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 هلا رسبازلا نرل





 قالخألون فلانيبدقنلا

 يرجهلا عبارلا نرقلا هياهن ىتح



 يرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن ىتح قالخألاو نّملا نيب دقنلا

 يميعنلا ميرم .د

 ۲٠۰٠۰۸ ىلوألا ةعبطلا

 ثارتلاو نونطلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا:رشانلا

 نونملاو كفاقثلا ةرادإ

 ثوحبلاو تاساردلا مسق

 فتاه : 4۸۷۷۲۸۲ )۹۷٤+(

 سكاف : ٤۸۸۳۷۹٤ )۹۷٤+(

 ةتيدحلا ادوئير عباطم : ةعابطلا

 هظومحم قوفحل اعيمج

 ةداعتسا قاطن ىف هنيزخت وأ هنم ءزج يأ وأ باتكلا اده رادصإ ةداعإب حمسي الز

 .(رشانلا نم قبسم يطخ نذإ نود ءلاكشألا نم لكش يأب هلقن وأ تامولعملا



 كىقالتالاو فلا نيب دقلل
 عربفلا عبازلا نرل كافل لد

 يميعلا ميرم .د





 چ

 4همدفم

 داقنلا رظن ىلع نيحضاو نيرايت ةبلغ هخيراتو يبرعلا دقنلا راسمل عبتتملا ظحالي

 ةيدقن تاحمل دوجو ىلإ ةفاضإلاب ,يقالخألا رايتلاو «ينفلا رايتلا امه ؛مهتاقيبطتو

 ,تاملؤملا نم ريثكلا هاياضقو يبرعلا دقنلا خيرات يف تنود دقو .ةيبناج دعت ىرخأ

 ظحي مل ني> يف «ميدقلا يبرعلا دقنلا يف ينفلا هاجتالا نايب ىلإ اهنم ريثكلا فرصناو

 :تاساردلا هذه زربأ نم لعلو .ةدودحم تاساردب الإ دقنلا ىف ىقالخألا رايتلا

 ةياهن ىتح ىبرعلا دقنلا ىف ىقالخألا هاجتالا" ناونعب ىثراحلا دمحم .د ةسارد - |

 .م ۱۹۸۹ هنس ةساردلا هده تردص دقو ‹ ىرجهلا عباسلا نرملا

 .ما5 .توريب .رياص ىوجد ءهتاقيبطتو هلوصأ ءيقالخألا دقنلا _ ۲

 نم «ىبرعلا دقنلا ىف قالخألا " ناونعب ءقلاخلا دبع ليعامسإ ناسغ .د ةسارد - ٣

 ريثكلا تكرت اهنأ الإ ,يقالخألا دقنلا يف اهصصخت ىلع ثالثلا تاساردلا هذهو

 اذنه رات خت انآ تكر و لت وأ ةا ود وا و اإ امنوذزةيدقتلا: ااا قم

 صوصنلا نم ريثك ءازتجا ىلإ ةفاضإلاب .مهتلفغش يتلا اياضقلا مهأ نايبو .هاجتالا

 ميدقلا يبرعلا دقنلا ةرئاد نم يقالخألا دقنلاب جورخلا وأ ءاهضرع مت يتلا اياضقلاو

 فقوملاو .ينفلا هاجتالا نيب عمجت ةلواحم دجوت ال هنإف «ءىرخأ ةيحان نمو

 زيمتت ىتح .رخآلا يأرلاو يأرلا نيب عمجت ءةدحاو ةسارد يف دقنلا يف يقالخألا

 ةيمهأ نمكت انه نمو .فقاوملا ضعبل لعف در وأ ةجيتنك تناك يتلاو .ةمهبملا اياضقلا

 نيفقوملا نم ّلك مجح زربي ىتح ينفلا هاجتالا عم بنج ىلإ ًابنج هاجتالا اذه ةسارد
 .ةيدقنلا ةحاسلا ىف هرودو



 أدبت اهنأ ساسأ ىلع .يخيراتلا جهنملاو .يقالخألا جهنملا نيب ةساردلا هذه عمجتو

 يخيراتلا بيترتلا عم .ةحورطملا راكفألاو ةيدقنلا اياضقلاو فقاوملل درجملا فصولاب

 :.ثحبلل ةكرحملا ةيضارتفالا اياضقلا بسح اهبيوبتو ةداملا فينصت مث «هاجتا لك راصنأل

 .ريغت وأ روطت نم اهيف ثدح ام عبتتو

 .ةمئاخو لوصف ةسمخ ىف ةساردلا هده رواحم تءاجو

 هده تلثمتو .,اهثعاوبو يقالخألا رظنلا تائيبل هتدصر دمك لوألا لصملا امأف

 : ىه تائيب عبرأ يف تائيبلا

 .ةينيدلا ةئيبلا ١

 .ةيسايسلا ةئيبلا - ۲

 .نييوفللا ةئيب - ۲

 .ةيقالخألا ةعزنلا يوذ داقنلا ةئيب - ٤

 :تائيب ثالث يهو ينفلا دقنلا تائيب لوانتيل يناثلا لصفلا ءاجو

 .ءارعشلا ةئيب - أ

 .باتكلاو ءابدألا ةئيب - ب

 .ةصصختل | بتكلا يوذ داقنلا ةئيب - ج

 ىقالخألا هاجتالا باحصأ دنع هدحو رعشلا ةيهام لوانت دقف ثلاثلا لصفلا امأو



 فتفوملا باحصأاأ دنع هتفيظوو رعشلا ةادأ نع فشكعيل عبارلا لصملا ءاجو

 :ىنفلا ةاحتألا باص و قالغا

 .نيهاجتالا نم ّلك باحصأ دنع دقانلا تاودأ (أ)

 .يبدألا صنلا ىلع مكحلا ريياعم (ب)

 :اهبلا لصوت





 لوألالصشلا

 يقالخألارظنلاتانيب

 ةت لدلااg ا بلا تا

 .ةيسايسلاةتيبلا ١-

 ٣ علل ا“ ب gويان .

 .ةيقالخألاةعزنلا يوذ داقنلا ةئيب -5





 : يقالخألا رظنلا تانيب

 .هريوطتو هملاعم زاربإو .دقنلا يه يقالخألا هاجتالا ةيكزت ىف ةددعتم تايب تمهسأ

 ,ةيسايسلا ةئيبلاو ءداقنلا نم دارفأو .ةيوغللا ةئيبلا نم دارفأو .ةينيدلا ةئيبلا :ىهو

 ن ا ا ةريظتلا ا هت ا ا ا ف اوده

 وأ ةيسايسلا ةيلوؤسملا وأ «ينيدلا مازتلالا مكحب امإ ءاهينبت نع اونلعي نأ اهدارفأ ىلع

 .يبدألا فقوملا

 :كينيدلا ةئيبلا :الوأ

 نم ديدعلا يف  تأدب اهدوهج نإ ذإ ءاروهظ ىلوألاو ًانمزةباحصلاو ةئيبلا يهو

 نيب ةيمالسإلا ةوعدلا ةيادبو ميركلا نآرقلا لوزن ذنم رامثإلاو روهظلا يف - تابسانملا

 ةباحصلا لاوقأو .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا تاهيجوت يف لثمتت يهو «برعلا

 عم ةئيبلا انه لخادتتو .مالكلا باحصأو ءاهقفلا نم مهراثآب اودتقا نيذلاو ,مهفقاومو

 .كاذ وأ اذه حضوتل دهاوشلاو فقاوملا رركتت دقو ءاهعفاود

 : ةباحصلاو ايي لوسرلا

 رثؤت .عمتجملا يف بدت ةديدج ةايح تأدب ءميركلا نآرقلا لوزنو مالسإلا ءيجمب

 .مهقالخأو مهكولس يف لبق نم اهدهعي مل ًاسسأ نيبتو هل عّرشتو «هملاعم نم ريغتو .هيف

 هيلإ نوعلطتي اوذخأ ءلبق نم هلثم اوعمسي مل ءازيمتم اديرف أطمن ميركلا نآرقلا ناك الو

 تددعت ذإ .دقنلل ةديدج ةايح تناك امك ءرعشلل ةديدج ةايح تناكو .هئايب مهرحس دفو

 ةايحلا عاستاب دقنلا قافآ تعستاو ءةيمالسإلا ةوعدلا روهظب رعشلا تاعوضوم

 كلذ يف ًارثأتم ؛ةيدقن سيياقم عضو وحن ةوطخ اطخو .ديدجتلا ىلإ هجتاو .ةيفاقثلا

 .لكَو يبنلا ةنسو «مالسإلا ميلاعتب

 راث ىتح (نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو# :ءارعشلا ةروس يف ىلاعت هللا لوق لزن نأ امو

 .ديدجلا ىمالسإالا عمتجملا ىف رعشلا ةياغو ,رعاشلاو رعشلا لوح يدقنلا لدحلا

١١ 



 نم ةئفل ىدصت امنإو .هسنجل همذ الو هتاذب رعشلل دصتي مل تايآلا هذه يف نآرقلاو

 كانه سيلف .ءاجهلاب وَ هللا لوسرل اوضرعتو .ديدجلا نيدلا اوبراح نيذلا ءارعشلا

 :نيتلاح ءارعشلل نأ ىلإ ةيآلا تراشأ دقو ءهتاذ يف رعشلا مرحي ينيد صن

 ان كلو تا رعاة كل نسل ههنا نح ةن وام ةلابحو.:ةنفوم ذم لاح

 ؛حدمو لوبق باب ءارعشلاو رعشلل حتفناف ءةمذملا تضتفا لاوحأو ناعم نم هيف ضوخي

 هلك انهو ةحدفو هلويق ىلإ ىدزت ىلا لارخ الا طي رعنا ىلإ رظنلا لها ىلع نحت
 .ميركلا نآرقلا مهيف لزن نيذلا ءارعشلا يف

 امك «هيلع مهئفاكيو ءارعشلا هدشنتسيو .هب رثأتيو ءرعشلا بحي هيَ يبنلا ناك دقو

 ایل م هو تاک یوا های وبار نيخلاب مهل وهدم ناك
 ميقلاو ء«ةديدجلا ةديقعلا فلاخي وأ ءاهعم ضراعتي ام رييغتو ءةديدجلا ةديقعلا هيضتقت

 نأ يرورضلا نم ناك .مهغلبأو برعلا حصقفأ ِةَِي لوسرلا ناك املو .ةيمالسإلا ةيقلخلا

 لزن ميركلا نآرقلا نإ لب «برعلا ةايح يف هتيمهأو ءهتغالبو رعشلا ةميقب ًافراع نوكي

 اهيجوت ةكلملا كلت هيجوت ىلع لمع" دقف كلذل ءاهيلع اولبُج يتلا مهتغالبو مهناسلب

 فارسإلاو ثبعلا نيبو اهنيب لوحيو .ميدقلا اهلالضو اهتيلهاج نع اهب دعبي ًاديدج
 .()" ميدقلا دصقلاو .عفانلا دجلا ىلإ وعديو ءنوجملاو

 ناك هنأ ديفملا عفانلا رعشلا اذهل هيَ هللا لوسر نم عيجشتلا اذه رهاظم نمو

 ء ام هللا لوسر نع حفاني وأ رخافي امئاق هيلع موقي دجسملا يف أربنم ناسحل عضي

 ."!سدقلا حورب ناسح ديؤي هللا نإ ميركلا لوسرلا لوقيو

 نيب اهرشنو ةيمالسإلا ةوعدلا ةيامح يف رعشلا رود كردي يَ هللا لوسر ناكو

 ۲/,1۸ 1 ۹A۲ .ضايرلا . ركاش دمحم دومحم قيقحت . باطخلا نب رمع دنسم . راثآلا بيذهت 0(

 . ٦۲۹/۲۰ قياسلا (۳)



 لاق ءأريخ اولاني مل مهظيغب هللا مهّدرو « بازحألا موي ناك امل: لاق رباج نع يورو

 نبا لاقو .هللا لوسر اي انأ .بعك لاق .نينمؤملا ضارعأ يمحي نم : هيَ هللا لوسر

 لوسرايانأ :تباث نب ناسح لاقف ءرعشلا نسحت كنإ :لاقف .هللا لوسر اي انأ :ةحاور

 .''سدقلا حور مهيلع كنيعيسف .تنأ مهجها .معن :لاق .هللا

 كولسلا جهانم ىلإ ريشتو .ةوعدلا ةمدخ يف رعشلا ةيمهأ ىلإ ريشت راثآلا هذه

 نأ ىلإ فدهي هاجتا ' ىلإ وعدت يهو .ةديدجلا ةيمالسإلا قالخألاو ,ينآرقلا يمالسإلا

 نأ هتياغو .ةيباجيإ ةمهاسم هئانب ىف مهاسي نأو .ديدجلا عمتجملا ةمدخ يف نفلا نوكي

 لحارم ىلإ نييئادبلا لقن ىلع دعاسي وهو ءاهل ارمدم ال قالخألل ًامعدم رعشلا نوكي
 لقعلا يرثي وهو ءاهب سانلا ءارغإو ةقيقحلا زاربإ ىلع رداق وهو .ىلعأ ةيراضح

 .(7"ةيناسنإلا ةيصخشلاو يناسنإلا

 رعشلا ءادأ ىلع هصرحو .هل هقوذتو رعشلاب وَ يبنلا مامتها ىلع لدي اممو

 ضعبل هميوقت نم هارن ام وه ةديدجلا ةيمالسإلا ئدابملا لظ يف ةديدجلا هتلاسرل

 بسانت أظافلأ اهب هلادبتساو .يمالسإلا جهنملا نع ةجراخ رعشلا يف درت يتلا ظافلألا

 يف سلجم يف كلام نب بعك ىلع جرخ ويي هللا لوسر نأ يور اميف كلذو .جهنملا

 متنك ام وَ هللا لوسر لاقف .ءضبقت هناكم ىأر املف ءدشني وهو كي هللا لوسر دجسم

 :هلوقب ّرم ىتح دشنأف .دشنأف لي هللا لوسر لاقف .دشنأ تنك :بعك لاقف .هيلع

 نكلو ءانمذج نع انلتاقت لقت ال :ِلَي هللا لوسر لاقف ..ةمخف لك انمذج نع «لانلتاقت

 .()" اند نع انلتاقت :لق

 ةيضق يه امنإو ءةيتاذ الو ةيصخش ةيضق تسيل ةيضقلا نأ مهل نيبي لوسرلاف
 رمألا دعي ملو . داهجلاو لاتقلا قحتست يتلا يه .ةلماكتم ةايحو ةديقع ةيضف .ةيناسنإ

 . 4ص .م۹۷۷۰١ ةيرصملا ولجنألا ,نمحرلا دبع روصنم , سماخلا نرقلا يف دقنلا تاهاجتا (۲)
 .«انلتاقت» نم الدب «اندلاجم» اهضعبو «انلتاقو» تاياورلا ضعب يف تدرو )۳(

 : ٦٦۳/۲ رمع دنسم . راثآلا بيذهت 6



 نيدلا مرح نع ًاعافد حبصأ هنكلو ءةيلبقلا ةيبصعلا نع ًاعافد ةيلهاجلا يف ناك امك

 يف لاق نم' :لاق ثيح «عذقملا حيبقلا ءاجهلاو بسلا نم هلك رذح دقو .هتدابمو
 07 رده ةا اعذقم ارعش مالسألا

 ىلع هب مكحي هيَ هللا لوسر ناك يذلا سايقلا يه ةينيدلا تاهيجوتلا تناك اذكه

 ءار لاو وهشلا

 :ءاماخلا

 لوسر اهكلس يتلا ليبسلا عرولاو ىوقتلا لهأ نم مهريغو نودشارلا ءافلخلا كلس

 اهمسر يتلا لثملاو قالخألاو دئاقعلاب ةداشإ هيف رعش لك نع مهاضر اونلعأف" ءو هللا

 عجشي وأ ةعيفرلا ةيمالسإلا لثملا كلت ضهاني لوق لك ىلع مهطخس اودبأو .مالسإلا

 .'"لئاذرلا

 نآرقلا هسسأ عضو يذلا ينيدلا هاجتالا نم ةدمتسم رعشلا ىلإ مهترظن تناكو

 هضفرو رعشلل هلوبق يف وَ ميركلا لوسرلا هقبطو ءارعشلا ةروس تايآ يف ميركلا

 .هميومتو هبيدهتو ههيجوتو

 ةياورب ءانتعا مهرثكأ ناك يذلا باطخلا نب رمع قورافلا وه ءافلخلا ءالؤه زربأو

 ."7”رعشلاب سانلا ملعأ هللا همحر باطخلا نب رمع ناك :ظحاجلا لاق «هدقنو رعشلا

 .'"ةفرعم هيف مهذفنأو رعشلل هنامز لهأ دقنأ نم ناكو' :قيشر نبا هنع لاقو

 اطابترا يقالخألا رايعملاب ةيدقنلا هماكحأ تطبتراو ءرعشلا ةياور ىلع ثحي ناكو
 .ةديدج ًالاصخ هباسكإ يف :عمتجملا يف يقالخأ رود نم رعشلل ام كردي ناك ذإ ءًاقيثو

 )١( توریب ‹ ةيملعلا بتكلا راد , دئاوزلا عمجم ٠۲۳/۸۰۱۹۸۸ .

 . ۲۷ ص ؛ م557١ . ةيرصملا ولجنالا , ةنابط يودب ءرفعج نب ةمادق (۲)
 1١/,579 ء١ 94865 . ةرهاقلا ؛ ىجناخلا ‹ نوراه مالسلا دبع قيقحت . نيديتلاو نايبلا . ظحاجلا (۳)

 . ٠۳/٠۰۱۹۸۱ . توريب . ليجلا راد ءنيدلا يحم دمحم قيقحت . ةدمعلا , قيشر نبا )٤(

٤ 



 :هلوق كلذ نم «هنع ىورت ةريثك فقاوم يف قورافلا دنع يقالخألا رايعملا ىدبت دقو

 نوفرعتو .هيلع نولصاوت ام بيسنلا نمو ءاهنسحأ ثيداحألا نمو ءهفعأ رعشلا نم اوورا'

 ؛قالخألا نساحم ىلع لدت رعشلا نساحمو «تلصوف تفرع دق ةلوهجم محر برف .هب

 ."7اهئواسم نع ىهنتو

 هنإف ءرعشلا ملعتب كلبق نَّم رم :يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ اهب ثعب ةلاسر يف لاقو

 .” باسنألا ةفرعمو .يأرلا باوصو . قالخألا يلاعم ىلع لدي

 ناك هنأو ؛هملعت ىلع هثحو .رعشلل هلوبق يف ًايلج يقالخألا رايعملا اذه حضتا دقو

 ءرابخألا اوعلاطو راعشألا اوظفحا" :لوقيف ءةيعامتجالا برعلا ةايح ىف رعشلا رثأ كردي

 ءلاعفألا ليمج ىلع ثعبيو .لامعألا نساحم ملعيو .قالخألا مراكم ىلإ وعدي رعشلا نإف

 نع ىهتيو :مراكملا ءاكذإو «بشاتملا ءاشبا ىلع ودحيو :ةحيرقلا ذجشيو .ةنطفلا قتفيو

 ."7بترلا يلاعم ىلع ضحيو .بيّرلا ةعقاوم نع رجزيو ءةئيندلا قالخألا

 هب أفطتو .ءظيفلا هب نكسي .برعلا مالك نم لزج رعشلا " :هلوق هنع يور كلذل

 .لئاسلا هب ىطعيو «مهيدان يف موقلا هب غلبتيو .ةرئاثلا

 ضعب هيدل تضخمت رعشلا يف يقالخألا رظنلا ىلع رركتملا حاحلإلا اذهل ةجيتن

 يف تاهاجتالا هذه رهظتو ءأعم ًاينفو ًايقالخأ ىحنم اهيف ىحني يتلا ةيدقنلا تارظنلا

 امب الإ لجرلا حدمي الو .هيشحو عبتي الو .مالكلا نيب لظاعي ال ناك :ريهز نع هلوف

 .(0)"هض

 )١( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  مامإلا ةعماج . يمشاهلا دمحم يلع قيقحت ‹ يشرقلل برعلا راعشأ ةرهمج ١140١ /ه 94١ام,

. 686/١ 

 . ۲۸/۱ ةدمعلا (۲)

 , ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم «نسحلا فراع ىهن قيقحت « يولعلا لضفلا نب رفظملا « ضيرقلا ةرصن يف ضيرغإلا ةرضن (۳)
 "ه5, ص .ا59١ا/5 2 قشمد

 )٤( /ه5 ديرفلا دقعلا 58١ .

 . 57 ص .ةرهاقلاب يندملا راد ‹ ركاش دمحم دومحم قيقحت . يحمجلا مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقيط (5)

١6 



 الو مالكلا نيب لظاعي ال :هلوف يف رهظيو :ينف .نيهاجتا ىلع ةلوقملا هذه يوتحتو

 . هيف امب الإ لجرلا حدمي ال ' :هلوف ىف رهظيو :يفالخأو .'هيشحو عبتي

 :لاقف اهرسفو هذه قورافلا ةلوقم ىلع ىدمآلا أكتا دقو

 امب تاعانصلا باحصأو راجتلا حدمي الو .كولملا هب حدمي امب ةقوسلا حدمي ال ناك

 لك فصو دقف كلذ لعف اذإ رعاشلا نإف ؛حالسلا ةلمحو لاطبألاو كيلاعصلا هب حدمي

 .!هيف سيل امب قيرف

 رعشلا يف يقالخألا رظنلا باحصأ هنم قلطنا يذلا ساسألا كلذب عسو هنأكف

 دق يدمآلا نأ يل ودبيو ءةقيقحلا نم هبارتقاو قدصلا موهفمب رعشلا سايقو .دعب اميف

  هدصق ناك يذلا :قورافلا هدارأ امع ام ةروصب اهب دعتباو ءرمع ةرابع مهف يف عسوت

 هتافصب ناسنإلا فصو ينعي قدصلاو ءقدصلا أدبمي ريهز مازتلا روصتأ اميف

 ريغب هفصت نأ ينعي دق وهف «ىنعم نم رثكأ لمحي  بذكلا وهو  هلباقم نإف ءةيقيقحلا

 .هيلإ اهبسنت يتلا ةفصلا رادقم يف غلابت نأ ينعي دق امك هيف ام

 ناسنإلا حدم يأ .لوألا ىنعملل لباقمك قدصلا ىلإ رظن دق يدمآلا نأ يل ودبيو

 ىنعي قوراتفلا ناك امنيب لإ ...ىضاقلاب:قيلي امو :ككاقلاب قبل اه. ةصاخلا هتاقصب

 اميف ةغلابملا مدع  هدنع - ينعي قدصلا نأ يأ «بذكلل يناثلا ىنعملا لباقي ام قدصلاب

 دصق نأ حجري يخيراتلا قايسلا نكلو ءلاحلا ةعيبطب يقالخأ نيفقوملا الكو . دوجوم وه

 لباقم ىف رمع فقوم اوعضو دق داقنلا نأ فورعمو .ةغلابملا مدع وه قدصلاب رمع

 نبا لوقي .هبذكأ رعشلا نسحأ نأب هحيرصت يفو .ناسحل هدقن يف ةغيانلا فقوم

 فالخب ةغلابملاو .ءقالخألا مراكم نم هيف املو ءهتاذل قدصلا رمع نسحتسا دقو" :قيشر

EEE 9 ام 

 . ۸/۱ تددمعلا )۲)



 اجه امدنع :كلذ نم .بنذ نودب ملسم يف نوكي يذلا ءاجهلا ىلع بقاعي ناكو .عاذقإلا

 يساكلا معاطلا تنأ کناف دعقاو اهتيغبل لحرت اإ مراكملا عد

 اي كلغشأل" :هل لاقو قورافلا هسبحف .ىناجه هنإ :نينمؤملا ريمأ اي :لاقف نك باطخلا

 ضرعتي الأ ادهع ةيلغ ذهل حي اانا نجلا نك تمد: ملفا ضارعأ نع ثيبخ

 .'مهرد فالآ ةثالثب نيملسملا ضارعأ هنم ىرتشا مث .هل

 نب ميمت موف نالجعلا ينب اجه امدنع رعاشلا ىشاجنلا عم اذه لثم رمع لعف دقو

 دعب برعلا نسب ةنتملا ران ءاكذإ ىف ءاجهلا اذه ةروطخ هكاردإ ندع لدي امم ,"!ليقم ىبأ

 عم هنع ىوري ىذلا ربخلا ىف E ا ىعولا اذه دادزيو .مالسإلا اهدمخأ نأ

 أي عدقملا امو :لاف ,عذمملا ءاجهلاو كايإ " :هل لاف هسبح نم هقلطأ امدنعف .ةّئيطحلا

 17 فشلا

 ارعش مالسإلا يف لاق نم" :نأ نم دللي يبنلا نع هاقلت ام حرشي هنأك قورافلاو

 0 وه هتان اهداف

 ةحص ىلع اليلد ربتعي عذمملا ءاجهلل قورافلا ريسفت ىلع رعاشلا ةئيطحلا قيلعتو

 .هرارسأ ئلغ هفوقوو هتعانصو هلوصأب هرصيو رعشلل رمع ةفيلحلا قودت

 حراش ةياور هذه , ه ٠ 49 ص , ما 187. رصمب يجناخلا ةيتكم , هط نيمأ دمحم نامعن .د قيقحت . ةئيطحلا ناويد :رظنا )١(

 . تاياورلا قدأ يهو ناويدلا

 . «٠۳١/٠ فراعملا راد « ركاش دمحأ قيقحت « ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا يف هربخ رظنا (۲)

 . ٠۷١/۲ ةدمعلا (۳)

 . يملسألا ةديرب نع ١ 77/4 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هجرخأ )5(

۱۷ 



 ايك يبنلا ېده ىلعو هبرد ىلع ريسلا ها وع دعب نم نودشارلا ءاملحلا عباتو

 ءاجهلا ىلع ءارعشلا بساحي هک نافع نب نامثع ناك ذإ .ءارعشلاو رعشلل هترظن ىف

 ننشنأ هةنق قداصلا حدميو رعشلا نسحتسي ناكو كلذ ىف اوزواجت اذإ مهسبحيو ءعدقملا

 :ريهز لوف ةرم

 ملعت سانلا ىلع صقخت اهلاخ نإو ةقلخن نم نرمادنع نكت امهم و

 هب ثدحتل . تيب فوج يف اتيب لخد الجر نأ ول ءقدصو ريهز نسحأ :لاقف

 .0)" هب كنع ثدحتي نأ هركت المع لمعت ال : ) ىبنلا لاقو : لاق «سانلا

 رعشلا زييمتب هيلع یارک هك باطخلا نب رمع هموهفم روليو الع ميركلا ىبنلا هملاعم ىسرأو

 .رعشلا دقن ىف ىقالخألا

 ةياعر ءالّؤه ةمهم تناك دإ .ةياحصلا صعب ىدل داعم انو قمع موهمملا اذه دادزيو

 ةيقالخألا مهتافقو نأ نم مغرلا ىلعو .ةددعتملا ةايحلا تالاجم يف ةيمالسإلا قالخألا

 يه اهريثأت نإف ١ 55 هدودحم فقاوم يقو ةيصتقمو ةعيرس تناك هدقنو رعشلا هاجت

 سابع نب هللا دبع ءالؤه نم .ًاسوملمو ًاحضاو ناك رعشلا يف يقالخألا هاجتالا زاربإ

 رهشلا لف ىلع تره ليك و رهتلا يم ناك لح ناص وهو نرس آبا

 .ميركلا نارقلا ريسفت ىلع هب نيعتسيو .ةيميلعت ةيعفن ةرظن هيلإ رظني ناكو ءيلهاجلا

 .برعلا راعشأ يف هوبلطاف .هوفرعت ملف هللا باتك نم ًائيش متأرق اذإ" :هلوق هنع ىوُرو

 7 ا رعش هيف دشنا نارقلا نم ءى نع لم اد ناكو ترفلا ناويذ. نعتشلا ناق

 جذومنلا دعت يهو « قرزألا نب عفان تالاؤسب ىمسي ام سابع نبا نع ىوريو

 ف تيرخلا رسا ريا ااا ىك نابع ندا ووقع نوم ىلا ارنا لاا

 . ۳۷۷/٠١ « بعشلا راد , يناغألا « يناهفصألا جرفلا وبأ )١(

 . ٠١١/١ ناقتإلا رظناو .١٠/١٠م۱۹۸۱ ۰۰۵ ط . توريب « ليجلا راد , نيدلا يحم دمحم قيقحت . يناوريقلا قيشر نبا« ةدمعلا (۲)

۱۸ 



 ددع يف فلتختو رخآل قيرط نم فلتخت ديناسأو قرط ةدع تالاؤسلا هذهلو . نآرقلا

 اعيمج اهتبسن ةحص يف نيسرادلا ضعب ككش اذلو « سابع نبا ىلإ ةهجوملا ةلئسألا

 .) سابع نبا ىلإ

 وأ سابع نبا  لئاسملا هذه ردصم يف - نايلع ىفطصم لوقي امك  يأرلا ناك اأو

 :نيتيحان نم هب ناسحإلا لصتي ةيميلعتلا دهاوشلا ةياورل ًاجهنم اهيف نإف  ةغللا لهأ

 . ديف ريغ نم ةيميلعتلا دهاوشلا ةياور قالطإ :امهلوأ

 .'ةيقلخلا ةيويرتلا ةعزنلا :امهيناث

 : سيقلا ئرما لوق ءةيميلعت ةياغل تيبلا ةياور قالطإ ىلع دهاوشلا نمف

 مهعهعملا أبر نيكشكلا ةموخهم ةلفط ضراوعلا ءاضبل راد

 .4ميضه اهعلط ۶ : ىلاعت هللا لوق ريسفت ىلع دهاش وهو

 نبا لئاسم يف ثحابلا جاتحي ال ' ًايلج ناك دقف ةيقلخلا ةيوبرتلا ةعزنلا روهظ امأ

 نلجتتو « دهاوشلاو الا هذه بانا ىف ىقلخلا ةحوتلا كاردأل الموط وظنللا قوزألا

 : ةثالث رواحم يف ًارهاظ كلذ

 . يلهاجلا ينيدلارعشلا : الوأ

 . ةيقلخلا ميقلارعش :ايناث

 .("ةيمالسالا ةوعدلارعش : أثلاث

 )١( نامع . ريشبلا راد ‹ هدقنو رعشلا ةياور يف يمالسإ جهنم وحن :هتسارد يف نايلع ىفطصم .داهشقانو ةيضقلا هذه ققح ١991١

 ص. ۱۹۷۱۸٦ .

 . ۱۹۷ ص .رعشلا ةياور يف يمالسإ جهنم وحن (۲)

 . قباسلا ردصملا نع ًالقن , ٥٤ ص ‹ قرزألا نب عفان تالاؤس (۳)

 )٤( ص« يمالسإ جهنم وحن ٠٠١ .

۱۹ 



 : هلوق كلذ نم . تلصلا يبأ نب ةيمأ رعش هردصتيف ينيدلا رعشلا امأ

 املأ الإ كل دبع صأو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 74ًامج ًابح لاملا نوبحتو# : ىلاعت هلوقل دهاش وهو

 راعشأ يهو . ةيلهاجلا ءارعش رعش يف ةرشتنمو ةثوثبم يهف ةيقالخألا ميقلا امأو

 : ىشعألا لوق كلذ نم ةقرفتمو ةريثك

 ضرم هيف هبلق نمم سيل ىقتلاب ضار حرفلل ظفاح

 يف ينيدلا يقالخألا هجوتلا ةموظنم متتل ةيمالسإلا ةوعدلا رعش دهاوش ءيجتو

 .تباث نب ناسح رعش ىلع كلذ يف دمتعاو ,ةيعفن ةياغل هب داهشتسالاو رعشلا باختنا

 هذه نأ وه هلك اذه نم انينعي يذلا نأ ىلع ء ةحاور نب هللا دبعو «كلام نب بعكو

 ىلإ ةيعفن ةعزن عزنت تناك سابع نبا نم ةبوجألا اهيلع تلمتشا ىتلا ةيرعشلا دهاوشلا

 دهاشلا لمتشا ول ىتح «دهاشلا عوضوم ناك أيأ دهاشلا يف ةدراولا ةغللاب ةدافتسالا

 ةعزن لثمت اهنأ وه ةيرعشلا دهاوشلا رايتخا يف حجارلاو ءليلق اذهو ؛لزغوأ ءاجه ىلع
 يبأ نب ةيمأ رعش نم يلهاجلا ينيدلا رعشلا ىلع اهدامتعا لالخ نم ةيقلخ ةيوبرت

 ةيعامتجالاو ةيقلخلا ميقلا نمضتي يذلا رعشلا اهرايتخا كلذكو «هريغو تلصلا

 نم يهتننو .مالسإلا نع لودعلا ةبراحمو ةيمالسإلا ةوعدلا رعش يف درو ام اهداريإو

 وأ سابع نبا ىلإ اهئامتنا يف ءاوس ءلئاسملا هذه لمع يف رادملا " نأب لوقلا ىلإ اذه

 هجومو « ميلعتلا لاجم يف لاثملاو جذومنلا رايتخا نسح ةرورض ىلإ دشرم نبيوغللا ىلإ

 اققحم ضرفلاب ًايفوم ماد ام باختنالاو ميدقتلاب ردجأ يقلخلا دهاشلا نأ ىلإ

 .27"ةياغلل

 )١( ص« قياسلا 5١١ .

 ) )۲ص . يمالسإ جهنم وحن ١ .اهدعبامو

  (۳)ص . قباسلا ۲١۷ .



 ةصاخبو ًايقالخأ ًاهيجوت ءارعشلا هجوي قبس ام ىلإ ةفاضإلاب سابع نبا ناك دقو

 يناهفصألا جرملا وبأ هنع ىور دف .هرطخو ءاجهلا نم مهردحيو .همايأ رخاوأ يه

 :هلوقب ءاجهلا نع سابع نبا لأس ةئيطحلا نأ هدنسب

 ا ا اا رميا ثنارأ“

 ءهتريشع نم هريغ وجهت نأ نم كل دب ال هنأل .ءاجهلا حصي ال : لاق ؟هوجهأ نأ ينعسيأ

 يغبلاو كيلع غبي مل نم ىلع يغبتو ٠ كمتشي مل نم متشتو . كملظي مل نم ملظتف

 ام ضعب كبنجب تكرع تنك ول هللاو :ناقريزلل هئاجه يف هل لاق مث .' ميخو عترم

 نم تمتشو «كملظي مل نم هموف نم تملظ دقلو .كل اريخ ناك ناقربزلا رمأ نم تهرك

 .(') كمتشي مل

 ءاجهلل ةديدشلا هتهاركو سابع نبا دنع رعشلل ةيقالخألا ةياغلا دكؤي صنلا اذه

 ةروطخ هكاردإل كلذو هل اهركذ يتلا هبابسأ دوجو نم مغرلا ىلع هل هتزاجإ مدعو

 . ملظلا ىلإ يدؤي هنأو عمتجملل ةيقالخألا ميقلا داسفإ يف ءاجهلا

 اهدشنأ يتلا ةعيبر يبأ نب رمع تايبأب بجعأ هنأ نم سابع نبا نع ىوري ام امأ

 نإف «سابع نبال قرزألا نبا ةرواحمب ىمسي اميف ىوري ام لالخ نم كلذو «مرحلا يف

 اهنأل ءًانتمو دنس اهطقسأ نايلع ىفطصم .د نإ ىتح اهنتمو اهدنس لوح موحي كشلا

 تحص نإف ,) " ةيهقفلا ماكحألاو ةيعرشلا صوصنلا ضعب عم ضراعتت ' هلوق دح ىلع

 كلذ نم هتياغ تناك امنإف ءةعيبر ىبأ نب رمع ةديصقب داهشتسالا كلذ وأ ةرواحملا هذه

 ءهللا باتك ريسفت يه ةينيد ةياغ ىلع ةناعتسالا اهب دصقي ةيعفن ةياغ يه هريغو رعشلا

 .هدنع اهتدوجل ًاينف ًاريدقت اهل هريدقت نوكيو

 : نورسصملا

 .ءارعشلا ةروس ةيآ مهريسفت دنع رعشلا ىلإ ةيقالخألا ةرظنلا كلذ دعب نورسفملا عباتو

 . 5١0 ص « يمالسإ جهنم وحن (۲)

۲١ 



 نيذلا ريغ ءارعشلا نم مومذملا نأ نذإ حضو ٠ (ه١١5 ت) ىربطلا ريرج نبا لوقي

 مهتفص نيذلا مه مهنأو اوملظ ام دعب نم ًاريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 .نيمومذم ريغف ًاريثك هللا ركذو تاحلاصلا لمعو مهنم نمآ نم امأو ءةفصلا هذه فالخ

 .) ' نودومحم مه لب

 نيكرشملا ءارعش' :ءارعشلا ةروس نم ةيآلا هذه ىلع ًاقيلعت هريسفت يف لوقيو
 ءارعشلاو' هلوقب مع هللا نأ كلذ ءنجلا ةاصعو نيطايشلا ةدرمو سانلا ةاوغ مهعبتي

 ةاوغلا فانصأ عيمج كلذف .ضعب نود ةاوغلا ضعب كلذب صصخي ملف . نوواغلا مهعبتي

 .() "ةيآلا مومع ىف تلخد ىتلا

 :اريثك هللا نوركذي مهنأب ةاوغلا ءالؤه نم مهانثتسا نيذلا كلذ دعب هللا فصو دقو

 ملظ نودري مهو ءامهريغو كلام نب بعكو «تباث نب ناسح لاثمأ «ملظلا دعب نورصتنيو

 ىلع دشأ ' مهؤاجه ناكو لي لوسرلا ةوعد نوديؤيو «نيدلا نع نوحفانيو ءشيرق

 يموت اوما برا ناخ نم ةف نأ رد بقلو ليلا نهانا يجف وم نيكراملا
 .") "هرعش يف مهايإ كلام نب بعك

 امنإو هتاذل رعشلل دصتي مل نآرقلاو ؛ةيهيجوت ةيعفن ةيقلخ ةياغ انه رعشلا ةياغف
 طباض ال يتلا تالاعفنالاو ءاوهألا جهنم .ءنفلاو رعشلا هيلع راس يذلا جهنملا براحي'

 حورلا رقتست نيح امأف ءاهقيقحت نع اهباحصأ لغشت يتلا ةموهملا مالحألا جهنمو ءاهل

 ىلع هتاذ تقولا يف لمعتو أنفو ًارعش ةيمالسإلا اهتارثأتب حضنتو «مالسإلا جهنم ىلع
 الو رعشلا هركي ال كلذ دنع مالسإلا نإف ..عقاولا ايند يف ةليبنلا رعاشملا هذه قيقحت

 ." ظافلألا رهاظ نم مهفي امك نفلا براحي

 )١( باطخلا نب رمع دنسم . يريطلل . راثآألا بيذهت «٠١٦/٠ .

 . ٥٤4١/١١۱۹۹4 . ةلاسرلا ةسسؤم . داوع راشب قيقحت . يربطلا ريسفت (۲)

 . ٠٠٥ /۲ رمع دنسم . راثآلا بیذهت (۳)

 )٤( توريب ‹ قورشلا راد . بطق ديس . نآرقلا لالظ يف ۲٠۲۲/۰۰ .

۲۲ 



 ءاجهلا ملسملا رعاشلل حيبي مالسإلا نأ ةيمالسإلا فقاوملا لالخ نم ظحالنو

 عرش دقو .اهئاسرإو ةيمالسإلا ةيقالخألا ميقلا نعو ءسفنلا نع عافدلا ءاجه هنكلو

 هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف : لاقف ميركلا هباتك يف سفنلا نع عافدلا ىلوملا

 وجهت مك ىلإ" :ريرجل ليق امدنع كلذلو ء٤۹٠ةرقبلا ةروس #مكيلع ىدتعا ام لثمب

 7 فودعلا ينكلو يدتبأ ال ينإ :لاق ؟سانلا

 ىلإ كلذب ريشي .ىلع ىدتعا نمم فاصتنالاب ناودعلا يزاجأ ديري" يدتعأ :هلوقو

 ىنعمب ¢ اودتعاف# ىلاعت هلوق 4هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف# :ىلاعت هلوق

 .'"امهاينعم فلتخا نإو ءأظفل ظفل عابتاو .ةازاجملا

 ىلع درلل كلام نب بعكو تباث نب ناسحل ءاجهلا ويي هللا لوسر حابأ بابلا اذه نم

 بابلا اذه يف رعشلا ةيمهأ يربطلا ريرج نبا دكؤي كلذلو .مهفيوختو نيكرشملا ءاجه

 .ءاجهلا اذه ببسب ةينيد ةيقالخأ ةياغ ىدؤي هنأل

 ناعذإلا ىلإ مهنم ةمأ وعدت يتلا ةياكنلا ودعلا يف هتياكن تناك ام نأ كش الو '

 فيسلاب بارضلاو لبنلا خفن نم ةديكملا نم غلبأ ةملاسملاو نيدلا يف لوخدلاو ةعاطلاب

 ال ناك اذإو ءهلامعتسا نع لفغي نأ يغبني ال غلبملا اذه ودعلا ةياكن يف هغلبم ناك ام نأو

 بوجو ىلإ وه لب ءهتياورو هليم لحي ال :لاقي نأ زجي مل هلامعتسا نع لفغي نأ يغبني

 ."7هتياور كرتو هكرت موزل ىلإ هنم برقأ لاوحألا ضعب يف هتياورو هليق

 هنأ رعشلا ىلإ نورظني هدعب نمو سابع نبا ندل نم نورسفملا ناك اذه ىلعو

 .مالكلا حيبقك هحيبقو ءمالكلا نسحك هنسح مالكلا ةلزنمب

 :مولم هبحاصو هريغ الو دجسم يف هداشنإو هعامس لحي الو مومذم رعشلا نمف

 نأو «متاح ىلع مهحشأو ةرتنع ىلع سانلا نبجأ اولضفي ىتح «لطابلاب ملكتملا وهف

 )١( ص تاقبطلاو ۹۹/۳ ظحاجلل ناويحلا ٤٤٤ .

 ) (۲نييبتلاو نايبلا عجارو . ۲ ةيشاح 14 ص . تاقيطلا حراش ركاش دومحم رهف يبأ نع ٣/ 65" ١ ه ةيشاح ١

  (۳)رمع دنسم . راثآلا بيذهت ۲ / ٠٥٠٥ .

 فن



 ةيلست يف ةبغر .ءرملا هلعفي مل امب لوقلا يف اوطرفي نأو ءيقتلا اوقسفيو .ءيربلا اوتهبي

 .'"لوقلا نيسحتو سفنلا

 ايدقن ًارايعم هذاختاو ءدقنلا يف يقالخألا هاجتالا ليصأت يف مهسأ امم هلك اذهو

 .داقنلا ضعب ىدل ًانايحأ

 :ءاهتطلا

 اجو اقيمت: نوح ءارعشلاو وعشلا نم ءايضنلا فكوم ىلإ ااا ا ا

 ليصأت ىلإ برقأ مهفقوم ناكو ءةيقالخألا رعاشلا ةمهم يف اديدشتو ,يقالخألا

 ميق ىلإ ًادانتسا ضفري وأ لبقي مهدنع رعشلا ناكو .قالخألاو رعشلا نيب ةقالعلا

 .رعشلا دقن لالخ نم يقالخأ يدقن هاجتا ليصأت ىلإ مهنم يعس نود .ةينيد ةيقالخأ

 ميقلاو لثملل هتوعدو هليصأت لالخ نم هرعش وأ رعاشلا لوبق يف نوزكتري اوناك مهنكل

 :ةضالخألا لكاتخفلاو

 هقوسن نأ نسحي مالك يف ءارعشلا ةداهش مكح ركذي يعفاشلا مامإلا دجن كلذل

 هحيبقو «مالكلا نسحك هنسح مالك رعشلا " :لوقي كلذ يف ءاهقفلا يأر نع فشكي هنأل

 ءارعشلا نم ناك نمف « مالكلا ىلع هلضف كلذف « رئاس قاب مالك هنأ ريغ :مالكلا حيبقك

 درك ملا بذا نقف سدو ناب الو تلاد نم زاكتالاو مسالا يملا سفير فرم
 .()' هتداهش

 مكح ذخأي هدنع رعشلاف .مالكلا نم هتلزنمو رعشلا ةقيقح انه يعفاشلا نيبي

 ريش ناك مظن مك ىج دساح هالا نم ناك اه محلا ر قلا يح ةيم.ءالكلا

 «عمتجملا دارفأ نيب تاقالعلا دسفي وأ ةليذر ىلإ وعدي يذلا وه هدنع دسافلاو ءادساف

 الو .كلذب رهتشي ملو نيملسملا ءاذيإب فرعي مل يذلا امأ .نيرخآلا ىلع ملظلا عقوي وأ

 يذلا ةداهش درت ال كلذك .هتداهش درت ال هدنع وهف «حدملا يف ةغلابملاو بذكلا رثكي

 . حودمملاو مومذملا رعشلا لوح ءاملعلا ضعبل لاوقأو ءافلخلا ضعبل ةددعتم فقاوم عمج هيفو ۰۱٤۸/۱۳ يبطرقلاريسفت )١(

 . 4 0/15/م15197.1 ط  ةبيتق راد  نوسح نيدلا ردب دمحأ .د قيقحت , يعفاشلا مامإلا ةعوسوم (1)

۲٤ 



 ددحي ال وأ ءءاسنلا نم هل لحت نميف لزغتي يذلاو رک تار «حدملا يف دصتقي

 :اذه يف يعفاشلا لوقي ءاهنيعب ةأرما

 ضحمي ال يذلا رمألاب هيف طرفي وأ قدصلا نسحيو «قدصيف حدمي امنإ ناك نإو'

 هدام مرد مل اک نوكيذا

 هتأرماب ببشي نأ نكمي هنأل ؛هتداهش درت مل ءادحأ مسي ملف بّيش نمو '

 .(7هتيراجو

 ميركلا نآرقلا تايآل رصبملا قيقدلا همهف ىلع لدي يعفاشلا دنع ديدحتلا اذهو

 ينعي ال ديدحتلا اذه لثم نإف مث نمو ؛ةيوبن ثيداحأ نم درو امو ءءارعشلا ةروس يف

 فطاوع هيف سفنتت لزغ نم اهقييضتو اهديدحت وأ ىرخألا لوقلا تالاجم ءافلإ

 ال رخف وأ ؛ نيرخآلا ىلإ هررض ىدعتي ال فصو ىلإ قدصب ةيلخادلا هرعاشمو رعاشلا

 يعفاشلا دري نيذلل رخآلا ديدحتلا ءيجي كلذلو ءرورغو نايغط وأ ملظ ىلع نيعي

 : لوقيف ءارعشلا نم مهتداهش

 ارهاظ كلذ نوكي ىتح نامرحلا وأ بضفلا ىلع سانلا نيب ةعيقولا رشكأ نمو"

 اضحم ًابذك همالك نوكي ىتح :مهيف سيل امب سانلا حدم يضر اذإو ءانلعتسم ًاريثك

 وأ اعم ناببسلا ناذه «حودمملا نم رعاشلا اهاقلتي يتلا حنملا ضعبل ةجيتن "ًارهاظ

 درت كلذكو .ءاهقفلا نم ريثك دنعو يعفاشلا دنع رعاشلا ةداهش درل يفكي امهدحأ

 ءاهيف رثكأف «ببش ثيح اهؤطو هل لحي نمم تسيل اهنيعب ةأرماب بيش نم :ةداهش

 .(7 "هتداهش تدر ىنز نكي مل نإو ءاهلٹم رهشو ءاهرهشو

 ةارعا نمابكلا يضع نأ ةدانهتشلا ت ورت ىلا ييبضعلا»وأ لزنلا ىف طرب انهو

 لئاسو نم كلذ ريغ وأ هتجوزل ًأتخأ وأ ةجوزتم تناك نأب هل لحت ال يهو اهنيعب

 )١( قياسلا ٠١/٠١ .

