنا
 سولجنأ سول يف ةيمالسإلا ملعلا ةنيدم ةسردم
 يف يوبرتلا لاجملا يف نيطشانلا نم ةبخن ةكراشمب
 يت عجبا فاش انو اهلي ةياسلا لف نو
 . «)ينيوزقلا

 ١4 ةكراشمب اهجمارب ىف ةسردملا تقلطنا دقو

 انا كاع رس كلو فيجا ردم جير يودون بلاط
 ١999 يساردلا ماعلا ةياهن غلب ىتح عفتري ددعلا أدب

 يساردلا ماعلا أدبو ةبلاطو بلاط 5٠٠١ ىلإ ٠٠

 .ةبلاطو ابلاط ١77ب ديدجلا

 نايغطلا ماظن هرطضا يذلا ريبكلا بيطخلاو ليلجلا ملاعلا وه )١(

 دصقف «ء(ءالبرك) ةئيدم هنطو رجه ىلإ يمادصلا يتيركتلا

 ظفح يف ًايلاع ًايمالسإ ًاملع ءالبرك يف ناك امكو ءاكيرمأ

 .اكيرمأ يف وه كلذك . كويت تيبلا لهأ جهانمو مالسإلا



 ناكو ناكلا

 يساردلا جهنملا

 يف عبتملا يكريمألا جهنملا ىلع ملعلا ةنيدم دمتعت

 داوم ىلع زيكرتلا هيلإ ًافاضم يوبرتلا يموكحلا ماظنلا

 نع كيهان ًاريسفتو ًاظفح ميركلا نآرقلاو ةيبرعلا ةغللا

 ماكحألاو دئاقعلاو قالخألا اهعورفب ةيمالسإلا ةيبرتلا

 نيزاوملا ةاعارمو يعرشلا يمالسإلا سابللاب مازتلالا عم

 ىضترم ديسلا ةسردملا ىلع فرشملا موقيو «ةيقالخألا

 . ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم حيقنتب ينيوزقلا
 ىملعلا ىوتسملا ىلع ًاحاجن ةسردملا تققح دقو

 عي ةيزاقم ةيوزالاو ةطموتملا جتلخرم ف يداكألاو
 رابتخالا ىف كلذو ةصاخلا ةيكريمألا سرادملا

 رفا تايوعسم هيدككل قزاشتلا ىدسرلا موكحلا
 . سيردتلا يف

 ماع لك ةياهن يف ًايونس ًاباتك ةسردملا ردصتو

 جمارب نع ةرصتخم ةذبنو تالاقم نمضتي يسارد

 ةبلطلا ءامسأو روص ىلإ ةفاضإلاب ةسردملا تاطاشنو

 .رومألا ءايلوأ نم نيعوطتملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو

 لحارمو ةسردملا تايلاعف نع ًايقئاثو ًامليف تردصأ امك

 اهروطت

 ةيلبقتسم تاروصت

 ربتخم ءانبب ملعلا ةسردم موقت ىرخأ ةيحان نم
 نيعي ثيح ةيملعلا تافصاوملل اقبط مولعلل يجذومن

 ةيملعلا مهبراجتو مهتاردق ريوطت ىلع ةيوناثلا ةبلط

 . ةيعماجلا ةلحرملل ًادادعتسا

 راوحلا ءارثإ يف ةكراشملا ىلإ ةسردملا علطتت امك

 نيبو ةهج نم مهسفنأ نيملسملا نيب يراضحلاو يفاقتثلا

 فيضتست ثيح «ىرخألا تانايدلاو نيملسملا

 ماع يعو قلخ لجأ نم ةيملعو ةينيدو ةيفاقث تايصخش

 . يراضحلا راوحلا ليصأتو ةيمالسإلا ةفاقثلا نع

 ناكو ناكلا
 نأ ريغ .ةدحاو ةيفاقو دحاو نزو هل يرعش نف

 . يناثلا رطشلا نم لوطأ نوكي تيب لك نم لوألا رطشلا

 ضني

 فورح دحأب يورلا فرح لبق هتيفاق نوكت نأ بجيو
 . ًامئاد ةلعلا

 دالبلا رئاس ىلإ رشتناو «نويدادغبلا نفلا اذه عرتخا

 .نييدادغبلا غلبم هب اوغلبي مل مهنكلو سانلا هلوادتف

 هب نومظني اوناك هوعرتخا نم نأل مسالا اذهب يمسو

 ىكحي هلئاق ناكف .ءتاعجارملاو تافارخلاو تاياكحلا

 «ناكو ناكلا هل لق كلذل + (لاق) ةلظفلو :«ناكو ناكام

 خيشلا لثم رهظو هيف مظنلا قيرط عستاو رثك نأ ىلإ
 (ظعاولا نب نيدلا سمش)و (يزوجلا نب نيدلا لامج)

 لاثمألاو تايدهزلاو ظعاوملا هيف اومظنف مهريغو

 . مسالا اذهب ىمسي لظو «سانلا اهلوادتو مكحلاو

 ءدئاصق رشع نفلا اذه يف يلحلا نيدلا يفصلو

 لصوملا ىرق ددع دييفت يف ةدحاوو لزغلا يف سمخ

 : اهنم اهئامسأ ركذو اهرواج امو

 وبجعت (ادي ذخاب)و (اقيشعاب) ناك نم

 لامآلا غلبيات (ينداب) ىلإ جاتحي

 بلط (يلتاب) بوص وأ (يانطاب) دصق نإو

 لاومألا لذبيو (يلطرب) ىلع ربصي

 روصت ةصق اهنم ةدحاو ىف ىكحيف تايلزغلا امأو

 روب د «ورصتع ىف قالكالا نعتز همتحتلا دان

 لاجرلا ىلع لايتحالا ىف تاطقاسلا ءاسنلا ةقيرط

 : اهيف لوقي مهلاومأ زازتباو مهدايطصال

 يعم بعلت نأ دب ال ينتر نإ تلقف تزاج
 فارسإ وفرعأ انأ اهثبعو اهبعل يذ

 اهسأر يل تكرحو تيهت ينترصبأ نم
 فاطعألا تّرهواهتيشم ةلقثم

 وملكت نم ىلع تلاق كرابم ًاحابص تلق

 فاخنا الو :تلاق ولقأ ام عمس نإ :تلق

 ناكو جنرطشلا هعم بعل مالغب ةديصق يف لزغتيو
 :هبلغ ىتح هطلاغيو بعللا يف هشغي مالغلا

 قرهلا قرط كلم لق سلاوك لا
 تالغزلا ةرثكب ينبلغو ينرغو



 ل

 عفرلا نيزرف تبلغ قذيب يأ يوق هللاو

 كلغزب يقنلا كضيبأب تهتو دوسألا يظح تلعج

 تاداسلل دوسلا يل لقث كنلذع نإو

 بيبحلا قارف اهيف فصي تايقارفلا نم ةيلزغ كانهو
 :لوقيف ملأو نزح نم هيساقي امو هرجه رثأ نيبيو

 يرطاخب لوزن مهو ينورجه ةداس يأ

 يرطاخ يف مكنإو ينم نيعلا متشحوأ
 تاملظلا يف نيعلاو مكنم رونلا يف بلقلاف

 مل نفلا اذه يف ًاديدج ًاعون نيدلا يفص عرتخا دقو

 ضارغألا ةفلتخم ًاتيب نيرشع عمج دقف «هيلإ قبسي
 وه مظنو ؛لئاقلا ةلوهجم نازوألاو يفاوقلا ةقفتم

 ىنعملا يف اهل ةلمكم اهنزوو اهتيفاق يف ًاتيب نيرشع
 :ةلماك ةديصق تناكف

 نم يضار دحأ لكو يطخس ورسي نم يأ

 نابعت وعم انأو قيالخلا وب حيرتستو

 مركلاب يدنع كفصت هللا قلخ نمو قلخلا)

 دسحلا ينعفني شيأو يظحب لمعأ ردقأ شيأ

 ناظقفقيلا مرحيو مئانلا ليلذلا يطعي

 انقلا كبتشمب الو مراوصلا دحب وهام)

 (نمحرلا اشي نمل ىدهت اياده يذه

 «ةقيقر ةلهس دئاصقلا هذه يف هتغل نأ ظحالنو

 نم اهمظعم عطقلا هذه يناعم نأو . ىحصفلا نم ةبيرق

 : لثم ةيماسلا يناعملا

 يفخلا حبشلاك حولي يلايخ ريغ قبي مل
 تاومألا نمانأو ءايحألا نيب دعأ

 مكبكر عبتي بلقلاو مترسو ينومتعدو

 تاعبتلا ةلمج نم يمسج ناك ول ناك شيأ

 ةماتك

 وتحرف نم يل لوقي يدض تيرام رم ام

 تاربعلا بسكتو رئارملا ىشت انه

 ىنملاب يسفن ضورأو يسفن يلسأ مل ول
 تارسح مكدعب نم عطقت يبلق ناكل

 مكناعضأ نيب ناريح متلحر امل تفقو

 تاوصألا عفرأو ةلذملا حانج ضفخأ

 ةنسلا لثم اهتاعاس مكافج يلايل لوطأ ام

 تاعاس اهنأك يلصو مايأ رصقأ امو

 تلدبت تائيسلاب يتانسح ىرأ يلام

 تانسح تلدبت يداعألا تائيسو

 اشي ام هللا لعفيو مكنع ربصنو تكسن

 تالاحلا بّلقي وتاداع نم رهدلاف

 يلع نب دمحأ وه نفلا اذه يف مظن نم رخآو
 اذه لقنو ١7١7 ةنس ىفوتملا يلصوملا يتفملا يرمعلا

 ةنس يلحلا نيدلا يفص ةيرصملا رايدلا ىلإ نفلا

 هيلع اوقلطأو همسا اولّذب نويرصملاو .هالالا/

 وبأ وهو هيف مظن رعاش مظعأ ىلإ ةبسن (شلاكزلا)
 يف ناكو ناكلا شلكزي ناك يذلا ةطقن نب روصنم

 ىنعمب شلاكزلا راص كلذبو .هب ينغيو دادغب قاوسأ
 :ةغللا ىف وه يذلا لجزلا ةلالدك «يبعشلا ءانغلا

 ْ 1 .توصلا

 (*!(ةليبق) ةماتك

 ةدوجب ترهتشا ليمج عقوم يف تينب ةثيدح ةيرق :ًاضيأ ةماتكو (*)

 اهب لطاهتت اهلوح ةرشتنملا زرألا تاباغو اههايم ةبوذعو اهخانم
 يف جلثلا ىلع قالزنالا ةضاير ةلرازمل حاوسلا اهدصقيو جرللا

 لصف لالخ نيفاطصملا نم ريبك ددع اهمؤي امك ءاتشلا لصف

 . فيصلا

 فرشملا م! 401 هعافترا غلبي يذلا نيغديت لبج نم ةبرقم ىلع عقت

 طسوتملا رحبلاو سلطألا لابجو فيرلا لابجل ةذاخأ رظانم ىلع

 نوللا اذه ةبلغل رفصألا لهسلاب فرعي حيسف لهس اهلوح دتميو
 قيرطلا يف م.ك ١7١ ناوطت نع اهلصفيو . عيبرلا لصف يف هيلع

 - . م .ك "8 تسيك رات نيبو اهنيبو ةميسحلا ىلإ ةبهاذلا



 ةماتك

 تاللالدو ناعم ةدع ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ذنم ةيمطافلا

 :اهنم ةماه

 ةيسورفلا ةضهن يف ةمساح ةرتف نع ربعي مهلمع نأ
 ارود لثمي ًاضيأ وهو «برغملا دالب يف ةيمالسإلا

 ايقيرفإ يف سناربلا لئابقل مث ,يعيشلا مالسإلل ًايباجيإ
 تاقالعلا يفو «يمالسإلا خيراتلا يف طسوألا برغملاو

 هنع رفسأ ام نإ مث .نينرق ىدمل ةيبهذملاو ةيسايسلا
 يدحتلا ةكرح حاجن يف لثمت «ةياهنلا يف لمعلا اذه

 اورطضا نيذلا «نويسابعلا هلثمي يذلا «ينسلا مالسإلل

 فارتعالا ىلإ ؛ةماتك نم نييمطافلا ءايلوأ طغض تحت

 ديدج عونبو «ةيسايسلا دودحلا ليدعتبو عقاولا رمألاب
 .قرشملاو برغملا نيب تاقالعلا نم

 امنإو .بسحف ًايدئاقع نييماتكلا عفاد نكي ملو

 برع هب ماق امل ليمجلا در ةرورضب ساسحإلا نأ ودبي
 ناك «حوتفلا رصع ذنم «برغملا ناكس ةدئافل قرشملا

 .ايسكع ًاقيرط تذخأ يتلا عسوتلا ةكرح ءارو

 تحبصأو «ةدحولا رايت ىرس «ةماتك لمع لضفبو

 قرشملاو برغملا ءاجرأ يف ةعومسملا يه هؤادصأ
 ْ ٠١ نا

 دق «برغملا ناديم يف ةصاخ مهطاشن نأ امك

 تايودهم يف تلثمت ةيريهطت تاكرح روهظ ىلع دعاس

 فارشألا ةكرح ةضهن يفو «نيدحوملاو «نيطبارملا
 منها ةسارنل ةماع ةيزاز لكي .ةماتك خيراتو . كلذ دعب

 ىلع برحلا رادو مالسإلا راد قاطن يف ةقالعلا لوصف

 . ءاوسلا

 خيرات اهلثمي يتلا ؛«يناعملا هذه لك كلذ عمو

 ملفأ «ةيمطافلا ةفالخلا ماظنب مهطابتراو «ةماتك فلح

 لامشلا يف ةجاهنص اعرف هيقل ام ةيانعلا نم اوقلي

 ةتانز عورف ضعبو ءةدومصم فلح مث بونجلاو

 .مهلودو

 (ملك /4) تانواتو يلابلا ساف ربع ساف ىلإ قيرطلا دتمت اهنمو -

 ءانبل اوعوطت نيذلا برغملا نابش اهقش يتلا ةدحولا قيرط يهو
 رامعتسالا هماقأ ام ميطحتل لالقتسالا دعب ةرشابم قيرطلا هذه

 .بونجلاو لامشلا نيب ةعنطصم دودح نم
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 ةماتك ىلإ ةلاحرلاو نييفارغجلا ضعب بسن دقو
 اوطغو نوخرؤملا مهلمهأو ؛ةصاخ ديلاقت ضعب

 نم ًافوخو «ةيبهذملابو ةسايسلاب ًارثأت «مهنساحم
 طوس اودغ نيذلا ناكسلا ريهامجل ًاقلمتو ءماكحلا

 دجو ثيحب .مهنأش روهدت دعب ةماتكل ةبسنلاب باذع
 «ةماعلا داهطضاو « مفسعتو ماكحلا روج نم ةماتك اياقب

 ىلع رثأ ام مهلهاجتو نيخرؤملا لامهإو مهتيهاركو

 مهتيعضو نع ًالضف «ءمهتيصخشو مهخيرات

 نوكي داكي ًاحلطصم ةماتك مسا يقبف «ةيعامتجالا

 ناك تقولا سفن يف هنأ ريغ ؛ًاريحم ًازغلو «ًاضماغ

 ىف ةرتف تبكاو يتلا كلتب هبشأ ةمخض رارسأب ًاطوحم
 ١ ْ . نييمطافلا ةمئألا خيرات

 يعامتجا ميسقتب ةرم لوأل نوملسملا برعلا رهظ

 ًاقورعم نكي مل ربربلا نم برغملا دالب ناكسل ديرف
 ىمست نيتريبك نيتعومجم ىلإ مهميسقت وه كلذ .مهلبق
 ىمستو «سناربلا فلح وأ سناربلا ةعومجم :امهادحإ

 رقلا ةفلح نأ هرفبلا ةغومجم © ىرخألا

 ميسقتلا اذه رمأ نم ةريح يف نوثحابلا لاز امو

 يف هرابتعا ظحول يذلا ساسألا لوح مهفالتخا دتشاو

 . ميسقتلا اذه

 اذه لوح ءارآلا تبعشتو تاضارتفالا تعستا دقو

 ميسقتلا ساسأ نأ لهف «برغملا ناكسل يئادبلا ميسقتلا

 نيب ةيعامتجالا ةايحلا بيلاسأ فالتخا ةظحالم وه

 بلغأ نأ ظحالي انهو ؟ناكسلا نم نيتريبك نيتعومجم

 يودبلا عمتجملا بيلاسأو طامنأ قفو شيعت رتبلا لئابق
 ؛مايخلا ىنكسو ءالكلاو ءاملا عاجتنال ةلقنلا نم

 ةلباسلا عطق ىلإ ليملاو لامجلاو قونلا كالتماو

 ماصتعالاو نارمعلاو ر هرقتسالا زكارم ىلع ةراغإلاو

 ةطلسلا زكارم نع ةيئانلا نكامألاب وأ ءءارحصلاب

 . لولتلاو باضهلا قوف وأ لابجلا ممق يف ةيسايسلا

 يف نورقتسم مهبلغأف «سناربلاو «رتبلا سكعبو
 ةحالفلل لوهسلا يف نورشتنمو ةيلتلا وأ ةيلحاسلا ىرقلا

 اهتسرامم داتعا يتلا نهملا رئاس نوفرتحيو ةسارغللو



 فلك

 . يعانصلاو يراجتلا طاشنلا ةلوازم اهنمو نورقتسملا

 زكارم نم نوبيرق مه مهر هرقتسا مكحب سناربلاو

 ىلع أرطي ام لكب نورثأتي مهف مث نمو ةيسايسلا ةطلسلا
 .بورحو تافاقثو تارجه نم دالبلا

 ةديحو ودبت امك ةوادبلا ةمس نأ ظحالن انهو

 ةوارغم نم رزخ ينبك ةتانز نم رتبلا عورف ضعبل ةبسنلاب
 «تامسلا نم اهريغل الاجم كرتت ال ثيحب .«نيجوتو

 لثم سناربلا عورف ضعبل ةبسنلاب ر هرقتسالا ةمس كلذك
 ريشأ وأ كلذب فرغع وأ ةوادبلا ليبس كلس ةواوزو ةماتك

 نيجوت ونب رقتسا نأ ثدحي مل امك هتايح يضام يف هيلإ
 ريغ يف ةوارغم عورف ضعب وأ «داولا دبع ونب وأ
 سيسأت نم ءالؤه ضعب نكمت امدنع ىتحو ءارحصلا
 ةوادبلا ةفص تيقب ةيسايس ةمصاع لوح يئارو كلم

 هيييتامر يي دج ءارهجلا ةعبو يبلع جلا
 .نوكلمي ام ريخ يه مهلويخو مهماعنأو

 ةلمج ميسقتلل يعامتجالا رابتعالا اذه ىلع دريو

 :اهنم تاظحالم

 هذه يف مهتداع رجت مل نيملسملا برعلا نأ

 يف ءاوس ةيعامتجالا سسألا ةظحالمب تالاحلا

 . بوعشلا نم مهريغل وأ مهسفنأل مهفينصت

 لئابقل ةبسنلاب ر هرقتسالاو «ةلقنلا يترهاظ نإ مث
 بسح كانه لقتو ءانه رثكت دق «ةيبسن ةلأسم «ربربلا

 . فورظلا

 ةرقتسملا ةايحلاب رتبلا لئابق ضعب ترهتشا دقو

 ةيموك ةليبق لثم نيرقتسملا نهم فارتحاو ةعارزلل

 فرعتو «لولي ينبو ةراعصو ةموردن ةثالثلا اهعورفب

 ةرارت لابج لوح اهبراضمو ًاضيأ ةروفطصب ةيموك
 لوقشرأو ناسملت يبرغ لامش رحبلا فيس ىلع ةعقاولا

 نب نمؤملا دبع ةليبق يه ةيموكو .نينه لحاس ىلعو
 ةباسنلا رودصم نب ئناهو نيدحوملا ةلود سسؤم ىلع

 . روهشملا

 ةلتك يف اهبراضمب ترهتشا ءًاضيأ ةوارج ةليبقو
 لظ يف تسسأ يتلا ةنهاكلا ةليبق يهو «ساروألا

 ةماتك

 دض دالبلا نع عفادي فقو ًايلبق ًايسايس ًاماظن اهتماعز
 / . يمالسإلا يبرعلا رايتلا

 ميلقإ يف اهبراضمب ةفورعم ًاضيأ هسوفن تناكو
 ةنيدم بونج عقي يذلا لبجلا بسني اهيلإو سلبارط
 . سلبارط

 ضععب ةيقنلا ةيودبلا ةايحلا رهاظمب تفرع امنيب اذه

 لهأ مهو ؛بونجلا ةجاهنص لاثم «سناربلا لئابق
 ةاعر ءةلادجو ةلوزجو «ةنوتملو ةفوسم مهنمو «مائللا

 رابكلا ةاعرلابو «ةلابألاب اوفرع نيذلا يراهملاو لبإلا
 بقلب اوصتخا نيذلا ىزعملاو منغلا ةاعر نع مهل ًازييمت

 .راغصلا ةاعرلا

 بلق يف نوبرضي بونجلا ةجاهنص عورف تيقب دقو
 امدنع .ةرجهلل سماخلا نرقلا ىتح ةيبرغملا ءارحصلا

 ىلع «سلدنألاو برغملا يف يئارو كلم مهل سسأت

 .ةتانز عورف نم اهريغو «ةوارغم مكح ضاقنأ

 ميسقت يف يعامتجالا ساسألا اذهب ةقالع هل اممو

 يف ببسلا نأ نم نيثحابلا ضعب هظحال ام «ربربلا
 1 . يجراخلا رهظملا ىلإ دوعي امبر ةيمستلا

 ءاطغ ىلع يجراخلا مهسابل لمتشي سناربلاف

 نآلا ىتح لمعتسي لاز امو ,.يطورخم لكش يذ سأرلل

 ةباشقلاو «سنربلاب برغملا دالب يف فورعملا بوثلا يف
 يجراخلا مهسابل نأل كلذب انني را امأ . ةبالجلا وأ

 داكيو «سأرلا يطغت يتلا ةفاضإلا هذه ىلع لمتشي ال

 لحاسلاو «ةبرج ةريزج ناكس سابل انتقو يف هبشي

 عرف زيم دقف اذإو .نوردكلاب ًايلحم فورعملا يسنوتلا
 نيب هيبأ نبا دايز ةبطخ تزيم امك سناربلا عرف نع رتبلا

 . ءارتبلاب تفرعف ةروهشملا بطخلا

 :نيببسل دودرم رابتعالا اذه نأ ظحاليو

 سناربلا عورف نم بونجلا ةجاهنص لئابق نأ امهلوأ
 مهنأ تبثي ملو سنربلا نوسبلي ال مهف كلذ عمو اعطق

 بعصي هنأ امك «هريغ ىلإ هورجه مث ام موي يف هوسبل
 ماثللا نيبو «سنربلا يف سأرلا ءاطغ نيب ام ةقالع داجيإ

 .بونجلا ةجاهنص لئايق دنع



 ةماتك

 : سناربلا عرف ةسارد نم ثحابلا هصلختسي يذلاو

 لئابق عومجمل ةبسنلاب ةرهاظلا ةيددعلا ةرثكلا
 ءمهتئيب يف ظوحلم نارمعلاو ىنغلا رهاظمو برغملا

 .بونجلا ناكس ءانثتساب

 راودأ ليثمتب سناربلا لئابق مظعم تماق دقو

 .اهجراخ يفو ةقطنملا يف ةيسيئر ةيسايس

 دجوت ءانرصع يف سناربلل ةلتك ربكأ نأ ودبيو
 تناك امبر لب طسوألا برغملا قاطن ىف اهبراضم

 .تقولا اذه لبق كلذك

 ةيضق معدو .مهدييأتو لف تيبلا لآ ةبحمو
 ءمهعومجم ىف ةزراب ةرهاظ تناك ؛«نييمطافلا ةعيشلا

 .فرشلابو ةيموقلا ةيبصعلاب تطبتراو

 ءاقب مغر  مهتئيب يف بارعتسالا نأ ظحاليو

 . الماك نوكي داكي  اهتاجهلب ظفتحت بويج

 عرف ىلإ يمتنت ةرقتسم لئابق ةعومجم يهف ةماتك امأ

 ةباسن رظن يف ةهجلا لئابق نم اهريغ لبق يهو . سناربلا
 ءاهعورف رئاسل ىلعأ دجل ةبسن اهمساب تيمس ء«ربربلا
 ناضارتفالاو «متك نوكي دقو (ماتك) همسا ناك امبر

 .نييلحملا ةباسنلا دنع ناحورطم

 ةماتك ةيمست ببس حيضوتل رخآ رابتعا كانهو

 رابتعالا اذهو ءانه هيلإ راشي نأ نكمي روهشملا اهمساب
 لاق ذإ نامتكلا وه ةقطنملا ىف نييمطافلا ةاعد رظن ىف

 مهمسا نأ «ةماتك هوجو نم الث مامأ يغادلا للا ةيعوبأ

 .نامتكلا نم قتشم

 اعلا دنع امياسأ ادم هتوك تع ةايطف)ةامِقعلاَو
 وه ,ةماتك لاجر هب فرعي نأ يعادلا دارأ دقف ءمهريغو

 ىلإ يحوي نأ يعادلا ضرغ ناك دقو «ةعاسلا هاجتا

 امو .ديدجلا هاجتالا هضرفيو .مهنم هبلطي امب موقلا

 نم ةقيقدلا ةرتفلا هذه لثم يف هب مازتلالا مهيلع بجي

 . برغملا دالب يف ةيمطافلا ةوعدلا ةايح

 اهوفصو ةليبقك ةماتك نع اوبتك نيذلا نوخرؤملاو

 سأبلا ةوقبو «ةيددعلا ةرثكلابو «لئابقلا نيب ةرهشلاب
 مث ةراضحلا بيلاسأ نم نكمتلاو «كلملا يف ةلاصألاو

 نضنيإ

 ئراوطلا نع ةئيبلا ىمح يف عانتمالاو لصألاب زازتعالا

 ةيعامتجالا ةايحلاب ءافتكا «ةيبنجألا رصانعلا نعو

 اهعاضخإو اهيف ريغلا مكحت نم ًازارتحاو ةيديلقتلا
 . ماكحألاو مراغملل

 مالسإلا لبق تناك اهنأ ىلإ نودلخ نبا ريشيو

 نإ يأرلا اذهو .اهلك برغملا دالب تاهج يف رشتنت
 ضرأ ريغ يف ةيماتك بويج ءاقب دح ىلإ رسفي امبر حص
 طسوألا برغملا ضرأ نم ةيقرشلا قطانملاو ايقيرفإ
 ذنم اهب اورهتشا يتلا ةيلصألا مهبراضم ىتح ءنآلا

 .رضاحلا انتقو ىتح يمالسإلا حتفلا رصع

 ءرصم ىلإ ةماتك «ةبيرغت» دعب مهاياقب نأ فيضيو
 اهضعب طئاسبلاو لابجلا يف ةدوجوم تناك ءماشلا دالبو

 ريغف نتتفا رخآلا ضعبلاو ميدقلا همساب أاظفتحم لظ

 . هبسن ريغ لحتناو «همسا

 ةطلسلا رماوأ نع مهعنمتب نويلبجلا ظفتحا امنيبو

 «تايابجلل .ءلوهسلا ناكس عضخ ميدقلا مهزعب

 .ةينزخملا رماوألا مهيلع تقبطو

 لابجو «يودنز ينب لبج ناكس لوألا قيرفلا نمو

 لئابق ةعومجم يناثلا قيرفلا نمو .ةواوزو ءلجيج
 . شكيودس

 ىف نودلخ نبا اهمسر امك  ةماتك ةقطنم دودحو

 ساروا ةلدك دعو ءابرغ ةياجب دنع يهتنت» هرصع

 كلذ لمحيو «ًالامش ةنوب دنع رحبلا فيس ىلإ «ًابونج

 نيب ام ءرحبلا فيس ىلإ ساروأ لبج دودح نم هلوق يف

 . «ةنوبو ةياجب

 ةقطنمل يقرشلا دحلا كرتي هنأ «ديدحتلا اذه بيعو

 نع ةجراخ ةواوز ةقطنم لعجي امك حيضوت نود ةماتك

 نم ءزج ةراوز نأ ءهسفن وه ررقي هنأ عم ءراطإلا

 اهنع ربع يتلا دودحلا هذه نيب ام نأ كلذ ينعيو . ةماتك

 ةماتك تالاجم يه «ةنيطنسق فايرأب» نودلخ نبا

 نرقلا ىتح حتفلا رصع ذنم ةفلتخملا اهعورف براضمو
 عوضومل ةبسنلاب ظحالن نأ يغبنيو .يرجهلا نماثلا

 يعادلل ركذ نييماتكلا جيجحلا دفو نأ ؛ةماتك دودح



 نك

 ةثالث يفو ءًالوط مايأ ةسمخ مهدالب دح نأ «يعيشلا

 يهو ؛مهنم ةبيرقلا راصمألا اوفصرو امك .ًاضرع مايأ

 لاجم نأ يأ .مهدودح ىلع اهنأب ةليمو فيطسو ةمزلب
 نبا هركذ امم ًاعاستا لقأ حبصأ ديدحتلا اذه ىلع ةماتك
 .نودلخ

 طخب ًالامش ةماتك ةقطنم دادتما ديدحت نكميو

 زرخلا ىمرم برق ام ةطقن نم أدبي لحاسلا ىلع يمهو
 يتلا ةواوز ضرأ يف سلدت ىسرم ءارو ام ىلإ (ةلاقلا)

 يلاوحب رئازجلا ةنيدم نع دعبت يهو «ىقدب نالا فرعت
 ْ ١ .ملك ٠

 ةلاقلا :يناوم دجوت نيدحلا نيذه نيب اميفو

 .سلدو ةياجبو لجيجو ةدكيكسو لقلاو «ةبانعو

 سانلا يلاعأ لبج رابتعا نكميف يبونجلا دحلا امأ

 برق نسيغونأ زكرم نيب وهو ساروألا لابج ةلسلس نم
 ةنضحلا لابج مث «ةلشنخ برق ةمامح وبو «سيرآ

 ىف امأ «ةماتك ةقطنم دادتما اهدنع ىهتني ًادودح ةيقرشلا

 برق لحاسلا ىلع ام ةطقن يف أدبي دحلاف قرشلا ةهج
 اعرات تّوتجلا ءاحنتا: نو ةلكماستلا لاجج ريغ رميو 6ةهلاقلا
 ْ .دحلا جراخ ةنايكسمو ةسبت

 لحاسلا ىلع ام ةطقن نم أدبي دحلاف برغلا يف امأ

 ثيح «يرتيت لابج ءاذحب لزني مث سلد نم برقت

 لابجب فرعت يتلا ةرجرج ةلتك اكرات ؛ةجاهنص براضم
 .اهعورف نمضو ةماتك تالاجم لخاد ةواوز

 .ةيلبجلا ةواوز ىرق دجوت قمعلا اذه لخاد يفو
 : يهو ةماتك ندمو زكارمو

 ءناجكيأو .فيطسو «سارهأ قوسو «ةملاق

 .ءاوهلا ةنيطنسقو ؛ ةليمو

 ةرشتنملا روصقلاو ةيلهسلاو ةيلبجلا ىرقلا ادع اذه

 تالاجمل يبيرقتلا ديدحتلا اذه نم حضتيو كانهو انه

 : ةماتك

 اهلو رحبلا ىلع فرشت ةيلحاس دودح تاذ اهنأ

 ملاعلاب لاصتالا اهل لفكت ةربتعم ئناوم ةدع هيلع

 ضوح يف ةيراجتلاو ةيراضحلا زكارملابو ءيجراخلا

 ةماتك

 ةيحانلا هذه نم نكت ملف .ءطسوتملا ضيبألا رحبلا

 .ةيربلا اهدودح اهيلع اهضرفت يتلاك ةلزع يف شيعت

 ةنيطنسق لامش لابج ةلتك ةماتك ةئيب نضتحتو . ةنضحلاو

 نأ كلذ ىنعمو ؛ةرجرج ةلتك اهرواجتو روباباتو روبابو

 اهتدايس ضرفتو اهموري نمع يصعتستو ء«ةيئان نكامأو

 بناج ىلإ مهيف يذغتو اهلوح نونكسي نمع ةلماكلا
 هدصق ام اذهو ًاضيأ درمتلا حور «ةلزعلا حور

 ىلع ضرحت ةليبقلا هذه نإ مهلوق نم نوخرؤملا

 .ةطلسلل عوضخلا نع عنتمتو «ميضلا ىبأتو اهديلاقت

 ةيلبجلا لتكلا ةرثك نم هانظحال امل ًارظن حصيو

 ةيلبج ةئيب اهنإ لوقن نأ اهلخاد يفو ةماتك ضرأ لوح

 ىلإ عجرت ةماتك نوطب عيمج نأ ةباسنلا دقتعيو -

 . ماتك نب ةدوسيو ؛ماتك نب نسرغ امه نييساسأ نيعرف

 ينبو «ةواني ينب :نوطب عرفتت «ءنسرغ نعو

 .نالقو ذاعمو ءنطوام لثم ىرخألا

 رئاشعو ؛عورف جردنت ةواني ينب راطإ يفو ١
 :اهمهأ

 يداو يتودع لوح اهرئاشع رشتنتو ةلميج عرف -أ

 لخادلا يف لغوتتو رحبلا ىلع لجيج برق «نيدنج
 هذه يف دجوي ةليمج مسا نأل «ةلمعلا ةقطنم ىتح امبر

 :ةينامورلا ةنيدملا راثآ ىلع نآلا قلطيو ةهجلا

 نأل .فيرحت هيف جرادلا يبعشلا هقطنو ء(0اننءاناان)

 دنع دري امك «ةليمج سيلو ءةلميج وه امنإ ةليبقلا مسا

 .نيثحابلاو نيخرؤملا ضعب

 ةيالو تايدلب نيب .نآلا ىتح دوجوم ةلميج مساو

 «ةناسكات ةيرق ربع لجيج نم اهيلإ قيرطلاو ءلجيج
 تدروو «يقرشلا بونجلا ىلإ ملك 06. ةفاسم ىلع

 امك ةوعدلا حاتتفا يف نامعنلا يضاقلا دنع ةرثكب كلذك

 ثادحألا زكرم نأب رعشي ام بقع يبأ نبا رعش يف درو



 ةماتك

 ةلميج يه امنإ هراطإ يف يه يتلاو ؛7لجيج وه
 لمتشت نآلا ةلميج ةيدلبو .هنع ةديعبلا ةليمج تسيلو
 : يه ريواود وأ ؛ةيلبقو ةيرادإ تادحو ثالث ىلع

 ةدحوو ءاهسفن ةلميج ةدحوو «ةديجسمت ةدحو

 .رفاع ينب

 ينب عرف نمصتت ةديجسمتف «عورف ةدحو لكلو

 ءيسنرفلا دهعلا يف سيجاي نباب اوفرع نيذلا ةرارز

 : يتاشم ىلع نوعرفتيو

 ةرطيطسو .تسالقنيتو «ةماركوبو «نيطيست

 .اديصو فياقشوبو

 :يتاشم ىلع نوعزوتيو ةوالع دالوأ عرف مث

 هرقلاو «ءشاشعألاو «روبلا سأرو ,ءترصنعاتو ؛ةدارم

 .ةرمتلاو ءةف

 تاعومجم هلوح مظتنتف ةلميج راود وأ عورف امأ

 .تمالياتو ىسيع دالوأو «ةلب هرقلاو ناسح ينب

 صتخت تاعومجملا هذه نم ةعومجم لكو

 ىتشم اهمهأو ءاهريغ اهيف اهكراشي ال براضمو يتاشمب

 ةيدلب خيش رقم يهو «ةلب هرقلا براضم يف ءدحملا

 دالوأ براضم يف ةبرخلا ىتشم مث «نآلا ةلميج

 . ىسيع

 دالوأ تاعومجم ىلع لمتشيف (رفاع ينب) راود امأ

 ةعومجم لكلو «ةرامز دالوأو ء«ةرعاوزلاو .ةرودم
 . اهب ةصاخلا اهبراضم

 ةعلق نع ةديعب تسيل .ةلميج نأ ظحاليو

 هنيب نم ناك ةكم يف ةماتك جاجح دفو نأ امك «ناجكيأ

 يقل اهعورف مهأ ناتكس ينب نمو «ةليبقلا هذه نم لاجر

 . ةيامحلاو دييأتلا ةيعيشلا ةكرحلاو يعبشلا يعادلا

 اذهب نآلا نودجوي اهاياقبو ؛ةتلاسم عرف مث - ب
 «(نيسافيأ الات) راود يف يلبقلا لحاسلا ةليبق يف مسالا

 نيب ةقلاسم يداو نأ ودبيو ءوبقآو فيطس نيب عقيو

 :تيبلا صنو 6٠١ ةقرو قباسلا ردصملا :نامعنلا )١(

 نكح

 ىلإ بوسنم ؛ةماتك ةئبب راطإ يف ةبازعو ةملاق يتنيدم
 «ىبعشلا قطنلا ىف فيحصتلا هلان نكل «ةتلاسم ةليبق

 ةليم ةرئاد نمضو «ةلاصم جف لامش دشاورلا ةدلب يفو

 . ةلاست مساب راود نآلا دجوي

 دييأت يف مهدوهجب اومهسأ لاجر ةتلاسم يف غبنو

 نب نوراه لثم «ةماتك يف ةيعيشلا ةكرحلاو «يعادلا

 . خياشملا خيش وأ سنوي

 بقل يذلا يتلاسملا ىيحي نب حتف مهنمو مهتايح
 , 20 يمألاب

 «يعادلا دهع يف ناك يذلا ,؛ةصيهل عرف امأ - جا

 هذه لالخ سوجيو تورزاتو ةليم يحاون يف برضي
 وأ هيلع لدي ام ملعن اميف ةماتك ةئيب يف قبي ملف «ةقطنملا

 ءةهج نم رثكأ يف لقنتلا مغر عطتسن ملو هب ركذي
 يأ ىلع روثعلا يف قيفوتلا ؛ةعومجم نم رثكأ لاؤسو
 اذه دارفأ ددع نأ ودبي اميف ببسلاو «عرفلا اذه نم رثأ

 .بورحلاو نتفلا مهضعب تلكأ دقو «نيليلق اوناك عونلا
 وأ ؛ةماتك ةئيب يف ءاوس ىرخأ عورف يف مهضعب باذو

 يفو ةيلقصو «برغملا دالب يف اهترجه نطاوم يف
 . يبرعلا قرشملا

 ضراع .مهضعب ةداقلا نم ريثك بسني ةصيهل ىلإو
 .يدهم هنباو .ةوانك ءالؤه نمو ةوقب ةيعيشلا ةوعدلا

 يف لضانو ةديقع نع اهيلإ مضنا رخآلا مهضعبو
 يذلا يصيهللا خورف نب نيدم وبأ ءالؤه نمو ءاهليبس
 مث .ةقرب ىلع ايلاو حبصأو ايقيرفإ يف اماه ًارود لثم
 0ك الزيص نع ىشاود ديم ونأو : ناحومم نب ةرال
 ةيفصت دعب يعيشلا يعادلا لبق نم ترهات يلو يذلا

 . )ةيمتشرلا ةمامإلا ماظن

 .اهدعب امو 76 ةقرو 5١ برألا ةياهن :يريونلا : رظنا )١(
 .اهريغو 59و 18و 16 تاقرو قباسلا ردصملا :نامعنلا )س2

 قباسلا ردصملا :يركبلا ٠١ ٠١١ قباسلا ردصملا :يراذع نبا (*)
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 «ةناجأ :لئابق عرفتت نساطني ينب نعو - ١

 .نامسغو «سافوأو

 نأ حجري نكلو «ديدحتلاب اهنطاوم فرعت ال ةناجأف

 نيب يرادإلا دحلا شماوه ىلع دجوت ةليبقلا هذه اياقب
 ديسملاو تادس لبج نيبو ءريهاطلاو ةيليملا ىتنيدم

 عم ةهجلا هذه يف فرعتو ءركسع دالوأ ةليزق ترغب
 يداو دجوي ناكملا سفن يفو ةناجرأ يبعشلا فيرحتلا

 لوح ةليبقلا عورف رشتنت تناكو ةناجرأ يداوب فرعي

 ميدقلا ةقاسمأ) لمرلا يداو يف بصيو ودبي اميف هيتفض

 لحاس برق رحبلا يف هرودب بصي يذلا ؛(نآلا ريبكلا

 «ةناجرو ينب قيرف «ةناجرأ نم دعي نأ نكميو
 «ساروأ ةلتكب ةيلش ةقطنم يف مهضعب دجوي نيذلا

 .لتلا ةتاردس ةنيدم لوح مهضعبو

 مسرلا وه هنأ ودبيو ءًاضيأ نامثع درتف «نامسغ امأ

 برضي مسالا اذهب عرف دوجو هيلع لديو «حيحصلا
 كانهو «ًاضيأ ةلازم» ةلاصم جف برق ءافلحلا لبج لوح