 ) )۲ءارعشلا ةداهش باب « ةيضقألا باتك . يعفاشلا مامإلا ةعوسوم ٠/١7 ؛ .
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 ذاق قرط ىا نيملسملل ءذيالا مدع ىنقاشلا دنع هرادم ارخأو الرا رمالاق :ميربجتلا

 وأ بذكلاب هيف غلابملا حدملا قيرط نع ءاوس .هتداهش تدر رعاشلا نم ءاذيإلا ققحت

 .هل لحت ال نمب بيبشتلا

 ميقلا فلاخ ام امهنم ضفري امنإو ءهتاذل رعاشلا الو هتاذل رعشلا ضفري ال وهف

 عرشلا لخدتي انه ءريغلاب ررضلا عوقو ىلإ ىدأو ملسملا عمتجملل ةيمالسإلا ةيقالخألا

 .عمتجملاو رعاشلا نيب لصفيف

 ءاجهلا رعشلا نم هركي امنإ' ءيعفاشلا يأر عم لبنح نب دمحأ يأر هباشتيو

 امف كلذ ىوس ام امأف ؛نايتفلا بولق هل جيهتف .ءاسنلاب هيف ببشتي يذلا قيقرلاو

 عا

 ثيدح لوأتيو .طورشب رعشلا لبقي نم  ءاملعلا نم  نييقالخألا نم كانهو

 ءالؤه نم ." اًرعش ءىلتمي نأ نم هل ريخ اًحيق مكدحأ فوج ءىلتمي نأل " :ِةَِي يبنلا

 ثيدحلاو هقفلاو نآرقلا اهيفو  رعشلاب ينعي  انفاوجأ ءىلتمت فيك ' :لوقي ءرضنلا

 .) " الف مويلا امأف ءةيلهاجلا يف اذه ناك امنإو . كلذ ريغو

 نأ *نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو# ىلاعت هلوق ىنعم يف لاق هنأ ةمركع نع يورو

 ظفحيو .هعبتي سانلا نم قيرف امهنم دحاو لك عم ناكف ءةيلهاجلا يف ايجاهت نيرعاش

 .ةيلهاجلا يف ءارعش فقاومب ةيآلا لوزن ببس ةمركع طبري .) "هعرتخي ام هنع

 : نوملكتملا

 ماظنلاو (ه١١1 ت) رمتعملا نب رشب لاثمأ نيملكتملا نم ةفئاط كانه تناكو

 )١( رجه راد . ولحلا حاتفلا دبع قيقحت , ةمادق نبال ينغملا ١4/7 ١ ص . ضيرقلا ةرصن يف ضيرغإلا ةرضن :رظناو 57" .

 ) )۲ص ضيرغإلا ةرضن ,71"
 ) )6اهسفن ةحفصلاو قياسلا .
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 لثملاو ةيمالسإلا ةديقعلا اياضق نع عافدلا لالخ نم يقالخألا هاجتالا ةيمنت يف

 'ةقدنزلا' حلطصم روهظ يف رشابم لكشب مهسأ امم ءءارعشلا دنع اهتعباتمو ةيقالخألا

 ميقلاو قالخألا ىلع جورخلا يف مهدودح نوزواجتي امدنع ءارعشلا اهب ىمري ناك يتلا

 ريغ ءارعشلا اهي ىمري ناك ىلا ؟ ةيبوعهشلا " ةيين:تريظ امك. ديقتفلاو ةيمالسإالا

 ظفل ةيبوعشلا نإ ذإ رعشلا يف يقالخألا رايعملل جاتنك اترهظ ناتفصلا ناتاهف .برعلا

 :ةيدرعلا ةعامملا هيله تراش اه فلات ةيفامتجا تاروضتي لعيدري هنكل رار

 يتلا ةينيدلا تاروصتلا ةفلاخمب حضوأ أطابترا طبترت يتلا "ةقدنزلا" يف هسفن رمألاو

 نيتمهتلا نيتاهب نيثدحملا ءارعشلا نم نيه ريغ ددع ماهتاو .ةيمالسإلا ةعامجلا اهتثراوت

 .0) "نيتلخادتملا

 ءاطع نب لصاو ركتتو .سودقلا دبع نب حلاصو .درب نب راشب امهب لتقف دقف

 ةيقالخألا ميقلا ىلع هرعش يف راشب درمت امدنعو ءدرب نب راشب هقيدصل يلزتعملا

 عدخأ نم نإ ' : هرعش نع لاقو ةرصبلا نم هجرخأو هددهو لصاو همجاه .تاملسملاو

 .(7"دحلملا ىمعألا اذه تاملكل اهاوغأو ناطيشلا لئابح

 امأ ؛هلتقي نم ذاعم يبأب ىنكملا فنشملا اذهل امأ ءدحلملا ىمعألا اذهل امأ ' :لاقو

 فوج يف هنطب جعبي نم هيلإ تسسدل ةيلاغلا اياجس نم ةيجس ةليغلا نأ الول هللاو

 .() " هلزنم

 ةصاخلا مهتعزن مهل تناكو . جراوخلا ةقرف نيملكتملا ىلإ يمتنت يتلا قرفلا نمو

 ليبس يف حورلا لذبو داهجلا نع ثيدحلا نم مهدنع ةريثألا مهضارغأو رعشلا يف

 ءاثر يف فيرط تنب ىليل رعش ةعزنلا هذه نع ربعملا مهرعش جدامن نمو . مهتوعد

 :يراشلا فيرط نب ديلولا اهيخأ

 ,٠ ۲ ١ ص . م۱۹۹۲ . حابصلا داعس راد ١ ط , روفصع رياج .د . يدقنلا ثارتلا دءارق )۱)

 . ٠٠١۸/۳ (بعشلا راد) يرايبإلا ميهاربإ قيقحت « يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا )١(

 . ۹٩۹۲/۳ قياسلا (؟)
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 فيرط نبا ىلع نزحت مل كنأك ًاقروم كلام . روباخلا رجش ايأ

 فويسو انق نم الإ لاملا لو صقتلا نم الإ دازلا بحي ال متف

 فورع نيديلاب ناصح لكو ةبلطش ءادرج لك الإ ليخلا الو

 : تلاق نأ ىلإ

 "”فيلصو قتاع نم ىلتخا ام اذإ هرهي نيح فيسلا مولي ال ىتف
 ىف رک لا ويقع اجه شو: مقام وداق ا ةعئارر اهنثنأ مهو

 اوناكف ءدقنلا يف مهتعزن بدألا يف مهتعزن عبتو' «ناطح نب نارمع رعشو .ةءاجفلا نب

 :.مهيف سيل امب مهنوحدمي ءارمألاو كولملاب نوحسمتي نيذلا ءارعشلا ءالؤهب نوؤزهي

 ءهلوق يف قدص نم قحلا رعاشلا نأ نوريو «مهقح نم سيل يذلا لاملا نودجتسيو

 سانلاو دشني وهو قدزرفلا ىلع رم ناطح نب نارمع نأ نووريف .هرعش يف هللا ىقتاو

 : لاق مث .هيلع فقوف .هلوح

 دابعلامهديابام هللنإ صىطعُيل دابعلا حداملا اهيأ

 داوعلا مسقملا لضف حراو مهيلإ تبلط ام هللا لأساق

 "اداوُجلا مساب ليخبلا مستو هيف سيلام داوبلل لقت ال
 رعاش  جراوخلا ءارعش دحأ  ناثدحلا نب مصاع يمسي جراوخلا ضعب ناكو

 . نيرفاكلا رعاش قدزرفلاو . نينمؤملا

 .") قالخألاو نيدلا نازيمب رعشلا نونزي جراوخلا ءالؤهف

 : ظاعولاو صاصقلاو داهزلا

 )١( ةريسملا راد« فورعم فيان .د هققحو هعمج . جراوخلا ناويد  4٠7ص ۰ م۱۹۸۳ ه۱ ۲٤۱۲٤۲١ .

 )١( ص قباسلا ۱٤۹۰۱٤۸ .

 ) )۳ص ۰۱۹۸۳ ةيرصملا ةضهنلا . نيمأ دمحأ « ىددألا دقنلا ۳۹۳ .

۲A۸ 



 نوجملا رايتل ًاسكاعم ًاهاجتا تلكشو .دهزلاو فوصتلا سرادم تطشنو .ةنييع

 رعشلا كاذ نوضراعي داقنو «يمالسإلا رايتلا اذه نودناسي ءارعش رهظو .ةقدنزلاو

 .ةينفلاو ةيكولسلا ةيرحلاو ةيهافرلا ةمق لعلو .ةيمالسإلا ميقلاو ةديقعلا نع فرحنملا

 نم ًاعون تدجوأ .يسابعلا رصعلا يف ناجملاو ءارعشلاو ءافلخلا اهيلإ لصو يتلا

 .دومصلاو ةمواقملا ىلع هتردق نم صقنت ةحيرم ةايح مهنم لكل ترسي يتلا ةراضحلا

 داتعا ناويحب ءيج ولف ؛ةلوطبلا اهيف مدعنت ةأمح يف ًايدرتم هسفن ناسنإلا دجي مث نمو

 كلذ لبقتل اهيلع شيعي يك ةوخر ةديصع هل تمدقو فلعلا نم ًابلص ًاعون لوانتي نأ

 .سوسلا اهرخنو هنانسأ تلكات ام ناعرس هنكل

 لكاتو سوسلا ةديصعلا ثروت امك ًايحور الكآت ناسنإلا ثروت ةحيرملا ةايحلاو

 الا

 ىلإ عمتجملا لصو ثيح ةفدنزلاو نوجملاو فرتلا ةكرح نابإ لعفلاب ثدح ام اذه

 يتلا ةلماكلا ةيرحلاو ةيحابإلا ةضراعمو تايقالخألا ديدجت نم دبال ناكف .ةيواهتم ةمق

 .ةيناسنإلا تايقالخألاو ةيعامتجالا ميقلاو لقعلا دودح اهدحت ال

 ةقبط يدقنلا يقالخألا هاجتالا ةدناسم يف رود اهل ناك يتلا فئاوطلا نمو

 رال ةت ةفكاظلا هذه ثوريو هللا ىلإ نيفادلاو:نيركذملا ظافولاو نضابصحتقلا

 نيفرحنملا ةعطاقمو .عمتجملا نع ةلزعلا ةرهاظ ترولبتو .ينيدلا عزاولا فعضو نئفلا

 «يرصبلا نسحلا مهنم لاجر ةدع اهيف قلأتيو ءظعاولاو صاقلا روهظ عم مهتمجاهمو

 .مهريغو ذاعم نب ىيحيو

 دجاسم نإف ءارعشلاو يراوجلاب تظتكا ةساخنلا رودو خركلا تاناح تناك اذإو

 ةقلح اهنم نكر لك يف ناكو «حالصلاو ىوقتلا لهأو .كاسنلاو دابعلاب ةرماع تناك دادغب

 نم ظاعولا نم ناكو ءميعنلا نم نيحلاصلا رظتني امو .ءرخآلا مويلاو هللاب ركذي ظعاول

 . ۸ ص ۱۹۷۲ ‹ توردىن < بادألا راد تاروشنم . يداريدلا رمع ةمجرت ‹ نوسلو نلوك . ةيفوصلاو رعشلا (۱)

۲۹ 



 يف ديبع نب ورمع نع فورعم وه ام وحن ىلع ءافلخلا ظعيل ةفالخلا رصف محتقي

 هظعو يف كامسلا نباو يدهملل هظعو يف ليلجلا دبع نب حلاصو .روصنملل هظعو

 . ديشرلا نوراهل

 عاتملا ضفرو .ةدابعلا ىلإ سانلا نوعفدي اوناك نيدلا ظعولا صاصف رثك دقو

 دهز ةايح نويحي اوناكو .ءكاسنلا رثك كلذكو .ةحضاولا ةقيرطلا كولسو يويندلا

 مهرود ءالؤهل ناكو ءةالصلاو موصلا ىف داهتجاو سانلا نع عاطقناو لتبت اهلك ةصلاخ

 رعشلا ىدل نيدلاو قالخألا لكآت مواقت ةيحور بهاذمو سرادم داجيإ يف زرابلا

 :ءارهشلاو

 روهظو .ةيهاتعلا وبأو ةسانك نب دمحمو كرابملا نبا نيدهازلا ءارعشلا نم رهظو

 ةكرحل يدصتلا ىلع ةيقالخألا ةعزنلا يوذ نم داقنلا ضعب عجش هاجتالا اذه لثم

 ةيادب ذنم دهزلا ادغ ىتح .ءارعشلل يدقعلاو يقلخلا فارحنالاو رعشلا يف ةثادحلا

 اهروصي ناميإلا تالاح نم ةلاح وأ .هللا ىوقتو ةداهزلا ىلإ ًايرطف اليم يناثلا نرقلا

 رعاشلا اهقنتعي ةقيمع ةركف هنإ .هل ضرعي وأ هباتني روعش يأ روصي امك .رعاشلا

 سيساحأ نم اهاوس رعاشلا روصي داكي الف . هرعش اهب سبلتيو هنايك يف لغلغتتف

 نم ضرغ ىلإ اهنع فرحني داكي الو .هرصب تحت عقت ىتلا روصلا نم وأ ءسفنلا

 .') نوعمجأ ءارعشلا اهيف ضوخي يتلا رعشلا ضارغأ

 : اهيف لوقي تايبأب (نادابع) داهز حدمي ةيهاتعلا وبأ دجن

 لوأو انت يدح ًالضف هل نإف اللبم اثيغ (نادابع) هللا ىقس

 الونتم هل اهنع ىرأ نإ امق اطبارم اميقم اهيف نم تبثو

 اللهم الإو ايندلا نع ىلخت اا كم الإ قلت ملاهتئج اذإ

 © الزنمو اراد (نادابعب) مركأو الزان هللا ىلع اهيف نمب مركأف

 . ۳۱۳ ص . لصيف ىركش قيقحت . هناوىد (۲)



 ابهذم تثدحأ يتلا ةيودعلا ةعبار يهلإلا بحلاو فوصتلا ملاع يف ترهتشا دقو

 فراج بح نع ربعي ناك يذلا اهرعش يف كلذ رهظ دقو . دهزلاو فوصتلا يف ادیدج

 : كلذ نم .ةيهلإلا تاذلا هاجت يوقف

 ا کاذللهأ كتل ابحو .ىولا بح : نيبح كبحأ

 احاوس نمع كركذب يلغشفق مولا بح وه يذلا امأف

 ١ 1كارأ ىتح بجحلل كفشكف ها لھأ تنأ يذلا امأو

 دمحمو « ثراحلا نب رشبو « ضايع نب ليضفلا ارعش مهل دجن نيذلا داهزلا نمو

 . قارولا نسحلا نب دومحمو . ةسانك نبا

 : ثراحلا نب رشب لوقي

 قلفلاو مهلا قاور تحن مونلاو َقَلَخ يف مايألا عم يلايللا عطق

 قلتنم فك نم ىنغلا تسمتلا ينإ ادغ لاقي نأ نم يل رذعأو ىرحأ

 قرولاو لاومألا ةرثك ىنغلا سيل ىنغ عونقلا تلق ادب تعنق اولاق

 ©" قرّطلا حضوأ الإ كلسأ تسلف يوسي يفو يرسع يف هللاب تبضو

 ناجم نم ةفئاط بنتجيو . مثإلاو وهللا ةايح يف هدهز ةسانك نب دمحم رهظيو

 : الئاق مهنوجمو مهوهل رايت يف مهعم كارتشالاب هءارغإ اولواح ةفوكلا

 صيصب ماثللا بانطأ نيب اهل ةباصع يضرع تنص نأ ينبت
 ص يرل نذإ ينإ مهل تلقف ةعقر تددزال تضمغ ول نولوقب

 صيدم ماركلل افنع عماطم مككيبألابأ ال مهجو ملكتأ

 ""صولق تايزخملا يف يب رست ملو ةيند طلاخأ مل ايانملا ىقلاس

 . 34 صم۸٤۹١ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . يودب نمحرلا دبع , يهلإلا قشعلا ةديهش )١(
 /,٠۸۹ ۲۰ بلحب يعولا راد ءيج هعلق ساور دمحمو , يروخاف دومحم قيقحت . يزوجلا نبال ةوفصلا ةوفص (۲)
 . ٠٤٠١/١۳ (بتكلا راد) يناغألا (؟)

۲١ 



 ةعزنلا ملاعم ديدحت يف رودب مهسأ يفوصلا ينيدلا رعشلا نم هريغو اذه

 ةعزنلا ووذ داقنلا هيلع ءىكتي اًداز رعشلا اذه راصو .دقنلاو رعشلا يف ةيقالخألا

 قالخألاب رتهتسيو ةليذرلا ىلإ وعدي يذلا وأ نجاملا رعشلا نومجاهي امدنع ةيقالخألا

 :ةديمحلا

 : كينيدلا ةئيبلا ثعاوب

 كسمتلا يف  ةينيدلا ةئيبلا نم ةقباسلا تائفلا دنع  ينيدلا ثعابلا ناك

 اهعّرش يتلا ةينآرقلا هميلاعتو نيدلا سسأ نم عبني رعشلا يف يقالخألا رايعملاب

 ضيرعلا طخلا ميركلا نآرقلا عضو نأ دعبف ءَ هيبن ناسل ىلعو هباتك يف ىلوملا

 نأ دجن ءنينمؤملا ءارعشو نيكرشملا ءارعش نيب قرفو .ءارعشلاو رعشلل ةينيدلا ةرظنلل

 يتلا فقاوملا يف ءارعشلا هجوي ذخأو ينآرقلا فقوملا نم هفقاوم دمتسا ويب لوسرلا

 باوصلا ىلإ اهنم فلاخملا دريف ءرعشلا وأ ةايحلل يمالسإلا روصتلا نع اهيف نوجرخي

 .اهدكؤيو ةحيحصلا ةرظنلا ديؤيو

 00 بع ا خا ا قودي ناتو نألاب هد كانك نيش

 ىناعملا هذه نم .هريسفت ىف ءاملعلا ءاراو ةفلتخملا هتاياورو ريبخلا اذه يربطلا ىور

 وه نوكيف .ىلاعت هللا ركذ نعو نارقلا نع هلغشي ىتح ءرملا بلق ىلع رعشلا بلغي نأ'

 نآرقلا هيلع بلاغلا ناك اذإ امأف : اولاق . ) هللا ركذو نآرقلا نم هريغ نود هيلع بلاغلا

 رعشلا نم يوري ناك نإو < ارعش ءىلتممب كلذ سيلف . رعشلا نود ملعلاو . هللا ركذو

 را" لوقو اوقع ا

 .همدخي ال امب هنع نولغشي الف مهنيد هاجت نيملسملا كولس هجوي ثيدحلا اذهف

 وأ ةشحاف ىلإ وعديو داقحألاو مئاخسلا ريثي يذلا رعشلا نع ىهني ناك كلذك

 )١( رمع دنسم . راثآلا بيذهت 5١5/17 .

 ) )۲ىرخأ ةريثك تاريسفت ركذو 571/57 قياسلا .

۲۲ 



 يف ىشعألا ةديصق ةياور نع ىهن دقو «ماركلا هباحصأل ءاجه وأ نيد نم صاقتنا

 .ارفاك تامماعو هسا قاف نأل هلع للا نن رفاه لوضفتو ةع ءاجم

 دنع تنك :لاق ةملسم نب دمحم نع بيطخلاو ميعن وبأ جرخأ ':ىدادغبلا لاق

 هيف انل هللا افع ام ةيلهاجلا رعش نم اندشنأ ناسح اي لاقف «ناسح هدنعو ويي يبنلا

 ال ناسح اي : ِهِكَي يبنلا لاقف" ةثالع نب ةمقلع يف ىشعألا ةديصق ناسح هدشنأف

 .' "مويلا دعب اذه لثم يندشنت

 : نيتملكلا نيتاه الإ اهلك راعشألا يف ةي هللا لوسر صخر :لاق يرهزلا نع ركذو
 :ردب لهأ يف تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق يتلا

 نجاجح ةبزارم نم لقنقعلاق ردبب اذام

 : ةثالع نب ةمقلع يف ىشعألا لاق يتلاو

 °" املالطأ ةّلتق نم كتقاش

 وأ نيملسملا نيب نتفلا ةراثإ ىلإ يدؤت ال ىتح راعشألا هذه لثم ةياور نع يهنلاو

 ىلع ثحلا نم ةعبان رعشلا اذه لثم نع يهنلا يف عفاودلاف «ملسم متش ةحابإ ىلإ

 .نتفلا ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا بابسألا ةراثإ مدعو يمالسإلا قلخلاب كسمتلا

 برعلا اهتلاق ةملك قدصأ" :لوقي امدنع رعشلا يف قدصلا ىلع ثحي وَ لوسرلاو

 ىلع ًاصيرح ويك لوسرلا ناكو .") "لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ :ةعيبر نب ديبل ةملك

 كسمتلا نع ىأنت يتلا ةديدجلا لثملا رشنو ميهافملا لثمت وحن ءارعشلا هجتي نأ

 هللا لوسر رعش اذإف . نوجمو ثبع رعشلا يف نوكي الئل اهتايبصعو ةيلهاجلا تالالضب

 هللا لوسر يدعجلا ةغبانلا دشنأ هّجوو بتاعو هبن ءةيلهاجلا لثملا ديدرتل اليم كانه نأ

 : هلوق كَ

 ؛ ٠١ /,٠٠ رصم يجناخلا . نوراه مالسلا دبع قيقحت . يدادغبلا رداقلا دبع . بدألا ةنازخ )١(
 2 ٠١٠/٣ قياسلا )۲(

 . ٠٥۸ / ۲ رمع دنسم . راثآلا بيذهت )۳(

 نذل



 امرين ةربملاك ًاباتك ولتيو  ىدشفلاب ءابج ذإ هللا لوسر تيتأ

 ارهظم كلذ قوق وجرنل انإو اندوديجو اندحكم ءامسلا انغلب

 ؟ىليل ابأ اي نيأ ىلإ :هلأسيف ةيلهاجلا رخف ىلإ عزن رعاشلا نأ هللا لوسر رعشيف

 بيذهت هيف رهظ يذلا هباوج ىبنلا بجعيف .هللا لوسر اي ةنجلا ىلإ : هبيجيف

 : هلوق ىلإ ةغبانلا يهتني مث هللا ءاش نإ ةنجلا ىلإ" : ًايعاد لوسرلا لوقيف .مالسإلا

 اردكي نأ هوفص صمحن رداوب هل نكت مل اذإ ملح يف ريخ الو

 اردهحأ رمألا دروأ ام اذإ ميلح هل نكي مل اذإ لغج يق ريخ الو

 لوق ىلإو *نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رماو وفعلا ذخ# : ىلاعت هلوق ىلإ كلذ يف ارظان

 دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإو .ةعرّصلاب ديدشلا سيل ' : وَ هللا لوسر

 اا

 ال" : هلوقب هل وعديو مالسإلا ميهافمل - يودبلا وهو  ةغبانلا مهفب ي يبنلا بجعيو

 .() " كاف هللا ضضفي

 نع فحلاو:نكتملا وغ ىهنلاو فورا رفا ةينيد ةوهاتق عم اقالتتاو م ةفيعاتم

 .بذكلا بنجتو قدصلا

 ةيانعلا ىلع لدي ام ناقربزلاو مثهألا نب ورمع ةرواحم ىلع لي يبنلا قيلعت يفو

 نب ناقربزلاو مثهألا نب ورمع لي يبنلا ىلع دفو ' دق هنأ ىوري «تقو لك يف قدصلاب

 عاطم" ورمع لاقف .مثهألا نب ورمع مالسلاو ةالصلا هيلع لأسف «مصاع نب سيقو ردب

 ملعيل هنإ هللا لوسر اي :ناقربزلا لاقف ؛هرهظ ءارو امل عنام .:ةضراعلا ديدش .هينّدأ يف

 طفلا قد .ةءورملا دمر هنإ هللاو امأ : ورمع لامك «يندسح هنكلو اده نم رثكأ يىم

 دقلو «ىلوألا يف تبذك ام هللا لوسر اي هللاو .لاخلا ميئل ءدلاولا قمحأ «ىنغلا ثيدح

 (١) هس" ص۰4 ‹دادغب ‹ يروبجلا ىبحي . رعشلاو مالسإلا ٥٤4 1

٤ 



 حيفأ تلقف تطخسو .تملع ام نسحأ تلقف تيضر ٌلجر ينكلو ءىرخألا يف تقدص

 .() " ًارحسل نايبلا نم نإ : ةا يبنلا لاقف ؛ثدجو ام

 .هتحاصفو هتغالب هتبجعأ .دحاو نا يف همذو هحدم نم ع ىبنلا بجعت

 نمو ."!فلتخي فقوملاو ,.ةمكح رعشلا نم نإ :ىرخأ رداصم ىف ثيدحلا ىوريو

 نم ءارعشلا ضفنتسيف .مهضارعأ ةيامحو نيملسملا نع عافدلل رعشلا رخسي كلذ

 و اا ارعا محي نم" اد اا

 ةيلهاجلا ميقلاب لصتي ام عنم يف ةينيدلا عفاودلا نع فشكت يتلا فقاوملا نمو

 :همالك يف عجس يذلا لجرلل ِةِْكَي يبنلا هلاق ام .رعشلا يف نكت مل ولو .ةضوقرملا

 هللا لوسر لاقف" لطي كلذ لثم سيلأ ءلهتسا الو حاص الو ءلكأ الو برش ال نم تيأرأ'

 لَ يبنلا هرك اذامل ربخلا قاس يذلا ظحاجلا رّسفيو ."ةيلهاجلا عجسك عجسأ" : ةي

 يف رعشلا نود تناك نإو اهنيعب عاجسألا هّرك يذلا ناكو' :لاقف عجسلا نم برضلا اذه

 اوناكو «مهيلإ نومكاحتي ةيلهاجلا رثكأ ناك نيذلا برعلا ناهك نأ ؛:ةعنصلاو فلكتلا

 نومكحيو نونهكتي اوناك ..نجلا نم ًاّيكَر مهنم دحاو لك عم نأو ءةناهكلا نوعي

 وأ بيلاسألا هذه لثم ةدوع ىلإ قيرطلا مهيلع عطقي نأ ةَ يبنلا دارأف 7 ' عاجسألاب

 .اهيلع بترتي ام

 عفاودلا سكعت  اهنم اندروأ امب يفتكن - هه يبنلل ىرخأ ةددعتم فقاوم ةمثو

 ئدابم سرغو .ءارعهشلا سوفن يف ةيمالسإلا ةديقعلا خيسرت اهردصم يتلا ةينيدلا

 .بدكلا بنجتو قدصلا مازتلاو ءهللا جهنم قكو ىهنلاو رمألا
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 لعلو «ةيمالسإلا ةيصخشلا اولثمو «هدعب نم هتنس ماركلا هباحصأ ظفح دقو

 يتلا ةينيدلا عفاودلا زربت هفقاومو .هل ًادقنو رعشلل اليم ةباحصلا رهشأ رمع قورافلا

 .ةيمالسإلا ةديقعلاو نيدلا سسأ نم عبنت

 :لوقي يذلا نم :لاقف باطخلا نب رمع ىلع اندفو :لاف شارخ نب يعبر نع يور

 دنقلا نع اهرجراف ةيربلا يف مق هل هللا لاق ذإ ناميلسك نك

 : لوقي يذلا نمف لاق . ةغبانلا : اولاق

 نوني ال ون ناك كلذك افهشت مل ةنامألا تيفلأف
 :لوقي يذلا نمف لاق .ةغبانلا :اولاق

 بهذم ءرملل هللا ءارو سبلو ٠ ةبير كسقنل كرتأ ملف تفلح

 .'"مهئارعش رعشأ كلذو :رمع لاق .ةغبانلا :اولاق

 ةثالثلا تايبألا يف ةيرعشلا يناعملا نأل ءةينيدلا هتفطاع هيلع اهيلمت ةرظن كلت

 رسلا يف هللا عم قدصلا مث ةنامألا ةنايخ مدعو .داسفلل حالصإ نم ةليضفلا ىلإ وعدت

 . لَ يبنلا اهيلع ثحو نآرقلا اهدكأ سسأ يهو .نلعلاو

 نفلا نم يمالسإلا عمتجملا ظفح ىلع صرحت يتلا ةينيدلا ثعاوبلا ىلجتتو

 عم هفقوم يف .هتياده نم ًأسبقو هميلاعتل ىدص تناك يتلاو ةشحافلاو لالحنالاو

 :هدشنأ نيح ليثو نب ميحس

 ايهان ءرملل مالسإلاو ببشلا ىفك

 ك ا ييشلا لغ مالالا تم ف كنك وأ «رسع لا

 )١( راتآلا بيذهت ٦٦۷ .
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 عبنت يتلا ةينيدلا هعفاود سكعت ءارعشلاو رعشلا نم رمع اهذختا يتلا فقاوملا هذه

 انه ااف + عالسالا ىدهو ةوهدلا طخ امازركلاو ع هللا لور فقاومم " ةكاوكقف] نم

 كلذ ىلع هبن . نيدلا ميلاعت نم أسبق وأ ناميإلا نم ًاحور رعاشلا رعش يف دجو

 . " هلضفو هيلع ىنثأو رعشلا بحاص نع سانلا لأسو ظفحو .بجعأو

 ةئيطحلا عم هفقومو .ةيبصعلا ظفويو نتفلا ريثي يذلا رعشلا نع ىهني ناكو

 ."اروهشم هل هسبحو

 لشهن ينب اجه هنأل هأطرأ نب ثراحلا نب يباض نافع نب نامثع ةفيلخلا سبحو

 دنع فكم لاطف فضلا اك ههتمر اهتسلا نك. ءيا ناكورةحبفاو احم خفا

 اودعتساف «بلكلاب مهمأ ىمرو بضفف .هنم هوذخأف هل اوضرعف مهيلع عنتماف هوبلطف

 كيف لزن هنبسحأل ّىح وَ هللا لوسر ْنأ ول هللاو " :لاقو «هسبحف نافع نب نامثع هيلع

 .(7 كلبق بلكب ًاموق ىمر ًادحأ تيأر امو ءنآرق

 سسأ نم ةيرعشلا مهتداع نودمتسي لي يبنلا دهع ذنم ءارعشلا ضعب ناك دقو

 كلذ نم . هحاور نب هللا دبعو كلام نب بعك رعش يف ًايلج رهظي امك هتدابمو مالسإلا

 : هحدمي ويم هللا لوسرل هحاور نب هللا دبع هدشنأ ام

 ر يغ هلام الضف ةيربلا ملع مكلضق هللا نإ ريخلا مشاه اي

 اورظن يذلا يف مهتفلاخ ةسارق 0  هفرعأ ريخلا كيف تسرفت ينإ

 راد ‹ ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت يربطلا خيرات رظناو ۳١٠١/١ فراعملا راد . ركاش دمحأ قيدقحت . ءارعشلاو رعشلا (۳)

 . 145 0 ١٠۹۷۷۰ ع ط .رصمب فراعملا
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 .'"هللا كتبثف تنأو :لاقو ءًامستبم ةَ لوسرلا هيلع لبقأف

 دنع يقلخلا رعشلا ثعاوب نم ثعابك ةيلج ةحضاو ةيمالسإلا قالخألا رهظتو

 : هلوف كلذ نم .كلام نب بعك

 بلقلاب ةريشعلا برح اوبلطت الو اهل اوضرعت ال ءاشحفلا نع اوضغاو

 بكرلاو سلاجملا يف اهوسملت الو مههوجو يف مكضارعأ اوبضقت الو

 "° بضغلابو تاهرتلاب هدناعم نكي الو مثإب الام اولكأت الو

 يف ريثك رعش جاتنإ يف رفكلاو ديحوتلا نيب ةعباتتملا ثادحألا تمهسأ دقو اذه

 قلطناو .ةيمالسإلا تاحوتفلا تءاج مث ءةيمالسإلا ميقلا نع عافدلاو ءةيمالسإلا ةوعدلا

 .ىلاعت هللا نيد نوغلبي ةرومعملا ءاجرأ عيمج ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم نوملسملا برعلا
 ةكرحو ةيمالسإلا ةفالخلا ماظنو ءديدجلا يمالسإلا يدقعلا عضولا اذه لظ يفو

 نوثدحتي ءارعشلا أدب ثيح .ًايلاع زربيو ,سسأتيو ومني ينيدلا رعشلا أدب .تاحوتفلا

 ديدج نول وهو .هل وعدت امب ىلحتلاو ءهب كسمتلا ىلإ نوعديو ءايلعلا هلثمو مالسإلا نع

 ةديدجلا ةايحلا كلتو بسانتي ال ام اوحرطو ؛لبق نم هب دهع برعلل نكي مل رعشلا نم

 تايقالخأ ئدابمو قفتت دعت مل اهنأل .ةيلهاجلا مهتايح يف اهوفلأ يتلا ضارغألا نم

 ."! "ديدجلا يمالسإلا عمتجملا

 ةديدجلا ةيمالسإلا تاحوتفلاو ةفالخلا ماظن روطتب ةيمالسإلا ةايحلا تروطتو

 ملعو هقفلا يف بتكلا فيلأتو ملعلا نيودت متو «ءىرخألا ممألاب يفاقثلا كاكتحالاو

 فئاوط ترهظو .هميقو مالسإلا ئدابم تخسرتو .رعشلا نيواود عمجو دقنلاو مالكلا

 ,ةفوصتملاو داهزلا ةفئاطو .نآرقلاو ةديقعلا نع عافدلاو نيملكتملا ةفئاط ؛ةددعتم ةينيد

 سسأ ءارعشلا لثمت فيك حضون انبهذ ولرمألا انب لوطيو . 185 ص .دادغب « يناعلا يكم يماس قيقحتو ةسارد . بعك ناويد (۲)
 . يناعلا يماس باتك ينعأ . ةديدجلا ةيمالسإلا ءارعشلا ضارغأ نايب يف رعشلاو مالسإلا نع ناتسارد تلفكت دقو « مالسإلا
 . دادغب يناثلاو . تيوكلا , ةفرعملا ملاع ةعبط لوألا هنن رعشلاو مالسإلا هت ناونعي امهالكو يروبجلا ىبحي باتكو

 . ۸۲ ص. ١987 تيوكلا , ةفرعملا ملاع . يناعلا يكم يماس . رعشلاو مالسإلا (*)
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 ثعاوب اهل تناك اهلك هذهو .ةينئيدلا قرفلا ضعبو ةعيشلاو جراوخلا نم ةددعتم فئاوطو

 قيمعت يف ةئيبلا هذه تمهسأ كاذو اذهبو هب براحت ًاحالس نيدلا نم تذختاو ةددعتم

 ةيقالخألا ةعزنلا ووذ داقنلا اهدمتعا ةعساو ةريخذ كرتو .دقنلا يف ةيقالخألا ةعزنلا

 .دقنلا يف

 : ةيسايسلا ةئيبلا : ايناث

 ةينيدلا نيملسملا رومأ ىلع اهترطيسو «ةيهلإلا ةدايسلا ريرقت ىلع مالسإلا ماق

 فورعملاب رمألاو حالصإلاو لدعلاو قحلا ئدابم ىلع ضهنت نأ بجي يتلا ةيويندلاو

 مالسإلا أيه كلذبو .ديلابو ناسللاب هنع عافدلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلاو ركنملا نع يهنلاو

 اهطاشنو ةيمالسإلا ةعامجلل ةماعلا ةايحلا يف كراشي نأ يف ةصرفلا ملسم لكل

 امع ةيسايسلا ثداوحلا تروطت نكل .مكاحلا رايتخا يف رود هل نوكي نأو ءيسايسلا

 دعب فالخلا كلذ رهظو .هدعب نم نيدشارلا ءافلخلاو هيَ لوسرلا مايأ يف هيلع تناك

 ةحلطو ةشئاع ةديسلا نيب فالخ بد ثيح . هيلو نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا لتقم

 تبشن مث ‹ لمجلا ةعقومب ىهتناو « ةيناث ةهج نم بلاط يبأ نب يلعو . ةهج نم ريبزلاو

 نم ريبك عمج هرثإ ىلع جرخ يذلا ميكحتلا ناكو . يلعو ةيواعم نيب (نيفص) ةكرعم

 تحبصأو نييومألا ىلإ ةفالخلا تلوحت مث ." جراوخلا * مهيلع قلطأو «يلع مامإلا شيج

 .نييسابعلا ىلإ ةريثك ثادحأ دعب تلقتنا مث ءةيثارو

 : نويومألا ()

 ءافلخلا تهجاو يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيسايسلا تابارطضالا نم مغرلا ىلعو

 يقالخألا رايعملا ىلإ يمتنت رعشلا يف ةحيرصلا ءارآلا ضعب مهنم ددع نع رثأ دقف

 يتلا تالوقم لا ضعب نايفس يبأ نب ةيواعم يومألا ةفيلخلل دجنف .رعشلا يف هب كسمتلاو

 دبعل لوقي ذإ ءرعشلل ةيوبرتلاو ةيقلخلا ةياغلا حيضوت يف رمع جهنم جهني نأ اهيف لواح

 :رعشلاب ًابجعم هآر امل «صاعلا يبأ نب مكحلا نمحرلا

۳۹ 



 . ةفيرشلا ّرعتف ءاسنلاب بيبشتلاو كايإف . تلعف اذإف , رعشلاب بجعت كتيأر دقل '
 .ًاميرك هب قنحت كنإف . ءاجهلاو كايإو ٠ ةحيضفلاب كسفن ىلع ّرقتو ءةفيفعلا ىمرتو
 رخافمب رخفا نكلو ءلاؤّسلا ةمعطو حاقولا بسك هنإف «حدملاو كايإو ءًاميئل هب ريثتستو

 ." كريغ هب بدؤتو .ءكرعشو كسفن هب نيزت ام لاثمألا نم لقو .كموق

 ءسانلا ىلع ريثأتلا يف رعاشلا رودو ‹ رعشلا ةيمهأل هكاردإ نم ةعبان ةيصولا هذه

 ةياغ رعاشلا اهيف زواجتي نأ نكمي يتلا رهشلا تاعوضوم باطقأ اهيف لوانت دقو

 «حدملا ءءاجهلا ءلزغلا يهو .حلصي امم رثكأ رعشلاب دسفيف . ةيقالخألاو ةيوبرتلا رعشلا

 نأ طباوضلا هذه مهأ نم .تاعوضوملا هذه لثم قرطي امدنع هطبضت طباوض هل عضوو

 نيب قلقلاو ةنتفلا اذه هرعشب ثبي ال ىتح اهيف داصتقالاو .ةنامألاو ءقدصلا بناج مزتلي

 .سانلا

 هاندجو امل ًاديكأتو ًاروطت ربخلا اذه اهنمضت يتلا ةيقالخألا تارظنلا هذه لثمتو

 ةيواعم ةفيلخلا ةياغ تناك نإو .باطخلا نب رمع قورافلا هدعب نمو وَ هللا لوسر دنع

 الإ ققحتي ال يرعشلا لامجلا راصو ءَ يبنلا هلبق نمو :قورافلا ةياغ نع فلتخت

 لامجلا ًاروصم وأ ؛ةليضف ىلإ ًايعاد وأ قيقر قلخ ىلع ًاضاح هنومضم نوكي امنيح

 ةليسو حبصيف يوبرتلا جهنملا نم رعشلاب ةيواعم برتقي ءهلثمو هميقب كسمتملا يناسنإلا

 ةماعب نفلا اهققحي يتلا ةيتاذلا ةعتملاو ,ةصاخلا ةذللا رعاشم هيف لقت ءةيبيذهت ةيوبرت

 نم راثكإلاو .هداجمأو هرثآمب رخفلا يف هدهج غرفتسي نأ هنم بلطيف .ةصاخب رعشلاو

 .رعشلل نيقلتملا نم هريغ اهب بدؤي يتلا ةيقالخألا ميقلاو .ةرئاسلا لاثمألاو ةمكحلا

 ىلعأ رعشلاو «هدلو بيدأت لجرلا ىلع بجي) : هنع ىوري رخآ ربخ يف لوقيو

 .(بدألا بتارم

 ليلق راص اذإ لجرلا حقو نم : حاقولا ,بستو خطلت : رعت ۲١/ ٤١١ فراعملا راد « نوراه مالسلا دبع قيقحت . بلعث سلاجم )١(
 . ءادحلا



 امف .ىوليلا ةدشل برهلا ديرأ انأو ءضرألا نم نطبلا ديعب لجحم رغأ سرفب تيتأ

 :ةبانطإلا نب ورمع تايبأ الإ ةماقإلا ىلع ىنلمح

 خخ يبرلانمتئلاب دمدلادخأو ينلئالب ىبأو يتمه يل تبأ

 نيشملا لطبلا ةماه يبرخضو يسفن هوركملا ىلع يمادقإو

 ينيرتست وأ يدمحت كناكم تمس اجو تاشج املك لوقو

 "حيدص ضرع نع دعب ممحأو تالاص رثآم نع عقدأل

 :قالخألا ىلع هريثأتو ةيبرتلا يف رعشلا رودل ًايقيبطت الاثم هسفن نم ةيواعم نختي

 برهلا مدع ىلع هتعجش تابثلا ىلع زيفحت نم اهيف امل ةبانطإلا نبا تايبأ نأ ىري ذإ

 .لاتقلا ناديم يف دومصلاو

 يف رارمتسالا ىلإ ةدايقلا ىوتسم ىف نمو نييومألا ءافلخلا عفد ام اذه لعلو

 ةيواّرلا لبقت ال ةيمأ ونب تناك ' نسحلا وبأ لاق ءرعشلا يف ةيقلخلا ميقلا ىلع ديكأتلا

 الو .() " قالخألا مراكم ىلع لدت اهنأل : ليق 5 كاذ ملو ليق .يثارملل ةيوار نوكي نأ الإ

 ينعي ناك ام ردقب يثارم نكت مل ام رعشلل ةياور يأ نوضفري اوناك مهنأ اذه ينعي

 .هل ةياورلاو رعشلل يوبرتلاو يقالخألا رودلا ىلع ديكأتلا

 لوحف هسلاجم ىلإ اعدو .رعشلاب ًاديدش ًامامتها ناورم نب كلملا دبع متهاف

 تاشقانم نم هلوح نم رودي ام ىلإ عمتساو .بيدأ لك مامأ هرصق باوبأ حتفو .ءارعشلا

 هفوذت يف ناكو .هدقنو رعشلا مهف يف بقاث قوذ كلذب هل ناكف .ءارعشلاو رعشلا لوح

 ءةيعفن ةيقالخأ ةهجو ءارعشلاو رعشلا هيجوت يف ةيمأ ينب ءافلخ جهنم ىلع ريسي رعشلل

 يناعملا ىلع دكؤي ناك حدملا رعش يفف ءةددعتم هتيمهأو يقالخألا هيجوتلا يف هفقاومو

 ۳۲۷,۰۳۱۹ /۰ ديرفلا دقعلاو , ١ ‹ ةدمعلا )۱(

 T/T نيديتلاو نايبلا )0
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 هب حدم ريهزل حدم تيب ىلع هقيلعت كلذ نم .قلخلا نسحو مركلا نم ةيلاعلا ةيماسلا

 :ةثراح لآ

 نم ةثراح يبأ لآ ٌريهز هب َّحَدَم امب حدم نم رضي ام : ناورم نب كلملا دبع لاق
 : هلوق

 "'"لذبلاو ةحامسلا نيلقملا دنعو مهيرتعي نم قرر مهيرتكم ىلع

 الو اينغ ريه ههم كرف ام : لاق مث : لاف قالتا تعي نالا ومآ كلي الا

 1 ههممو حوالا رف

 يناعملا انه دصقيو .كلملاو ةفالخلاب ةديصقلا وأ حدملا تيب كلملا دبع لداعي اذكه

 مركلاو لدبلاو ةحامسلا نم حودمملا ىلع رعاشلا اهافضأ يتلا ةيماسلا ةيقالخألا

 ا

 الإ : لاقف ديزتي الو هحدمي يذلا عقاولا فصي هناك فصولاب ريهز حدم ديقي مث

 . هحدمو هفصو

 امدنعو «حدملا يف ةيونعملا تافصلاو ةيقالخألا يناعملا ةيمهأ يف هذه هتيؤر حضتتو

 هدنسب يركسعلا لاله وبأ هيوري اميفو ءرحبلاو دسألاب كولملا هيبشت ءارعشلا ىلع ركنأ

 .رخبأ دسألاو ,دسألاب اننوهبشت ' :هدنع ءارعشلا عمتجا دقو ًاموي كلملا دبع لاق " :لاق

 كتاف نبا ميرخ نب نميأ لاق امك متلف الأ ءرعوأ لبجلاو لبجلابو «جاجأ رحبلاو ءرحبلابو

 :مشاه ينب يف

 ءا تقاو ةالص مكليلو موهعصو ةدباكم مكراشت

 ءابلاكدكاذ مكيف عيسأف يكزتلابو نارقلاب متيلو

 ءاوبلاو ةنيدملاو ةكمعو _ مكيلع دغ ةادغ دبز ىكب

 . 1١4 ص. ةيرصملا بتكلا راد ,ريهز ناويد حرش )١(
 . ۳۷۷ ص يناغألا )١(

۲ 



 ءاكبلا مكلابأ |مكيلع افهوقراف ضرأ لكل قو

 ءاوقفلا مهنببو مكتبيو ءاوس اأماوقأو مكلعحأ أ

 ١ ءامس مهسورأو مهنبعأل متتأو مكخرأل ضرأ مهو

 ةدجو .ةيقابلا ةيقالخألا اهتالالدو ءاهيناعم ومس تايبألا هذه نم هبجعأ دقو

 يتلا تايقرلا سيف نب هللا ديبع تايبأ ىلع هضارتعا اذهب هيبشو .اهتفارطو ةروصلا

 : اهيف لوقيو اهب هحدم

 بجحلاو رارقولا هيلع صا لا وبأ هوبأ يذلا رغألا نإ

 بهل لا هناك نيبج صلع هقكرقفم قوق ناتلا لدتعب

 يف لوقتو . مجعلا نم ينأك جاتلاب ينحدمت « سيق نباي : كلملا دبع هل لاقف

 las is RE deol امنا

 "ءايربك هب الو تووبج ه-ليبق سيل ةوق كلم هكلم

 كلملا دبع بتع هجوف : لوقيف هذه كلملا دبع رظن ةهجو رفعج نب ةمادق رسفيو

 .لدعلاو ءةفعلاو ءلّقعلا يه يتلا لئاضفلا نع هب لدع حداملا اذه نأ لجأ نم وه امنإ

 .©7" ...ةعاجشلاو

 ريغ ءارعش عم ىتح ءاثرلا وأ حدملا يف ةيقالخألا يناعملا هذه ىلع كلملا دبع دكؤيو

 دق نينمؤملا ريمأ اي " :هل لاقو .كلملا دبع ىلع لطخألا لخد دقف .ءلطخألاك نيملسم

 .كحدمب يل ةجاح الف دسألاو برقعلاب ينتهبش تنك نإ :لاقف «ينم عمتساف .كتحدتما

 تلاق امو :لطخألا لاقف .تاهف ءرخص اهيخأل ديرشلا ينب تخأ تلاق امك تلق تنك نإو

 ,١١٠١ ص۱۹۷۲ .9 ع , ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح « شاشعلا بيطلا عمج هرعش رظناو ۲٠/١ ٠ يناعملا ناويد )۱)

 . 4£ ص حشوملاو. ۷۹/١ يناغألا )۲(

 . ١89 ص .رعشلا دقن )۳(



 :لوقت يتلا يه :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي

 لوطأ تلنام ثيح الإ دبملا اهب لوانتم ءىرما فك تغلب امف
 لضفأ كيف يذلا الإ اوبنطأ ولو ةحدم لوقلا يف نودهملا غلب الو

 ءاهلوق نودب امه ام نيتيب كيف تلق دقلو ءلوقلا تنسحأ دقل هللاو :لطخألا لاقف

 : دشنأف تاه :لاق

 درصحم ليلق يف الإ سانلا نم ىدنلا عطقناو فرعلا تام تم اذإ

 ")ددجُص فلخب ايندلاو نيدلا نم اوكسمأو نيلئاسلا فكأ ترو

 ريثأت هكاردإل ءرعشلا يف ةيقالخألا يناعملا ىلإ ةوعدلا يف ىلجو حضاو ديكأت وهف

 .هلوح نميف رعشلا

 دتمي هباجعإ نإ لب «كلملا دبع بجعي يذلا وه هدحو ءاثرلا وأ حدملا رعش نكي ملو

 دماحمو .قالخألا مراكم ىلع لدت ةديمح ننسو ةيقالخأ ناعم ىلع ىوتحا رعش لك ىلإ

 ام :ناورم نب كلملا دبع لوقي ذإ ءدرولا نب ةورع تايبأب هباجعإ كلذ نم ءلاصخلا

 :هلوقل درولا نب ةورع الإ يندلو برعلا نم ادحأ نأ ينرسي

 داو كئانإ صقاع ورمأ تنأو .ةكرس يئانإ صقاع ورما ينإو

 دراب ءاملاو ءاملا حارق وسحأو ةريثك موسج يف يمسج مّسقأ

 “دهاج قحلاو قحلا سم يمسجب صورت نأو تنمس نأ ينص أًرهتأ

 .درولا نب ةورعل أنبا ناك ول نأ ىنمت هنإ ىتح «باجعإ اميأ يناعملا هذهب بجعأ دقف

 مراكم نم هيلإ وعدي امل كلذو ءداجمألا ليلس نم كلملا دبعو .ءبرعلا كيلاعص نم وهو

 هلوق .فقوملا اذهب هيبشو .سانلا نيب اهبحاص دوسي اهب يتلا :ةيماسلا ةيلاعلا قالخألا

 :هدلوو هنيب لهأ نم هدع هدنعو اموي

 )١( يناعملا ناويد ١/۲۷ .

 ) )۲ءارعشلاو رعشلا ١/٦۷۹ .
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 :ةفرطو ىشعألاو سيقلا ئرمال اوركذف ءهب عمس رعش نسحأ مكنم دحاو لك لقيل'

 :لاق يذلا مهرعشأ كلملا دبع لاقف ءاولاق ام نساحم ىلع اوتأ ىتح اورثكأف

 ملح هل سيل وهو هنع سملحب هنغض رافظأ تملق محر يذو

 ملظلاو ةهافسلا كلت , اهتعبطق - يينماس ةبارقلا لصو هتمس اذإ

 : هلوق ىلإ لصو ىتح تايبألا دشني ذخأو

 مرحلا هب قيضي نغض اذ ناك نإو هتللس ىتح نغضلا هنم لتسأل

 ؟هانضراو اههتسحلا اق كابالا هته لئاق قف قيففولا مآ ا لاف

 . ينزملا سوأ نب نعم : لاق

 ةيقالخألا يناعملا كلت هيلإ داق رعشلا نم اهريغ ىلع سوأ نب نعم تايبأ ليضفتو

 اهنأل ةيعرلا سوفن يف اهسرغ ىلإ نوعسي ءافلخلا ناك تافص يهف . اهيلإ تعد يتلا
 هذه رعشلا نم كلملا دبع فقي نأ ًابيرغ " سيلف « كلملاو ةفالخلا ميعدت ىلع دعاست

 ةيسايسلاو ةيركفلا مهتايح هيجوت ىلع مئاقلا نيملسملا ةفيلخ وهف .ةيقالخأللا ةفقولا

 فطور نأ هح نمو ةيسالساألا ةا لا تانافو افادهأ قم اهييرجوت ةرهاستحالاو

 ةميق لبق نم ءافلخلا كردأ امك ًاديج كردي هنأل ""رعشلا دقن يف يقالخألا رايعملا

 ةمهم يف أرطي فارحنا يأ نإف مث نمو ؛سانلا تايكولس ىلع ريثأتلا يف هرودو رعشلا
 دب ال .عمتجملا ميق يف بارطضاو عارصو ىضوف ىلإ هنفب رعاشلا يدؤي نأ وأ .رعاشلا

 ,ةديمحلا قالخألاو ةيلاعلا يناعملاب هريكذتو رعاشلا هيبنت يف يقالخألا دقنلا لخدتي نأ

 اهتدناسمو .رعشلا اهيلع يوطني يتلا ةيقلخلا ميقلاب لبق نم ةداقلاو ءافلخلا سحأ دقو

 كالو ةقؤلخلا ناكر أ نفيا

 )١( يناعملا ناويد ١/٠١١١٠١۲ .

 . ۷۲ ص يثراحلا ىسيرملا نب دمحم . يبرعلا دقنلا يف يقالخألا داجتالا (۲)
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 هدعب نمو باطخلا نب رمع دنع اهاندجو يتلا ةيقالخألا ةيدقنلا تاحمللا هذه

 تذخأ لب دعب نم ءافلخلا ىدل هاجتالا اذه ةيمنت يف رمثتست مل كلملا دبع مث ةيواعم

 عفر هنأ نم مغرلا ىلع هنكل ءزيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ءانثتساب :ائيشف ًائيش ىراوتت

 هوجو يف باوبألا دصوأ هنأل ءهتيمنت يف مهسي ملف ءرعشلا يف يقالخألا رايعملا نأش نم

 ءارعشلا نمو .هيلع مهلخدي ملو مهضفرو .مهءارطإ الو مهحيدم لبقي ملو ءارعشلا

 ءريرجو .ءرمعم نب ليمجو .لطخأألاو ءقدزرفلاو .ةعيبر يبأ نب رمع هيلع اودفو نيذلا

 ركذي ناكو ءًاريرج الإ مهدر مث هباب ىلع ًامايأ اوثكمو مهعنمف هيلع لوخدلا اودارأ دقو

 هدنع نم ريرج جرخ امدنعو .ءرعشلا يف يقلخلا رايعملا نع اوفرحنا مهنأ مهل هدر ببس

 : دشنأو ضارل هيلع ينإو ءءارعشلا عنميو ءءارقفلا يطعي ةفيلخ دنع نم تجرخ :لاق

 ايقار نجلا نم يناطيش ناك دقو هزفتست ال ناطيشلا ىقر تيأو

 يكل ءارعشلل ًاهجوم ناك هنكلو ,فورعملا ىنعملاب ًادقان نكي مل زيزعلا دبع نب رمعف

 .") نيدشارلا هئافلخو يبنلا مايأ هيلع ناك ام ىلإ رعشلاب اوعجري

 ءًايلاو زيزعلا دبع نب رمع اهيلع ناكو «بدج نمز يف ةنيدملا قدزرفلا درو امدنعو

 لسرأف زيزعلا دبع نب رمع ريمألا كلذب اوغلبف ءهوطعي مل اذإ هءاجه ةنيدملا لهأ يشخ
 دحأ دنع سيلو ؛ةبدجملا ةنسلا هذه يف هذه انتنيدم تمدق كنإ قدزرف اي :لاق مث هيلإ

 الو حدمب دحأل ضرعت الو اهذخف . مهرد فالآ ةعبرأب كل ترمأ دقو ءًارعاش هيطعي ام

 هيلإ ثعب .نامثع نب ورمع نب هللا دبع قدزرفلا حدم امدنعو .قدزرفلا اهذخأف .ءاجه

 جرخا ءءاجه الو حدمب دحأل ضرعت الأ قدزرف اي كيلإ مدقتأ ملأ ' :زيزعلا دبع نب رمع

 .(09 " كب تلكن ثالث دعب كتدجو ناف .ًاكألك كتلجأ دقف

 ناك امدنع . لبق نم قدزرفلاو مكحلا نب ناورم نيب ثدح ام فقوملا اذهب هيبشو

 :اهنم ًاتايبأ لاقو ةنيدملاب قدزرفلا

 كلذكو الماك ربخلا هبو ١ ص . قاروألا تارمث : رظناو . ٠٠١ ص, م۱۹۸۷ ۰ ناطقلا ركاش دومحم .درعشلل نييوغللا دقن )١(
 . ٦۲/۲ فرطتسملا

 . ۳۷٤١ ل 710 ص لوحفلا تاقبط رظناو . ٥١١_٥۲ /۱۹ يناغألا (۲)

 عا



 هرساك شيرلا متقأ راب ضقنا امك ةماق نينامث نم يناتلد امه

 ")ثالث هلّجأو ةيواعمل اهيلاو وهو .ةنيدملا نع ناورم هدعبأو هيلع شيرق كلذ تركنأ

 ةضقانم ىلإ رعاشلا وعدي الأو ءرعشلا يف يقالخألا بناجلاب نييومألا ةيانع دكؤي امم

 هرودب رثؤي امم ةيعرلا نيب ةيعامتجا ىضوف ىلإ يدؤي دق كلذ نأل ةليذر رشن وأ قلخ

 .ةسايسلاو كلملا نمأ ىلع

 امك ءاجهلاو نوجملا رعش هاجت ًايقالخأ ًاهاجتا كلملا دبع نب ديلولا ذختي كلذكو

 ديلولا اهيف ناكو . ةنيدملا اجل نب رمعو ريرج ىفاو امدنع أجل نب رمعو ريرجب لعف

 نايفنتو ناهضعتو تانصحملا نافذقت : امهل لاقف .هسفن يف هلأتي ناكو . كلملا دبع نبا

 07 نيد ورقي ا ىلع اهوفاق اوا مث

 ةعزنلا رايعمل يلج ديكأتو . رعاشلاب لزني يذلا باقعلا دشأ نم اذه لعلو

 . ةيمأ ينب ءافلخ دنع رعشلا هاجت ةيقالخألا

 ةيسايس قرف ةدع ترهظ نييومألا ىلإ ةفالخلا لاقتناو يلع مامإلا لتقم دعبو

 ةراده . د قلطأ دقو هب زيمتت يبدأ جاتنإ ةقرف لكل ناكو «مكحلا ىلع عارصلا طشنو

 :هلوقب هرّسسفو يبهذملا رعشلا ' بازحألاو قرفلا نيب يسايسلا عارصلا اذه رعش ىلع

 ءاوس ةفلتخملا مهبهاذمل راصتنالا يف هباحصأ هلاق يذلا رعشلا يبهذملا رعشلاب دصقن'

 يتلا قرفلا هذه نم ةقرف يأ نم مأ ةئجرملا نم مأ ,:ةعيشلا نم وأ جراوخلا نم اوناكأ

 ائيشف ًائيش لحت تأدبو ,يناثلا لئاوأو لوألا نرقلا ةياهن ذنم رحانتتو عرطصت تناك

 ."7ةيسايسلا بازحألا لحم

 هسفنل ةعيبلا امهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع رهظأ ءالبركب نيسحلا لتقم دعب
 وأ رعاش برح لكل راصو ةتفلا تدتشاو .ةيواعم نب ديري توم دعب ةصاخيو :ةكمد

 . 537/١ تاقيطلا رظناو , "5 / ٠ ةئازخلا )۱(

 . هب لكني نم اهيلع رهشي « نبت اهيف لعجي حوسملا نم رابك رئارغ يه ققحملا اهرسف امك سُْنُبلا . 4۳١ ص تاقبطلا (۲)

 ,۳٤١ ص« مم۸

۷ 



 وه نييومألا دض ءارعشلا نم ريبزلا نبا نع عفاد نم رهشأ لعلو «هنع نوعفادي ءارعش

 ينب ىلع دقحلا هبوشي ًاصلخم ًابح نييريبزلل هبح ناك دقف .تايقرلا سيق نب هللا دبع
 روصي ام ريخ لعلو ءاضاضقنا ماشلا يف مهمكح ضقني نأ يف ةديدشلا ةبغرلاو ةيمأ

 :هلوقب اهحتتفي ىتلا ةيزمهلا هتديصق كلذ

 ءاللسبلاف نكرلاف يدكف ءادک سمش دبع دعب ترفقأ

 مههابشأو جراوخلا ىلع دريو شيرق يف اهنأو ةفالخلا نع ثدحتي اهيف يضميو

 :لوقي «برعلا ىلإ درتو شيرق نم ةفالخلا عزنت نأ نوري اوناك نمم

 ءانفلاو اهرمع هللا ديب ىٌشيرق ءانف ىفتشملا اهيأ

 ءاقب سحامهدعبنكيإ] شيرق دالبلانم عدوت نإ

 ضعبو وَ لوسرلا ركذيو ةفالخلاو مالسإلا ىلع اهلضفو شيرقب رخفلا يف ذخأيو

 هتيب بعصم يف لوقي ىتح يفقثلا راتخملا ىلع بعصم راصتنا ىلإ ريشيو .هباحصأ

 وهلا

 ءهاملظلاههبجونعَتدلبب هللازم باهش بعصم افنإ

 ءایربک هب الو هيف توربج هيبق سيل ةوق كلم هكلم

 .) "ةيجشلا هتراثيق ىلع اهعقوي ناك يتلا ةيسايسلا ماغنألا يه هذه'

 نودعوتيو مهنع نوعفادي ءارعشلا نم ًاريثك نييومألا فوفص يف دجن اننأ نيح يف

 :نييريبزلا لاتق ىلع ًاضرحم ةجراخ نب هللا دبع لوقي ؛ىرخألا بازحألا

 ا فلاغمإ متلطأ ةاوغل مك مهنعاومانت ال مهبلإ اوموق

 .اهدعبامو ۲۹٤ ص . ۲ط. فراعملا راد . فيض يقوش .د . يمالسإلا رصعلا رظنا )١(

c۸ 



 امهلامثو اهناكرأ متلرام م هيف ال مكيف ةقالخلا نإ

 ""اهلافقأ نتتفاف كنمُسب ضهناف اقلغم الفق تارمخلا ىلع اوسمأ

 نوراتخملا مهنأ ىلع نوحلي اوناكو مكاحلا بزحلا هنأل ىومألا بزحلا ءارعش ددعتو

 : كلملا دبع نب ديلولا يف صوحألا لوق كلذ نم .ةمألل

 املعأ سانلاب هللا ناكوأيلو هقانإ دابعلا بر هرّيخت
 : ناميلس يف مكحلا نب ديزي لوقي  ءايبنألاب مهنوهبشيف مهب نودعصي دقو

 ادواد نب نامیلس الضفو الدع هتميش تهبشأ ءىرما مساب تيمس

 ""|ادومحم نيكابلا يق تحبصأ تنأو كلم نم نيضاملا ىرولا يق هب دمحأ

 .تيبلا لآ هاجت مهبولق يف ةخسار ةديقع نع نوّرقي اوناك دقف ةعبشلا ءارعش امأ

 نوثبيو .ىرخألا فارطألا نيبو مهنيب كراعملاو نتفلا تداز املك ةبالصو ةوق نودادزيو

 لآل بحلاب مهبولق ءىلتمت اهؤارعشو ةعيشلا ناكو .مهرعش يف مهتاداقتعاو مهءارآ

 ظيغلاو دقحلاب هسفن تقولا يف ءىلتمتو «مهءاوهأو مهسوفن مهيلع كلم ىتح تيبلا

 :يمهسلا ريثك نب هللا دبع لوقي ءةيمأ ينب ىلع

 مامإوةقوسنمانيسمو ايلع بسي نم هللا نعل
 مامعألاو لاوخألا ماركلاو ًادوودب نوبيطُملا بَسُيأ

 "ماققملا دنع لوسرلا لآ نم أي الو مامحلاو يبظلا نمأي

 : تيمكلا لاقو

 ماتيأ ةعيضمب مهونبو مشنم ةّيمأ ينب ءاسن نمآ

 . يمالسإلا رصعلا رظناو . 18١ ص  ةبيتق نبا ةبتكم .رياج فلدور ريصب يبأ رعش يفرينملا حبصلا يف عومجملا هرعش رظنا )١(
 . ”1 ١٠ ص فیض يقوش

 . ٠ 56١.4 ص . يمالسإلا رصعلا (۲)

 . 550/15 نييبتلاو نايبلا (؟)



 " مانت دودجلاو طقسي مجنلاو مهمبز طقسأو مهدودج تمان

 لا ةرويهتشلا ةيناقلا هلو هلا لآ يف ن ارش ىلع نب لد ر
E. 

 تاصرعلارفقم صحو لزنمو ةوالت نم تلخ تايآ سرادم

 :اهنمو

 ةامح ريشو تاداق ريخ مهو اورتعا اذإ يبنلا ثاربم لشهأ مه

 ° تارتو ةنحإ وذ نغطضمو بدكمو دساح الإ سانلا امو

 نوتومي ال مهف .ةعجرلاب نولوقي نيذلا ةيعيشلا ةيناسيكلا ةديقع دمتعي ريثك ناكو

 : هبر ءادن ىبل نيح ةيفنحلا نبا يف لوقي «نودوعي مث نمزلا نم ةدم نوبيغي لب

 "او س ةعبراقحلاةألو شسيرق نم ةمئألانإ الأ

 نييومألا نوبراحيو . تيبلا لآ ةمئأل ةديقعلا هذه ىلع نوحلي ةعيشلا ءارعش ناكو

 . كلذ لجأ نم

 ةديصقب كلملا دبع نب ديلولا حدم يف عاقرلا نب يدع ةيمأ ينب ءارعش دحأ لوقيو

 ا ةو

 ا بش هلبق اوناكو هيدي ىلع هتمأ نمحرلا عمج يذلا وه

 ا _ءفتراف هللا هيلع ناعأ قلخ هل نينمؤملا ريمأ ديلولا نإ

 )١( نییبتلاو نايبلا ٠٠۸/۳۰ .
 .اهدعب امو ۷۸ صه ١٠٤٠۳ / م ۱۹۸۳ «قشمد . ةيبرعلا ةغللا عمجم . رتشألا ميركلا دبع قيقحت . هناويد نم ةديصقلا (۲)

 . 5١7 ص ءارعشلاو رعشلا (۳)

 )٤( يقارعلا يملعلا عمجملا , نماضلا حلاص متاحو . يسيقلا يدومح يرون قيقحت . يلماعلا عاقّرلا نب يدع ناويد رظنا .١7 ؛ ١اه

 / ص ءماقملال ۲۲۱۰۲۲۰ .



 :داهجلاو دهزلا ميقب نيكسمتم نيرئاث جراوخلا ءارعش تاعارصلا كلت يف رهظيو

 ءامد اولحتساو ءايندلا اوضفر دقف «مهلاضن يف نيلاغم اوناك كش ريغ نم مهنكلو

 ةداهشلا بلط ىلع مهسفنأ نينطوم ًافينع ًاداهج مهنودهاجي اوذخأو .نيملسملا مهناوخإ

 ةايحلا اهيف نورغصتسي ةريثك راعشأو رابخأ كلذ يف مهلو .' "داهجلا اذه ناديم يف

 .'اهنأش نم نونوهيو

 ايساس اتعاب ناك ةثاوو سسشلا:ةتليسو ناك ىذلا: ىسايسلا عارصضلا اذه نم جرختو
 .ةفالخلا ةسايس هب نوضهاني احالس هوذختا مهنأو يقالخألا هاجتالا ةيمنت يف مهسأ

 :نويسابعلا(ب)

 ةرمتسمو ةمئاق ءارعشلا كولسو رعشلا ىلإ ةيقالخألا تارظنلا ضعب تلظ دقو

 اتناك نيتمهت روهظ يف ةيقالخألا ةرظنلا هذه تلثمتو . نييسابعلا ءافلخلا ضعب دنع

 ةيبرعلا قالخألاو ةديقعلاو ةيمالسإلا ميقلا نع جورخلا يف غلابي رعاش لكب ناقصتلت

 لتقف نم نيتمهتلا نيتاه ةعاشب ىلع لدأ سيلو . ةيبوعشلا و ةقدنزلا امهو .ةثوروملا

 نبا حلاصو .درب نب راشب امهو (ه15١ - )1١08 يدهملا دهع يف امهب نيروهشم نيرعاش

 ىلع هنوجمو هراتهتسا ببسب ساون وبأ نجسو .ةقدانزلا ناويد دي ىلع سودقلا دبع

 . ديشرلا نوراه ةفيلخلا دهع

 ءًايسايس اهيف ثعابلا ناك ءارعشلا عم نييسابعلا ءافلخلا نم فقاوملا ضعب دجنو

 هاور ام كلذ نم .مالسإلا نع عافدلاو قالخألا يماح رهظمب رهظي نأ ديري ناك هنكل

 :ساون وبأ لاق امل رذنملا يبأ نب نسحلا

 يراوع هم نه اوجش كنوسك ووو نت رابد ام راون رابد

 . A۱ ص « م۹۸۳ /لهھ٤ «٠٠ توردب . ةريسملا راد« فورعم فيان هققحو هعمج يذلا جراوخلا ناويد رظنا )۲)

 FE ص « ييرعلا ركفلا راد . يواجبلا دمحم ىلع قيقحت . حشوملا )۳(

060١ 



 : هلوق عمس نأ ىلإ ديشرلل تدشنأ .ءرفعج نب هللا دبع نب سابعلا اهب حدمي

 راو ريغ هللا دمحب صبيشو  هلهأل راقولا بيشلا يك نولوقب

 !؟كرمأ نم ءىش لک یف مالسإلا فلاختأ كليو :هل لافو .هراضحإب ديشرلا رمأف

 ةبيش نمؤملا لجرلا بيشي ال) :ِةِْكَي هللا لوسر لوقي :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كاذ امو :لاق

 ريغ ىلع الإ كنظأ امو اذكو اذك تنأ لوقتو .(رانلا نم ًاباجح هل تناك الإ مالسإلا يف

 .(االسإلا نيد

 ةديبز نب نيمألا دمحم ىلإ كلذ ىهتناف رمخلا ساون وبأ برش ' :روظنم نبا ىورو

 ." "رهشأ ةثالث سبحف هب رمأف

 :ةديبع وبأ لاق ءءاسنلا ركذو هلزغ يف راشب ىلع ددشي يدهملا هلبق ناك دقو
 ره ا اسلا ناكهتسا وه ءاستلا رتكذ نع اراش ىلا نين هلحنا نف ىذلا يببسلا

 ىعدأ ءيش ام :رانيد نب كلامو أموي ربكألا هللا دبع نب راّوس لاق ىتح .هرعشب اهنابشو
 .ىمعألا اذه رعش نم قسفلا ىلإ ةنيدملا هذه لهأل

 ىمعألا اذه تاملك اهاوغأو ناطيشلا لئابح عدخأ نإ :ءاطع نب لصاو لاقو

 ام أموي يدهملا دشنأو .ةريثك هوجو نم يدهملا ىلإ هربخ ىهتناو كلذ رثك املف «دحلملا

 :هل ليقف :ةريغ سانلا دشأ يدهملا ناكو .بيبشتلا لوقو ءاسنلا ركذ نع هاهن هل هحدم

 :لاقف ءةقبطلا كلتو سيفو ةورعو ريثكو ليمج رعش غلب ام غلبأ اذه رعش بسحن ام

 دي ا اا بر اعد نظير, ا كارلا وح ا فالق یس نم لك نمل
 ."!ديري امو لوقي ام نهيلع

 ء م٩٣۹١ /ها1 18٠ . فيلأتلل ةيرصملا رادلا . يواحطلا ميلعلا دبع قيقحت . روظنم نبال « يناهتلاو رابخألا نم يناغألا راتخم )١(

/80. 

 . ۸۱/۳ قباسلا (۲)

 . ۸/۲ يناغألا راتخم )۳(

o۲ 



 هتاجه ببسب يدهملا يدي ىلع هتياهن تناك ىتح بيبشتلا نع هل يدهملا ىهن رركتو

 عمس ةحيطبلا غلب امل يدهملا نأ ىوري ؛ هتقدنز ببسب رهاظلا يف هلتقم ءاج نكلو .هل

 .هرضحأف .ناركس راشب اذإف .ناذألا اذه ام اورظنا :لاقف ءىحضلا تقو يف ًاناذأ

 تنأو ةالص تقو ريغ يف ناذألاب وهلتأ ٠ كريغ اذه نوكي نأ تبجع قيدنز اي :لاقو

 .' تام ىتح هبرضب رمأ مث ٩ ناركس

 يماحلا رهظمب ةفيلخلا روهظ ىلع ةحضاو ةلالد لدت اهريغو رابخألا هذه

 هاجتالا ةيمنت يف رشابم ريغ قيرطب مهسأ هرودب اذهو «ميقلا نع عفادملاو قالخألل

 .رعشلا دقن يف ىقالخألا

 :نييوفللاةهييب: اتلاف

 ةيمنت يف ىرخأ ًانايحأ رشابم ريغو .ًانايحأ رشابم لكشب ةئيبلا هذه تمهسأ
 يتلا مهلاوقأو ءارعشلاو رعشلا نم مهفقاوم لالخ نم كلذو ءدقنلا يف يقالخألا رايعملا

 انه ريشت يتلا تاباتكلا ضعب لالخ نمو .ىرخأ ًانايحأ اهب اوحملأو  ًانايحأ اهب اوحرص
 وبأ ةئيبلا هذه مالعأ زربأ نمو .دقنلا ىف يقالخألا رايعملا حمالم ضعب ىلإ كانهو

 وبأو .دربملاو .يرابنألا نباو «يبارعألاو «يعمصألاو «بيبح نب سنويو  ءالعلا نب ورمع

 دقنلا ىلإ تاراشإلا ضعب هل تناك نمم مهريغو نييوفللا نم .ةبيتف نباو .ةديبع

 نم تيبلل ةباجتسالا ثيح نم يبدألا مهكولس نم ةطبنتسملا وأ ةحيرصلا يقالخألا

 ا وةر ةا ساو وعشلا

 انايحأ يقالخألا رايعملا ىلإ ليملا نع فشكت ةددحم ةزجوم فقاومل انه ضرعنس

 .ىعشلا نقلت ىف

 نم ارعش ىلإ بجا دحأ ام" :ديبل رعش نع (ه ٠١١ ت) ءالعلا نب ورمع وبأ لوقي

 ,(! 'رزب ىحر هرعش نكلو ءريخلاو نيدلا هركذلو .همالسإلو هللا هركذل ةعيبر نب ديبل

 )١( قباسلا ۹۳/۳ ٩٤ .

 ةفورعم ‹ ىحرلاو ۸۹ ص « يبرعلا ركفلا راد « يواجبلا دمحم يلع قيقحت « ينابزرملل . ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخأم يف حشوملا )0

 . ةماع بحلا : رزبلاو ء اهب نحطي يتلا

o۲ 



 يأ نم هحورو هبلق ىلإ بيرق وهف مث نمو .ينيدلا رايعملل اذه هدقن يف مكتحا دق وهف

 نيماضملا ؛مالسإلاب هكسمت ‹ هرعش يف هللا هركذ : يه ةثالث ةينيد بابسأل رخآ رعش

 نأ نم هعنمي مل يرعشلا هنومضمب باجعإلا اذه نكلو .هرعش يف ةيريخلاو ةينيدلا

 مل هنكل ءةنقتم ةقيقد ةمكحم ةعانص ًاعونصم هاري وهف ديبل نف ىلإ هدقن ماهس هجوي

 ماكحإو رسأ ةدش هيف دجو امنإو ءءام ةبوذعو ءاورو ءاهب نم هيلإ اوبصي ام هيف دجي

 ."! " رجحتم رزب ىحر هنأك « بولسأ ةبالصو جسن

 امك هرعش يف ةددحم تاعوضوم لوح رودي هنأ :رزب ىحر هلوقب دصقي هلعل وأ

 هب بجعأ نإو ءًاينف ورمع وبأ ُهرْخأ دقف لاح ةيأ ىلع «بوبحلا نحط يف ىحرلا رودت
۶ 

 . ًايقالخأ

 يقلخلا ينيدلا رايعملا زرب دقف  ءالعلا نب ورمع يبأ ذيملت وهو  يعمصألا امأ

 لوسر لوقل « ءاونألا ركذ هيف ناك ام رسفي الو دشني ال) ناكف «فقوم نم رثكأ يف هدنع

 اذك وأ اذك ءونب انرطم " :هنيعب اذه يف ربخلا نأل "اوكسمأف موجنلا تركذ اذإ" :ة هللا

 نم ًائيش هريسفت قفاوي ًارعش رسفي ال ناكو ءءاجه هيف ًارعش دشني الو رسفي ال ناكو
 . (نآرقلا

 هذه تقثوتو «يعمصألا دنع رعشلا دقن يف يقالخألا هاجتالل نيب ديكأت اذه

 رعشلا نأش نم عفري ناك ذإ هل فقاوم ةدع يف رعشلاو ةيقالخألا ةرظنلا نيب ةلصلا

 :هيف لوقي يذلا ةئيطحلا تيبب ديدشلا هباجعإ كلذ نمو «مكحو لاثمأ ىلع يوتحي يذلا

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي ] هيزاوج مدعي ال ريخلا لعفي نم

 تيبلا اذه ةدوج نم بجعتي يعمصألا تعمس : دمحم نب لهس متاح وبأ لاق

 ."' ' دحاو تيب يف نيلثمب ءاج :لاقو

 . 7501 ص.ء.ما65 ءافولا ةسسؤم . يزاجح رياص لالج .د  ةيبدألا ةياورلا يف يقلخلا ههاجتاو يعمصألا 000

 . ٩۲۸۰۹۲۷/۲۰ يلاولا قيقحت . دريملل لماكلا (۲)

 . ؛ ۲۲ ص . برعلا رعش تارانخم )2

 0غ



 طق أتيب برعلا لقت مل " :لاقف لبق نم  ءالعلا نب ورمع وبأ هب بجعأ دقو

 . " ...لعفي نم :ةئيطحلا تيب نم قدصأ

 :عمطلا ةرثكو ءاجهلاب هدسفأ هنأ ىري هنكل . ةئيطحلا رعشب بجعي ىعمصألا ناكو

 دسفأ . ةئيطحلا رعش نم ًائيش يندشنأ دقو .يعمصألا يل لاق «يبأ لاق ءدامح لاق '

 ا ع سيلا حلا عطل 34

 ."7تايبأ ةثالث الإ لثم هرخآو « لثم هلوأ اًنيب رعاش رعش يف دجأ مل  :لوقي ناكو

 .سيقلا ئرمال نيتيبو قباسلا ةئيطحلا تيب ركذو

 ملف يقلخلا يوبرتلا ساسألا اهئارو نم يغبي تارايتخا هل نأ كلذ ىلإ فضأ

 ."تايعمصألا اهامس يتلا هتارايتخا ينعأ ءأنفو ًاقلخو أميق ديجلا رعشلا الإ اهنمضي

 نأ ىرت الأ نال ريخلا باب يف هتلخدأ اذإ ءرعشلا قيرط "' هلوق نم هنع ىوري ام امأ

 نم ريخلا باب يف هرعش لخد املف :مالسإلاو ةيلهاجلا يف الع ناك تباث نب ناسح

 وه رعشلا قيرطو ءهرعش ّنال «مهيلع هللا ناوضر رفعجو ةزمحو هِي هللا لوسر يثارم
 ءاجهلاو لّحّرلاو رايدلا تافص نم ةغبانلاو ريهزو سيقلا ئرما لثم لوحفلا رعش قيرط

 يف هتلخدأ اذإف ءراختفالاو بورحلاو ليخلاو رّمحلا ةفصو ءاسنلاب بيبشتلاو حيدملاو

 ثا“ نار يطل باب

 ضرعب اهنم يفتكن سراد نم رثكأ ريسفتلاب اذه يعمصألا صن لوانت دقف

 .كلذ دعب امهيلع قلعنو نيريسفت

 رصق دق يعمصألا دجن بيرغلا ميقلا صنلا اذه يف ' :لوقي سابع ساسحإف

 هتاعوضوم ددحو .ةيلهاجلا ىف ةدئاس تناك ىتلا ةيويندلا نوؤشلا ىلع رعشلا لاجم

 )١( باتكلل ةماعلا ةئيهلا , 177/7 يناغألا .

 ) )۲قباسلا ۱١۹/۲ .

 . ٠١١٣/۳ هير دبع نبا« ديرفلا دقعلا (۳)

 ,يقلخلا ههاجتاو يعمصألا باتك عجار . دهاوشلاب اهيلع للدو تايعمصألا يف ةيقالخألا نيماضملا نع يزاجح لالج .د ثدحت )٤(

 .اهدعيب امو ١ ٠١: ص

 )١( ص . يبرعلا ركفلا راد . يواجبلا دمحم يلع قيقحت . حشوملا ۷٩ .
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 ريخلاب ةلصتملا تاعوضوملاب ةقلاع "نيللا " ةفص لعجو . اهل حاصيو « هل حلصت يتلا
 اد ريخلا و نل امه ضومفلا تف ابطسماغ ةاحا الخانه دف: ةودلاو

 نكلو .عوضوملا دودح زواجتي مل مث."لوحفلا ةقيرط" هءازا يعمصألا عضو دقف 'نيللا

 راعشأو" :مالس نبا لوقي « رسألا فعضل ةفدارم داقنلا ضعب دنع درتس " نيللا " ةملك

 ةه وحنا: ىلع اهمه نأ نيان و: لاك إلا ضني لكف ويل اه راعشأ يرق
 .يعمصألا دنع

 .ةقيقد ريغ ةياورلا هذه نأ ينظو ."رشلا" ةظفل اهلباقي سيلف "ريخلا" ةملك امأو

 يعمصألا دنع ريخلا امنإو ءيعمصألا لوق موهفمل ءيشلا ضعب ةرخأتم ةمجرت اهنأو

 ذئنيح لباقيو ةينيدلا ةيحانلاب ًاقيثو الاصتا لصتي ام وأ «يورخألا باوثلا بلط ينعي
 ريخلا ىلإ زايحنالاو ةنويللاف ةايحلا هذه يف .يناسنإلا عارصلاب هلاصتاو رعشلا "ةيويند'

 .' ىعمصألا هب زيمت يذلا يناثلا أدبملا وه اذهو . ةلوحفلل ناداضم

 يف هنكل ءيعمصألا دنع (ريخلا)و (نيللا) يحلطصمل ًاريسفت سابع ناسحإ .د مدقي
 .اضيأ ريسفت ىلإ ةجاح يف وه لكشم رخآ حلطصم ىلع هريسفت لاحأ لوألا حلطصملا
 ىلإ ةجاح يف حلطصملا اذه ناك دقف «مالس نبا دنع 'رسألا فعض" حلطصم وهو

 ىلع ًاقلعم لاق امدنع داجأ هنكل ءيعمصألا دنع "نيللا' حلطصم نم رثكأ ريسفت

 نع ىوري امم ًاريثك نإ معن .ةقيقد ريغ ةياورلا هذه نأ ينظو "رخآلا حلطصملا

 ,ةديقع وأ بهذم سيسأت يف هيلع دمتعي نأ لبق قيثوتو ةعجارم ىلإ جاتحي نيقباسلا

 صن مهف نأ ىأرو ءيسيرم نب دمحم روتكدلا يعمصألا صنل نيبلا حيضوتلا اذهب ماقو

 : اهله نونا ةد م ۷ يك نها ورحلات اضاف | دع عكر هتان ىعميصألا

 رعشلا نيب ةقالعلا قيثوت يف ركني ال يذلا هرودو ةينيدلا يعمصألا ةناكم'

 صن لوح تالامتحا ةدع كانه نأ ىري كلذلو .هنع هانلقن ام ضعب رم امك .قالخألاو

 :ىلي اميف اهزجون يعمصألا
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 .ةفلتخم تاياورب درو ثيح ‹ صنلا قيثوت يف كشلا : لوألا

 ال هلعج ًاصاخ ًاقوذ هيلع ىلمأ .يلهاجلا رعشلل يعمصألا ةسرادم ةرثك ؛يناثلا

 ال كلذك تاعوضوملاو ىنفلا ءانبلا يق رهشلا نم طمنلا كلذ ىوس نسحتسي

 .ءالعلا نب ورمع يبأ هذاتسأب ار رب كي

 ىلإ ظحاجلا راشأ امك . ةيوغل ةيعفن ةياغ نييوفللا نم هريغو يعمصألا ةياغ :ثلاثلا

 . هبتك يف كلذ

 نأ ررقي ذإ ءضقانت يف عقو دق نوكي  حص نإ اذه هفقومب يعمصألا نأ :عبارلا

 الو ةئيطحلا رعش دشني ال مث « رعشلا اهيف دوجي يتلا تاعوضوملا نم ءاجهلا

 .' ءاجهلا ىلع هلامتشال هيوري

 اهنأ امك . ةيعابطنالا زواجتت مل انه يعمصألا ةرظن نأ ' : ثحابلا ىري مث نمو

 ددح امل الإو ةيرعشلا ةبرجتلا يف ينفلا قدصلا حلطصم موهفم ىلع ةمئاق تسيل

 .' " اهيف فعضي ىرخأو رعشلا اهيف دوجي تاعوضوم

 فرصنا اذإف :نفلاو ؛ىوتحملا :امه نابناج هل يعمصألا دنع رعشلا ىلع مكحلا أذإ

 ادبو قالخألا نع ىلخت نفلا ىلإ تفتلا اذإو .ًايقالخأ يعمصألا ادب ىوتحملا ىلإ مكحلا

 تباث نب ناسح رعش فعض ريربت ضرعم يف " :كلت هتلوقم لاق يعمصألا نأ امك .ًاينف

 . " ةيلهاجلا يف هرعشب نروق اذإ مالسإلا يف

 . دقنلا يف ىنفلا هاجتالا ضرع دنع يعمصألا دنع ةيضقلا هذه ىلإ دوعن فوس

 يف فالخو لدج نم راد امب يعمصألا دنع ةيضقلا هذه ريسفت يف سنأتسنو

 .ثيدحلا ىبوروألا دقنلا

 )١( ةكم يدان تاعوبطم : يبرعلا دقنلا يف يقالخألا هاجتالا رظنا , ١9/9 . ص ١٠١٠١١١۱۱۳ .

 ص رعشلا موهفم (؟) ٠١ .
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 ال ناك هنكلو كرامسب رعش يف هيأر نوسنوج .د نودي ملو) ورد ثيبازيلا لوقت

 ' لايخلا ةحنجأ صقي نيدلا " نأب لوقي ناكو .ماع هجوب ينيدلا رعشلاب ًاريثك ثرتكي

 هذه ودبت دقو ." ًامئاد انرسي نأ عيطتسي ال ءالوو ناميإ نع ربعي يذلا رعشلا " نأو

 تاعوضوملا يف ليق يذلا ءيدرلا رعشلا ةيمك نأ ًاحيحص نوكي دق نكلو .ةبيرغ ًاماكحأ
 ." (ةيويندلا تاعوضوملا يف ةئيدرلا ةيمكلا نم رثكأ ةينيدلا

 :ًائيدر ينيدلا رعشلا ناك اذامل يسفن لأسأ يننإ" :هلوق تويلا س ت نع لقنت مث

 نم عون ىلإ ريبك دحل عجري يرظن يف كلذ « رعشلا يف ةيماس ةبترم أدبأ غلبي مل اذاملو
 نأ نودوي اوناك امع نوبتكي امنإ ينيدلا رعشلا نوبتكي نيذلا نإ كلذ . ينيدلا قافنلا

 ."! " هب نوسحي امع ال هب اوسحي

 نيب ةقرافملا ينعت اهنأ "ينيدلا قافنلا" ةملك رسفن نأ اننكميو «تويلا ريسفت اذه

 يف هتردقو ةيعادبإلاو ةيوفللا رعاشلا ةيناكمإو .يلخاد روعشك ينيدلا ساسحإلا

 . يلخادلا ساسحإلا اذه باعيتسا

 يف هنع ربع .ءقدصلا نم ريبك بناج اهيف هذه يعمصألا ةلوقم نأ ينعي اذهو

 .رعشلا ىلإ رظنلا يف ًامود هيأر اذه نكي مل نإو «يقيقحلا نفلاب لاعفنا تاظحل

 تاهجوتلا ةيدقنلا مهقاوذأ ىلع تبلغ نيذلا نييوغللا نم (ه ”780) دربملا ناكو

 ع لمفشي قالا رعشلا ىلإ ليم ناكر هريسعتو سلا كازاوتخا ىف ةيقالجالا
 لوقي ذإ ."لماكلا" باتك باوبأ يف يلج حضاو اذهو « ةيوبرتلا بناوجلاو لاثمألاو مكحلا

 :هباتكل هميدقت ىف

 .فوصرم رعشو .روثنم مالك نيب ام «بادآلا نم ًابورض عمجي هانفلأ باتك اذه '

 ."! ةغيلب ةلاسرو ءةفيرش ةبطخ نم رايتخاو ءةغيلب ةظعومو .رئاس لثمو

 )١( توريب . شوشلا ميهاربإ دمحم .د ةمجرت ‹ ورد ثيبازيلا . هقوذتنو همهفن فيك رعشلا .  ۰۱۹٦۱ص 3١17 .

 ) )۲ص . هقوذتنو همهفن فدك رعشلا ۳۱٤ .

 ) )۳ص « يلاولا قيقحت . دربمال لماكلا ۲ .
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 ةحصل رعشلا نم هداشنإ نسحتسي امم" :اهنأب ةيرعشلا هتارايتخا ضعب فيضيو

 كلذ يف هيأرب حرصيو سانلا نيب ىنعملا نم هيرض ددرت ةرثكو .هظفل ةلازجو هانعم

 ةفيمحلا هب باصأ ام هنم نسحأو «هبش اذإ لئاملا هيف براف ام رعشلا نسحأو 1 :لوميف

 لاف .ءبيرف راصتخاو يوف فصرب هفاسو . هريغ ىلع ىفخي ام ىلع هتنطفب هيف هبنو

 : داعم نب سيف

 ابلاخ رسلا يق سقنلا كنع ثدحأ يننلعل سولجلا نيب نم حرخأو

 ايلايخ ىقلي كنم ًالايخ لعل ةسعن يب امو يشغتسال ينإو

 الابل بغي صتح سوشلا ديو, ةليل ريغ يل ضمن املو اقوشأ

 الا ىلنعم هحضوأو مالكلا نسحأ نم اذه

 رومألا يف ةصاخو حيرصتتلا ىلع مالكلا يط يف ةيانكلا ليضفت ىلإ ليميو

 هنع ىنكي ام هنمو «هسفنل نوكي ام هنمف .بورض ىلع يرجي مالكلاو" :لوقي «ةشحافلا

 . ةيطغتلاو ةيمعتلا :اهدحأ

 شحفملا سيسخلا ظفللا نع ةبغرلا  اهنسحأ كاذو  ةيانكلا نم نوكيو : ةيناثلا

 ا"! .. هريغ نم هانعم ىلع لدي ام ىلإ

 :هلوقب اهل مدق ذإ .ةيقلخ

 . ۳۸١ ص .لماكلا (۲)

 . 86/8 . 860ه ص .2لماكلا (۳)
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 :لثمتلل اهيلإ جاتحي ؛:ةنسحتسم ,ةميكح نيدلوملا راعشأ نم اهانرتخا راعشأ هذه'

 .") "..بتكلاو بطخلاو تابطاخملا يف اهظافلأ نم راعتسيو ءرهدلاب لكشأ اهنأل

 نبا" رعشلا لوانت يف يقالخألا بناجلا ىلع اودكأ نيذلا نييوغللا ءالؤه نمو

 يف ىرج" :اهيف لاق يتلا زتعملا نبا ىلإ هتلاسر يف ًايلج كلذ حضو دقو ؛"يرابنألا
 مؤي وهو هدشنأو .نوجملا يف هلاق يذلا رعشلاو ءءىناه نب نسحلا ركذ ريمألا سلجم

 .لومحم لوقم لكو ءةاور مالك لكل نإو .ةطفال ةطفاس لكل نإ :وهو .ةالص يف اموق

 هلمحي الو ,مهبتك يف هونودي الو «مهتنسلأب سانلا هاقلتي ال نأ عيلخلا اذه رعش قح ناكف

 نوشغي ثادحألاو ءهتياور نع نولجي نانسألاو رادقألا يوذ نأل مهرخأتم ىلإ مهمدقتم

 ناك ءانغ هيف عنص نإف .دهاشملا يف هركذب لمجتي الو .دجاسملا يف دشني الو .هظفحب

 يوقيو ءةئيندلا يعاودلا جيهيف .ىوهلا ناطلس ةبلغ يف رهظي امنإ هنأل ءهتيلبل مظعأ

 ةرامألا هسفنو ىوهلا ناطلس هفعض ىلع هعزانتي ءفيعض ناسنإلاو ءةئيدرلا رطاوخلا

 رارق ىلإ ةيبار سأر نم ةردحنم ةوك ةلزنمب اهتاذل ىلإ اهبابصنا يف سفنلاو .ءوسلاب

 ءاهتكله هيف ام ىلإ اهرادحنا اهادأ ءايحلاو نيدلا رجاوزب سبحت مل نإ ءران هيف

 سانلل اومَشك راطش هانركذ يذلا رعشلا نم هليبس كلس نمو ءىناه نب نسحلاو

 بوكر اونسحو .مهيزاخمو مهيواسم مهل اودبأو مهرارسأ مهدنع اوكتهو .مهراوع

 ام حبقتسي نأ دوصقم لك ىلعو «مهلاعفأو مهرابخأ مذي نأ نيدتم لك ىلعف .حئاضفلا

 .") ' هتياكحو هلعف نع هزنتيو «هونسحتسا

 ىلإ رعشلا وعدي الأ لقألا ىلع وأ ءرعشلا نم ةيقالخألا ةياغلا رهظت ةلاسرلا هذه

 ةيبرتلا بناج يف مهملا رعشلا رود يرابنألا نبا كرديو . ةيمالسإلا ميقلا ضقنو ةليذرلا

 نيب نوقرفي نيذلا نييوغللا داقنلا نأش كلذ يف هنأش يرابنألا نباو .يقلتملا ىلع هريثأتو

 نيبو :مالسإلا لبق كلذو ءنوجمو وغل نم مهتنسلأ ىلع ردص امو نييلهاجلا ءارعشلا

 )١( ؟ ص. قباسلا ١ه .