 .كولم نيع نع دعبت ال «ةينامثعلا يداو مساب ةيرق

 ةليبقل ًاميدق ًانطوم تناك يتلا تورزات ةعلق نم ةبيرقلا
 «نامثع ينب طهر بستني ةليبقلا هذه ىلإو «ءنامثع

 برغملا يف نوتيزلا ةسانكم زوح يف نودجويو
 . ىصقألا

 «ةريحلا يف نيثحابلا نوعقوي نيذلا مه نوخسانلاو

 بجي ثيح هلامهإب وأ ءهزوجي ال ثيح ميجعتلاب كلذو

 ريغ يف ميجعتلا عضوب وأ صقنلاب وأ ةدايزلاب وأ ءانايحأ
 .ًاضيأ بلقلاب وأ «فيحصتلاب وأ حيحصلا هناكم

 يف اومهسأ نيذلا ةداقلا نم ريثك يمتني ةناجرأ ىلإو

 نمو ايقيرفإ يفو ةماتك يف «ةيمطافلا ةوعدلا دييأت
 . كراعم نب مامت هيخأ نباو «ةرابض نب نونكام مهرهشأ

 ءروسيم ريغ رمأ مهبراضم ديدحتف «سافوأ امأ

 ةليبق براضم نمض دجوت مهراثآ نأ ودبي نكل
 يربربلا اهمسابو «ةتلاسم راثآ عم «يلبقلا لحاسلا

 ام لك يه نيسافيأ ةملكف ًاذإ ءراودلا ىمسي «نيسافيألا

 ةماتك

 1 ديووساطتب تب نم دوهجملا عربلا اذه ىلإ ريكي

 وحرف نم نويلخ نا كالي ملك" + نان وثب انأ 2#
 هذهبو (يازلاب) ةزولم ًانايحأ يتأتو «ةسولم ةليبق ريغ
 ريغ ىف امأ :طسرالا كرشلا ف نألا اهب قطني ةروصلا

 معاد اهيل ةلاحرلا ضعب راشأ دقف ءطسوألا برغملا

 . (ءاثلاب) ةث

 ةوهشم ةليبق يف لثمتت طسوألا برغملا يف اهراثأو

 دقو جربلا برقبو ةليسملا راوجب دجوت مسالا اذهب
 لاجر نيب ةيريرحتلا ةكرحلا ءانثأ ةيماد ًاثادحأ تفرع

 يف تفرع «ةيلاصملا ةكرحلا لاجرو هريرحتلا ةهبج

 .ةزولم ةحبذمب اهنيح

 ةقطنملا ناكس يودلوز ينب عرف ءًاضيأ ةزولم نمو
 ينبب نآلا نوفرعيو «ةنيطنسق ىلع لطت يتلا ةيلبجلا

 ةعمج موي لك ةيعوبسأ قوس ماقت مهضرأ يفو «يادنوز

 ينب قوس وأ «يادنوز ينب ةعمجب تفرع مث نمو
 عجرتو (روباب ةعمج) ىمست ىرخأ ًانايحأو «يادنز
 ةلاحرلا ضعب راشأ ميدق ذنمو . لجيج ةرئادل

 «ءابإو ةعنم مهدنع «يادنوز ينب نأ ىلإ «نييفارغجلاو

 نودؤي الو «,مهضعب عم رجاشتلاو «فالخلا ىلإ ليمو

 نأ ةجردب ةيوق ةيبرحلا مهتعزنو .ةوقلاب الإ مهتيابج

 وهو الإ ,ناكم يأ ىلإ ريسي ال مهريبكو مهريغص

 ةقردلاو .فيسلاو «حمرلاب زهجم «حالسلا يكاش
 :ةيطمللا

 لئابق راطإ يف ًاجمدنم «ةزولمل رخآ عرف دجويو

 برق دجوت امك «ءسورغ لبج يقرش رونلا دبع دالوأ

 وهو (سولمات) مساب فرعت ىربك ةيرق «نآلا لقلا ةئيدم

 ش . يربربلا اهقطن

 ًارخذ اوناك لاجر (ةزولم) ةليبقلا هذه نم غبن دقو

 ةيمطافلا ةلودللو «ةيمطافلا ةيعيشلا ةكرحللو يعادلل

 ءالؤه نمو ءبرغملا ضرأ يف اهمايق دعب اهسفن
 يفو «امهريغو ةسابح هوخأو ,فسوي نب ةبورع»

 تايصخش ىلإ صوصنلا ضعب ريشت «ةيلات ررصع

 ءاضقلاب ضوهنلا فرش اهل ناك «ةليبقلا هذه نم ةيملع



 ةماتك

 نمو «ىصفحلا رصعلا ىف ةصاخبو «ةنيطنسق ةنيدم ىف

 كوع ءاضفلا لف لا ييولملاب ةقووكيمللا هتيم
 يذلا ةنيطنسق يضاقل افلخ (م1١-576١1555 هما0)

 . سابجلاب فرعي

 نم نودلخ نبا ركذ دقف ماتك نب ةدوسي عرف امأ-

 : هلكابق

 .نسيروو .ةسالفو .ةجاهندو ءةسوتم

 ماعلا مسالاب ةظفتحم نآلا ىلإ دجوت ةسوتم اياقبف -

 ءاضيبلا نيعلاب ةتكارحلا لئابق ةعومجم نمض «ةليبقلل
 ةروهشملا ةلميج ةليبق براضم نمضو . ةنيطنسق ةرئاد

 . (نيسوتم) مساب ةهجلا هذه يف ةسوتم عرف فرعيو

 ةيرق دجوت ةياجب نم اليم رشع ينثا دعب ىلعو

 ضعب ركذ امك اهصئاصخ مهأ نمو ؛مويلا ىلإ ةسوتم
 ةياجب ىلإ اهنم لمحي يذلا صجلا دوجو ةلاحرلا
 نب نامثع نب دمحأ سابعلا وبأ بسني اهيلإو «ريدصتلل
 (م55314-11715-11417 :ت) يسوتملا رابجلا دبع

 مث ةساردلاو جحلل قرشملا ىلإ لحر ةيوار املاع ناكو

 . سيردتلل ةياجب يف رقتسا

 ىتلا ةيماتكلا لئابقلا نمض «ةسوتم ةليبق تناكو

 هل كي لاو هكر اكو ريكا ىعادلا دض تفقو

 . ناتكس ينب عرف نم ةونع هذخأ تفازأ يتلا فالحألا

 نمض ةليبقلل ماعلا مسالاب ظفتحت ةجاهند اياقبو

 يف ةدكيكس ةرئاد يف (بيط وب  راود) ةزادرز ةليبق

 ةزادرز دس دجوي اهبراضم يفو ةبانع نيبو اهنيب قيرطلا
 . ةدكيكس لوهس يوري يذلا فاصفصلا يداو ىلع

 مساب ءانيم ةقطنملا اذه يف «يبوقعيلا ركذ دقو

 يف ةيمطافلا ةوعدلل تداك يتلا ةليم لئابق نمض ةجاهند

 اليصحتو أرسق اهيلإ تمضنا اهنأ ودبيو ءاهرمأ ءدب
 .ةصاخ بساكمل

 يف ةهجلا سفنب ناكسلا نم عرف دجوي نآلا ىلإو

 (ةناطوب) نوفرعي (ةريبكلا نيعلا ةرئاد) ةيشير راود

 اهيلإ بستنا يتلا ةناطل ةليبقب ركذي يذلا رثألا مهلعلف

 قييم

 نأو اميس : ةيمطافلا ةوعدلل نيداعملا ةماتك ةداق ضعب

 يأ «ةليم ةهج لئابق نمض ةناطل ركذ نامعنلا يضاقلا

 .ةقطنملا هذه سفن ىف

 .ةويتشهو ءةليسنق ينبو نتيتسي ينب عورف ربربلا

 ةباسنلا رظن يف اهنوطب عيمجب ةواوز مث .ةلاصمو
 . مزح نبا يسلدنألا

 (نتيتسي) فرعت ةليبق يف لثمتت «نتيتسي ينب اياقبو
 لاقتناو (رئازجلا) ةيبرغلا ءارحصلا يف ضيبلا ةيرق برق

 روصع يف مت هنأ رهظي ةماتك براضم نع عرفلا اذه

 رخاوأ ذنم ةقطنملا اهتدهش يتلا ثادحألا ببسب ةميدق

 ىرخأ عورف ةرجه اهيلع بترتو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا
 .ناكملا اذه ريغ ىلإ

 ةدجو ميلقإ يف ودبد ةهج لالك ينب ةليبق راطإ يفو

 ينب نم عرف دجوي ةيبرغملا ةيرئازجلا دودحلا برق

 .٠ نكينسي

 مسالا اذهب ةليبق اهلثمت اهاياقبف ةلازم وأ «ةلاصم امأ

 .ملك نيرشعو ةتس دعب ىلع ةياجب ةنيدم يبرغ لامش
 يه لب ةويجرف ةقطنم ندم ىدحإ ىلع نآلا قلطت ةلازمو

 نأ نآلا ىتح حجرملا نم ناك يذلا ةلازم جفب ةنيدملا

 مامأ «رايخألا جف» مساب يعادلا هامس يذلا وه نوكي

 هنأ ريغ .ةماتك نم عمج

 يف دوصقملا نأ رابتعاب رايخلا وأ رايخألا مساب ام نطبل
 مسا نأ ودبيو فصولا سيلو مسالا وه امنإ يعادلا رظن

 ايقيرفإ تاهج ضعب يف نادجوي يرايخ بقلو رايخ
 .(سنوت)

 بوسنملا جفلا ريغ ةقطنملا يف دجوي مل ولو

 ةقطنملا هذه نأ ريغ ًاحجار لامتحالا ناكل ةلاصمل

 . جوجفلا ةريثك يه اهتعيبط مكحب

 ةماتك ضرأ يف ""7راود دوجو ةلازمب ةقالع هل اممو

 وأ ةليبقل رثأ دوجو تبئي

 عرفب وأ ةليبقب صاخلا صحفلا ىلع لديو ىتشملا فداري راودلاو )١(

 . اهنم



:" 

 يف ةلازم نم عورف ر هرقتسال امبر «ةيلزملا مساب فرعي

 . ةهجلا هذه

 تاهج يف يلازمو يلاصمو ةلاصم باقلأ عيشتو

 نب ةلاصم كلذ نمو ًائيدحو ًاميدق برغملا دالب نم

 يلاصمو ءروهشملا يدهملا دئاقو يسانكملا سوبح

 وهو يلازمو ناسملت ةنيدمل يمتنت ةيسايس ةيصخشل مسا

 لبق ةيسايسلا بصانملا عفرأ سنوت يف تلوت ةرسأ سأر
 .لالقتسالا

 اهربتعاف اهلصأ ىف ةباسنلا برطضا دقف ةواوز امأ -

 ضعبلا لام امنيب سناربلا نم يأ ةماتك نم ًاعرف مهضعب
 :وه دحاو لصأ امهعمجي ةغاوز ةليبق لثم اهرابتعال

 سيغدام نب كيحز نب سيرض نب ىيحي نب ناكمس

 ةسيرض نمو رتبلا عرف نم يأرلا اذه ىلع يهف رتبألا
 يمتنت يذلا نطبلا وهو صاخ عونب اهنم ىيحي ينب نطبو
 . ةتانز عورف هيلإ

 ةسيرض ةليبق نمض ةرم اهركذف مزح نبا ددرتو
 باسنأ نع ثدحت امدنع ىرخأ ةرم داعو ةيرتبلا

 رثأتو ةماتك نمض اهلعجف سلدنألا يف ةيربربلا تاتويبلا

 مزح نبال لصح يذلا بارطضالا اذهب نودلخ نبا

 .ةغاوز بناج ىلإ ةسيرض ةليبق عورف عم اهنع ثدحتف

 نأ ريغ ةماتك ةليبق نم عرفك اهيلإ راشأ رخآ ناكم يفو
 هذه يف مزح نبال «يفرحلا هديلقت عم نودلخ نبا

 . ةماتك نم ًاعرف اهرابتعا يف حجارلا هيأرب ذخأ ةيحانلا

 مث اهضعبب دالبلا لاصتاو ةئيبلا هباشت ىلع دنتساو

 ةماتك هتنبت يذلا يعيشلا بهذملاب اهذخأ ةعرس ىلع

 تراص ىتح ةيبصعلا عفادب ةيبرغملا قافآلا يف هترشنو

 اهنايك ىلع ًاعافدو ءاهب ًاقلعت ةماتك ءايلوأ دشأ نم ةزاوز

 .ريصملاو لصألا ةدحوب روعشلا ريغ .«كلذل رربم يأو

 نطاوملاو) هلوقب ىنعملا اذه ىلإ نودلخ نبا ريشيو

 يهو ةغاوز نطاوم نيأف الإو ءهيلع ليلد حضوأ

 .(ةماتك نطاوم نم ىصقألا برغملابو سلبارط
 فيحصتلا عوقو ساسأ ىلع ةباسنلا أطخ رسفيو

 مسا نم يازلا فرح لحم واولا عضو ثيحب «يئزجلا

 ةماتك

 هساسأ ىلعو فيحصتلا اذه رمتساو ةواوز راصف ةاوز

 .دحاو بسن يف ةغاوزو ةواوز تعمج

 ركذي مل هنأ يسن نودلخ نبا نأ انه طحالي امنإ

 اذهل .«يازلاب» ةزاوز ةليبق مسا رتبلا لئابق نمض اقالطإ
 ةليبق مسا وه امنإ فيحصتلا هلان يذلا مسالا نأ ودبي

 يف ءمسالا اذهب ةنيدم لوح برضت يهو (ءارلاب) ةراوز
 يتلا ةغاوز ةوخأ نم ًالعف ربتعتو (ايبيل) سلبارط ميلقإ

 .ليلقلا ريغ اهرابخأ نع فرعي هنأب نودلخ نبا فرتعا

 اياقي دوجو مدع يه رظنلا تفلت يتلا ةرهاظلاو

 انينثتسا اذإ) سنوت نم لك يف ةماتك عورف نم ةرهاظ
 الاجم تناك دالبلا هذه نأ عم ةقربو سلبارطو (ةبرج

 اهتالاجر نم ريثك ر هرقتسال انطومو ةماتك طاشنل ابصخ
 ةفالخلا مايق رصع وهو يبهذلا رصعلا يف ةصاخ

 . يبرعلا برغملا ءاجرأ يف اهعسوتو ةيمطافلا

 ةليبقل زكارم ةدع ىلإ هريغو لقوح نبا راشأ دقو
 . ةليسملا  ناوريقلا قيرط ربعو ايقيرفإ لاجم يف ةماتك

 ايقيرفإ يف ةماتك اياقب ءافتخا يف ببسلا نأ ودبيو
 نم ميدقلا يلصألا اهمسا ءافتخا يف ببسلا وه سنوت

 لاجر صرحو ةنسلا ةضهنب طبتري يأ ىلوألا اهتئيب

 ةليبقلا هذهب لصتي ام لك سمط ىلع ايقيرفإ يف ةيكلاملا
 :تاكشلا »رو سحب رظنا ىف ةعدمبلا

 دعاوقلا ريغ نكت ملف ةقربو «سلبارط ضرأ امأ

 مث نمو قرشملا ضرأ ىلإ ةيرورضلا رباعملاو ةيمامألا

 ئيهي يذلا ردقلاب الإ ةيماتك رصانع اهيف بسرتت مل
 برغملا ءالوب ظافتحالاو قرش.لا ىلإ لاقتنالا عورشمل

 . رصم يف ر هرقتسالا دعب

 بذجلا زكرم يه ةماتك ةداقل ةبسنلاب رصم تناكو
 ا ل ةقشملاو رويفلابداذأ نس لاك ناكدرذلا ةطفتو

 1 :ةيدخملاو ةسايعلا
 ةليبقل يناثلا نطولا رصم ربتعت ةيحانلا هذه نمو

 برغملا لئابق نم اهريغ ىلع كانه ترهظ ثيح ةماتك
 هللاب رصنتسملا رصع ىتح ًاضيأ قرشملا فئاوطو

 .يلامجلا ردب ةرازوو



 ةماتك

 قرشملاو برغملا وحن ةماتك ةرجه رايت نأ ودبيو -
 ةنُسلا شاعتناو ةقطنملا يف نتفلاو بورحلا يلاوتو

 نيعيشتملا داهطضاو عبتت يف مهتسايسو ةيكلاملا ةضهنب

 ةليبق ددع صقانت ةرهاظ رسفت يتلا لماوعلا نيب نم يه
 ةيلقأ اهتروريصو اهدجم باهذو ةليصألا اهتئيب يف ةماتك
 ىكالاسلا تنم دتملا زير فرقت الا لج ولا ةرهامم ةيئهلت

 ةرعلا امنإ) لئاقلا لزق دب نع ةذخلا لامك ةيلغلا هوقو

 . «رئاكلل

 يمطافلا رصعلا ذنم رهتشت مل ةواوزو ١2)ةماتكو -

 ةالولاو ةداقلا اهنمف ةيرادإلا ةايحلاو ةيدنجلا ريغب

 ةيحانلا يف ةماتك ةئيب بجنت مل ثيحب ةاضقلاو نويرادإلا

 تائيب هتبجنأ امل سايقلاب ًاريسي ًاردق الإ ةيملعلاو ةيفاقثلا

 تلا اهعورف نشعي نأ طظحالبو.: ةرراجم لئافو:رخأ
 طسوألا برغملاو ايقيرفإ ريغ يف نكامأ ىلإ ترجاه
 روصعلا يف يفاقثلا ناديملا يف اهسفن نع تربع

 اهزكارم يف صاخلا يفاقثلا وجلا نوكت امك فيلأتلاو

 يتلا ةواوز نأ امك .اهنم نيثدحمو ءابدأو ءاملع ةطساوب

 رثأ ةديقعلا لجأ نم لاضنلاو ةيسورفلا ناديم يف اهل ناك
 نييمطافلا رصع يف هنم ًالصف دالبلا تدهش ديمح

 يف اهلاجرلو اهتئيبل ناك نييسنرفلا عم رخآ ًالصفو
 ةينيدلاو ةيوغللا ةفافثلاو ركفلا ناديم ىف ةيلاتلا روصسأ)ا

 يف ةواوزو ةماتك هتمدق ام ىدمو 1 فانبم

 خيراتلا بتك نم ريثك يف هؤادصأ رهظت يركفلا ناديملا

 يتلا رخافملاو ةلحرلاو مجارتلاو باسنألاو تاقبطلاو

 يسولملاو يواوزلاو «ىماتكلا» باقلأ ًانايحأ اهيف عيشت

 .مهريغو ينامثعلاو يويدنزلاو

 ةماتك ىلإ نوبستني نيذلا ءاملعلا ءالؤه نيب نمو

 يف رهدزا «يماتكلا قاحسإ نب دمحم نب كلملا دبع

 «يتيرملا'رصعلا ةيادب كردأو يدحوملا رصعلا رخاوأ

 ىصقألا برغملا يف ةماتك براضم يف هدلب نم لحر

 ةنس ةئامعبرألا دعب :هرصع يف ةماتك اياقب نع نودلخ نبا لوقي )١(

 لهأ نم ريثك راص ىتح ةيرفكلا اهجهانمو ةضفارلا مهلاحتنال

 نم ارارف لئابقلا نم مهاوس نميف نوبستنتيو مهنم نورفي مهبسن

 . هتلحمه

 تو

 ًايفاقث ًازكرم تقولا اذه ىف تناك ىتلا ةتبس ةرضاح ىلإ

 ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةيفاقثلا تارايتلا هيف عمجتت ًاماه

 . ةيقرشلاو

 مهنيب نم مالعألا نم ةعومجم ىلع ذخأ ةتبس يفو

 هقرافي مل ةتبس قراف امدنعو يرامغلا نيسحلا وبأ

 رومزا ةيندمب يفوت ىتح ةفاقثلاو ركفلا نوؤشب همامتها
 نيسح ىلع وبأو .(م1198-1194)ه9041)

 شاع نيهبانلا نيخرؤملا نم وهو «يماتكلا ناطقلا نبا

 يخيرات باتكب رهتشاو يدحوملا رصعلا نم ةرتف يف
 صصخ دقو «نامزلا رابخأ يف نامجلا مظن» وه ماه

 لخت مل يتلا يدحوملا رصعلا ثداوح ليصفتل هنم ءزج

 ثادحأ نم اهب لصتي ام ضعب نع ةفيفخ تاراشإ نم

 . قرشملاو ايقيرفإ يف

 نم لكل ىلوألا ةجردلا نم ىساسأ ردصم باتكلاو

 رصع ذنم ةصاخ يرطعلا تراك ةغايص ةداعإ لواحي
 .نيدحوملا

 مهنمو ؛ءامدقلا نيخرؤملا ضعب هيلع دمتعا دقو

 هبتك ىف رابخألا ضعب ةغايص يف ىشكارملا يراذع نبا

 ْ ا .«برغملا نايبلا»

 ينامثعلا ءيزاغ نب دمحم هللا دبع وبأ مث -

 لامش يف ةماتك نم «نامثع ينب عرف ىلإ يمتنيو

 ه/١41 ةنس نوتيزلا ةسانكمب دلو ىصقألا برغملا

 رهتشاو (م1917) ه9559 سافب يفوتو (م١ ؟)

 فرع نوتيزلا ةسانكم ةنيدم راثآ هيف دلخ فيطل باتكب

 . «نوتيزلا ةسانكم رابخأ يف نوتهلا ضورلاب"

 ططخ ىلوت ثيح ةيساطولا ساف يف همجن عمل دقو
 يف ةعامجلا ةخيشمو نييورقلا عماجب ةباطخلاو ةمامإلا

 هزاجأ دقو ساطو ينب ةرضاح تناك يتلا ةنيدملا هذه

 دبع نم لك هنع ذخأو . يسيجعلا فيفكلا قوزرم نبا
 . ينادوسلا نتكسلا اياب لها و: قييرشتولا هج ولا

 «سلدنألاو برغملا ءاملع نم نيرصاعملا ةداعكو

 لاجر نم مهب عمتجا نيذلا عم هخويش يزاغ نبا عمج

 رثأت نمم هل نيرصاعملا ضعب مث هوزاجأو ةياورلاو ملعلا
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 دانسألا موسرب للعتلا» هامس «جمانربلا وأ «تسرهفلا»

 . «يدانلاو لزنملا لهأ لاقتنا دعب

 نب سنوي ضورلا يف يزاغ نبا مهيلإ راشأ نممو

 . ةماتك رصق يف ءاضقلا يلو هنأل امبر يسيرشنولا ةيطع

 برغملا خويش نم ؛هيلو بصنملا اذه نأ ظحاليو

 دقو «ركسع نباب بقلملا ينواشفشلا ينسحلا حابصم

 يتلا ةمساحلا نزاخملا يداو ةكرعم يف خيشلا اذه لتق

 نويساطولا اهيف رصتناو ةماتك رصق نم ديعب ريغ ترج
 .نايتسابس نود مهكلم ةدايقب لاغتربلا لفاحج دض

 بقانم بتك هنأ هنع فرع دقو .ينامثعلا يلاورزلا حابصم

 ليعامسإ ناطلسلا ءارزو دحأ «يدمحيلا سابعلا نأ

 .«يدمحيلا ريزولا رخافم ىلإ يدتهملا ءانس» هامس يولعلا

 نعو عيشتلا ةكرح روذب نع ثحبلا لاجم يفو

 ىلإ ريشن برغملا دالب ىلإ ةيمطافلا ةوعدلا برست ةيفيك

 دهتجمك ريدقتو ةبحم نم برغملا يف نيملسملا عيمج

 دوهيلا دضو شيرق دض مالسإلا رشن ةكرح ءانثأ هدوهج

 اهب ىنغتي «ةريزجلا هبش تاحاو نم اهريغو ربيخ يف
 ةيسورفلا ىف ًابح «دالبلا هذه ىف نيملسملا ةماع

 .ناسرفلاب ًاباجعإو
 عيفر ماقم ىلإ هعفريل املظو ةليغ هلتق ثداح ءاجو

 تقولا اذه ىف ةماعلا روهمجو ءءادهشلا ماقم وهو

 قراوخلا نم ًاريثك (لالع وأ ءيلع ديسلا) نع نووري

 مساب هسرف نومسيو «"7:رديح» بقل هيلع نوعلخي امك

 ردصم نأو «بلغي ال هنأ نودقتعي يذلا ءناحرسلا

 هينبا عم وأ «هذحو هتروصو «هباعل نم سجرنلا تابن

 هداوج ىلع بكار وهو مث 2 1 نيسحلاو نسحلا

 .برغملا دالب يف عئاش بقللا اذهو لع باقلأ نم ةرديح )غ1(

 ةماتك

 ناردج ىلع اهقيلعتب سانلا كربتيو قاوسألا يف رشتنت
 وبلا

 :ك2 يلعل سانلا بح ةيواز نمو كلذ ىلعو
 50 رئاسو هلآ ريدقت حبصأ «ةقباسلا تارابتعالل

 دالب ناكس عومجم نيب اكرتشم اردقو ةعبتم ةنس

 ةرخفمو ءافرش دعي مهيلإ باستنالا نإ لب .برغملا

 .ةئيبلا هذه يف يلع مسا رثكيو .ىربك

 يهو «ةسمخلا ةمالع نأ سانلا نم ريثك دقتعيو

 كت تيبلا لآ ىلإ ودبي اميف زمرت يتلا .فكلا ةروص
 نيعلا رش نم ةياقولا ىف ةديفم ءاسكلا باحصأ وأ

 ١ .دسحلاو

 رودت قاوسألا يف نييبعشلا صاصقلا دئاصق لجو

 ادغ يذلا ةئكقق بلاط يبأ نب يلع تالوطب لوح

 .لاطبألاو ناسرفلا لكل ةيجذومنلا ةروصلا

 اومليبم هنكي ام: دم ىلإ ؟17فايضلا ئبأ ننا ريشبو

 يف مهعابط يف ةلبج هلآو يلعل ةبحم نم ًاعيمج برغملا

 يف يوتسيو «هلآو يلع بحب نونيدي ايقيرفإ لهأو» هلوق
 ديؤي نأ دعبو «مهعابط يف ةلبج مهلهاجو مهملاع كلذ
 نيداني برغملاو ايقيرفإ يف لماوحلا ءاسنلا نأب ؛كلذ
 انأ ناو ةدالولا لهبسل ىلع ان دمككت ان: عيضولا هلع

 ةقيرطلا بحاصو فوصتملا مامإلا يلذاشلا نسحلا

 دتشا اذإ» :هلوقب هيديرمو هباحصأ يصوي ناك ةيلذاشلا

 .«يلع اي دمحم اي اولوقف برك مكيلع

 ةيمطافلا ةوعدلا تافلخم نم اهلك هذه نإ لاقي دقو

 روهمج نيب ةوعدلا رشن يف نييمطافلا طاشن رثأ نمو

 بساور ًاضيأ نوكت نأ لوبقملا نم ودبي نكل ةبراغملا

 ةئيب اهب تظفتحا ىلوألا مالسإلا روصع نم ةميدق

 هاجتاب مهعانتقا مدع يف هراثآ ترهظ نييولعلل ةبراغملا بحو )١(

 نيخرؤملا دنع رهظت كلذ رادصأو نييمطافلا بسن يف نعطلا

 نم مهنع ذخأو مهب رثأت نم ضعب دنع رهظت امك ةبراغملا
 يذلا «ةيقنلا ةصالخلا : يدوعسملا يجابلا رظنا «قرشملا يخرؤم

 اهدقتعي امك ةحيحصلا ةيولعلا ةروصلا ىلع يدهملا بسن ركذ

 الو بسنلا اذه ركنأ نمب ةربع الو» :هلوقب بقعو نويمطافلا

 . «هللاب رداقلا دهع ىف بتك يذلا رضحملاب



 ةماتك

 اهتطاسب ىلع مالسإلا ئدايمب تذخأ يتلا برغملا

 قرفلاو ءاوهألا لهأ فيرحت اهلخدي نأ لبق يأ ىلوألا

 . ةيمالسإلا

 راد مامإ سنأ نب كلام بهذم نوكي نأ دعبتسي الو

 ءانثتساب برغملا يملسم ةفاك هب ذخأي يذلا وهو ةرجهلا

 دهم يهو ةرونملا ةئيدملا ةئيب جاتن وهو ؛«جراوخلا

 لماوعلا دحأ «نييولعلا نم ريثكل رقمو لوألا مالسإلا

 ريدقت نم 8 تيبلا لآل برغملا لهأ هنكي اميف
 ةلص ةفرعم ءوض ىلع مهفي ودبي اميف كلذ رسو «صاخ
 دمحم نب رفعج «مهسداسو ةعيشلا ةمئأ رهشأب كلام

 برقأ نم ربتعاو هب رثأتو هنع كلام ذخأ دقف ءرقابلا

 مهلاضنلو نييولعلا طاشنل نيديؤملا نمو هيلإ نيبرقملا

 «كلذ ليبس يف نحتما ىتح .يعرشلا مهقح لجأ نم
 هيقل ام عضولا اذهب هيبشو ءروصنملا رفعج يبأ دي ىلع

 ىليل يبأ ةدناسمو هّللا دبع نب سيردإ دعب اميف

 .يبروألا ديمحلا دبع نب دمحم نب قاحسإ

 برغملا ناكس ةدناسم تيوقو «معدلا رمتساو

 لسن نمو نويولع مهنأل ًأارظن «ةسرادألل ىصقألا

 . فيرش

 لعج يذلا وه ؛ الكون تيبلا لآل ريدقتلاو بحلاو

 ةيضقل نوسمحتي ؛سناربو ارتب «ربربلا يملسم

 نكمت ىتح هل مهتدعاسم نومدقيو هللا دبع نب سيردإ

 ةيسايس ةبرجت لوأ ربتعي «يثارو كلم سيسأت نم

 هقرشم يمالسإلا ملاعلا ىوتسم ىلع «نييولعلل ةحجان
 .هبرغمو

 اوحبصأ «نييولع مهرابتعاب «نوينسحلا ةسرادألاو

 ظحالير . ه6 تيبلا لآل نيبحملا لكل بذج ركرم

 راوجلاو ةرهاصملا قيرط نع ناكسلاب مهطالتخا نأ

 بهذملا راطإ يف مهاياعر كرت عم مهبهذمب مهظافتحاو

 لآل ةئداهلا ةيملسلا ةوعدلا ليبس مهكولس مث «ينسلا

 ةقطنملا يف مهئاقب ببس تناك اهلك لماوعلا هذه
 دقو نينطاوم وأ (نييدلب) اوحبصأ ىتح .ةليوط ةدمل
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 نيب نم مهتاجوزو مهتاهمأ قيرط نع ًاضيأ كلذ اوبستكا
 نم ءاجرأ يف مهعورف ترشتنا اذامل مهفي انهو .ناكسلا

 براضمو رتبلا براضم نيب ىصقألاو طسوألا نيبرغملا

 ؟ًاضيأ سناربلا

 ىتح رختفت برغملا ىف ةريبكلا تارسألا بلغأو

 ءامسألاو تامسلا ذختتو فيرشلا ينسحلا اهبسنب نآلا

 . كلذ ىلإ ريشت ىتلا

 مهخيرات يف فعض طاقن ةسرادألل ناك نعلو

 ديسجتلا مهنوك يف رهظت مهتيمهأ نإف ءيسايسلا

 ءمهراصنأ لكلو . دكت تيبلا لهأ لامآل يقيقحلا

 يمالسإلا حتفلا رصع ءاهتنا ذنم ةرم لوأل اوسرام دقو

 ةيمالسإ ةيريشبت ةكرح «يناثلا سيردإ دهع يف دالبلا يف
 يبأ نب يلع مهدج ةريس ناهذألا ىلإ تداعأ

 دوهيلا وأ شيرق يكرشم لتاقي وهو ؛ ِكِْدَع بلاط

 . مويلا ىتح ةعيشلا مهدج ىلع اهيفضيو اهوفضأ يتلاك

 لهس «ناديملا اذه ىف ةسرادألا لمع نأ ودبيو

 ةيأ لبقتل ةدعتسم سوفنلا اودجو نيذلا نييمطافلا ةمهم

 ةئيبلاو ؛ دكت تيبلا لآ ىلإ بستنت ةديدج ةكرح

 ةسرادألا هاعرو هعرز يذلاك بيطلا رذبلل ةحلاص

 .نوينسحلا

 ةيلبقلا تارعنلا اولغتسا نيذلا نييومألا سئاسد الولو

 فقول ةئثانز لئابق لثم ءمهل نيضراعمو «نييمطافلل

 ًادحاو ًافص « نيينيسحلا نييمطافلا بناج ىلإ ًاضيأ عيمجلا

 .نيينسحلا ةسرادألا بناج ىلإ فقوملا اذه اوفقو املثم

 ةئيب يف ًاركبم رهظ ةيعيشلا ةوعدلا ريثأت نأ رهظبو

 نمو «ليوط تقوب يعادلا لوخد لبق يأ ايقيرفإ
 يذلا يبدألا صصقلا راشتنا مث لاجرلا عيشت «هرهاظم

 ؤبنت نع ًالضف .يدهملا ةلود روهظ برقب رشبي
 . ءارعشلاو نيمجنملا

 دمحأ نب ميهاربإ نأ ىلإ .صوصنلا ضعب ريشتو

 ًايلاو رجح نب ًايلع ةيليطسقو ةصفق ىلع نّيع يبلغألا
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 رييست يف ءادتقالابو لدعلاب هرفس لبق هاصوأ امدنعو

 الد :هل لاقو هيلع ضرتعا نيرمعلا ةريسب ةيالولا نوؤش

 ةهئكقق بلاط يبأ نب يلع ةريسب الإ مهيف ريسأ ال هللاو
 ءميدق لجرلا اذه عّيشتو ؛«كدهع اذهف ًالإو تعش نإف

 نم ةرسأ نمض ناك امنإو هدحو هيلع رصتقي ملو

 ءريمألا نم باقعلا ةلئاط شخي ملو ؛نيعيشتملا

 هيلع ريمألا در لعلو ءعيشتلا ىلإ هليم ةقيقحب هرهاجف

 «لعفت كارأ امو ءاهب رسف هللاو ةريس لضفأ» :هلوقب

 ام دح ىلإ ديؤي «ةءارجلا هذه بيسب هل هتبقاعم مدعو

 . عيشتلا ىلإ هليم ةياور

 هّللا دبع سابعلا ىبأ هئنبال هتيصو انظحال دقو

 ةصاخ ةوعد بحاص هنأب ملع امل «ىعادلا برح كرتب

 .ةماتك ىف

 نب دمحم .مدقلا ذنم عيشتلاب فرع نممو -

 حبصأ يذلا وهو ميلقإلا ةدعاق «ورمل هتيسنو «ناسارخ

 بسني ملو ءيدهملا هللا دبع دهع يف ناوريقلل ًايضاق

 .نيبمطافلا روهظ لبق رود يأ هيلإ
 ةيشايشلا ةايخبلا نغ هتلوعو:هلوبح ىلإ ريع امه

 يفوت دقو ةلودلا بهذم ريغ ىلع ناك هنأل «ةيرادإلاو

 هيلع ًابوضغم (م410-415) ه0 ةداقرب دعب اميف

 بابب نفدو هّللا دبع ةراشإب هل ضرعت ديدش بيذعت دعب
 .اليل ملاس

 ةئف ريغ نم ةيبلغألا ةلودلا تالاجر ضعب ناكو

 برق نع ًارابخأ مهضعب ددريو عيشتلا نونطبي باتكلا
 مهرهشأب ًاملظ ةمهتلا تقصل دقو ةديدج ةلود روهظ

 ليق يذلا غئاصلا نبا وهو ةيسايسلا ةايحلا يف مهرهظأو

 ةدايز ريمألل ةحيصنلا ىف صلخي ملو ريبدتلا ءاسأ هنإ

 نيخرؤملا ضعب دنتسيو «هعيشت عفادب امبر ريخألا هللا
 ىلع فلختساو ًارس رصم ىلإ لحرا» ريمألل لوق ىلع

 .«لاومألا هل كرتتو ركاسعلا رمأ هل لعجت ًادئاق ايقيرفإ

 ةوعدلا ريثأت نأ ظحالن ؛لاجرلا عيشت بناجبو -

 ةراشإ كلذ نمو .ىبعشلا صصقلا ناديم ىف ًاضيأ رهظ

 ةماتك ضرأ لخد امل يعادلا نأ ىلإ صوصنلا ضعب

 ةماتك

 امهلأسو هنباو لجرب هقيرط يف ّرمو ءابهش ةلغب ًايطتمم
 هببأ مساو «مامت» نبالا مسا نأ نيبتو امهنم لك مسا نع

 :هلوقب هعابطنا صخلو لأفلاب ىعادلا رشبتسا «كراعم

 زك قع كل هل ءاش نإ انرمأ مت١

 ليطي أدبو «نايبصلل ملعم ىلع يعادلا ّرم امنيحو
 كلذ ببس نع هلأسو هرمأ يف بارتسا «هيلإ رظنلا

 نمض «ةماتك دلب يف ًارتاوتم ًاعئاش ناك امب هربخأف

 امدنع ةليبقلا بورحلا نأ ىلإ ريشت يتلا ةميدقلا اهرابخأ

 مساب فرعو مهتنهك دحأ ناك «مهنيب لعتشت تناك

 اذإ ليلق وه «نتف نم نآلا هنورت امنإ مهل لوقي ««قليف»

 يقرشلا لجرلا مكءاج اذإ) هنورت فوس امب سيق
 .ا«ءابهشلا ةلغبلا بحاص

 «ةماتك عويش دحأ ىلع ًافيض يعادلا لزن امدنعو

 رخآ ملعم هرمأ يف بارتسا ةكم نم هوبحص نيذلا نم

 مدق «يماتكلا خيشلا نأل «ميلعتلا رجهو ةيحانلا قرافو

 ةداعلا ريغ ىلع هملعم رخأو «ةالصلا ةمامإل يعادلا

 ذإ ًاديج هفرعي نم ةلماعم ىعادلا لماع امك «ةفولأملا

 ٠ :ملغملا مامأ هقئاَغ

 ىشاحتي ناكف ؛ءارمألا نم دمحأ نب ميهاربإ امأ

 نم للقي نأ ركذ نا لواحيو «سلاجملا يف يعادلا ركذ

 ناك هنكل ةيونعملا حورلا رثأتت ال ىتح ألملا مامأ هنأش

 هذه ىلع لخد ول هللاو) :هلوق هصاوخ برقأ مامأ ددري

 هللاو ءرخآ باب نم هيدي نيب تجرخل «باب نم ةنيدملا

 تافرش ىلع ةروشنم هباحصأ ةيسكأ ىلإ رظنأ ينأكل
 .(اذه يرصق

 خويش نأ ةجردل ةيبعنلا صصقلا ريثأت غلبو

 دق يفنحلا ندوبع نبا مهنمض نمو اهتاهقفو ناوريقلا
 ام مهنأ ةداقر يف هلا دبع يبأ يعادلا سلجم يف اوركذ

 نع ليق يذلا اذ. نم حصأ ناثدحلا نم ءيشب اوعمس

 .ايقيرفإ يف يدهملا ةلود روهظ ةنس

 يعادلل . رسيلا وبأ وهو نيعيشتملا دحأ فرتعاو

 ًايرعش أتيب نوؤرقي اوناك ةاورلا نأب ةداقر هلوخد دعب

 ةنس يف عقي يدهملا ةلود رووظ نأب رعشت ةقيرطب



 ةماتك

 ًافلاخم كلذ ىرنانكف (م505-905) ه0

 . 0"2تاقبنتلل

 وأ لاجرلا ىلع ةيعيشلا ةوعدلا ريثأت رصتقي ملو
 ناديم يف ًاضيأ رهظ لب يبعشلاو يبدألا صصقلا ىلع

 مهجيورتو مهعيشتب ءارعشلا نم ةعومجم فرعو رعشلا
 ماظن لاوزبو .يدهملا ةلود روهظ برقب رشبت دئاصقل

 : ءالؤه نيب نمو بلغألا ينب
 رصانعلا نيب نم ناكو .ءناضمر ني دمحم

 ميجنتلل هلاحتنا هنع فرعو «ةطفن ةنيدم يف ةيعيشلا

 تاراشإ ءامئاد هنمضي يذلا «يمكحلا رعشلا ضرقو

 ةكرح ةطساوب بلغألا ينب ةلود لاوز نع ةحيرص

 لواح ةيعيشلا هلويم لجأ نمو هلكت تيبلا لآ اهمعزتي

 ةمزلب ىلإ ةطفن نم رفف «هيلع ضبقلا بلغألا ونب

 ةعقاو تلصح املف «هنع اولختي ملف ءاهناكسب راجتساو

 دلخ .دمحأ نب ميهاربإ ريبدتب ةداقر يف نييمزلبلا
 ىلع ىعنو ىلتقلا اهيف ىئر ةليوط ةديصقب ةئداحلا
 لآل مهديرشتو مهردغ هترسأو دمحأ نب ميهاربإ