 ) (۲صه ۱۳۳| ما 1657 ۰ ةرهاقلا , بتكلا ءايحإ راد ‹ يواجبلا دمحم قيقحت . يرصحلا . ردونلاو حلملا يف رهاوجلا عمج 1١٠١1١.



 أشن رعاش ىلع يعنلا دشأ يعني وهف .ةيمالسإلا ميقلا راشتنا دعب اوءاج نيذلا ءارعشلا

 يبأ نم ناك املثم .ةديدجلا لثملاو ميقلا هيف ىدحتي نجام رعشب ءيجي مث مالسإلا يف

 ىلع رعشلا ةطلس ىلإ ريشي هنإ لب . ينفلا بناجلا ردهي ام هتلاسر يف سيلو «ساون

 رعاشلا ميدقت يف ساسأ وه هدحو ينفلا بناجلا اذه لعجي ال اهيلع اهريثأتو سفنلا

 .ةئيندلا يعاودلا جيهيو داسفلا رشن ىلإ يدؤي اذه لثم نأل . سانلا نيب هرعش رشن وأ

 :ةيقالخألا ةعزنلا يوذ داقتلا ةئيب : اعبار

 ءايطابط نباو ةبيتق نبا لثم ةيقالخأ ةيدقن تاحمل باتكلاو ءايدألا ةقبطل ناك

 .نييوغللا لاوقأ ةدناسمو .ىقالخألا هاجتالا دفر يف مهسأ امم «ينالقابلاو

 نم حضتت رعشلا لوانت يف ةيقالخألا هتاهجوت نإف ,ثدحملا يضاقلا ةبيتق نبا امأ

 كلت اهنمضو هباتك عضو نم ةياغلا ددح ذإ .(رابخألا نويع) باتكل هتمدقم لالخ

 :لاقف بدألا لوانت يف ةيوبرتلاو ةيقالخألا تاهجوتلا

 لالحلا ملعو نيدلا عئارشو ةنسلاو نآرقلا يف نكي مل نإو  باتكلا اذه نإ

 نع مان ءةءاندلا نع رجاز قالخألا ميركل دشرم ,رومألا يلاعم ىلع لاد  مارحلاو

 .'" ريدقتلا نسحو ريبدتلا باوص ىلع ثعاب «حيبقلا

 اهنم كل تعمج ءاهتمظن رابخألا نويع هذهو" :لوقيف ةيقالخألا ةياغلا هذه عباتيو

 نم اهصلختو اهتفاقثب اهموقتو ءاهنسحأب كسفن ذخأتل باتكلا اذه يف تعمج ام

 بدأو ةميوق ةريسو ةنسح ةنس نم اهيف امي ذخألا ىلع اهضورتو .قالخألا ئواسم

 .' ' ..ميظع قلخو «میرک

 ةيلهاجلا ءاجه نع فلتخي هنأ ىريو قدزرفلاو ريرج ءاجه بيعي هدجن كلذلو

 ٌراهتباو ريبعت كلذ نأل .قدزرفلاو ريرج رعش يف هارت ام لكش نم اذه سيلو :لوقيف

 . ى ص .ةمدقملا ء١۱۹١ ١ . ةرهاقلا . ةدرصملا بتكلا راد ‹ ةيدتق نبا . رابخألا نودع )۱)
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 ,نيسنجلا نيب قرفأو ءرمألا مهفتف تالفاغلا تانصحملل فذقو ,تاهمألاو تاوخألا يف

 لاح لك ىلع كاريجه هلعجت نأ ىلع «ثفرلاب ناسللا لاسرإ يف كل صخرتأ ملو

 !١. ..اهيورت ةياور وأ اهيكحت ةياكح دنع هيف ينم صخرتلا لب «لاقم لك يف كنديدو

 كلت يف اهزاربإ ىلع صيرح وهو .ةبيتق نبا دنع ةنيب ةحضاو انه ةيقلخلا ةياغلا

 نطاوم يف هدجنو «باتكلا باوبأ يف اهمازتلا ىلع هصرح .هباتك اهب مدق يتلا ةمدقملا

 :سيقلا ئرما نع لاقف .ءايحلاو قوذلا نع ةجراخلا راعشألا بيعي هتاباتك نم ىرخأ

 ءرعشلا يف كلذ ىقوتت ءارعشلاو « سانلا مرح ىلإ بيبدلاو انزلاب هحيرصت هيلع باعي

 .() "هتاف نإو

 ظفللا ةيضقل هتجلاعم دنع رعشلا يف يقالخألاو يمكحلا ىنعملاب همامتها زرب دقو

 ام': هترابعب وأ ءًايقالخأ وأ ایک ىنعم ىوتحي يذلا رعشلا نأ هدنعو .ىنعملاو

 دهاوش ةدع ركذ دقو .تديجأ اذإ ةيرعشلا ماسقألا عفرأ وه () " هانعم داجو هظفل نسح

 : بيؤذ ىبأ لوق اهنم برضلا كلذل

 )ےس نوت ليلق ىلإ درت ادإو اههتبغر اذإ ةبغار سفنلاو

 رعشلا ةمهم حيضوت يف برعلل ةيقالخألا لثملا ىلع ءىكتي ابطابط نبا دجن كلذك

 هتاياغ مهأ يه برعلا دنع رعشلل ةيعامتجالا ةفيظولا نأو «هعادبإ ةيفيكو .مهدنع

 تطاحأ ام مكحلاو تاهيبشتلاو فاصوألا نم اهراعشأ تعدوأ برعلا نأ ملعاو" :لوقيف

 .يداوبلا مهنوحص ءربو لهأ مهو ءاهبراجت هب ترمو اهئايع هكردأو ءاهتفرعم هب

 نم اهراعشأ تنمضف ...امهيفو امهنم هوأر ام مهفاصوأ ودعت تسيلف ءءامسلا مهفوقسو

 دومحم نم اهسفنأو اهعئابط يف ام ىلإ ءاهنسحو اهنايع كلذ نم هكردأ ام تاهيبشتلا
 يف ةفرصتملا تالاحلاو ...اهبضغو اهاضرو ءاهتدشو اهئاخر يف اهمومذمو قالخألا

 1١156/١-155. ءارعشلاو رعشلا (۲)
 . ٠/١ قباسلا (؟)

 . 58/١ ءارعشلاو رعشلا )٤(
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 يتلا اهيناعم نم هيلإ بهذ ام ىلع ًاقداص ًاهيبشت هلثمب ءيشلا تهبشف ...اهقلخو اهقلَخ

 .' " اهتدارأ

 ءارعشلا نم مالسإلا ردص يفو .ءالهجلا ةيلهاجلا يف انلبق ناك نم نإف :لوقيو

 وأ ًاحيدم اهيف قدصلل دصقلا ىلع اهوبكر يتلا يناعملا يف مهراعشأ نوسسؤي اوناك

 رعشلا مكح يف هيف بذكلا لمتحا دف ام الإ .ًابيهرتو ًابيغرتو .ًافصوو ًاراختفاو .ًءاجه

 ."! " فصولا يف قارغإلا نم

 :يه رومأ ةدع ىلإ ابطابط نبا دنع نيصنلا نيذه نم صلخنو

 :نعشلل ةيعامجالا ةقلفولا كيكات الؤأ

 بناوجلاو ءبرعلا ةايح نم ةيونعملاو ةيداملا بناوجلل ميدقلا رعشلا ريوصت :ًايناث

 نم اهسفنأو اهعئابط يف ام ' رعشلا سكعي ثيح ةيلهاجلا يف ةيقالخألا لثملاو ميقلا

 را ..اهمومدمو قالخألا دومحم

 امإ يهو .برعلل ةيقالخألا لثملا ىلع زكري اهيفو ءرعشلل ةياغلا بناج ديكأت :ًاثلاث
 .برعلا اهتمذ لاصخ وأ .برعلا اهب تحدم لاصخ

 .ةيونعملاو ةيداملا بناوجلاو لاصخلا هذه زاربإ يف قدصلا بناج ىلع زكري ًاريخأو

 .رعشلا موهفم حيضوت دنع كلذ نم رثكأ ليصفت ىلإ دوعن فوسو

 يف ةزيمتم دوهج مهل تناك نيذلا نيملكتملا داقنلا زربأ نم دعيف ينالقابلا امأ

 نيب طبرلا يف ةيدقنلا هتالواحم قيرط نع كلذو .دقنلا يف يقالخألا هاجتالا ةيذغت

 هنع لوقي كلذل .تالواحم نم هقبس امل ًاريوطت دعت تالواحم يف .رعشلاو نآرقلا

 )١( ص .رعشلا رايع ۱١۱١ .

 ) )۲ص . قباسلا ١١ .

 ص .رعشلا رايع (؟) ١5 .
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 داقنلا دوهج نم ةيليصفت ةدافإ ديفي نأ عاطتسا يذلا ديحولا هنإ' :سابع ناسحإ .د

 يا" ةيدقنلا ىحاونلا ضعب زاجعالا ةيضقل هثحب ءانثأ روطي نأو ‹ نيقباسلا

 ءارثإب اورهتشا نيملكتم ةثالث ثلاث ينالقابلا دعيو" :هنع ليعامسإ ناسغ .د لوقيو

 نآرقلا يف زاجعإلا رهاظم ةساردب مهلاغشنا مضخ يف نييبرعلا دقنلاو ةغالبلا يثحبم

 يف هل ًادقان وأ ًاسراد 'نآرقلا زاجعإ" يف رعشلل ضرعتي مل هنأ نم مغرلا ىلعو «ميركلا
 الإ :نآرقلا مظن يف ماكحإلاب ةنراقم رشبلا مظن يف توافتلا تبثي نأ دارأ ام ردقب .هتاذ

 .رعشلل يقالخأ مهف ىلإ تدنتسا ةيقيبطت ةيدقن ةجلاعم نع رفسأ ضرعتلا اذه نأ

 مهخيشو ءارعشلا ريبك هنأل . ةنراقملا هذه ةيحض صاخ هجوب سيقلا ؤرما بهذ دقو

 .") ' هلضفب نوفرتعي نيذلا

 هيضتري يذلا زاجعإلا مهف ىلإ لوخدلا يف هيقباس دوهج نم ينالقابلا دافأ دقو

 ءارعشلا نيب توافتلا أدبم "يضتري .لاثملا ليبس ىلع .هدجنف «مهضعب هبتك ام ال وه

 ةبيتق نبا لوقي .رعشلاو نآرقلا نيب قرفلا نايب ىلإ هنم قلطنيل ءةبيتق نبا هزربأ يذلا

 عبطلا يف مهفالتخاو .نيعوبطملا ءارعشلا نع ثدحتي وهو توافتلا اذه ًاحضوم

 مهنمو .ءاجهلا هيلع رسعيو حيدملا هيلع لهسي نم مهنم «نوفلتخم عبطلا يف ءارعشلاو'

 دجد نحنو .هريغب ایناب برضب ناب لك سيلو ... لزغلا هيلع رذعتيو يثارملا هل رسيتي نم

 ان مهدوجأو اهیبشت سانلا نسحأ ةمرلا وذ اذهف ءاريثك مهراعشأ يف هنيعب اذه

 هناخ ءاجهلاو حيدملا ىلإ راص اذإف ءةيحو دارقو ءامو ةالفو ةرجاهو لمرل مهفصوأو

 .) " لوحفلا نع هرخأ كاذو .عبطلا

 افيفع ريرج ناكو ءءاسنلل هبحو هقلخ داسف عم بيبشتلا ديجي ال قدزرفلا ناكو
۶ 

 . "نورت امل هرعش ةقر ىلإ ينجوحأ امو «يرعش

 )١( ص يبرعلا دقنلا يف قالخألا ١58-1517 .

 ) )۳ءارعشلاو رعشلا ۹۳/۱ ٩٤ .

 )٤( قباسلا ۱/۹٤ .
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 ةبيتق نبا اهحرش يتلا ءارعشلا نيبو . دحاولا رعاشلا دئاصق نيب توافتلا ةركف

 نع هب عفتري نارقلا مظن يف توافتلا مدع نأب لوقلا ىلإ ينالقابلا لخدم تناك

 .'" توافتلل رشبلا دنع اذه عضخي نأ نم دب ال هنأل ‹ رثن وأ رعش يأ ىوتسم

 دوجو نع هثيدح تايادب نم ًايلج ًاحضاو "توافتلا" يدقنلا رايعملا اذه رهظيو

 عيدبو ء«همظن بيجع نأ وهو ثلاث ىنعم كلذ يفو' :لوقيف مظنلا عيدب يف زاجعإلا

 دجنو ..اهيف فرصتي يتلا هوجولا نم هيلإ فرصني ام ىلع نيابتي الو توافتي ال هفيلأت

 هذه فالتخا بسح ىلع فلتخي . عقصملا بيطخلاو .قلغملا رعاشلاو لماكلا غيلبلا مالك

 نود وجهلا يف زربي نم مهنمو ءوجهلا نود حدملا يف دوجي نم ءارعشلا نمف :رومألا

 نود نيبأتلا يف دوجي نم مهنمو ءنيبأتلا نود ظيرقتلا ىف قبيسي نم مهنمو «حدملا

 اذإ ريهزبو .بهر اذإ ةغبانلاو .بكر اذإ سيقلا ئرماب لثملا برض كلذلو ..ظيرمتلا

 ."/ "مالكلا سانجأ رئاسو لئاسرلاو بطخلا يف فلتخي كلذ لثمو «بغر

 قلطنيل توافتلا نع ةبيتق نبا ةلوقم حرشي ينالقابلا نأ قباسلا صنلا نم حضاو

 ىتمو" :لوقيف ءابدألا دنع هديكأتو رايعملا اذه نايب عباتيو ءزاجعإلا نع هريرقت ىلإ اهنم

 فرصتي يتلا لاوحألا بسح ىلع هرعش يف توافتلا تيأر .غيلبلا رعاشلا رعش تلمأت

 ءهنود فقوو .هنع رصق هريغ ىلإ ءاج اذإف .ىنعم يف ةعاربلا يف ةياغلاب يتأيف ءاهيف

 مظن هنكمي الو زجرلا يف دوجي نم ءارعشلا نم دجن مث ..هرعش ىلع فالتخالا نابو

 ىف دوج نم ىنانلا نو رجرلا ف اودا ظرف مهتر لضأ قيبصخلا

 .كلذ دضب دوجي نم مهنمو ناصف صقل و رق نوروملاب ىقأ داف سرما مالكلا

 انمدق يتلا هوجولا نم هيف فرصتي ام عيمج اندجوف .نآرقلا مظن انلمأت دقو

 الو هيف توافت ال «فصرلاو فيلأتلا عيدبو «مظنلا نسح يف «دحاو دح ىلع اهركذ

 .() "ايندلا ةبترلا ىلإ هيف فافسإ الو ءايلعلا ةلزنملا نع طاطحنا

 . ۳٤۷ ص سابع ناسحإ .د . يبدألا دقنلا خيرات )1(

 . 71ص ةسماخلا ةعبطلا . فراعملا راد , رقص دمحأ ديسلا قيقحت . ينالقابلل نآرقلا زاجعإ (۲)

 . ۳۷ ص . نآرقلا زاجعإ (؟)
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 نم هجو وه وأ ؛نآرقلا زاجعإب مكحلل هنم قلطنا  ًايقلخ نكي مل نإو  رايعملا اذه

 ينالقابلا ضرع زيمتلا كلذ تابثإلو ءيرشبلا نايبلاو يهلإلا نايبلا نيب نيابتلا هجوأ

 ءابطخلا قر ويسمع هر ا اا را یا يطخب ار ا نم عاام
 ها اا نيه تلاعب نأ لغرض تا اها و طلا ف ىلع هاكجآ ردت نزد

 ناسحإ .د لوقي امك ناكو ءامهبويع فشكي ايليصفت اليلحت امهيلع ىرجأو «يرتحبلاو

 هنم فنأي ام ىلإ ةيقلخلا ةداجلا نع رعاشلا جورخ هبضغ جيهي ام رثكأ ' :سابع

 .'"ميركلا

 یف همدق يدلا ىنعملا عم مظتنم ريغو مايهتلاو راتهتسالاو راذتعالا يف :تيبلا اذه

 .") .هركذ نم فنأيو هلثم نم ميركلا فكتتسي ام شحفلا نم هيفو ..هلبق يذلا تيبلا

 هركدل ةدئاف ىأو .مفخسلا ىف ةياهنو شحملا يف ةياغ :رخا تيب نع لوقيو

 ." "حئابقلا هذه بكري ناك فيك هتقيشعل

 .هعيضوو هكيكر ىنعملا ليلق تيب وهو" .(/ "ةقرو ثينأتو ءادج ةكاكر هيف" :لوقيو

 ل" ..هعطق بجوي «فخسو هفسو طوقس هسقن هب فصوو هسفن ئا فاض ام لکو

 يه ةيقالخألا ةعزنلا يود داقنلا ةّئيبو نييوفللا ةئيب نع ثدحتن نحنو ىسنن ال

 . ٠٠١۲ ص . ييدألا دقتلا خيرات )10(

 . ١17 ١ ص نآرقلا زاجعإ (۲)
 . ١57 ص . قباسلا (۳)

 . ١ 58 ص . قياسلا (:)

 . ١ 5 ص . قياسلا (5)
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 نم ةيافلا تناكأ ءاوس .ءارعشلا ضعب ىدل هاندجو يذلا يميلعتلا رعشلا لثم « هديكأتو

 ديكأت يف رشابم قيرطب مهسأ دق لاح ةيأ ىلع وهف ءاهريغ مأ ةيبدأ مأ ةينيد رعشلا

 يميلعتلا رعشلا نأب لوقلا ىلإ نيثحابلا دحأ بهذ ىتح «رعشلا ىلإ ةينيدلا ةرظنلا

 هرمأ لوأ يف نوكي رعشلا نأ ذإ ,ةمكحلاو قالخألا رعش يف روطتلا لحارم نم ةلحرم

 ا يح ةماعلا نا اا الا ناسا ىلع موقت لظعاومو اذاشراو احا

 ةديدجلا ميفراعم اومركتسم ناي كلذ ةهارغا بح اهله ةكرفلاو هلا قه ءارغشلا

 ءارالا باحصأ دنع رعشلا نم برضلا اذه اشن دقو .رعشلا نم زارطلا اذه يف

 .' "ءارعشلا نم ةينيدلا بهاذملاو

 مدخي ىتح ناويحلا هباتك يف ةيميلعتلا راعشألا هذه نم اريثك ظحاجلا عمج دقو

 .ةقباسلا ممألا نم هللا هكلهأ نم هيف ركذي يعمصألل ًارعش قاسف «باتكلا يف هضارغأ

 مكحلل ةديصق تبثأو ,دئاوفلاو بئارغلا نم ريثك اهيف  رمتعملا نب رشبل نيتديصق ركذو
 . بئارغلاو فئارطلا نم ًابورض اهيف ركذو ناويحلا اهعوضوم ينارهبلا ورمع نب

 هلك اذه نم ةياغلا امنإو هباتك ركذ وأ يميلعتلا رعشلا ءاصقتسا ددصب انه تسلو

 ةيمهبسأ اهنإف ايف علا ناجم ناك اأ ما راهشألا هذه لكم ناي لوقلا وه
 تارظنلا عم بنج ىلإ ًابنج رعشلا دقن يف يقلخلا رايعملا ةمدخ يف رشابمو ديج لكشب
 ىلع عجشت يتلا يه راعشألا هذه لثم تناك ًانايحأ لب ؛نييوفللاو باتكلل ةيقالخألا

 .يقلخلا رايعملاب دقنلا

 كالا وح م نادفقو يرجهلا يد کا ي ها: ٠م١21ط .ت ‹ ةيبنرعلا اراد ‹ ةراده یف دمحم .د« ی ا ىناثلا نرقلا ىف ىبرعلا رعشلا تاهاجتا )١(

 . 550 ص۰٩۹۰٠۱ توريب « راتسلا دبع دمحأل . دادغب يف رعشلا نع ًالقن ۳۹۰ ص ۰م ۸
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 يناتلالصملا

 ىنعلا دمنلا تانيد

 6 تح ييببيييبيبسس ا - 1

 .با <؟لاوءايدألا - ؟
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 ميا هر

 نم ًاددعو هثعاوبو هتائيبو دقنلا يف يقالخألا فقوملا قباسلا لصفلا يف انلوانت

 دقنلا يف يسيئرلا هاجتالا وه هاجتالا اذه نكي ملو .هوعجشم اهب ىفتحا يتلا ميقلا

 ,ينفلا هاجتالا وه لازي الو ناك لاجملا اذه يف يسيئرلا هاجتالا نإ لب «ميدقلا يبرعلا

 ةيقالخأ تافلاخم نم هاوتحا امع رظنلا ضغب ةصلاخ ةينف ةرظن رعشلا ىلإ رظني يذلا

 نايغط لعلو . نفلل نفلا مهلوف نم ثيدحلا دقنلا يف رهظ امب هبشأ وهو ؛ةيعامتجا وأ

 يف رظانلاو" :هلوق ىلإ نيثحابلا دحأ اعد يذلا وه يقالخألا هاجتالا ىلع هاجتالا اذه

 يذلا يميلعتلا بهذملا كلذل داقنلا قانتعا ىلإ ريشي ام هيف دجي ال ميدقلا يبرعلا دقنلا

 قحلاو «كلذ سكع ىلإ ريشي ام هيف دجي هنكلو .ةددحم ةيقالخأ تاياغب رعشلا طبري

 يف ةصلاخ ةينف سيياقم برعلا دنع رعشلا دقن اهيلع موقي ناك يتلا سيياقملا نأ

 ءةيميلعتلا فادهألاو ةينيدلا ميلاعتلا مهرظن يف ينعت تناك يتلا قالخألا امأ ءاهمومع

 .") "رعشلا ةمهم نع ةجراخ تناك دقف

 .ةقباسلا ثحابملا يف هنع انفشك ام اهلومش ضقني ةلوقملا هذه نكل

 نيذلا ةرثكل أرظن ًاريثك هيف عسوتن ال انتلعج دقف دقنلا يف ينفلا هاجتالا ةرهش امأ

 لعق در ةباثمب اهضعب ناك يتلا هاياضقو همالعأ زربأب انه انيفتكا اننكلو .هاياضق اوسرد

 .اهلوانت قباسلا ةيقالخألا ةعزنلا ىلع يعيبط

 بتكيل .بيدألل ةلماك ةيرحلا حرطي هنأ ىلإ ناعجرت هتبلغو هاجتالا اذه ةرهش لعلو

 فرصب .ةيتاذلا هتابغر عابشإو :الوأ وه هعفنو هتذل ىلإ يدؤي امو .هرطاخب لوجي ام

 .هقفاوت مدعوأ قالخألا عم كلذ قفاوت نع رظنلا

 نيذلا نيصصختملا نم نيروهشملا داقنلا تامامتهاب ينفلا هاجتالا اذه رثآتسا دقو

 حار دقو ءرفاو مهسب باتكلاو ءابدألا هيف مهاس امك ءةيركفلا مهتاطاشن ىلع دقنلا بلغ

 وأ بيدألا نأل ءةينيدلا وأ ةيقالخألا تامييقتلا نع نودعتبي ينفلا هاجتالا اذه باحصأ
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 امك  نيدلا ّْنِإ ذإ «نيدلا هب موقي امب موقي نأ هبدأ ةمهم نم سيلو :أظعاو سيل رعاشلا

 ."! ' رعاشلا لايخ ةحنجأ صقي '  داقنلا ضعب لوقي

 يذلا ينفلا قدصلا اونبتو ءةيدقنلا مهماكحأ يف ةغايصلا َنَسَح اودمتعا انه نم

 طباوضلا مامأ حماستلا نم ءيش مهدنع أشن " مث نمو «بيدألا ةيصخشو بسانتي

 ,طباوضلا كلت نم ررحتلاو درمتلا ىلإ ةوعد هئارو نم نوفدهي ال حماست وهو .ةيقالخألا

 ينفلا قدصلا نأو ؛عتمي يذلا هلكشب لصتت ةلقتسم ةعيبط رعشلل نأ مهكاردإل امنإو

 فصوو «هبراجت يف قدص اذإ ةحيسفلا ةعساولا هملاوع يف حبسي نأ رعاشلل حيتي

 7 [ة دانه ا هرعاشم

 بناوج حيضوت نكمي هقيرط نع يذلاو ءدقنلا يف ينفلا بناجلا اذه ةيمهألو

 هاهتالا ةه انهنأ نه كلا سنو أل ناك اييوهحجوت بولا ندع ةحوتقتلا ةيوظتلا

 نم مغرلا ىلعو .دقنلا يف مهلاب لغشت تناك يتلا اياضقلاو راصنألا ءالؤه تائيب نايبو

 ىلإ ًابنج هعضو ىلإ ةجاح يف لازي ال هنإف .هاجتالا اذه لوح ةيدقنلا تاساردلا ةرث

 ,ةقطانملا لوقي امك .زيامتت اهدضب ءايشألا نأل ءقباسلا يقالخألا فقوملا راوجب بنج

 هاجتالا اذهل يخيراتلا فصولا ىلع موقي فلس اميف انجهنم سفن وه انه انجهنمو

 : يلي امك هاجتالا اذه تائيب فينصت اننكميو «هراصنأ نع فشكلاو

 .ءارعشلا ةف - أ

 .ءايدألاو باتكلا ةئف -ب

 .4صصختملا ةيدقنلا بتكلا باحصأ ةف اج

 . ١” 3” ص ء.ورد تييازدلا . هقوذتنو همهفن فدك رعشلا )۱(

 . 1 ص ٠ يثراحلا سيرم نب دمحم . ىبرعلا دقنلا يف يقالخألا هاجتالا )۲)
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 :ءارعشلاة تق )١(

 فرعأ مه مهنأو ءرعشلا دقن يف مهتيقحأب مهسفنأ ةرارق يف نوسحي ءارعشلا ناك

 لاؤسلا ةراثإ ىلإ قبسأ تناك ءارعشلا نم ةئفلا هذه نأ ودبيو .هقياضمو هرارسأب سانلا

 تالواحمل ءارعشلا ضفر يف لثمتي ةيادبلا يف يبلس وحن ىلع (هتعنصو رعشلا لوح)

 مهنأ حضاولا نم ناكو .!!هبناوج نم بناج يأ نم رعشلا ميوقت يف لخدتلا نييوفللا

 بناجلا ىلإ نوزاحني . ًانايحأ ةيقالخألا امبرو  ةيرايعملا ماكحأ يف نييوغلل مهتداضمب
 . دقنلا يف ينفلا

 يتلا قاوسألاو مساوملا يف يلهاجلا رصعلا يف دقنلل ةيلوألا تالواحملا تفرع دقو

 راعشألا نودشاتتيو عفانملا اهدنع نولدابتي ءرخافملا نم مهيدل امب اهنورضحي اوناك

 ناكو" ءةيبدألا ةشقانملا طاسب ىلع نارعاش اهيف يقتلي يتلا فقاوملاو ءاهتدوجب نيهابتم

 ,ةييرعلا مهتقيلسو ةيبدألا مهعئابط مهمهلت ام ىلع مهءارآ نونبي نودقانلا ماكحلا

 ام ىلع مهفوقوو ءاهرارسأب مهتطاحإو مهتغلب قيقدلا يوغللا مهسحو ةرعاشلا مهقاوذأو

 موقت ةضحم ةيتاذ مهماكحأ تءاجف ..اهروص ىتش يف تاءاحيإو تالالد نم ظافلألل

 وأ ةفورعم سسأ ىلإ دانتسا نود ةيصخشلا مهقاوذأ يحوبو .ةصاخلا مهئارآ ىلع

 ."" ةفولأم سيياقم

 : اهنم ةددعتم كلذ ىلع ةلثمألاو

 .دبعلا نب ةفرط هدنعو ةريحلا ريمأ دنه نب ورمع يدي نيب سلع نب بيسملا ماق

 : اهعلطم يتلا هتديصق هدشنأف

 ملكت مل نإو طش نم كييحدن ملساو عبرلا اهيأ احابح معنا الا

 : هلوف ىلإ ىهتنا املف

 مدككم ةيرعصلا هبلع نانب هراضتحا دنع مهلا ىسانتأ دكو

 ,٦۸ ص « م۹۷۹٠ فراعملا راد« شيورد رهاط دمحم .د , برعلا دنع يبدألا دقنلا يف )۲(
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 .' لمجلا قونتسا : ةفرط لاق

 ةفصب لمجلا فصو هنأل . فصولا يف أطخأ بيسملا نأ انه ةيدقنلا ةظحالملاو

 .ةقانلا

 هنأ نم ةغبانلا نع ىوري ام ةيلهاجلا يف ءارعشلا دقن نع ةروهشملا رابخألا نمو

 هل برضت ينايبذلا ةغبانلا ناك :يعمصألا لوقي ءظاكع قوس يف ءارعشلا نيب مكحي ناك

 نم لوأف :لاق ءاهراعشأ هيلع ضرعتف ءارعشلا هيتأتف . ظاكع قوسب مدأ نم ءارمح ةبق

 :ىراصنألا تباث نب ناسح هدشنأ مث سيق نب نوميم ىشعألا هدشنأ

 امد ةدجز نم نرطقي انفايسأو ىسضلاب نعملي رغلا تانفجلا انل

 اهنبا انب مركأو الاخ انب مركأف قرم ينباو ءاقنعلا ينب اندلو

 .تدلو نمب ترخفو .كفايسأو كنافج تللقأ كنكلو ءرعاش تنأ :ةغبانلا هل لاقف

 ." "كدلو نمب رخفت ملو

 هرعش يف ةينفلا ذخآملا ضعب ببسب هرخأ نكلو .رعاش هنأب ناسحل ةغبانلا مكح

 عمج فايسأو ءانفايسأو :لاق هنأل ' ...كفايسأو كنافج تللقأ " :هلوقب اهرّسف يتلا

 نمب ترخف :لافو .نافجلا ريثكلاو ددعلا ىندأل :تانفجلاو .فويس ريثكلاو .ددعلا ندا

 ."!هئابآب رخفلا كرتف .ءاقنعلا ينب اندلو :لاق هنأل .تدلو

 تافصلا ىف غلابي نأ رعاشلا نم بلطتت ةغبانلا ىدل ةيدقنلا ةساحلا دجن انهو

 يف ةيدقنلا تارظنلا زربأ نم هلعل يدقنلا ديدحتلا اذهو «حودمملا ىلع اهغبسي يتلا

 رثأ دق دقنلا اذه نأ ينابزرملا ىريو دعب اميف غلابلا هرثأ هل ناك يذلا يلهاجلا رصعلا

 لاقف .بلك نم لجر للزلا اذه لثم نم سرتحا دقو :لوقي ذإ دعب اميف ءارعشلا ىلع

 :مهؤاسن هدلو نمم هريغو ريبزلا نب بعصمل مهتدالو ركدي

 ص ولا )١(
 . ۳۷۹۲/۱۱« بعشلا راد ةعبط  يناغالاو .۷۷ ص, حشوملا (۲)
 .۷۸ ص, حشوملا (۳)
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 دولو نيحلاصلل بأ بلكو ابعصحمو اندلو دق زيزعلا دبعو

 عمجو « نيلضافلا نودلي مهنأ ربخأو « مهلاجر لضف مهؤاسن هدلو نمب رخف امل هنإف

 ."! " داجأو نسحأف . دحاو تيب يف كلذ

 رعشأ :لاق .ًاّيح :لاق ؟الجر وأ اًيح :لاق ؟سانلا رعشأ نم تباث نب ناسح لئسو"

 . "بيؤذ وبأ عفادم ريغ ليذه رعشأو «ليذُه اّيح سانلا

 :لوقي ثيح .داؤد وبأ :لاقف سانلا رعشأ نع لئسف ةئيطحلا امأو

 "مادهعأإلاهتئزردقنم دقف نكاو امد راتقإلا دعأ ال

 ن عشا هنا حامشلا وقلنا "هل ةيصو ىف ءاكيشلا د اا لاقو

 . "ةكيطحلا رعش يف كلذ بتك دقو

 :لاق ؟يرعش ىرت فيك :لاقو .هرعش نم هدشنأف قدزرفلا ةعيبر يبأ نب رمع ىتأو

 مالع ؛يخأ نباي :لاقف «ينتدسح :هل لاقف ٌرعشقا دجنأ نإ ًايزاجح ًارعش ىرأ
 01" اركذ. كنم:ىلغاو ؛ارهش كنم نح أو: ارخف كنم مظغأ هللاو انآ 4ك

 قدزرفلا ىدبأ نيح يف ءزاجحلاب هتئيبل حلصت اهنأو ء«هرعش ةقر قدزرفلا دصقي

 نب رمع قدزرفلا عمس امدنع رخآ ربخ يف ةعيبر يبأ نب رمع جهنمب ديدشلا هباجعإ

 :هلوق دشني ةعيبر يبأ

 يلتق ىلإ باصحلا موي ينبرقف اهنيبو ينيب دولاب حصان ىرج

 : هلوق غلب املو
 يلجأ نم كاذ نم نيتأي يذلا نيتأ امنأ بللا اذ نمهفأ دقو نمف

 )١( هلوقي نأ يفبني امو « هلاق ام نيب قرفلا هل لصف ةغبانلا نأ 40/9 (بعشلا) يناغالاب ةياور يفو .۷۸ ص « قباسلا .

 ) )۲.لوحفلا تاقبط 1١/١17١ .

 ) )۳ةدمعلا ۱/٩٩ .

 )٤( (بعشلا) يناغألا ۹/ ۳۲۸١ةئيطحلا ناويد يف هتيصو تعضو يأ .

 . 350 ص. حشوملا (5)
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 .")" رايدلا ىلع تكبو .هتأطخأف ءارعشلا هتدارأ يذلا هللاو اذه :قدزرفلا حاص

 :رمع لوق عمس امدنع اذه لثم ريرج لافو

 ليوط ةادغلا يلأقوش تجف الوقو يلبلاب عبرلا الناس

 .""يشرقلا اذه هباصأو «هانأطخأف هيلع رودن انك يذلا اذه نإ :ريرج لاق

 .""لاجحلا تابرل انفصوأ ةعيبر يبأ نب رمع" :رمع رعش نع رعاشلا بيصن لاقو

 :لوقيو هنم رخسيو  هرعش دقتني امدنع  قاحسإ يبأ نبا ىلع روثي قدزرفلا ناكو

 هل قح ال هنأ ىري قدزرفلا نأكو ."هحلصي الو هييصخ دجسملا يف ّرجي يذلا اذه نيأ"

 فاح ىلإ مفدي قر عادا اف آل ةنآلا ريشا دقت ىف

 لاق ؟اذامب :هل ليق «مراخ يبأ نب رشب :لاقف .برعلا رعشأ نم :ةرم قدزرفلا لئسو

 :هلوقب

 ف دب || دحلم يق ىوث

 :هلوقب :لاق ؟اذامب هل ليق «مزاخ يبأ نب رشب :لاقف ءريرج لئس مث

 ()اباحتنا يبحتناو بيلا صقشف ىلبس ىتف لکو ىلب نبشو

 رعشأ نم َةَبأ اي :(ًاريرج رعاشلا ينعي) يبأل تلق :لاق ريرج نب ةمركع نعوأ
 :مالسإلا الإ تدرأ ام :تلق 5 مالسإلا لهأ مأ ىنلأست ةيلهاجلا لهأ نعأ :لاق ؟سانلا

 ابارتغاو ايأن توملاب مفك

 تلق : لاق . اهرعاش ريهز :لاق ءاهلهأ نع ىنريبخأف .ةيلهاجلا لهأ تركذ اذإف

 بيصيو «كولملا حدم ديجي :لاق ؟لطخألاف :تلق .رعشلا ةعبن قدزرفلا :لاق ؟مالسإلاف

 .رمخلا ةفص

 و فشلا ترص انا اک تهت لاق س فكرك ايف هتاف

 . ٠١١/١ (باتكلل ةماعلا ةئيهلا) يناغألا )١(

 . ١١١/١٠٠١ (ةئيهلا) يناغألا )۲)

 . ١١١/١٠٠۰ قباسلا (۳)

 )٤( قياسلا ۹-۹/۱ .

  (5)ص . ركاش دومحم قيقحت . ءارعشلا لوحف تاقيط 560
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 يف يه اهنكل .ةصاخلا ةيتاذلا تاعابطنالا ىلع دمتعت ماكحألا هذه لثم نأ كش ال

 : ةيتفلا ةيدقنلا تاولقتلا ميسم

 ريرج مكاحت امدنع يدبعلا ناّتلّصلا هب مكح ام ًارعش غيص يذلا دقنلا نمو

 هتتأ أميمت نأ مكحلا رارق تنمضت يتلا هتديصق يف ناتلصلا يّعديو" هيلإ قدزرفلاو
 اذه نمو  "رماع ةيضق ىشعألا ذفنأ امك عطاق نيبملا لصفلاب وهف ءامهنيب لصفيل
 :ةديصقلا كلت هتنمضت يذلا مكحلا

 عشابم بيلك نم اريخنكلو ءهرعش قدزرفلا ذب مفطخلا ىرأ

 عضاوت بيلك يف نكلو « ريرج هلثم مويلا عاش اا رعاش ايف

 د تاق ذ ابل ر اا دنا نرخ

 "عهقار ةسيسخلا يذل خذاب هل هنأ قدزرفلا رعش نم عقريو

 ريبك خيش وهو دادغبب ةفالخلا راد يف وهو لئس ةصفح يبأ نب ناورم نأ يورو

 لبق لطخألا نعو يدهملا مايأ يف امهنع تلئس" :لاقف ؟رعشأ امهيأ قدزرفلاو ريرج نع

 :تبثيل رعش يف هتدقع ًالوق مهيف تلقف « كلذ

 ويربجل هرمو ضيرقلا ولح امنإو رانفلاب قدزرفلا بهذ

 روهشملا هنايبب ىهللا موحو ٠ بلغت لطخأ ضمأف اجه دقلو

 "يسم لك راس دق هؤابهو همددمف داجأ دق ةثالثلا لك

 : رعاشلا لوق دشنأ" هنأ رعشلل راشب دقن نمو

 نويعو نسلأ انيق عمطتو اننوهقتني ءادعألا لعج دقو

 نلت ىكًالاب اهورزمغاذإ  ةنارزيناحع ىلبل امنإ الأ

 ::95 نه يبلظملارابجلا دبع د راقت ءارعشلا (1)
 . ٠١١/١ .ءارعشلاو رعشلا (۲)
 . 7١١ ص« م٩٩۱۹ دادغب . ديشر ناطحق قيقحت . هرعش يف تايبألاو ٠٠٠٤ / ۱۰( بعشلا) يناغألا (۳)

VV 



 دعب ةنشخ ةيفاج اهلعج ناك دقل . دبز اصع وأ خم اصع اهنأ معز ول هللاو :لاقف

 : تلق امك لاق الأ ! ًاصع اهلعج نأ

 (")"نارو ضخ نم اهماظع نأك تنتت اهتسمل تماق ادإ

 :ينغملاو رعاشلا يلصوملا قاحسإ نع ىوري ام دقنلا يف ةينفلا تالواحملا نمو

 هضعب هبشي ال فلتخم همالك نأ ركذيو «هنم عضيو ءراشب رعش ىلع نعطي ناك ' هنأب

NET 

 دارأ نمو ءةبغرلابف حيدملا دارأ نم :هعفاودو رعشلا نع يعازخلا لبعد لوقيو

 ةبتاعملا دارأ نمو ‹ قشعلاو قوشلابف بيبشتلا دارأ نمو .ءاضغبلابف ءاجهلا

 .""ءاطبتسالابف

 ىلع خامشلا لضفيو «يرعش ىنعم يف قدزرفلاو خامشلا نيب ساون وبأ نزاويو

 :هلوق يف خامشلا نسحأ ام :ساون وبأ لاق «جرفلا وبأ ىور «قدزرفلا

 نييتولا مدب يقرشاف ةبارع يلدحر تلمحو ينتغلب اذإ

 : قدزرفملا لاف امك الل

 يمامأ مهلك سانلاويخو يستنن تنأو نيتفلت مالع

 "'"سماودلا ربدلاو ريجهتلا نمف - يحيرتست ةفاصرلا صدرت ىتم

 نسحي ناسنإ لك سيلو .تاظفل ثالث يف هلك رعشلا :لذعملا نب دمصلا دبع لاقو

 . "تنك :تلق تيثر اذإو «تسل :تلق توجه اذإو .تنأ :تلق تحدم اذإف :اهفيلأت

 نييوفللا نم رعشلا دقنب ءارعشلا ةيقحأ هيف دكؤي اربخ دابع نب بحاصلا يوريو

 ؛يرتحبلا هرضح دقو رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع سلجم ترضح" :لاق .ةاورلاو

 . ٠٠٤۲/۳ قباسلا (۲)
 . ٠١۲/۱ ةدمعلا (۳)

 . ۳۲۸۹۳۲۸۸/۹ (بعشلا) يناغألا )٤(
 5 ١/١ ددمعلا )هز
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 لك يف فرصتي هنأل .ساون وبأ :لاقف .ساون وبأ مأ رهشأ ملسمأ ةدابع ابأ اي:لاقف

 ال ًادحاو ًاقيرط مزلي ملسمو .الزه ءاش نإو ادج ءاش نإ .بهدم لك ىف عونتيو «قيرط

 .هاطختي ال بهذمب ققحتيو .هادعتي

 :اذه ىلع كا ل انف نإ هلا دج هل لاقف

 الو رعشلا ظفحي نمم هنأل ءهبارضأو بلعث ملع نم اذه سيل ريمألا اهيأ :لاقف

 .'" هقياضم ىلإ عفد نم رعشلا فرعي امنإو . هلوقي

 امنإ ' : قدزرفلاو ريرج يف ةديبع يبأ مكحل ادار - لبق نم  ساون وبأ لاق ًاضيأو

 .( " رعشلا قياضم ىلإ عفد نم هفرعي

 وبأ هيندشنأ ام راعشألا داقتنا ىف ليق ام نسحأ نمو :دابع نب بحاصلا لاقو

 : هسفنل ميدنلا يلع نب ىيحي يندشنأ لاق . مجنملا نوراه نب يلع نسحلا

E 2ع *  ” : : 
 ارانيدلا ىراصلا سار دق ها تي املثم هتدقن رعش بو

 ناعم تناكق هتلسرأ مث

 أ ام رعشلا ةلاقل ىنأت ول

 : هرعش ىلع ىرز املعم بيعي رعاش لافو

 اراكسبأ اعم  هظافلأو ه

 ارا عثشألا هب اولح هنم طق

 ريتك هتدالب يق يوبهو يرعش رورطملا قمحألا بيعي

 الوبيهععب هل سيلو يداحلا وه رد عش داقن هنأ معزيو

 ىلع مكحلا ةيقحأ ىف مهسفنأب ءارعشلا دادتعا حضتي اهريغو صوصنلا هذهب

 يذلا وه رعاشلا نأل .ةاورلاو نييوغللا لمع نم سيل  مهدنع  رعشلا دقن نأو .رعشلا

 . ٠۲ ص . ١976 دادغب « نيساي لآ نسح دمحم قيقحت « يبنتملا ءىواسم نع فشكلا )١(
 . اهسفن ةحفصلاو قباسلا (۲)
 . ٣۳۰۳۲ ص. قياسلا )5

 . 78 ص قباسلا (؛)
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 مهسأ يتلا ةريثكلا تاماهسإلا انل رسفي ام اذهو .هتابوعص ىناعو رعشلا لمع سرام

 لوح ةد لا ةكرشتلا ةيهيوت ىف. نلماجلا ويصعلا ىف ااا ند نم ءارعتشلا اهب
 .ىرعشلا راسملا حيحصتل ةينفلا تاحمللا نم ريثكلا ءادبإو .رعشلا

 ابلاغ  انل فشكت امنإ قيلعت نودب اهتقس يتلا صوصنلاو تاياورلا هذه نأ امك

 ءارعشلاو رعشلا ىلع مهماكحأ تناكو ؛ءارعشلا ىدل ينفلا دقنلا بناوج نم بناج نع

 ىلع مكحلا ميمعت ' اهيف رهظيو «عابطنالا ىلع اهمايق مكحب ضومغلاو لامجإلا اهفنتكي

 نودو ءومسلا وأ طاطحنالا هجول نايب نود كئلوأ نم عفرأ وأ ءءالؤه نم ىندأ هنأب رعاش

 نأ امك ..ناك عون يأ نم ليلعت وأ حرش نود ةياهنلا يفو ءرعاشو رعاش نيب زييمت

 نف اق تاللا نه ردت ىف نمر اح نصنلا م اه لفانللا ت لا ةقيرللا

 ةيروفلا هتباجتساو هتاعابطنال (رعاشلا) دقانلا مالستسا نم رثكأ اهيف سيل ذإ ءليلعتلا

 .. رخآ صنل ضرعتلا درجمب ريغتت نأ ثبلت ال يتلا ةباجتسالا يهو ءصنلا ىقلت ةلاح

 طسبأ يف يملعلا كلسملاو ةيعوضوملا نع ًامامت ديعب دقنلا يف كلسم وهو .اذكهو

 ام طسبأو مكحلا ريربتو .هيلع مكحلاو لمعلا ليلحتو «يعاولا قوذتلا نم «هرصانع

 ." يعابطنا كلسم هنأ هب فصوي

 نم ديدج روط يف ةيبرعلا ةيلقعلا تلخد .تافاقثلا عونتو ءنمزلا مدقت عم نكلو

 تافاقثلا ىلع عالطالا ادغو «مولعلا عيمج يف ةرمثملا ةءانبلا تارظنلاو جضانلا ريكفتلا

 راصو ؛:ةصاخ ةفصب رعشلاو ةماع ةفصب ملعلا يبلاط ىلع ًاضورفم ارمأ ىرخألا

 ململا رعاشلا انيدل حبصأ" دقف مث نمو '/ملاعلا ريغ رعاشلا نم لضفأ ملاعلا رعاشلا"

 فرعت نحنو .اهريغو ةينيدو ةيفسلف تارايت نم هيف عاش امو .همولعو رصعلا ةفاقثب

 ملو ..نيملكتملاب ساون يبأ ةلص كلذكو .يلزتعملا ءاطع نب لصاوب درب نب راشب ةلص

 )١( ص . يضار ميكحلا دبع .د , دقانلا ةيصخش لوح راوحلا ۸۸ .

 )١( فراعملا راد . رقص دمحأ ديسلا قيقحت . يدمآلل . ةنزاوملا ١/ 35 .
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 مهجلا نب يلع فصوو .هخيراتو هدقنو هتساردو رعشلاب ةلصتملا اياضقلا فلتخم

 !١. هرعش نم رثكأ رعشلاب هملع ' نأب (5:5ت)

 هعبتو ةيرعش تارايتخا ةّدع مامت وبأ مّدقو « ءارعشلا يف ًاباتك (ه١۲۲) لبعد فلأو

 ىرثأ يذلا "عيدبلا" هباتك (ه )۲۹١ زتعملا نبا بتكو «تارايتخالا ضعب عنص يف يرتحبلا

 هالك حت ااف مث نو. ةا ايابطقلا نم ودك لوك لدخلا اقاوم ةيدعنلا ةكرحلاهي
 ضفري ساون ابأ اندجو امك ءرعشلا يف ةيلعف تاقيبطت هبحاص دق دقنلا يف ءارعشلا

 نمف ةعيبطلاو رمخلا اهب لدبتسيو لالطألا ضفريو ةيبرعلا ةديصقلل يديلقتلا ءانبلا

 : هلوق كلذ

 ےک ا كتانقه لاف ي لاا لولطلا نقص

 : ًاضيأ لاقو

 اليحُمو ًاسراد عبرلا ضفراو الولطلا مث رايدلا َمّسسر سنا

 "”الوؤس لاؤسلا ىدل تباجأو اباوج تدر رايدلا تيأر له

 “لمت ىلع ىرجن راقع سأاك للط ىلع فقوم نم نسحأ :لوقيو

 ميهلظلا اهب هيتيةاهومب اياطملا دخو نم لإ بحأ :لوقيو

 موسرلا مدقلا ىلع هب ولي عبر فحوو رايدلا تعن نمو

 "هبمعرووناهتبن نكت تاقنؤم قئاقشلاب ضاير

 امولكلاسقرياهب قارامقك 2اموسرلا بنتجاو لالطألا عد :لوقيو

 "اميسو عدص اذ تدر نإاهل اياطملا سمتلاو حارلل خرو

 . ۷۹ ص دقانلا ةيصخش لوح راوحلا )١(

 ١70 / ةيناملألا ةيقرشتسملا ةيعمجل ةيمالسإلا رشنلا .رنغاف دلافيإ قيقحت ساون يبأ ناويد (۲)
 . ۲٠١۷/۳ قباسلا (۳)

 . ٠٠٠/۳ قباسلا )٤(

 . ۲۸۹/۳ قباسلا (5)
 . ۲۹۳/۳۰ ساون يبا ناويد (5)
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 يتلا ةصقلا هذه يف داقنلا ءارعشلا دنع ةمهبملا ةيدقنلا تاظحالملا ضعب حضتتو

 "امهجلا نب ىلع يناعد :يرتحبلا يل لاق" :لوقيف يرتحبلا نع يلوصلا ركب وبأ اهيوري

 هنإ :يل لاقف «يملسلا عجشأ انركذ نأ ىلإ نيثدحملا راعشأ يف انضفأف ؛هيلإ تيضمف

 يف تركف تفرصنا املف ءاهانعم نع هلأسأ نأ تفنأو اهمهفأ ملو تارم اهداعأو «ىلخي

 سيل ةلوسغَم تايبألا هل ترم امير وه اذإف ءيملسلا عجشأ رعش يف ترظنو «ةملكلا

 .ردان تيبب اهيف بيصي الف تايبألا لمعي هنأ «هنيعب اذه ديري وه اذإف .عئار تيب اهيف

 نب يلع ناكو :لاق .ىلخأ :ليق ءيشب هيف بصي ملف هقشرب ىمر اذإ يمارلا نأ امك

 .( "رعشلاب ًاملاع مهجلا

 اياصو ةدعب يرتحبلا اهيف يصوي مامت وبأ اهبتك يتلا ةمهملا ةقيثولا ىسنن ال كلذك

 .مومهلا ليلق تنأو تاقوألا رّيخت ةدابع ابأ اي' :هلوق اياصولا هذه نمف .هرعش دوجيل

 هظفح وأ ءيش فيلأتل ناسنإلا دصقي نأ تاقوألا يف ةداعلا نأ ملعاو «مومغلا نم رفص

 نإف «مونلا نم أطسقو ةحارلا نم اهظح تذخأ دق سفنلا نأ كلذو رحّنسلا تقو يف

 ةلمجو " : لوقلا ىلإ يهتني ىتح ' ...ًاقيشر ىنعملاو ءًاقيقر ظفللا لعجاف بيسنلا تدرأ
 اهو: ةةة افلا هفتيحتما انه نيالا ره نيم فلم ا كري رف نأ لاخلا

 ." " هللا ءاش نإ دشرت «هبتتجاف هوكرت

 هتاموقمو رعشلا نع اهيف ثدحتي ةديصق نم رثكأ ربكألا ءىشانلل دجن كلذك
 :هدئاصق ىدحإ يف لوقي «هديوجت ةيفيكو

 ايفل اهيف:لاهتلافونط نس اذا الا ةنعنص:ةللا عل

 انببم نيعماسلل ازهس ناك امم ىلع هنم بيرغلا نورتوب

 يبأ رابخأ رظنا , لكوتملا رفعجب صاصتخا هل ناكو . نيديجملا ءارعشلا دحأ روهشم رعاش يشرق مهجلا نب يلع نسحلا وبأ وه )١(
 . ۲ شماه ٦۱ ص مامت

 )١( ص اما 371 /ها1765 5 .رشنلاو فيلأتلا ةنجل .نورخآو ركاسع دومحم ليلخ قيقحت . يلوصلا ركب يبأل . مامت يبأ رابخأ 11١ .

 ) )۳ةدمعلا ١١6.1١١14/57.
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 اعحيدص ًائيش لانملا نوويو

 دي الو . هنم باوصلا نولهجي

 ومازب اناوس نم دنع مهق

 انولهني مهنأ لهجلل نور

 انوردعي اندنع قحلا يقو « ن

 انونف تافصلا يف ناك نإو «م.-. طظنلا صف بسانت ام رعشلا امنإ

 اضعب لكاشي هضعب ستنأق

 نأ ملإ نايبلا نع ىهانتق

 هوبيوهيق ظافلألا نأكق

 ا ولا رودحلا هل تفاقأ دت

 ا نررظانلل نيبي انسح داك

 اة[ توبه هيف ني يتاسلاو
 : اضن لاَقَو

 هنوتم رسأ بيذهتلاب تددشو هرودص غيز تموقام رعشلا

 هنويع روع زاجيإالاب دتفو هعودص بعش بانط الاب تيأرو

 ""هنيعمو هميم نيب تلصوو هديعبو هبيرق نيب تعمجو

 رشابم لكشب تمهسأ دق ةديدجلا تافاقثلا اهترمثأ يتلا ةميقلا تاظحالملا هذه

 .ئراقلا ىدل هملاعم خيسرتو ينفلا هاجتالا ريوطت يف ىرخأ انايحأ رشابم ريغو ًانايحأ

 )١( ةدمعلا ۲/١١۳١ .

 ) )۲قياسلا ۲/٠٠١ .
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 : باتكلاو ءابدألا(ب)

 ءاندألا ةه قلع دك وبال ءاردألاو نوفل نيس زنم نم لوا اظحاسلا لعل

 يعمصألا دنع رعشلا ملع تبلط" :ةروهشملا هتلوقم يف كلذو رعشلا نف يف باتكلا

 تفطعف ءهبارعإ الإ نقتي ال هتدجوف شفخألا ىلإ تعجرف .هبيرغ الإ فرعي ال هتيفلأف

 ملف ءباسنألاو مايألاب قلعتو ءرابخألاب لصتا اميف الإ لقني ال هتيأرف ةديبع يبأ ىلع

 كلملا دبع نب دمحمو .بهو نب نسحلاك باتكلا ءايدأ دنع الإ تدرأ امي رفظأ

 .'"تايزلا

 ديدحت يف زراب رود باتكلا ءابدألل ناك دقف . كلت هتلوقم ىف ظحاجلا باصأ

 :مهتاباتك يف اهل اودصتي نأ مهيلع ناك يتلا تالاجملا تعستا دقف" «ينفلا دقنلا ملاعم

 تاعوضوملا تابلطتم هجاويل ملعلا عورف نم ديدعب ملي نأ بتاكلل يرورضلا نم حبصأ ذإ

 لظ يف ةزراب ةناكمو ًاعساو ًاناطلس تبستكا دق ةئفلا هذه نأ ودبيو ءاهيف بتكي يتلا

 نييسابعلا

 نبا ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق ىتح «مهناطلس دادزاو يومألا رصعلا دعب باتكلا رثكو

 ينب ءارعش ّلثم نيأ :لجرلا هل لاق ذإ ءةيمأ ينب ةلود نم لجر عم هل ةرظانم يف سابعلا

 ءارعشلا ةبلح ةيمأ ينب ةلود تناك نإ :قاحسإ وبأ هل لاق ؟مهنامز يف اوناك نيذلا ةيمأ

 ." "باتكلا ةبلح مشاه ينب ةلودف

 نأ يفكيو ءةيسابعلا ةلودلا يف باتكلا ةرثك ىلع لدي امنإف ءءيش ىلع لد نإ اذهف
 سابعلا نب ميهاربإو .(ه٠١8١ ت) عفقملا نبا لثم ءامسأ ةكئفلا هذه نيب نم فرعت

 ىبأو )ھ۵ ت) دابع نب بحاصلاو ء(ه۲۷۹) ربدملا نب ميهاربإو )ھ۲ ت) ىلوصلا

 )١( صءم6 /ه١۸١٠ دادغب . نيساي لآ نسح دمحم قيقحت « دابع نب بحاصلا . يينتملا ءىواسم نع فشكلا ۳۲۳۱ .

 ةدمعلا رظناو ۲/٠٠١ .

 . ۸۲ ص . يضار ميكحلا دبع ‹ هرودو دقانلا ةيصخش لوح راوحلا (۲)

 ص م۱۹۳۷ / ه15557.رشنلاو فيلأتلا ةنجل . نورخآو ركاسع دومحم ليلخ قيقحت . يلوصلا ركب يبأل « مامت يبأ رابخأ (۳)

۸- ۱۹۹% . 

At 



 .(هك'"06تز) ظحاحلا لثم ةلزتعملا باتكو ءايدأ كلذعك )ھ٤ ت) يناهفصألا جرفلا

 .(ه١٠١٤ ت) رابجلا دبع ىضاقلاو

 ينفلا مههاجتا ىلع ةلالدلل مهضعبل ةليلق ةيدقن تاراشإب انه يفتكن فوسو

 وأ ةيدقنلا مهتايرظن ضرع انه ضرفلا سيلو .هاجتالا اذه ةيمنت يف مهتمهاسمو

 .مداق لصف يف اهشقانن هذهف ؛ةيبهذملا تاليصفتلا

 ينفلا هاجتالا ىرثأ ذإ ءلاجملا اذه يف ءابدألا باتكلا زربأ نم ظحاجلا دعي

 اهعفدو ةيدقنلا ةكرحلا ريوطت يف رشابم لكشب تمهسأ يتلا ةيدقنلا هتاظحالمب

 ورمع يبأ فقوم ىلع هقيلعت ضرعم يف ةروهشملا هتلوقم لاق امدنع مامألا ىلإ تاوطخ

 اهفرعي قيرطلا يف ةحورطم يناعملاو «ىنعملا ناسحتسا ىلإ خيشلا بهذو :ينابيشلا

 .ظفللاريختو ءنزولا ةماقإ يف نأشلا امنإو .يندملاو يورقلاو يودبلاو يبرعلاو يمجعلا

 ,ةعانص رعشلا امنإف «كبسلا ةدوجو .عبطلا ةحص يقو .ءاملا ةرثكو ء.جرخملا ةلوهسو

 . "ريوصتلا نم سنجو «جسنلا نم برضو

 ءروطتلا نم ةديدج ةلحرم اهدعب دقنلا أدبو .دقنلا ترثأو داقنلا تراثأ ةرابعلا هذه

 .(")ىنعملاو ظفللا لوح تافينصتلاو تاريسفتلاو ءارالا نم ديدع ءارو اذه هصن ناكو

 يف ةينفلا ةدوجلا ىلع هدامتعاو ثيدحلاو ميدقلا لوح ظحاجلا ءارآل ناك كلذك

 دوج ءامدقلا ءارعشلا نوهدقي نيالا ىلع ىت مدحت ا اد هيه رود. ارعبشلا ميدقت

 يف ءيدرلا نم ديجلا ةفرعم مدعب مهمهتيو مهتثادحل نيدلوملا راعشأ نوطقسيو مهمدق

 رأ ملو ءاهاور نم نوطقستسيو .نيدلوملا راعشأ نوجرهبي مهنم اسان تيأر دقو" .رعشلا

 عضوم فرعل رصب هل ناك ولو ءىوري ام رهوجب ريصب ريغ رعشلل ةيوار يف الإ طف كلذ

 .“ "ناك نامز يأ يفو «ناك نمم ديجلا

 لصف يف اهيلإ دوعن فوسو ٠١١-٠۳١ /6م1976 ه١ 540, ؟ط  يبلحلا ىفطصم . نورا مالسلا دبع قيقحت , ناويحلا )١(
 . هللا ءاش نإ قحال

 . اهدعب امو ٩ ص ء م١ 996.١ ط , يضار مكحلا دبع .د ‹ همهفو يدقنلا ثارتلا يف طلخلا ةرهاظ رظنا (۲)
 . ٠١١/۳ ناويحلا (۳)
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 ىريو ةينفلا هتدوج ىلع ادامتعا هقبس نم ىلع ساون يبأ رعش لضفي هدجن كلذلو

 تلمأت نإو ءةعنصلاب قذحلاو «كبسلا ةدوجو عبطلا ةدوج عم اذه ...ةيوار أملاع ناك هنأ

 نأو .رعشأ ًادبأ ودبلا لهأ نأ ىرت وأ ؛ةيبصعلا هيف كيلع ضرتعت نأ الإ هتلضف هرعش

 نم قحلا رصبت ال كنإف .كيلع بابلا اذه ضرتعا نإف :ءيش يف مهنوبراقي ال نيدلوملا
 01 ر تمد ام لق ا

 مهتياغ نأل نييوغللا وأ ةاورلا نع رعشلا ملع ذخأ مدعب كلذ دعب ظحاجلا حرص مث

 الإ نييوحنلا ةياغ رأ ملو' :هلوق يف كلذ رهظيو .بيرغلا نع ثحبلاو بارعإلا يف رظنلا

 بعص ىنعم وأ بيرغ هيف رعش لك الإ راعشألا ةاور ةياغ رأ ملو .بارعإ هيف رعش لك

 ةاور يف مالكلا نم رهوجلا اذهب رصبلا تيأرو' :لاق ىتح .' ..جارختسالا ىلإ جاتحي

 .( "رهظأ رعشلا قاذح ةنسلأ ىلعو معأ باتكلا

 رصبلا امتاووةصاخ ةيعفت ةياغ لجأ دقو ريا بط ظحانحلا نيتي
 .ةينفلا هصئاصخل ءيدرلا نم ديجلا ةفرعم ىلع دمتعي رعشلاب

 .ءارعشلا نم ًاريبك ًاددع مضي ًامخض ًافلؤم انل كرت دقف يناهفصألا جرفلا وبأ امأ

 روصعلا يف نوفلتخي باتكلا اذه :ءارعشو مهل ةعونتمو ةريثك ةيرعش تاراتخم نمضتيو

 ءيدوهيلاو «يمالساإلاو «يلهاجلا :ءارعشلا ءالؤه نمف ءقالخألاو دئاقعلا يف نونيابتيو

 اعيمج ءارعشلا ءالؤه نم يدقنلا هفقوم امأ" .يناغألا باتك هب جومي امم كلذ ريغو

 نيبو هقالخأو رعاشلا نيد نيب ام ماتلا لصفلاو ءةيدقنلا ةرظنلا لالقتسا ىلع موقيف

 لاوحأ عيمجل هضرع لالخ نم .فقوملا اذه دودحب همازتلا نع رّبع دقو «هرعش

 يتلا فقاوملا ضعب ىلع هتاقيلعت ضعب نم حضتي امك ءةلماك ةيرحب هولاق امو ءءارعشلا

 )١( ناويحلا ۲۷/۲ .

 ) )۲يجئاخلا . نوراه مالسلا دبع قيقحت . نييبتلاو نايبلا 4 / ۲٤١ .
 ) (۳برغملا . ةفاقثلا راد . ىسوم خيش ريخ دمحم . داباضقو يبرعلا دقنلا يف لوصف (٠ ٤ھ |/ صم۱۹۸4 ۲۱۲۳ .
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 : اهنم ًاضعب ركذن ؛ةيدقنلا فقاوملاو رعشلا نم لئاهلا

 مالس نب دمحم لعجو' :لوقي هتقبط نع صوحألا رخأ امدنع مالس نبا نع رذتعي

 :مالسإلا ءارعش نم ةسداس ةقبط رمعم نب ليمجو ًابيصنو تايقرلا سيق نباو صوحألا

 ."!"بيصن دعبو سيق نبا دعب هلعجو

 ر را اذه اللغم دالس وفا فقوم نع جرفلا وبأ قلعي مث

 دنع مهنم ًامدقت ّدشأ لاعفألاو قالخألا ءيند نم هسفن هب عضو ام الول صوحألاو'

 .مهنم ىنعم حصأو ًامالك لهسأو .ًاعبط حمسأ وهو .ةاورلا رثكأو زاجحلا لهأ ةعامج

 ليلق ناكو .مهنم دحاول تسيل ظافلأ ةبوذعو ةوالحو ةيفاص ةجابيدو قنور هرعشلو

 7ة موون ايف ا وام رال اه دلاور ولا

 :هلوقب هيف ينفلا هيأر حضويف هراعشأو هرابخأ نم اريثك ركذي نأ دعب عجري مث

 رثؤي ام لك نم انركذ انكلو «هرعش يف هنم ضغلل ةدارإ صوحألا ركذ نم ىرج ام سيلو'

 رعشلا يف همدقتو هليضفت امأف ءصقنو ةليضفو رخأتو مدقت نم هلاح هب فرعت ام هنع

 هقنور نسحو همدقتو هيف هلضف ىلع لديو ؛هسفن نع ءىبني هرعشو ءروهشم ملاعتمف

 ."!"هئافصو هبذهتو

 عوبطم رعاش :ةنييع يبأ نب دمحم نع هلوقي ام ةميقلا ةيدقنلا هتاقيلعت نمو

 ءارعش نم ةرصبلا ينكاس نم وهو «دلاخ همع نبا يف هئاجه رثكأ ءءاجه لزغ فيرظ

 ةياور الو .فوصوم بدأ ريغ نم ًأاذخأم مهيرقأو «سانلا عبطأ نم .ةيسابعلا ةلودلا

 دبع هيخأ نم رغصأ ناكو .فلكتلا لقيو ءلوضفلا فذحيو «ديعبلا برقي ناكو .ةريثك

 .("هلبق تامو هللا

 )١( بتكلا راد « يناغألا 78/4 .
 )"( يناغألا ٤/۲۳۳ .

 .؟5557/14 قباسلا (۳)

 .6,/ا

AV 



 ام ىلع صاوغ «يناعملا قيقد ءةنطفلا فيطل .عوبطم رعاش' :مامت يبأ نع لاقو

 هيلإ قباسلاك وه .قباطملا يف بهدم هلو «هريغ ىلع هلوانتم رسعيو اهنم بعصتسي

 ءهيف راثكإلا لضف هل نإف ءهنم ليلقلا اولاقو .هلبق هوحتف اوناك نإو ءءارعشلا عيمج

 ءايشأ هلو ,دحأ هب قلعتي ال ءيش ردانلا هرعش نم ميلسلاو .هقرط عيمج يف كولسلاو

 .ادج ةلذر ةئيدرو .ةطسوتم

 .فلاخو فلاس لك ىلع هلضفي ىتح طرفيف هل بصعتي نم اذه انرصع يفو

 ةحقلا نولمعتسيو ء«هنساحم نووطيو ؛هنورشنيف هرعش نم ءيدرلا نودمعتي ماوقأو

 ,لضاف بدأب الإ هزييمتو اذه ملع اوغلبي مل مهنإ :مهب لهاجلا لوقيل كلذ يف ةرباكملاو

 هارجم يرجي امو هنولعجيو ءرهدلا اذه لهأ نم ريثك هب بسكتي امم اذهو .بقاث ملعو

 .ةسايرلل ًابلطو عفرتلل ًاببس مهبياعم بلطو سانلا بلث نم

 ترثك ولو .هناسحإ ةطقسم ريثكلا يف نسحأو .ليلقلا يف ءاسأ نم ةءاسإ تسيلو

 .تأطخأ :باوصلا دنع الو .تأسأ :ناسحاإللا دنع هل لقي مل .نسحأ مث «هتءاسإ

 .""لمجأ ءيش لك يف طسوتلاو

 طاشن نم هلوح راد ام جرفلا وبأ اهيف صخل مامت يبأ لوح ةعماج ةملك هذه

 .لصفملا امهب غلب ةغالبو زاجيإب هيأر ركذو «يدقن

 :زتعملا نب هللا دبع نب جرفلا وبأ لاقو

 نقل رشد ریت هادو ااف یف روم اذه ارم هددوع توق عم ت رمو

 ةلهلهو .ءافرظلا لزغو ةيكولملا ةقر هيف ناك نإو هرعشو .ماعلاو صاخلا هلئاضف رثكأ

 ىدم نع رصقت الو .نيديجملا بولسأ يف يرجت ةريثك ءايشأ هيف نإف ءنيثدحملا

 هبشتي نأ هيلع سيل «هلیبسب مه ام سنج يف كولملا راعشأ نم ةفيرظ ءايشأو .نيقباسلا

 ىمادن نيب ءفرظ لكش سلجم يف حوبصل ًافصاو نكمي سيلف .ةيلهاجلا لوحفب اهيف

 )١( يواحطلا ميلعلا دبع قيقحت . يناغألا راتخم :رظناو , 1۲۲۷/۱۷ (بعشلا) : يناغألا ۳۳۹-۳۳۸/۲ .

AA 



 طبسلا مالكلا نم ههبشي امع كلذب لدعي نأ ...جسفنبلاو رّونلا نم نيدايم ىلعو .نايفو

 هماهملاو ديبلا فصو ىلإو .هيشحوو مالكلا دعج ىلإ ءرضح نم لك همهفي يذلا قيقرلا

 لدع اذإ الو ,ةروجهملا ةيلاخلا لزانملاو رافقلاو رايدلاو لمجلاو ةقانلاو ميلظلاو يبظلاو

 فو نيينكلا خا اذإ هلك هنح ام نأ الور ت :هل ليف سيح او كنوع

 يطو «حباقملا رشنل ؛.عمجلا يف ريصقتلا ىلإ بسنيو ,ريسيلا يف رّصقو .ضعبلا

 اه اسم دجول مدقت نمب دحأ لك اذه لعفي نأ ءاش ولف .نساحملا

 سيلف .هنسحتسي مل ام يغليو «هنسحأ ءيشلا نم ظفحي نأ ناسنإلا ىلع امنإو

 n ادوكلأف

 يناعملا فيطل «هلزج ظفللا بذع .عوبطم رعاش وهو :ةلبج نب يلع نع لوقيو

 ,يلجعلا ىسيع نب مساقلا فلد يبأ حدم يف هرعش دفنتساو .فرصتلا نسح «حادم

 ىتح فلد يبأ ليضفتو امهليضفت يف دازو ءيسوطلا ديمحلا دبع نب ديمح مناغ يبأو

 .'" كلذ يف دحلا زواجو ءرضم ىلع ةعيبر لضف

 :ةماسأ وبأ ةتينك ؛ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم رعاش" :بابحلا نب ةبلاو نع لوقيو

 .سبتفا هنمو ءساون وبأ ذخأ هنعو «ساون ىبأ ذاتسأ وهو

 ريغ يف هرعشو .درملاو ناملغلاو بارشلل ًافاّصو .ًالزغ ًارعاش .ًافيرظ ةبلاو ناكو

 .""ءاحضفو .ًائيش عنصي ملف ؛ةيهاتعلا ابأو ًاراشب ىجاهو . ديجلاب سيل براقم كلذ

 هلو ...عوبطم .مالكلا ىقن ,بهذملا نسح .حيصف رعاش :يرتحبلا نع لاقو

 . ليلق هيف هديجو .ةرزن هيف هتعاضب نإف ءءاجهلا ىوس رعشلا بورض يف فرصت

 نف يف هتعاضب ةلق يف ببسلا نأ يرتحبلا نب ىيحي ثوفلا وبأ معز امدنعو

 :هرمأف :لعفف ؛ءاجهلا يف هتلق ءيش لك عمجا :لاقو هب اعد توملا هرضح امل هنأ :ءاجهلا

 )١( (بعشلا) يناغألا ۳۷۳۸/۱٠۰ .

  ) (۰يناغألا راتخم ۳۲۹/۰ .

  (۳)قباسلا ٥/۳٠۹ .

A۸۹ 



 ثوغلا وبأ ىور امك ناك نإ  رمألا اذهو" :لاقو جرفلا ابأ ربخلا اذه بجعي مل .هقرحأف

 ال .طقاس هرثكأ هئاجه نم سانلا يديأ يف ىقبو هاندجو يذلا نأل .هيف ةدئاف ال -

 نع اهظافلأ ةثاثغو ءاهتكاكرب ءىبنتو ءهبهذمب قيلي الو .هعبط قفاوي الو .هرعش لكاشي

 ."! "ءاجهلا يف هظَح ةلق

 ىلع هتردقو ءدقنلا يف همدق ولع ىلع لدي جرفلا يبأ نم بقاث ديج رظن اذه

 .اهدقنو رابخألا زييمت

  "يناغألا" مخضلا هباتكب يناهفصألا جرفلا يبأ ماهسإ ىدم انل حضتي كلذب

 نم ةريبك ةفئاط دشح يف  هلالخ نم اهثبي ناك يتلا ةيدقنلا هئارآ ىلإ ةفاضإلاب

 دقو «مهتايوتسمو مهبهاذم فلتخم ىلع ءارعشلا نم ريثكل هتمجرتو .ةيدقنلا لاوقألا

 ينفلا هاجتالا ةيمنت يف تمهسأ يتلا ةيدقنلا تالوقملا نم ريثك ىلع ميقلا هباتكب انعلطأ

 .دقنلا يف

 لوح قيتع يبأ نبال جرفلا وبأ اهتبثأ ةميدق ةيدقن ةلوقم ىلإ ةراشإلا نم انه دب الو

 يف ةينفلا صئاصخلا ىلإ رظنلا هيجوت يف أمهم ًارود اهل نأ حجرأ ةعيبر يبأ نبا رعش

 ناك هنأ ريغ ءاهقفلا نم ناك قيتع يبأ نبا نأ نم مغرلا ىلع ؛ةيقالخأ ميق ىلإ ال رعشلا

 ةهجولا نم نوكي ءارعشلا ىلع مكحلاو ءأايقالخأ ال ًاينف ًاقوذت بدألا قوذت ىلإ ليمي

 رمع رعشو دلاخ نب ثراحلا رعش ركذ" امدنع كلذ رهظيو . ةيقالخألا ةهجولا ال ةينفلا

 ءماشه نب صاعلا نب دلاخ دلو نم لجر سلجم يف قيتع يبأ نبا دنع ةعيبر يبأ نب

 .امهرعشأ  ثراحلا ينعي  انبحاص : لاقف

 ف و ا أ نر مشل یا اي كلر ودعي نع ىمأ نا ا ناعم
 رثكأ رعشب زعو لج هللا يصع امو ءرعشل تسيل ؛ةجاحلل كردو «سفنلاب قولعو «بلقلا

 .هانعم قر نم شيرف رعشأ :كل فصأ ام ىنع ذخف «ةعيبر ىبأ نبا رعشب ىصع امم

 )١( يناغألا راتخم ۳۱٤۲۳۱۳/۸ .



 برعأو «هيناعم ترانأو :هيشاوح تفطعتو «هوشح نتمو «هجرخم لّهسو ؛هلخدم فطلو

 "0 "هتجاح نع

 رعشأ تافص نايبو ءرمع رعش ىلع قيتع يبأ نبا اهادبأ ىتلا تاظحالملا هذه

 هاجتالا اذه باحصأ يف ترثأ اهلعلو ءرعشلل ةينفلا ةجلاعملا ميمص يف لخدت شيرق

 .دعب اميف

 دقف .ه١٠١٤ يديحوتلا نايح وبأ ينفلا دقنلا لاجم ىف اومهسأ نيذلا باتكلا نمو

 رثنلا يف لامجلا كاردإ يف قيقدلا هقوذ ىلإ عمجي ' ةددعتم ةعساو ةفاقث اذ ناك

 رعشلا رايعو ىشانلل رعشلا دقن أرق دقف «يبدألا دقنلا يف بتك ام ىلع ًاعالطا رعشلاو

 ملا هنأ نم مقرلا ناو ةرنصع ىف تناك نقلا دقنلا بك نيماهريغو 17 ينفابظ وبال
 هظفحو رعشلل هقوذت نأل ءرعشلا لوح ةيدقن تاحمل هل نإف ءًاصاخ ًاباتك دقنلا يف بتكي

 ةقيرطب ءارعشلاو رعشلا دقن ىلع ةردقلاب هدّوز دق كلذ لك .هاّيِإ هضرقو هل هتياورو
 ."!يركسعلا لاله يبأ لثم هرصع داقن وذح وذحي رعشلل هدقن يف وهو .ةزكرمو ةزجوم

 : رهاظم ةثالث لوانت دقنلا يف يديحوتلا دهج نأ سابع ناسحإ .د ىريو

 . نيرصاعملا باتكلاو ءارعشلا لوح ةزجوملا ماكحألا لاسرإ أ

 . ًايلمع اهقيبطتو ًايرظن ةغالبلا لوصأ ريرقت - ب

 . ةيدقنلا تالكشملاب قلعتي امع ةباجإلا ىلإ نيرصاعملا ةراثتسا  ج

 .ةيدقنلا تالكشملاب قلعتي امع ةباجإلا ىلإ هل نيرصاعملا هتراثتسال الاثم برضنو

 ىلإ ههجوو رثنلاو مظنلا نع لئاس هلأس لاؤس ىلإ "لماوشلاو لماوهلا" يف راشأ دقف

 سنج مالكلاو «مالكلا تحت ناميسق ناعون رثنلاو مظنلا نإ" :لاقف .هيوكسم يلع يبأ

 )١( ةماعلا ةئيهلا ) يناغألا ( ٠٠١١١١۳١/١ .

  (2ص . اييبل سلبارط . مساقلب نب نيدلا رون« يديحوتلا نايح يبأ بدأ يف عمتجمل ا ءادصأ ۳۹۲ .

 )٤) ص ييدألا دقنلا خيرات ۲۲۹ 1

٩۱ 



 موظنملا ريغو .موظنملا ريغو موظنملا ىلإ مسقني مالكلا : اذكه ةمسقلا حصت امنإو .امهل

 ..هعاونأ رخآ ىلإ يهتني ىتح كلذك مسقني لازي الو .عوجسملا ريغو عوجسملا ىلإ مسقني

 .ًاموظنم موظنملا راص هب يذلا نزولا لضفب رثنلا نع مظنلا لصفني مث

 رثنلا نم لضفأ رعشلا راص .رثنلا ىلع ةلضاف ةروصو .ةدئاز ةيلح نزولا ناك املو

 .'"....نزولا ةهج نم

 ئواسم نع فشكلا" هباتك يف كلذ رهظ دقو .دابع نب بحاصلا باتكلا ءابدألا نمو

 :هقح يف لاق ثيح .ةيدقنلا جذامنلا ضعب "ديمعلا نبا" هذاتسأ نع هيف ىورو "يبنتملا

 يبأ سيئرلا ذاتسألا ريغ ءهتذباهج دقن هدقتنيو ءهتفرعم قح رعشلا فرعي نم تيأر امف

 ىضري الو «تاملكلاو فورحلا دقن ىلإ تايبألا دقن زواجتي هنإف ءديمعلا نب لضفلا

 نم ىطاعتأ ام تذخأ هسلجم نعو .نزولاو ةيفاقلا ريختب بلاطي ىتح ىنعملا بيذهتب

 . جلا اذه نم هب ىت امف تقلعت ةمالك فازرظاسو: نقلا اذه

 مامت يبأ ةملك هترضحب اًموي تدشنأ ' :هلوقب هاور ام رعشلل امهدقن جذامن نمو

 :اهلوأ يتلا

 درب نم عئاشو تحس امك تدسو - يدعب مكيناغم توّقأ دقل تدهش

 :هلوق ىلإ تيهتنا ىتح

 يدحو هتمل هتمل ام ىتمو يعم ىرولاو هحدمأ هحدمأ ىتم ميرك

 فوي ملف «موللاب حدملا لباق .ىلب :تلقف ؟ًابيع تيبلا اذه يف فرعت له :يل لاقف
 يور ها يلع ىذلا وأ هام لاك نأ حملا ج هح قا

 يدحو هتمذ هتمذ ام ىتمو E ا

 جاتحي ام دحأ نأ ملعا :لاق ءفرعأ ام :تلقف ؛تدرأ اذه ريغ - هللا هدّيأ - لاقف

 . ناميلس يبأ نع هيف ةياورلاو "57 ٠٤١ ص تاسياقملاو .17١ل10/17 عاتمإلا رظناو

 ,7١ ص يبنتملا ئواسم نع فشكلا (۲)

۹۲ 



 عم "هحدمأ .هحدمأ" يف ريركتلا اذهو ؛لقثلا نم ظفللا فورح ةمالس رعشلا يف هيلإ

 رفان « لادتعالا دح نع جراخ  قلحلا فورح نم امهو  نيترم ءاهلاو ءاحلا نيب عمجلا

 .رافنلا لك

 ىلإ هضهنأو هل ملعلا هوجو تداقنا نم الإ هملعي الو هكردي ال ام اذه :هل تلقف

 اھا

 نادك اف ي لاد نيفألا 1 تقم لا تاره ةيلع ا ةا تك اا لاق

 اهنع هتلأسف .اهاضري الو اهظفحب هتردقو ءاهزواجت مسرف لوألا ديدملا ىلع ةديصق

 لا نيت ا مقر آلا نزولا هلا
 .'" فعضلا ةياهن يف اهتدجوف برضلا اذه ىلع دئاصق ةدع تعبتتف

 حاضلا كاتو عقلا داغه ني بحاصلاو ىيمعلا نيا دش قمة دي خدام هذه

 . دقنلا يف ينفلا هاجتالا معدت ةيدقن جذامن اهلكو ءديمعلا نبا هخيشب

 )١( ص قياسلا ٠٠۰۳٤ .

 ) )۲ص قباسلا 5" .

۹۲ 



 : ةصصختملا تاملؤملا باحصأ نم داقثلا (ج)

 تصصخ دقو مهتافلؤم ضعب انيلإ تلصو ةفئاط باتكلا ءابدألا ةفئاط ىلإ فاضي

 دقانلا رعاشلا زتعملا نبا ءالؤه زربأ نمو .هبهذم نايب وأ رعاش لوح رودت وأ دقنلل

 يناجرجلا يضاقلاو .(ه550ت) ىلوصلا ركب وبأو .(ه"١٠07 ت) يىدمأآلاو .((ما1ذاحز

 ,(ه"950ت) يركسعلا لاله وبأو ء«(ه۳۹۲ ت) دقانلا رعاشلا عيكو نباو «(ه۳۹۲ت)

 اهلوانت يتلا ةيدقنلا اياضقلا ضرعن وأ ةيدقنلا مهتيرظن لصفن نأ انه ةياغلا تسيلو

 ينفلا لاجملا يف اهب اومهسأ يتلا ةيدقنلا مهدوهج ىلإ ةراشإلا يه امنإو ."!داقنلا ءالؤه

 راصنأ نم هنأ ىلع هل روفصع رباج .د فينصت نم مغرلا ىلعف زتعملا نبا امأ

 .,رعشلا دقن يف يقالخألا هاجتالا تحت مهرثكأ جردني نيذلا لقنلا لهأ نمو .ءميدقلا

 رباج .د لواحي ذإ ." زتعملا :نبا ميدق دقان ىف ةثدحم ةءارق ناونعب ثحب يف كلذو

 ,زتعملا نبال يقيقحلا هاجتالا نطبتسي نأ هلك زتعملا نبا جاتنل ةقمعتم ةءارق لالخ نم

 نبا نإف فينصتلا اذه مغربو «ةغللاو لقنلا لهأ نم هتذتاسأب زتعملا نبا هيف لصتي يذلا

 تايثيح لاخدإ ضفري يذلا ينفلا هاجتالا راصنأ عم هميوقتو رعشلا دقن يف فقو زتعملا

 اهب دري يتلا هتلاسر يف ًايلج اذه حضتي . رعشلا ىلع مكحلاو ءارعشلا ميوقت يف ةيقلخ

 ناكف ."' هسلجم يف ساون ىبأ رعش داشنإ ىلع زتعملا نبا بتاع يذلا يرابنألا ندا ىلع

 انيفنل رعشلا ىلع نيدلاو قالخألا سيياقم انقبط ول هنأ يف ًاحضاو هيلع زتعملا نبا در

 ةينفلا ةميقلا ىلإ هزايحنا رهظأو .ًايعافد ًافقوم ساون يبأ رعش نم فقوو «هرثكأ

 ءهيف ةدوجلا نمكمو رعشلا ةميق فرعي رعاش وه هنأل ء رعشلا يف ةنماكلا ةيلامجلاو

 : كلذ يف زتعملا نبا لومي

 امنإو , قحال لصف يف ةيدقنلا مهتيؤر ليصفت ءيجي امنإو . مهلامعأ لك نع وأ مهعيمج نع ثدحتن نأ ةرورضلا نم سيلو )١(
 . مهل خيرأتب هبشأ انه اشيدح

 . ۱٣۳_۲۱۷ ص . يدقنلا ثارتلا ةءارق (۲)

 .زتعملا نبا ىلإ اههجو يتلا يرابنألا نبا ةلاسر نم رطش ةساردلا هذه نم لوألا لصفلا يف (*)

٤ 



 ملو قدصلا ىلع رصتقا نم هناديم يف زربملا نوكي نأ ىلع هيناب رعشلا سسؤي مل '

 يف زواجتي ملو مذ يف قرغي ملو ؛ةبدكب قطني ملو .ةوفه ىف صخري ملو ,ةوبصب وغَي

 ناكل كلسملا اذه رعشلاب كلس ولو ءقحلا ضراعم هبسكيو لطابلا روزي ملو «حدم

 اناك ذإ ءيدابعلا ديز نب يدعو .يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأ نيمدقتملا نم هئاول بحاص

 دشاتتي لهو .ةغبانلاو سيقلا ئرما نم امهراعشأ ىف ظعاومو اريذحتو ًاريكذت رثكأ

 ساون يبأو راشبو ةعيبر يبأ نب رمعو قدزرفلاو ىشعألاو سيقلا ئرما راعشأ سانلا

 يوري لهو .دجسملا قلح يفو سانلا ألم ىلع الإ قدزرفلاو ريرج ةاجاهمو «مهرهعت ىلع

 .(/ "ههقدصب قوثوملا ءاملعلا الإ كلذ

 سلا رل د الا د یبا د ا ا نبا بقي

 دكؤي امم .تلصلا يبأ نب ةيمأك ةيقالخألا ةعزنلا يوذ راعشأ ىلع هرعش يف رهعتي وهو

 مث نمو . ةيريوصتلاو ةينفلا ةدوجلا وه رعشلا مييقتو ءارعشلا ميدقت يف لصألا نأ

 نم ريثكب دهشتسيو « ارعاش ًارعاش مهل مجرتيو «نيثدحملا ءارعشلل ًاباتك درفي هدجن

 نباب متخ رعشلا نأ نييوغللا ضعب ىري امك هنأل ."ةمره نبا رابخأ" ب هأدبيو مهراعشأ

 ."اهمره

 ذاتسأ وهو .فلكتي ال أدج ًاعوبطم ناك " هنأ زتعملا نبا ىريو .درب نب راشبب ينثي مث

 اذه هفيلأت تاياغ نمو ."7هناديم يف ىراجي الو هيلع مدقي ال نمو .مهديسو نيثدحملا

 حيرتسيل هريبعت دح ىلعو ءهتفارطو رعشلا اذه هيف سانلاو ةئشانلا فرعي نأ باتكلا

 ؛هولمف هل سانلا ةياور ترثك دق ءيش اذه نإف «مهراعشأو نيمدقتملا رابخأ نم" سانلا

 .مهرابخأو .نيثدحملا راعشأ وه امنإ اننامز يف لمعتسي يذلاو .ةذل ديدج لكل :ليق دقو

 . ٤١ 1١ ص . يرصحلا . رهاوجلا 1(

 . ٠١ ص . ءارعشلا تاقبط رظنا )۲)

 . ۲٤ ص . قياسلا (۳)
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 ا ةوالاق لك قيمز هه رخ لك اغا كه انه نیک

 اذه ىف تعاش يتلا ةفدنزلا ةمهتب لتف يذلا سودقلا دبع نب حلاص نع عفاديو

 نكمي فيك ًابجع ايف" :لوقي هقالخأ نساحمو مكح هيف ًارعش هل قوسي نأ دعبف رصعلا

 ." "ًاقيدنز هلئاق نوكي فيكو ؟لوقلا اذه لثم قيدنز لوقي نأ

 وهو .هظافلأ نسحو هتلوهسل ساون يبأ رعش قفن امنإ ' :ساون يبأ رعش نع لوقيو

 .”" ناذه رعشلا نم داري يذلاو :عئادبلا ريثك كلذ عم

 . 'ريثك ساون يبأ رعش نم مهفلا لهأ هراتخي اممو' :لوقيو

 فرعيو .رعاش دعب ًارعاش ديدجتلاو ةثادحلا ءارعشل ةمجرتلا نم رشكيو

 .هدعب ءاج يذلا يناهفصألا يناغأل بابلا حتف كلذ ىف وهو .مهراعشأو مهتاهاجتاب

 .مهراعشأو مهثوحبو ءارعشلا ءالؤه ىف ثيدحلا طسبو

 ضعب اهب رهتشا يتلا ةيريوصتلا ةينفلا اياضقلا هيف جلاع ًاباتك زتعملا نبا درفأ امك

 املا بهاذمي لره بها ذم ىراقيو هولا نب للعفو مامت ىباك نودحتلا ءار

 يف اندجو ام ضعب اذه انباتك باوبأ يف انمدق دق" :عيدبلا هباتك ةيادب يف لوقيف

 راعشأو مهريغو بارعألاو ةباحصلا مالكو ءَ هللا لوسر ثيداحأو ةغللاو نآرقلا

 ساون ابأو املسمو ًاراشب نأ ملعتيل عيدبلا نوثدحملا هامس يذلا مالكلا نم نيمدقتملا

 يف فرعف مهراعشأ يف رثك هنكلو ءنفلا اذه ىلإ اوقبسي مل مهليبس كلسو مهليقت نمو

 نإ هرعشو مامن يبأ نع لوقي مث هيلع لدو هنع برعأف مسالا اذهب يمس ىتح مهنامز

 هنم رثكأو .هيف عرفتو .هيلع بلغ ىتح هب فغش مهدعب نم يئاطلا سوأ نب بيبح

 . '"ضعب یگ ءاسأو كلذ صعب ىف نسحأف

 )١( ص . قياسلا ۸٦ .

 ,۸٦ ص . قباسلا (۲)

 . ٠١4 ص . ءارعشلا تاقبط (۳)

 )٤( ص. قباسلا ۲۱۱ .