 ملو ءأدادبتساو ًاروج نيعيشتملا لكلو «٠ لِيَ تيبلا

 ةلود روهظو مهدهع ةياهن برقب مهركذي نأ سني
 عمس امدنعو . عساو ىدص ةديصقلا هذهل ناكو يدهملا

 رهاظتو لجرلا اذه ةعباتمل رثأت ءاهب دمحأ نب ميهاربإ
 رهظأو ةيعيشلا هتديقعل هدهطضا وأ هملظ نم ىلع ةمقنلاب

 هنع انحفصل اناتأ ولو» .هيلإ هيبرقتو ءهنع وفعلل دادعتسا

 مقني امو معنلا هدنع وكزت اذه لثمو . . .هيلإ انسحأو

 . «اندنع هينديو انم هبرقي امم كلذ لب هعيشت هيلع

 نم دكأت هنأل .ءضورعلا هذه ضفر رعاشلا نأ ريغ

 يدهملا روهظ برقب اهيف أبنتي بقع يبأ نبال ةديصق نم تيبلاو )١(

 . (بجعلا كيتأي نيعستلاو تسلا يف) :هصنو

 :اهتمض ضخ نمو
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 . ةمزلب برعب لكن املثم هب لكتيل هل جاردتسا درجم اهنأ

 .ةمزلب ناكس نم كلام ينب راوج ىلإ رمتسا دقلو

 هال رعب يس طيبك رجلا تحلل يلو
 :قحلا ةلود روهظ برقب حيرصتلابو بلغألا ينب

 هنيح ناح دق ّئىحلا ناوأ اذهف

 اهلاوز نآ يغبلا لهأ ةلودو

 يأ ءميمت ينب نم موق ةفايض يف ناك هنأ مغر اذه

 اوناك ًاضيأ ءالؤه نأل بلغألا ينب ةيبصع سفن نم

 ءيستو مهظيغ يفشت يتلا ةرثؤملا دئاصقلا هذهب نوبجعي

 . مهالتقل ام دح ىلإ رأثتو مهودع ىلإ

 ًادجم كردأو هتءوبن تققحت ةيمطافلا ةلودلا مايقبو

 يقبو «هنس ربك مغر ةليم ءاضق يلو اذإ اهلظ يف ًاريبك
 . يفوت ىتح هبصنم يف

 ناكو بقع يبأ نبا «نيعيشتملا ءارعشلا نيب نمو
 ةلود مايقب فاح تامالع نع تاراشإ .هدئاصق نمضي

 ."0ةبلاغألا ةلود ضاقنأ ىلع ءبرغملا يف يدهملا

 يحاوض نم «نيتبرخلا ةيرق ءارعش دحأل بسنيو -
 ريمألل رضحأ دقو ميجنتلا يف ًارهام ناكو سنوت ةنيدم

 يذلا روطتلا ملاعم حضوي ام «نسلا يف نعط هنأ مغر

 لخدتي (م408-105) ه7957 ةنس سأر ىلع لصحيس

 هلكت يدهملا مهمامإلو تيبلا لآل ةرصن «ةماتك ربرب

 . "7 يمطافلا

 نب دمحم ايقيرفإ يف نيعيشتملا ءارعشلا نيب نمو
 . ةعاضق يبأ بتاك ليدبلا

 يف ًاروهشم ًارعاش ناكو «ينيجرولا نودعس مث

 ضينبل هدف يف ءاوس ةينانلا هتعرتج «يتلغألا رضعلا
 40115 نم او هيتسمل ناكر قنرا ءارمألا

 برح يفو ةيرادإلا ةايحلا يف كرتشا امك(

 هّللا دبع لوخد دعب هنأ ريغ ىدتفاو رسألا هلانو « ةليقص
 اولتق دق داسألاك عورأ فلأ نع

 نيب ةطعنألا بيع ف ريشا نع
 اهبراش تنا ًاسأك كفيض تعرج

 تفزأ دق يدهملا مئاقلا ةلودف

 معتدم عطف اهبفر ىلا نع

 ارردغ ذإ ليللا داوس نم ةعاسلا

 ارركذ نإ سانلا ريخو ىبنلا لآ

 رظتني هللا رمأو ليلت امع
 رثأآلا هب ابنأ يذلا يف اهمايأ

 اورصتقاف ردغلا لهأ بلغأ لآ اي

(00) 

00 

 :هلوق هدئاصق نمض نمو

 بلقنتاميف ةلودلا بلقنت

 ؤرما ةمطاف ءانبأ نم رهظيو

 هيفص نباو هللا يبن يمس

 بتكلا رافسأ صن يف ةيدهم

 بهاوملا مج ضرعلا يقن يقت

 بلاط فرشأو دولوم مركأو
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 هبسن ديكأت اهنمض ةماه ةديصقب هحدم ةداقر ىلإ

 بوطخ نم هللا دبع يبأ هيعادلو هل ىرج امو ؛يولعلا

 راشأو «نيفلاخملا دض حاجنلاب اهعيمج تللك نحمو
 «لدعلا رشن نم لبقتسملا يف هزجني نأ رظتني ام ىلإ

 رصمو قارعلاو ماشلا يف يسايسلاو يحورلا ذوفنلاو
 ةلودلا يف نيظوظحملا نمض حبصأ ثيحب (')اضيأ

 الزجأف هّللا دبع وبأ هتيعادو يدهملا هب بجعأو ةديدجلا
 .تاللصلا هل

 نيذلا نيب نم ناكو «يدايألا دمحم نب يلع مث

 ىتح ًارومغم يقب هنكل يبلغألا رصعلا يف اورهدزا

 ةيسايسلا ةايحلا يف كرتشاف ةيمطافلا ةلودلا ترهظ

 راصتنا دّلَخو روصنملاو مئاقلا رصاعو يدهملا حدمو

 فصي ةليوط ةديصقب ديزي يبأ رئاثلا همصخ ىلع ريخألا

 .يولعلا بسنلا ديكأت ىلإ ريشيو ةيانك ةعلق اهيف
 . )ليعامسإ روصنملل

 ةلودلا رصع يف  نيعيشتملا ءالؤه راثآ نأ ودبيو -

 ءاهتلمج ىف ربتعت صاّصقلاو ءارعشلا نم ةيبلغألا

 0 تيبلا لآل ةوعدلا ةكرحل ةبيطلا جئاتنلا ىدحإ

 «ةماتك يف هللا دبع يبأ يعادلا رصع نم مدقأ يه يتلا

 هزرحأ يذلا قيفوتلا نع رهظي اميف جتن اهضعب نأ ولو
 اهناكس نيب هر هرقتسا دعب «ةئيبلا هذه يف هللا دبع وبأ
 كلذ لبق نأل ,يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم تانينامثلا يف

 هلمع رقم ةرصبلا يف وأ هسأر طقسم ةفوكلا يف امإ ناك

 روصنم رقمو ةوعدلا بحاص ةرجه راد ةيملس يف وأ

 . بشوح نبا نميلا

 مايق مث ةيمطافلا ةكرحلا هنع تضخمت ام مهأ لعلو

 :هلوق هتديصق نيب نمو )000(

 هب نمو يمطافلا مامإلا اذه

 هقارعو هماشل سيل قرشلاو

 ىنلاب ةفالخلا نم زوفي ىتح
 :هلوق اهنيب نمو

 هتفيخ نم نوعلملا ىقتراف

 هل فيسلاب روصنملا ىتتراف
 هتبرغ يف للاب ًاقلاو

 روذحملا نم اهيراغم تنمأ

 روصنملا هشيج نم برهم نم

 دعصم لاع طيعأ ىرذ يف

 درفنمءاندمحأ ينب نع

 ةماتك

 يسايسلا لماكتلا ةرهاظ ثعب وه ةيمطافلا ةفالخلا

 برغملا حبصأو قرشملاو برغملا نيب يبهذملاو

 اهتاقحلمو رصم مث ةيرولقو ةرصوقو ةيلقص هتاقحلمو

 اهتدعاق ةيسايس ةدحو نميلاو زاجحلاو ماشلا يهو
 .ةيزعملا ةرهاقلا

 تاقاطلا دهج ةجيتن ناك مخضلا لمعلا اذهو

 برغملا دالب يف ىربكلا ثادحألا اهتنّوك يتلا ةديدجلا
 اهدا وتم تيكا سرت ديلان ملعسلا ىف
 راد ةيامحو ةفعضتسملا ةمظنألا ةيفصت يف «نويرصملا»

 مورلا رطخ ةلازإو روغثلا برح طيشنتب مالسإلا

 نم ةريخل ناكو نيرماغملا حومج نم دحلاو نييطنزيبلا
 ةماتك عورف نيب نم ةسايسلاو ؛ةوعدلاو برحلا لاجر

 :مهو ةماعلا

 ةجاهندو ةلميجو ةسولمو ةناجأو ةصيهلو ةتلاسم

 رشن يفو ةيمطافلا ةفالخلا دعاوق ءاسرإ يف زراب رود
 ماهسإلا فرش مهل ناك امك يحورلاو يسايسلا اهذوفن

 .نييطنزيبلا دض ىربكلا اهتاعورشم يف

 ةريخأ ةملك

 ةايحلا عباط تلظ ةئزجتلا ةرهاظ نأب لوقلا نكمي

 ذنم يمالسإلا برغملا دالب يف ةيبهذملاو ةيسايسلا
 ةركتملل كيلانلانرقلاةياهت ىلإ مارخلا روق حاضت

 ةيسايسلا عاضوألا بلق يذلا ريبكلا ثداحلاو

 وه «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةايحلا ىرجم ريغو ةيبهذملاو
 لئابق رهظأ نيب ةقطنملا يف ةيمطافلا ةوعدلا روهظ

 دهم ىلإ نومتني ةرهم ةاعد ةطساوب ةماتك مهو ؛ربربلا

 ءالؤه بهو دقو «قرشملا ةئيب يف ميدقلا عيشتلا

 هذه ءالو نامضل مهدوهج اوسّركو مهتحارو مهتايح
 ىف ةروؤمغم شيعت تناك ىتلا:سارملا ةبعصلا  لئابقلا

 ةسنانسلا ةطنألا فرط نم ةةوفم ةيلتقلا اهعيلعنأ للظ
 ثادحأ نم ةقطنملا هب جومت امع ةلزع يفو ةرصاعملا

 ريهامج مدقلا ذنم اهيذغي ناك ةيبهذم تافالخ وأ ةيسايس

 .ةيولعلا رسألاو ةلزتعملاو جراوخلا فئاوطو ةنسلا

 فارشإب يعيشلا بهذملل ةماتك قانتعا ناك نعلو



 يشتارك

 نإف ءهتاذ دح يف ًاريبك ًاثداح ربتعي نييمطافلا ةاعدلا

 هضرف وأ لئاسولا فلتخمب «هرشنل لئابقلا هذه ةسامح

 مهلحن فالتخا ىلع ؛برغملا ناكس عومجم ىلع
 ثادحألا نيب نم رخآلا وه ربتعي ةقباسلا ةيبهذملا

 .يمالسإلا برغملا خيرات يف ةهجوملا

 نع ةيحانلا هذه ىف ىربكلا دوهجلا ترفسأ دقو

 اعيش نت ىلا دينو ءةماه جئاتن

 يف ًاببس تناك يتلا ةيسايسلا ةمظنألا ةيفصت نإ

 ةدحولا يه ةديدج ةرهاظل تاّيه اهتيتفتو ةقطنملا ةئزجت

 .يبرعلا برغملا ىوتسم ىلع ةيميلقإلا

 ةيمالسإلا ةهبجلل ةوق قحب ناك نييمطافلا روهظ نإ

 ىلع مهفارشإو هنوؤشب مهمامتها ببسب رحبلا ناديم يف
 مهكالتماو «هئطاوش ىلع دجوت ةرغاثملا يف ةماه دعاوق

 ةهجاوم ىلعو ةروانملا ىلع ةردقلا كلمت ةيوق ليطاسأل

 نم يقب ام مض يف مهتاوق تكرتشا دقو ةيرحبلا برحلا

 رحد يفو ةيزجلل ةيرولق ةقطنم عاضخإ يفو ةيلقص عالق
 يملسم ةدجن يفو «ةعقوم نم رثكأ يف ةيطنزيبلا ةيرحبلا
 مهنأش لمهأو مهدوجو يف اودده نيذلا شطيرقأ

 نويديشخألا مهو مهنم نوديفتسملاو مهنع نولوؤسملا
 . نييسابعلا عابتأ

 نييمطافلا روهظ ليبق ىتح مالسإلا راد تناكو

 نيب ناك ام ىلع رصتقت مل ةعونتم ةيبهذم تافالخ شيعت

 جراوخلاو ةعيشلاو ءالؤه نيب وأ ةنسلا لهأو ةلزتعملا

 ةنسلا فئاوط نيب يلخاد فالخ ًاضيأ كانه ناك امنإو

 جراوخلا فئاوط نيب هريظن دجوي ناك املثم مهسفنأ

 ةعيشلا يفرطتم نم ةيديزلا فقومو .اضيأ ةعيشلاو

 نم نيددشتملا ةلبانحلا فقوم لثم ةضفار مهرابتعاو

 نم ةيضابألا ةيراكنلا فقوم لثمو ةنسلا فئاوط ةيقب
 ءالؤه فقاوم ضهنتو ةيضابألا لحن نم اهريغو ةيبهولا

 ةيبهذملا تافالخلا دوجو ىلع ًاحضاو ًاليلد كئلوأ نم

 . ميدق ذنم ةيلخادلا

 اهدوست ةيسايسلا ةيحانلا يف مالسإلا راد تناكو

 ةلود روهظ لبق ؛ةيلاصفنالاو ماسقنالاو ىضوفلا ةلاح
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 مسالا ريغ نييسابعلا ءافلخلل نكي مل ثيح نييمطافلا

 كارتألا دنجلا ةداق ديب ناكف يقيقحلا ذوفنلا امأ لكشلاو

 اذه .فارطألا ماكح نم مهريغو نييهيوبلا ءارمألاو

 نوشيعي ةينودقملا ةرسألا مايق ذنم نويطنزيبلا ناك امنيب

 ةحجان ةيموجه ةسايس نونبتيو «ةيركسعو ةيسايس ةضهن
 روهظ لبق ىلوألا اهتاقلح تأدتبا مالسإلا راد دض

 امو .اهيلإ مهلاقتنا دعب ترمتساو رصم يف نييمطافلا

 ةروكشم دوهج نم ماشلا دالب مض دعب نويمطافلا هب ماق

 ةيكاطنأو بلح يف برعلا ءارمأ مهفالحأو مورلا دض

 ًالماع ناك ةرتفلا هذه يف نييمطافلا روهظ نأ ىلع نهربي
 ًاديفم ناك املثم قرشملا يف مالسإلا رادل ًاديفمو ًامساح

 يحاونلا ىلع ةدافإلا رصتقت ملو .«برغملا يف لبق نم

 ىحاونلا ىلإ اهتزواجت لب .«ةيركسعلاو ةيسايسلا
 ْ . ةيفاقثلاو ةيداصتقالا

 لابقتل ىسوم روتكدلا

 يشتارك
 يف تناك نامع رحب ىلع ناتسكاب بونج يف أفرم

 زيلكنإلا اهلتحا ه1847١ ماعلا يفو ءديص ةنيدم لصألا

 “/١41( -0-146) ةراجتلل ًاريبك أفرم اهيف اوؤشنأو

 تلعج ناتسكاب تئشنأ املو ًاميظع ًامدقت تمدقتف

 ةمصاعلا تلقنف ١979 ةنس ىتح اهل ةمصاع يشتارك

 يف مرقتو .ةياغلا هذهل ًاثيدح تينب يتلا دابآ مالسإ ىلإ
 الو .ةليقث تاعانص اهنم ةماه تاعانص ةدع يشتارك

 .ناكس ددع اهرثكأو ناتسكاب ندم مظعأ يشتارك لازت

 اهيف ةميدقلا مهئايحأ نمو ةعيشلا نم ريثكلا اهنكسيو
 اذه ناكو «ةنيدملا يف ةعيشلا ىمادق هنكسيو ردارك يح

 نولوحتي اوذخأ مث «ةيناخاغآلل ًايح لصألا يف يحلا

 دجسم ءاشنإ اودارأف اورثك ىتح يرفعجلا بهذملا ىلإ
 نيب مادص ثدحو ؛نويناخاغآلا مهضراعف ةينيسحو

 .ةينيسحلاو دجسملا ءاشنإ مت مث نيقيرفلا

 نإو لوألا ةعيشلا يح هنأب نآلا يحلا اذه فرعيو

 دباعملا ضعب هيف مهلو نويناخاغآلا هيف مهكراشي ناك

 . نميم مسا هيف مهيلع قلطي نيذلا نوينسلا كلذكو
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 نيمألا نسح

 هلكج يف
 نآرقلا مادخ ةيعمج

3-5 
 يشتاركب

 لصأ نم مه يحلا اذه يف نويناخاغآلا ىمادقو

 لك نأ ةيناتسكابلا ةيدنهلا تاحالطصالا نمو ىسودنه

 هيلع قلطي ناك بهذم يأ ىلع سودنهلا نم ملسأ نم

 : ةيتآلا قطانملا نم نوكي نأ طرشب (اجوخلا) بقل

 لظيو دنسلاو يابمويو تارجكو راوايت امكو تروس

 .اجوخلا ةعيشلا يح يشتارك يف ردارك يح

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ دلوم ةليل هيف اندهش دقو
 #“1١١8-١5954 ةنس بجر ١١ ىف ةف بلاط

 ىلع راونألاب ًانادزم يحلا انيأرف (يلع موي) اهنومسيو

 . مايأ ةسمخ اهلك يشتارك

 تيب لك عنصي نأ :تالافتحالا هذه ديلاقت نمو

 ىلإ ةادهم ةحتافلا مهريبك أرقيو تيبلا لهأ عمتجي مث

 يشتارك

 تايولحلا هذه مدقتو .سانلا روازتي مث ٠ ْرِكِلَظ يلع

 . نيرئازلل

 ةحاس يف ميقأ يلع مويل ًامخض ًالفح اندهش امك

 «ةفلؤملا فولألا هترضح يشتارك تاحاس نم

 ةوالتب حتتفا ءءودهو بيترتو ماظن لكب هيف تمحدزاو

 كلذ نع ةلفحلا فيرع نلعي دكي ملف ءميركلا نآرقلا

 ةفقاو عمتست اهمادقأ ىلع اهلك عومجلا تفقو ىتح

 دالب يأ يف ليثم هل سيل امم هللا باتك ىلإ عوشخب

 . ىرخأ ةيمالسإ

 نودشني ءارعشلا ناكف «ءارعشلاو ءابطخلا ىلاتت مث

 دحأ دارأ اذإو سوفنلا زهي ًارثؤم اليمج ًاداشنإ مهدئاصق

 فته رثن وأ رعش نم ىلتي امل هناسحتسا نع ريبعتلا

 دادزا اذإف «ةبذع ةولح ةمغنب اهلوقي (هللا ناحبس) هلوقب

 ًافتاه نيرضاحلا ىلإ ًاتفتلم نسحتسملا فقو ناسحتسالا

 فولألا كلت هبيجتف (يرديح ييرعن) : هتوص ىلعأب

 مظتنم ريدهب اهلوقت «(يلع اي) :ةيدانم دحاو توصب



 ا١اء

 ا

 انراط) 001

 يشتارك راطم يف نيلبقتسملا نيب نيمألا نسح

 فاغش سمالت ةريثم ةليمج ةقيرطب اهلوقتو «فولأو

 . .ةقرو ةسامحو ًانانحو ةفطاع عماسلا رجفتيف بلقلا

 ىلإ عمتسأ انأو تلعفنا امك اهلك يتايح يف لعفنأ ملو

 يف كلذ اندهش مث . .!يلعاي :فتهت رجانحلا كلت

 ةخرص :(يرديح ييرعنب) دوصقملاو .اهلك ناتسكابلا

 :اهانعمو (ةرعن) : لصألا ةيبرعلا ةملكلا ىهو ةيرديح

 يشتارك تحبصأ ةيدنهلا ةراقلا هبش ميسقت دعبو

 نميف ةعيشلا رجاه ذإ «ناتسكابلا يف ةعيشلل نطوم ربكأ
 يشتارك ىلإ مهنم ريثك دصقو دنهلا يملسم نم رجاه

 راميلوكو ةيوضر :يه ةديدج ءايحأ مهل تأشنف

 عمجتيو «ةتحب ةيعيش ءايحأ ةثالثلا هذس.و سودرفلاو
 ءدابآ تقايلو دابآ مظان يف ىرخأ ءايحأ يف ةعيشلا

 دابآ رديح نم نوحزانلا هنكسيو) «دابأ رديحو «شحب

 يموكحلا نيفظوملا يحو .دابأ دومحمو ؛(نكدلا
 ءرولكنيو دابآ رداهبو ءيلع دمحم يحو «ينواعتلا

 عراشو ء«دابآ دوعسو ؛«تاداسلا يحو ءراهب يلاهأو

 ءينالو ءدابادمحمو ءدابا نيسحو ءريلمو «غيرد

 ءايحأ لك يف ةقرفتم ةيعيش تاعامج كانهو «يغنروكو

 تاينيسحو دجاسم مهل مهئايحأ عيمج يفو يشتارك
 . تايعمجو

 اهنع تبتكف يشتارك ترز ١977 ماعلا رخاوأ يفو

 : يلي ام

 يشتارك راطم يف
 لوأ يف كناعلاطي ناذللا امه سانيإلاو فطللا

 مامأ كعم نايضمي مث يشتارك راطم يف اهوطخت ةوطخ

 رهاظ ىلع ةرظن ءاقلإب يفتكي يذلا كرمجلا لجر



 ع3؟

 لجر امأو ءضايبلاب

 ال يذلا تازاوجلا

 ةبرغلاب كرعشي
 نم لك مامأو ؛ةشحولاو

 يشتارك راطم يف هاقلت
 ريغو نييمسر نم
 :. يتم و

 يف كانيع علطتتو
 ةغل ىرتف راطملا باحر

 ةيناتسكابلا (ودروألا»

 يف رئانتت ةيبرعلا اهفورحب
 .باوبألا ىلعو ناردجلا

 كان هلع نول هكر

 يبرعلا ف رحلابال
 تاملكلاب لب .هدحو

 ىلعف ءةليصألا ةيبرعلا
 ةحص) ًابوتكم ىرت باب
 رخآ باب ىلعو (ةماع

 ىدحإ ىف ربغ امك ؛«(نطوت) رخآ ىلع وأ (نورفاسم)

 ١ نيل رخلاب اقناديتجلا نع هحااسوللا

 نأش نهنأش تافظوم تايتف راطملا بتاكم يفو

 ينتافط و ملا نم نه ريع نع نرش از زق نيفاظوعلا

 ىلع ةيلدتملا ةلودجملا دوسلا بئاوذلاب ىرخألا دالبلا
 ريثك روعش نم ىلدتت بئاوذلا هذه تناك امك «نهروهظ

 . تارفاس تايتف نم انيأر نمم

 اذ راطملا بتاكم ىف تايتفلا فيظوت ناك اذإو

 اتم ةيضوتلا نيطتلا سبل اذن ف إف: ةصاخب هلال
 تارفاسملا بنج ىلإ راطملا سفن يفف «ةيناتسكابلا

 هبشي امب نيبلجتي تارفاسملا وأ تاعدوملا ضعب تناك

 نع نقرتفيو هجولا ىلع يخرملا اهعقربب (ةيالملا)
 تحت ةلسرتسملا ءاضيبلا ليوارسلاب (ةيالملا) تاسبال
 . نيمدقلا ىلإ (ةيالملا)

 يشنارك

 رقبلاب ةرورجملا ةبرعلا

 ةفيرط قاوسأ

 قاوسأ يشتارك يف نسبور عراشب ردنبلا عراش طبري
 !دالبلا نم دلب يف حئاسلا دهاشي ام فارطأ نم

 ةهجاوملا ةفضلا نمو «نسبور عراش لوط ىلعف

 عراشلا ىلإ ةقلطنم قاوسألا هذه عرفتت ردنبلا عراشل

 تاجارفناب ةرات ةبعشتمو تابعشت نود ةرات ةميقتسم

 !الوط نيابتتو ةعس فلتخت

 داكت ال ىتح قيضلا اهطرش نم قاوسألا هذهو

 نم ةليوط دتمت قيضلا اذهب يهو «نينثا نم رثكأل عستت
 !رخآلا عراشلا ةفض ىلإ لوألا عراشلا ةفض

 نع عفترت بطاصم اهتيناوح ضرأ نأ اهطرش نمو
 اهباحصأ اهيلع سلجيف عافترا ضعب عراشلا ضرأ

 هب دجت امم دناسم الو دعاقم الب «نيصفرقم» وأ نيعبرتم

 !اهريغو دادغب يف ةيقارعلا قاوسألا ضعب يف ًاهيبش



 يشتارك

 لب «مهمادقأ ىلع فوقولا نوفلكتي الف ءالمعلا امأ

 توناحلا باب ىلع اصر ةصوصرم يسارك مهل نإ

 !شقانتلا نوليطيو نوشقاني اهيلع اسولج مهارتف

 مل ءاسنلا مه قاوسألا هذه ءالمع نأ تفرع اذإو

 دعاقملا دادعإ ىلع راجتلا صرح تيأر اذإ بجعت

 ةراتخملا ةعاضبلا ىلع ةديسلا ر هرق رقي نأ ىلإف .نهل
 امم يضقنيس ًاليوط ًاتقو نإف «نمثلا ىلع قفاوت نأ ىلإو

 لوط ىلع يسارك نم دب الف «ةفقاولا مادقألا هعم لكت

 !قيض ىلع ًاقيض هديزي امم ليوطلا قوسلا

 ىف لثمتت نتف تردض وه تايرتشملا'ءابسلاو

 ةدربلا ةسبال نمف لويم نم اهرباخم ربعت ام اهرهاظم

 ىلإ اهسأر نم ةأرملا للجت ىتلا ءاضيبلا ةضافضفلا

 اهدا هولإ قمل نم نييكيشم نفسو اذه اهينذك
 كلذ ريغ ىلإ «يراسلا ةسبال ىلإ «ةيقارعلا ةءابعلا هبشي
 !رصعلا اذه يف تاديسلا ءايزأ هيف نيابتت امم

 «ةيئاسن عئاضب اهلك قاوسألا هذه يف عئاضبلاو

 تحت قلأتي ميدألا بصقم ناولألا قاّرب جيسن نمف

 نأك ىتح رصبلا بلخت لاكشأب ًائلألتم ًاجاهو حيباصملا

 ىلع فصر امب ةءاضو ةنيز ىلإ لاحتسا دق قوسلا

 يهازلا جيسنلا بورض نم لابحلا ىلع قلع وأ ناردجلا

 «قناخب ىلإ جلامد ىلإ روطع ىلإ ةيذحأ ىلإ «عماللا
 ام رثكأ امو «هئانتقا ىف ءاوح ركفت نأ نكمي ام لك ىلإ

 ْ ! هئانتقا يف ركفت

 اند اذإف «ليللا يف قاوسألا هذه رمعت ام بلغأو

 .عراوشلا ترقو قاوسألا تعجهو مالظلا اجدو ىسغلا

 رونلا عطسيو قاوسألا هذه يف جيجضلا بدي كلذ دنع

 . فقسلا نم ةيلدتملا ةيوقلا حيباصملا نم ًابيجع ًاعوطس

 يف ةرشعلا غلبيل ىتح اهددع رثكي يتلا حيباصملا

 ةراضن هسكعت اقلأت توناحلا قلأتيف دحاولا توناحلا

 !ًاقرشم ائيضم ءيش لك ودبيف ةجسنألا

 تالك عماج) قوس ربعن ليللا علطم يف نحن اهو

 ةعفادتم ةمحز يف نسبور عراش ةفض نم (تكرام

 شاقن يف نصغ دقو تاسلاجلا فوفص ىلإ نيعلطتم

 تلا

 ةسلاج لك مامأو .قيمع علطت يف نقرغتساو ليوط

 يف ًادبأ رأ ملو ءلواصيو لواطي عئاب سلاج يرتشم

 نم توناح لك يف ىرأ املثم اهتيأر يتلا ايندلا تيناوح
 قمرا نارا هلع زم قرعلا ده ىف كياؤعلا هذه

 لخدم ضرع امهمف .عيبلاو ةمواسملا رمأ مهيلإ
 دعقم لك لايحو ؛دعاقملا هضرع ىلع تدتما نزخملا

 !اهرواحيو ةسلاجلا لغاشي نم

 ىف قاوسألا هذه نم ًاقوس تربع ىنأ ركذي اممو

 اذإف ءًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا تبراق دقو يناثلا مويلا راهن

 هيلإ اودغي مل هراججتب اذإو «لفقم هبش لازي ال قوسلا
 ةيداحلا ةعاسلا تزواجت املو .مهنم ليلق الإ ءدعب

 ؛«نئابزلا نم ٍلاخ هبش لظ هلك قوسلا حتتفاو ةرشع

 ديمت ةديس ال ةلطاع دعاقملا تلظو «داورلا نم ارفقم

 تاعاس نأ ىلإ راشأ امم ءاهيلع ىنثتت ةسنآ الو ءاهقوف

 تاعاس ال ليللا تاعاس ىه قاوثمألا هذه ىلع لابقإلا

 ْ !راهنلا

 تالك عماج) نم  ليللا يف لازن الو  انذفنو

 اهريغ انه ةايحلاب اذإف ردنبلا عراش ىلإ نيعلاط (تكرام

 !كانه

 تاياومارتلاو (تاشكرلاو) تارايسلا الإ انه سيلف

 زوملا ةعاب فطصا امنيب ءاهتاياغ ىلإ ليللا يف ةقلطنم

 ؛ًاكرادتم ًءادن مهزوم ىلإ نوداني متهتابرتع يمان
 قوف عضي اذه .ةخوبطملا ريغ تالوكأملا ةعاب رشتناو

 ريغو روسكملا زوجلاو رمتلا نم ةعونم ةعومجم هتبرع

 ربونصلا رخآو ءبيبزلا عضي كلذو ءروسكملا
 عيمجلا قلع دقو «لاقتربلا رخآو يناتسكابلا

 !اهعاعش بهتليو اهران زئت (تاسكوللا»

 نيراشلا ىلع اولهس دقف ركسلا بصق ةعاب امأ

 ؛مفلا اهب قيضي ال ةريغص ةروشقم ًاعطق هوعطقف مهرمأ

 اميرو مهلاقترب اورشقف لاقتربلا ةعاب ضعب مهلثم لعفو

 !عيطقتلاو رشقلا فلكتي نأ يرتشملا ىلع سيلف هوعطق

 امأ عراشلا ةفض نم ةفصرألا زواج ام ىلع هلك اذه

 جيباوبلا ةعاب ضرألا دعتقا دقف ءاهسفن ةفصرألا ىلع
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 قناخبلاو قلحلاو ةشمقألاو رئاتسلاو فشانملاو ةيتاسنلا

 ًالابح ةعابلا ضعب رشنو .لافطألا بعلو جلامدلاو

 !اهيلع مهعئاضب ارقلع

 رجاتملاف انه يرجي يذلا اذه لداع ماستقا هلعلو

 مهلاومأب راغصلا ةعابلا ءالؤهل فيصرلاو ءراجتلا رابكل

 !مهممهو مهلاماب رابكلا

 ذخألا اذهو ةكرحلا هذه لك نأ رمألا يف بيجعلاو

 نم ةدحاو ةفض يف ًاليل يرجت ءارشلاو عيبلاو ءاطعلاو

 ةفضلا امأ .نسبور عراشل ةحوانملا يه عراشلا يتفض

 فص يف ةفقاولا تارايسلا نم الإ ةيلاخف ةلباقملا

 . ليوط

 ىلإ ردنبلا عراش ضرع ليللا يف لازأ الو تعطقو

 تنكف (تاديسلا قاوسأل) حوانملاو هنم عرفتملا قوسلا

 عم نيابتي ءيش انه ةايحلا اذإف ناخ بوقعي عراش يف

 عئاب توص الإ هبوشي ال نوكس انه اذإو .كانه ةايحلا

 اذه لعلو .روشقملا نم هلاقتربب ًاحدتمم لاقتربلا

 الإ هلسري ملف حايصلا نم لقأف داورلا ةلق كردأ يلاقتربلا

 عم هتوص لخادتي نأ ءاش هلعل وأ , ةهينهلاو ةهينهلا نيب

 ةيراجلا (اشكرلا) ريده وأ ةرباعلا ةرايسلا ريفن توص

 هذه ةبون نيب ةبون هل لعجو اهتبون ةدحاو لكل كرتف

 . كلت ةبونو

 تحتو لالج توناح امأو ناخ بوقعي عراش انهو

 ءارفص ةرقب تفقو فسوي دمحم يماحملا بتكم

 («نابلا) عئاب سلجو «سبايلا شيشحلا مضقت ةطوبرم
 امو «بيجعلا (هناب) عزوي ةيلاعلا ةيبشخلا ةكدلا ىلع

 !(نابلا) غضم بجعأ

 بطاصمو «ةبلاغلا يه ةيئاسنلا عئاضبلاف انه ىتحو

 «نيطايخلا تيناوح يف ىتح ةفراعتملا يه تيناوحلا

 عدب الو «كلذ نع تَّدش (يمدكأ ةيافك) ةبتكم نكلو

 .ةجسنألا ةراجت ريغ قاروألا ةراجتف

 سبالملا نم ففختلا

 نم رحلا يف سانلا ىلع ضرفت يتلا دويقلا هذه

 ريغ يف ىتح قنعلا طابرو ةرتسلا ءادترا ةرورض

 يشنارك
 سانلاف «نويناتسكابلا اهنم للحتي دويقلا هذه تايمسرلا

 مامكألا ةريصقلا قنعلا ةحوتفملا مهناصمقب رحلا يف انه

 نوسلجيو عراوشلا يف نوريسي مهفونص فالتخا ىلع

 اهريدي يتلا عبارملا ضعب انينثتسا اذإو «بتاكملا ءارو

 يهف ًافيخس ائيش اهداور ىلع ضرفت يتلاو نويبوروأ

 ةرتسلا عزن دئاوملا ىلع سولجلا يف مهل حيبت ًالثم

 اذه انئينثتسا اذإ !قنعلا طابر عزن مهل زيجت ال نكلو

 ففختو .ةلماش ةماع ةدعاقلا تناك ههبشي ام ضعبو

 ذختاف فوصلا نم عنصي امم رحلا ءانثأ نويناتسكابلا

 مل مهنكلو «هدحو نطقلا نم ءاضيب ليوارس مهمظعم

 يتلا ةريصقلا ليوارسلا اوذختي ملف ةدعاقلا يف اوقرغي

 .نييقاسلا نع فشكت

 لقنلا طئاسو

 نع ثدحتن نلو فرطلا نم ةفرط انه لقنلا طئاسو

 وه اممو سانلا هفلأ امم ةجاردلاو سيبوتألاو ةرايسلا

 انثيدح نإ لب «ندملا نم اهريغك يشتارك يف دوجوم

 ةطساوف «ةنيابتم طئاسو نم اهبلق يف ةنيدملا هتعمج امع

 دوست لازت ال ةنس فلأ ذنم ةدئاس تناك يتلا لقنلا

 فصنلا لماعم هتجتنأ ام ثدحأ عم يشتارك عراوش

 نيهجتم راطملا انكرت نيحف «نيرشعلا نرقلا نم يناثلا
 لامجلا قيرطلا لوط ىلع اندهش ةنيدملا ىلإ ةرايسلا يف

 يف ام عمو ةريبكلا لقنلا تابرع ةخماشلا اهماسجأب رجت
 لامحألا لقني لمجلا انفرع اننأ ذإ ةأجافم نم رظنملا اذه

 يحاوضلا ودعي ال رمألا نأ انبسح دقف لاقثألا رجي الو

 لامجلا تابرع انيأر يشارك يف انرص ذنم اننكلو

 ىلإ ًابنج عراوشلا يف ريست ةمخضلا ةيطاطملا اهبيلاودب
 انه هانيأر وطخلا لقاثتم تارايسلا لمجأ عم بنج

 طسو ًاببخ ةبرعلاب ضكريو هلقاثتو هتنازر نع ىلختي
 ةروطسألا يشتارك تحم دقف اذكهو ةمحدزملا عراوشلا

 ةبرع هنم تلعجو ءارحصلا ةنيفس لمجلا نأب ةلئاقلا

 مث «قيرع يعراز دلب ناتسكابلا نأ تفرع اذإو !ةنيدملا

 ىوقي ال ةيعارز لامحأ نم لامجلا تابرع هلقنت ام تيأر



 يشتارك

 يشتارك يف ةبرعلا رجي لمجلا

 هذه نع ىنغ ال نأ تكردأ «ءلمجلا ةبرع ريغ اهلقن ىلع

 لامجلا تابرع ريغو .لقنلا لئاسو تمدقت امهم ةبرعلا

 اذإو ءريمحلا تابرع يشتارك عراوش ضعب يف دهاشت

 بيرغلا نإف «تابرعلا ريمحلا رجت نأ بيرغلاب سيل ناك
 يشتارك ريمح اهب رجت يتلا ةفخلاو ةقاشرلا هذه وه

 ريمحلا هذه نم امجح رغصأ دجت نل كنإف ءاهتابرع
 .ًاودع اهنم عرسأ الو أطاشن اهنم ىوقأ دجتت نل كنكلو

 دقف (اشكرلا) ةيرانلا تاجاردلا تايسكت كانهو

 ًادعقم امهقوف اوعنصو نيتيفلخ نيتلجع ةجاردلل اوعنص

 يشتارك يف سانلا لقن طئاسو نم اتناكف نيصخشل عستي

 . اهنم دب ال ةرورض لب نسح راكتبا اهنأ كش الو

 «يشتارك يف لقنلا طئاسو نم رخآلا وه (مارتلاو)

 مارتلاب تذخأ دق ملاعلا يف ندملا تناك اذإ نكلو

 دقف (يتوزاملا) مارتلاب تذخأ دق يشتارك نإف يئابرهكلا

 هدمي كلس الو يرجي (مارتلا) ئذأ نأ تبرغتتسا

 نأ ثبلأ مل مث ءامسلا ىلإ هدشت ةبرح الو ءابرهكلاب

 .امتاق دوسأ هلفسأ نم رجفني فيثكلا ناخدلاب ترصب

 اهرطبرو ريمحلاو لامجلا اوللذ نيذلا نإف ًاريخأو

 مل ًالاجعتسا اهب ضكرتو ًالاقرأ اهب لقرت تابرعلا ىلإ

 يه اهوطبرف رقبلا روكذ نيبو اهنيب اوواسي نأ اوسني

 ةليوطلا اهنورقب اهب ىداهتت لقنلا تابرع ىلإ ىرخألا
 ناريثلاو ريمحلاو لامجلا تناك اذإو . ةليقثلا اهماسجأو

 ليخلا ركذن نأ لوقلا ةلفان نمف مهتابرعل تللذ دق

 .اهتابرعو

 ةماعلا قئادحلا

 ةريجش ةيشوشعم ةماع قئادح دلبلا اذه يف انه

 ءالؤهو «يلايللاو لاصآلا يف روهمجلا اهب عتمتسي

 هذه ىف نودجي لزانملا قئادح نم اومرح نيذلا ء هرقفلا



 ءاك

 هيلإ حيرتست ام ةعساولا تاحاسلاو ةبحرلا قئادحلا

 ليصألا يف مهارتف مهسوفن هيف حورتستو مهموسج
 رضخألا اهجرم نودعتقيو ةيرجحلا اهدعاقم نرمساقتي

 اهترضخ قوف ليوط قيمع مون يف مهضعب بيغي امنيب

 نيللا مهشيع يف ءالؤه فرعي نأ تاهيهو «ةقيقرلا ةنيللا
 يمانلا اهبشع ريغ يفو قئادحلا هذه ريغ يف ةقرلاو