 . ١ ص ۱۹۸۲ توريب . ةريسملا راد«. سويطانغأ قيقحت « زتعملا نبال ‹ عيدبلا (5)

۹٦ 



 يف ههاجتاو . ءارعشلا تاقبط يف زتعملا نبا هاجتا نيب ًاضراعت كانه نأ حضاو

 ده سو نيندحملا ءارعشلا نع عفان ءارعشلا تافبط باك ىف:ةاتدجيو امن عيدبلا

 رعش ىلع ضارتعا امنود .مهدئاقعو مهقالخأ يف داسف ىلع مهل مجرتيو .مهراعشأب

 لوصأ ىلإ مهعادبإ دريو عيدبلاو زيمتلا مهبلسي عيدبلا باتك يف هدجن ءمهنم دحاو

 ءامدقلا ةقيرط نع هجورخو عيدبلا يف هفارسإ ىلع مامت ابأ بساحي مث ءةميدق ةيرعش

 باتك ناك دقف .نيباتكلا نيب ينمزلا قرافلا وه ضراعتلا اذه ببس نأ حجرأ يننإو . هيف

 يفق «ميدقلا راصنأو ةغللا لهأ هخويش نع هيقلت نابإ ىلوألا زتعملا نبا بتك نم عيدبلا

 نكلو .هجهانمب ذخأيو هيلع سيقيو هيلإ عجري «ميدقلا رعشلاب هديقت حضاو باتكلا اذه

 ركفلاو ءريغتت ةيؤرلا تأدب «ثدحملا رعشلاب هلاصتاو هتافاقث يف زتعملا نبا عاستا دعب

 لوألا ققحملا 'لابقإ سابع" ذاتسألا يأر نإف كلذل .كلت هتيؤر نم لدعي ذخأو .روطتي

 ,551 ۰۲۹۲ نيب ام يأ هتايح رخاوأ يف تاقبطلا فلأ زتعملا نبا نأ ىلإ تاقبطلا باتكل

 نم برتقيو ةهاجو هيف يأر  "يجافخ معنملا دبع دمحم روتكدلا هيلع قفاو ام وهو

 ,نيثدحملا رعش هاجت هيأر نع عيدبلا باتك دعب عجر زتعملا نبا نأ حجرأ ذإ ٠ باوصلا

 ىلعو ءرعشلا اذه ةميقو مهنساحم حضوي ذخأو .مهراعشأو نيثدحملا ءارعشلا نع بتكف

 :عيدبلا يف طرفأ مامت ابأ نأو ةميدق تناك عيدبلا تايادب نأ ىري ناك هنأ نم مغرلا

 يبأ رعشو .نيثدحملا رعش ةميق ركني نم ىلع هتلمح دتشت لب ةيادبلا كلت عباتي ال هدجن

 يبارعألا نبا ىلع قلع نيح . زتعملا نبا نع يلوصلا هاور اميف كلذ حضتي ؛ةصاخ مامت

 يبارعألا نبا لاقف ءليذه ءارعش ضعبل هنأ ىلع مامت يبأل رعش هيلع ءىرق امدنع

 ءاهنم نسحأب تعمس ام :لاق ؟يه ةنسحأ :تلق مث «هل اهتبتكف .هذه يل بتكا :ئراقلل

 ىلع ءزتعملا نبا هللا دبع قيلعت يلوصلا لقني مث ."قّرخ قّرخ :لاقف .مامت يبأل اهنإ :تلق

 هنأل .حيقلا طرفم ءاملعلا نم لعفلا اذهو :هللا دبع لاق" :لوقيف اذه يبارعألا نبا لعف

 : ”١ ص . ءارعشلا تاقيط : رظنا )۱(

۹۷ 



 عيفرلا نم .ةدئافلا ذخؤت نأو E وأ اودع نسحم ناسحإ عفدي الأ بجي

 .!!ءعيضولاو

 اهل حاترت يتلا راعشألا هذه لثم باع نمو :سابعلا وبأ لاق" :هلوق هنع لقنو

 نم ْضغ هنإف « ناهذألا اهب ذحشتو ءعامسألا اهيلإ يغصتو «سوفنلا اهب لذجتو «بولقلا

 ليق ام دشأ نم اذه '"دوبعم هلإ ىوهلا : لاق مث «هرايتخاو «هتفرعم ىلع نعطو «هسفن

 هبتك ام ضقني كلذب وهو ءزتعملا نبا نم ردصي .مامت يبأ رعشو نيثدحملا فاصنإ يف

 تبهذ ام حجري صنلا اذه .نيثدحملا رعش هاجت هيأر ريغت ىلع ليلد اذهو .عيدبلا يف

 لوألا هباتك نأو ءءارعشلا تاقبط هباتكو «عيدبلا هباتك نيب ينمز قراف دوجو نم هيلإ

 انل حجريف تاقبطلا باتك امأ «ميدقلا راصنأل ةذملتلا ةايحب قصلأو ءةباتكلا يف قبسأ

 يف ةينف صئاصخ ىلإ رعشلا مييقت يف عوجرلاو .ميدقلا ةقبر نم زتعملا نبا ررحت

 .ةيقالخأ الو ةينيد ال رعشلا

 هباتکب اغلاب ءارثإ يدقنلا ينفلا هاجتالا ىرثأ دقف (ه777ت) رفعج نب ةمادق امأ

 وهو ؛ليج دعب ًاليج داقنلا هدعب نم هلقانتو قافآلا رعشلل هفيرعت قبط ذإ ."رعشلا دقن"

 تافيرعتلا رثكأ نم فيرعتلا اذه ادغ دقف . ىنعم ىلع لدي ىفقم نوزوم لوق' :هلوق

 .© ةصصختملا دقنلا بتك يف ًانارود

 اهيلع ليلدتلاو ليصفتلاب فيرعتلا اذه ناكرأ اذه هباتك يف ةمادق لوانت مث

 . داقنلا لاوقأو ةيرعشلا دهاوشلاب

 الو .ديجلا رعشلل امهنم لك تافصو ظافلألاو ةيرعشلا يناعملا يف لوقلا بهسأو

 فينصتل لصفلا اذه صصخ ذإ .باتكلا اذه اياضق نم ءيش يف ضوخأ نأ ديرأ

 .ينفلا هاجتالا ءارثإ يف اهب اومهسأ يتلا مهلامعأ مهأ نايبو ينفلا هاجتالا يوذ داقنلا

 )١( ص . يلوصلل  مامت يبأ رابخأ ١7١ .

 ) )۳ص ۱۹۹۸ ءارهزلا « يضار ميكحلا دبع .د « برعلا دنع ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب : رظنا ١٠١9 .

۹۸ 



 ءارعشلا نع ةهبشلا دريل ”يرتحبلا رابخأ"و 'مامت يبأ رابخأ" هيباتك يلوصلا فلأو

 نعط ببس نأ للعيو .ةاورلاو نييوغللا ضعب لبق نم مهرعش ضفر ءاج نيذلا نيثدحملا

 امنإو ءرعشلا يف هنم ريصقت وأ ةينفلا هتدوج مدع نم ىتأتي ال مامت يبأ رعش يف ءالؤه

 ضعب نع يكح ام امأ ' : لوقي .ةماع نيثدحملا رعشو ةصاخ رعاشلا اذه رعشب مهلهجل

 :مهتياور اهل ترثكو .مهل تللذ دق لئاوألا راعشأ نأل «هبيعو هرعش بانتجا يف ءاملعلا

 يف مهريغ ليبس نيكلاس اهنوءرقي مهف ءاهيناعم اوضارو .مهل اهوشام دق ةمئأ اودجوو

 :مهتاورك ةاور الو .مهتمئأك ةمئأ راشب دهع ذم نيثدحملا رعش يف اودجي ملو ءاهريسافت

 .هيف اورصقو .هب موقيو هطبضي ناك ام اوفرعي ملو «مهطئارش مهيف عمتجت نيذلا

 .0) " هوداعف هولهجف

 كلذ نأ ىريو .نيثدحملا رعش ةاورلاو نييوفللا ضفر رس ىلع هيدي يلوصلا عضي

 زربأ نم لعلو «هوداعو هولهجف هجمانمل مهتفرعم مدعو .رعشلا اذهب مهلهج ىلإ عجري

 يف ءرعشلاو نيدلا نيب لصفلا يف هيأر هدنع ينفلا هاجتالا اذه زربت يتلا هفقاوم

 هيلع موق ىعدا دقو" :يلوصلا لوق يف مامت وبأ اهب مهتا يتلا ةمهتلا نع عافدلا ضرعم

 ارفك نأ ٌتننظ امو «هنسح حيبقتو هرعش ىلع نعطلل ًاببس كلذ اولعجو «هوققح لب رفكلا
 ."هيف ديزي ًاناميإ نأ الو .رعش نم صقني

 رم نعل ءارمتسلا نم اورغأل الا لاح ىلع ناكاولو لوف ةيضقلا نايف ماو
 بتر كلذب تصقن امو .ةنيبو رارقإب ءافلخلا هلتق نمم .ءرمألا حضاو .رفكلا حيحص وه

 .مهرفكب اوقشو ,مهسفنأ يف مه اوصقن امنإو اهتدوج تبهذ الو .مهراعشأ

 أرما «سانلا رعشأ مهنأ ىلع ءاملعلا عمجأ نيذلا ءةعبرألا ءالؤه رض ام كلذكو

 يف مهرض امنإو .مهرعش يف مهرفك .ىشعألاو ًاريهزو ينايبذلا ةغبانلاو سيقلا

 امهناميإب هيلع اهمدقي نم دنع لطخألا نامدقتي قدزرفلاو ًاريرج انيأر الو «مهسفنأ

 )١( ص . مامت يبا رابخأ ١4 .

۹۹ 



 نالا مان وهو ءاملعلا نم قلخ امهدلع لظقلالا مارق كو يهشلاب امهم قت اار رك

 .(') " ةدحاو ةقيط

 الو هرعشو رعاشلا ميدقت يف ةينفلا ةدوجلا دامتعاب يلوصلا نم تاحيرصت هذه

 ةيلهاجلا ءارعشل ءاملعلا ميدقتب كلذ ىلع لدتسيو .هرفك وأ هناميإل كلذ يف لخد

 ريرج ميدقت نكي ملو «قدزرفلاو ريرج ىلع ءاملعلا ضعب دنع لطخألا ميدقت وأ ءةعبرألا

 هلاق ام لاجملا اذه يف ىسنن الو .امهرعش ةدوجل امنإو امهناميإلو هرفكل هيلع قدزرفلاو

 ريخلا باب يف هتلخدأ اذإ رعشلا قيرط" نأب  نييوفللا نم ناك نإو  ًاميدق يعمصألا
 ىف هرعش لخد املف .مالسإلاو ةيلهاجلا يف الع ناك تباث نب ناسح نأ ىرت الأ نال

 .هرعش نال - مهريغو مهيلع هللا ناوضر رفعجو ةزمحو للك يبنلا يثارم نم  ريخلا باب

 تافص نم ةغبانلاو ريهزو سيقلا ئرما لثم لوحفلا رعش قيرط وه رعشلا قيرطو

 ."7"نال ريخلا باب يف هتلخدأ اذإف  ءاسنلاب بيبشتلاو حيدملاو ءاجهلاو لحّرلاو رايدلا

 ,يقالخألا هاجتالا اودفر نيذلا نييوغللا نع ثيدحلا يف اهنم اندفأ دق ةلوقملا هذه

 اهرود نإف ريسفتلا ناك اّيأو ءأصاخ ًافقومو ةصاخ ةلاح اهل نأب نيسرادلا ضعب اهرّسف

 قالخألاو نيدلا نيب لصفلا يف داقنلل بابلا حتفو «ينفلا هاجتالا ةيمنت يف ناك  اضيأ -

 . اهرهاظ ىلع ءامدقلا اهمهف ثيح .ىرخأ ةهج نم دقنلاو رعشلا نيبو ءةهج نم

 اهماقأ يتلا "ةنزاوملا" هباتكب ينفلا دقنلا يف ًازراب ًاماهسإ مهسأ دقف يدمآلا امأ

 ةيقالخألا ةركفلا ىقبتو ,ينفلا هاجتالا دمتعي اذه هباتك يفو «مامت يبأو يرتحبلا نيب

 ارعا نعشلا ىف اعلا فج ثيح وج الا دحأ نييفق دج ىلع مانعا ريك نود ودع

 نم ةنزاوملل هسسأ يذلا هجهنم دّرج اذهلو" .ةيرعشلاو ةيوغللا ةغايصلل ةبسنلاب ًايوناث

 .' "هرظن ىف رعشلا صئاصخ نع ةديعبلا ةيئاغلا تارابتعالا لك

 . ۷۹ ص . حشوملا )۲)

 . ١١8 ص . دقنلا يف يقالخألا هاجتالا (۳)



 لك رعش يف عفو امو .هتالاحإو هتاقرسو امهنم لك نساحمو ئواسم ركذي وهو

 ةحصو فيلأتلا ةحص نأ عضوم نم رثكأ يف ررقي كلذلو .لاثمألاو هيبشتلا نم امهنم

 نسح الإ هب ملعلا لهأ دنع رعشلا سيلو' :لوقي .همئاعد ىوقأ يه رعشلا يف ىناعملا

 ىنعملا دروي نأو ءاهعضاوم يف ظافلألا عضوو «مالكلا رايتخاو .ذخآملا برقو .ىتأتلا

 .” هلثم يف لمعتسملا هيف داتعملا ظفللاب

 ظافلأب ىنعملا ةباصإو ضرفلا كاردإ يه ةغالبلاو .هفلبأ هدنع رعشلا دوجأ نإف

 وأ :ةبيرغ ةمكح وأ ,فيطل ىنعم اذه عم - قفتا نإف' ءةميلس ةلمعتسم ةبذع ةلهس

 ىنغتساو ء«هسفنب مالكلا ماق دقف قفتي مل نإو ؛مالكلا ءاهب يف دئاز كاذف «نسح بدأ

 كلذ يف ةيرحلا هل لب .قدصلاب رعاشلا بلاطي ال يدمآلا نإف مث نمو . " هاوس امع

 دق هنأل ءهب عافتنالا عقوم هعقوي نأ الو ءأقدص هلوق نوكي نأب بلاطي ال رعاشلاو" :لوقي

 ."تقو نود أتقو هل لعجي نأ الو ءررضلا عقوم هعقوي نأ ىلإ دصقي

 وأ هتافتلا مدعو رعشلا دقن يف ةينفلا سيياقملل يدمآلا دامتعا ىلإ عجري هلك اذه

 .ةينيدلا وأ ةيقالخألا سيياقملاب هدادتعا

 ضارغألا عيمج يف مامت يبأو يرتحبلا رعش نيب ةنزاوملا وه يدمآلا باتك عوضومو

 ميدقتو امهنيب لصفلا ةيضق كرتيو ءهئواسمو امهنم لك نساحم ركذو ءةيرعشلا

 :رخآلا ىلع امهدحأ ليضفتب حصفأ تسلف انأ امأ" :لوقي «ئراقلل هريخأت وأ امهدحأ

 بارعإو ةيفاقلاو نزولا يف اتقفتا اذإ امهرعش نم ةديصقو ةديصق نيب نزاوأ ينكلو

 مث ؛ىنعملا كلذ يفو :ةديصقلا كلت يف رعشأ امهيأ :لوقأ مث «ىنعمو ىنعم نيبو ءةيفاقلا

 دخلا امله كلفح ا اإ امهم دج او لكلام اح ىلع عشك ا قدر تنا مكحا

 ءىدرلاو ١ 0

 )١( ةنزاوملا 17/1١ .

 ) )۲قباسلا ١/474 .

 ) )۳قباسلا ٤۲۸/۱ .

 )٤( رقص ديسلا قيقحت . ةنزاوملا ١/5 .



 اياضق حرطي مامت يبأو يرتحبلا راصنأ نم قيرف لك ججحل هضرع لالخ يفو

 "ارعاشلا ىدل ىرعشلا توافتلا ةيضق لثم .كاذ وأ قيرفلا اذه ةنسلأ ىلع ةمهم ةيدقن

 نم لضفأ ملاعلا رعاشلا ناك اذإ امو ؛ملعلاو رعشلا نيب ةقالعلاو ؛عيدبلا عارتخا ةيضقو

 هيأر ركذي نيحلاو نيحلا نيب ناكو ءةيدقنلا تاحمللا نم كلذ ريغو «ملاعلا ريغ رعاشلا

 يف مامت يبأو يرتحبلا رعش لوح همدق يذلا فيصوتلا نإ لب .كلت وأ ةيضقلا كلت يف

 هتدهاش نم رثكأ تدجو' :لوقي ثيح ةمهم ةيدقن تاحيرصت نمضتي هتنزاوم ةيادب

 ءهلاثمأ دّيج هدّيجب قلعتي ال مامت يبأ رعش نأ نومعزي نيرخأتملا راعشألا ةاور نم هتيأرو

 يرتحبلا ديبع نب ديلولا رعش نأو ءهباشتي ال ًافلتخم ناك اذهلف ؛لوذرم حورطم ةّيدرو

 راص اذهلو .حورطم الو يدر الو فاسفس هيف سيل . ةجابيدلا نسح «كبسلا حيحص

 اوقفتي ملو ءامهعئادبو امهديج ةرثكو ءامهيرعش ةرازغل امهنيب اولضاف مهتدجوو

 .() " رعشأ امهيأ ىلع

 لصفي مث «يرتحبلاو مامن يبأ رعش يف يدقنلا ىدمألا ىأر لثمي اذه نأ حجرأو

 :لوقيف ًاحوضو هديزيو يأرلا اذه

 عضوو «صلختلا نسحو «ظفللا ةوالح ىلإ هبسنو «يرتحبلا لضف نَّم ليمل كلذو"

 باتكلا مهو «يناعملا فاشكناو ىتأملا برقو ءةرابعلا ةحصو ءهعضاوم يف مالكلا

 .ةغالبلا لهأو «نوعوبطملا ءارعشلاو بارعألاو

 امم هدروي ام ةرثكو ءاهتقدو يناعملا ضومغ ىلإ هبسنو مامت ابأ لضف نم ليمو
 ةعنصلا باحصأ ءارعشلاو يناعملا لهأ ءالؤهو جارختساو حرشو طابنتسا ىلإ جاتحي

 ءةهقبط امهلعج دق سانلا نم ريثك ناك نإو .مالكلا يفسلفو قيقدتلا ىلإ ليمي نمو

 ىلعو «عوبطم .رعشلا يبارعأ يرتحبلا نأل نافلتخمل امهنإو ءامهنيب ةاواسملا ىلإ بهذو

 )١( .قياسلا ١١/١.

 )١( ةنزاوملا ١/”.



 ظافلألا هركتسمو ديقعتلا بنجتي ناكو .فورعملا رعشلا دومع قراف امو ءلئاوألا بهذم

 .يناعملاو ظافلألا هركتسيو ءةعنص بحاص .فلكتلا ديدش مامت ابأ نألو ءمالكلا يشحوو

 يناعملاو ءةديعبلا تاراعتسالا نم هيف امل .مهتقيرط ىلع الو .لئاوألا رعش هبشي ال هرعشو

 .'"هبشأو قحأ هوذح اذح نمو ديلولا نب ملسم زيح يف نوكي نأب وهف «ةدلؤملا

 عاستاب ديدجلا يفاقثلا روطتلا لظ يف رعاشللو رهشلل يدقنلا موهفملا عستاو

 ربت نجح نلف :ةديدحجلا:فورلكلا هذه لطيف ادغو: اهعونقو ةقاقتلا هذه عقاد

 ." ملاعلا ريغ رعاشلا نم لضفأ ملاعلا رعاشلا" - ةنزاوملا

 قوسيو «يرتحبلا لضف يف رخآلاو ءمامت يبأ لضف يف امهدحأ نيلصف دقعي مث

 تدجو' :مامت يبأ لضف يف هركذ اممف .رخآلا ىلع امهدحأل هليضفت يف قيرف لك ججح

 ابأ نوعفدي ال :هفلكتُم نود رعشلا عوبطم مدقي نمو «يرتحبلا باحصأ نم ةفصنلا لهأ

 ." ... اهل طابتتسالاو ءاهيف بارغإلاو عادبإلاو . اهقيقدو يناعملا فيطل نع مامت

 يذلا ءيشلا هل اوملس دقف اذكه اذه ناك اذإو" :لوقيف هذه مهتلوقم ىلع قلعي مث

 ."! "يناعملا فيطل وهو .مهتبلطو ءارعشلا ةلاض وه

 .ةديجلا ةغايصلا نع نولزانتي ال هلضف نع ثيدحلا عقاو نم يرتحبلا راصنأ نكل

 .ةغايصلاب قلعتت هيف ةداجإلا نأو ,ةعانص رعشلا نأ تبثت ةديدع ًالاوقأ درويو

 .يناعملا فيطل يف ءامدقلا قبس ىلع ةلثمأ قوسيو

 نع يرتحبلا نوعفدي ال مامت يبأ باحصأ رثكأ تدجوو :يرتحبلا لضف نع لوقيو

 ملسأو اذخأم برقأ هنأو ءءاملا ةرشكو :ةجابيدلا نسحو .فصرلا ةدوجو .ظفللا ولح

 )١( ةنزاوملا ١/4 .

 ) )۲قياسلا ١ .

  (۳)ةنراوملا ١/5



 لهأ دنع رعشلا سيلو ' :ديجلا رعشلا تافص يف هيأر ركذيف ثيدحلا عباتي مث

 ءاهعضاوم يف ظافلألا عضوو «مالكلا رايتخاو ءذخأملا برقو «يتأتلا نسح الإ هب ملعلا

 ةف داتعلا ةظفللاو ىلا دروت نأ

 هاجتالا ةيمنت يف يدمألا رود رهظ «يرتحبلاو مامت يبأ لوح ةيدقنلا ميهافملا هذهب

 .دقنلا يف ينفلا

 هاجتالا اورصان نيذلا عبارلا نرقلا داقن رهشأ نم دعي دقان يدمألا دعب ءيجيو

 يبنتملا نيب ةطاسولا هباتك يف يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلا وهو .ينفلا

 عون روهظل ًاببس ناك يبنتملا روهظ نأ وه باتكلا اذهل يضاقلا فيلأت ببسو ."هموصخو
 لوقي امك سانلا لغشو ايندلا ألمف يبنتملا رهظ دقف "ءءابدألا نيب ةيدقنلا ةموصخلا نم

 .هضارغأ ديدحت يف ةلصاوتملا نامزألا اوعطقو هرعش يف ءابدألا مصتخاو «قيشر نبا

 نب بحاصلا هرعش نم اوضغ نيذلا نم ناكو .ءقيرف هنأش نم ضغو ؛قيرف هل بصعتو

 ىلإ يضاقلا عفد امم ,"!يبنتملا ئواسم نع فشكلا :اهامس ةلاسر هيف فلأو دابع

 اصتخم ةطاسولا باتك سيلو .يبنتملا دض بصعتلا اذه ٌدرل "ةطاسولا" هباتك فيلأت

 ءهرصع يف تفرع يتلا ةيبدألا لوصألل ضرع هنإ لب ءهناونع نم مهفي امك يبنتملا رعشب

 فة اا ءلالا عهأل اهضوفو اشقاتمو اللحم قيقدحللاو ءامدقلا راع قطونفتو

 .ءارعشلاو رعشلا ىلع اهرثأو ةئيبلل ضرعتو ءةقرسلاو ذخألاو يناعملاو ظافلألا

 يف مهءاطخأو ءءامدقلا ءارعشلا بياعم اذه هباتك يف يناجرجلا يضاقلا ذختا

 هنأو رعشلا ةمهم حضوي ذخأ مث ؛:هرعشو بيطلا يبأ نع عافدلل الخدم ةغللاو ريوصتلا

 : لوقي .هرعش داسف ةرورضلاب ينعي ال رعاشلا ةديقع داسف نأو .ةيقالخأ ةوعد سيل

 فعض ىلع لدت اهدجو تايبأل هرعش نم ضغيو .بيطلا ابأ صقني نمم بجعلاو'

 :هلوقك بهذملا داسفو .ةديقعلا

 )١( ةنزاوملا ١/477.

 ) )۲ج« ب ص , 19717. يبلحلا ىسيع . يواجبلا دمحم يلع « لضفلا وبأ دمحم « ةطاسولا باتك قيقحت ةمدقم رظنا .
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 ""ديحوتلا نم ىلحأ هيف نه تاقشر صمق نم نفشرتب

 : هلوقب قلعي مث سانلا ضعب اهيف هذخآ تايبأ ةدع قوسيو

 بجا رغ لار ا اس دا علا هوس اكو دلا لع اعاعا ولف

 مهالوأ ناكلو ,تاقبطلا تدع اذإ هركذ فذحيو نيواودلا نم ساون يبأ مسا ىحمي نأ

 نباو ريهز نب بعك نوكي نأ بجولو .رفكلاب هيلع ةمألا دهشت نمو ةيلهاجلا لهأ كلذب

 ءاكبو أسرخ أمكُب هباحصأ نم باعو ويك هللا لوسر لوانت نمم امهبارضأو يرعيزلا

 يف حيرص صن اذه . 'رعشلا نع لزعمب نيدلاو . نانيابتم نيرمألا نكلو «نيمحفم

 رايعملل دعي مل" :ثيح ءارعشلا وأ رعشلا ىلع مكحلا دنع ةيقالخألا ريياعملاو نيدلا لزع

 يناجرجلا دنع يقالخألا رايعملل حارطالا اذهو ءرعشلا ىلع مكحلا يف رود يقالخألا

 ءيبتتملا رعش ىلع داقنلا لماحت مامأ اشن يذلا يوقلا لعفلا درل ةيمتح ةجيتن الإ وه ام

 ىلع ىعن دقو .") "ينيدلا روظنملا نم يبنتملا ةيرعاش يف اونعط نيذلا كئلوأ ةصاخ

 نم رثكأ امو" :هصاقتناو ثدحملا رعشلل مهكرتو «ميدقلا ىلإ مهليم ةاورلاو ةغللا راصنأ

 مهدحأ نإف «نيرخأتملا بيعب جهلي نم «ةاورلا ةلج نمو ةغللا ظافح نم عمستو ىرت

 هرصع ضعب ىلإ بسن اذإف «هراتخيو هنم بجعيو «هديجتسيو هنسحتسيف تيبلا دشني

 اره لقا ذامحم نوهأ تاحقا كلت: قارور فلوق: ىطقنو ةف بدك اهر ارو

 .(7 "دلومل ناسحإلاب رارقإلاو ,ثدحمل ةليضف ميلست نم

 ةوسكلا يف ةّيزملا لعجو «يناعملا ةقرس يف هحماستو .تاقرسلا يف يضاقلا مالك

 . ّينفلا فقوملل هينبت ىلع ديكأتلا ديزي ةيظفللا

 دقنلا لاجم يف دوهج هل تناك دقف (ه۳۸۸ ت) يمتاحلا نسحلا نب دمحم امأ

 نيبو لوصألا عضوو دعاوقلا ريرقت نيب حوارتت ةتوافتم دقنلا يف هراثآ تءاج دقو ينفلا

 . 59 ص . ةطاسولا )١(

 . هقلخ همالك لق نم وهو ‹ ىكب عمج : ءاكبلاو ‹ ٦٤ ص . قباسلا (۲)

 . ٠١١۱۲۰ ص سيرم نب دمحم . دقنلا يف يقالخألا هاجتالا (۳)

 . ٠٠ ص ةطاسولا )٤)



 داقنلا نيب ًادرفتم يمتاحلا ودبي نيفرطلا الك يفو ,تاطقسلا بقعت يف ةرئاثلا ةدحلا

 ." مهدعب نمو هورصاعم هيف هيراجي ال وحن ىلع .دهاوشلا رفوتو ظفحلا ةرثكب

 هيأر حضوي ىضم امنإو دقنلا يف ينيدلا رايعملا ةيضقب يمتاحلا نتعي مل

 يفو ةراعتسالا يفو , رعشلا دودح يف هيأر ' رهظأف . يبدألا دقنلا اياضق نم هفقومو

 ىدل ةركتبملا يناعملا نيب (ةنزاوملا وأ ) ةلضافملا يفو ةقرسلا يفو يرعشلا ىنبملا بويع

 يمتاحلا عالطا ىدم ىلع كلذ لدو '"ىرخأ ةيحان نم نييئاطلاو ةيحان نم يبتتملا

 :ةمرعلا ها وشلاب اهتنواقمو:نهاوشلا فخ ىافةةودقو

 ىلإ رشي ملو «يناعملا لوادتو ةقرسلا ساسأ ىلع يبنتملل هدقن ماقأ يمتاحلاف

 نم هريغ دنع ةيضقلا هذه لثمل ضرعتي مل هنأ امك ءهنيد وأ هتديقع يف نعطلا ةيضق

 نأ لكم نوار ءانمدقلا اعشاب مهتم ر مة اا نارا ىك ةءارمشلا

 اذهو ."! ءيش ىلع ظفحت نود مهريغو «قدزرفلاو .ةعيبر يبأ نب رمعو ءراشبو «ساون

 .ينفلا هاجتالا عابتأ ىلإ همضت يتلا لئالدلا نم

 ناويد"و "نيتعانصلا" هيباتكب ينفلا دقنلا لاجم يف يركسعلا لاله وبأ مهسأو
 هباتك يف وهو .هضارغأو رعشلا يناعم ىلع ةبوبم ةيرعش تاراتخم ريخألا اذهو "يناعملا

 اديج ًابيوبت اهبيوبتو اهميظنت داعأو هيلع نيقباسلا تاباتك نم دافأ دق نيتعانصلا
 .ظح احلا هتك ان ةا

 ةينفلا ةيحانلا نم رعشلا ىلع مكحلل لاله يبأ دييأت ةرثانتم عضاوم يف رهظ دقو

 ,ةثاثفلاو رعقتلا نع دعبلاو ةغايصلا ىلإ عجري هدنع ةدوجلا درم ذإ ءةيقالخألا ال

 مهبتسي الو «هانعم قلفني ال ءًالّهَنس الّْزَج نوكي ام مالكلا دوجأو :هلوق يف كلذ رهظيو

 نم ًايراع ةثاثغلا نم ًائيرب نوكيو ءًارعقتم ًارّعوتمو .ًاهركتسم ًادودكم نوكي الو .هازغم

 . 519 ص . قباسلا (۲)
 / ه١۸١٠٠١ توريب ‹ رداص راد« مجن فسوي دمحم قيقحت . يبنتملا بيطلا يبأ تاقرس ركذ يف ةحض ذوملا ةلاسرلا : رظنا )۳(

 . اهریغو ۱ ٠ 1١ ص لاتملا ليبس ىلعو ھا ٥
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 ىنعم لجأ ىلع ىوتحا ولو ءادودرم ناك اثر هضرعمو .ًاثُع هظفل ناك اذإ مالكلاو .ةثاثرلا

 :هلوقك ءهلضفأو هعفرأو هلينأو

 هتمقن فيس انيلع لس كش ا انقلاخ طنُس يف مكانعطأ امل

 : رخآلا لوقو

 نودلاب شيعلا يق اوضر مهارأ امو اوعنق دق نيدلا ىندأب الاجر ىرأ

 نيدلا نع مهايندب كولملا ىنغت سا امك كولملا ايند نع نيدلاب نغتساف

 ."7 ليلج لضاف ليبن  ىرت امك  هانعمو ءراتخملا ةلمج يف اذه لخدي ال

 رعشلا ةياغ يه تسيل رعشلا يف ةيقالخألا ةميقلا نأ لاله يبأ مالك نم حضتي

 . اهيلإ راشأ يتلا ةغايصلا ةدوج وه راتخملا رعشلا يف رادملا لب ءاهلجأ نم راتخي ىتح

 ىلع ىنب دق" رعشلا رثكأ نأ ىريو ,يعقاولا قدصلاب رعاشلا بلاطي ال هدجن كلذك
 ظافلألاو تاداعلا نع ةجراخلا توعنلا وأ ةعنتمملا تافصلا نم ةلاحتسالاو بذكلا

 يلهاجلا رعشلا اميس ال . ناتهبلا لوقو ءروزلا ةداهشو «تانصحملا فذق نم ةبذاكلا

 وه اذه « ىنعملا ةدوجو ءظفللا نسح الإ هنم داري سيلو .هلحفأو رعشلا ىوقأ وه يذلا

 .'" هيف هركذ ىرج امم هريغو بذكلا لامعتسا غوس يذلا

 رعاشلا ةبلاطم مدعو رعشلا يف ينفلا قدصلا ديكأت ةيضق لاله وبأ عباتيو

 بذكي نالف :ةفسالفلا ضعبل ليق" :ةفسالفلا ضعب نع هلقنب كلذو ءيعقاولا قدصلاب
 .""ءايبنألا نم داري قدصلاو ءمالكلا نسح رعاشلا نم داري :لاقف «هرعش يف

 ةبلاطم نيح يف «ينفلا دقنلا اياضق نم رعشلا يف ينفلا قدصلا ىلع ديكأتلاو

 .ةيقالخألا ميقلا ميكحت اهيف يوطني يعقاولا قدصلاب رعاشلا

 )١( ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم «يواجبلا دمحم ىلع قيقحت « يركسعلا لهس نب هللا دبع نب نسحلا لاله يبأل نيتعانصلا باتك ‹

 ص يبلحلا يبابلا ىسيع ۷۳ . ١

 . ٠٤۳١۱٤۲ ص .قيباسلا (۲)

 . ١ 47 ص . نيتعانصلا (۳)



 ةيمكحلا يناعملا سيلو رعشلا يف ةغايصلا ةدوج ىلع ًادكؤم رخآ عضوم يف لوقيو

aE CS E Oo 
 ةدوجو فيلأتلا نسح نم دارملا حرشي مث .""بيكرت ةدوجو فيلأت نسح ىلإ جاتحت

 ."!بيكرتلا

 يبأ ليم حوضوب كردي 'نيتعانصلا" لاله يبأ باتك ئراق نأ اذه نم صلخنو

 ريغ ل ا اصلا ىلإ مجرد ىرحشلا كسلا نصا نا ىلإ لام
 ىف ,.(ه557 ت) عيكو نب نسحلا .ءرمخلاو رهزلا رعاش ينفلا دقنلا دمتعا نممو

 مييقت يف ةيقالخألا تارابتعالل الاب قلي مل ذإ ."هنم قورسملاو قراسلل فصنملا" هباتك

 زتعملا نباو ساون يبأ يتيب ىلع هقيلعت لالخ نم ًاديج اذه رهظيو . هرعش وأ رعاشلا

 امو نعال ن اورد قدسلا ل نورا ىا اا فيجب وم
 وره ر لظابلا نوتفي ىف ىعشلاو :ككضولا ن ةا ن لوا مخ دال

E E E E RT E 
 نوط بلت ا ىلإ راض د رر ا ليف ودا نويعلا ربثك
 ام تحض و ةيهاق لقف قدامخلا طلا لمم او: ةكاقحلا

 ناسح رعش نع ةميدقلا يعمصألا ةلوقم ىلع دمتعي عيكو نبا نأ انه ظحالملا

 يذلا عيكو نبا لثم دقان ىلع بيرغب سيل يأرلا اذه نأ امك كلذ ىلع ًاليلد اهذختيو

 . قياسلا رظنا (۲)

 راق ةعماج تاروشنم . سيردا نب ةفيلخ رمع قيقحت . عيكو نب يلع نب نسحلا دمحم يبأل ‹ هنم قورسملاو قراسلل فصنملا (۳)
 . ۱۲۸/۱-۱۲۹ يزافنب  سنوب



 تلاتلا لصملا

 رىشلاةھام

 نيهاجتالا با حطصأدنع

 (يتفلاو يقال خألا)





 هاجتالا باحصأ و يقالخألا فقوملا باحصأ تالواحم لصفلا اذه يف دصرن

 .ةيقالخألا ةعزنلا باحصأ تالواحمب أدبنو ءهملاعمل دح عضوو رعشلا فيرعت يف ينفلا

 : نييقالخألا دنع رعشلاّدح : الو

 نييوفللا دنع ةصاخبو يدقنلا مهماهسإ ةعيبط يف ةيقالخألا ةعزنلا داقن توافت

 سسألا عضوو ةفللا عمج يهو ةيوفل مهتياغو ؛:ةصلاخ ةيوغل مهتفاقث تناك ذإ .مهنم

 اا ماكس اح ع نجلا نأ تر اعد مك نمو هيلع موقت لا دغا قلا

 موهفم نأ ىلإ ريشأ يننأ امك ءرعهشلا موهفم ضعب نع ْىبتت ةرثانتم حمالم يه امنإو

 نع ثيدحلا هعضوم اذهف «.يقالخأ فقوم نع مني ام ةرورضلاب لمحي ال مهيدل رعشلا

 ديدحتو ثحبلا ملاعم بيرقت ةيغب مهدنع رعشلا موهفم لواتتن اننكل ,رعشلا ةفيظو

 عيمج يف نويقالخأ داقن يبرعلا دقنلا يف انيدل دجوي ال هنأ ىلإ ريشأ امك .تاهاجتالا

 ىلع يوطنت يتلا تاحمللا ضعب مهيدل زربت تناك امنإو ءطخلا لوط لع ةيدقنلا مهلاوقأ

 .فقاوملا ضعب يف ةيقالخأ ةعزن

 ام وه ديجلا رعشلا ديدحت يف ةحضاولا ةيدقنلا تاراشإلا نم انلباقي ام لوأ لعلو
 الو :مالكلا نيب لظاعي ال ناك ' :ريهز رعش فصي وهو ةت باطخلا نب رمع نع رثأ

 حدمي الو ' : ىرخأ ةياور يفو ."" لاجرلا يف امب الإ لجرلا حدمي الو .هيشوح عبتتي

 دقو” :ًالئاق ةقباسلا ةف قورافلا ةلوقمل ًاريسفت يدمآلا لقني . "هيف امب الإ لجرلا

 يف هضعب مالكلا ةلخادم :يهو ةلظاعملا ىنعم اوركذو ءرمع لوق نم اذه ملعلا لهأ رّمض

 بيرغلا ظفللا وهو .'مالكلا يشوح ' ىنعم اورسف كلذكو .. ضعبل هضعب بوكرو «ضعب

 :  هلوق ىنعم يف اولاقو .ًانجهتسم درو درو اذإف « اريثك برعلا مالك يف رركتي ال يذلا

 .كولملا هب حدمي امب ةقوسلا حدمي ال هنأ دارأ ' لاجرلا يف امب الإ لجرلا حدمي ال ناكو

 ت ال
 ١/,۹۸ هدمعلا‹ ٦۳/١ لوحفلا تاقبط ۲۱۳/۱ ۰ يدمآلل.ةنزاوملا )١(

 . ةدمعلا بحاص اهاور هنعو‹ ٠۳/١ لوحفلا تاقبط ةياور هذه )۲)

١١١ 



 ةلمحو لاطبألاو كيلاعصلا هب حدمي امب تاعانصلا باحصأو راجتلا حدمي الو

 ."7"حالسلا

 رعشلا ينعي وهو . هدنع ديجلا رعشلا نع ًاأئيش ةقباسلا رمع ةرابع انل فشكت

 : يهو رومأ ةدع هيف رفوتت يذلا

 :ةرايسلا ةلوهس . ىلا

 :بيكرتلا ةسالس لآ

 .ةهركتسملاو ةبيرغلا ظافلألا نع داعتبالا ٣-

 :ظارفالاو.ولقلا نه لاو قديضلا يف

 ذاتسألا ىري كلذلو .ىنعملاو ةغايصلاب لصتي رعشلل يدقن ديدحت لوأ اذه لعلو

 صئاصخ ددحو «يناعملاو ةغايصلل أضرعت دقان لوأ وه" رمع نأ ميهاربإ دمحأ هط

 ."! ةزيمتم لوصأ ىلع دقنلا يف ا مافأ نم لوأ وهو .كلتو هذهل

 يف سيلو ءرعشلا تافص ضعب يف وه ةَ رمع مالك نأ انلاب نع بيغي ال نكلو

 .رعشلل دح عضو

 : لوقي (ه١۷١ ت) دمحأ نب ليلخلا دنع رعشلل موهفم ديدحت ىلع عقن اننكل

 ال امب هل نطفي رعاشلا نأل ؛ارعش يّمسو ءاهزواجي ال تامالعب دّدحملا ضيرقلا :رعشلا'

 .هيناعم نم هريغ هل نطفي

 وه امنإو « كلاس قيرطو « " باس " ىبس :لوقت امك . ديج :يأ ٌرعاش ٌرعش :نولوقيو
۲)" = 03 

 )١( ةنزاوملا ۲۹۳/۱ .

 )*( :توريب  يملعألا ةسسؤم . يئارماسلا ميهاربإ .د , يموزخملا يدهم .د قيقحت , نيعلا باتك ١8 ١ 4ه / ۲١۱/۱۰۵۱۹۸۸ .
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 : هانعم امنإ «تيبملا رعشلا نم هب نوديري ال ءًارعش ٌرعشأ اذكب ترعشو ”:ًاضيأ ركذو

 مهنمو .كيردي ام يأ :كرعشي امو .يملع يأ :يرعش تيل هنمو .هب تملعو .هل تنطف

 .'"هتمهفو هتلقع : يأ « هتّرَعَش : لوقي نم

 نوكي داكيل هنإ ىتح .هدعب ءاج نمل ةدمع دعي رعشلل دح عضو يف ليلخلا مالك

 ذإ ءالوأ ديدحتلا اذه ملاعم نيبن نأ انيلع مث نمو ."ليلخلا ديدحت ىلع ةيشاح مهمالك

 .تامالعب ددحم مالك هنأ ([)

 .تامالعلا هذه زواجي ال (ب)

 .هريغ اهيلإ نطفي اال ناعم ىلإ رعاشلا نطفي (ج)

 هيلع فراعتملا نم ناك هنكل « رعشلل ةددحملا تامالعلا هذه ةيهام ليلخلا حضوي مل

 لوقف اذه نع فشكي . يفقملا نوزوملا مالكلا ىلع رعشلا ةملك نوقلطي مهنأ ًانمض

 «يرعش تيل : مهلوق يف قيقدلا ملعلل مسا :لصألا يف رعشلا" :يناهفصألا بغارلا

 ""هتعانصب صتخملل رعاشلاو «مالكلا نم ىفقملا نوزوملل امسا فراعتلا يف راصو

 .امهتزواجم مدع ديجلا رعشلا طرشو رعشلا ديدحت تامالع نم امه ةيفاقلاو نزولاو

 نطفي ثيحب هيف راكتبالاو يرعشلا ىنعملاب هءانتعا ليلخلا فيرعت نمضتي مث

 نيرصنعلا نم هدنع مهأ وه رصنعلا اذه لعلو .هريغ اهيلإ نطفي ال ناعم ىلإ رعاشلا

 اميف  رخآ عضوم يف ليلخلا دمع نكلو ءهب حرصو ةصاخ ةرابعب مدرقا هنأل نيقباسلا

 .'"رعشب سيل روطشملا نإ ' :لاقف ءرعشلا نم روطشملا جارخإ ىلإ  ثيللا هنع هاور

 انه ."اورفك اهب اوّرَقي مل نإ ةجحب مهيلع نجتحأل" :لاق ةلوقملا هذه هيلع اودر امدنعو

 )١( قباسلا ۲٠١۱/۱ .

 . ٠٠١ ص ۱۹۹۸  ءارهزلا ةبتكم ‹ يضار ميكحلا دبع .د « برعلا دنع ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب رظنا (۲)

 . ٤٥٦ صم ۱۹۹۷ / ه١ 1١4 قشمد . ملقلا راد «يدوواد ناندع ناوفص قيقحت . يناهفصألا بغارلا ‹ نآرقلا ظافلأ تادرفم )5(

 . ۱۸١/۱ تدمعلا )٤(

۱1۲۳ 



 امب ًالدتسم .رعشلا زيح نم زجرلا روطشم جارخإ يف هضراعي نم ريفكتب ليلخلا حولي

 :نزولا اده ىف تارابع نم لك لوسولا نال ىلع ىرخ

 زاج ولو ."”" الك يبنلا ناسل ىلع ىرج ام ًارعش تيبلا فصن ناك ول" :ليلخلا لاق
 ."!ىأرلا اذه ىلع شفخألا هديأو ءرعش هنم ءزجل ليقل رعش تيبلا فصنل لاقي نأ

 امك رعشلل ًاينمض ًاموهفم رعشلا بويع نع نييوغللا ضعب مالك لالخ نم حضتيو

 ,فاحزلا :ةعبرأ رعشلا بويعو" :(ه١۸١) بيبح نب سنوي ةلوقم يف كلذ رهظي

 اطا و فاوقألا و هفاقنفلاو

 دادو ديك ارعش ناك هتف الخ اذإ رسظلا نأ انل فف يوعلا هذه لذه ناه

 ناك :لوقيف «كلذ بابسأ ركذو .ةغبانلا ميدقتل مهضعب ليلعت نم ًاحوضو رعشلا موهفم

 هيف سيل مالك هرعش نأك ءأتيب مهلزجأو مالك قنور مهرثكأو ءرعش ةجابيد مهنسحأ

 ضورعلاو ءانبلا ىلإ جاتحي رعاشلاو .رعاشلا ىلع هنم عسوأ ملكتملا ىلع قطنملاو .فلكت

 .'"مالكلا ريختي قلطم ملكتملاو يفاوقلاو

 دنع رعشلا ىنعم نايب يف مهست ةيدقن تاحلطصم ةدع ىلع قباسلا صنلا يوطني

 ةجابيد تاحلطصملا هذه زربأو :مهنع مالكلا اذه ىور ثيح .مالس نبا لبق لئاوألا

 .يفاوقلا .ضورعلا ءءانبلا ,فلكتلا مدع ؛لزجلا تيبلا «مالكلا قنور ءرعشلا

 نم هيف ام ينعت رعشلا ةجابيد" :قنورلاو ةجابيدلا ريسفت يف ديع ءاجر .د لوقي
 دوصقملا ىوحف ددحت «جاييدلا بوث وهو .هنم راهتسملا ةلالد لعلو .ءاهبو ةماخفو ةدج

 قنور يتأت مث ءريرحلا نم ذختي ىشوم همعان سململا ديج بوث ةجابيدلاو جابيدلاف «هب

 دمتست انه يهو «جابيدلا نم ةاقتسملا ىلوألا ةلالدلا خيسرتل :نايب فطعب هيشأ" مالكلا

 )١( هبارعإو نآرقلا يناعم ١ ؟ / ٠١8 .

 . قياسلا : رظنا (۲)

 . ٠٤ ص ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب رظناو 18/١ ءارعشلا لوحف تاقبط (۳)

 . ٥٦/١ قياسلا (:)

 غ١١



 هئافص ىف قرفرتي يذلا هؤام :فيسلا قئور .فيسلل ةفص وه امم اهنم دوصقلملا

 .'"هئالألو

 حاطصملا رّمسف هنأل ,قباسلا ديع ءاجر .د ريسفتب ًاريثك حلطصملا ةلالد جضتت ال

 ةقباسلا ةلوقملا دعت لاح لك ىلع نكل ."ءاهب ءةماخف .ةدج" ؛:ةمهيم ىرخأ تاحلطصمب

 ةيمهأ ىلع ةقباسلا ةرابعلا يف صنُي ذإ .ديجلا رعشلا ملاعم ديدحت قيرط يف ًاملعم

 هيلإ نطفي ال ام ىلإ رعاشلا نطفي ىتح مالكلا ريخت مث ءرعشلا ءانبل يفاوقلاو ضورعلا

 يظفللا ديقعتلا نع ًاديعب ظفللا لهس هنوك ىلإ ةفاضإلاب ؛ليلخلا ريبعت دح ىلع هريغ
 .ةيشوحلا ظافلألاو

 مدقي مل هنكل نيواودلل هحرشو .رعشلا ةياورب هتيانع نم مغرلا ىلعف يعمصألا امأ

 ؛لحف ريغو لحف ءارعشلل هميسقت وه هنم انيلإ لصو ام .رعشلل ًاحضاو ًاموهفم انل

 ئرما لثم «لوحفلا رعش قيرط وه رعشلا قيرطو :هيفو روهشملا هصن يف اذه رهظيو

 ءاسنلاب بيبشتلاو حيدملاو .ءاجهلاو لحرلاو رايدلا تافص نم ةغبانلاو ءريهزو .سيقلا

 ."!"نال ريخلا باب يف هتلخدأ اذإف ءراختفالاو بورحلاو ليخلاو رمخلا ةفصو

 فيضي هدجن نوقباسلا نويوغللا اهيلإ راشأ يتلا ديجلا رعشلا طورش ىلإ ةفاضإلاب

 ةلازجلاو ةوقلاب رعشلا فصتي نأ وهو ءرعش نع ًارعش زيمت يتلا ةلوحفلا حلطصم اهيلإ
 يذلا وه هنأب لحفلل يعمصألا فيرعت نم يناعملا كلت حضتت .قوفتلاو ةلاصألاو درفتلاو

 حمالم نع فشكي مل يعمصألا نكل "'"قاقحلا ىلع لحفلا ةيزمك هريغ ىلع ةيزم هل

 دمحأ ىدجم .د ريبعت دح ىلع وأ هدنع رعشلا موهفم ةفرعم انل ىنستي ىتح ةحضاو

 نع فشكلل ًايليلحت اراطإ ةلوحفلا نم جرختسي نأ ىلإ يعمصألا قفوي مل ' قيضوت
 .'"صنلا ربع اهيلجت يف عبطلا تامس

 س ۲ع ام نوف حم دع هجر رو: عالس نبال هرن نوف ةا باع يف ةف: ةيدقنلا تاصلطصلا ا ردكاوب [1)

 )١(. شماه 57/١ تاقبطلا ققحم نع يوغللا ريسفتلا لقنو ١١5 ص 7
 .78 ص حشوملا (۲)
 . برضيو هيلع لمحيو بكري نأ غلب يتلا لبإلا دالوأ نم يهو هقح عمج : قاقحلاو 55 ص . قباسلا (۳)
 : ١ 57 ص . .١991 باتكلل ةيرصملا ةماعلا ةئيهلا , قيفوت دمحأ يدجم .د ‹ ميدقلا يبرعلا دقنلا يف ينفلا عادبإلا موهفم 5(
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 نأ عاطتسا يذلا .(ه١75 ت) مالس نبا ىلإ انيتأ ام اذإ رثكأ رعشلا دودح حضتتو

 يف اهعمجي نأو رعشلل ةاورلاو نييوغللا تاريسفتو تاليلحتو تاظحالم نم ديفتسي

 ذإ .""ركتباو ددجو اهيلإ فاضأو ءاهتحص نم ققحت نأ دعب مظنم كلس ىف دحاو باتك

 مستيو هلكش ددحتيو ةياورلاو ةغللا نع لالقتسالا ىلإ ليمي هيدي ىلع يبدألا دقنلا أدب

 .صلاخلا قودلا ىلع هدامتعاب

 هدجن يذلا وحنلا ىلع هباتك يف رعشلل حضاو ددحم فيرعت ىلإ مالس نبا دمعي مل

 ىلع - أكرات دسافلا رعشلا تامالع نع هتمدقم يف ثدحت هنكل دعب اميف ةمادق دنع

 ." حيحصلا رعشلا موهفم ددحي نأ بيبل لكل ابحر لاجملا  نيسرادلا دحأ لوق دح

 عوضوم لعتفم عونصم رعشلا يفو :هلوف يهو تاقبطلا ةمدقم يف ءيجت ةلوقملا هذهو

 لثم الو «جرختسي ىنعم الو ءدافتسي بدأ الو .هتييرع يف ةجح الو .هيف ريخ ال ريثك

 ."فرطتسم بيسن الو «بجعم رخف الو «عذقم ءاجه الو «عئار حيدم الو «برضي

 ةضرع لالخ نم مالتس نبا دنع رعشلا موهقم عمالم نعي نع فشكت ةرقفلا هذه

 رعشلا نايب ةلمك ةرقفلا هذه دعب ءالس نبا اخ مثا. دسانقلا رعشلل ةيبلسلا افصل

 :دساملا

 لا ىلوم قاحسإ نب دمحم .هنم ءاثغ لك لمحو هنجهو رعشلا دسفأ نمم ناكو'

 مل نيدلا لاضيرلا اراعا ريسلا ىف يتك»..ريسلاب سانلا ءاملع نم ناكو ةفرخم

 ,دومتو داع ىلإ كلذ زواج مث ءلاجرلا نع الضف ءاسنلل ًاراعشأو .طق ًارعش اولوقي

 لالخ نم ."”فاوقب دوقعم فلؤم مالك وه امنإ .رعشب سيلو .ةريثك ًاراعشأ مهل بتكف
 فرعا ديباقلا واه ادر اق داغ رعبا هلام كم هدفت ناس نتا ضن

 ه 5, ص . ١9/87 فراعملا راد« يسرملا ينيسحلا دمحم .د . يبرعلا دقتلا يف رعشلا موهفم )1(

 ريوتكأ , ۲ ع۲۰ جم« تيوكلا ركفلا ملاع ةلجم . نوميم كلسم . يحمجلا مالس نيا دنع رعشلا موهفمل يئارجإلا ليصأتلا (۲)
 . ۱۳۹ ص۱

 . 8/١ لوحفلا تاقبط (*)

١١1 



 مرعشلا اموقم مرعشلا دساصم

 سحيم

 بدأ هنم ذا هه سه ن مح و ا ل ا ا ك بدأ الو سيك

e^ 

 O بر ضي لم بر ضر لكم الو.

 عح ڈار حيد م حار عج لني ف اوب ےگ

 عدق م ءاطحعهس عدمه ءا جھ الو >

 رور و بجسم مرج والو. حح

 ےک فرطتس م 4ش فرطتس م بيسن الو.

 فاوقب دوقعم فلؤم مالك درجم سيل طقف فاوقب دوقعم فلؤم مالك ٠.

 داعبتسا عم  نوميم كلسم ذاتسألا لعف امك ةيباجيإلا تافصلاب اهايإ نيلباقم لودج
 .رثكأ رمألا حضتيسف رعشلا قيثوتب لصتت يتلا ميهافملا

 ريبعت دح ىلع يباجيإلا ضيقنلا اهلباقم ىلإ يضفي ةيبلسلا تافصلا يف لمأتلا نإ
 ءوه هاري يذلا ديجلا رعشلل مالس نبا دهاوش ضعب ركذن نأ لبقو ءيطشلا ناميلس .د

 هبتك ام سيلو ةريثك ًاراعشأ مهل بتكف " :قاحسإ نبا نع مالس نبا لوق دنع فقوتن
 ."فاوقب دوقعم فلؤم مالك وه امنإ ءرعشب

 مالك :هنأب رعشلل هفيرعت يف ةمادق كلذ دعب اهيلإ ىهتنا يتلا يه ةرابعلا هذه

 يف يواسي  يطشلا .د لوقي امك - فيرعتلا اذه نإف . ىنعم ىلع لدي ىفقم نوزوم

 )١( ص . يئارجإلا ليصأتلا ٠ ١4 .

١١7 



 كلذ ىلإ ةحضاو هتراشإ تناك دفو رکيم تفو يف مالس نبا دنع هتلالد ةيصوصخو

 ةرئادلا عاستا ىلإ هرودب اذه ىذأو .رعشلا موهفم لوح ناهذألاب مئاقلا طالتخالا

 ءالؤه دنع دحلا اذه ناكو قوذتلا باحصأ هيضتري ال دح ىلإ هاوتسم ىندتو .ةيرعشلا

 ضعب مامأ فقوتن نأ انيلع رعشلل مالس نبا مهف ةيقب عبتت ىلإ لقتنن نأ لبقو

 مهف يف ةءاساإلا نال ؛ عذقم ءاجه' ‹ هتييرع يف ةجح : يهو قياسلا موهمملا تاحلطصم

 .هتلالد سشيوشتو دفانلا ىدل موهمملا دأو ىلإ ىدؤي دق تاحلطصملا هذه لثم

 :لاقف ةيافكلا هيف امب هانعم نع ىطشلا . د نابأ دقف لوألا حلطصملا امأ

 .") فرعت يتلا اهدعاوقب ةغللا ليصأتل ةليسو يأ .ءطقف يوغل

 تايوتسمو ءانبلاو تافالعلا موهفم ىلإ اذه زواجتي هنكلو ..ةيوحن تاقالع وأ ًاظافلأ

 دوصقملا وه ىوتسملا اذه نأ ىرأو ..هيوبيس اهسملت امك امامت «كاردإلاو مهفلاو ريبعتلا

 .ةياغلاو ةياهنلا هدعنو لوألا دحلا دنع فقن نأ ةجاذسلا نمف .مالس نبا ةراشإ يف

 ريع ةروتبم تءاج هتراشإ تناك نإو ءرعشلا ةغل سملت يف هيوبيس جهنم نيبو مالس نبا

 .ةلاد

 . ١ 75 ص ۰۱۹۸۷ ليربا ١١ ع۱۸ جم . تيوكلا . ركفلا ملاع ةلجم , يطشلا ناميلس .د « ءارعشلا لوحف تاقبط ةمدقم يف ةءارق )١(

 . ١ 717 ص . ءارعشلا لوحف تاقبط ةمدقم يف دءارق )۲(

 . ٠٤٠١ ص نوميم كلسم . ىئارجإلا ليصأتلا رظنا )۳(

 . ١ 154 ص  ءارعشلا لوحف تاقبط ةمدقم يف ةءارق )٤)

۱۱۸ 



 بح نو نينوي نع داعت ةةلسولا رده نك ءدقم ءاجم رهو ىئاكلا حلطسلا انآ

 ةرورضلاب وهو !'!مهدنع عاذفإلا وهو ءليضفتلاب ءاجهلا ءاجهلا دشأ" :لاق امدنع

 كايإ' :ةئيطحلل لاق امدنع ةر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ريسفت نم ذوخأم

 نم لضفأ ءالؤه لوقت نأ عذقملا :لاق نينمؤملا ريمأ اي عذقملا امو لاق :عذقملا ءاجهلاو

 اجلا دالس نبا لمحبي," دا نك هدو هوا حدف ىلع ارهش تشو فرا والم

 رعشلا تافص نم ةفصو رعشلل ىنملا ءادألا تايوتسم نم وه همهف بسحب - عذقملا

 .رعشلا نم هريغ نع زيمتي يتلا ديجلا

 اهلمجم يف يه تاقبطلا باتك يف رشتنت تاحلطصملا نم ةريبك ةفئاط دجوتو

 و مالا اك لوطي هاك دم تاع عضو لار تا تف ی و دک
 انه لقنن اننكل .""اهدصر ىتح وأ تاحلطصملا كلت عبتتن نأ اندرأ ول انثحب ةرئاد نع

 نع هلقن لالخ نم ءارعشلا ضعب لضفت يتلاو هباتك يف اهتبثأ يتلا صوصنلا ضعب

 ىلإ برعلا قبس :لاق ء«همدقي نم سيقلا ئرمال جتحا :لوقي .رظنلا لهأ نم هيقباس

 بلا ةقرو..رايدلا نك ءاعتشلاو :ةبعص«فاقنا «برعلا اهتيحتيماو ءاهعوقلا ءايشا
 ."ىنعملا نيبو بيسنلا نيب لصفو .هيبشتلا يف داجأو ... .ذخأملا برقو

 تيب مهلزجأو .مالك قنور مهرثكأو ء.رعش ةجابيد مهنسحأ ناك :ةغبانلا نع لاقو

 0 ا هيفي بلا اک هرعت ناک وعش

 فخس نع مهدعبأو ءارعش مهفصحأ ناك ' :رظنلا لهأ نع القن ريهز نع لاقو

 الاثمأ مهرثكأو «حدملا يف ةغلابم مهدشأو .قطنملا نم ليلق يف ىنعملا نم ريثكل مهعمجأو
0 03 " 1 
 0 هرعس ىف

 )١( ةدمعلا 5/١٠١

 ) )۲ةدمعلا ٠۷١/١ .

 . اهدعب امو ١7 ١ ص لوصف . ديع ءاجر .د ‹ ةيدقنلا تاحلطصملا ريكاوب عجار )۳(

 . ٠٥/١ ءارعشلا لوحف تاقبط ) ٤)

 ) )5قياسلا ۱/٩ .

 ) )5قباسلا ٦٤/١ .

۱۱۹ 



 :مالس نبا دنع ديجلا رعشلا تافص نم ريثك نع فشكت اهريغو صوصنلا هذه

 .هليضفتو رعاشلا ميدقت متي هساسأ ىلع يذلاو

 نسح .نزولا حيحص ناك ام وهف (ه١۲۷ ت ) ةبيتق نبا دنع ديجلا رعشلا امأ

 لخدأ امدنع يعمصألا نم هبجعت نم كلذ حضتي «ىنعملا فيطل .ءظفللا ريختم «يورلا

 :يهو .تايعمصألا ينعي هريختم يف شقرملا تايبأ

 مل قطان اًيح نأ ول مسمع بيج نأ رايدلاب له

 مككد لاقي نأ كاخأ طبغت لو ن يروقألا بابشلا بأي

 رعش وهو .هريختم يف هلخدأ ذإ «يعمصألا نم يدنع بجعلاو' :ةبيتق نبا لوقي

 ."!ىنعملا فيطل الو ءظفللا ريختم الو ءىورلا نسح الو :نزولا حيحصب سيل

 ظافلألا .يورلا نّنسُح :يه رعشلا يف نسحلا رصانع وأ هدنع رعشلا ناكرأ

 :فيلعللا ىتمملا :ةريخكلا

 ديجلا رعشلا لثمت يتلا رصانعلا هذه ىلع عضوم نم رثكأ يف ةبيتق نبا حليو

 ,ةروهشملا مايألاو .ةديمحلا لاعفلاو .ةميركلا بقانملا رعاشلا ديقي اهقيرط نعف .هدنع

 .هنازوأب اهقثوأو ءرعشلا يفاوقب (مايألاو لاعفلاو ؛بقانملا يأ) اهديق نمو" :لوقي

 .") "..رهدلا ىلع اهدلخأ فيطللا ىنعملاو ءرئاسلا لثملاو ءردانلا تيبلاب اهرهشو

 ءىنعملا فيطل «يورلا نسح «ظفللا ريختم .تحنلا ديج رعشلا ناك اذإو' :لوقيو

 اتات

 يتلا ليلخلا ةلوقم ىلإ رعشلا فيرعت يف عجريف (ه 577 ت) يزارلا متاح وبأ امأ

 نم ضماوغلاب ةنطفلا هنأل ًارعش هومس امنإو' :اهحرش لواحيو رعشلا دح نع اهب انأدب

 )١( فراعملا راد . ركاش دمحأ قدقحت . ءارعشلاو رعشلا 21١9/87 ١/۷۲ .

 )١( ص ءم ۱۹۹۸ يبظ وبأ ‹ يفاقثلا عمجملا ء. صلاخ دومحم ديلو قيقحت . ةبيتق نبا« اهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف ٠٠١١ء
 ؟ رابخألا نودع رظناو / ١865 .

 . ١١9 ص قياسلا (۳)



 مالكلا يناعم نم هريغ هيلإ نطفي ال امل نطفي ناك هنأل ًارعاش رعاشلا اوُمسو «بابسألا

 ."!ءىش اهلك بابسألا هذه نم هتوفي ال ناكف ءهفيقثتو هماكحأو يناعملا فيلأتو هنازوأو

 مسالا اذه رعاشلا قحتسي الو :لوقيف ناهربلا ىف (ه4 ق ) بهو نبا هعباتيو

 نكت هوك ايم اشلا CE رسل الاب كنار تح
 موق هرك دقو .یفقم نوزوم مالكب ىتأ نإو .رعاشب سيلف فصولا اذه نع ًاجراخ ناك

 ."!هيف زاج مالكلا يف زاج امف ءنوزوم مالك رعشلا امنإو .هعامتساو رعشلا لوق

 نيب بهو نباو «متاح ىبأ هدعب نمو ليلخلا دنع رعشلا دح يف ةطبارلا حضتتو

 اقيقد أفصو اهفصو مث ءايشألا ناطبتسا ىلع ةيعون ةينهذ ةردقم نيبو رعش ةدام ىنعمأ

 نكي مل ام ىلع لوقلا عوضوم تافص نم هعلطتو هدشتو يقلتملا أجفت ةقوبسم ةرابع يف

 ."7هنيبت ىلع ارداق وأ «هروصتي

 هدادتعا ثيح نم يقالخألا هاجتالا تحت ًاضيأ جردني يذلا ابطابط نبا امأ

 ةدوعلا" نإ ذإ ءرعشلا ةمهم هديدحتو عادبإلا يف ىلعأ الاثم هذاختا ىلإ ةوعدلاو ميدقلاب

 نأ ظحالن كلذلو ءاهتاذ ةعنصلا رابتعا بكاوي يقالخأ رابتعا اهمعدي ميدقلا ىلإ

 رعشلا جذامن يه رعشلا ةمهم ديدحت يف ابطابط نبا اهيلع دمتعي ىتلا جذامنلا

 .""هيدقلا

 ويوشللا اف معا يتلا (ةيلقتلا) ةيديلغتلا فرامل هباك ىف اطا قنا حج كفو

 نوتا نم ةر هتك الو نعلا تك اهم ليصقي اه ةضاخ مرصع ىف ةقسلفلا

 ثيح نم رعشلا موهفم ديدحتب امهلوأ لصتي نييساسأ نيلاؤس نع بيجي يك كلذو

 . ٠٠ ص ٠۹٥٩ ةرهاقلا « يزارلا متاح يبأل « ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاحلطصملا يف ةنيزلا )١(
 . ١7١٠١ ص ١5959 بابشلا ةبتكم « فرش دمحم ينفح .د قيقحت . بهو نب ميهاربإ نب قاحسإ . نايبلا هوجو يف ناهربلا )۲)

 . ١٠١ ص . يضار ميكحلا دبع .د ‹ ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب )۳(

 ظفاحملا دقنلا باحصأ يقالخألا هاجتالا تحت جردنب هنإ لب « ةينيدلا مدقلاب مارتلالا وأ ينيدلا هاحتالا ينعيال يقالخألا داجتالا )٤(

 . ثحبلا اذهل لخدملا عجار . ميدقلا نم قلطني يذلا

 . ه/ ص . روفصع رياج .د . رعشلا موهفم ()

١١١ 



 هدجنف  "نفلا اذه يف ةميقلا بناج ديدحتب امهيناث لصتيو .هتادأو هتفيظوو هتيهام

 مل ذإ رظنلل تفال "رايع" حلطصمو "رعشلا رايع" هامسأ رعشلا دقن يف ًاباتك صصخي
 مل وهو .ةعانص رعشلا نأ وأ ءرعشلاب ملعلا فورعملا ناك ذإ ءرعشلا عم لبق نم مدختسي

 ريعأ ىهو ةيوغللا هتلالد هب ىنعي هلعلو ,.حلطصملا اذه مادختسا نم دوصقملا ددحي

 هب ترياع ام :رايعملا :ثيللا لاق .ريع ام ءليياكملا نم رايعملاو ...رخا هب نزاو  رانيدلا

 وأ لئاسولا حيضوت رعشلا رايعب نذإ دصقي وهف .” فاو مات حيحص رايعلاف ءليياكملا

 ."نفلا اذه ىلع يدقنلا مكحلا اهيلع ىنبي يتلا سيياقملا

 ؛رعشلل يلكشلا بناجلا ىلع هيف زكري يذلا ءرعشلا فيرعتب هباتك ابطابط نبا أدبيو

 يف سانلا هلمعتسي يذلا روثنملا نع نئاب موظنم مالك هللا كدعسأ  رعشلا ' :لوقيف

 دسفو . عامسألا هتجم هتهج نع هب لدُع نإ يذلا مظنلا نم هب صخ امب مهتابطاخم

 ىلع ةناعتسالا ىلإ جتحي مل هقوذو هعبط حص نمف .دودحم مولعم همظنو .قوذلا ىلع

 نع نغتسي مل قوذلا هيلع برطضا نمو «هنازيم يه يتلا ضورعلاب رعشلا مظن

 عبطلاك ةدافتسملا هتقرعم ريصت ىتح اهب قدحلاو ضورعلا ةفرعمب هميوقتو هحيحصت

 .()' هعم فلكت ال يذلا

 ينفلا بئاجلاب مامتهالا نود تاملكلل يجراخلا ماظتنالا ىلع هفيرعت يف دمتعي

 نزولا رود حضوي امدنع يجراخلا لكشلاب ةيانعلا هذه ديزيو ءرعشلا يف يليختلا

 مهفلا برطي عاقيإ نوزوملا رعشللو' :لوقيف ءديجلا رعشلا ريدقت يف ىنعملاو ظافلألاو

 ةحص عم مهفلا عمتجا اذإف ءهئازجأ لادتعاو ء«هبيكرت نسح نم هيلع دري امو هباوصل

 مت ردكلا نم هلومعمو هعومسم افصو .ظمللا ةيودعو .ىنعملا نرو ةحصو ءرعشلا نرو

 )١( ص ۰ قباسلا ۲۹ .

 . (ريع ) فراعملا راد: برعلا ناسل (۲)

 . ١" ص .رعشلا موهفم (۳)
 )٤( ص. (ت.د) ةرهاقلاب ىجناخلا . عناملا رصان زيزعلا دبع قيقحت «رعشلا رايع ١٠٥١ .

۲۲ 



 ,نزولا لادتعا يهو اهب لمكي يتلا هئازجأ نم ءزج صقن نإو ءهيلع هلامتشاو .هل هلوبق

 .١!هئازجأ ناصقن ردق ىلع هايإ مهفلا راكنإ ناك - ظافلألا نسحو .ىنعملا باوصو

 باوص .نزولا لادتعا :ناكرأ ةثالث يف ديجلا رعشلا ناكرأ لثمتت صنلا اذهبو

 نزولا نم ذختيو ةبهوملاو عبطلا نأش نم عفرت ناكرألا هذهو .ظافلألا نسح .ىنعملا

 اب حصا رمتشلا ىف ىلا و طفلا نيب ةلفلاو .نكتلاو رعشتلا نيبام قيرقتلل اناويف

 يف ةبيتق نبا دنع هاندجو يذلا يقطنملا ميسقتلا كلذ مزتلي مل ذإ ةبيتق نبا دنع اهنم

 .حورلاو دسجلا نيب ةقالعلاك امهنيب ةقالعلا لعج لب «ىنعملاو ظفللا نيب ةفالعلل هروصت

 حور ال ىذلا دسجلاك هل ىنعم ال ىذلا مالكلاو' :لوقيف .رخآلا نع امهدحأ ىنغتسي ال

 ."!هانعم هحورو ءقطنلا هدسجف «حورو دسج مالكلل :ءامكحلا ضعب لاق امك هيف

 رخآلا ىلع امهدحأ نأش نم عفري الو صنلا يف ىنعملاو ظفللا نيب نزاوي وهو

 ةمكحم راعشأ راعشألا نمف" :لوقيو «يرعشلا ءانبلا يف امهنم لك ةيمهأ ىلع دكؤيو

 .""فيلأتلا ةبيجع «يناعملا ةميكح .ظافلألا ةقينأ ءةنقتم

 هتلكاشمو ظفللا رايتخا نسح ىلع ديكأتلاو أعم ىنعملاو ظفللا ةيمهأ ةلدألاب عباتيو

 :لوقيف ؛ةلكاشملا هذهب يعاولا مامتهالاو «هيف جرخي يذلا ىنعملل

 نسح ىنعم نم مكف ...اهريغ يف حبقت وأ ءاهيف نسحتف ءاهلكاشت ظافلأ يناعمللو

 حيبق ىنعم ىلع لذتبا دق نسح ضرعم نم مكو ءهيف زربأ يذلا هضرعمب دهش دف

 سلا

 ةافوتسملا ةمكحملا راعشألا ددحي حار يرعشلا موهفملل قباسلا هروصت ءوض يفو

 ةقلقلا جسنلا ةفلكتملا ءيناعملا ةدرابلا ءظافلألا ةثغلا راعشألاو ,فصرلا ةنسحلا ءيناعملا

 ةثرلا «ىنعملا ةحيحصلا راعشألاو «ىنعملا ةيهاولا ءظفللا ةنسحلا راعشألاو .يفاوقلا

 )١( ص . قباسلا ۲۱ .
 ) )۲ص . قياسلا ١7-1١5 .

 ) )۲ص قباسلا ١١ .

 )٤( ص . قياسلا ١١ .

۲۲۳ 



 للدت دهاوشو ةلثمأ نم هركذ امو ...ضرعلا ةنسحلا ىنعملا ةعرابلا راعشألاو .:ةغايصلا

 ديدحتلا اذه نم حولي امبر'و «هدح ىلع اهنم ءزج لك .ىنعملاو ظفللا ةميقب هيعو ىلع

 ةيرعشلا ةرهاظلا يف ىري يذلا يئيزجتلا رظنلا ىلإ عوزنلا نم عون وحنلا اذه ىلع

 ةيرظنلا هذه راسإ يف عقو دق لعفلاب ابطابط نبا ناك امبرو ءةلقتسملا ملاوعلا نم ًاديدع
 لمعلا ةعيبط ىلإ كلذك .ىلكلا رظنلا يف ددرتي مل ًانيقي هنكلو كانه وأ انه ةيئيزجتلا

 ىلع ىنعملاو :ةدح ىلع ظفللا لمأت ىلإ هحونج نم ودبي ام امأ .ةجمادتم ةدحوك «ينفلا

 ضعب رعش نم رخآ بناج بيلغتو .ءارعشلا ضعب رعش يف امهنم بناج بيلغتو «ةدح

 در لالخ نم ىدقنلا عابطنالا ريربت ةلواحم ىلإ برقأ ناك اميرف «نيرخآلا ءارعشلا

 ةيلامجلا ةهجولا نم رصانعلا هذه ميق ديدحتو .ةيلوألا هرصانع لمجم ىلإ ينفلا لمعلا

 ."! "ةيغالبلاو ةيسفنلاو

 م كاطصمو اص هناي ريشا رر اا نيا یدل قلا اذهب نكي اهر
 تلاق دق ذإو' :لوقي ذإ ءدحاولا دسجلاك ةمغانتم ةقسانتم ءازجأ نم نوكم لك هنأ ينعي

 ناص ىلغ تج اوف انعم ةحورو قطنلا هيييحتت اجورو ادسح مالككلا نأ ةامكحللا

 هنقتي يأ ًاحور هققحيو ًامسج هنسحيف .ةلوبقم ةفيطل ءةنقتم ةعنص هعنصي نأ رعشلا

 هزربيو ءًاحبق اهوسكيف ةفصلا هذه دض ىلع هجارخإ بتتجيو «ىنعم هعدبيو ًاظفل

 امم هباتك رخاوأ يف اذهو 7'...ًافيلأت هءازجأ لدعيو ءًانزو هءاضعأ ىوسي لب .اخسم

 ىتح :باتكلا عضاوم نم رخآ عضوم يف لوقي مث ءكلذ ىلع هيأر رارقتسا ىلع لدي

 الو ءاهينابم يف نهو الو اهيناعم يف ضقانت ال ..ًاغارفإ ةغرفم اهنأك ةديصقلا جرخت

 .""اهدعب ام ةملك لك يضتقت ءاهجسن يف فلكت

 نزولاو «ىنعملاو .ظفللا ةعبرألا هناكرأب ءابدألاو نييوغللا ةئيب يف رعشلا دح وه كلذ

 :ةيفاقلاو

 يس
 . ۲۰۳ ص .رعشلا رايع (۲)
 . ۲۱۳ ص . قباسلا (۳)

١" 



 ةئيبلا باحصأ ىلإ لصو امدنع ةديدج طورش هبحاص دق رعشلل فيرعتلا اذه

 دقل" :ثيدحلا ءاملعو نيرسفملاو ةينآرقلا تاساردلا باحصأو مالكلا ءاملع نم ةينيدلا

 دوهج نم مهعسو امب كلذ يف اونيعتسي نأو ءرعشلا دحل اوضرعتي نأ كئلوأ لك ىلع ناك

 نم يتلا ةياغلاب يفي نأ هنأش نم ام كلذ ىلإ اوفيضي نأو .داقنلاو نييضورعلاو نييوغللا

 نآرقلا نع رعشلا يفن يف ترصحنا يتلا ةيافلا هذه ءرعشلا دحل مهيدصت ناك اهلجأ

 . "لوسرلا مالكو

 امو رعشلا دح نم (ه١١٠٤) ينالقابلا فقوم نايب هاجتالا اذه حيضوت يف انيفكيو

 رعشلا ةيضق اولوانت نم رهشأ نم" دعي هنأل ءدويق وأ رييغت نم رعشلا فيرعت ىلع أرط

 ضرعي وهو ءامهنع رعشلا يفنو ثيدحلاو نآرقلا نع عافدلا قلطنم .قلطنملا اذه نم

 ."" رعاش هنأب وهي لوسرلا فصوو .رعش هنأب نآرقلا فصو يف ةريثكلا معازملل

 وه ظحاجلاو ءظحاجلا فيرعتو رعشلل نييوفللا فيرعت ىلع أكتا ةياغلا هذه قيقحتلو

 دافأو «مكلاو دصقلا :اديق امه .رعشلا فيرعت ىلإ نيديدج نيديق ةفاضإ ىلع ماق يذلا

 ,رعشلا نع زجرلاو روطشملا يفن نم رعشلا دح يف اهوعضو يتلا دويقلا نم اضيأ

 .رعشلا ىنعم هيلع قلطيل تايبألا نم ةيمك ديدحتو

 رعشلا لقأو .ًارعش نوكي ال هنزو ىلع ناك امو دحاولا تيبلا نإ " : ينالقابلا لوقي
 .مالسإلا لهأ نم ةيبرعلا ةعانص لهأ رثكأ بهذ اذه ىلإو ءادعاصف ناتيب

 .رعشب سيلف ءامهتيفاق وأ امهنزو فلتخي هنأ الإ ءنيتيب نزو ىلع ناك ام نإ :اولاقو

 وأ ًاروطشم ناك اذإ اميس ال . ًالصأ رعشب سيل زجرلا نإ : لاق نم مهنم مث
 ." ءازجألا ةلق يف هبراقي ناك ام كلذكو اکو

 . ”١7 ١ ص . يضار ميكحلا دبع .د ‹ دقنلا يف ثوحب )۱)

 . ٠۲١ ص . قياسلا )۲(



 :نيطرش .لبق نم ةفورعملا رصانعلا ىلإ ةفاضإلاب رعشلا ةفصل ينالقابلا طرتشي
 ديكأت ىلإ ةفاضإلاب .ةدحاو ةيفاقو دحاو نزو ىلع ةعباتملا :يناثلاو .مكلا طرش :لوألا

 ."!ىداعلا مالكلا نم ةنوزوملا ءازجألا وأ ءرعشلا نع زجرلا يفنت يتلا ةلوقملا

 ديدحتلا اذهو رعشلا لوق ىلإ ملكتملا دصق وه : ًاثلاث أطرش كلذ دعب فيضي مث
 ناك دقو هاجتالا اذه ميعز - لبق نم ترشأ امك  ظحاجلا نم هطقتلا دق رعشلا ةيهامل

 امنإ رعشلا نإ" :ينالقابلا لوقي ءةمداقلا تاحفصلا يف ىرنس امك اًينيد هيلإ عفادلا

 م قاعي نأ يضم لو كامو تحتي يذلا: قيرظلا ىلع فيلإ ةصاقلا ضخ ىم لطب
 ءهفرصتو ناسللاو رعشلاب ملاعلاو لهاجلاو يماعلا هيف يوتسي ام نود ءءارعشلا نم الإ

 نأ حص ول هنأل ءرعاش مسا هبحاص الو رعشلا مسا بستكي سيلف دحاو لك نم قفتي امو

 ضعب ماظتنا مظتنت وأ ,رعشلا نزوب نزتت ظافلأ همالك يف ضرتعا نم لك ىمسي

 مالك ةلمج يف ضرعُي نأ نم كفني ال ملكتم لك نأل ؛ءارعش مهلك سانلا ناك ضيراعألا

 ."”هماظتناب مظتنيو رعشلا نزوب نزتي دق ام .هلوقي ريثك

 مل نإو ءنآرقلا ىف قفتت دق رعشلا ةروص نأ" اهادؤم ةجيتن ىلإ كلذ نم ىهتنا دقو

 . ارعش هلعج ىلإ دصقي مل نوزوملا مالكلا اذه نأل .""رعشلا مكح هل نكي

 امع ةقرسلا ةمهت طاقسإو ءءارعشلا نيب دراوتلا ةيضق نم ينالقابلا دمتسي مث

 عصي يذلا ردقلا" اذه نأل تيبلا نم ًاءزج دراوتلا نوكي نيح هريغ عم رعاشلا هيف دراوت

 .'"ذخألا ةقيقح هيف ملعت مل اذإ ء:ةقرس ةعانصلا لهأ هدعي سيل .دراوتلا هيف

 .هيف دراوتلا عنتمي ملو تيبلا ضعب يف كلذ لثم ّحص اذإف" :لوقلا ىلإ يهتني مث
 كلذ نكي مل قفتا اذإف ءهيلإ دوصقم ريغ ًاقافتا روثنملا مالكلا يف هعوقو عنتمي ال كلذكف

 رع

 ه4, 5+ ص . ةسماخلا ةعبطلا  فراعملا راد .رقص دمحأ ديسلا قيقحت  نآرقلازاجعأ )١(
 . ه4 ص. قباسلا (؟)
 . ۱۲۱_٠۲۲ ص دقنلا يف ثوحب (۳)

 . 04 ص نآرقلا زاجعإ )٤(
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 نيتيبلا عوفو روثنملا مالكلا يف عنتمي كلذكو .نيتيب ىلع دراوتلا عنتمي كلذكو

 هدصق اذإ ام اًرعش دعي امنإو ءارعش دعي مل عقوملا اذه عقو ام نأ اذهب تبثف ."امهوحنو

 يف ضرعي امنإو « هل يتأي ال هدصق عم وه ناك اذإف .هيلع عنتمي ملو «هل ىتأت :هبحاص

 ."! "رعاش هبحاص نإ الو ,رعش هنإ :لاقي نأ حصي مل .دصق ريغ نع همالك

 ليبس لك ' كلسيو .هيأر هب تبثي ام دهاوشلاو ةلدألا نم قوسي ينالقابلا قفطو

 يذلا ليبسلا ناكو ءأرعش نآرقلا يف نأب لوقلا يفن وه دحاو فده لجأ نم نكمم

 يف قييضتلا ىلع لمعلا ينعأ (هلبق نم نيذلا) هيف اوراس يذلا ليبسلا سفن وه هراتخا
 ام جارخإ نكمي ىتح لئاقلا ةينبو مكلاب قلعتي امم دويقلا نم ددع ةفاضإب رعشلا موهفم

 .) " هب فرتعملا رعشلا زيح نم نيطرشلا نيذهب لخي

 دنع رهظيو .ظحاجلا هركذ امب اًرثأت رعشلا فيرعت نم اءزج مكلا دح راص دقو

 لاد ءىفقم نوزوم مالك رعشلا : لوقي ذإ - لاثملا ليبس ىلع  (ه؟540 ت) سراف نبا

 رطس قافتا اًرئاج نأل ؛ اذه انلق امنإو" :لوقي مث ) "تيب نم رثكأ نوكيو « ىنعم ىلع

 ناونع يف بتك سانلا ضعب نإ :ليق دقف ء.دصف ريغ نم رعشلا نزو هبشي نزوب دحاو

 يذلا نزولا يف اذه ىوتساف (لاقع نب هبش نب لاقع نب ريهز نب بّيسملا ريمألل) :باتك

 نم تاملك اذه يف سان ركذ دقو . اًرعش هب دصقي مل بتاكلا لعلو (فيفخلا) ىمسي

 هزت امك هرعشلا ةفق نع باتك هزات لح كللا ورن نقو:ءاهركذ انهرك ةؤاق لح هللا تاك

 .) "هلسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هيبن

 ال فيفخلا نزو نع ءيجي ناونعلا اذه نوكو باتك ناونع مساب سراف نبا للدي

 نيب طبر دق سراف نبا نأ حضاولا نمو" ءارعش لاق هنأ وأ رعاش بتاكلا نأ ينعي

 طرتشي مكلا ثيح نم هنأو ءرعشلا لوق ىلإ دصقلا طرشو «مكلا طرش :نيطرشلا

 )١( ه5 ص . قباسلا .
 ) (۲ص .ةغللا ىف ثوحب ١۲۳ ١

 : ١ 58 ص دقنلا يف ثوحب رظناو "59 ص ١35717, توريب ‹ يحيوشلا ىفطصم قيقحت . سراف نبال يبحاصلا )2

 5 5554 ص يبحاصلا )٤)
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 لدا ددو لئاقلا ف له لد ردا ده قولو قع ها ىدجاولا تلا راك

 . دصقلا اذه ىلع لدي ال دحاولا تيبلا نأ ساسأ ىلع .رعشلا

 .ىلاعت هللا مالك هيزنت يف ةبغرلا وه نيطرشلا نيذه يف هقلطنم نأ ًاضيأ حضاوو

 . 'رعش امهيف نوكي نأ نع لي هلوسر ثيدحو

 1 ١۲۸ ص دقنلا يف ثوحب لل

١ 



 : ينّملا هاجتنالا باحصأ دنع رعشلا دح : ايناث

 ةسيئرلا ملاعملا عضوو رعشلا فيرعت يف ازراب اًماهسإ ينفلا هاجتالا باحصأ مهسأ

 ىلإ دويقلا ضعب ةفاضإ يف مهسأ دقف .(ه7100 ت) ظحاجلا تالواحملا هذه دئارو هل

 نإ .. دعب اميف اهب ظفتحا يتلا هدودح فيرعتلا اذهل ىطعأ هلعل لب ءرعشلا فيرعت

 فقوم نم ةعبان ةديدج ةيؤر يه ام ردقب ءرعشلل ديدج فيرعت درجم تسيل ةلأسملا

 هجو ىلع رعشلاو ءًامومع بدألا ىلإ هترظن يف هنع ردصو «لجرلا هب فرع تباث يدقع
 : ضوصخلا

 نأ ىمبو .لاجملا اذه يف ظحاجلا دوهج نم ىنالفابلا ةدافإ انيب نأ قبس دقو

 دقو .رعشلا نفل ةيرظنلا لوصألا لوح رودت يتلاو ةينفلا ظحاجلا فقاوم ةيقب فشكن

 ينابيشلا ورمع وبأ امهاور نيتيب ىلع هقيلعت لالخ نم اهضعب نع ظحاجلا فشك

 :امهو ءامهنسحتساو

 لابرلا لاوس توملا امإف  ىملبلا توم توملا نبسحتن ال

 لاؤسلا لذل كاذ نم عظفأ اذ ن كلو توم امهالك

 يف ةحورطم يناعملاو «يناعملا ناسحتسا ىلإ خيشلا بهذو" :ةروهشملا هتلوقم لاقف

 ةماقإ يف نأشلا امنإو «يندملاو ءيورقلاو يودبلاو «يبرعلاو يمجعلا اهفرعي .قيرطلا

 امنإف «كبسلا ةدوجو عبطلا ةحص يفو .ءاملا ةرثكو «جرخملا ةلوهسو .ظفللا ريختو «نزولا

 .""ريوصتلا نم سنجو «جسنلا نم برضو .ةعانص رعشلا

 رواعت دقف ءًاثيدحو ًاميدق يبرعلا دقنلا يف ًاعساو ًالدج هلوح راثأ دق صنلا اذه

 فقومب فصولاو :ىنعملا باسح ىلع ظفللا ىلإ ليملاب صولا” داقنلا لبق نم ظحاجلا
 ."7"ىنعملا رصنع نم هفقوم يف ضقانتلاب فصولا ًاريخأو ءامهنيب نزاوتم

o OTTل  
 ص ء١۹۹٠ ىلوألا ةعبطلا , يضار ميكحلا دبع .د , ىعامتجالا ىنعملاو يبدألا ىنعملا نيب همهفو يدقنلا ثارتلا يف طلخلا ةرهاظ (۲)

 ريسفت يف مهيأرب اولدأ نيذلا مظعم ءارآ ضرعو . تاحلطصملا مهف يف طلخلا ةلكشم هذه ةميقلا هتسارد يف ضرع دقو ٦١

 . ىنعملا وأ ظفللا راصنأ نم وه له ظحاجلا فقوم



 هروصت يذلا بهذملا هيلع ظحاجلا لمح يذلا فقوملا ريسفت يف سراد لك بهذو

 هضفرو ءزاجعإلا نم هفقومب ظفللا ىلإ هليم نم ظحاجلا ىلإ بسن ام" رسف نم مهنمف

 تاقرسلا ليجست ءارج نم هرصع يف عاش امل لعف در هنأب رسف امك «ىنعملا يف نوكي نأ

 بناجل سمحت يذلا يبرعلا رصنعلل ظحاجلا راصتناب ضعبلا هرّسف امك .ىنعملا يف

 '"ىنعملل نييبوعشلا سامح لباقم يف ظفللا

 وأ ريسفتلا اذه راصنأ نيبت ةيبناج تاليصفت يف لوخدلا وأ ضوخلا نع ًاديعبو

 نضل ريس ىف ىبكار ميكحلا .نيع..داهبلا ينا ىلا اجلا ىلإ یھ اف ف
 يف ظحاجلا اهدروأ يتلا 'يناعملا" ةملك ةلالدل قيقدلا ليلحتلا ىلع موقت يتلاو ظحاجلا

 ذإ .ظحاجلا صوصن ةيقب لب هلك صنلا مهف ةملكلا هذه ةلالد مهف ىلع فقوتي ذإ «هصن

 صن مهف يف عقو يذلا طلخلا نع فشكلا يف ًامامت ة ةقفوم ةلواحملا هذه تناك

 .ظحاجحلا صن مهف يف هدمتعنو ريسفتلا اذه ضرعب يمتكن فوس مث نمو .ءظحاجلا

 نأ نكمي ىنعملا نم نيعم عون ىلإ ريشت لت انه يناعملا ةملك نأ ميكحلا دبع . .د ىريو

 وأ ءليصحتلا ةلوهسو ايي ل هتافص رصحنت

 يف اهنأب يناعملا هذهل مهفصو نم حضتيف عويشلا وأ مومعلا امأ .ةيناث ةهج نم داجيإلا

 ءالقعلا نيب ةكرتشم) اهنأ امك ,ظحاجلا دنع (يبرعلاو يمجعلا اهفرعي) عيمجلا لوانتم

 دنع ؛ةغل لك يفو ةمأ لك يف اهنأو .لاله يبأ دنع (يجنزلاو يطبنلاو يقوسلا اهفرعي

 "!يرتحبلا باحصأ دنع (هيف سانلا كرتشي) اممو .يدمألا

 هل ايست | ىعامتجالا ىتعلا) مينا ىلا اذه ىلع سنار ميكحلا دبع نو قلطيو

 يف ًاينف فظوي نيح يونعملا دعبلا هتقيقح يف لثمي يذلا (يبدألا ىنعملا) ب فرع امع
 لا ةقيرط وأ لكلا راظأ

 . ١" ص ‹ همهفو يدقنلا ثارتلا يف طلخلا درهاظ )1

 ةنراوملا . يرتحيلا باحصأو. ۲٠۲ ص < نيتعانصلا يف و لاله يبأو ١/”2 ٠ ٤ ةنراوملا يف يدمآلا صحن رظناو ۰ 72١ ص . قياسلا (۲)

 . ١



 رعاشلا نم لك كاردإ نع فشكت يتلا ةيرعشلا دهاوشلا ضعب انذاتسأ درويو

 يه يتلاو مهراعشأ ءارعشلا اهيلع ريدي يتلا ميقلا ةيعامتجال يبرعلا دقانلاو يبرعلا

 ءاهيف جرد يتلا ةئيبلاو ءهيلإ يمتني يذلا عمتجملا اهزرفي يتلا تافصلا وأ ميقلا نم عون

 :ًاحدام مامت يبأ لوق كلذ نم

 ساي إ ءاكذ يف فنحأ ملح يف متاح ةحامس ىف ورمع مادقإ

 وأ نيوجهملا وأ نيحودمملا تافص نم تايطعملا هذه ' اولبقتسا دق ءارعشلا نأ ىريو

 :ساون وبأ لاقف .(ىنعملا) ةملك اهيلع مه اوقلطأو .ًامومع نيفوصوملا

 رناعملا عيمبب روند ءل تنأ امياح

 لا يأ لاکو

 ١" ايناعملا كيف نمحرلا عمج دقو مناف لك دحاو ىنعمب لدي

 وأ دوجلاب فصو نم ةيعامتجالا يناعملا دشح يف ةلكشم ءارعشلا دنع نكت ملو

 مهتائيب تايطعم مهيلع هتلمأ امم ءروجفلاو نبجلاو لخبلاب ءاجه وأ ءةفعلا وأ ةعاجشلا

 .تاعمتجملاو تائيبلا هذه ءًأبلس وأ ًاباجيإ هترقأ ام دودح يف مهتاعمتجمو

 ءارعشلا رارقإ كلذكو ميقلا هذهب يعولا نم ًاروص بدألا بتك تلجس دقو

 رعاشلا لالغتسا يف ىحنملا اذه نأ ميكحلا دبع .د ىريو ."مهراعشأ يف اهلالغتساب

 يفو «يعمصألا ناسل ىلع كلذ رهظ امك .يبرعلا دقانلا هرقأ ةيعامتجالا يناعملل

 ءةينفلا ةميقلا نم ولخت ةيعامتجالا يناعملا هذهو ."ئامهريغو ةمادقو ابطابط نبا تاباتك

 ذخأمل ًاحمطم اهنم لعجي ملو ' رعاشلا راعشأ مييقت يف باسح اهل نوكي ال مث نمو

 نود رعاشب صاصتخالا ةفص هل اميف نوكي امنإ كلذ نأل .ضعب نم مهضعب ءارعشلا

 ىنعملاف (7 "هعمتجم اهب هدوز ةميق سيلو .ءرعاشلا ةيرقبع جاتن نم وه اميف يأ ءرخآ

 ٠.۷۳ ص: طلخلا ةرهاظ )١(
 . اهدعبامو ۷١ ص كلذ ىلع دهاوشلاو ةلثمألا عجار (۲)

 . ۸۱ 18 ص قیاسلا (۳)

 . 3١ ص طلخلا ةرهاظ )٤(
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 .رخآ ءيش ةينفلا ةغايصلا وأ يبدألا ىنعملاو ءيش ةيعامتجالا ةميقلا وأ يعامتجالا

 يبرعلاو يودبلا اهفرعي قيرطلا يف ةحورطم ةيعامتجالا يناعملا ظحاجلا لعج اذهل

 وه ام عون نم اهنأل ذخألا وأ ةقرسلاب اهيف لاقي ال ةكرتشملا يناعملا هذهو .يمجعلاو

 .عابطلا يف ماع عئاش

 يبرعلا دقنلا صوصنو ءظحاجلا صن يف 'يناعملا" ةلالدل مهفلا اذه ىلع ءانبو

 وأ ظفللا ىلإ ظحاجلا فينصت لوح تاداهتجالاو تاضارتفالا نم ريثك يفتنت ءميدقلا

 رعشلا دح مهف اننكمي ىتح ظحاجلا دنع ىنعملا ةلالد ىلإ هبتنن نأ انيلعو ءىنعملا ىلإ
 امك ضقانت الو طلخ يف عقي ملو «هسفن عم ًابواجتم ناك هنأ انل نيبتي مث نمو «هدنع

 .') "ضعبلا بهذ

 ىنعم انايحأ اهاّمس يتلا  ةيظفللا ةغايصلا يف ةميقلا نأ ظحاجلا يأر ةصالخو

 عم ظفللا نذإ ءاهنم طحي وأ  ةيعامتجالا ميقلا ىنعمب يناعملا نأش نم لمهي نأ نود -

 يف يه يتلا ةيرعشلا ةغايصلا ةيلمع ساسأ ةيفاقلاو نزولا ىلإ ةفاضإلاب ىنعملا

 .ةريثك رصانع اهيف لخادتت ةدقعم ةبكرم ةيلمع اهرهوج

 نطاوم يف ديجلا رعشلا ةماقإ يف ةيفاقلاو نزولا رود نع ظحاجلا ثدحتيو
 فيضي ظحاجلا نكل «بدألا لاجم يف ةفورعملا رعشلا ناكرأ نم امهف .هبتك نم ةرثانتم

 ملكتملا دصقي نأ يه ةيفاقلاو نزولا ىلإ ةفاضإلاب رعشلا فيرعت يف ةديدج ًادويق
 ءزج وأ تيب نم رثكأب نوزوملا مالكلا اذه يلاوي نأو ءرعشلا هب لوقي نأ نوزوملا همالكب

 لخدي ال .روحبلا نازوأ ضعب عم دصق نود اوفع سانلا مالك نم قمتي يدلاف .نوزوم

 تضرتعا ول كنأ ملعا' :لوقي نيح حوضوب ظحاجلا هررقي ام اذهو .رعشلا ةرئاد يف

 اريك نلف م نايفممم لام ابف ةدجرا مهلئاسرو مهيظخو نيالا ثيداحأ

 نم الجر ناولو رحه رادقللا كلذ لم ضرألا يف دحأ سيلو .نلعافم نلعفتسمو

 )١( طلخلا ةرهاظ باتك يف ظحاجلا صن لوح نيثدحملا ءارآل ديجلا ضرعلا : رظنا .
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 .تالوعفم نلعفتسم :نزو يف مالكب ملكت ناك دقل ؟ناجنذاب ىرتشي نم :حاص ةعابلا

 دف نزولا نم رادقملا اذه لثمو ءرعشلا ىلإ دصقي مل هبحاصو :ارعش اذه نوكي قير

 نازوألاب ةفرعملاو رعشلا جاتن نم هنأ ملعي يذلا رادقملا ءاج اذإو .مالكلا عيمج ىف أيهتي

 ا كاد ناك اهلا تنعتلاو

 يف نأ تاهبش ةراثإ ةجيتن تءاج ظحاجلا اهيلإ راشأ يتلا دويقلا هذه نأ حضاوو

 يكل ظحاجلا طرتشاف ءانوزوم ءاج وي لوسرلا مالك ضعب نأو ءةيرعش ًانازوأ نآرقلا

 لوقلا ةعباتم ةماقإو نزولا كلذ ىلإ دصقلا نم هل دبالف ًارعش نوزوملا مالكلا ىلع قلطي
 دقو .داقنلاو نييوفللا نم هدعب ءاج نم لك دويقلا هذه يف ظحاجلاب رثأت دقو . هيف

 .يقالخألا فقوملا باحصأ دنع كلذ نم جذامن ىلإ انرشأ

 رعشلا دراو لوف ةاللا ككورشلاو حلا رمتكلا كافي اوه طح الا قو

 كبسو ءًادحاو ًاغارفإ غرفأ دق هنأ كلذب ملعتف «جراخملا لهس ءءازجألا محالتم هتيأر ام

 فورح كلذك " :لوقيو ء””ناهدلا ىلع يرجي امك ناسللا ىلع يرجي وهف ءًادحاو ًاكبس
 اهارتو ءةلهس فطاعملا ةنيلو ءاًسلم ةقفتم اهارت ءرعشلا نم تيبلا ءازجأو مالكلا

 ةنيل ةلهس اهارت ىرخألاو :هدكتو ناسللا ىلع قشت :ةهركتسم ةرفانتم ةنيابتم ةفلتخم
 ,ةدحاو ةملك هرسأب تيبلا ناك ىتح .ناسللا ىلع ةفيفخ .ماظنلا ةسلس ةيناوتم ةبطرو
 ."دحاو فرح اهرسأب ةملكلا نأك ىتحو

 يىدؤي كلذ لك فورحلا جراخم نيب دعابتلاو .يقيسوملا فلاتلاو يظفللا ماجسنالا

 نم تيبلا ظافلأ تناكو .ًاهركتسم رعشلا ناك" اذإف .رعشلاو نزولا ةماقإ نسح ىلإ
 اذإو .تالعلا دالوأ نيب ام رفانتلا نم اهنيب ناك ءضعبل ًالثامم اهضعب عقي ال رعشلا

 )١( نييبتلاو نايبلا ۲۸۹-۲۸۸/۱ .