 . ريضنلا

 نيح ًاعنص قئادحلا هذه اوؤشنأ نيذلا نسحأ مكو

 لضفأ نم تناكف ةيهاز ءارضخ ةئيدملا بلق ىف اهوماقأ

 تناك مث «ةحداكلا ةيبعشلا تاقبطلل ريخ نم هودأ ام

 .هترارحل ةلدعم وجلل ةفطلم فيرولا اهلظب

 عراوشلا

 نم عراوش يشتارك يف نإف قئادحلا هذه ادعو

 ةفيظن ةبيحر يهف .عراوش نم ندملا فرعت ام نسحأ

 عاستا ىلع ًاديعب اهدادتما يف يضمت ءارجش ةميقتسم

 يف ةياغلا غلبي اهضعب نإ لب «ءميظنت نسحو ةراضنو

 .هلوطو هضرع يف ايلاثم دعيو قنورلا

 ثيدح نيهجو تاذ ةيقرشلا ندملا لكك ىشتاركو

 .نيابت يأ ًانيابت اهاهجو نيابتي ندملا كلت لككو ميدقو

 فئاكتت يتلا ةقيضلا ةقزألا موقت عراوشلا كلت عمف

 يف ةنيب ًالاثمأ هل فرعن امم اهبورد قصالتتو اهلزانم
 !ةريثكلا ةيبرعلا انندم

 قاوسألا يف

 فورحلا لعف ىرت يشتارك قاوسأ يف لوجن امل
 يف كنأ هعم كيلإ ليخي امم ةيدروألا ةغللا يف ةيبرعلا

 ريغصلاو اهنم ريبكلا تاتفاللا هذهف «ةتحب ةيبرع قاوسأ

 امف ًادش اهيلإ كرصب دشي ًازاربإ ةيبرعلا فورحلا تزربأ
 ةيدروألا نيتغللا نم جيزملا اذه نيبتت نأ ثبلت

 ةغللا هيف تدبف يبرعلا فرحلاب بتك دقو ةيزيلكنإلاو

 !ةمشهم ةمطحم ةيزيلكنإلا

 ةروص اهيف دجاو كنإف مالعألا ءامسأ دعت مل اذإو

 يشتارك
 سانلا ءامسأ تماد ام يبرع قوس يأ يف هدجت امع

 نيح نكلو «يبرع دلب لك يفو يشتارك يف ةدحاو

 اهيلع طخ ةزراب ةتفال ةريبكلا تاتفاللا نيب نمو

 كلابب رطخي نأ نكمي اذامو (تنعاشألا راد) مالكلا اذه

 عنصت يتلا رادلا يهأ ؟هذه (تعاشألا راد) نوكت نأ

 نأ نكمم اذهأ ؟!سانلا يف ثبت مث تاعاشإلا اهيف

 بهو !؟مصاوعلا نم ةمصاع يف ةلقتسم ًاراد تاعاشإلل

 نأ اهباحصأ ةحلصم نم لهف ةلقتسم ًاراد اهل نأ

 يف نإف عقاولا يفو !ىربكلا ةتفاللا هذه لثمب اهوحضفي

 نكلو «تاعاشإلل اراد ال ارود سانلا دالب نم دلب لك

 فيكف اهدوجوب فرتعي نم دالبلا كلت نم دلب يف سيل
 1 نيوتعلا اذه هربنا كن

 ردابتي نأ نكمي امب (ةعاشإلل) رادلا هذه تسيل ال

 (رشنلاب) هتيمست ىلع انحلطصا امل راد اهنأ «.كنهذ ىلإ

 مهف ةيبرعلا دالبلا يف اهلاثمأ رودلا لكك رشنلل راد يهف

 الو (رشنلا) ةملك انرتخا نحنو (ةعاشإلا) ةملك اوراتخا

 «باوصلا ىلإ برقألا وه انرايتخا نأ يعدن نأ عيطتسن

 ءاوس ةضحم ةيبرع هذه (تعاشألا راد) تناك اذإو

 تنأف ةديحولا ةيبرعلا يه تسيلف اهتاملك وأ اهفورحب
 ىنغلا دبع ديعس دمحم) تاتفاللا ىدحإ ىلع ًالثم أرقت

 افلا تايوتا دنا تابت نلع ا رقتوب ء(وطق رجات
 مالعألا ءامسأ نمو ؛(ىليل قشع) ةضورعملا ةياورلل

 عاجش «نيدلا مالسإ هللا ةمظع ءامسأ رظنلا تفلت يتلا

 .نيدلا

 وهو (هناخاود) اهيلع نوقلطي مهنإف تايلديصلا امأ

 ةيسرافلا تماد ام كلذ يف عدب الو « يسراف يبرع مالك

 تيأر دقو «ةيدروألا ةغللا يف دفاورلا مهأ نم ةيبرعلاو

 (ناخاود يمؤق) :مسالا اذه لمحت تايلديصلا ىدحإ

 تادايعلا نومسي مهف كلذكو «ةيموقلا ةيلديصلا يأ

 نأ ىلع .(هناخافش) مساب تافصوتسملا وأ ةيبطلا

 (بطم) ةملك اهيلع قلطيف ناكم مسا اهل قتشي مهضعب

 . قاقتشالا يف قيرع يبرع بولسأ ىرت امك وهو



 ءالبرك

 ءالبرك
 ىكاش

 ةبضهلل ةيقرشلا ةفاحلا ىلع ءالبرك ةظفاحم عقت

 لامشلا نم اهدحي .دادغب برغ بونجو ةيوارحصلا

 قرشلا نمو ةلحلا ةظفاحم نم ءزجو يدامرلا ةظفاحم

 نم ءزجو فجنلا ةظفاحم بونجلا نمو ةلحلا ةظفاحم

 . يدامرلا ةظفاحم

 . عبرم رتموليك (2075) ءالبرك ةحاسم غلبت

 اهنأو ميدق ءالبرك خيرات نأ نيثحابلا نم مسق ىري

 ىلع ةعقاولا نيرهنلا جوسط ندم تاهمأ نم تناك

 اهضرأ ىلعو (ميدقلا تارفلا)» سابوك الاب رهن فافض

 اهنم ءامسأ ةدع ءالبركلو ءةالصلاو ةدابعلل دبعم

 فطلاو سيونلاو ةيرامو ارومعو ىونينو ةيرخافلا

 . ةيرضاغلاو

 فطلا ةعقاو نم اهتناكمو اهترهش ءالبرك ذخأتو

 اهيف دهشتسا ىتلا ةدلاخلا ةكرعملا كلت (ه١51) ةنس

 تدغ ثيح :هياطنيصاو هقيب لهو كل نيسحلا مامإلا

 مالسإلا خيرات يف ةميظع لوحت ةطقن ءالبرك

 :.قنيملسملاو

 ةفلؤم ةريغص ةبصق ءالبرك تناك (م1801) ماع يف

 فعسو نبللا نم طيسب روسب ةروسم فارطأ ةثالث نم

 اومدهو نييباهولا موجهل تضرعت ثيح ليخنلا عوذجو
 نم ةينيسحلا ةرضحلا يف ام اوبهنو نيترضحلا ناكرأ

 تناك (م18715) ماع يف «ةنيمث تارهوجمو سئافن

 نكت مل يتلاو ةينامثعلا ةلودلل ةاداعملا حورب عشت ءالبرك

 ةفينع ةروث تدهشو ؛ةمات ةرطيس ءالبرك ىلع رطيست
 نييعت دنعو (م18717-م0٠187) ةنس يف نيينامثعلا دض

 -14859) ةرتف لالخ قارعلا ىلع ايلاو اشاب تحدم

 يرادإ ماظن وهو ةديدجلا ةيالولا ماظن قبط (م 81

 .دادغب ةيالول أعبات (ءاول) اقجنس ءالبرك تحبصأ

 ةروث يف رزاب رود اهئاملعو ءالبرك يلاهأل ناكو

 .ما1
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 ةئغ نيسحلا مامإلا دقرم اهيف ةدوجوملا دقارملا

 ديزي نب رحلاو ةلئقع سابعلا لضفلا يبأ دقرمو

 نب دمحأ ديسلاو رفعج نب هللا دبع نب نوعو يحايرلا

 . مشاه

 ,ضيخألا رصق اهنم ةيرثأ عقاوم ءالبرك يف دجوت

 ناخو يبرغلا بونجلا ىلإ (ملكد )٠ دعب ىلع عقي يذلا
 ةفاسملا عبر يف عقي هنأل (عبرلا ناخب فرعيو) ةليخنلا

 ةحارل اصصخم ناكلا اذه ناكو: :فجنلاو البرك وون

 رصقو «ءالبرك ةرايز نودصقي نيذلا نيرفاسملاو راوزلا

 لودجلا ةيحانو ةينيسحلا ةيحان نمو ةيدنهلا ءاضقو رمتلا
 . يبرغلا

 دمتعي ةسدقملا ةنيدملا هذهل يداصتقالا بناجلا

 . ًايناث ةحايسلاو ةعانصلاو ًالوأ ةعارزلا ىلع ساسألاب

 رمتلاو تايضمحلاو هكاوفلا ةعارزب ءالبرك رهتشت

 ىلإ ةفاضإ «ةلخن ينويلم اهيف ليخنلا ددع غلب ثيح
 .ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا ةعارز

 دجوي ثيح ةيئاذغلا داوملا ةعانص كانه ةعانصلا

 غبتلاو تابورشملا ةعانصو ةيئاذغلا داوملا بيلعتل لمعم

 ةنيدم دعت .بشخلاو قرولا ةعانصو «جيسنلاو لزغلاو

 خيراتلا يف ةروهشملاو ىربكلا ةينيدلا ندملا نم ءالبرك

 ءالبرك لعجل زراب رود (ه١5) ةنس فطلا ةعقاول ناكو

 هذهب ًاطبترم اهخيرأت لظو ةيحضنلاو ءادفلا ةنيدم

 حسم اودارأ نيذلا هترمزو مادص ءيجم ىتح ةيحضتلا

 ةروث نم هتدمتسا ءيش لك اهودقفيل ةنيدملا هذه رييغتو

 مغر اوعاطتسا ام مهنكلو ةئكقع نيسحلا هللا دبع يبأ

 م991١ ماع نم ةينابعشلا ةضافتنالا يفف «هولعف ام لك

 كلذ ىدأ امم «ءفرشم يلوطب فقوم ةنيدملا هذهل ناك

 ثيح نييثعبلا ةرمز لبق نم رامدلا ىلإ اهضرعت ىلإ
 لضفلا يبأ ةبقو هان نيسحلا مامإلا ةبق اوفصق

 . خيراوصلاو ةيعفدملاب 292 سابعلا
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 ءالبرك يف نيتضورلا نيب ةحاسلا
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 :ءالبرك ةنيدمل ةيخيرأتلا روذجلا أ

 لصأ ىلإ ةنيدملا نيخرؤملاو نيثحابلا ضعب عجري
 بكرملا اهمسا لالخ نم كلذل اريسفت نومدقيو « يلباب

 تناكو .ةيلباب ىرق ةعومجم ينعتو [لباب روك] نم

 يلبابلا ظفللا بسح [البرك] ةيرضاغلاو ىونين لمشت

 .سيواونلاو

 ءالؤه دمتعيو يروشآ لصأ ىلإ نورخآ اهديعيو

 نيتملك نم بكرم وهو ًاضيأ مسالا ىلع مهريسفت يف
 هيلعو [ةهلالا] ينعتو [الليإ]و [مرح] ينعتو [برك]
 .[ةهلالا مرح] اهنإف

 نكس نع ةيرثألا تابيقنتلاو تايرفحلا ترفسأ امك

 رصعلا يف ةنيدملا نم ةبيرقلا راطلا فوهك يف ناسنإلا
 ْ ىلع قالا ةقالث نق يرجسلا

 لبق تدجو ةنيدملاف كاذو اذه نع رظنلا ضغبو

 ءالبرك] يهف تقولا رورمب ءامسأ ةدع تلمحو خيرأتلا

 «تارفلا ءئيىطاش «ةرومع ,«ىونين «ةيرضاغلا .فطلا

 .[رئاحلاو «نيسحلا دهشم «تارفلا فط

 :ةحاسملاو سوفنلا - ب

 ١188 ءاصحإ بسح ةنيدملا سوفن ددع غلبي

 05١[ ,.865]اهتحاسم غلبتو .ةمسن [506 2.585]

 نيتاسب تاهج ثالث نمو اهمظعم يطغت «عبرم رتموليك
 ءارحصلا دتمت برغلا نمو ليخنلا راجشأو ةهكافلا

 يف بصي يذلا ةينيسحلا رهن ةنيدملا يقسي .ةيبرغلا

 بونج عقت ةئيدملاو . برغلا ةهج نم [سبد وبأ] ةريحب
 .ملك ]٠١5[ غلبت ةفاسم اهنع دعبتو دادغب يبرغ

 ددع زواجت جيلخلا برح لالخ فصقلا ءانثأ

 قارعلا ناكس هجوتل ةجيتن ةمسن نويلملا ةنيدملا ناكس

 اهنأل ؛ةنينأمطلاو نمألل ًابلط قطانملا فلتخم نم اهيلإ
 ىلع ءافلحلا ؤرجي ملو ةنمآلا قطانملا نم ربتعت تناك

 اميف اهب مكاحلا يتيركتلا ماظنلا هلعف ام سكعب ءاهفصق

 .دكعب

 :ةنيدملل ةيناكسلا ةبيكرتلا - ج

 لبيهأ ىلإ ييبيثت يتلا ةذاتلا رسأ لثفتت

 عمتجملا نم عسوألاو مهألا بناجلا هلكت تيبلا

 ةيبرعلا رئاشعلاو رسألا مهو ةداسلا ريغ كانهو يئالبركلا

 ةنيدملاب ةطيحملا لئابقلاو رئاشعلا نم فيرلا ناكس مث
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 نوميقملا يتأي مث .اهناكس عم رشابم سامت يفو
 . يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم راوزلاو بناجألا

 : ةظفاحملل يرادإلا ميظنتلا د

 ةثالث نم يرادإ ميسقت رخآ بسح ةنيدملا فلأتت

 ءاضق «ءالبرك ءاضق] يه ةيضقألاو . حاون عبرأو ةيضقأ

 ةينيسحلا] يهف يحاونلا امأ .[رمتلا نيع ءاضقو ةيدنهلا

 اتيحان عبتتو ءالبرك ءاضق ناعبتتو [يحايرلا رحلاو

 .ةيدنهلا ءاضق [يبرغلا لوادجلاو تاريخلا]

 : ةيراضحلا ملاعملا  ه

 راربألا ةمئألا دقارمو ةسدقملا تابتعلا ربتعت

 هيخأو لقيت نيسحلا ءادهشلا ديس دقرم ةصاخو
 ةينيدلا ةيراضحلا ملاعملا مهأ نم ةلت سابعلا

 ةينيدلا سرادملا كانه مث «ةنيدملا يف ةيساسألا

 وهف ةيحايسلاو ةيرثألا ملاعملا مهأ امأ .تاينيسحلاو

 راطلا فوهكو ءارحصلا فارطأ ىلع رضيخألا رصق

 ةيندعملا هايملا نويع ةرفوب زيمتت يتلا رمتلا نيعو
 ًاضيأ كانهو . ةيدلجلا ضارمألا فلتخم جالعل ةحلاصلا
 .ةزارزلا ةريحب

 : ةنيدملا داصتقا و

 دوجو ىلع ًاساسأو ًءادتبا ءالبرك داصتقا دمتعا

 امل كلذ الولف ءراهطألا ةمئألا دقارمو ةسدقملا تابتعلا

 مغرف .ةزيمملا ةيمهألا هذه تلتحا املو ةنيدملا تماق

 ْنَم لبق نم اهل دوصقملا لامهإلاو يعيبطلا ريغ لماعتلا
 يتيركتلا ماظنلا فاو قا رعلا ىف قلبا ىلع اريتاظ

 اهناكسب تعفد أمهم ازكرم اهنوك ةنيدملا نأ الإ «نهارلا
 اهداصتقا لعج يف اوحجن لب ًايداصتقا مهسفنأ اوفيكي نأ

 ىلع كلذ ىف اودمتعاو .ةديدع بقح ىفارهدزم

 ْ : ةيلاعلا عورفلا

 دايعألاو ةسدقملا تابتعلا ةرايز مساوم رامثتسا ١

 دتمتو ةريثك ىهو ةماهلا ةيخيراتلاو ةيئيدلا ثادحألاو

 ْ .ًابيرقت ةنسلا مايأ ىلع

 هجراخو قارعلا لخاد نم نومداقلا راوزلاف

 ةنيدملا داصتقا كيرحتل ًارمتسمو ًامهم ًالماع نولكشي
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 دانصتقا نإ :كوقلا :ىسكجي كلدلو ءاهيئاكس عيعمو

 . تل ةسالا لا هر كانسلا وعر ادج طبترم ءاليرك

 :هيلع يه امك ءالبرك يف لاحلا نكت مل كلذ نودبو

 ةعانص نآلا هيلع قلطي داصتقالا نم عرفلا اذه نأ ًاملع

 .رصاعملا موهفملا يف ةحايسلا

 ١ - ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا :

 رومتلا نيتاسب ةصاخو اهنيتاسب ةرفوب ةنيدملا زيمتت

 «بوصتلا نياتح ىلإ تاواويهتلاو ةنلعشملا هكاوفلاو
 ًارظن قارعلا يف ةيعارزلا قطانملا مهأ نم دعت يهو

 .اههايم ةرفوو ةبصخلاو ةحلاصلا اهبترتل

 تاعانصلا بناج ىلإ اهيف تاعانصلا مهأ امأ

 برتلاو ةيساحنلا ةصاخو ةيرولكلفلاو ةيوديلا ةيفرحلا
 ةعانصل [تاراّربلا] كانهف «ةالصلا حبسو ةينيسحلا

 يف ةميدقو ةمهم ةعانص يهو (رمتلا لسع) سبدلا

 يتلا اهنم ةيئاسنلا ةصاخو ةيذحألا ةعانص مث . ةنيدملا

 بناج ىلإ لماكلاب ةرصبلاو ءالبرك يقوس يطغت تناك

 . يارسلا قوس ةصاخو دادغب قوس نم مهم

 لمعمو غامشيلل رخآو بيلعتلل لمعم ثدحتسا مث

 ةعانصو ةرهدزملا قوباطلا ةعانص ىسنن الو .نابلألل

 . .دولجلا ةغابد كلذكو «نولملا ججزملا ديمرقلا

 : يفاقثلاو يركفلا بناجلا - ز

 مادعناو اهمجح رغصو ةنيدملا ةيسدقل رظنلاب

 ءاهريغو حراسملاو امنيسلاك ةثيدحلا هيفرتلا لئاسو
 هرقلا تناكو ةماعلاو ةصاخملا تابتكملا ترهدزا دقف

 ةنيدملا ءانبأل ةيساسألا ةليسولا يه عبتتلاو ثحبلاو ةء

 يف بتكلا ةعابطل ةديدع عباطم تماق كلذلو

 . ةنيدملا

 اهتلخد يتلا قارعلا ندم ىلوأ نم ءالبرك ربتعتو
 ىف قارعلا لخدت ةيرجح ةعبطم لوأ تناكف ةعابطلا

 نلمس :[م18057] [ةيرجه 1١ا/9] ماع ءالبرك

 دادغب امأ . لصوملا ةنيدم ىلإ ىرخأ ةعبطم ةنسلا سفن

 عبرأ دعب يأ [م14170] ماع ةيرجح ةعبطم لوأ اهتلخدف

 . لصوملاو ءالبرك اهلوخد نم تاونس



 ىتح ةنيدملا يف عباطملا ددع ديازت رمتسا اذكهو

 . ةينامث اهددع لصو

 ةيموي ةيلحم فحص عبس ءالبرك يف ردصت تناكو

 فصن ةيداصتقا ةدحاوو ةيسايسو ةيبدأ نيب ةيعوبسأو

 ةيملع ةلجمو ةيرهش ةيوبرت ةيبدأ تالجم ثالثو ةيرهش

 نآلا اهنم قبي مل ةيرهش ةينيد تارشن عبرأو ةدحاو ةينيد
 . ءيش يأ

 :ةيسايسلا بناوجلا -ه

 عيمج يف ةمهاسملا يف ةقابسلا ءالبرك تناك

 ىف تلصح ىتلا تاروثلاو تاضافتنالاو تاكرحلا

 دن ةويجسل هيون ندا ناجطلاو) مالا ةيراقبلل نول
 ةروث ةرارش نأو .رضاحلا تقولا ىتحو © لوسرلا

 رقم تناك ىتلا ةنيدملا هذه نم تماق ةكرابملا نيرشعلا

 محب ةاكايبلاف «ةروثلا ةمصاعو نيرشعلا ةروث ةدايق

 رواحتلل قارعلا ءاحنأ فلتخم نم ةروثلا تالاجر عيمج

 ىواتفبو اهب ةدوعلاو ةمزاللا تار هرقلا ذاختاو رواشتلاو

 زاجنإو لالتحالا ةمواقمل ةيعرشلا مالعألا ءاملعلا

 تعضو يتلا يه ةكرابملا نيرشعلا ةروثو .لالقتسالا

 ةرم لوألو ءالبرك يفو «يقارعلا نايكلل ساسألا رجح
 رّمم قوف يبرعلا يقارعلا ملعلا راوثلا عفر قارعلا يف
 :هلالموي ليفو ةروكلا ةموكح

 املعلا يرظنا يموق البرك اي كارشب

 امستبمو ًاقافخ كعوبر ىلع

 يجهتباو لاطهلا كعمد يفكفكو

 امكح دق ناطحق ينبدنب نإف

 رفعج يرون

 ءالبرك

 تت

 ٠١65 ةفاسمب دادغب برغ بونج ءالبرك عقت

 ةيناويدلاو ةلحلاو دادغب تاظفاحمب طبترتو تارتموليك

 ةامسملا ةطفاحملا زكرم يه ءالبركو .ةدبعم قرطب
 ةيرادإلا تاميسقتلا نيب مكوك ةظفاحم) اهمساب

 ءالبرك

 ىطسولا قارعلا تاظفاحم نم ةظفاحملا هذهو . ةيقارعلا

 ىلإ عقتو برغلاو لامشلا نم يدامرلا ةظفاحم اهب طيحي
 ةظفاحم بونجلا نم اهدحيو ةلحلا ةظفاحم اهنم قرشلا

 (50560) غلبت ءالبرك ةظفاحم ةحاسمو .ةيناويدلا

 .اعبرم ًارتموليك

 نم عرفتي يذلا ةينيسحلا رهن ىلع ءالبرك عقتو
 ةهج نم ةنيدملا لخديو ةيدنهلا ةدس مدقم يف تارفلا

 ةهج يف سبد يبأ ةريحب يف بصي مث يقرشلا لامشلا

 .برغلا

 عومجم يفو ءاهنيتاسب ةفاثكب ةنيدملا هذه تزاتما
 ديزي امو ةرمثم ةرجش فلأ (500) زهاني ام ةظفاحملا

 اهيف عرزتو ةلخن فلأ نيعبسو ةئامنامثو نينويلم ىلع
 نم ةيناويح ةورث ةظفاحملا يفو ةديج ريداقمب ةطنحلا

 راقبألا نمو «سأر فلأ )١55( ب ردقت زعاملاو مانغألا

 . سأر فالآ ةرشع

 نوئفلاو تاعانصلا نم ددعب ءالبرك ترهتشاو

 نولملا يناشاقلاو كيماريسلا ةعانصك ةقيقدلا ةيبعشلا

 ساحنلا ىلع شقنلا ةعانصو ةليمجلا روصلاب شوقنملا

 يقتري ام جذامنلا نم اوجرخأف نويئالبركلا اهيف عرب يتلا
 . ةلماكتملا ةينفلا تاحوللا فاصم ىلإ

 عفتري يتلا ةميدقلا ةيقارعلا ندملا نم ءالبرك ربتعتو

 ينعي اهمسا نأ ركذ ثيح يلبابلا دهعلا ىلإ اهخيرأت
 نم قتشم اهمسا نأ ضعبلا بهذ كلذكو (ةهلآلا برق)

 ةيلباب ىرق ةعومجم نع ةرابع يه يتلا (لباب روك) ةملك

 .رئاحلاو سيواونلاو ةيرضاغلاو ىونين اهنم ةميدق

 مد اهيلع قيرأ يتلا اهتبرت ةيسدقب ءالبرك ةنيدم رهتشتو
 اهيف دهشتسا يتلا فطلا ةعقاو يف ِةيَه لوسرلا طبس

 رشاعلا يف هلكت هبحصو هتيب لآو كك نيسحلا مامإلا
 نأو .(380)ةيرجه 5١ ةنس مارحلا مرحم نم

 هيخأو نيسحلا تافر نامضت نيتللا نيتفيرشلا نيتضورلا

 ةيبرعلا ةزايزلا نونف نم هنايوحت امو نكت سابعلا
 رداونو تارهوجمو اياذه نم نامضت امو ةيمالسإلا

 ًاطحم ةسدقملا ةنيدملا هذه نم تلعج تاشورفملا



 ةيسابعلاو ةينيسحلا ناتضورلا رهظتو ١1917١ ماع ءالبرك ةنيدمل ماع رظنم

 نم ةيمالسإلاو ةيبرعلا دوفولاو راوزلاو نيملسملا راظنأل

 مالسلا هيلع نيسحلا ربق

 تابتعلا يقاب نع ظلت نيسحلا حيرض زاتمي

 ةفرخزملا ةليمجلا هنيواوأ ةرثكو هنحص ةعسب ةسدقملا
 ةرشع هلو ًارتم 5 هضرعو ًارتم 45 نحصلا لوط غلبيو

 فرعت باوبألا هذهو باذجلا ىشاكلاب ةنيزم باوبأ

 يضاق بابو يزاريشلا ةمالعلا بابو ةلبقلا بايب
 تاز ةماركلا بابو ةئَقَع ربكألا ىلع بابو تاجاحلا

 سأر بابو ةيبنيزلا بابو ناظلسلا بابو يرصانلا

 هذه نم باب لكلو ةردسلا بابو ظلك نيسحلا
 ةضورلاب طيحيو عيدبلا ءاسفيسفلاب دوقعم قاط باوبألا

 اهتاردج تنيز ةرجح ناويإ لك يف اناويإ 15 ةرهطملا
 رجحلا هذه تدعأ دقو دادس جراخلاو لخادلا نم

 رخآلا ضعبلا دعأ امك مهسورد ملعلا بالط اهب ىقلتيل

 . نيدلا لاجرو ءاملعلا رابكو كولملاو نيطالسلل رباقم

 دهشملا طالب طسوتي ثيح نيتم خماش ءانب ماقملاو

 يذلا ةلبقلا باب اهرهشأ باوبأ ةدع هلو ربقلا ءانب رهاطلا

 ةاشغملا هناويإ راجحأ ىلإ ةبسن بهذلا بابي فرعي

 هب يهتني بهذلا ناويإ باب نم لخادلاو ةضفلاو بهذلاب

 قرشلا نم رهطملا مرحلاب طيحي قاور ىلإ فاطملا

 رهاظم نب بيبح ديهشلا ربق هنيمي نع دجيو بونجلاو
 لوحو .فطلا ةعقاو يف ةداهشلا لان يذلا يدسألا

 نم ةعيدب شوقن هنيزت ليمج قاور ةسدقملا ةرضحلا

 يه نحصلا ىلإ يدؤت باوبأ ةعبس قاورلا اذهلو ايارملا

 نامزلا بحاص بابو ةلبقلا بابو رهاظم نب بيبح باب

 ديس بابو ةماركلا بابو ةِكقَع ربكألا يلع بابو
 ةينامث قاورللو نيسحلا سأر بابو تاجبلا ميهاربإ

 بابو ةلبقلا باب يه ةرهطملا ةرضحلا ىلإ يدؤت باوبأ
 نب بيبح بابو ةماركلا بايب نافرعي نابابو ربكألا يلع
 كانهو . ةريبك تايصخشل نفادم قاورلا اذه يفو رهاظم

 ثادجأ مض ةلثكلت ربكألا يلع باب نيمي ىلإ قودنص
 .ءاملعلا نم ددع

 اهعامترا غلبي ةقهاش ةبق ةينيسحلا ةضورلا ولعتو
 بهذلاب اهالعأ ىلإ اهلفسأ نم ةاشغم يهو ًارتم

 اهيبنج ىلع عفترت ًاكابش ١١ لفسألا يف اهطيحيو زيربإلا
 ىلجتتو صلاخلا بهذلاب ناتوسكم ناتقهاش ناتنذأم

 ةرضحلا طسو يفو .اهنونف ىهبأب ةيمالسإلا ةزايرلا اهيف
 نم قردنص هيلع عضو دقو فيرشلا ربقلا ةرهطملا



 جراخلا نم ةينيسحلا ةضورلا

 نم قودنص هب طيحي جاعلاو ءانيملاب معطم ماخرلا

 ءانيملاو بهذلاب مّعطم يضف كابش هب طيحيو جاجزلا

 .ةفرخزم ةيبهذ حئافص هولعت امك

 ًالصفم ينيسحلا دهشملا ةرامع خيرات انركذ دقو

 . لئكظ نيسحلا ةريس يف يناثلا ءزجلا يف

 كغ نيسحلا ربق ةرايز

 نأ يربطلا اهركذ يتلا فنخم يبأ ةياور نم ذخؤي

 ناك .هنفد دعب ةئ2 نيسحلا ربق راز نم لوأ

 ينب رصق لزني ناك يذلا وهو يفعجلا رحلا نب هللا دبع
 5 «قارعلا ىلإ ئن محلا ويتم تع ننام

 دعب مدن مث «رذتعاف هعم جورخلا ىلع كت نيسحلا
 .هرصن نوكي ال نأ ىلع ًاديدش ًامدن ةئ2 نيسحلا لتق

 كلذ دعب تعباتت دق ةيدرفلا تارايزلا نأ دب الو

 دبع نب رباج ةرايز ىلإ الإ نوخرؤملا ريشي الو ءارس

 اهب ماق يتلا ةيعامجلا ةرايزلا تناك مث «يراصنألا هللا

 .18 ةنس لوألا عيبر نم سداسلا يف نوباوتلا

 قارع) هياتك يف يدنهلا ناخ يلع دساريم ىوريو
 امل راهتسلا د مس نيج اب ىلع مان حاس ناو

 ىلإ رتشألا ميهاربإ نب دمحم لسرأ رمألا هل بتتسا
 ربق ىلع هئانبب رمأ يذلا ءانبلا ةداشإ ىلع فرشيل ءالبرك

 نيدفاولا ءاويإل ًادجسم هلوح ذختيو 8 نيسحلا

 .56 ماع رخاوأ مت دق ءانبلا كلذ نأو «ةرايزلل

 رسحناو راتخملا اهيف داس يتلا ةرتفلا نأ كش الو

 نومحدزي فولألا تدهش قارعلا نع نييومألا ذوفن

 ىلإ نييومألا ذوفن داع املو .نيح لك يف ربقلا ةرايزل
 صقيو .ًارس ثدحت ربقلل ةرايزلا تناك هدهع قباس

 نوروزي اولظ نيفورعملا نم نيريثكلا نأ نوخرؤملا
 ةمادق نب ةدئاز لثم ىلوألا ةئاملا رخاوأ ىتح ربقلا

 يلحلا بوبحم نب نسحو ىشعألا نارهم نب ناميلسو



 ءالبرك

 .رعاشلا قيمع نب ةبقعو يلامثلا ةزمح يبأو

 ًاللست نوللستي اوناك مهنأ نيرئازلا رابخأ نم مهفيو
 سارحلا نأو .«كلذب نيرهاجتم ريغ «ربقلا ةرايز ىلإ
 .مهنوبقاعيو مهنوعنميو نيمداقلا نوبقاري اوناك دونجلاو

 مل اذكهو .ًاليل ربقلا ىلإ نورئازلا لصي ناك ام رثكأو
 تحبصأ الو يرجهلا لوألا نرقلا يف ءالبرك رمعت

 نيبغارلا نأل طيسبلا قباسلا اهنارمع ىلع تلظ لب ةنيدم

 اونوكي مل ةمئادلا ةماقإلاو اهيف لزانملا دييشت يف

 . كلذ ىلع نوؤرجي

 يف امأ .لاونملا اذه ىلع يومألا رصعلا ىضقناو

 ءافلخلا فالتخاب فلتخي لاحلا ناك دقف يسابعلا رصعلا

 ربق مدهب رمأ لكوتملا نأ ىسنن الو .مهتريس نسحو
 لدتسي هرابخأ نمو نيرئازلا ىلع ددشو ٌمِمَِع نيسحلا

 سانلا اهيف يقتلي ةماع تحبصأ دق تناك ربقلا ةرايز نأ

 «هيبأ سكع ىلع رصتنملا هنبا ناكو .ناكم لك نم

 نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع همجهت هيبأ نم هوؤسي ناكو
 هرمآت بابسأ نم كلذ ناك امبرو « لكَ بلاط يبأ
 ىلع هدقح يف كلس لكوتملا نأل هلتقو هيلع

 ىلوتو لكوتملا لتقف املو لبسلا طحأ هلكت يلع
 اوراصو ءادارفأو تاعامج ةرايزلل سانلا داع رصتنملا

 . ةديدجلا رودلا اهيف نونبيو ءالبرك نونكسي

 ءاليرك ريوطت

 ةرايزلا رمأ ذخأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنمو

 ىلوتساو عبارلا نرقلا ءاج ىتح مدقتلاب ءالبركو زكرتلاب
 ديدج دهع ةيادب كلذ ناكف «قارعلا ىلع نويهيوبلا

 ربقلا ءانب اوددج  ةعيش مهو  نييهيوبلا نأ ذإ ءالبركل
 ءالبركو فجنلا يف تاماقملا عيمجب مهتيانع اوفرصو

 ”ا/٠١٠ ةنس يهيوبلا ةلودلا دضع اهراز دقو اهريغو

 ربقلا رواج نم ددع ناكو ناكسلاب ةرماع ةدلب تناكو

 نيفلأ ىلع ديزي ةصاخ اهيف نييولعلا نم دهعلا كلذ يف

 لاومألا مهحنمو ةلودلا دضع مهمركأف ناسنإ يتئامو

 . اياطعلاو

 ديفح باجملا ميهاريإ وه اهنكس يولع لوأو

 تفر

 دودح يف اهءاج دقو , ه2 رفعج نب ىسوم مامإلا

 .اهل ءارمألاو كولملا ةرايز تلاوت امك 278417 ةنس

 ةنس يف هنأ يزوجلا نبا طبس هاور امم لدتسيو

 يذلا اذهك ةلماك لفاوق نولكشي نورئازلا ناك 5

 ىلإ (مق) ةنيدم نم ةمداق ةرئاز لفاوق لوصو نع هيوري
 لفاوقلا نع يوري يذلاكو ءالبرك ىلإ اهقيرط يف دادغب
 ةينس دادغب دوفوب تقتلا يتلا 557 ةنس ةمداقلا ىرخألا

 .ءالبرك ىلإ عيمجلا بهذو ةيعيشو

 يف هنأ ًالثم أرقنو روصعلا يلاوتب لاحلا اذه رمتسيو

 ةرايز ىلإ ددع مهل ىصحب ال ريثك قلخ- ىضم 674 ةنس
 دق تناك ءالبرك نأ كش الو 27 ةنئض نيسحلا ربق
 .ةرهاز ةرماع ةنيدم كاذموي تحبصأ

 :22 سابعلا ربق

 دعب ىلع ءالبرك ةنيدم يف 2 سابعلا ربق عقي
 ةلئ2 نيسحلا هيخأ ربقل ةيلامشلا ةهجلا يف ًارتم ٠

 دييشت ىلوت نم لك ةقيرشلا ةضورلا حرص دييشت ىلوتو
 ءارمأو كولم نم ةبقاعتملا راودألا يف ةينيسحلا ةضورلا

 . حالصإ لاجرو

 رتم )477١ نحصلا اهيف امب ةضورلا ةحاسم غلبت

 فرغ ةدع فيرشلا نحصلا بناوج يف عقتو (عبرم

 رابكو ءارزولاو نيطالسلاو ءاملعلا اهيف نفد نيواوأو
 . ةيمالسإلا تايصخشلا

 ةبق ربقلا ولعيو ةيسابعلا ةضورلا نحصلا طسوتيو

 ةمعطملا ةينآرقلا تايآلا اهلفسأ ىف تشقن ةمخض ةيبهذ

 امك ناتمخض ناتنذتم ةبقلا كقارظأ يفو بهذلاو ءانيملاب

 دقو ةلبقلا باب ىلع ةعقاو ةقاقد ةريبك ةيرثأ ةعاس كانه

 يه يتلا يناشاقلاو ءاسفيسفلاب نحصلا بناوج تنيز

 يفو . ةيرثألا سئافنلا نم مويلا ربتعتو ميدق عنص نم

 حيرضلا لوصوب ءالبرك ةنيدم تلفتحا ه١؟/85 ماع

 نم عونصم حيرض وهو 16 سابعلا دقرمل ديدجلا



 ءالبرك

 مالسلا هيلع سابعلا ماقم

 راجحألاو ءانيملاب مّعطمو ةضفلاو صلاخلا بهذلا

 ملاعلا يف ةدوجوملا ةحرضألا عدبأ نم ربتعيو ةميركلا

 دقو رائيد فلأ ١٠٠١ يلاوح هتفلك تغلب دقو يمالسإلا

 م١٠٠و ةضفلا نم لاقثم 5٠0٠0٠٠٠ هنيح ىف لمعتسا

 . تاونس ” يلاوح هلمع قرغتسا 200000

 ءاليرك ةسردم

 ىتح ىربكلا ةعيشلا ةسردم فجنلا ةسردم تّلظ

 ؟؟ نينثالا ةليل يف يسوطلا رفعج وبأ اهسسؤم ةافو
 .ه579 ةنس مرحم

 وبأ خيشلا هلجن ةينيدلا ةماعزلاو سيردتلا يف هفلخو

 تضمو «لضفلا لهأ نم ريثك هلوح فتلاو نسحلا يلع
 ةنس دودح ىف هتافو ىتح هتدايقب فجنلا ةسردم

 تناكو ع خيشلا هلجن هفلخف ءه6

 يفوت ىتح بالطلاب ةرهدزم هدهع ىلع فجنلا ةسردم

 هباتك ىف ىلبنجلا دامعلا نبا هركذ دقو .ه0 14٠ ةنس

 يكل بش ....» :ًالئاق هفصوو بهذلا تارذش

 فئاوط هيلإ تلحر «مهملاعو مهخيش نباو اهملاعو

 ناكو «هيلإ اولمحو «قارعلا ىلإ بناج لك نم ةعيشلا
 لاقو «ىناعمسلا هيلع ىنثأو «دهزلا ريثك ًاملاع ًاعرو

 «ةالص دانا رئي ىلع تزاج ول : يربطلا يرامعلا

 م يلع ليم

 ةرتفلا هذه لاوط ةيزاوم ءالبرك ةسردم تناكو

 نسحلا يبأ خيشلا ةافو ىتح فرشألا فجنلا ةسردمل

 ةسردم يف يملعلا دوكرلاو روتفلا رصع أدبف .دّمحم

 ةدرذملا ىف ءالبرك ةسردم تحبصأو فرشألا فجنلا

 ريشن نأ دب الو .ةيعيشلا ندملا رئاسو قارعلا يف ىلوألا

 ال517 -155 :ص/4ج .بهذلا تارذش :يلبنحلا دامع نبا )١(

 .توريب  ركفلا راد



 ءالبرك

 هذه يف نيعماللا ءاملعلاو نيسردملا ضعب ءامسأ ىلإ

 اومعزتو ةرتفلا هذه لالخ اوشاع نيذلا نم ةسردملا

 ةسردم يف ًايركف ًاثارت اوفّلخو ةيملعلا ةكرحلا ةدايق

 يذلا يرئاحلا سايلا دّمحم وبأ خيشلا مهنم :ءالبرك

 خيشلا خياشم نم وهو ءه0578 ةنس نابعش يف ًايح ناك

 نبا ذاتسا .ءيّلحلا يرئاحلا يدابعلا رفاسم نب يبرع

 مالعأ تاقبط هتعوسوم يف يزارلا انخيش لاق . سيردإ
 يدابعلا رفاسم نب ىبرع هقفلا هنع يوريو . . .» : ةعيشلا

 ىف (ةريبكلا حم ادع ا )نول كو ردتم نوف ءاجتو يلحلا

 نا هيقفلا لجألا خيشلا انربخأ ؛ديفحلل رازملا

 هنكاس ىلع رئاحلاب هراد يف يرئاحلا مشاه نب سايلا

 210 ب هلق نابع تصنف يف مالسلا

 ناك يذلا يرئاحلا دّمحم نب مشاه خيشلا مهنمو
 لمأ هباتك يف يلماعلا رحلا لاق .ه557 ةنس يف ًايح

 هل «تاياورلا ريثك ءًاثدحم ًالضاف ناك. . . ٠ :لمآلا

 دبع لوقي .200...هريغو راونألا حابصم باتك

 مامإ لئاضف يف راونألا حابصم» : يحلاصلا نيسحلا

 لقنيو . يرجهلا سداسلا نرقلا ثارت لجأ نم ءراربألا

 . ”9راونألا راحب يف يسلجملا هنع

 نب دمحم رفعج وبأ نيدلا دامع خيشلا مهنمو

 ةنس ايح ناك يذلا «يرئاحلا يسوطلا ةزمح نب يلع

 «ىناثلا رفعج ىبأو ةزمح نباب فورعملا ء«ه

 انخيش لاق ةيسولا ناك هني اماه اثارت فلخو

 نم ...» :ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا يف ذاتسألا

 بتكلا يف اهنع لوقنملاو اهيلع لوعملا ةيهقفلا نوتملا
 . ؟)(ةيهقفلا

 . فورعم رازم هربقو «ءالبرك يف ةزمح نبا يفوت

 يرئاحلا رفعج نب يلع نب رفعج خيشلا مهنمو

 .توريب  يبرعلا باتكلا راد .” 5ص «نويعلا تاقثلا )١(

 فجنلا «١54ص /؟ج ؛لمآلا لمأ :يلماعلا رحلا خيشلا (0)

 .ها86١ فرشألا

 .167 ١90١1ص ءال4 :ددع «ةّيمقلا ةزوح ةلجم :رظنا (*)

 .ل5”ص :,109ج ؛ةعيرذلا «ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا (:)
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 ةاور نم وهو ءهدالا“ ةنس ىف ًايح ناك يذلا يدهشملا

 , ةلماكلا ةيداحتسلا ةنيحضلا

 «قارعلا يف يملع زكرم مهأ ءالبرك ةسردم تلظو

 مدقأ نم يهو ءدعم لآ ةرسأ ىلإ اهتدايف تهتنا ىتح
 ميهاربإ دّيسلا ةيرذ نم مهو «ءالبرك يف ةيملعلا رسألا
 ةنس يف فيرشلا رئاحلا نطوتسا يذلا ءباجملا

 ١ .ه ال

 رخاوأ يف ءالبرك قفأ يف ميظعلا تيبلا اذه ردب غزب
 نم لوأو «يرجهلا عباسلا نرقلا علطمو سداسلا نرقلا

 نب دعم دّيسلا وه ليلجلا تيبلا اذه لهأ نم رهتشا

 نم وهو هه“ 68 ةنس دودح ىفوتملا دمحأ نب راخف

 ينيسحلا ةرهز نب نيدلا جات دّيسلا لاق .نيدلا ءامعز

 يدادجأ مهف دعم لآ امأو» :«راصتخالا ةياغ» باتك يف

 ةيماظنلاب هيلع يَّلص دعم فيرشلا تام املو ؛يمأل

 مهنمو ١... :ًالئاق فاضأ مث 2. ..رئاحلاب نفدو

 ؛ةيمظع ةطسبو ضيرع هاج اذ ناك ءدعم رهاطلا بيقنلا

 ىورو «. .ةجولفلا ركس ىلوت يذلا وه مات نكمتو
 هباتك يف راخف يلع وبأ نيدلا سمش مامإلا هدلو هنع

 :لاقف «بلاط ىبأ ريفكت ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا»

 يوتا هفحا نب راخف نب دعم يبأ نإف ...2

 ىلعي وبأ بيقنلا ينربخأ :لاق «ينثدح (هر) يوسوملا
 يرلعلا يساسقألا ةزمح نب يلع نب دمحم

 سدقملا رئاحلاب انيلع بيقن ٍذكئموي وهو (هر) ينيسحلا
 ةيحورلا ةماعزلا تهتنا مث ,2)20. . .مالسلا هنكاس ىلع

 راخف نيدلا سمش هلجن ىلإ ءالبرك ىف سيردتلا ةسائرو

 مهنم ةعامج هيلع جرختو :هفد# فن قوحملا

 ةمالعلا دلاو .,فسوي نيدلا ديدس خيشلا ناملاعلا

 ىفوتملا رفعج مساقلا وبأ نيدلا مجن خيشلاو «يّلحلا

 ةسردم يسسؤم نم امهو «عئارشلا بحاص ه1 ةنس

 .ةريهشلا ةلحلا

 رحب قداص دمحم دّيسلا ةزاجإ يف انخيش لاق

 يأ ريفكت ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا :راخف نيدلا سمش دّيسلا )١(

 . مق  ءادهشلا ديس تاروشنم 2 588ص «بلاط



 فحل

 ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا» باتك ىلع هتمدقم يف مولعلا

 هتقو ءامظع نم ناكو . ...» :«بلاط ىبأ ريفكت

 اننا داس ىف حسا كن رصف مل تعب

 ةقاعؤلاو نييردعلا ةسائر ترتتتاو 2006 ؛انيقدحفو

 دّيسلا ىّتح ةقيرعلا ةرسألا هذه يف ةيعجرملاو ةيحورلا

 دبع نيدلا لالج دّيسلا نبا ىضترملا نيدلا ملع
 يوسوملا دعم نب راخف نيدلا سمش نب ديمحلا
 رئاحلا يف ةعمال ةيملع تاتويب كانه نأو .يرئاحلا

 هذهب اوضهن نيذّلا «نماثلاو عباسلا نرقلا يف فيرشلا

 نبا ةرسأ لاثمأ ءالبرك يف ةيركفلا ةكرحلاب تويبلا

 ةسائرلاو سيردتلا اومعزت نيذّلا سراوفلا ينبو يمقلعلا

 .ةلحلا ةسردم ةازاومب ةيحورلا

 ةسردملا هذه دودح ئراقلا سملي يكلو

 نيثدحملاو ءاهقفلا ضعب ءامسأ ىلإ ريشن اهتماخضو
 ةرسأ .ىمقلعلا لآ ةرسأ : ةسردملا هذه نم نيعماللا

 نم مهو ةهنيعلا ةيبدعلا ركذلا ةذيعبلا ةماعزلاو جلغلا
 مهدج هرفح يذلا يمقلعلا رهن بحاص «ةمقلع ةيرذ
 :هال' 9 ةنس ىفوتملا يقطقطلا نبا لوقي ؛ةمقلع

 رهنلا رفح هنأل «يمقلعلا هدجل ليقو لينلا نم مهلصأ»

 0 سفلعلاب حفلا

 ملعلا يتليضف اوزاح لاجر يمقلعلا لآ نم غبن

 ىدل ةقومرم ةناكم مهل تناكف «ةسائرلاو ةماعزلاو

 بلاط وبأ نيدلا ديؤم مهنم «نييسابعلا ءافلخلا

 روهشملا يلع نب دمحم نب دمحأ خيشلا نبا دمحم

 ىنب ءافلخ رخآ ريزو «(ه591-507) ىمقلعلا نباب

 هدي فوتملا نمقلا ريصت ربآ نيدلا دبع ةلاتعو ؛ سانعلا

 ْ .دسأ ينب ءافلخ نم مهو هاا

 ةكرحلا ةدايق اومعزت نيذلا سراوفلا وثب امأو

 هللا ديبع ةيرذ نم مهف ءالبرك يف ةيعجرملاو ةيملعلا
 نيز داجسلا مامإلا نبا رغصألا نيسحلا نب جرعألا

 ىلإ بهاذلا ىلع ةجحلا ةمدقم ؛مرلعلا نشب قداس دمع دبنلا )0(

 .مق  ءادهشلا ديس تاروشنم ءوا/ص «بلاط يبأ ريفكت

 يضرلا فيرشلا تاروشنم 2777ص «يرخفلا : يقطقطلا نبا )١(

 .مق-

 ءالبرك

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا
 دّيسلا وه فيرشلا رئاحلا نطق نَم لوأو . لكيت بلاط

 ءه'500 ةنس دودح ىفوتملا رمعملا دّمحم نيدلا رع

 نب نسحلا نب ةباس ىيحي نب يلع نب رئازلا دمحأ نبا
 نيدلا رخف هنبا دلو «جرعألا هللا ديبع نب ةجحلا رفعج
 .ءالبرك يف ها/7٠ ةنس ىفوتملا يلع

 نرقلا يف ءالبرك قفأ يف ةرسألا هذه ردب غزبو
 دهع ذنم اهرخف معو اهتيص رشتناو يرجهلا عباسلا
 دّمحم سراوفلا مساقلا يبأ نيدلا دجم دّيسلا مهدج

 نسحلا ىبأ دّيسلا نبا ءهال”ه ةنس دودح فوتملا

 ةرهعملا دقكم نودلا لع تسلا ىذا ىلع :نيذلا رك
 نيدلا ديدس خيشلا هتنبا ىلع هرهصو هذيملت ناكو

 دّيسلا لاقو .ىّلحلا ةمالعلا دلاو ,ءىّلحلا فسوي

 ًادّيس ناك... :ةعيشلا نايغأ ىف نمألا نقب

 لئامشلا نسح نأشلا ميظع ةلزنملا عيفر ردقلا ليلج

 ةّمه اذ قارعألا يكز قالخألا ميرك لئاضفلا مج

 ًالماع ًاملاع ءءاخسو مركو ةماهشو ةءورمو ةيلاع

 ًاموقرم ًانوميم أيقن أّيقت ًادباع ًادهاز ًاعرو ًالضاف

 هدلول لاقيو «ةلحلا دجاسمو ينيسحلا رئاحلاب همسا

 هباتك يف ةبنع نبا لوقيو .272. . . سراوفلا ونب
 وبأ نيدلا دجم دّيسلا ...» :«بلاطلا ةدمع»

 ناك . .يلع نيدلا رخف دّيسلا نبا دّمحم سراوفلا

 ...مهرغصأ اذكو دلو مأ نم مهربكأ نينب ةعبس هل

 نيدلا ديدس خيشلا تنب مهمأ نورخآلا ةسمخلاو

 لالج بيقنلا مهو ءرهطملا نب يلع نب فسوي
 دبع نيدلا ديمع ةمالعلا دّيسلا انالومو ىلع نيدلا

 ةماعلا ليفاشلا» «قارعلاب تافاتنلا ةودق ةيلظملا
 نيدلا ماظن ةمالعلا لضافلاو هللا دبع نيدلا ءايض

 ديع نيدلا ثايغ دّيسلاو ديمحلادبع

 و ركل

 .ترويب  فراعتلا راد 7١ص «١٠ج «ةعيشلا نايعأ )00(

 فجنلا  ةيرديحلا ةعبطملا .””ص «بلاطلا ةدمع : ةبنع نبا (؟)

 .فرشألا



 ءالبرك

 نم مهّلك ءالؤه :يحلاصلا نيسحلا دبع لوقي

 غلبو «نوباَسنلاو نويلاجرلا مهركذ مالعألا ءاملعلا

 ءالبرك يف مهدهع يف هتورذ يركفلا راهدزالا

 ديدشلا فسألا عمو .ًامخض ًاثارت اوفلخو .ةسدقملا

 عيمج نع سراوفلا ينبو يمقلعلا لآ ةرسأ تباغ

 . ةسدقملا ءالبرك خيرات نع اوبتك نيذلا نيرصاعملا

 سيردتلا ةكرح تلقتنا ةلحلا ةسردم لوفأ دعيبو

 ءالبرك تحبصأو «ءالبرك ىلإ ةيعجرملاو ةباتكلاو

 دهف نبا رصع ىتح عازن الب ةيملعلا ةعيشلا ةمصاع
 يف فورعم رازم هربقو (ه841 -1/51) يرئاحلا يلحلا

 يف ةيركفلا ةضهنلاو ةيملعلا ةكرحلا ىّنبت دقف «ءالبرك

 بالطب ترخزو هرصع يف ترهدزاو ءالبرك ةعماج

 لهأ ةسردم ترصحناو ةيمالسإلا راطقألا نم ملعلا

 ه760١١ ةنس يف ناهفصأ تطقس املو اهب لكيت تيبلا

 ءاهيف ةيعيشلا ةيملعلا ةعماجلا تمدهو نييناغفألا دي يف

 يف رافسألا لثم ؛ةميظع ًاراثآ تجتنأ يتلا ةعماجلا هذه

 ةنس ىفوتملا يزاريشلا نيهلأتملا ردصل ةفسلفلا

 ىفوتملا يسلجملل راونألا راحب ةعوسومو هه

 نيئجتلم ءاملعلا نم ريثك بره ءاهريغو ء«ه١١١١ ةنس

 ملاعلا يف ةيملع ةسردم يناثك «ءالبرك ةسردم ىلإ

 «ءالبرك ةسردم خيرات يف يبهذلا رصعلا أدبف .يعيشلا

 يف سيردتلا ءامعزو ءاهقف ءامسأ يصقتسن نأ ديرن الو

 ىف اهيف نيعماللا نم نإ لوقلاب ىفتكن لب ةسردملا هذه

 نفت ىو عملا رفا هلا دصت كيسا رضعلا كلل
 يذلا ,ه74١١ ةنس لوبنطسإ يف ديهشلاو «فطلا

 ًاعمج يبري نأ ءالبرك ةسردم يف هتماعز لالخ عاطتسا

 هتسردم نم جّرختف ,ءاهقفلاو نيدهتجملا نم ًاريفغ

 .ةعيشلا مالعأ نم ريبك ددع ةقالمعلا

 رشع يناثلا نينرقلا يف تازاجإلا انيّرحت ولو

 ةروصب نوعجري ًاعيمج مهنأ اندجول رشع ثلاثلاو

 هللا رصن دّيسلا فطلا سّردم ىلإ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 نسحم ديسلا بهذ ىتح «ءاليرك ةسردمو يرئاحلا

 نم امأو ....» :لوقلا ىلإ ةعيشلا نايعأ يف نيمألا

 ففي

 امك ءاوصحي نأ نم رثكأف هللا رصن دّيسلا نع يوري

 60 . . تازاجإلا نم رهظي

 ءالبرك ةسردم

 ةيلوصأأللاو ةيرايخإلا نيب

 ةسردم تذخأ «ناهفصأ تباصأ يتلا ةبكنلا دعب

 ًائيش عستت تأدب مث .ءاهقفلاو ءاملعلا بطقتست ءالبرك

 ةيعجرملاو ةيملعلا ةعيشلا ةمصاع تحبصأ ىتح ًائيشف
 نيب ةدئاس ةيرابخألا ةعزنلا تناك املو «مهل ةماعلا

 نيحزانلا ءالؤه رثكأ ىرن اذل ,كاذنآ ةيعيشلا سرادملا

 ذنم ءالبرك ةسردم هاجتا ناك املو «نييرابخألا نم

 ةسردم تقشنا دقف ءيلوصألا هاجتالا وه رمألا ءدب

 ًازكرم تحبصأو «نيعراصتم نيرطش ىلإ ءالبرك
 ةيرابخألا نيتيعيشلا نيتسردملا نيب يهقفلا عارصلل
 زربأ نمو .ةيركفلا ةكرحلل ًاقلطنمو ةيلوصألاو
 نيتسردملا نيتاه تمعزت يتلا ةيملعلا تايصخشلا

 عجرملا ء«ه5١١1 ةنس ىفوتملا يناهبهبلا رقاب خيشلا

 ينارحبلا فسوي خيشلاو «عازن الب نييلوصألل ئلعألا
 «قئادحلا بحاص «ه457١١ ةنس ىفوتملا يرئاحلا

 ءالبرك ةسردم اراتخا دقو .عازن الب نييرابخألا ميعز
 هذه يف هب ادرفنا يذلا يملعلا امهلمع الصاويل ةدعاق

 باطقأ نيب ةداح ةيملع تانحاشم ترجو «ةسردملا

 .نيتسردملا نيتاه

 عاطتسا ءاهركذل لاجم ال ةليوط تالداجم دعبو

 يداهتجالا هقفلا يف ةدلاخلا هتسردم سيسأت يناهبهبلا

 رصع مئالي يقوقح ساسأ عضوو لوصألا ملع قيمعتو
 يعيشلا عيرشتلا يف ةيمدقت ةيجولويديأك ةثيدحلا ةضهنلا

 ةبكوك ةيبرت نم نكمت امك «يرابخألا تمزتلا لباقم يف
 هجهن ىلع هدعب نم اوراس نيذلا ةعيشلا خويش نم
 يف حالصإلا ةكرح اومعزتو ةفالخلا ءابعأب اوضهنو
 يلالدتسالا هقفلا لوصأ معدو زيكرتو ةيعيشلا سرادملا

 .توريب  فراعتلا راد «4١5ص «١٠ج «ةعيشلا نايعأ )١(



 فيقول

 فلتخم يف ةيعيشلا سرادملا عيمج يف يداهتجالاو

 لب ءدحلا اذهب يناهبهبلا ديحولا فتكي ملو «راطقألا

 رئاس يف ةدلاخلا هتسردم ميمعتل اقيقد اططخم مسر

 قارعلا يف ةسدقملا تابتعلاو ةيعيشلا ةيملعلا زكارملا

 ىفوتملا مولعلا رحب يدهم دمحم دّيسلا ثعبف «ناريإو
 نم وهو «ءالبرك يف أشنو دلو يذلا ءه7١5١ ةنس

 دّيشيل فرشألا فجنلا ىلإ ؛هتايح يف هتذمالت زربأ

 هدعب نم ةيلوصألا ةكرحلا مّعزت مث . يساسألا اهنكر

 ءاطغلا فشاك رفعج خيشلا ربكألا خيشلا يناثلا هذيملت

 لسرأ مث ,«ه774١ ةنس ىفوتملا ءاطغلا فشك بحاص

 راونألا سيباقم بحاص .؛يمظاكلا هللا دسأ خيشلا

 ازريملا دّيسلاو «ةيمظاكلا ىلإ ه775١ ةنس ىفوتملا

 ه1711 ةنس يف دهشتسملا يناسارخلا يدهم دّمحم

 بحاص ىيمقلا مساقلا وبأ ازريملاو ,ناسارخ ىلإ

 دمحم خيشلاو «مق ىلإ ه١17١ ةنس ىفوتملا نيناوقلا

 دّيسلا هليمزو ه١17١ ةنس ىفوتملا يقارنلا يدهم

 ىفوتملا راونألا علطم بحاص يناهفصألا رقاب دّمحم

 ىلإ ءالبرك ةسردم مّلسو ؛ناهفصأ ىلإ ه0٠177 ةنس
 دّيسلاو يناتسرهشلا يدهم ازريم دّيسلا نيملاعلاو هلجن

 ةنس ىفوتملا ضايرلا بحاص يئابطابطلا يلع
 نيوزق يف ةيلوصألا ةكرحلا معزت امك ء«ه١

 ايسآل ديحولا يملعلا زكرملاو ًاقباس نييوفصلا ةمصاع

 دهشتسملا ثلاثلا ديهشلا ناملاعلا ناوخألا «ىطسولا

 ىفوتملا يناغربلا حلاص دّمحم خيشلاو ه777١ ةنس

 .ها1الا ةنس

 نيطشنلا نييرابخألا ضعب روهظ نم مغرلا ىلعو

 يف لوتقملا يرابخألا دّمحم ازريمك خيراتلا حرسم ىلع
 ةنس ىفوتملا يئاسحإلا دمحأ خيشلاو ه177١ ةنس

 تاشقانملا ضعبو «فسلفتملا يرابخألا ءه١0

 رقاب اغآلا ةسردم تشاع «ةفيفطلا تانحاشملاو

 نكمتت ملو .ةثيدحلا ةضهنلا رصع ىتح يناهبهبلا

 دومصلا نم ناتضراعملا ةيرابخإلاو ةيخيشلا ناتسردملا

 عيمج تبهذ دقو ةقالمعلا ةيئالبركلا ةسردملا مامأ

 ءالب رك

 ىلإ ملاعلا يف ةرصاعملا ةيعيشلا ةيملعلا تازوحلا

 ةيئالبركلا ةسردملا لوصأو يداهتجالا هقفلا سيردت

 ماقأ يتلا ةيرابخإلا ةعزنلا ًايجيردت توزنا مث «ةدلاخلا

 ه77١٠١ ةنس ىفوتملا يدابارتسألا نيمأ دّمحم اهمئاعد

 «بلصتملا يرابخألا  ةيندملا دئاوفلا بحاص -

 يناهبهبلا رقاب ديحولا ةماعزب نييلوصألا راصتناب

 . ةميكحلا هتدايقو ه6١7١ ةنس ىفوتملا يئالبركلا

 يحلاصلا نيسحلا دبع

 ءالبرك

- 

 دهع ىلإ عجري خيراتلا يف ميدق مسا ءالبرك

 لصوتلا نوثحابلاو نوخرؤملا عاطتسا دقو «نييلبابلا
 اهليلحتو ةملكلا تحن نم (ءالبرك) ةظفل ةفرعم ىلإ

 «ةيبرعلا (لبابروك) ةملك نم ةتوحنم اهنإ ليقف ؛يوغللا

 (ىونين) اهنم ةميدق ةيلباب ىرق ةعومجم نع ةرابع يهو

 لامش عقت «ةرباغلا روصعلا يف ةرماع ةيرق تناك يتلا

 نم ةدتمم ةيرثأ لولت ةلسلس نآلا يهو «ءالبرك يقرش

 يف يمقلعلا رهن بصم ىتح ةيدنهلا ةدس بونج

 يهر (ةيرضاغلا) اهنمو .ىونين لولتب فرعتو ءراوهألا
 عقتو ءدسأ ينبل ةعرزم تناك يتلا ةطسبنملا يضارألا

 رفعج مامإلا ةعيرش وأ ماقم نم يقرشلا لامشلا يف مويلا

 يضارأب فرعتو راتمأب يمقلعلا ىلع تيت قداصلا
 يقرش ىلإ عقتو «ماللا ميخفتب (هلبرك) مث .ةينيسحلا

 يف ةيرق يهو (لباب رقع وأ ءالبرك) مث .اهبونجو ءالبرك

 .ةمهم تايرثأ اهلالطأبو «ةيرضاغلا نم يبرغلا لامشلا
 حتفلا لبق ىراصنلل ةماع ةربقم تناكو (سيواونلا) مث

 برق ةينيسحلا ةيحان يضارأ يف عقتو «يمالسإلا

 ءالبرك يبرغ لامش يف ةنئاكلا لالطألا امأ .ىونين

 ضعب ًانايحأ اهنم جرختسي (ةميدقلا ءالبرك) ب فرعتف
 مث .اهيف مهاتوم نونفدي نويلبابلا ناكو «ةيفزخلا رارجلا
 يهو (رئاحلا) مث .ىمحلا يوغللا هانعمو (ريحلا)

 ربق عضوم مضت يتلا ةضفخنملا يضارألا



 ءالبرك

 ءاملا راح دقو ؛ةفيرشلا هتعقب قاور ىلإ 532 نيسحلا

 تناكو .ه775 ماع يسابعلا لكوتملا دهع ىلع اهلوح

 ةدودمم لالت ةلسلسب ةدودحم ةحيسف ةدهو رئاحلل

 ةيبونجلاو ةيبرغلا ةيلامشلا تاهجلا يف ةلصتم تاوبرو
 .ةيقرشلا ةهجلا اهلخدم ةرئاد فصن نيرظانلل لكشت هنم

 نب سابعلا ىوثم ىلإ رئازلا اهنم هجوتي ثيح

 ىلع اهعوقول (فطلا) ب كلذك تيمسو . ك9 يلع

 اهنم ةيراج ءام نويع ةدع اهيفو «يمقلعلا رهن بناج

 ءاهتاوذو لمجلا نيعو ةميهرلاو ةيناطقطقلاو ديصلا

 ءارو تناك يتلا حلاسملاب نيلكوملل تناك نويع يهو

 .920بيرعلا» نيبو هيب زحام روباش رفح ئذلا قدنخلا

 نم برقلاب دسأ ونب اهترفح رئب يهو (ةيفش) اهنمو
 »كت نيسحلا ناكو «ةيرق اهبناجب تأشنأو «ءالبرك
 مأو «قيرطلا نع يحايرلا ديزي نب رحلا هسبح امدنع
 هباحصأ لاق هيف ءام ال ناكم يف هلزني نأ دارأ «ءالبرك

 ةيرقلا هذه وأ ىونين نونعي ةيرقلا هذه يف لزنن انعد

 نار ف قشر قرح كنها نر اعلا ةويسك
 ىلع رمألا دتشا امدنع يفرشملا هللا دبع نب كاحضلا

 نذأتسا ًاديحو يقبو ءاروشاع موي لتتم نيسحلا

 هرصني هنأ) امهنيب ناك دعول فارصنالاب ايت نيسحلا

 اههجوف هسرف رهظ ىلع ىوتساف (راصنألا ريثك ناك ىتم
 هعبت مث «مهفوفص قرتخاو هل اوجرفأف ءركسعلا وحن
 ملسو اهب أجتلاف ةيفش ءاج ىتح ًاسراف رشع ةسمخ مهنم
 تخيب لزانم هب تناكو (رقعلا) ب ىمستو .لتقلا نم

 ٠١7. ةنس بلهملا نب ديزي هب لتق رقعلا مويو ءرصن

 امل ةئتقَت نيسحلا نأ يور دقو «ةبراقتم ىرق اهلكو

 دايز نب هللا ديبع ليخ هب تطاحأو ءالبرك ىلإ ىهتنا
 هل ليقف رقعلا ىلإ راشأو ؟ةيرقلا كلت مسا ام» :لاق

 هذه مسا امف ءرقعلا نم هللاب ذوعن :لاقف ءرقعلا اهمسا

 ضرأ لاقف «ءالبرك :اولاق ؟اهيف نحن يتلا ضرألا

 تدرو يتلا ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ 2. . . ءالبو برك

 .فاطلا ةدام ؛يومحلا توقايل نادلبلا مجعم )000(
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 نع ثحبلا ءافيتسا انتعاطتساب سيلو «خيراتلا يف

 (نادلبلا مجعم) هباتك يف توقاي ركذو .اهمدق

 لاقف «هجوأ ةثالث ىلإ اهّدرو (ءالبرك) ةظفل صوصخب

 هيف لتق يذلا عضوملا وهو دملاب ءالبرك» :هصن ام

 . «ةفوكلا دنع ةيربلا فرط يف ةلئ3غ يلع نب نيسحلا
 هاج لاقي «ويمدعلا رف ةراحر ةليركلاف دفاقتسفا اكن

 اذه ضرأ نوكت نأ اذه ىلع زوجيف ًالبركم يشمي
 اذإ ةطنحلا تلبرك لاقيو «كلذب تيمسف ةوخر عضوملا

 : ةطنحلا ةفص يف دشنيو اهتيقنو اهتززه

 لقفل انور ءارمح نلمحي

 نم ةاقنم ضرألا هذه نوكت نأ اذه ىلع زوجيف

 تين مسا لبركلاو . كلذب تيمسف لغدلاو ىصحلا

 : جدوهلا فصي يدعسلا ةزجو وبأ لاقو . ضامحلا

 ىلفد ميمعو لبرك رماتو

 رومي طيس ىدنلاواهيلع

 هتاين رثكي تبنلا نم فنصلا اذه نوكي نأ زوجيف

 ةنس ةريحلا هحتف دنع ءالبرك دلاخ لزنو «هب ىمسف كانه

 لاقف نابذلا يرصبلا ةميثو نب هللا دبع هيلإ ىكشف ه١

 :كلذ يف عجشأ نم لجر

 اهتيمس ًاّنغ داع ىتح نيعلا يفو

 اهنيهأل يننأًاهياو يرمعل

 ةعيرش لك ءام نماهعنميو

 اهنويع قرز نايذلا نم قافر

 (ءالبرك) ةظفل نأ نيخرؤملا نم رخآ قيرف ىريو

 ةملكلا نأ ىلإ نورخآ بهذو , ( هللا مرح) امهانعمو

 امه نيتملك نم ةبكرم اهنأ نوري مهف ءردصملا ةيسراف
 لمعلا يأ ىلعألا لمعلا امهانعمو (الاب)و (راك)



 فوف

 ني ةةايعلاو ةدانغلا نسم ىوحأ ةرادغ نأ ىوانملا
 امبرو (حئاونلا) مسا ءالبرك ىلع تقلطأ نعلا ءامسألا

 لوزن ذنم ليوعلاو ءاكبلا ةرثكل حاينلا ةملك نم قتشا

 همجعم يف يومحلا توقاي ركذو ءاهيف دل نيسحلا

 . 3 ةديصق نم ينزملا سوأ نب نعم رعاشلا اهدشنأ ًتايبأ

 اعلعلف ءالبرك تلح يه اذإ

 احكاونلاو اهنود بيذعلازوجف

 تعواطف كاون نم اهاون تتابف

 احشاوكلا تائناشلا نيئناشلا عم

 ًاحضاو ربعملاب ًاعبر تمهوت

 ا دوارفةلا ةوحتلا :اكدف عيبا

 تناك ءالبرك نأ :بهاذملا ناتسبد بحاص ركذو

 سوجملل دباعمو نارين تويب يوحت فلاسلا نمزلا يف

 ناكملا يأ (ملع روسراب هم) مهتغلب اهيلع قلطيو
 :.نيدقعلا

 تناك ىرخأ يرق ءامسأ لانها وداصملا اثدعتتو

 ةنس اهل 592 نيسحلا دورو دنع ةميدقلا ءالبركب طيحت

 .ةيفشو اروفصو ةيرامو ارومع :اهنم ه١

 ةديدع ىرقل مأ يه ءالبرك نأ انحضوأ نأ قبس دقو

 خيراتلا انثدحيو .تارفلا ئطاشو ماشلا ةيداب نيب عقت

 ىلع ةعقاولا نيرهنلا نيب ندم تاهمأ نم تناك اهنأ

 اهضرأ ىلعو  ميدقلا تارفلا  سابوكالاب رهن فافض
 تفرع يتلا ءامسألا نم لدتسي امك ةالصلاو ةدابعلل دبعم

 ثنج ىلع رثع امك رباقملا اهلوح ترثك دقو .ًاميدق اهب

 دهعلا لبق ىلإ اهخيرات دوعي ةيفزخ ٍناوأ لخاد ىتوملا
 ىلع نولوعي اوناكف اهونكس يتلا ماوقألا امأ . يحيسملا

 كلذ يف ببسلاو اهئام ةرازغو اهتبرت ةبوصخل ةعارزلا
 دقو .اهعوبر يف ةرشتنم تناك يتلا نويعلا ةرثك وه

 دهع ىلع اميس ًائيشف ًائيش رهدزت ءالبرك تذخأ

 (يناغألا) رظناو ««ءالبرك ةدام) يومحلا توقايل نادلبلا مجعم )١(

 .”7 ص ١5١ دلجملا يناهفصألا جرفلا يأل

 ءالبرك

 تناك موي ةرذانملاو نييمخللاو نييخونتلاو نيينادلكلا

 ةرماعلا ةدلبلا '')رمتلا نيعو ءمهكلم ةمصاع ةريحلا

 . اثافش اهنمض نم يتلا ةديدعلا اه هرق اهلوح نمو

 ءالبرك يف راهنألا

 تناك راهنأ دوجو ىلع دكؤت ةميدق رداصم كانه

 نمزلا رورمب تسمط اهنأ الإ «ءالبرك يف عرازملا يورت

 يذلا ةينيسحلا رهن ىوس مهللا «راثآلا ريغ اهنم قبي ملو
 ىلإ تاكربلاو تاريخلا لمحتف قفدتت ههايم تلاز ام

 تابسرت ترثدنا يتلا راهنألا هذه نيب نمو . ةنيدملا

 ناضيفلا مسوم لالخ تارفلا هلمحي ناك يذلا نيرغلا

 يه ماع لك نه

 نارهنلا

 نايرجي اناك تارفلا دومع نم ناقتشي ناعرف وهو

 نيخرؤملا بتك يف امهركذ درو دقو «ًاميدق ءالبرك يف
 جرفلا وبأ مهنمو 822 نيسحلا ةاسأم ىلإ اوقرطت نيذلا

 يف ريثك نباو (نييبلاطلا لتاقم) هباتك يف يناهفصألا

 )١( رعو يبارت قيرط يف ًارتموليك 74 اهنع دعبتو ءالبرك يبرغ عقت .
 :لاقف 04ص ؟ج (نادلبلا مجعم) يف يومحلا توقاي اهركذ

 لاقي عضوم اهبرقب ةفوكلا يبرغ رابنألا نم ةبيرق ةدلب رمتلا نيع»

 ريثك اهب وهو دالبلا رئاس ىلإ رمتلاو بسقلا بلجي اهنم اثافش هل
 يف اهركذ درو امك «ةميدق يهو ةيربلا فرط ىلع يهو أدج
 قحلا دبع نبال ؛عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم»

 فرط يف ةدلب رمتلا نيع» :هصن اذهو 4الا/ص ؟ج يدادغبلا

 ةدلبب فرعتو اثافش اهنم تايرق اهلوحو تارفلا يبر ىلع ةيدابلا
 اثافشو .«نكامألا رئاس ىلإ اهنم لمحيو بسقلا اهلخن رثكأ نيعلا
 اهرجه يتلا ؛رمتلا نيع» ةدلب باسح ىلع تمن ىرق ةعومجم
 ةعقاو ءالبرك يحاون نم ةيحان يهو ؛اهعيباني فافج دعب اهناكس
 ةيندعملا اهعيبادي نم ةباسلا راجألا اهبنست ةيبرجلا ةهجلا يف

 يلاوح اهناكس ددع غلب دقو . ةرجفتملا ٠١ اورجاه ةمسن فالآ

 ةعبس (روصقلا) ىرقلا ددعو «ةرواجملاو ةديعبلا قطانملا نم اهيلإ
 نيذلا نم ءاسؤرلاو رئاشعلا ءامسأب اهبلغأ تيمس ًارصق رشع

 .اهونكس

 ءالبرك ةظفاحمل ًاعبات ًءاضق رمتلا نيع تحبصأ دقف مويلا امأ

 ةفاسم اهنع دعبتو ) )7١اهيفو تلفسإلاب دبعم اهقيرطو ارتموليك
 يلاهأب ةقيثو تاطابترا رمتلا نيع يلاهألو .ةحارتسالل راد

 نم مه نيتاسبلا يكلام نم ًاريبك ًاددع نأو اميس ال «ءالبرك
 ءالبرك يلاهأ .



 ءالبرك

 هباتك يف بوشأ رهش نباو (ةياهنلاو ةيانبلا) هباتك

 .فورعملا هخيرات يف يربطلاو (بقانملا)

 يمقلعلا رهن
 مويلا وهو «يمقلعلا رهن ًاميدق ءالبرك يقسي ناكو

 هيبنتلا ىف يدوعسملا ركذ دقف .ًاضيأ ةسردنملا راثآلا نم

 اذإ :كلاسملا ىف هبذادرخ نبا ديربلا بتاكو فارشألاو

 يف لوألا يناثلا لباقي) رابنألاو تيه تارفلا دومع زاج

 مسق اهنم : نيمسق مسقنيف امهزواجتف (ةيبرغلا ةفضلا

 نأ ىلإ (يمقلعلاب) ىمسملا ًاليلق برغملا وحن ذخأي
 ْ . 9ةفوكلا ىلإ ريصي

 ةيغب) هباتك يف راديلكلا نيسحلا دبع ديسلا يوري

 راثآو :لوقيف يمقلعلا راثآ نع (ءالبرك خيرات يف ءالبنلا

 ىهتنا اذإ هيلع تفقو ام ىلع مويلا هنم يقابلا يمقلعلا

 - يوري ىتح «بونجلا ىلإ هجتا نوع حيرض لامش ىلإ
 «ةيقرشلا هتفض ىلع ةيرضاغلاو  دسأ ىنبل ةيرضاغلا

 نب رفعج مامإلاةعيرش :برهاكلا ةاذاحمبو
 ةرطنقو .يمقلعلا نم يبرغلا ئطاشلا ىلع ِةِْيَيلَت دمحم

 لامشلا ىلإ فرحني مث ةعيرشلا نيبو هنيب لصت ةيرضاغلا
 حيرض حفسب ءالبرك ةنيدم نم يقرشلا مسقيف «يبرغلا
 هزواج اذإف .هتانسم يلي ام دهشتسا ذإ ِدْدكَظ سابعلا

 ىونين ةيرقب ًارام ءالبرك نم يقرشلا بونجلا ىلإ فطعنا
 امهيلي ام نايوريف (يمقلعلاو ىونين) رهنلا لصتي كانهو

 قرشوا ةزان توج نك ناايامحت ةفش ةيرقو عايض نم
 نيب قيرطلا فصتنم  دامحلا ناخ غلب اذإ ىتح «ىرخأ

 طش اعطقو امامت قرشلا ىلإ اهجتا  يرغلاو ءالبرك

 يئرم كانه امهرثأو  ةقرحو سرب بونجب ةيدنهلا

 .()ةفوكلا يقرش ناقتشي ىتح  دوهشمو

 نأب داقتعالا ىلإ نيخرؤملا نم رخآ قيرف بهذو
 فلك دق ءالبرك فطل رهنلا اذه نم يذاحملا مسقلا

 مراد نم مث ميمت نم نطب ةمقلع ينب نم لجر هرفحب

 .197 ص يدوعسملل :فارشالاو هيبنتلا )١(

 لآ راديلكلا نيسحلا دبع ديسلل ءالبرك خيرات يف ءالبنلا ةيغب (؟)

 .47ص (م19557/4 /51) (دادغب  داشرإلا ةعبطم) ةمعط

 قوش

 رهنلا يمسف سدع نب ةرارز نب ةمقلع مهدج

 .«يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف كلذو ؛يمقلعلاب

 ريهشلا يئابطابطلا يلع نب دمحم فيرشلا لاق كلذبو
 يبأ لاح ةمجرت هركذ دنع يرخفلا هخيرات يف يقطقطلاب

 دهع ىلع يسابعلا ريزولا يمقلعلا نب نيدلا ديؤم بلاط

 ةمقلع هدج ىلإ ةبسن يمقلعلا نباب يمس هنأ مصعتسملا

 نم يناثلا قيرفلاو .يمقلعلا رهن رفحب ماق يذلا

 يف يريونلا ركذف مقلعلا مساب رهنلا اومس نيخرؤملا
 دعب تارفلا رهن نأ (بدألا نونف يف برألا غولب) هباتك

 وحن ذخأي مسق :نيمسق ىلإ مسقني رابنألا هزايتجا
 ةرثكل كلذو .«مقلعلاب ىمسملا وهو ًاليلق بونجلا

 نوكسلاو حتفلاب مقلعلاو .27رهنلا يتفاح لوح مقلعلا
 ريغ نم هادع امو (لظنحلا) رم رجش لك ىلع قلطي

 برعلا ناك ام ةدشل يل لاخي «ةرارملا ةمقلعلاو «قراف

 ةريزجلا موخت ىتح ةريزجلا رابآ ءام ةرارم نم نودباكي

 دعبلف رهنلا اذه ريمن بذع نولهني مث فطلا نويع هايمو

 .©يمقلعلا مسا هيلع اوقلطأ دضلاب نيبلا ةقش

 يناهفصألا نيدلا دامعل قوجلس لآ خيرات يف ءاجو

 يرجهلا نماثلا نرملا يف شاع يذلا يمالسإلا خرؤملا

 ,©©7فجنلاو

 هتلع مث ه791/ ماع ىتح يمقلعلا رهن يقب دقو

 يورتو ءهيف ءاملا نايرج لقرع امم لاحوألاو لامرلا

 دق يونزغلا دومحم ناطلسلا نأ ةميدقلا رداصملا ضعب

 رهن ريهطتب رمأف ءالبرك ىلإ ينيوجلا يلع هريزو لسرأ
 هيداو ىف ءاملا داعو ءهنم ىمطلاو لامرلا ةلازإو ىمقلعلا

 رهنلا اذنه ىللمت لاطرلا تداع ه15١94 ماع يفو . ًاقفدتم

 .نايرجلا نع هفقوتو

 هو غص <ج /ةمعط لآ راديلكلا نسح دمحم /نيسحلا ةنيدم )١(

 .نارهط عبط

 /ةمعط لآ راديلكلا نيسحلا دبع /ءالبرك خيرات يف ءالبنلا ةيغب (؟)
 .44و 87” ص

 .0و 4ص 7ج /نيسحلا ةنيدم قرف



 قش

 ىوئنين رهن

 ةبرتلا هذه يورت تناك يتلا ىرخألا راهنألا نمو
 ام تارفلا دومع نم عرفتي ناك يذلا ىونين رهن ةرهاطلا

 ةيدنهلا ةدس لامش نيب «لباب رقعو ةصاصحلا براقي

 مأ ةعيض قشي مث يروس رهن نم بيسملا ءاضق بونجو

 (ةنامص وبأ) ةطنح وبأ دورك بونج يرجيو «قورعلا

 بوقرعب فرعيو ءاذه انموي ىلإ ًايقاب هارجم عطاقتو
 عم رهنلا اذه اورق نيذلا مه:نييلبابلا ]لاقي + ىؤتي

 تناك يتلا نييروشآلا ةمصاع مساب ىونين ةيرق ليكشت
 . مهمكح نابأ (وليا  ابرك) فرعت

 ىنازافلا رهنلا

 هيمن نئازاقلا رهتلا#ىرخألا ةسرلتملاراهنألا قو
 رمأف « زيكنج لآ نم يناخليإلا كلملا ناخ نازاغ ىلإ

 «تارفلا نم هذخأم بيرقتو يمقلعلا رهن ديدجتب نازاغ

 اولصوأو رهنلا ىرجم نم ىلعألا مسقلا لوغملا رتب دقو

 ةلحلا تارف نم نازاغ هرفح يذلا رهنلاب رخآلا مسقلا

 ىلع صن امك ليدبتلاو رييغتلا نم ريثكلا هيلع أرط دقو
 ةئامتسو نيعستو ٍنامث ةنس ثداوح ىف يطوفلا نبا كلذ

 حئاطب ىلإ ركسعلا ضعب ٌريسو اخوج ىلع هقيرط
 بهنلاو مهيف لتقلا اورثكأو بارعألا اورصحف ءطساو

 لامعأ ةمزالمل ةعامج نّيعو ؛مهلاومأ اومنغو يبسلاو

 هجوت مث «داسفلا نع برعلا نم فلخت نم عنمو طساو

 نييولعلل رمأو ةفيرشلا دهاشملا ةرايز دصقو ةلحلا ىلإ

 ةلحلا ىلعأب رهن رفحب رمأ مث «ريثك لامب اهب نيميقملاو

 مث . . . نبأ ةلودلا سرغو يجروكسلا مداخلا باوص

 . 29)وادغب ىلإ راس

 يبأل /ةعباسلا ةئاملا يف ةعفانلا براجتلاو ةعماجلا ثداوحلا )١(

 دادغبب عبط 4948و 197ص يطوفلا نب قازرلا دبع لضفلا
 مهاد

 (ةينيسحلا) يناميلسلا رهنلا

 ناطلسلا هأشنأ دقف (ةينيسحلا) يناميلسلا رهنلا امأ

 ركذ .م1074 / ه١914 ةنس ينامثعلا ينوناقلا ناميلس

 خيرات نم نورق ةعبرأ) هباتك يف كيركنول رتسملا
 روزي نأ ةيناثلا هتياغ تناك ناميلس ناطلسلا نأ (قارعلا

 رثكأ كانه لعفيو ءطسوألا تارفلا يف ةسدقملا تابتعلا

 ةنيدم دجوف ءريخألا دهعلا يف يوفصلا رئازلا هلعف امم

 .نايغطلاو لحملا نيب اهرئاح ىف ةرئاح ةسدقملا ءالبرك

 لوح يتلا داهولا رمعي عيبرلا يف ضتافلا تالا ناك ذإ

 .اهسفن تابتعلا هنم ملست نأ نود نم اهعمجأب ةدلبلا

 راوزلا نم فولألا تارشع تناك رهنلا طوبه دنعو

 عفرف .ةرذق ةحيحش رابآ نم ءاقستسالا ىلع نودمتعي

 موقت لازت ام ةلس يهو .(ةيناميلسلا فور) ىوتسم

 عسو مث «ناضيفلا نم ةدلبلا ةياقول مويلا ىتح اهلمعب

 يتأت يكل اهقمع يف دازو ةينيسحلاب ةفورعملا ةعرتلا
 ةربغملا ةيلاخلا يضارألا لعجتلو «رمتسملا ءاملاب

 هذه تراصو .حمقلل ةعناي ًالوقحو نيتاسب اهلوح
 نم ىلعأ اهنونظي عيمجلا ناك ضرأ يف باسنت ةعرتلا

 مستقاو ةزجعملاب عيمجلا رشبتساف . يلصألا رهنلا

 ءانثلا عيمج ينوناقلا ناطلسلاو ةْئَتقَع ديهشلا نيسحلا

 2:32 يلع مامإلا ربق ناميلس راز نأ دعبو .باجعإلاو
 يوازعلا سابع بقعيو .2'دادغب ىلإ عجر فجنلا يف
 مظعأ نم رهنلا اذه ةينيسحلا رهن :هلوقب كلذ ىلع

 رهنلا) همساب ىمسي ناك ينوناقلا ناميلس ناطلسلا لامعأ

 البرك ىلإ هارجأ ةينيسحلاب ىمسي نآلاو (يناميلسلا

 كلم يراجاقلا هاش دمحم ةجوز عربتبو 0

 عرفلا يمسف ه709١ ماع كلذو ةيدشرلا رهن ذفنأ ناريإ

 رهنلا اذهل يناثلا عرفلا امأ .ةيدشرلا مساب كلذ نع

 .ءاليرك ةنيدم بونج هاجتاب ريسيو ةيدينهلاب يمسف
 ةمعطلا يداه ناملس

 رفعج ةمجرت  كيركنول رتسملل قارعلا خيرات نم نورق ةعبرأ (1)
 دادغب  فراعملا ةعبطم  ةعبارلا ةعيطلا) "5 ص طايخلا

 .(م14

 .70- 76ص 4ج يوازعلا سابع نيلالتحا نيب قارعلا خيرات (؟)



 ءالبرك تويب

 ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإ ءالبرك ةنيدم عقت
 دقرم مضتو «تارتموليك 6 يلاوحب دادغب

 هيخأ دقرمو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 0000000. 44 سابعلا

 تويبلا ءانب يف عئاشلا يرامعملا زارطلا ناك

 هذه ةفاثك ثيح «نيعم طمن ىلع ةميدقلا ةيئالبركلا

 ءاهتماقتساو قرطلا باسح ىلع نيدقرملا لوح تويبلا

 ىلإ اهضعب ةقصالتم نوكت نأك ءًايئاوشع اهعيزوتو
 تارمملاو اهنيب لصاوف ال نايحألا رثكأ يفو «ضعب
 لاكشأ تاذ ةيوتلم تويبلا هذه ىلإ ةيوملا ةقزألاو

 .اهل جراخم ال ةدودسم تاياهنب يهتنت دقو «ةجرعتم

 نم زارطلا اذه عابتا يف ةبجوملا بابسألا نمو
 نم ةنيدملا نمأ ىلع ةظفاحملا تقولا كلذ ىف ءانبلا

 يضرراقلا دربلا ءاقنإ كالالكوب هةادععالاو رظلا تالمع
 ناكمإلاب ناك فورظلا هذه ةاعارم عمو .ديدشلا رحلاو

 رومأ يف لهجلا نكل ءرخآ ًالكش ءانبلا ذختي نأ
 كاذنآ ةيلوؤسملا تاهجلا لبق نم نارمعلاو طيطختلا

 . كلذ يف ًارود بعل

 يف تويبلا نأش اهنأش «ةميدقلا ةيئالبركلا تويبلاو

 ةيطيطخت صئاصخب زيمتت «ىرخألا ةيقارعلا ندملا
 لالحإ يف لثمتي دحاو يرامعم عباط تاذ ةيئاشنإو

 ةيماعلاب اهيلع قلطي يتلا ةفوشكملا ةيلخادلا ةحاسلا

 فرغلا ىتأتو «طيطختلا ىف لوألا ناكملا (شوحلا)

 ذخأتل تارمعلاو لخادملاو قفارملا ةيقبو ةينكسلا

 .ةحاسلا كلت لوح اهناكم

 ديلاقت اهتكرت يتلا ةحضاولا تاريثأتلا مغر ىلعو

 الإ .ةيئالبركلا توييلا يف ةيسرافلاو ةيكرتلا ةرامعلا نف
 رييغتلا هبصي مل تويبلا هذهل يساسألا طيطختلا نأ

 هرهوج ىلع ًاأظناحم لظ لب «ةفلتخم روصع لالخ

 . ليصألا

 ريبك دح ىلإ هبشلا ةبراقتم نوكت تويبلا هذه داكتو

 فنفلا

 ءانبلا داومو يسدنهلا ميمصتلا ةهجل ةيدادغبلا تويبلا عم

 تاريثأتو صئاصخ لمحت اهنأ يف كش الو «فراخزلاو

 .قارعلا يف نيدفارلا يداو تاراضح

 بتارملا فالتخاب يتالبركلا تيبلا فلتخيو
 ندا ةيرومجملا سوي ان وكمت + ناكل (فامججألا
 ةدع ةفوشكم تاحاس نم وأ ةريبك ةفوشكم ةحاس

 لفت م ف ويتفلا يلاجمي اذه ىرحألا يلع ةدعاولا

 . مدخلا فرغب يهتنتو ميرحلا فرغ ىلإ

 ةفوشسكت تاعاف ةيظيفولا تاحاسلا ريععتتو

 يذلا رودلا ىلإ ةفاضإلاب «نآ ىف راظنألا نع ةبوجحمو

 طيح لا ترانا ةييبطلا ءانغالاةيناوت ىذا نعل
 ىلع فرغلا هذهل ةعساولا كيبابشلا لطتو .ةحاسلاب

 فرغل تاهجاو لاحلا هذه يف نوكتف ةيطسولا ةحاسلا

 ةيوهتلاو ةءاضإلا اهقيرط نع ققحتتو «يناثلا قباطلا

 اللا

 اذه لثم يف قاقزلا وأ عراشلا نع نكسلا لزعنيو

 ةليلق تاحاسم نمض ققحي يذلا يئاشنإلا نيوكتلا

 ضعب يفو ءصاخشألا ددعتم يلئاع نكسل ةيفاك قفارم
 66 زواجتت ال اهلماكب رادلا ةحاسم نأ دجن تالاحلا

 يف سدنهملا وأ رامعملا ةعارب رهظي امم ًاعبرم ًارتم
 يذ تيب نيمأتل اهدودح ىصقأ ىلإ تاحاسملا لالغتسا

 نايحألا ضعب يفو ؛ةقيض دودح يفو ةيلخاد ةحاس

 عضوت ةدع راجشأ وأ ةدحاو ةرجشب ةحاسلا هذه عرزت

 نمو .(ناورذاشلا) ىمست ةليمج ةروفان اهطسو يف

 ام ريفوت يئالبركلا تيبلا ميمصت يف ةيرهوجلا رصانعلا
 رغصملا ناويدلا يهو ةفقسملا (ةمراطلا) ب ىمسي

 يف ًافيص مونلل ةيضرألا (ةمراطلا) لمعتستو .تيبلل

 لوانتل اضيأ لمعتستو «بادرسلا دوجو مدع لاح

 .ياشلا برشو ماعطلا تابجو

 كلذك ةيئالبركلا تويبلل ةزيمملا صئاصخلا نمو

 ممصمو .ةفوشكملا ةيلخادلا ةحاسلاب قاقزلا وأ عراشلا



 قوات

 ءاضف لزع فدهب ًارشابم لخدملا نوكي نأ بنجت تيبلا

 ءاوهلا بيطرتو «قاقزلا وأ عراشلا نع ةيلخادلا ةحاسلا

 .زاجملل هقارتخا ربع

 يئالبركلا تيبلا اهب زاتما يتلا صئاصخلا نمو

 ال ثيحب يولعلا قباطلا فقس عافترا ةماع ةروصب

 اهنم ىرخأ ةيئاشنإ تازيمم كانهو .راتمأ ةعبرأ زواجتي

 يتلا تاهجاولا يف ًاصوصخ اهعافتراو كيبابشلا ةرثك

 (نيزاورلا)» فوفرلا كلذكو «عراوشلاو ةقزألا ىلع لطت

 ةدافتسالاو رادجلا كمس فيفختل لخادلا نم ةددعتملا

 . ىرخأ تالامعتسال وأ ؛بيلاودك اهنم

 دوجو نايحألا ضعب يف ققحي اذه فرغلا عافتراو

 «نزخلل لمعتست ةصاخ فرغ هيف دجوت يطسو قباط
 ةلوزعم ةداع نوكتو .مدخلا ةماقإل عرعا كارعانر

 . ةيلئاعلا فرغلا نع

 ةفيفخ ءانب داوم ةيئالبركلا تويبلا يف تلمعتساو

 (روحلا بشخ) غوقلاو بشخلاك يولعلا قباطلا يف

 ءاهريغو (يراوبلا) بصقلا نارصحو ليخنلا عوذجو

 . ءانبلا لتك يف لقثلا لكاشم ىلع بلغتلل كلذو

 نم لقأ ةداع نوكيف يضرألا قباطلا عافترا امأ

 يف نوكت يتلا هذفاونب اضيأ زيمتيو «يولعلا قباطلا

 ةقزألا ىلع لطت يهو رظنلا ىوتسم قوف بلاغلا
 .ةمحدزملا قطانملا يف رثكت يتلا عراوشلاو

 ةحارلل ناكم دوجوب يئالبركلا تيبلا زيمتيو
 ةلئاعلا هيف ةقت يذلا بادرسلا وه رهرقتسالاو

 ا . ةراحلا فيصلا مايأ يف ةليوط تاعاس

 ةيضرأ ىوتسم نع هتيضرأ ىوتسم ضافخناو ةكيمسلا
 امم ةدع راتمأ ىلإ نايحألا ضعب ىف لصي دق «تيبلا

 :ةذيدشلا ةرازححلا نتا هتيامحت يف دعا

 ةريغص تاحتف ةطساوب بادرسلا ةيوهت يرجتو
 ةيلخادلا ةحاسلا ةيضرأ ىوتسم ىف ةداع نوكت ةيبناج

 ترانا وبا هوملا تونا نمدك و «ةفوشكملا

 يه ةيوهتلل ةيدومع راجم كانهو .هيلإ ةيدؤملا (ملالسلا)
 ىلعأ يف اهتهوفو رادجلا لخاد تاحتف نع ةرابع

 ءالبرك

 ىلإ تاحتفلا هذه ربع ىلعألا نم ءاوهلا لقنت حطسلا

 ءاملا دعاسيف بادرسلا ةيضرأ يف ضفخنم ىوتسم
 اجلا نكراخلا وهلا يطرت رعت ايعاذ نتا زعرعلا

 هذه ىمستو .«تاحتفلا هذه ريع حطسلا نم يتالا

 نيعطقم نم ةفلؤم ةيسراف ةملك يهو (ريكدابلا) تاحتفلا

 .بحاس وأ بلاج يأ (ريك)و ءءاوه يأ (داب)

 بابقو دوقع نم بادرسلا ءانب متي نايحألا رثكأ يف
 طلبتف ةيضرألا امأ ءصجلاو (رجآلا) قوباطلا نم ةينبم

 قوباطلا) ىمسيو ةعبرملا داعبألا يذ رجآلاب ةداع

 اهشر قيرط نع ةدوربلاو ةبوطرلاب ظفتحت يهو (يشرفلا
 انكم تيذارسلا لستم ءافعلا ئفو:  امتاد ءاحلاب

 ةيلزنملا تايجاحلا ضعبو لالغلاو بوبحلا ظفحل
 قرخألا

 ىتلا بشخلا ةدمعأ ةيئالبركلا تويبلا ىف لمعتستو

 فزت نمت نايل[ صم نرفو.ر ةيولعلا «تازدملا لج

 جردتم صنرقم جاتب ةدمعألا هذه يهتنتو .ةيولعلا

 هذه نم ًاددع ولعي يذلا رسجلا عطقم ليلقت يف دعاسي
 . ةدمعألا

 ةلمعتسملاو ًايلحم ةعنصملا ةيلوألا داوملا مهأ نمو

 وقل 13 يبرم لو يع موس كانا واقوم | نق
 ًاضيأ تاساسألا يف لمعتستو «ةبوطرلل عنامك دامرلاو

 . جرخصملا يوارضخلا (رجآلا) قوباطلا نم رسك

 هذه يف ةيئانبلاو ةيسدنهلا فراخزلا رصتقت مل

 يف ةيبشخلا لامعألا تلمش لب ءرجآلا ىلع تويبلا

 ىف ةراهملاو ةقدلا ىف ًاقوفت نوراجنلا رهظأو .ءانبلا

 خاَولأو باوبألاو ذفاونلل ةيبشخلا ؤبيألنات لامعأ

 ةمعطمو ةعئار ةليمج شوقنب ةنيزم يهو «تاكبشملا
 ةزيمتم صئاصخب ترهظو «لامجلا عئار نولم جاجزب

 .تويبلل ةيلخادلا تاهجاولا يف

 تاءاسكإلا يف قروبلاو صجلا اتدام لمعتستو

 ًالوقصم ًاهجو اهئاطعإل ناردجلا ضييبت يف «ةيلخإدلا
 . ًايئاهن ناردجلا داللط نع ةداخاب نفت

 ةميدقلا ةيئالبركلا تويبلا يف ةفولأملا رهاوظلا نمو



 ءالبرك

 «(تارجنبلا) ىمستو ةقزألا ىلع لطت اهليشانش نأ

 ةيفرخز لاكشأ تاذ ديدح نابضق نع ةرابع يهو

 ىلإ ىلعألا نم تبثتو ًايدومع ٌفصت ةليمج ةيسدنه

 ىلإ دعست ىرخأو «كابشلا ىلعأ يف ةزكترم ةبشح
 ءاملا تايبرشم فصُت فيصلا يفو «كابشلا ةدعاق

 . تارجنبلا هذه ىلع (كنتلا) ةيراخفلا

 مسوم لالخ اليل مونلل مدختستف تويبلا حوطس امأ
 ام يف حوطسلا هباشتتو .ديدشلا رحلا نم ًابره فيصلا

 .ًابيرقت دحاو عافتراب قطانملا تويب مظعم نأل اهنيب

 ًارثب يوتحي يضاملا يف يئالبركلا تيبلا ناكو

 ا هاك تال وكر .ناكرألا دحأ يف عقت ءاملل

 .ةدحاو رئب يف ةدع تويب كرتشت ًانايحأو

 ةضافتنالا رثإو ١144١« ةئس جيلخلا برح دعبو

 لالخو ةيقارعلا ندملا رثكأ يف تعلدنا يتلا ةيبعشلا

 تلمع: نيضفتشملاو ةطلسلا نيب ةيفاحلا ةراعملا

 ىلإ ىدأ امم ةنيدملا زكرم ريمدت ىلإ ةيموكحلا تاوقلا
 . ةليمجلا ةيئارتلا تويبلا هذه نم ريثكلا بارخ

 يراصنالا فوؤر .د

 ةيرثالاو ةيمالسإلا ةرامعلا ملاعم

 ءاليرك يف

 نم ءالبرك ةنيدم يف ةيمالسإلا ةرامعلا ملاعم زربت

 ديلاقتلاو ةيجراخلا تاريثأتلا نيب حضاولا لعافتلا لالخ

 اهب ترم يتلا ةيمالسإلا روصعلا ربع كلذو ؛ةيلحملا
 نب نيسحلا مامإلا داهشتسا دعب اهتأشن ذنم ةنيدملا هذه

 هباحصأو هتيب لهأ نم رفنو ةئلَع بلاط يبأ نب يلع
 ماعلا مارحلا مرحم رهش نم رشاعلا يف فطلا ةعقاو يف

 .اذه انموي ىلإو (م5180) ه١

 هذه رابتعاب  نيدفارلا يداو تاراضح تكرت دقف

 ةيسرافلا تاراضحلاو  اهنم ًاءزج ضرألا نم ةعقبلا

 نونف عئاور نم اهيف ديش اميف اهراثآ ةيدنهلاو ةيكرتلاو
 ةينيدلا سرادملاو دجاسملاو دقارملاك ةيمالسإلا ةرامعلا

 ةيئارتلا تويبلاو تاينيسحلاو تاناخلاو قاوسألاو

 ةريبكلا نيواوألا يف اهنم ءزج لثمتو .ةليمجلا

 16ه

 «ةفوشكملا تاءانفلاو ةعساولا (ءاهبألا) تابنجملاو

 ءاسفيسفلاك ةعئارلا ةفلتخمملا رئامعلا تادرفم لامعتسابو

 ةعونتملا ةيبشخلاو ةيناشاقلاو ةيرجآلا فراخزلاو

 كيبابشلا) تاروجبألاو (تايبرشملا) ليشانشلا ًاصوصخ

 ىلعألا ىلإ اهعفرب قلغتو حتفت يتلا ةفرخزملا ةيبشخلا
 نابضق نع ةرابع يهو) تارجنبلا كلذكو (لفسألاو

 تبثتو ًايدومع فصن ةليمج ةيفرخز لاكشأ تاذ ديدح
 ىرخأو كابشلا ىلعأ يف ةزكترم ةبشخ ىلإ ىلعألا نم
 ةنيدملا هذهل حبصأ ثيحب «(كابشلا ةدعاق ىلإ دنتست

 .زيمم يرامعم عباط

 ةفلتخم ةيمالسإ تارتف يف ءالبرك ةنيدم تناكو

 مت نأ دعب ةينفلاو ةينارمعلا ةيحانلا نم ًازرابو امهم ًازكرم
 نم ةرهملا لامعلاو نيينفلاو نييرامعملا زربأ مادقتسا

 ىطسولا ايسآو ايكرتو دنهلاك ةيمالسإلا دالبلا ءاحنأ

 ينابملا لمجأ دييشتل «ناريإ نم ةيسيئر ةروصبو
 ْ .اهيف ةيمالسإلا

 اهب تزيمت يتلا ةيرامعملا صئاصخلا مهأ نمو

 عبنت اهتاطيطختو اهميماصت روذج نأ ءالبرك ةنيدم ينابم
 ءانبلا داوم لامعتسا كلذكو «نيدفارلا يداو دالب نم

 روخفملا ينيطلا قوباطلا اهنمو ةرفاوتملا ةيلحملا

 ةينبألا دييشت يف ًايسيئر ءانب رصنع ربتعي يذلا (رجآلا)
 ندم ىف ءانبلا بيلاسأ كلذب ةيفتقم «ةيئالبركلا

 امو :نيدفازلا يداو يف تأشن يتلا ةميدقلا تاراضحلا

 روأ ندمك ءاذه انموي ىلإ ةصخاش اهنم ريثكلا راثآ تلاز

 . ءاكرولاو لبابو

 فراخزلا لمجأ ليكشت يف هتنورمب رجآلا زيمتو

 دوقعلاو تاءوتنلاو ةليمجلا ةدقعملا تاصنرقملاك ةيئانبلا

 لاكشألا نم اهريغو تاوبقلاو بابقلاو (ساوقألا)

 صئاصخلا مهأ نم لازت الو تناك يتلا ىرخألا ةيئانبلا

 ةدعاسمبو «ةقيرعلا ةيخيراتلا ةئيدملا هذهل ةيرامعملا

 كسامت ىف دعاست ىتلا صجلا يه ةعئاش ةيلحم ةدام

 ْ 1 .ًادج ةعيرس ةروصب رجآلا

 ءالبرك يف ةيثارتلاو ةينيدلا ينابملا صئاصخ نمو
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 يذلا (يناشاقلا) نولملا ججزملا طالبلا لامعتسا

 يشاكلا) مسا هيلع قلطيو هتعانصب ةنيدملا هذه ترهتشا

 ناردجلاو نذاملاو بابقلا نييزت يف (يئالبركلا
 ةينيدلا ينابملا رصتقت ملو .اهريغو لخادملاو ساوقألاو

 ةيلحملا ءانبلا داوم لامعتسا ىلع ءالبرك ىف ةيئارتلاو

 ةنولملا راجحألاو ماخرلاو رمرملا نسما ذإ طقف

 هذه نم ريثكلا ءاسكإ يف ةدروتسملا ةردانلا باشخألاو

 . اهتفرخزو ينابملا

 يعماج ًاصوصخ «ةئيدملا دقارمو عماوج زاتمتو

 . هك سابعلا هيخأو يلع نب نيسحلا مامإلا يدقرمو
 ةفيفح ةرشقب ةاطغملا اهنذآمو اهبابقبو ءاهتعورو اهتبيهب
 نم فراخزب يسُك اهنم رخآلا مسقلاو ؛بهذلا نم

 ىلع يفوكلا طخلا نم تاباتكب نيزملا نولملا يناشاقلا

 كلذكو «ةميركلا ةينآرقلا تايآلا تاباتكو ٌفراَخَر لكش

 عطق اهيطغت تاصنرقملا نم ةعئار ةيفرخز تاليكشتب

 نم نيدقرملا نيزت يتلا ةججزملا ايارملا نم ةريغص
 . جراخلاو لخادلا

 ةنيدم يف ةيمالسإلا ةرامعلا نف ملاعم زربأ امأ

 ةضورلا) ةئكقظ نيسحلا مامإلا دقرمو عماج وهف ءالبرك
 :(ةينيسحلا

 ةينيسحلا ةضورلا

 ةميدقلا ءالبرك ةنيدم طسو دقرملاو عماجلا عقي

 بونجلا ىلإ ملك ٠١5 يلاوح دادغب نع دعبت يتلا
 ةيرامعملا ملاعملا مهأ نم ربتعيو .اهنم يبرغلا

 نب نيسحلا مامإلا تافر مضيو «ةنيدملا يف ةيمالسإلا

 هبش عراش ءانبلاب طيحيو خليت بلاط يبأ نب يلع
 ءاضفلا اهمهأ ةثيدحو ةميدق عراوش هب لصتتو «يرئاد

 دقرمب لصتي يذلاو ًايلاح فوشكملا عساولا

 وبأ عراش) ةلبقلا باب عراش كلذكو لمع سابعلا

 ًاضرأ لغشتو ؛يمالسإلا يرامعملا اهزارطو اهناينب

 ءًارتم 45 اهضرعو ًارتم ١١6 اهلوط لكشلا ةليطتسم

 ءالبرك

 طيحيو حيرضلا اهطسوتي ةرضحلا ةينبأ نم نوكتتو

 تاهجلا عيمج نم هيلع لطت عساو نحص ةرضحلاب
 .لخادملاو فرغلا

 قوباطلا نم ديشمو نيتم ةينيسحلا ةضورلا ءانب

 ةيفرخزلا تاليكشتلا عورأب وسكمو صجلاو (رجآلا)

 ةججزملا ديم هرقلاو ايارملاو ةضفلاو بهذلاب ةذفنملا
 نم يطسولا مسقلا لتحتف ةرضحلا ةيانب امأ «(يناشاقلا)

 أرتم 58 هلوط ليطتسم لكش ىلع يهو «ةضورلا
 «ءارتم ١١ ةيجراخلا هناردج عافتراو ارتم 16 هضرعو

 ربتعت يتلا حيرضلا ةفرغ دك نيسحلا ربق طسوتي

 وذ يضف قودنص ربقلا يطغيو ءةضورلا بلق ةباثمب
 ةرعافا «راتمأ ؛ ع هلوط يبهذ فقس

 موقتو .راتمأ 4 اهضرعو ًارتم ١4 اهلوط غلبيف حيرضلا
 تاذ ةمخض تاماعد عبرأ ىلع زكترت ةعفترم ةبق اهقوف

 7,5٠ اهضرعو رتم 5,5٠" اهنم لك لوط ةليطتسم عطاقم

 ىوتسم نع ًارتم ١1 يلاوح ةبقلا ةمق عفترتو .رتم
 ذفاون اهللختت «ةليوط ةبقر تاذ يهو «ةرضحلا ةيضرأ
 ىرخأو ةذفان لك نيبو ١؟ اهددع ةببدم دوقع تاذ

 ةفيفخ ةرشقب جراخلا نم ةبقلا تيلطو .رتم ١,54 ةفاسم
 هيلع تشقن ىناشاقلا طالبلا نم قاطن ادع «بهذلا نم

 نولب طوطخم ةبقرلا جوتيو ؛ةميركلا ةينآرقلا تايآلا
 لخادلا نم ةبقلا وسكتو «ةنكاد ءاقرز ةيضرأ ىلع ضيبأ

 .ايارملا نم ةريغص عطقب ةاطغم ةعئار ةيفرخز تاليكشت

 لك ضرع ةريبك ةقورأ ةعبرأ حيرضلا ةفرغب طيحتو
 ًارتم 1١ يبونجلاو يلامشلا اهيعلض لوطو راتمأ 5 اهنم
 ءًابيرقت ًارتم 45 يبرغلاو يقرشلا اهيعلض لوطو
 اهناردج تيسُك دقو ضيبألا ماخرلاب ةطلبم اهتيضرأو

 ةيقب تيسك اميف ؛هسفن ماخرلا نم نيرتم عافترا ىلإ
 ةريغصلا ايارملا نم عطق نم فراخزب فوقسلاو ناردجلا

 . عنصلا ةعيدبلا

 قاورلا فرعيو ءأرتم ١؟ ةقورألا فقس عافترا

 ةلودلا نيطالس ةربقم دوجول هاشلا قاورب يلامشلا

 ةئيه ىلع قاورلا اذهو «هاياوز ىدحإ يف ةيراجاقلا



 ءالبرك

 قاورب يبرغلا قاورلا فرعيو .ةالصلا هيف ماقت دجسم

 قاورب فرعيف يلبقلا قاورلا امأ . باجملا ميهاربإ ديسلا

 فطلا ةعقاو ءادهش دحأ يدسألا رهاظم نب بيبح

 .قاورلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف هربق دوجول كلذو

 ىلإ اهلك يدؤت باوبأ ةينامث ةعبرألا ةقورألا هذهلو

 يف عقي يذلا يسيئرلا بابلا اهمهأو ةضورلا نحص
 فرغ حتفنتو «بهذلا بابب فرعيو يلبقلا قاورلا طسو

 نم مسقلا اذه مدقتي عساو وهب ىلع جراخلا نم قاورلا

 ًارتم ”5 هلوط غلبي (بهذلا ناويإ)ب فرعيو ةرضحلا

 ىوتسمب ناويإلا اذه فقس عفتريو راتمأ ٠١ هضرعو

 غلبيو نيتنذئملاو ةبقلا ادع ءانبلا ءازجأ ةيقب نم ىلعأ

 نم ةدمعأ ىلع مامألا نم دنتسيو ًارتم ١5 هعافترا

 ناردج تيسك دقلو «ةببدم ساوقأ اهولعت ماخرلا

 ءاسفيسفلاو بهذلا نم ةفيفخ ةرشقب ةيمامألا ناويإلا

 ةليلق ةفاسم ىلإو بهذلا ناويإ يبناج ىلعو . يناشاقلاو

 ناتليمجلا ةرضحلا اتنذئم عفت «ةيجراخلا هتحتف نم

 غلبيو بهذلا نم ةفيفخ ةرشقب جراخلا نم ناتيلطملا

 ىلإ ةرضحلا ءانب حطس نم ءادتبا امهنم لك عافترا

 .راتمأ 4 اهرطقو ًارتم ١5 اهالعأ

 ةينيسحلا ةضورلل ةيجراخلا ناردجلا تنيز

 يرامعملا نفلا ةعور سكعت ةعئار ةيفرخز تاليكشتب

 ىلع حتفتو رتم ٠١,65١ اهعافترا غلبيو «يمالسإلا
 ردصتي ةفرغ 56 اهددع غلبي فرغلا نم ةلسلسب نحصلا

 ناردج تنيزو . ببدم (سرق) دقع وذ ناويإ اهنم لك
 اهمظعمو ءاسفيسفلاب جراخلاو لخادلا نم فرغلا هذه

 موقتو «ةينيدلا تايصخشلاو ءاملعلل رباقمك مدختسا

 حطسو نزاخملا لوألا قباطلا يف فرغلا هذه قوف

 نم ءاهتنالا مث ١98٠ ةنس يفو . نحصلا ىلع فرشي

 تاطلسلا دي ىلع رباقملا هذه نم ريثكلا ةلازإ

 .نزاخمو تاعاق ىلإ فرغلا تلوحو «ةيموكحلا

 :ةيسابعلا ةضورلا

 ملاعملا مهأ يناث ةلئيل سابعلا دقرمو عماج دعُي

 تافر مضيو «ءالبرك ةنيدم يف ةيمالسإلا ةيرامعملا

 فرشوإ

 عم دهشتسا يذلا دلع بلاط يبأ نب يلع نب سابعلا
 . فطلا ةعقاو يف دل نيسحلا مامألا هيخأ

 ةهجلا ىلإ ًارتم 5٠” يلاوح ةيسابعلا ةضورلا دعبتو

 عراش اهب طيحيو ةينيسحلا ةضورلا نم ةيقرشلا ةيلامشلا

 اهمهأ ةثيدحو ةميدق عراوش اهب لصتتو «يرئاد هبش

 دقرمب لصتي يذلا ًايلاح فوشكملا عساولا ءاضفلا

 عراشو 2ك سابعلا عراش كلذكو تع نيسحلا

 عراشو دادغب عراشو نامزلا بحاص عراشو «يمقلعلا

 . ةلئكقت يلع مامإلا

 اكيفلا ةليطتم اضرأ ةينباسعلا ةيفورلا ةنبأ لخشت

 نم فلأتتو ءرتم 47,5١ اهضرعو رتم ١١6,6٠ اهلوط

 ةضورلا نم يطسولا مسقلا لتحت يتلا ةرضحلا ةيانب

 ةفرغ اهطسوتت ارتم 5"؟ اهضرعو ارتم 148 اهلوطو

 نم ةرضحلاب طيحي عساو نحصو ايبسن ةعساولا حيرضلا

 نع اهنحصو ةرضحلا لصفي روسو تاهجلا عيمج

 . اهب طيحملا عراشلا

 طيطخت نع فلتخي ال ةيسابعلا ةضورلا طيطخت نإ
 ةمظعو ةماخضلاو ةعسلا ثيح نم ةينيسحلا ةضورلا

 ددع يف الإ .يمالسإلا يرامعملا اهزارطو ناينبلا

 بلق ةباثمب ربتعت يتلا حيرضلا ةفرغب طيحت يتلا ةقورألا

 غلبي ًايبسن ةعساو ًابيرقت عبرم لكش ىلع يهو ةضورلا
 ةماخضب مستتو «جراخلا نم ًارتم ١9 اهعلض لوط

 ءانف :ئك33 سابعلا حيرض طسوتيو .اهعافتراو اهناردج

 يف ةياغ كبشم يضف قودنصب ىطغم وهو «ةفرغلا هذه

 ١7 اهرطق غلبي «ةعفترم ةبق حيرضلا ةفرغ ولعتو .ةقدلا

 ءًارتم ”4 ةرضحلا ةيضرأ حطس نع اهعافتراو أرتم

 «ةليوط ةبقر تاذو سأرلا ببدم يورك فصن اهلكشو

 عيمج نم ةببدم (ساوقأ) دوقع تاذ ذفاون اهللختت

 تاليكشتب لخادلا نم ةبقلا تيسُك دقو ؛تاهجلا

 نم عطقب ةاطغم تاصنرقم لكش ىلع ةعئار ةيفرخز

 ةفيفخ ةرشقب تيلط دقف جراخلا نم امأ «ةريغصلا ايارملا

 .بهذلا نم

 يدؤت باوبأ ةعبرأ حيرضلا ةفرغ ناردج طسوتت
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 ءضعب ىلع اهضعب ةحوتفم ةقورأ ةعبرأ ىلإ اهرودب

 حتفتو .فرغ اهب طيحت راتمأ ةسمخ اهنم لك ضرع
 باوبأ ةتس ةطساوب ةضورلا نحص ىلع ةقورألا هذه

 وهب ىلع حتفي يذلا ةرضحلل يلبقلا بابلا اهمهأ

 رتم 1,4٠ هضرعو رتم 5٠,4٠ هلوط عساو ليطتسم

 نم يمامألا هرادج يسكو (بهذلا ناويإ)ب فرعي

 ةيساحن تاطالبب ضرألا نم نيرتم عافترا ىتح فقسلا

 .بهذلا نم ةفيفخ ةرشقب ةيلطم

 ناتقصالم ناتنذتم بهذلا ناويإ يبناج دنع عفترتو

 ىوتسم نع ًارتم 44 امهنم لك عافترا ةضورلا رادجل
 امأو بهذلاب ىلعألا امهفصن يسُك .ةرضحلا ةيضرأ

 تبتكو ؛نولملا يناشاقلاب يطغ دقف لفسألا امهفصن

 . ليمجلا يفوكلا طخلاب ةميرك ةينآرق تايآ امهطسو يف

 تنيز دقف ةيسابعلا ةضورلل ةيجراخلا ناردجلا امأ

 غلبيو «صجلاو (رجآلا) قوباطلا نم ةيفرخز تاليكشتب
 نم ةلسلسب نحصلا ىلع حتفتو رتم ٠١,5٠ اهعافترا

 وذ ناويإ اهنم لك ردصتي ةفرغ هال اهددع غلبي فرغلا

 نم فرغلا هذه ناردج تئيزو ببدم (سوق) دقع

 .ءاسفيسفلاب جراخلاو لخادلا

 : يهف ءالبرك يف ةيمالسإلا ةيرثألا ملاعملا زربأ امأ

 رضيخألا نصح

 يتلا ةيمالسإلا ينابملا نم رضيخألا نصح ربتعي
 نصحلا اذه دعيو «مالسإلل لوألا ردصلا يف تئشنأ

 يف ةصخاشلا ةمهملا ةيراضحلا ملاعملا نم عينملا

 ميمصتلا ثيح نم هدرفتو هئانب ةماخض ىلإ ارظن قارعلا

 صحجلاو رجحلاب دّيشم وهو ؛هتسدنه يف ةعاربلاو
 . ًاضيأ صجلاو (رجآلا) قوباطلاب ينبم هئازجأ ضعبو

 ىلع قارعلا نم ةيبرغلا ءارحصلا يف نصحلا عقي

 ىلعو ءالبرك ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإ ملك 5 ٠ دعب
 ةنيدم نم بونجلا ىلإ ملك ١/و دادغب نم ملك ١675 دعب
 نم هلوط لكشلا ليطتسم وهو .(اثافش) رمتلا نيع

 ىلإ قرشلا نم هضرعو أرتم ١716 بونجلا ىلإ لامشلا
 ًارتم ١ يجراخلا روسلا عافتراو ًأرتم ١54 برغلا

 ءالبرك

 ىلإ يأ رتم ٠١,5٠ عافترا ىلإ رتم 4,00 ضرعب
 نيرادج ىلإ مسقني مث يولعلا زاجملا ةيضرأ ىوتسم
 زاجم امهنيب لصفي يلخاد رخآلاو يجراخ امهدحأ

 «ةيناوطسأ فصن (ةداقع) وبق هيلعو نيرتم ضرعب

 ملالس ةعبرأ قيرط نع زاجملا اذه ىلإ لوصولا نكميو
 ىلع نيملُسو نصحلل ةيلخادلا اياوزلا نم ةيواز لك يف

 ؟”9 نصحلا ةحاسم غلبتو . يسيئر لخدم لك يبناج

 4/8 يجراخلا روسلاب طيحيو ءابيرقت عبرم رتم فلأ

 راتمأ هرطقب عبرألا هاياوز يف اهنم ةعبرأ ءأجرب

 عالضأ ةعبرأ ىلع ةعزوم رتم 7,5٠ رطقب اجرب نوعبرأو

 لك يف ةرطشنم جاربأ ةعبرأو علض لك يف ةرشع عقاوب
 يجراخلا روسلا يفو «ةعبرألا هلخادم نم يسيئر لخدم

 . ماهسلا يمرل (رادجلا يف تاحتف) لغازم دجوت

 ريبكلا وهبلا نم ةنوكم ةيلخاد قفارم نصحللو

 يزكرملا مسقلاو ةيعملاو سرحلا ماسقأو دجسملاو

 ةيانب نمض اهعيمجو «مدخلا تيبو رودلا ةعومجمو
 ًارتم ٠٠ اهضرعو ًأرتم ٠١٠١ اهلوط لكشلا ةليطتسم

 ةيانبلاو . ةيلامشلا ةهجلا نم يجراخلا روسلل ةقصالم

 ةينامث ءرتم ١,7١ رطقب اجرب ١١ اهددع جاربأب ةمعدم

 يف ةسمخو يقرشلاو يبرغلا نيعلضلا نم لك يف اهنم

 ةيبرغلا ةيبونجلا نيتيوازلا يف ناجربو يبونجلا علضلا

 ١6,65٠ ريبكلا وهبلا داعبأو ءرتم ١,8٠ رطقب ةيقرشلاو
 .راتمأ 4 اك رتم

 نم ةيقرشلا ةهجلا يف ةيعملاو سرحلا مسق عقيو
 هيلإ يدؤيو لامشلا نم يجراخلا روسلاب قصتليو وهبلا
 دجوي امك «ليوطلا زاجملا يف عقي لخدم ةطساوب

 قباطلا ىلإ يدؤي لئام حطس لكش ىلع رخآ لخدم
 ىلإو دعاصلا نيمي ىلع يعرف لخدم ةطساوب لوألا

 قباطلا ىلإ يدؤي بونجلا ىلإ هفاطعنا دعب يناثلا قباطلا
 . يناثلا

 ىربكلا ةبحرلا نم نوكتي يذلا يزكرملا مسقلا

 ماسقأ يقاب نع هلصفي هتاهج عيمج نم قاور هب طيحيو



 ءالبرك

 ًارتم ”١؟ اهلوط لكشلا ةليطتسم ةبحرلاف ,نصحلا

 ةطساوب باوبأ ةعبرأ اهيلع حتفتو أرتم 77 اهضرعو
 امهدحأ َنامّلُس يقرشلا يبونجلا مسقلا يف اهلو قاورلا

 . بادرسلا ىلإ يدؤي يناثلاو «يولعلا قباطلا ىلإ يدؤي

 .نيقباط يذ رادج نم ةنوكم ةيلامشلا ةبحرلا ةهجاوو

 ةلسلس نع ةرابع يهف ةبحرلاب طيحت يتلا ناردجلا امأ

 :لكشلا ةليطتسم كاعد: زم وكنت تيواعتتلا نم

 لك ىلع سلجتو ةيناوطسأ فصن ةدمعأ اهمدقتت

 فيواجتلا هذه ناردج دجن امنيب (رجآلا) قوباطلاب

 صجلا نم ةقبطب تيسكو ءرجحلا نم ةينبم اهتدمعأو
 امأ رجآلاب ةينبم ةيسدنه فراخز يبونجلا رادجلا ىلعو

 .صجلاو رجآلا نم (سوق) ةداقع هولعتف ريبكلا قاورلا

 تاعاقلا نم ددع هب طيحي راتمأ ” هضرعو رتم 5/١

 .لابقتسالا ليسارم ءارجإو فويضلا لابقتسال تصصخ

 نيبناجلا نم لك يف ناتنثا «عبرأ اهددعف نكسلا رود امأ

 ىلع عقي يسيئرلا امهلخدمو نصحلل يبرغلاو يقرشلا

 طيطختلا ثيح نم ةهباشتم رودلاو «ريبكلا قاورلا

 .عقوملا ثيح نم هسفن تقولا يف ةرظانتمو «ميمصتلاو

 بسني رودلا هذه يف ةدوجوملا نيواوألا ماظن نإ

 ةريحلا ةنيدم ىلإ ةبسن) يريحلا يرامعملا زارطلا ىلإ

 نم فلأتي ريبك ءانب وهف مدخلا مسق امأ .(ةفوكلا برق

 مسقلا فلخ عقيو لئاوعلاب ةصاخلا نكسلا رود نع

 .لابقتسالا فرغو يزكرملا

 يبونجلا رادلا نيب عقي لكشلا ليطتسم ءانب مامحلاو

 رثم 91,45١ هلوط مدخلا مسق نيبو نكسلا رود نم
 يبونجلا نكرلا يف هلخدم عقيو ءرتم 4,7١ هضرعو
 .ريبكلا قاورلا نم يقرشلا

 لامشلا ىلإ نحصلا جراخ ىلوألا ناتيانب نصحللو

 نم ةنوكم ًارتم ١7 اهضرعو ًارتم 5 اهلوط هنم يبرغلا
 نوكتو ءةفرغ ١5 اهددعو تاداقع تاذ فرغ ةلسلس

 قيك

 باب كانهو نيبناجلا نم حوتفم ناويإ لكشب اهادحإ

 عقتف ةيناثلا ةيانبلا امأ . ةيانبلا حطس ىلإ يدؤي ملسل
 نيب ةزوصحملا ةيقرتكلا 'ةخاسلا:لامش نم نصحلا لخاد
 نم ةنوكم يهو يلخادلا نصحلا ءانبو يجراخلا روسلا

 اهنم يبونجلا ءزجلا يفو فرغ ةعومجمو ريبك ناويإ

 . ")7نصحلا يف يناثلا وهو بادرس ىلإ يدؤي ملس

 :ىشيطعلا ناخ

 ىف لفاوقلا تاناخ مهأ دحأ ناخلا اذه ربتعل

 «ةينيسحلا ةيحانل ةعباتلا يشيطعلا ةيرق يف عقيو «قارعلا

 ميدقلا قيرطلا ىلع ءالبرك ةنيدم نم يقرشلا لامشلا ىلإ

 .ءالبركو دادغب نيب طبري يذلا

 ةطرشل ًارفخم ناخلا اذه ذختا ةرخأتم ةرتف يفو

 تعادتو تمدهت رضاحلا تقولا يفو «يشيطعلا ةيرق

 يف ةمئاقلا نيواوألا ًاصوصخ «ةقفارمو هناردج مظعم

 . ءاهبألا

 ءانب هبشي يشيطعلا ناخ ةرامع طيطخت ماظن نإ

 نم ةرتفلا كلت يف ندملا جراخ تميقأ يتلا تاناخلا

 ه١ هضرعو أرتم 50 هلوط لكشلا ليطتسم وهو «نمزلا
 راتمأ ه يلاوح ةيجراخلا هناردج عافترا غلبيو ءأرتم

 لغازمب اهنم يولعلا ءزجلا دوزو ءدحاو رتم اهكمسو

 ناكرأو ءصوصللا نم ناخلا ةيامحو عافدلل مدختست

 فصن غلبي ةريبك جاربأ ةعبرأب ةمعدم ةيجراخلا ناخلا

 طسوتي لخدم ناخلا اذهلو .رتم 5,65٠ اهنم لك رطق

 غلبي رادجلا ىوتسم نع زراب ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجاولا
 سوق هولعيو «نارتم هضرعو راتمأ ةثالث ىلاوح هعافترا

 . لكشلا ببذم يك

 ًارتم 0٠ اهلوط ةفوشكم ةيلخاد ةحاس ناخلا طسوتي

 نيراوأ اهمدقتت يتلا فرغلا اهب طيحت ًارتم 5 اهضرعو
 ةببدم (ساوقأ) دوقع اهولعت ةفلتخم تاسايق تاذ

 فرغلا فيقست ةيلمع يف ةعبتملا ةقيرطلا امأ «لكشلا

 . هناكم يف هب ًاصاخ ًاثحب رضيخألا نع عجار_(1)



 قفل

 مادختسا عاشو .ةببدملا ةيبقألا مادختسا يهف نيواوألاو

 ةينيدلا رئامعلا ضعب ءانب يف فيقستلا نم زارطلا اذه

 مكحلا ةرتف لالخ قارعلا يف تميقأ يتلا ةيندملاو

 تمدختسا جاربألا ةيبقتب قلعتي اميفو .قارعلل ينامثعلا

 ةبقر ىلع موقت يورك فصن لكش تاذ بابقلا
 صجلاو (رجألا) قوباطلا فصر ءانبلا عبتاو .ةيناوطسأ

 ءانب يف عبتملا ميدقلا بولسألا رارغ ىلع يرئاد لكشب

 لالخ قارعلا بونجو طسو يف تينب يتلا بابقلا

 لخدملل ةيجراخلا ةهجاولا تنيزو . ةيمالسإلا روصعلا

 هبشت ىتلا ةكباشتملا ةيرجآلا فراخزلاب ناخلل ىسيئرلا

 اني نف ةيلعملا ءانبلا داوم ةليستسار 0

 . صجلاو (رجآلا) قوباطلاك يشيطعلا ناخ

 :ةليخنلا ناخ

 ىلع عقت يتلا تاناخلا زربأ دحأ ناخلا اذه ربتعي

 يلاوحب ءالبرك ةنيدم نع دعبيو ءفجنلا  ءالبرك قيرط
 نارخآ ناناخ كانهو ءاهنم يبرغلا بونجلا ىلإ ملك 4

 (صنلا ناخ) دامحلا ناخ امهو هسفن قيرطلا ىلع ناعقي

 . للصملا ناخو

 تاناخلاو ةليخنلا ناخ دوعي ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

 ةرتف ىلإ فجنلا  ءالبرك قيرط ىلع عقت يتلا ىرخألا
 ةليخنلا ناخ هباشتيو .قارعلل ينامثعلاو يوفصلا مكحلا

 لفاوقلا تاناخ عم ةيرامعملاو ةيطيطختلا ةيحانلا نم

 نيب طبرت يتلا ةيجراخلا قرطلا ىلع عقت يتلا ىرخألا
 ءانفلا) نحصلا هطسوتي ثيح «ةيقارعلا ندملا

 اهمدقتت يتلا فرغلا نم ةعومجم هب طيحت (فوشكملا

 . لكشلا ةببدم (ساوقأ) دوقع اهولعت ىتلا نيواوألا

 فلأتي يذلا هلخدمو ةيلاعلا هراوسأب ناخلا اذه زيمتيو

 ةيبقألا تمدختساو «ةريبك ةباوب هطسوتت نيقباط نم

 هئانب يف لمعتساو نيواوألاو فرغلا فيقست يف ةببدملا

 . صجلاو (رجآلا) قوباطلا

 :ناشطعلا ناحخ

 ءالبرك نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ناخلا اذه عقي

 ءالبرك

 ناخ نم برغلا هاجتاب ملك ١6 دعب ىلعو فجنلاو

 وحنب ءالبرك ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإو «ةليخنلا
 ينب يتلا ةرتفلا ىلإ هخيرات دوعي ميدق ءانب وهو .ملك ٠
 «يسابعلا رصعلا علطم يف ريهشلا رضيخألا نصح اهب

 ةيفرخزلا هرصانعو ناخلا اذه ءانب زارط نم لدتسيو

 ةقطنم يلاول ةحارتسا راد ىوس نكي مل هنأ ىلع

 ىنبملا ةيمست امأ .ةفوكلا ةنيدم ىلإ هتلحر يف رضيخألا

 ةرخأتم ةرتف يف هيلع تقلطأ اهنأ نظلا بلغأف ناخلاب

 . ةيراجتلا لفاوقلاو نيرفاسملا لوزنل

 ناشطعلا ناخ نأ ةيخيراتلا رداصملا ضعب ركذتو

 لت) دوجو كلذ ىلع ليلدلاو ةيوفصلا ةلودلا تآشنم نم

 تناك يذلا ناكملا وه لتلا اذهو ءهنم برقلاب (رعزم

 ةبق ةيؤرل نيرفاسملاو راوزلاو راجتلا لفاوق هقوف فقت
 لازت الو .يوفصلا دهعلا ةرتف لالخ ةينيسحلا ةضورلا

 .اذه انموي ىلإ ةيقاب ناخلا اذه لالطأ

 يراصنألا فوؤر .د

 ءالبرك ةنيدمل ينارمعلا روطتلا لحارم

 ةريخألا تاونسلا يف بيرختلا رهاظمو

 ةيمهأ اهبسكأ ناعنم نئازهج مقرمب مالبزك نيمشت
 ماوقألا ةراضح ىلإ يمتنت يهو ءروصعلا مدقأ ذنم ةريبك

 برقل كلذو «مهنم نييلبابلا اميسال قارعلا يف ةيماسلا

 نع ةرابع مهدهع يف تناك دقف «لباب نم اهعقوم

 ىونين ريغ يهو  ىونين اهنم ةميدق ةيلباب ىرق ةعومجم

 ةنيدم برق قارعلا لامش يف نييروشآلا ةمصاع

 ءارومعك ىرخأ ىرق دجوت تناك كلذكو - لصوملا

 يف عقت اهعيمج تناك رقعلاو «ةيفش ءاروفص ءايرام

 . تارفلا رهنو ةيلاحلا ءالبرك نيب ةروصحملا ةقطنملا

 يهو سيواونلا ىعدت ةقطنم ىرقلا هذه نم ةبرقم ىلعو

 ةقطنملا هذه اونكس نيذلا نييحيسملل رباقم ةعومجم

 . قارعلل يمالسإلا حتفلا لبق

 هنأ نيخرؤملا نم قيرف دقتعيف ءالبرك مسا امأ
 (86118-132) اليبراك ةيمارآلا ةظفللاب اهمسا طبر نكمي

 وأ ةيروشآلا (8811310-632) وتالبرك ةظفلب ةلصتملا



 ءالبرك

 ًاضيأ ركذو .ليب هلإلا روس ينعت يتلا 861-62 ليبراك

 وأ دبعم ىنعمب «برك# امه نيتملك نم نوكتت ءالبرك نأ
 دبعم» ىنعمب نيتملكلا عومجمو هللا ىنعمب «لإ!و مرح
 . «هلإلا مرح» وأ «هلإلا

 دادغب نع دعبت ىتلاو ةيلاحلا ءالبرك ةنيدم امأ

 تنام دقق: اهتم يبرخلا بوتلا "ىلإ ملك 1+ يلاوخب
 مامإلا لزن امدنع ناكسلاب ةلوهأم ريغ ضرأ

 هلهأب كلك مظعألا لوسرلا طبس لت نيسحلا
 .(م580) ه١ ماع اهيف هباحصأو

 لهأ نم رفنو ةلئكقَع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعبو
 ماع مارحلا مرحم رهش نم رشاعلا يف هباحصأو هتيب

 ناكو روهظلاب ةيلاحلا ءالبرك ةنيدم تأدب (م180)ه١0

 ءانب هيلع ميقأ ثيح :ئلظ نيسحلا مامإلا ربق اهتاون
 وحن امهدحأ ناباب هل ناك دجسم هيناجبو فقسم

 ةريغص ةيرق تديش امك .قرشلا وحن رخآلاو بونجلا

 يفقثلا ةديبع يبأ نب راتخملا لبق نم كلذو ربقلاب طيحت

 رجآلا نم ةبق هولعت ربقلا ءانب ناكو «(م587) ه7 ةنس

 ضعب بهذي امنيب .مالسإلا يف تديش ةبق لوأ ربتعت
 دجسم ةبق يه مالسإلا يف تينب ةبق لوأ نأ نيخرؤملا
 دبع اهديش يتلا فيرشلا سدقلا ةنيدم يف ةرخصلا

 امبرو .(م1931) هالا ةنس يومألا ناورم نب كلملا

 دمتعا يتلا رداصملا يف عسوتلا مدع ىلإ كلذ دوعي

 مهتفرعم ةلقو مهجاتنتسا يف نوخرؤملا ءالؤه اهيلع

 .ءالبرك ةنيدم نارمع خيرأتب

 لكن نيسحلا ربقب طيحت ةريغص ةيرق تدّيش امك

 نم ةينبم ةطيسب ةيئادب تويب ةعومجم نع ةرابع تناكو
 نم بلجي ناك يذلا ليخنلا فعسو عوذجو نيطلا

 نم ريثكلا ىلوأ دقو .ربقلا عضوم نم ةبيرقلا قطانملا
 ةبقاعتملا ةيمالسإلا دوهعلا فلتخم ىف ةالولاو ماكحلا

 ةسدقملا اهدقارمو ةنيدملا هذهب مهتيانع قارعلا ىلع

 زكارملا مهأ دحأ ةفلتخم ةينمز ٍتارتف يف تحبصأو

 . يمالسإلا ملاعلا يف ةينارمعلاو ةيملعلاو ةينيدلا

 ةطيحملا ةقطنملا تأدب ىسابعلا دهعلا ةيادب ىفف

 قيل

 رايتخاو نيرئازلا ةرثكل كلذو ًاينارمع روطتت ربقلاب

 وأ نيسحلا دقرم اورواجيل اهيف ةماقإلا مهنم ضعبلا
 دييشت أدب كلذ رثأ ىلعو «نيرئازلل تامدخلا ميدقتل

 . فيرشلا دقرملا لوح تزكرمت ةطيسب ةديدج تويب

 ةفيلخلا ماق نأ ىلإ ًاينارمع ومنت ءالبرك تلظو

 ه1947 ةنس هتايح مايأ رخاوأ يف ديشرلا نوراه يسابعلا

 ةبق هولعت ناك يذلا ِةكقَع نيسحلا ربق مدهب (م609)

 .تويبلا نم هلوح ام مدهو

 نوراه نب نومأملا يسابعلا ةفيلخلا ىلوت امدنعو

 (م817) ه9١/ ةنس نيمألا هيخأ دعب مكحلا ديشرلا

 دقرم ءانب ديعأو «ماع لكشب ءالبرك ةئيدمب مامتهالا داع

 بحلا راهظإب نومأملا ذخأو ةلئكلَظ نيسحلا مامإلا

 ىلع نودفاوتي نوملسملا أدبو ةئَقَ تيبلا لهأل

 . ًاعابت دقرملا راوجب ىنكسلاو ةئيدملا

 ةنس مكحلا لكوتملا يسابعلا ةفيلخلا مالتسا دنعو

 ةرايزل ءالبرك نودصقي نوملسملا ناك «(م800) ه7

 فيرشلا دقرملا لوح تريبلا ترثكو :ئكظ نيسحلا ربق
 امو دقرملا مدهب لكوتملا ماقف ريبك قوس مهل راصو
 يذلا همكح تارتف لالخ تارم ثالث ينابملا نم هلوح

 .(م451) ه7 51 ةنس ىهتنا

 نمز ىف ىرخأ ًةرم ءالبرك ةئيدم ىلإ نارمعلا داعو

 ىلا 490 ةنس لكوعتلا رصتنملا يسابعلا ةفيلخلا

 رورمبو « ٌّئَع نيسحلا ربق ءانب داعأ نأ دعب (م851)

 ةصارتم ةروصبو ديدج نم رثاكتت تويبلا تذخأ نمزلا

 تداعتساف دقرملاب طيحت يتلا ةقطنملا يف ةصاخو

 ددع اهيلإ دفو ثيح ةيملعلاو ةينارمعلا اهتناكم ءالبرك
 .نيثدحملاو ءاملعلا نم

 كلذو ءالبرك ةنيدم نارمع يف ةديدج ةلحرم تأدب

 دادغب ةلودلا زعم لخد نأ دعب ,«يهيوبلا دهعلا ةرتف يف

 يف (رجآلا) قوباطلا لمعتسا دقف 2(م447) ه4 ةنس

 ةيطغتل ةيبقألاو بابقلا ءانب يف ةرتفلا هذه يف ءالبرك
 عوذج باشخأ نم ًالدب ةدودحم ةروصب فوقسلا

 هتفرع ميدق يرامعم ثارت وه رجآلا لامعتساو ليخنلا



 ففي

 ءروأو .لبابك ةيرثألا ندملا يف نيدفارلا يداو ةرامع

 .ءاكرولاو

 يف يرامعملا نفلا رثأت أدب يهيوبلا دهعلا يفو

 ةراضحلا نونفو ةرامعب ًاصوصخ ءالبرك ةنيدمو قارعلا
 يذلا (رجآلا) قوباطلا ةفرخز يف ًةصاخو ةيسرافلا

 . عادبإلا ةمق ىلإ نييهيوبلا نمز يف لصو

 (م147) هالالا ةنس يهيوبلا ةلودلا دضع دّيش دقو

 ؛ءالبرك ةنيدمل لوألا روسلا ربتعي ةنيدملاب طيحي ًاروس
 ديدج طيطخت نمض لخادم ةثالث روسلا اذهل لعجو
 نارمعلا ءالبرك خيرات يف ةلحرملا هذه ربتعتو ةنيدملل

 هذه يف ءالبرك ريصمت أدب ثيح ىلوألا اهلحارم مهأ
 لوأ تديش يهيوبلا ةلودلا دضع دهع ىيفو .ةرتفلا

 ىف «ةيدضعلا ةسردملا» ىه قارعلا ىف ةيمالسإ ةسردم

 ناكو :(م480) ه1774 ةنس ةسدقملا ءالبرك ةنيدم
 هديش يذلا هك نيسحلا سأر دجسم بناجب اهعقوم
 دحأ ةردسلا باب نم برقلاب ًاضيأ يهيوبلا ةلودلا دضع

 . ةينيسحلا ةضورلا باوبأ

 سرادملا ءانب نأ ىلإ ةيخيراتلا رداصملا ريشتو

 دهع ىلإ هخيرات يف عجري قارعلا يف ةيمالسإلا
 لوأو «نييهيوبلا دعب قارعلا اومكح نيذلا ةقجالسلا

 رداصملا كلت بسح ةقجالسلا لبق نم تديش ةسردم

 كلملا ماظن اهديش يتلاو دادغب يف ةيماظنلا ةسردملا يه

 ناطلسلل اريزو ناك يذلا (م57١٠) ه45094 ةنس

 .هاشكلم ناطلسلا هنباو نالسرأ بلأ يقوجلسلا

 رداصملا امهتركذ نيذللا نيخيراتلا نيب ةنراقملابو

 لبق تديش دق ةيدضعلا ةسردملا نأ رهظي ةيخيراتلا

 ىلوأ اهنإف هيلعو ًاماع 4١ براقي ام ةيماظنلا ةسردملا
 .قارعلا يف تديش يتلا ةيمالسإلا سرادملا

 ةنس يزمرهمارلا دمحم وبأ يهيوبلا ريزولا ماقو
 ناكف ءالبرك ةنيدم روس ءانب ةداعإب (م١1؟5)ه14

 .اهل يناثلا روسلا

 ءالبرك ةنيدم ةينبأ يف رجآلا مادختسا لظ دقو

 قاوسالاو ةملوجلا ةدبدلا يتاسلا نفس قلع ريض

 ءالبرك

 «(نبّللا) ةدام تلظ نكلو .تويبلا ضعبو تاناخلاو

 عم طولخملاو رمخملا نيطلا لتك نع ةرابع يه يتلا
 ةففجملاو داعبألا ةفلتخم لكشلا ةعلضم بلاوق ىف نبتلا

 ىف ةيسيئرلا ةداملا ىه « سمشلا ةعشأ يارب ف

 : . اهدعب امو ةرتفلا هذه يف ةيئالبركلا تويبلا ءانب

 ةنس هاشكلم ناطلسلا ماق ةقجالسلا دهع يفو

 يذلا ءالبرك ةنيدم روس ريمعت ةداعإب (م81١1) ه4

 . يزمرهمارلا يهيوبلا ريزولا هدّيش

 ةينارمعلا ةيحانلا نم ءالبرك ةنيدم تضرعت دقو

 ةنس قارعلا ىلع لوغملا ءاليتسا ةيادب دنع لامهإلل

 ةنيدملا تملس تقولا سفن يف نكلو (م12158) ه5

 ىف دادغبب ثدح يذلا رامدلاو بارخلا نم اهنارمعو

 ْ .ةرتفلا كلت

 ءالبرك ةنيدم ةطوطب نبا ريهشلا ةلاحرلا ةرايز دنعو
 نإ :لاقو ةئيدملا هذه فصو (م173717) هال" ةنس

 (زئاف) ًايناثو (كيحز) ًالوأ امه ناتفئاط ةنيدملا هذه لهأ

 بأ ىلإ نوعجريو نويولع مهو رمتسم امهنيب ماصخلاو
 .دحاو

 دنع ةمسقم تناك ءالبرك نأب كلذ نم لدتسيو

 اهنكست ةقطنم لك نيتريبك نيتقطنم ىلإ ةطوطب نبا ةرايز
 . نيتفئاطلا ىدحإ

 فرعت ىتلا ةقطنملا نكست تناك كيحز لآ ةفئاطف

 1 .- ناخلا بابو فجنلا باب  مويلا

 فرعت ىتلا ةقطنملا نكست تناكف زئاف لآ ةفئاط امأ

 قاطلا باب نم يقرشلا مسقلاو ةعلالسلا بايب تموُيلا
 ةفئاط اضيأ تنكس دقو  سابعلا ةكربو دادغي بابو

 - مويلا فرعت يتلا ةقطنملا ىسيع لآ يه ىرخأ ةيولع

 .قاطلا باب ةلحم نم يبرغلا مسقلاو ميخملا ةلحمب

 نبا سيوأ ناطلسلا ماق دقف يرئالجلا دهعلا يف امأ

 هيلاوو دمحأو نيسح هادلوو يرئالجلا نسح خيشلا

 ءالبرك ةنيدمب مامتهالاب ناجرم نيدلا نيمأ دادغب ىلع
 كلذو ةئقق نيسحلا مامإلا دقرم ىنبم ديدجت ةداعإو

 .(م84"11) هال85 ةنس



 ءالبرك

 وه نونفلا نم يرئالجلا دهعلا يف لخدأ ام عدبأو
 شوقنلاب ءالبرك يف ةينيدلا ينابملا ةفرخز بولسأ
 نولملا (يناشاقلا) ججزملا طالبلا ةصاخو ةيفزخلا

 رهظ ام اذهو «حوطسلاو تاهجاولا ةيطغت يف ليمجلا

 يف ناجرم امهانب نيذللا ريهشلا دبعلا ةنذئمو دجسم يف
 . لك نيسحلا مامإلا دقرم نحص نم ةيقرشلا ةهجلا

 دعب ةديدج ةينارمع ةلحرم ءالبرك ةنيدم تلخد
 ه5١94 ةنس قارعلا ىلع يوفصلا ليعامسإ هاشلا ءاليتسا

 كلذو ةليلج تامدخب نويوفصلا ماق ثيح «(م8١16)

 اوديشو ةينيدلا ينابملاو ةسدقملا دقارملا نييزتو ريمعتب

 1 . ةديدج ًاتويب

 ةرهملاو نيئانبلا نم ةبخن ضرغلا اذهل اوعمج دقف
 ةعانص ىف ةيمالسإلا دالبلا فارطأ نم نيعدبملا

 عيدنا رفتكلا ايو هيكشتلا ةيوع ون ولخلا ىتانفافلا
 . عادبإلا يف ةياغ ةينف ٍقرطب ءانبلا يف لمعتسا

 ماخرلاك «ةيئانبلا داوملا ىلغأ اوبلج دقو

 .ةردانلا باشخألاو

 يف ةينيدلا ةينبألل يرامعملا عباطلا ةظحالم دنعو

 تديش يتلا قارعلا يف ىرخألا ةسدقملا ندملاو ءالبرك

 نيب تعمج اهنأب لوقلا نكمي يوفصلا دهعلا يف
 يف ناريإو قارعلا ةينبأ يف تفرع يتلا ةيرامعملا رصانعلا

 عساولا وهبلاو «ريبكلا ناويألاك ةفلتخم ةيئمز تارتف

 .فوشكملا ءانفلاو «ةيرئاد فصن دوقعب ىطغملا

 ه١195 ةنس قارعلا ىلع نيينامثعلا ةرطيس دعبو

 اذه لذب ينوناقلا ناميلس ناطلسلا دهع يفو (م 5)

 دقارملاو ءالبرك ةنيدمب مامتهالل هعسوب ام ناطلسلا

 يف ءالبرك ةنيدم يضارأ يوري رهن قشب رمأو .ةسدقملا

 ناطلسلا ىلإ ةبسن (يناميلسلا رهنلا)ب يمس ةنسلا سفن
 ىضارأ يوري لاز امو (ةينيسحلا رهن)ب ًايلاح ىمسيو

 1 . اذه انموي ىلإ ءالبرك
 ينابم بارخلا باصأ (م1801) ه1717 ةنس يفو

 ةنيدملا نويباهولا لخد امدنع كلذو ءالبرك ةنيدم

 ةيئارتلا تويبلا نم ريثكلاو قاوسألاو دجاسملا اومدهف
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 اومدهو ةسدقملا دقارملاب اوئبعو نيدقرملاب ةطيحملا

 . ةنيدملا روس

 ءانب ةداعإب دنهلا كولم دحأ عربت ةثداحلا هذه دعبو

 يلع ديسلا ريبكلا عجرملا ذخأف «نويباهولا هبرخ ام

 دقارملا ميمرتو ءانب ةداعإ ةيلوؤسم هقتاع ىلع يئابطابطلا
 ًاروس ةنيدملل دّيشو تويبلاو قاوسألاو ةسدقملا

 :يه باربأ ةتس روسلا اذهل لعجو

 دوجول مسالا اذهب يمس دقو :ناخلا باب ١

 .روسلا نم برقلاب ميقأ ناخ

 ىلإ ةبسن مسالا اذهب يمس دقو :قاطلا باب ؟
 ءالبرك تالاجر دحأ ينارفعزلا ميهاربإ (دقع) قاط

 .كارتألا اومواق نيذلا

 هئمرمي يذلا بابلا وهو :دادغب باب -*
 .دادغب ىلإ نورفاسملا

 هئم رمي يذلا بابلا وهو :فجنلا باب ؛
 .فرشألا فجنلا ةئيدم ىلإ نورفاسملا

 ىلإ ةبسن مسالا اذهب يمس :ةملالسلا باب

 .اهمساب فرعف ةملالسلا ةريشع اهتنكس يتلا ةقطنملا

 دوجوب ًانميت مسالا اذهب يمس :ميخملا باب - 5

 مامإلا هيف ميخ يذلا عقوملا وهو «ينيسحلا ميخملا

 .ءالبرك هلوصو دنع هلهأ عم ةلئ نيسحلا

 ةنساشاب تحدم ىنامثعلا ىلاولا دهع ىفو

 نم ةنيدملا روس نزل كحق مده مت (م1818) ه6

 فرط ةفاضإب ةنيدملا عيسوت متو ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجلا

 تمسق يتلا ةيسابعلا ةلحم وأ فرطب يمس اهيلإ رخآ
 ةييباطلاو ةفردقلا يسال فافرحي نيدست نلإ اهروذت
 . سابعلا عراش امهنيب لصفيو ةيبرغلا

 وأ تالحم) فارطأ ةينامث ءالبرك ةنيدمل تحبصأف

 : يهو ةنيدملا روس ءامسأب تيمس اهنم ةتس (تاراح

 :تاكلا با طحنا

 .قاطلا باب ةلحم ١



 .دادغب باب ةلحم ”" 

 . فجنلا باب ةلحم 5

 .ةملالسلا باب ةلحم  ه

 . ميخملا ةلحم 7

 . ةيقرشلا ةيسابعلا ةلحم - ا/

 . ةيبرغلا ةيسابعلا ةلحم - 4

 ىتلا قارعلا ىلع ىناطيربلا بادتنالا ةرتف لالخو

 ةرهجلا دونهلا قم يقكلا مدقتسا م1911 ةنس تأدب

 يف ةيئالبركلا ةرامعلا ترئأت دقو قارعلا ىلإ نيينفلاو

 تروطتو ةيدنهلا ةرامعلا نونف تادرفم ضعبب ةرتفلا هذه

 يتلاو (تايبرشملا) ليشانشلا بشخلا ةفرخز ةعانص

 . . .ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا ىلإ اهخيرات دوعي
 نارمعلا أدب م١197 ةنس ةيقارعلا ةلودلا مايق دعب

 ندملا رئاسك ًاديدج ىحنم ذخأي ءالبرك ةنيدم ىف

 يف ةديدج بيلاسأ اهيلإ تلقتنا ثيح ؛«ةريبكلا ةلقارخلا

 تادرفملا رصانعو تاميمصتلا ىف ةيرامعم طامنأو ءانبلا

 تئدحُتسا يتلا ةنبألا ين ةهاحو ةيبرغلا ةيرامعملا

 .ةميدقلا ةنيدملا دودح جراخ

 نع داعتبالاب ةئيدملا نم ةديدجلا قطانملا تأدبف

 ءزجلا اهب زيمت يتلا ةيوتلملا قرطلاو ةقيضلا ةقزألا
 .نيدقرملاب ةطيحملا قطانملا يف ةصاخو اهنم ميدقلا

 ءانب داوم ةديدجلا ىنابملا ىف تلمعتسا ةرم لوألو

 يذلا (1 8ءدتس) نامليشلا او ديدحلاو تنمسإلاك

 الدب ىرخألا ةينبألاو تويبلا فيقست يف ةرثكب لمعُتسا

 (غوقلا) روحلا عوذج حاولأو ليخنلا عوذج باشخأ نم
 . ىرخألا باشخألا ضعبو

 ةنيدم طيحم لخاد ىنابملاو تويبلا تظفاح دقو

 «ةنيدملاب صاخلا ينا رمعلا جيسنلا ىلع ةميدقلا ءالبرك

 ثيحب نيقباط ىلإ دحاو قباط تاذو ةضفخنم تناك ذإ

 عضولاو ةيعامتجالا تاداعلا ةطاسبو ةعيبط مئالت

 عافترا اهتاعافترا ىدعتت ال كلذكو «يئيبلاو يداصتقالا

 كلذو نيفيرشلا نيدقرملا نم لك نحصب طيحملا روسلا
 .نيدقرملا ةناكمل ًةمرح

 ءالبرك

 ًايقفأ عسوتلاب ةنيدملا تذخأ «تانيسمخلا ذنمو

 عقت ةديدج ءايحأ تثدحتساف ميدقلا اهطيحم جراخ

 نم ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجلاو ةيبرغلا ةهجلا يف اهبلغأ
 . ةميدقلا ةنيدملا

 عراش عورشم ذيفنت يف لمعلا أدب م1917// ةنس يفو

 مامإلا يدقرم طبري يذلاو أارتم ٠: ضرعب ةاشملا

 ةنس هيف لمعلا ىهتناو ٍدفَدَِلَ# سابعلا هيخأو نيسحلا
 عباطلا هيوشت يف عورشملا اذه ببست دقو م

 ءاجو ءرظنلل هتفلم ةروصب ءالبرك ةنيدم زكرمل ليمجلا
 ةيراضحلا ةلاصألا ىلع ظافحلاو تافتلالا مدعب ًانرتقم

 كلذكو ةنيدملا هذه اهب زيمتت يتلا ةيمالسإلا ةئيبلل

 ملاعم نم ريثكلا ميدهت ىلإ ىدأ امم «ينارمعلا اهجيسن
 ريهشلا نيسحلا قوسك ءاهيف ةزرابلا ةيمالسإلا ةرامعلا

 ةينيدلا ةبوكداب ةسردمو يفاصلا عماجو سابعلا قوسو

 .اهريغو ةليمجلا ةيثارتلا تويبلاو ناخ نسح ةسردمو

 ةمظتنم ريغ ٍنابم ةاشملا عراش يبناج ىلع تديشو

 عباطل مهفت نودبو قبسم طيطختو ةسارد ريغ نمو
 . يمالسإلا ينارمعلا ةنيدملا

 ىف ىلاهألا ةضافتنا دعب ١59١ ةنس نم راذآ ىفو

 يتيركتلا ماظنلا دض ىرخألا ةيقارعلا كدلاو ةفيدجعلا

 ةنيدم زكرم ريمدتب ةيموكحلا تاوقلا تماق ؛مئاقلا

 «ًالماك ًاريمدت (امهب طيحي امو نيدقرملا نيب ام) ءالبرك

 «ةنيدملا زكرمل ةيئارتلا ةينارمعلا ملاعملا عيمج تليزأف

 يذلا ينارمعلا اهئارث نم ريثكلا اهنادقف ىلإ ىدأ امم

 دهاعملاو قاوسألاو دجاسملاك هب لفحت تناك

 تايرسيقلاو تاناخلاو تاينيسحلاو ةينيدلا سرادملاو

 نيب ةعقاولا ةقطنملا تلوحتو «ةليمجلا ةيثارتلا تويبلاو

 ًارتم ١1١ اهضرع غلبي ةيلاخ ةحاس ىلإ نيدقرملا
 .ةمدهم ةينبأ اهطيحت ًارتم 6٠١" اهلوطو

 يف تطعأ ةيموكحلا تاطلسلا نأب بيرغلا نمو
 هذ طيحف ىلا هطيسلا نب يسحر ةريخألا ةنوآلا
 ار ة11 درا ا اهيرن يس نور ن5 قر وساق حاجا
 يدؤيس امم «ةيسدنهلاو ةيطيطختلا ةيحانلا نم عقوملا



 ءالبرك

 . ةنيدملا زكرمل ينارمعلا عباطلا هيوشت ىلإ ًامتح

 ريثكلا اهيحاوضو ءالبرك ةنيدم ءاجرأ يف رشتنتو
 ىنبمب اهرهشأ ةيخيرأتلا ةيمالسإلا ةرامعلا ملاعم نم

 نب نوع دقرمو يحايرلا ديزي نب رحلا دقرمو ميخملا
 ةزمحلا نبا دقرمو يلحلا دهف نب دمحأ دقرمو هللا دبع

 . هلئقغ حون مامإلا دقرمو مظاكلا نب سرخألا دقرمو

 ءالبرك يف ىرخأ ةيمالسإ ةينارمع ملاعم كانهو
 تاناخلاو تاينيسحلاو ةينيدلا سرادملاو دجاسملاك

 .ةليمجلا ةيثارتلا تويبلاو تايرسيقلاو

 نصح :يهف اهرهشأو ةيرثألا ملاعملا زربأ امأ

 .راطلا فوهكو رضيخألا

 يراصنألا فوؤر .د

 ءالبرك ةنيدمل ةيسدنه ةسارد

 اهزكرم ريوطتل حرتقمو

 قارعلا يف ةيراضحلا ندملا نم ريثكلا تضرعت

 هيوشتلل ةريخألا تاونسلا يف اهنم ةينيدلا ةصاخو

 «ًانايحأ دمعتملا ريغو دمعتملا ينارمعلا بيرختلاو

 نمو ةيركفلاو ةينفلاو ةينارمعلا ةرظنلا يف فلختلا ببسب
 ينارمعلا اهجيسنو ندملا هذه ةئيب ىلإ تافتلالا نود

 ىدل ةقيضلا ةرظنلاو بصعتلل ةفاضإ ءصاخلا

 اهزكارم هيوشت ىلإ ىدأ امم .راطإلا اذه يف نيلوؤسملا

 عماوجلاب ةطيحملا قطانملا اميس رظنلل ةتفال ةروصبو
 . ةيسيئرلا دقارملاو

 ةيلاحلا يتيركتلا نايغطلا ةموكح هب تماق ام لعلو

 زكرمل ةعساو تاحاسمل ميدهت نم م١114 ماعلا ذنم

 ؛ةنيدملا هذهل ةقطنملا هذه عيسوت ةجحب ءالبرك ةنيدم

 ةقطنملل ةريخألا ةنوآلا يف ءانب صخر ءاطعإ نأو

 يعماج نيب ةفوشكملا ةعساولا ةحاسلاب ةطيحملا

 - كلو سابعلا هيخأو نيسحلا مامإلا يدقرمو

 ليخدنلا راجشأب اهتعارزو  ةيسابعلاو ةينيسحلا نيتضورلا

 ةيسدنهلاو ةيطيطختلا ةيحانلا نم ةقبسم ةسارد نود نمو

 نم ةنيدملا زكرمل يراضحلا هجولا هيوشتل الإ وه ام
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 ةناكمو ةبيه فاعضأ كلذكو «ةينارمعلا ةيحانلا

 يلاحلا ينارمعلا طيحملا نمض امهتمرحو نيتضورلا

 ةيويحلا ةطشنألا ةفاك ءاغلإ كلذكو «سناجتملا ريغ

 ةيثارتلا قاوسألاب ةلثمتم تناك ىتلاو ةيراجتلاو

 . ةيراجتلا تالحملاو تاناخلاو تايراسيقلاو

 فوؤر ثحابلاو يرامعملا ماق قلطنملا اذه نمو

 ءالبرك ةنيدمل ةيرامعم ةساردب يراصنألا ىلع دمحم

 .ايناطيرب ىف زليو ةعماج نم هاروتكدلا ةداهش اهرثأ

 : يه ةسرادلا اهتنمضت يتلا لوصفلا رزبأ نمو

 ندملل ةبسنلاب ءالبرك ةنيدم ةناكمو عقوم ©

 .ةيمالسإلا

 . ةنيدملا اهب ترم ىتلا ةيخيراتلا لحارملا ©

 .اذه انموي ىلإو (م580) ه١71 ماع اهتأشن

 ةينيدلا ينابملاو نيتضورلل ةيرامعملا ةساردلا ©

 .اهب ةطيحملا قطانملاو ةنيدملا يف ىرخألا

 ىف ةيثارتلاو ةيخيراتلا ىنابملل ةيرامعملا ةساردلا ©

 .اهب ةطيحملا قطانملاو ةنيدملا

 نيبام ةنيدملا زكرمل ةيرامعملا ةساردلا ©

 .امهب طيحي امو نيتضورلا

 ريوطتو نيسحتب ةقلعتملا تايصوتلاو تاحرتقملا ©

 . اهزكرمو ةنيدملا

 :اهمهأ نم تاجاتنتسالا

 ىلإ يمتنت تناك مالسإلا لبق ءالبرك نأ_-١

 نييلبابلا اميسال قارعلا يف ةيماسلا ماوقألا ةراضح

 ةميدق ةيلباب ىرق ةعومجم نع ةرابع تناكو «مهنم

 ءارومغ «ىونين اهرهشأ ةيلاحلا ءالبرك ةئيدمب طيحت

 . ةيفشو ءاروفص «ءايرام



 لبق ام ءالبرك ريغ يهف ةيلاحلا ءالبرك ةنيدم امأ  ؟

 زرب يذلا ينيدلاو يفارغجلا اهعقوم نإ ثيح «مالسإلا

 لوسرلا طبس يش نيسحلا مامإلا داهشتسا ةجيتن
 ماع هباحصأو هتيب لهأ نم رفنو هُو دمحم ميركلا

 اهتناكم اقحال ةنيدملا هذهل ىطعأ (م180)ه١0

 .يمالسإلا ملاعلا يف ةعيفرلا ةيمالسإلا

 ًايسيئرو ًاماه ًاءزج دعي ةنيدملا هذه خيرات نإ -'"

 «ةيضاملا نورقلا ةفاك لالخ يمالسإلا قارعلا خيرات نم

 ةالولاو ماكحلا رثكأ ةيانعو مامتها طيحم تناكو

 . ةيمالسإلا دالبلا ءاحنأ ةفاك نم نيملسملا

 ةمواقم يف ًايسيئر ًارود ءالبرك ةنيدم تبعل - 5
 ةيقارعلا ةلودلا سيسأتو م ماع يناطيربلا لالتحالا

 ةدايق زكرم ءالبرك يف ناك ثيح .م١195١ ماع ةثيدحلا

 يقت دمحم خيشلا ريبكلا عجرملاب ةلثمتملا ةيقارعلا ةروثلا

 . يزاريشلا يرئاحلا

 نم ةديدع بقح ىف ءالبرك ةنيدم تناك
 «بوعشلاو تافاقثلاو تاراضحلا ءاقتلال ًازكرم اهخيرات

 نم نيدهطضملل ىوأمو «ةيمالسإلا راطقألا ىتش نم

 رم ىلع ةيمالسإلا نادلبلا نم نيركفملاو ءاملعلا

 ةبيكرتلا ىلع هبناوج دحأ يف اذه سكعناو ءروصعلا

 نم ريثكل ًاقلطنم تناك امك «ةئيدملل ةحماستملا ةيناكسلا

 . ةيسايسلاو ةيركفلا تاكرحلا

 ىرخأ ةيقارع ندم عم ًانمازت ءالبرك تبعل 5

 ةديدع نورق ةليط ةلحلاو فرشألا فجنلا ةنيدم اهرزبأ

 ملاعلاو قارعلا خيرات يف ًازيمتم ًايراضح ًارود

 «مهسيردت ناكمو ءاملعلا رابك رقم تناكو ءيمالسإلا

 تارتف يف داهطضالاو ملظلل اهضرعت نم مغرلا ىلعو

 .اهخيرات نم

 برعلا نيخرؤملاو ةلاخرلا نمريثكلا داشأ ٠

 ةيمهأب ماودلا ىلع نيقرشتسملاو نييبرغلاو نيملسملاو
 ةينيدلاو ةيخيراتلا ةيحانلا نم ةنيدملا هذه ةناكمو

 .ةينارمعلاو ةيسايسلاو ةيبدألاو ةيملعلاو

 ءالبرك

 نم ظحالنف ينارمعلا ديعصلا ىلع تاجاتنتسالا امأ

 :اهمهأ نيب

 تناك يمالسإلا خيراتلا يف تديش ةبق لوأ نإ - ١

 ماع كلذو ءالبرك يف ُدِاكَتَت نيسحلا مامإلا ربق قوف
 مايأ يفقثلا ةديبع يبأ نب راتخملا لبق نم (م185) ه5

 . ةفوكلا ىلع هترمإ

 قارعلا ىف تدّيش ةيمالسإ ةسردم لوأ نإ- ١

 نفط ام دقق قلو كانك نلف دعها ةييردتلا كاك

 ْ .(م480) ه3 ماع يهيوبلا ةلودلا

 صئاصخو تافصب ءالبرك ةنيدم رئامع تمستا

 هسفن تقولا يف اهنكلو نيدفارلا يداو ةرامع زارطو

 تاراضحو لود رئامع تادرفمو رصانعو زرطب ترثأت

 .ةيدنهلاو ةيكرتلاو ةيسرافلاك ةفلتخم

 ةنيدم يف ةيئارتلاو ةيخيراتلا ينابملا تزيمت - 4
 ةفلكلا ةّلقب كلذكو ةيلحملا ءانبلا داوم لامعتساب ءالبرك
 اهنأ امك «ةيلامجلا بناوجلا ىلإ ةفاضإلاب ةيداملا
 ةمئالمو ةيعامتجالاو ةيراضحلا ةايحلا عم مجسنت

 . ةيئيبلاو ةيخانملا فورظلل

 تاحرتقملا نم ًاددع ةساردلا تنمضت دقو

 :اهمهأ نم تايصوتلاو

 نيب ينارمعلا لماكتلاو طبارتلا قيقحت ١

 نم كلذو امهنيب ةعقاولا ةحرتقملا ينابملاو نيتضورلا

 عساو نحص لوح روحمتي يميمصت ططخم لالخ

 ةيصوصخ ىلع ظفاحي أطبر نيتضورلا طبر ىلإ فدهي

 يرامعم نايكك امهتدحو ققحيو ةهج نم امهنم لك

 .ىرخأ ةهج نم دحاو

 نيب ينارمعلا لماكتلاو طبارتلا قيقحت - ١

 .امهب ةطيحملا قطانملاو نيتضورلا

 زكرم نيب ينارمعلا لماكتلاو طبارتلا قيقخت
 ينارمع جيسن ربع هب ةطيحملا ةميدقلا ءايحألاو ةنيدملا

 . لماكتم



 ءالبرك

 ناعقي نيديدج نيريبك نيقوس ءاشنإ ىلع لمعلا - :
 ةطساوب هب ناطبتريو حرتقملا عساولا نحصلا يبناج ىلع
 ةيثارتلا قاوسألا ةعومجم ىركذل ًءايحإ «ةريبك لخادم

 قوسو ريبكلا راجتلا قوسو نيسحلا قوسب) ةلثمتملا

 .اهمده مت يتلاو برعلا قوسو ؛(سابعلا

 طيحت ةماعلا تامدخلل قفارم ءاشنإ ىلع لمعلا  ه

 قفارملاك «(امهطيحي امو نيتضورلا نيب ام) ةقطنملاب
 هايملا برش نكامأ «ةماعلا تامامحلا ءةيحصلا

 بتاكم «ةطرشلا رفاخم «ةيبطلا تادايعلا ؛«(ليبسلا)

 .ةريغص قدانفو ةيحايس

 ةعاق) ةيرديحلا ةينيسحلا ءانب ةداعإ حرتقي 5

 تناك اهنأو اميسال ميدقلا اهعقوم يف (تاللافتحالا

 تالافتحالل ةنيدملا ىف ةديحولا لب ةيسيئرلا ةعاقلا

 ا . ةينيدلا

 نيب ام ةديدجلا ةينبألا تاعافترا ديدحت ١

 قباطلا اهيف امب قباوط ةثالثب امهطيحي امو نيتضورلا
 نم لك نحصب طيحملا روسلا عافترا وأ يضرألا

 ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملل كلذو ىصقأ دحك نيتضورلا

 ةبيه ىلع كلذكو ةميدقلا ةنيدملل ينارمعلا جيسنلا

 .ينارمعلا امهنايكو نيتضورلا

 ةينبألا ةهجاول ةيرامعملا تاجلاعملا ديدحت - 4

 ةصاخلا ةيمالسإلا ةرامعلا صئاصخو مءالتي امب ةديدجلا

 .ةنيدملا يف ةيثارتلا ينابملاو نيتضورلاب

 يف ةيديلقتلا ةيلحملا ءانبلا داوم لامعتسا 4

 صجلاو (رجآلا) ىنيطلا قوباطلاك ةديدجلا ىنابملا

 ءانبلا داوم ةامجسلا ىلإ ةفاضإ يناشاقلا طالبلا و

 بشخلاو ديدحلاو تنمسإلاك ىرخألا ةيساسألا

 ةنولملا راجحألاو ماخرلاك ةينييزتلا داوملا لامعتساو

 ةيمالسإلا ةيرامعملا ةيوهلا مهلتسي بولسأبو اهريغو
 .ءاليرك ةنيدمل

 ةاشملا ريس قطانم نيب لصفلا ىلع ظافحلا ٠

 ناكس ةايح يف ةيمهأ نم هل امل تابكرملا عراوشو

 تحف

 لخاد تارايسلل فقاوم ريفوت كلذكو راّوَرلاو ةنيدملا

 .ةميدقلا ةنيدملا دودح جراخو

 ذيفنتو ةرادإل غّرفتت ةيثارت ةسسؤم ءاشنإ-١
 هالعأ ةروكذملا اهنمو ةيرورضلا تايصوتلاو تاحرتقملا

 ًالبقتسم ةيفاقثلاو ةيئارتلاو ةينيدلا ينابملا ىلع فارشإلاو
 . اهيلع ظفاحلا ىلإ فدهت يتلاو

 ةردانلا ةيرثألا فحتلا مضي فحتم ةماقإ - ١

 تاطوطخملاو ةفيرشلا فحاصملاو تارهوجملاو

 ةيسابعلاو ةينيسحلا نيتضورلا يف ةظوفحملا ةمهملا

 تادراو قيقحت ىلإ ةفاضإ ةنيدملل يفاقثلا ءارثلا زاربإل

 . فحتملا ةرايز نم:ةابجملا موسرلا نم ةيفاضإ

 ىف ةيفاقثلا زكارملاو تابتكملا ريوطتو ةماقإ ١

 ١ ”ةكاشجلا

 ةينعملا ةيملاعلاو ةيميلقإلا تامظنملا ةوعد ١5

 ًاصوصخ ةيمالسإلا ةرامعلاو ثارتلا ىلع ظافحلاب

 ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا) وكسيسيألاو وكسنويلا
 كلذكو ةفاقثلل ناخ اغآ ةسسؤمو (ةفاقثلاو مولعلاو

 ةيفاضإلا اهتراشتسال ةيميداكألاو ةيملعلا تائيهلا

 ةنيدمل يراضحلا هجولا ةداعإو ءانب يف مهتدعاسمو

 .اهزكرمو ءالبرك

 راثآلاو ةيخيراتلا نكامألا ليجست ىلع لمعلا 5

 ةمظنم ىدل ةنيدملا يف ةينيدلا ينابملاو ةيمالسإلا

 . ةيناسنإلل دلاخلا ثارتلا نم ءزجك وكسنويلا

 يمالسإلا ثارتلل ةيفرح زكارمو دهاعم ءاشنإ -

 ةينفلا يدايألا ريفوتو بيردت ىلوتت ءالبرك يف
 ةفرخزلاو ميمرتلاو ءانبلاك ةيمالسإلا نونفلاب ةصصختملا

 تاشرو وأ سرادم حتف كلذكو ءاهعاونأةفاكب

 ءاهريغو ةدادحلاو ةراجنلاو يبرعلا طخلاب ةصصختم

 ىرخأ لود نمو ةيمالسإو ةيبرع ةينف تاربخب ةناعتسالاو
 .زكارملا هذه ريوطتل

 ةصتخسملا ةيلحملا تاعانصلا ريوطتو ةماقإ ١

 روخفملا ينيطلا قوباطلا ةعانص ًاصوصخ ءانبلا داومب
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 تاعانصلاو (يناشاقلا) ججزملا طالبلا ةعانصو (رجآلا)

 ةفرخز كلذكو كلذكو صبجلا ةفرخزب قلعتت يتلا

 .تايبرشملا وأ ليشانشلاك بشخلا

 تاعيرشتلاو طباوضلاو تايصوتلا مهأ نيب نمو

 : ةساردلا اهتنمضت يتلا

 ةيطيطختلا طباوضلا ددحت تاعيرشت عضو-١

 كلذكو ةديدجلا ءانبلا ةيلمع ىلع ةرطيسلل ةينارمعلاو

 ىلع ظافحلل كلذو ةيثارتلا ةينبألل لامعتسالا رييغت

 ةرورض عم يرامعملا اهطمنو ةيخيراتلا ةنيدملا ملاعم

 ءيئاضقو مزاح لكشب تاعيرشتلا كلت ذيفنت ةعباتم
 ةيمهأ لوح ناكسلل عساو فيقثتب اذه نرتقا ول اذّبحو

 .كلذ

 ةنيدملا ناكس عيجشتل تازفحم عضو - ١

 ظافحلاو ةينارمعلا ةنيدملا ملاعم ءايحإ يف ةكراشملل

 .اهتينبأ ,ريسحت قيرط نع اهعمتجم ةيحور ىلع

 ةيخيراتلا ةينبألا ىلع ظافحلل ةسايس عضو - ؟

 ةسسؤملا مايق وأ اهميمرتل ضورق حنم نمضتت اهتنايصو

 ال يتلاو اهتنايصو اهئارشب اهؤاشنإ حرتقملا ةيئارتلا
 .لوبقم دح ىلإ اهميمرت اهباحصأل نكمي

 ةيخيراتلا ةميقلا تاذ ةينبألا عيمج قيثوت - ؛

 اهسيسأت حرتقملا ةيئارتلا ةسسؤملا ىدل ةيئارتلاو

 ءانب ةداعإو ًايرود اهيلع فشكلا ضرغل اهليجستو
 لبق نم اهيلع ةقفاوملا يرجت ميماصت قفو اهنم ئرهتملا
 .ةيسدنهلاو ةيطيطختلا تائيهلا

 تاططخملا لمعب كلذو لماش حسمب مايقلا ©

 ةيفارغوتوفلا روصلا ذخأ عم عطاقملاو تاهجاولاو

 اهجراخو ةنيدملا لخاد ةيسيئرلا ةيثارتلاو ةينيدلا ةيئبألل

 ةيسابعلاو ةينيسحلا نيتضورلاك ًايلاح ةدوجوملاو
 تامامحلاو تاناخبلاو ةيئيانلا سرادملاو دجاسملاو

 كلذو «ةمهملا ةيثارتلا تويبلا ضعبو تاماقملاو ةماعلا

 ينابملا هذه ةنايصو ميمرت دنع هب ناعتسُي ًاعجرم نوكتل
 .اهمده ةلاح يف ديدج نم اهئانب ةداعإ دنع وأ

 كركلا

 كركلا

 ةنيصح ةعلق اهنأب» توقاي اهركذ .ندرألا ىف ةنيدم

 نيب «ايلاجس ىف ءاقلتلا يتباوت نم ماسلا فرط ىف دج

 تيبو (رمحألا رحبلا) مزلقلا رحبو (ةبقعلا) ةليأ

 الإ ةيدوأ اهب طيحت ٍلاع لبج ّنس ىلع يهو .سدقملا

 .«ضبرلا ةهج نم

 يف باؤم ةكلمم ةمصاع تناك ًادج ةميدق كركلاو

 ةدلب كركلا تراص مث «شومكل نب عشم اهدئاق دهع

 يفو .ًاحلص نوملسملا اهيلع ىلوتسا «ةينامور

 ىلع يجنرف لقعم عنمأ تلعج ةيبيلصلا بورحلا
 كلملا اهنكس «تيملا رحبلاو ندرألل يقرشلا بناجلا

 . عبارلا نيودلب

 مسا ًالاح نهذلا ىلإ ردابتي كركلا ركذت امدنعو

 الإ ىلوألا ركذت نأ لقو لب ءاهنم ةبيرقلا (كبوشلا)

 يفو (كبوشلاو كركلا) :لاقيف «ةيناثلا اهعم ركذتو

 .ليوط ركذ امهل ناك ةيبيلصلا بورحلا

 ناك قشمد بحاص دومحم نيدلا رون نأ كلذ نمف

 ؛نييبيلصلا عم ةمساح كراعم يف لوخدلا ىلع ًامزاع

 نأ يبويألا نيدلا حالص رصم ىلع هيلاو ىلإ لسرأف
 نم هسفن تقولا يف نيدلا رون مدقتيو «هتيحان نم مدقتي
 انه مالكلا كرتنو . بيجي ال ناك حالص نكلو ؛هتيحان
 حالصل عناملا ناكو» :لاق يذلا ريثألا نبا خرؤملل

 ناك هنإف «نيدلا رون نم فوخلا جنرفلا وزغ نم نيدلا
 ذخأ جنرفلا هقيرط نع لاز ىتم نيدلا رون نأ دقتعي

 . مهلاصئتسا رثؤي الو هيلع مهب يمتحي ناكف هنم دالبلا

 هدهجب مهوزغ يف دجلا الإ ىري ال نيدلا رون ناكو

 ملعو وزغلاب نيدلا حالص لالخإ ىأر املف ءهتقاطو
 . (دري ال يذلا هللا» رمأ هاتأف «هيلإ ريسملاب زهجت هضرغ

 اذه هباتك نم يناثلا ءزجلا يف ميدعلا نبا يوريو

 نم (نيدلا حالص) رصانلا كلملا راس :صنلا اذهب رمألا

 اوبلطف ءهرصحو كبوشلا نصح لزانف ًايزاغ رصم

 نيدلا رون عمس املف «مايأ ةرشع هولهمتساو نامألا

 ةهجلا نم جنرفإلا دالب لخدف ىشمد نم راس كلذب



 كركلا

 لخد نإ :(نيدلا حالص) رصانلا كلملل ليقف «ىرخألا

 دالب كلم بناجلا اذه نم تنأو بناج نم نيدلا رون

 تنأو ءاج نإو «ماقم رصم رايدب هعم كل الف «جنرفولا

 كنم مكحتملا وه ىقبيو هب عامتجالا نم دب الف انه اه

 نع لحرف ءرصم ىلإ عوجرلا ةحلصملاو «ءاشيامب

 .رصم ىلإ كبوشلا

 قفتاو :ًالئاق رخآ ماقم يف ةياورلا ميدعلا نبا رركو

 نم امهنم لك لصي نأ ىلع نيدلا حالصو نيدلا رون
 جنرفلا لاتق ىلع اقفتي نأ مولعم موي ىلع ادعاوتو هتهج

 قبسف «هيلع مدقي نأ ىلإ ًارظتنم رخآلل ماقأ قبس امهيأو
 نيدلا رون راسو .هرصحو كركلا لصوو نيدلا حالص

 حالص فاخف ؛ناتلحرم كركلا نيبو هنيبو ميقرلا لصوف

 رصم ىلإ ةدوعلا ىلع هللهأ يأرو هيأر قفتاو نيدلا
 ذخأ ىلع ًارداق نيدلا رون ناك اعمتجا ىتم امهنأب مهملعل

 . .رذتعي نيدلا رون ىلإ بتكو ءرصم ىلإ داعف . هنم رصم

 لماكلا نأ كلذو :رخآ ثداح يف كركلا ركذ دروو

 تددرت يبويألا نيدلا حالص يخأ لداعلا ادلو فرشألاو

 يناثلا كيرديرف يبيلصلا كلملا نيبو امهنيب لسرلا

 نمث ءاقل امهئابرقأ ىلع امهدعاسيل ناملألا روطاربمإ

 ءاهلوح امو سدقلا هاملسو ةقفصلا تمتو .ظهاب

 نيب لصي ًاقيرطو دللاو محل تيبو ةرصانلا اهعمو
 قيرطلا لوط ىلع ةدتمملا ىرقلا لمشي اكعو سدقلا
 ه776 ةنس لوألا عيبر يف كلذو ءاكعو سدقلا نيب

 ةقفصلا هذه عقو ريثألا نبا فصيو .م1174 طابش

 سدقملا تيب جنرفلا ملستو» :الئاق نيملسملا ىلع

 نهولا نم هل اودجوو هوربكأو كلذ نوملسملا مظعتساو
 .«هفصو نكمي ال ام ملأتلاو

 ةنس كركلا بحاص دواد رصانلا سدقلا درتسا مث

 يبويألا ليعامسإ حلاصلا نكلو .(م17794) ه7

 مهملسو نييبيلصلا ىلإ سدقلا ملسف داع قشمد بحاص

 ءرصم ضرأ نم ءزجو ةيربطو دفصو نالقسع اهعم

 هلك لماع لبج يأ فيقشلاو نينبتو نينوه نم ًالكو
 يكل كلذو اهضعب مهاطعأ رصم كلم اذإ هنأ مهدعوو

 فل

 رصم بحاص بويأ حلاصلا هيخأ نبا ىلع هودعاسي

 نويبيلصلا دشح املو . كركلا بحاص دواد رصانلاو

 ليعامسإ حلاصلا نّوك رصم ةمجاهمل ةزغ دنع مهارق
 ماشلا لامش يف نيببويألا كولملا ضعب نم ًافلح

 دنج نكلو «ةزغ دنع نييبيلصلا ىلإ ًاعيمج اوفحزو
 رصم دنج ىلإ اومضناو جنرفلا ةفلاحم اوضفر ماشلا

 .يبويألا يبيلصلا موجهلا لشفف عافدلل مدقتملا

 اذه ليعامسإ حلاصلا نإف ءكركلا ركذ انه دريو

 (ةريطخلا قالعألا باتك) بحاص هيمسي نم ىلإ لسرأ

 هنأ ودبي لماع لبج ءانيأ نم يعيش وهو «ىسوم جاحلا

 هيلإ لسرأ - فيقشلا ةعلق نوؤش ىلع فرشملا وه ناك

 ضنرف نييبيلصلا ىلإ ةعلقلا ملسي نأ ليعامسإ حلاصلا

 .؟يتفيحص يف هتلعج ال هللاو» :لاقو كلذ

 مث ؛هلتق ىتح هبرضي لظ يبويألا كلملا نكلو
 ةعيشلا لماع لبج ءانبأ نم نيرخآلا نكلو .هلاومأ رداص

 ةمواقم اوررق اهلوح نينكاسلاو ةعلقلا يف نيدوجوملا

 ءاهنع عافدلل اهيف اونصحتو نييبيلصلل ةعلقلا ميلست

 ةدجن هنم مهتءاجف «مهداجنإل كركلا بحاص اوبتاكو

 هعومج عمج ليعامسإ يبويألا كلملا نأل ًائيش نغت مل

 ىتح مهيلع قيضو هسفنب مهرصاحو قشمد نم جرخو
 نأ انل لحي ال نحن» :هل اولاقف «مالستسالل مهرطضا

 ام لعفت تنأو كيلإ هملسن نحنو جنرفإلا ىلإ هملسن

 .نييبيلصلا ىلإ ليعامسإ حلاصلا اهملسف «هراتخت

 وأ أجلم كركلا نم اولعج كيلامملا رصع يفو
 يتلا دالبلا نم كركلا تناكو «ءارمألاو نيطالسلل ًانجس
 مكاح اشاب يلع دمحم نب ميهاربإ لالتحا ىلع تراث

 (ةيفرصتم) تراص رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف .رصم

 ةليفطلاو ناعمو ةبقعلا ةيضقأ مضت «قشمد يلاوب ةطبترم

 .كوبت ةيحانو

 ةينانبللا كركلا

 حون كرك

 :لاقيف حون ىلإ بسنت هذه ريغ ىرخأ كرك كانهو
 اهيلإ بسنيو نانبل يف كبلعب نم ةبيرق يهو «حون كرك



 كركلا

 حون كرك ةدلبل ماع رظنم

 رشاعلا نرقلا لئاوأ يف تناك ذإ ةعيشلا ءاملع نم ديدعلا

 نأ ىتح ملعلا بالطو ءاملعلا ةلحرل ًادصقم يرجهلا

 . ملعلا بلطل اهيلإ لحترا يناثلا ديهشلا

 حاترت ًايراجت ًازكرم هذه كركلا تناك روصعلا ربعو

 ترادحنمو كبلعبو عاقبلا مكح يذلا 115

 ؟ 4 ةنس ىتح ةيقرشلاو ةيبرغلا نانبل لابجل نيتلسلسلا

 .م.ق

 ًارازم ءامدقلا ماقأ امبر : لمي حونل اهتبسن يفو
 دقو «هحيرض نورخأتملا هدقتعاف ةككقظ حون يبنلل

 يعازوألا اهدصق هقفلل ةسردم اهيف تأشنف ةيمالسإلا

 اهراز مث ءاهخياشم ىلعأرقو هابص يف (5١ا/-48)

 تغلبو هالت امو يكنزلا دهعلا يف كركلا نأش يوقو
 زكرم ىلإ تلوحت ذإ كيلامملا دهع يف اهراهدزا دهع

 (كبلعب برغ ىرق) يكبلعبلاو يزيزعلا نيعاقبلا ةيالو

 مضت ةيكولم ميسارم اهدجسم شوقن انل تظفحو
 ضعبو بئارضلاو ةيالولا ناكس نع ةميق تامولعم

 لآ ذوفنل تعضخ دقو .ةدلبلا اهتفرع يتلا تاعانصلا

 مكح علطم يف تلظو ةيعاقبلا ةيودبلا ةرسألا شنحلا
 عاطقألا ذوفنل تعضخ مث «عاقبلا يتيالول ًازكرم كارتألا

 .شوفرحلا ونب مهالتو «خيرف ينب عم

 نم ةمهم ةعلق ىلإ تلوحت ةشفارحلا مكح نابأو
 اليلق اهتيفاع تداعتسا ةقورحم ةنيدم ىلإ مث .مهعالق

 ىتح هدومج ىلع رمألا لظو .ةلوجخ اهتضهن تلظو
 ىلع ةلحز ةيرق تماق امدنع يداليملا رشع عباسلا نرقلا

 نرقلا علطم يف تدغ ىتح تددمتو ينودربلا فافض

 ةريغص ةعرزم تناك امدعب عاقبلا يف ةنيدم ربكأ نيرشعلا



 ١ه كركلا

 ةينانبللا كركلا ةدلب يف (ع) حون يبنلا دجسمو رازم

 ةيرق تحبصأو هذه تصلقت نيح ىف «كركلل ةعبات

 نآلا امأ ؛ةلحزل ةعبات طقف ةمسن ةئامعبرأ مضت ةريغص

 :حون كرك نع ةدامح دارط روتكدلا لوقيو

 حفّسلا ىلع ةئداه ؛«نآلا «عبرتت ةدلب حون كرك

 نكل «عاقبلا لهس بلق يف «ةّيبرغلا نانبل لابجل لفسألا
 هيكاحي ال «قئال بوثك ةدلبلا فلي يذلا ءودهلا
 ام :خيراتلا يف حون كرك عقوم نع رداصلا جيجضلا

 .اهمالعأو اهتالاجر ةايح وأ ءاهنارمع ةصقب هنم قلعت
 ىلع فقن «ناكسلاو ناكملا ةريسل عالطتسالا اذه يفو

 نيخرؤملا ثارت نم ذخأن نحنو «ةّبضلا هذه تابجوم
 نم عونلا اذه بحاصي امل ؛«حون كرك نع اوبتك نيذلا
 ةحازإ يف ثاحبألا تمهاس املك «تالكشم نم خيرأتلا

 ةباتكلا تناعأ ءاهخيسرت وأ اهنع ضومغلاو فالخلا

 . .رارسألا ملاع يف ًاديعب باهذلا ىلع

 ةيملع ةرضاح كركلا

 نم لعجتل «ةديدع ةيخيرات رصانع تعمجت دقل

 ةرضاحو «خيراتلا قبع هنم حوفي ًاناكم حون كرك

 ين ةعيشلا ءاملعلا نم ريثك اهتسردم نم جرخت ةيملع
 لاوحأب فرعت ندملا ُرِّيِس تناك اذإو .ماشلا دالب

 ين ناك خيراتلا عم رخآلا كركلا دعوم نإف ءاهئاملع
 بتك ركذتو ءءاملعلا ءالؤهل ةيسايسلاو ةيملعلا ةريسلا

 يف اوسرد ًايكرك ًاملاع نيثالث نم رثكأ نأ مجارتلاو ريسلا

 . مولعلاو هقفلا نم ةيلاع ةجرد اولانو «مهتدلب

 ليقو .حون نصح وأ «حون ةنيدم يأ :حون َكْرِكو

 دروو .لقعم وأ نصح ىنعمب (وكزك) ةّينايرس ةظفل كْرِك

 برعلا اهطبضو «مالسلا ةنيدم (هٌونوكْرِك) ةّيربعلاب ًاضيأ
 نع اهل ًازييمت لبجلا ىنعمب «ءارلا نوكسو فاكلا حتفب



6> 

 رسكب كركلا دروو ءءارلا حتفب ندرألا كرك

 ةبسن «ءارمحلا ةنيدملا يأ ءرمحألا : ءارلا

 كركلل ةرواجملا ةّلتلا تلاز امو ءاهتبرت ىلإ
 .(راّمحلاب) فرعت نآلا ىتح

 ةحارلا هانعم يربع مسا (هُوَّنا وأ حونو
 ةّيماع ةظفل حّينو «مالّسلا وأ ةنينأمطلاو

 نوكي دقو . حارتسا حّينتو «حارأ ىنعمب
 مالسلا نصح وأ ةحارلا ةنيدم ينعي مسالا

 قيرط يف ةميدق ةطحم هنأ نظلا اذه يّوقيو

 كبلعب ىلإ لحاسلا نم ةدفاولا لفاوقلا
 «عقوملل ةبسنلاب فولأم ٌرمأ اذهو .رمدتف

 «لبجلا حفس دنع ةلت ىلع عقت كركلا نأل

 لاغدألا تناكو .ينودربلا هايم نم برشت

 «نانبل لبج ةهج نم اهب لصتت تاباغلاو

 دنع بيصخلا عاقبلا لهس ضبري امئيب
 ةطحم (رجنع) سيكلاخ لباقت تماق اذكهو .اهمادقأ

 هذه لعلو .كبلعب ىلإ قشمد نم ةمداقلا لفاوقلا

 ؛نيرخأتملا ىدل ًأاسبل تئدحأ يتلا يه تايمستلا

 . هئظ حون هللا يبن ىلإ ةبسن (حون كرك) اهومسأف

 .(حون ربق) ب فرعي لاز ام ارازم هل اوماقأو

 ةّيمهألاو عقوملا

 ءاهيف حيرضلا دوجو ليلدب ًاميدق كركلا تَرّصُم
 مدق ىلع تايرفحلا لدتو ءارخأتم ىتأ نّودملا اهخيراتو

 ةطقنو «نامورلا دهع ىف ةرماع تناك اهنأو «كركلا

 . ةّينيدلا ةنيدملا كِيلعبو ةيقوقحلا توريب نيب لصو
 هلإ رتيبوج وأ لعبلا تذختاو ةينثولا تادابعلاب ترثأت

 هبشت ةّينامور راثآ اهلوحو اهيف رشتنتو ءاهل ًازمر كبلعب

 .ةريهشلا كبلعب لكايه يف اهنم دوجوملا

 يبنلا رازم دييشت ىلإ برعلا رداب حجرألا ىلعو

 دفاوتو .هراوج ىلإ ًادجسم اوعفرو ؛ هع حون

 هراوجب اوماقأو «هربق ةرايزب نوكربتي كاَّسنلاو نوئمؤملا

 ىف ىمالسإلا هقفلل ةركبم ةسردم تأشن ثيح ؛نودتعتي

 3 نلإة قات ورزق يسع .يرجهلا لوألا نرقلا

 كركلا

 يزجن كلذك انإ .نيملاعلا يف حون ىلع مالس» اهصن رجحلا ىلع ةزراب ةباتك
 «ينيسحلا ناولع نب ىضترم فيرشلا ديسلا ناينبلا اذه اشنا  «نينسحملا

 .١١؟4 ةنس ءىلاعت هللا همحر ءفقاولا طرشب يلوتملا

 .هتلوفط ىف كبلعب رداغ .(ه6١١ال -ه44) يعازوألا

 هنآ هيحيصت :اسسلور هماقتا لوألا كرَقلا ظفليتنا لبق ىأ

 ءهمولع ضعب اهيف ىقلتو .حون كرك ىلإ «ةريقفلا
 اهنأ حجري «كركلا ةناكم نع رداصملا توكس مغرو

 .ةنيصح ةعلق تناكف .لالقتسالا نم عونب تعتمت

 ءًانايحأ يلاولا ةبتر ىلإ عفتري مكاح اهل ءًايهقف ًازكرمو
 .ةرشابم قشمد ىلاوب لصتي دقو «كبلعب يلاوب طبتري

 نيب يواعّدلا يف لصفي ًايضاق دجن يلاولا بناج ىلإو
 يعيشلا يكركلا نانس نيروهشملا اهتاضق نمو .سانلا

 نب نيدلا ءاهب نب دمحأو «ءيرجهلا سداسلا نرقلا يف

 .(م11917 /ه595 ةنس ىفوتملا) يلعبلا بوبحم

 ابذج ةيبسنلا اهتيلالقتساو اهعقوم ةيجيتارتسا نإ

 ٠ ةيعيش لئابق اهتنطقو ءركبم دهع ذنم اهيلإ ةعيشلا
 ةاضق ضعب نأل ةداسلا تَّمضف «نمزلا عم تمانتو

 هذه ببسي اولتقو ««ضفَرلا» ب اومهتا اهتالوو «كركلا

 اومجاهو ؛مهشويج ماشلا ةالو دّرج ام ًاريثكو «ةمهتلا

 سبحو .مهضفرت ببسب اهيخاشمو اهلهأ اولتقو كركلا
 ءادتبا فارشألا ةداسلا ىلع ًانورق ْدمِقَع حون يبنلا فقو

 فقولا دنسأ يذلا يماسحلا زكنت عم هال" ١ ةنس نم



 كركلا

 .ينيسحلا ىضترم ىسوم نب نيسح ديسلا ىلإ يحونلا

 اهخيرات يف زرابلا

 تامزأب «ةيمالسإلا روصعلا ربع ؛ةدلبلا ترم
 «عّيشتلا ىلإ اهلهأ ليم اهبابسأ لصأ يف لعل ؛ةديدع

 مل كلذ نكل ءاهؤاملع لتقو اهتويب تبهنو تقرحأ دقو
 ءاملعلا اهيف رهظو «نيدلا يف هقفتلا نم اهناكس عنمي

 «تافنصملاو تافيلأتلا باحصأو ىوتفلا لهأو ةاضقلاو

 ىتح «ملعلا ةرازغو ىوقتلاو دهزلاب اهؤاهقف رهتشاو
 لاحر طحم رشع يداحلاو رشاعلا : نينرقلا يف تحبصأ

 مهتلاض اهيف اودجوو بالطلا اهدصقو ءاملعلا

 ؛ةيملع ٌةرضاح اهفصوب ؛«حون كرك عقومو .ةدوشنملا
 تاياورلا ريشت ثيح ءىلوألا ةيرجهلا نورقلا ىلإ دوعي

 أجلو هتلوفط يف كبلعب رداغ (ه151) يعازوألا نأ ىلإ

 كيرا انك عيون كك ىلإ ةرقفلا هنأ حطب

 دقو ءاهنأ يملعلا حون كرك خيرات يف زرابلا نكل
 لوأ تنضح .ًاركاب للكفَت تيبلا لهأل عيشتلا اهلخد

 ؛ماشلا دالب يف ةعيشلا نيملسملل ميلعتلا سرادم

 تمض «ةطشان ةيملع ةكرح دوجو نع اهخيرات فشكيو
 خويشلاو بالطلاو ءهرقلاو نينذؤملاو ءابطخلا

 خيرات يف ءءاجو .نيرواجملا داهزلاو ةفوصتملاو

 «نييكركلا مالعألا مجارت ترصحنا دق هنأ «كركلا

 نورق لالخ .بتكلا نوطب يف مهيلع ترثع نيذلا
 ةدحاو ةمجرت ىلع عقأ ملو «طقف ةعيشلا ىلع «ةّدع

 توقاي مجرت دقل .ةعبرألا بهاذملا نم يكرك ملاعل

 نب دمحأل «ءابدألا مجعم يف «(ه١57ت) يومحلا

 - 579) يضفارلا يكركلا اضرلا وبأ نانس نب قراط

 يف يلبنحلا دامعلا نبا ًاضيأ هل مجرتو .(ه

 يف ««ًادلج ًايعيش ناك١ :هنع لاقو .بهذلا تارذش

 ةناحيرلا ةحفنو «رثألا ةصالخ يف يبحملا مجرت نيح

 خيشللو «يكركلا يشوفرحلا يلع نب دمحم خيشلل
 . يعيشلا يكركلا رادناج نب نيدلا باهش نب نيسح

 نيثالث نم برقي امل لمآلا لمأ يف يلماعلا رحلا مجرتو
 يف كركلا ةسردم ترهدزاو .ةعيشلا نم مهعيمج ايكرك
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 .ةقومرم ةجرد تغلبو رشع يداحلاو رشاعلا : نينرقلا

 يتلا مولعلا عاونأو «بالطلاو ءاملعلا ددع ثيح نم

 نم ةفرعملا بالط اهدصقف «سيردتلا قرطو ىطعت

 لاثمأ «لماع لبج نم ًاصوصخو ءراطقألا فلتخم

 كرك ىلإ لحر يذلا يعبجلا نيدلا نيز يناثلا ديهشلا

 نب نيسح خيشلا هقفاري ءاهخياشم نع ذخألل ًابلط حون
 اوّمأ نيذلا ءاملعلا نمو .يئاهبلا دلاو دمصلا دبع

 لاله نب يلع ءاهخياشم ىلع اوؤرقو .؛كركلا
 .يرتازجلا

 يف يرشبلا دشحلاو «ةيملعلا ةضهنلا يف مهسأو

 ةيفقو اصوصخو «تايفقولا يلاوت «ةيكركلا ةسسؤملا
 ةنس اهمدق يتلا شنحلا نيدلا رصان نب دمحم ريمألا

 نيحاوطلا نم ًاريثك تمضو .م1045/ه

 ةرامع ىلع فرصت نأ طرتشاو . .لوقحلاو نيتاسبلاو

 ماعطإل هخبطمو ءهشرفو هريونتو ؛هنكامأو «حون يبنلا
 «رظانلاو يلوتملاو نيعطقنملاو نيدراولاو نيرواجملا

 . .مدخلاو نينذؤملاو بيطخلاو مامإلاو رئاعشلا بابرأو

 هيلا نيمتسفلا جذع اكو الركوع هلو
 ثيح نم ةيمهألا غلاب ًايسايس ًارود تبعل لب .بسحو

 «كبلعب بناج ىلإ يزيزعلا عاقبلا ةيالول اًرقم اهنوك
 ةشفارحلا ءارمألا دافتساو «يكبلعبلا عاقبلا ةيالول ًاًرقمو

 لآ ةرسأ نم اهتطلس مهيلإ تلآ يتلا كركلا عقوم نم

 .م1594 /ه١١٠١ ةنس نوتيز ريد ةكرعم دعب « شنحلا

 نم يهو «ةشفارحلل ةنيصح ةعلق كركلا تناك
 مامز ملست ىلع مهدعاسو مهذوفن اهيف امن يتلا لقاعملا

 كبلعب وحن مهتاكرحت قلطنم تناكو «كبلعب يف مكحلا
 اهراتخلا .ابرغ ةرغشمو سايلا بق هاجتابو ءاقرش
 «ركبم ذهع ذم اهناكس ىلع عيشتلا ةبلغل ةشفارحلا
 .ءاكحلا زطخ مهمهتي امل ةسيشلا اجر: ةالغ تناكو

 نع عافدلا عقاوم رخآ تناك يتلا ةنذئملا يفو رازملا

 دنج ماقف ءاهنع نيعفادملا ةريخذ تذفن ىتح «ةدلبلا
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 . «قيرح الب ًادحاو تيب

 نأ تثيلام «ةاسأملا هذه دعبو «كركلا نكل

 لضفب ءاهءانب ةشفارحلا ددج ذإ ءاهتوبك نم تضهن
 مهئارمأ ذالم تّلظو «مهترامإ دودح ىلع مهملا اهعقوم

 .مهيديأ نم جرخت ًانايحأ تناكو «تاململا لولح دنع

 يلاو ىلإ زعوتو «ةيكرتلا تاطلسلا مهيلع بضغت امدنع

 ءارمأ ىلإ عاقبلاو كبلعب دالب مكح حنمي نأ ماشلا

 .لاملا نم ةلئاط غلابم نوعفدي ةالو وأ «نييلحم

 ءاقل «عاقبلاو كبلعب دالب «ريبكلاب بقلملا «ىباهشلا

 سراف يفلأب يباهشلا هجوتف . قشمد يلاول اهمّدق ةوشر

 ظاغأ ام ءاهيف ماقأو ءاحين ىلإ مَّدقت مث «كركلا لتحاو

 ةدامح لآب شوفرحلا رمع ريمألا دجنتساف «ةشفارحلا

 ًاليل يباهشلا سراف ريمألا مهدو مهلاحر عمجف ؛ةعيشلا

 كركلا

 نع ةكرعملا تلجناو «لزرفلا راوجب احين ةيرق يف
 نم الجر نيسمخ عم ًاعيرص سراف ريمألا طوقس
 ىلع ةوقلاب مهتطلس ةشفارحلا داعتسا اذكهو .هتعامج

 تاطلسلا عم ءادعلا رمتساو .كركلاو كبلعب دالب

 ةرداغم ىلع شوفرحلا رمع ريمألا لمح ام «ةيكرتلا
 امو «ةعيشلا ةيدامحلا دنع ماقأو «ليبج دالب ىلإ عاقبلا

 ءايزرط يف نفدو .م1787 ةنس كانه يفوت نأ ثبل

 كيلعب ةيقجنس ىلع ةقدص نبا ةينامثعلا ةلودلا تنّيعف

 . ميتلا يداوو رمدتو

 كبلعب كورال يد ناج يسنرفلا ةلاحرلا راز امدنعو

 لالغتسا يف ةشفارحلا دوهجب داشأ «م17189 ةنس

 ترثك راهدزالا اذه مغرو ءهبصخو عاقبلا لهس تاريخ

 لخاد تافالخلا تبدو ءقشمد ةالو عم مهلكاشم

 هاجهج ريمألا ةيالو عم تمقافت يتلا ؛ةرسألا

 اهيحاونو كركلا نع لزانتلل رطضا يذلا ءيشوفرحلا

 .يباهشلا ريشب ريمألا ىلإ