 . اهدعيامو ١١7 ص ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب رظنا (۲)

 . ٦۷/١ نييبتلاو نايبلا (۳)

 )٤( قباسلا ١/٦۷ .
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 داشنإ دنع ناسللا ىلع ناك .ًاقفاوم ًايضرم اهتخأ بنج ىلإ اهعقوم سيل ةملكلا تناك
 .'"ةنوؤم رعشلا كلذ

 . نزولا ءازجأ محالت ىلإ هرودب ىدؤي فورحلاو مالكلا ءازجأ نيب مؤالتلا نذإ

 الو ةقلق ريغ تيبلا نم اهعقوم يف لحت نأ هدنع اهلامج طرش نمف ةيفاقلا امأ

 اهعقوم عقت مل ةظفللا دجتو :رمتعملا نب رشب ناسل ىلع لوقي ءرعشلا قايس يف ةرفان

 اهزكرم يف لحت مل ةيفاقلاو ءاهل ةموسقملا اهنكامأ نم اهقح ىلإو اهرارق ىلإ دعت ملو

 اههركت الف ءاهعضوم نم ةرفان ءاهناكم ىف ةقلق تناكو اهلكشب لصتت ملو .اهباصن يفو

 .") " .. اهناطوأ ريغ يف لوزنلاو .نكامألا باصتغا ىلع

 ظح نم عفرأ ةدحاو ةملك تناك نإو ةيفاقلا ةدوج ظحو' :رخآ عضوم يف لوقيو

 .رعشلا يف ةيفاقلل زرابلا رثألا نم هاري امل ."7 "تيبلا رئاس

 :ناففوم وأ ناهجو هل ظحاجلا نأ انل حضتي اذبو

 - كلذب لاق نم لوأ وهو  دصقلا طرش ىلع رصأ هنأ ءةينيدلا ةهجولا نم امهلوأ

 يذلا دمحأ نب ليلخلا دعب ةهجلا هذه نم يتأي وهو ءةيرعشلا ةفص نآرقلا نع يفنيل

 دمتعا يذلا ينالقابلا لبقو ءروطشملاو زجرلا رعشلا نم ىفن امدنع ةجيتنلا سفنب ينع

 .دمحأ نب ليلخلا مالك ىلعو هيلع

 نأب نيلئاقلا عم قواستي ليمج ينف همالك رعشلل ماعلا فيرعتلا ةهجو نم امهيناث

 دح ىلع وهف «هتغايص يف يأ ؛ًاعم هانعمو هظفل يف نمكت رعشلا ةيرعشو بدألا ةيبدأ

 . ريوصتلا نم سنجو «جسنلا نم برضو .ةعانص هريبعت

  يقالخألا فقوملا باحصأ نم امهو  شفخألاو ليلخلا كلسم نأ ظحالن اننأ امك

 دق رعشلا ةرئاد نم روطشملاو زجرلا جارخإو رعشلا دح عم لماعتلا يف امهعبات نمو

 . ٦٦/١1-٩۷ قباسلا )١(
 . ١58/1١ . نييبتلاو نايبلا (۲)

 . ١١٠۲/١۱۰ قياسلا (۳)
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 نأب لوقلا بلغ ذإ ءةلكشملا لح يف مهست مل امهتلواحم نإ لب .ديدشلا دقنلل امهضّرع

 :ةنوزوم تارابع وَ لوسرلا نع تردص دق هنأو ءرعشلا يف لخاد هتاعيونت لكب زجرلا

 ةفاضإب رعشلل ديدج دح عضو يف اهيلإ انرشأ يتلا ظحاجلا ةلواحم تءاج انه نمو

 مستا دقو ءاهروذج نم ةلكشملا ىلع ءاضقلا يف دعاسي ىتح دصقلاو مكلا يديق

 باحصأو نيرسفملا بناج نم هب ذخأو ءهيأر لبق كلذلو ءةيعقاولاو ءاكذلاب هكلسم

 نم ريثك نع الضف «عوضوملا يف يمالكلاو ىنيدلا دعبلا مهانع نمم نيملكتملاو ثيدحلا

 عيمجلا صرح دقف .تالاجملا نم ددع ىف رهشلا ثيدحب نيمتهملاو نيصصختملاو داقنلا

 رعشلا فيرعت اونمضي نأ ىلع دقنلا يف ةينفلا فقاوملاو ءةيقالخألا فقاوملا باحصأ

 .ظحاجلا امهب ءاج نيذللا نطرشلا نيده

 دنع لبق نم هانقس يذلا يوفللا (ه5560 ت) سراف نبا فيرعت ليبقلا اذه نمو

 فيرعت يف ًاريثك ظحاجلا نم ينالقابلا دافأ ًاضيأو .' يقالخألا فقوملا باحصأ

 .هدييقتو رعشلا

  ينفلا هاجتالا باحصأ نم  هفيرعت لوح ظحاجلا مالك نم دافأ نم زربأ نمو

 ةرابع يف هغاصو «ىنعملاو ةيفاقلاو نزولاب رعشلا ناكرأ فقلت ذإ .رفعج نب ةمادق

 ىلع لدي ىفقم نوزوم لوق" :رعشلا لاقف .كلذ دعب دقنلا بتك اهتلوادتو هنع ترهتشا

 اك

 هذه لصفي نأ لبقو «كلذ دعب اهل ضرع يتلا رعشلا رصانع ىلع دحلا اذه لمتشي

 نم اعنام سنجلا دارفأل اعماج هلعج يف ةقطانملا ةقيرط ىلع دحلا اذه حرشي ءرصانعلا

 سنجلا ةلزنمب وه يذلا مالكلا لصأ ىلع لاد (لوق) :انلوقف :لوقيف .هيف هريغ لوخد

 .نوزوم ريغو نوزوم لوقلا نم ناك ذإ ءنوزومب سيل امم هلصفي :نوزوم :لوقو .رعشلل

 عطاقم الو هل يضاوف ال ام نيبو .فاوف نوزوملا مالكلا نم هلام نب لصف « ىممعم :انلوفو

 . 4 50 ص . يبحاصلا ًاضيأ رظنا )۱)

 . ٦٤ ص م۱۹۸۰ھ ٠٠ ٤ ةيرهزألا تايلكلا« ىجافخ معنملا دبع دمحم .د قيلعتو قيقحت . رعشلا دقن )۲)
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 ءىنعم ىلع ةلالد عم نزوو ةيفاف ىلع لوقلا نم ىرج ام لصفي :ىنعم ىلع لدي :انلوقو

 .'"ىنعم ىلع ةلالد ريغ نم كلذ ىلع ىرج امم

 .نزولاو .ءظمللا : ىه رومأ ةعبرأ يف رعشلا رصانع رصح دق ةمادق نوكي اذهيو

 .لبق نم ظحاجلا هلوانت ام ىلإ اًديدج ًائيش فضي مل كلذب وهو .ىنعملاو ؛ةيفاقلاو

 ىف" نمكت .هدعب نم باتكلاو داقنلا راظنأ هيلإ تهجو يتلا ةفاضإلا وأ ءديدجلا نكلو

 تناك دقف . 'رعشلا دح يهو .ةدحاو ةرابع يف اهجاردإو دحاو ناكم يف اهنيب عمجلا

 امك :مهمالك يف ةرثانتم نوكت ًانايحأ اهنكل ءرعشلا دحب ةلصتم ءيجت ال ناكرألا هذه

 ةمادق ّدح نإف" مث نمو ءاضرع اهنع مالكلا ءيجي وأ ءظحاجلا بتك يف كلذ رهظ

 .()"هدعب نم داقنلا فئاوط ىلع بلغ دف رعشلل

 رضنغ لك ءامأ فقوتيف ايليصفت ازش هفيرعت رصانع حرشيف ةمادق عباتيو

 هدنه لخقللا ناسعحتما نه اقف ناقل لبس ىلع تجف فرغ مم اكره ف رقت

 ولحلا عم هحاصفلا قدور هيلع ءاهعضاوم نم فورحلا جراخم لهس اخس نوكي نأ

 كلذ ىلع اللد رك اراعشأ ةوسيو 1١» ةه تلا نوم

 .ضورعلا لهس نوكي نأ : لوألا

 ."" فيرعتلا يف دحاو سنج نم وأ هب هيبش وأ عجس ىلع تيبلا

 رييصتل دصمت نأو .جرخملا ةنسلتس ‹«فرحلا ةيدع نوكت نأ :هديع ىیضفاوقلا تعدو

 .!!اهتيفاق لثم ةديصقلا نم لوألا تيبلا يف لوألا عارصملا عطقم

 . "54 ص ء.رعشلا دقن )١(

 . ۱۸۸-۱۸۹ ص ينموم مساق . عبارلا نرقلا يف رعشلا دقن (۲)

 . رعشلل ةمادق فيرعت نم اودافأ نيذلل ضرع دقف ١5 ١ ص . دقنلا يف ثوحب رظناو ءرعشلا دقن (۳)

 . ۷٤ ص .رعشلا دقن )٤(

 . ١ 8١ 7/8 ص . قياسلا (5)

 . ۸٦ ص . قياسلا (5)

١١1 



 لداع ريغ ءدوصقملا ضرفلل ًاهجاوم نوكي نأ" وهف هدنع يرعشلا ىنعملا تافص امأ

 رصحي نأ هنكمي مل اهضارغأ ددعتو ةيرعشلا يناعملا عاستال ًارظنو ."بولطملا رمألا نم

 نم مالعألا ىلع هثيدح رصتقا كلذلف «هرخآ غلبي نأ نكمي ال رمأ وهف ءةيرعشلا يناعمل

 .ءاجهلاو .حيدملا :وهو ءامور دشأ هيلعو ءاًموح رثكأ هيلع مه امو 'ءارعشلا ضارغ

 ."!هيبشتلاو .فصولاو .يثارملاو «بيسنلا

 هلعجيو رعشلا يف ولغلا ىلإ ليميو .ةيرعشلا يناعملا يف ولغلا ةيضقل ضرعتيو

 ودغي مث نمو (”"ًاميدق ءارعشلاو رعشلاب مهفلا لصأ هيلإ بهذ ام وهو .نيبهذملا دوجأ

 .هبذكأ رعشلا نسح

 نم دج ارو ىلا اهبوسع ناو وسم اتتا هذه لص ةمارق لا
 اهب ددحتت ةيعوضوم أسسأ مدقي نأ لواحي" هلك كلذ يف وهو «رعشلل ةبكرملا رصانعل

 ءاسأ :ةريثك اياضق يف لصفت ريياعملا نم ةعومجم مدقي نأ لواحي امك .ةيرعشلا ةميقل

 ."!اهتجلاعم هيلع نوقباسل

 هسايقب هيلع مكحلا مث نمو .هتعيبطل ةرياغم اياوز نم رعشلا ىلإ رظنلا لواح امك

 .ىرخأ ةرم ةيقالخألا ةيوازلا نمو .ةرم ةيوغللا ةيوازلا نم هل ةفلاخم تالاجم ىلع

 .يدقنلا مكحلل قرافملا يوغللا مكحلا دعبتسي نأ ىلع ةمادق صرحي ام ردقبو

 ةا لدييش يجراخلا الفلا كلا ريعشلا بتجي نأ ىلج لكلاب « ضرع
 .(7"ابطابط نباو ءةبيتق نبا لاثمأ نم هفالسأ تكبرأ يتلا ةيقالخأل

 ليصفتلا اهب جرخ الإو ءرعشلا فيرعت يف ةمادق تالواحم نع ةجيتنلا هذهب يفتكن

 .("!انثحب ةرئاد نع

 )١( ص . قباسلا ٩۱ .

 . ٩٤ ص . قباسلا (۲)

 . ٠۲۳ ص «روفصع رباج .دءرعشلا موهفم (؟)
 )٤( ص. قباسلا ٠۲۳ .

 . ةنابط يودب .د « يبدألا دقنلاو رفعج نب ةمادق باتكو . رباج .د , رعشلا موهفم باتك ىلإ عجريلف ةمادق لوح ةدايزلا دارأ نم (°)

۲۷ 



 دودحو' :لوقيف رعشلا دودح فيرعت يف ةمادق ىلع (ه۳۸۸ ت) يمتاحلا دمتعيو

 ةبذع هظافلأ نوكي نأ بجيو .ةيفقتلاو ءنزولاو «ىنعملاو ظفللا يهو :ةعبرأ رعشلا

 لهس نوكي نأو «ةميلس هتاهيبشتو .ةعقاو هتاراعتساو .ةفيطل هيناعمو .ةبحطصم

 .'"ءاهتنالا عيدب ءادتبالا عئار ءةيفاقلا ريختم ءنزولا قيشر ءضورعلا

 :ةقيطحلا نع اق لوقوررعشلا دوخت ىف ةيقانقلا فأ ىلع متاحا علو

 :وهو تيب ةيفاق ىلع قلعيو "رعشلا رفاوح اهنإف يفاوقلا اوحقن'
 اذازآلاو سس تئرَبلااهنظ وأ ةولح ةنسألا بسم هنظأو

 ليبسو .ةلوبقم ريغ ةلولعم ةبلتجم ةبذتجم ةقلق ةيفاق هذه ءاذازآلا :هلوق" :لوقي

 ارعا كلذ ناك اديه تسلا وكرم اها ةف اقل تح نفت نأ رعاتكلا

 .هركف هيمري يذلا ضرغلا لمأتي نأو .ًاهيبشت وأ ناك ًافصوو ءابيسن وأ ناك ًابيبشتو

 ءادارطا دشأ نوكي يفاوقلا يأ عمو :ًارارمتسا نسحأ نوكي نازوألا يأ يف رظنيف

 ءاهراقم يناعملا رارقإ دمتعيو ءهتارابع ملسأ يف هزربيو «هضراعم فرشأ هوسكيف

 ."”اهعقاوم اهعاقيإو

 .ىنعملا .ظفللا نزولا ,ةيفاقلا :يهو رعشلا ناكرأ ىلإ اذه يمتاحلا صن ريشي

 ةهركتسم ةبذتجم ةقلق نوكت ال ةيفاقلاف ءًأطورش ناكرألا هذه نم نكر لكل طرتشيو

 خشي يذلا هركرمو تييبلا ةرؤب لمت اهل ةاهبيذوتب ةيانعلا رضلاشلا ىلعبلب ءاهعضوم ىف
 اهنيب ةقالعلاو ءةيفاقلا عم نزولا بسانتي نأو .رعشلا كلذ ناك ايأ .ءانعم اهلالخ نم

 .ظافلألا عم اهعضوم يف رعاشلا اهعضي نأب ىناعملا نع ثدحتيو ءةدرطم نوكت

 :يهو ىرخأ ةخسن نع لصألا شماهب تدرو يمتاحلا صنل ىرخأ ةياور كانهو

 ءاهعفاوم يف يفاوقلا عاقيإ دمتعيو .هظافلأ بذعأ يف هزربيو .هضراعم فرشأ هوسكيف'

 . °۲ صءم6 /ه١٠۸١٠٠١ « توريب . رداص راد ‹ مجن فسوب دمحم قيقحت « يمتاحلل . ةحضوملا ةلاسرلا ملل

 . 4۲ ص . قياسلا )۲)

 . ٤۲ ص . ةحضوملا ةلاسرلا )۳(



 لاجم يف هنأ امك .قدأ اهنأل ةياورلا هذه ىلإ ليمأ انأو ."”اهّراَمم ملسأ يف اهرارقإو

 حيضوت عباتي وهف ءاهدصقي ملو يناعملا نع ثدحتي ملو نزولاو ةيفاقلا نع ثيدحلا

 ىلع ديكآتلاو نزولاو ةيفاقلاب مامتهالا اذهو ءيرعشلا تيبلا يف نزولاو ةيفاقلا لامج

 نزولاو ةيفاقلا نم لك اهيدؤي يتلا فئاظولا ةيمهأب ىعولا نم عبني امهب ةيانعلا بوجو

 يهف تيبلا ةيقب عم ماجسنا نود ًارارطضا تءاج اذإ ةيفاقلا نأ ىري وهف .رعشلا يف

 :هتيب ىلع ًاقلعم يبنتملا ًابطاخم هتلاسر يف لوقي امك ,تيبلا داسف بابسأ نم نوكت

 همطامط يذهت رعشلاو فصاو لب هتافص تيأر اهل هل تبضغ

 مالكلا نجه ام ىلإ كترطضا ةيفاقلا نكل" :لوقي تيبلا ىف يذلا داسفلا نايب دعب

 دسفأو ظافلألا نجمه  هدنع  ةيفاقلا داسف ." ةحصلا نع هلاحأو .هانعم دسفأو

 تاقيلعت انعبات اذإو نظلاو أطخلا لاجم ىلإ باوصلا ةرئاد نم تيبلا جرخأو .يناعملا

 يتلا تارظنلا ضعب هدنع اندجول ةحضوملا هتلاسر يف يبنتملا عم هترواحمو يمتاحلا

 .ىرخأ ةرات ىنعملا نعو راق ظفللا نع ثدحتت

 وأ ًاسينجت وأ ,ةفيطل ةراعتسا الإ ,ةحابم ظافلألاو' :ظافلألا نع الشم لوقيف

 یری ."7قرّتسلاب هيلع ىضق .لوأ دعب رخآ اهب ىتأ اذإو ءاهبابرأب صتخت هذه نإف .ًاقابط
 درجمف ةحابم ظافلألا :هلوق يف كلذو ءارعشلا نيب ةحورطم ظافلألا نأ انه يمتاحلا

 مكحيو ذخألا رهظي امنإو ,مدقتملا نم ذخأ رخآلا نأ اذه ينعي ال ءظفللا يف هباشتلا

 . ًاقابط وأ ًاسينجت وأ ةينف ةراعتسا ناك ءاوس ًايرعش ًابيكرت ذخأي امدنع ةقرسلاب

 (ھ۲۳۷۰ ت) يدمآلا امه .ينفلا هاجتالا داقن نم نيريبك نيدفقان دنع فقوتنو

 ددحملا فيرعتلا كلذ دعي ملف ءامهيدل رعشلا موهفم ريغت ثيح (ه ۲١١ ت) يناجرجلاو

 . يفقم نوزوم مالك هنأب يقطنملا

 )١( شماه . قباسلا ١ .

 ) )۲ص . قباسلا ١٠١7 .
 ) )۳ص . ةحضوملا ةلاسرلا ١87 .



 امهدحأ رعشلا يف نيبهذمل ضرعي هنأ هتنزاوم يف انهجاوي ام لوأف ىدمألا امأ

 موهفم بهذم لكلو ؛ةيرعشلا ةعنصلاو مامت يبأ بهذمو ءرعشلا دومعو يرتحبلا بهذم

 هيف سيل «ةجابيدلا نسح «كبسلا حيحص' وهف يرتحبلا رعش امأ .رعشلل صاخ

 بسنيو .'"ًاضعب هضعب هبشي ًايوتسم راص اذهلو «حورطم الو ءيدر الو .فاسفس

 ةحصو .هعضاوم يف مالكلا عضوو ءصلختلا نسحو .ظفللا ةوالح ىلإ يرتحبلا

 نوعوبطملا ءارعشلاو بارعألاو باتكلا مهو :يناعملا فاشكناو «ىتأملا برقو ءةرابعلا

 :لئاوألا بهذم ىلعو «عوبطم .رعشلا يبارعأ ":هنأب يرتحبلا نع لوقيو ' ةغالبلا لهأو

 يشحوو ظافلألا هركتسمو ديقعتلا بنجتي ناكو .ءفورعملا رعشلا دومع قراف امو

 .(7مهالكلا

 ىدمألا حضوي فوسو .هلالخ نم ىرتحبلا عدبي يذلاو رعشلل لوألا موهفملا وه اذه

 .لثالدلاو دهاوشلاب هديؤيو كلذ دعب موهفملا اذه

 يبأ بهذم ىلع رعشلا موهفم وهف ةنزاوملا لوأ يف انهجاوي يذلا يناثلا موهفملا امأ

 :ةيلاتلا هلاوقأ يف موهفملا اذه لثمتيو .هتعنصو مامت

 جاتحي امم هدروي ام ةرثكو ءاهتقدو يناعملا ضومغ ىلإ هبسنو مامت ابأ لضف نم'
 نمو ؛ةعنصلا باحصأ وأ ءارعشلاو يناعملا لهأ ءالؤهو «جارختساو حرشو طابنتسا ىلإ

 ."مالكلا يفسلفو قيقدتلا ىلإ ليمي

 يناعملاو ظافلألا هركتسيو ؛:ةعنص بحاص .فلكتلا ديدش مامت ابأ نألو' :لوقيو

 يناعملاو ةديعبلا تاراعتسالا نم هيف امل مهتقيرط ىلع الو ءلئاوألا راعشأ هبشي ال هرعشو

 :نيبهذملا ضرع ةياهن يف لوقي مث "!ةدلوملا

 ةحص رثؤيو «هبيرقو مالكلا لهس لضفي نمم  كتمالس هللا مادأ تنك نإف'

 كدنع رعشأ يرتحبلاف ءقنورلاو ءاملا ةرشكو .ظفللا ولحو ءةرابعلا نسحو .كبسلا

 . ۳/١ يدمآلل ةنزاوملا )١(

 . ٤۳/۱ قباسلا (۲)
 .ه-١/٤ ةنزاوملا (۳)



 ةركفلاو صوفلاب جرختست يتلا ةضماغلا يناعملاو .ةعنصلا ىلإ ليمت تنك نإو «ةرورض

 .''"ةلاحم ال رعشأ كدنع مامن وبأف كلذ ىوس ام ىلع ىولت الو

 ىهتنا - ينفلا هاجتالا راطإ يف امهو  رعشلل نيفلتخم نيموهفم ةصالخ هذه

 لالخ نمو .يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا ةيادب يف امهريرقت لواحو .يدمألا امهيلإ

 ليم انل نيبتي ء.رعشلا دومع ةيرظنل هينبت مث «نيبهذملا نم لك ججحل يدمألا ضرع

 يرتحبلا ةقيرط " نإ ذإ «هب صاخلا رعشلا موهفم هينبتو ءيرتحبلا بهذم ىلإ يدمآلا

 عيدب لك ىلع ىفعيف .وه ام ىلع ءيشلاب اهيف ربخي هنأل ءيدمآلا سفن يف ىوه دجت

 كلذ نم يرتحبلا ةقيرطب هباجعإ رهظي ام ًاريثك هدجنو ."”اهدمتعا اذإ ةراعتساو

 نأ رعاشلا قذح نمو «سفنلا ىلع يلوتسيو .بلقلا عماجمب ذخأي يذلا وه اذه" :هلوق

 كلذو ءاهب ةقئاللاو ءاهيف ةلمعتسملا اهظافلأب اهنع ربعيو ءاهروصب ءايشألا كل روصي

 امو ءهجابيد هرعشل ءاولافو ء«هرعش يف قدورلاو ءاملا رثك اذهلو ء«هتعانصو يرتحبلا بهذم

 .'"هريغ نيرخأتملا نم دحأ رعش يف كلذ ليق

 .“ليلد ىلإ جاتحي ال رهاظ  ينف هاجتا وهو  يرتحبلا بهذم ىلإ يدمآلا ليمو

 ,يرتحبلاو بارعألا بهذم طمن ىلع ءيجي يذلا رعشلا موهفم لضفي هدجن كلذلو

 ءمالكلا رايتخاو .ذخأملا برقو .يتأتلا سح الإ هب ملعلا لهآ دنع رعشلا سيلو :لوقيف

 نأو ءهلثم يف لمعتسملا ءهيف داتعملا ظفللاب ىنعملا دروي نأو ءاهعضاوم يف ظافلألا عضوو

 ال مالكلا نإف .هانعمل ةرفانم ريغو .هل تريعتسا امب ةقئال تاليثمتلاو تاراعتسالا نوكت

 ."فصولا اذهب ناك اذإ الإ قنورلاو ءاهبلا يستكي

 ةقيرط ىلع سيل اذهو" :لوقي ءةرم نم رثكأ هريرقتو مكحلا اذه ىلع حلأ دقو

 ."موقلا ننس نع جرخي الأ هليبس نمف عادبإلا رعاشلا دمتعا اذإو «مهبهاذم الو برعلا

 . 6 ١/ قباسلا )١(
 . 7٠١ ص دادغب , ينموم مساق .د ةساردو ليلحت . يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا (۲)
 . ۱۹۹/۲۰ يدمآلل. ةنزاوملا (۳)

 . ٤۹4/١-٥٠٠ ةنزاوملا رظنا . مامت يبأ تانسح نم ليلقتلاو يرتحبلا تانسحي باجعإلا يف ًامئاد اذه رهظي ناك ()

١١ 



 ام لك نولضفي ةعنصلا لهأ نإ" :امهنيب ةنزاوملا يف نآلا لوقأو' :لوقلا ىلإ يهتني مث

 ىصقتسا مامت ابأ نإ :نولوقيو .بابلا اذه يف يرتحبلا هلاق ام رثكأ ىلع مامت وبأ هلاق

 نم هيف ام عم  يرمعل  كاذ ناك دقو .داجأو نسحأو ءاسنلا توعن يف فصولا

 لضفلا نوكي ال ةغالبلا لهأو نوعوبطملاو .اهتركذ يتلا ةئيدرلا ظافلألاو تاءاسإلا

 يف مهدنع لضفلا نوكي امنإو .فصولا يف قارغإلاو يناعملا ءاصقتسا ةهج نم مهدنع

 برقو «كبسلا ةدوج عم «لعفت لئاوألا تناك امك ‹ اهنم وفعلا ذخأو «يناعملاب ماملإلا

 .""بهذأ هيلإو «مهلوق اذه يف لوقلاو .ىتأملا

 مازتلالا ينعت يتلا رعشلا دومع ةيرظن ىلإ ليمي هنأ يدمألا نع انلقن امم حضتي

 قوذ نم هلوصأ دمتسي هدنع رعشلا دحف .يرعشلا عادبإلا يف ءامدقلا لئاوألا بهاذمب

 دنع رعشلا راصف .اهنم هتفاقث دمتسملا «ةميدقلا ةيبدألا صوصنلاب سرمتملا دقانلا

 :رومأ ةدعب فصتي يذلا وه يدمآلا

 مدختسي نأ ءاهعضاوم يف ظافلألا عضو .مالكلا رايتخا ,ذخأملا برق «يتأتلا نسح

 يف يصقتسي الو «هيناعم الو هظافلأ هركتسي الو .برغي ال هل داتعملا ىنعملاب ظفللا

 هغلبأ هدوجأ رعشلا" نأ ىريو ةغالبلاب رعشلا طبري هدجن مث .فلكتي الو «ىنعملا ريوصت

 ءىنعملا ةباصإ يه امنإ ةغالبلاو :لوقيف رعشلا ريظن يه يتلا ةغالبلا فرعي مث نمو

 دئازلا رذهلا غلبت ال .فلكتلا نم ةميلس ةلمعتسم ةبذع ةلهس ظافلأب ضرغلا كاردإو

 :يرتحبلا لاق امك كلذو ءةياغلا نود فقي ًاناصقن صقنت الو .ةجاحلا ردق ىلع

 هه طخ تلوط رذهلاب سبلو هه تراشإ يفكت نمل رعشلا

 : لاف امكو

 ديبلو لورج رعش تنيش  مياوقلا اهتلصق ول ناعمو

 دبقعتلا ةملظ نبنجزنو  ًارابتنا مالكلا لمعتسم نزح

 )١( يدمآلل« ةنزاوملا «١٠ / ٥۲٤_٥٠١ .

١7 



 ةغالبلا لوصأ يه وشحلاو ديقعتلا نع هدعبو .هظافلأ ةلوهسو .رعشلا غوصو

 يأر هدكؤيو ءاذه دمتعي يدمآلا دجن مث نمو .رعشلا نم لئاوألا بهذمو .ةيبرعلا

 عزعزيو ءلوصألا كلت نم ريغي ال دئاز ءيش كلذ دعب قفتا اذإف ءرعشلا يف يرتحبلا

 .فيطل ىنعم اذه عم  قفتا نإف :هلوف نم اذه حضتي نسحو لوبقم وهف تباوثلا كلت

 مالكلا ماق دقف قفتي مل نإو مالكلا ءاهب يف دئاز كاذف ,نسح بدأ وأ ؛ةبيرغ ةمكح وأ

 ."/هاوس امع ىنغتساو «هسفنب

 يف أطرش سيل بدألا يف قالخألا ٌنَّسُحو ىنعملا يف ةفاطللاو ءةمكحلا يف ةبارغلا

 نم اهقاس يتلا ةيساسألا طورشلا هيف ترفاوت اذإ هئاهب يف ديزي امنإ .رعشلا ةدوج

 لئاوألا ةقيرط قراف كلذب نوكيف رعشلا يف ساسألا يه رومألا هذه تناك اذإ امأ .لبق

 :لوقيف رعاشلا كاذو رعشلا كلذ ىلع يدمآلا مكح ريغتي انهف .ةغالبلا ةقيرطو

 هناسلو ءاهنع ةرصقم هترابع تناكو .ةقيرطلا هذه ريغ رعاشلا ةقيرط تناك اذإو "

 بدأ وأ ءدنهلا ةمكح وأ «نانوي ةفسلف نم يناعملا قيقد دمتعي ىتح اهل كردم ريغ

 يف قفتا نإو .برطضم جسنو .ةفسعتم ظافلأب اهنم هدروي ام رثكأ نوكيو «سرفلا

 ةمكحب تئج دق :هل انلق ءرظنلا ميلسو .فصولا حيحص نم ءيش كلذ فيعاضت

 ال نكلو ًافوسليف كانيمس وأ ءأميكح كانوعد تئش نإف ءةنسح ةفيطل ناعمو ةفسلفو
 ىلع أذل و هبرحلا ف كسل كاف را و هلو یا كاس

 راكبا مهيهاذم

 نم بارتقالاو لئاوألا ةقيرط عابتا وه يدمآلا دنع رعشلا يف ةدوجلا رادمف

 موهمم حصويو .هنع هدعيب لقتو ءرعشلا دومع نم هيرف رادقمب ةدوجلا دادزتو .مهيهادم

 )١( يدمآلل . ةنزاوملا . ١/575 .

 ) )۲قياسلا . ١/174 .

  (2ةنزاوملا . ١/ 5.؛
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 تاع الا ناس هاهو ر عل ةعاتم نأ ومع لد قرشا ةقيراطب وسلا

 ةحصو .دوصقملا ضرغلا ةباصإو .ةلآلا ةدوج :يهو .ءايشأ ةعبرأب الإ مكحتستو دوجت

 يتلا ةلآلاو .""اهيلع ةدايز الو اهيف صقن ريغ نم ةعنصلا مامت ىلإ ءاهتنالاو .فيلأتلا

 .ةعبرألا ناكرألا هذه رعاشلا مكحتسا اذإف ءظافلألا يه رعاشلاو بيطخلا اهمدختسي

 ابرغتسم ًافيطل ىنعم هتعنص يف ثدحي نأ عبرألا مئاعدلا هذه دعب "عناص لكل قفتا مث

 هتعنص نسح ىف دئاز كلذف ءضرفلا نع جرخي ال ثيح نم رعشلا يف انلق امك

 7 هاوس امج م ات ةا ةا لاو اهتذوحو

 هب ديؤي نأ ديري «قطنملا لهأو .ةفسالفلا ىلع يدمآلا هيف دمتعا مالكلا اذهف

 .مهبهادمو لئاوألا رعش ىلع هيف داز يذلا مامت يبأ بهدم دريو ءرعشلل قباسلا هموهفم

 ءعافتنالاو ميلعتلا بهذم هرعشب بهذي نأ الو ءيعقاولا قدصلاب رعاشلا بلاطي ال وهو

 دق هنأل .هب عافتنالا عقوم هعقوي نأ الو اقدص هلوق نوكي نأب بلاطي ال رعاشلاو" :لوقي

 ناتلاحلا تيقبو .تقو نود ًاتقو هل لعجي نأ الو .ررضلا عقوم هعقوي نأ ىلإ دصقي

 ائيش هيف ديزي الو .هفيلأت نسحي نأ امهو ءرعاش لك رعش يف نانتبجاو امهو نايرخألا
 دعب همئاعد ىوقأ يه ةعانص لك يفو ءرعشلا يف فيلأتلا ةحصف .هتجاح ردق ىلع

 | ."/ىنعملا ةحص

 سيلو .هتدوجل ًاببس سيل رعشلا يف ملعلا ادغ رعشلل ينفلا موهفملا اذه ءوض يفو

 ارعاش الاه دمحأ ني ليلخلا ناك نك"«هكاغلا نيه رفاشلا نم لكفأ افلا رغاشلا

 رعشأ رمحألا نايح نب فلخ ناكو .كلذك يئاسكلا ناكو .ًارعاش ًاملاع يعمصألا ناكو

 راص دقف .ءاملعلا ريغ ءارعشلا نم مهنامز ىف ناك نم ةقبط ملعلا مهب غلب امو ءءاملعلا

 ءاملعلا نم هاطاعتي نم ناكل ؛ملعلا هتلع تناك ولو .ملعلا هتلع تسيل رعشلا يف ديوجتلا

 راصو «يرتحبلا ىلع هجولا اذه نم مامت يبأ لضف طقس دقف' ملاعب سيل نمم رعشأ

 .١/457قياسلا )١(
 . 171/١ . قياسلا (۲)

 . ٤۲۸/٠۰ ةنزاوملا (؟)



 ."!ءارعشلا رعش نود ءاملعلا رعش نأ ًاعئاش ًامولعم ناك ذإ ءلضفلاب ىلوأ يرتحبلا

 مامت يبأ بهذم هيلإ هقاس .رعشلا حيضوتو رعاشلا فيرعت يف ديدج موهفم اذه
 ملاعلا رعاشلا نوكي ال ريرقتلا اذهبو ءيرعشلا عادبإلا يف ةفسلفلاو ملعلاب حلستملا

 «يرتحبلا ىلع هجولا اذه نم مامت يبأ لضف طقسأ اذبو .ملاعلا ريغ رعاشلا نم لضفأ

 .7"ءارعشلا رعش نود ءاملعلا رعش نأ اعاش ًامولعم ناك ذإ لضفلاب ىلوأ يرتحبلا راصو

 ءيجي يتلا يناعملا يف يقالخألا بناجلاب دتعي ال ثيح .ىدمآلا دنع رعشلا وه اذه

 هذه نألو .,ةغايصلا وه مهملا نأل .ةفسلفلاو لاثمألاو ةمكحلاو بدألا نم مامت وبأ اهب

 تافص نم هجرخت ىهف مث نمو .ةيرعشلا هتغايص دسفت تناك مامت يبأ دنع بناوجلا

 ةيرعشلا ةغايصلا رمأ ديجي  ىدمألا دنع  يرتحبلا ناك نيح يف .هدنع ديجلا رعشلا

 .ةيقلخلا يناعملا بناوج ىلع ىفطت اهلعج ًاصاخ ٌءانتعا اهب ينتعيو

 وه ةنزاوملا باتك فيلأت ىلإ هعفدو ىدمأآلا ةظيفح راثأ يذلا عفادلا ناك اذإو

 :ديدجتلاو عيدبلا هاجتا بحاص مامت يبأو ءرعشلا دومع بحاص يرتحبلا نيب ةموصخلا

 هتراثأ دق رخآ ًادقان دجن اننإف ءةثادحلا دض ميدقلا بهذملا نع عافدلا ةلواحم مث

 ةلواحمو «هنع هموصخ ءردو يبنتملا نع عافدلل بهف «يبتتملا لوح تأشن ىرخأ ةموصخ

 ترهظ ذإ (ه ۲۹۲ ت) يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلا وه كلذ .رعاشلا فاصنإ

 نع فشكلا "ةلاسر اهنم هرعش نم لينلاو يبتتملا ةلزنم نم طحلا لواحت لئاسر ةدع

 تاقرس نع اهنم ريثك يف نابأ يتلا يمتاحلا ةلاسرو ءدابع نب بحاصلل يبتتملا ئواسم

 ىلع مئاقلا دقنلل ًادادتما دعي هسفن تقولا يف وهو .هرعش نم للخلا عضاومو .يبتتملا

 .ميلسلا يبدألا قوذلا ىلع كلذ لالخ نم ًادمتعم دهاوشلا ليلحت

 نع يتلا رعاشلا تاودأ ثيح يقيقحلا رعشلا موهفم يف رظنلا ديعي يناجرجلا أدب

 .الوبقم هرعشو ًاديج ًارعاش ريصي اهقيرط

 )١( قباسلا ۲٠١/٠۰ .

  (۲)قباسلا . ١/55 .
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 مث ءءاكذلاو ءةياورلاو «عبطلا ءهيف كرتشي .برعلا مولع نم ملع رعشلا نأ ىري وهف

 وهف لاصخلا هذه هل تعمتجا نمف .هبابسأ نم دحاو لكل ةوقو .هل ةدام ةبردلا نوكت

 .'"ناسحإلا نم هتبترم نوكت اهنم هبيصن ردقبو ءزربملا نسحملا

 :اهلوأ ؛عبرألا مئاعدلا كلت يف  طاشنلا اذه وأ  ملعلا اذه ناكرأ يناجرجلا ددحي

 ,بيدألل يرطفلا ليهأتلاو ةرطفلا ىلع ةمئاقلا ةينفلا ةبهوملا ينعي هدنع عبطلاو .عبطلا

 يذلا صنلا اذه يعم لمأت ؛قيقرلا ديجلا رعشلا عادبإ يف عبطلا رود ىلع ًاريثك لّوعيو

 زكتري يتلا سسألاو عبطلا اذه تاموقمو .عادبإلا يف عبطلا ةيمهأ نع هيف فشكي

 ,رقفأ ظفحلا ةرثك ىلإ هدجأو ءسمأ ةياورلا ىلإ ثدحملا ةجاح ىرأ يننإ' :لوقي ءاهيلع

 هنكمي ال يكذلا عوبطملا نأ ءاهيف ةلعلاو اهببس تدجو ةلاحلا هذه نع تفشكتسا اذإف

 دقو .ظفحلا ةياورلا كالمو .عمسلا الإ ةياورلل قيرط الو ءةياور الإ برعلا ظافلأ لوانت

 .""ضعب رعش ةياورب اهضعب فرعيو ءظفحتو ىورت برعلا تناك

 نأو نيقباسلا راعشأ رعاشلا ظفحي نأ عادبإلا يف عبطلا ةدوجل انه طرتشي

 عبط يوارلا دنع نكي مل نإو .هديوجتو عبطلا نيسحتل طرش ةياورلاو ظفحلاف ءاهيوري

 رعاشلا نأ :رخآ ىنعمب ءارعاش نوكي يكل ةياورلاو ظفحلا هعفني الف «عادبإلا يف هيتاوي
 الو ظفحيو يوريف .طقف ةيوارلا امأ .هعبطب ىقرت يأ .ةياورلا هب ىقرتف ىوري عوبطملا

 ينف عبط ريهزل ناك نكلو ءسوأ ةيوار ناك ريهزف .ارعاش حبصي نأ هتياور ىلع بترتي

 عبط دوجو مدعل ""ةمات ةملك هل عمست ملو ىشعألا ةيوار ديبع ناك نيح يف .عادبالل

 ."اسانئتسا رثكأ هيلإو ,ةقث دشأ عبطلاب تناك "برعلا نأ ىري وهف مث نمو هيف

 ,رخآلا رعش بلصيو «مهدحأ رعش" قري هنأ ءارعشلا دنع عبطلا راثآ نم نأ ىريو

 بيكرتو «عابطلا فالتخا بسحي كلذ امنإو «هريغ قطنم رعوتيو .مهدحأ ظفل لهسيو

 .()ةقلخلا ةثامد ردقب مالكلا ةثامدو ءعبطلا ةمالس عبتت ظفللا ةمالس نإف .قلخلا

 . ٠١ ص « هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا )١(

 . ١ 6ص . ةطاسولا (۲)
 . ١5 ص . ةطاسولا (۳)

 . ١8 ص« قياسلا )٤(
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 .”ةجابيدلا قالخإو قنورلا باهذو ةوالحلا ةلق :عبطلا ةقرافم يف" نوكيو

 ,بلقلا نم قيشرلا ظفللا عقوم ةفرعمو رعشلاب باجعإلا يف رمألا كالم نإ مث

 :عبطلل لاسرتسالاو ءلّمعتلا ضفرو فلكتلا كرت" :وه رعشلا نيسحت يف هتاذ مظعو

 هلقص دق يذلا بذهملا لب عبط لك اذهب ينعأ تسلو ؛هب فنعلاو ءهيلع لمحلا بنجتو

 ةلثمأ روصتو .ديجلاو ءيدرلا نيب لصفلا مهلأو .ةنطفلا هتلجو ءةياورلا هتذحشو بدألا

 .'"حبقلاو نسحلا

 عبطلا نيب ةكباشتم ةموظنم يف تءاج «يناجرجلا دنع ديجلا رعشلا ملاعم هذه

 اريج هرعش ناك عيوملل ظورشلا ونه كركر ذاق ةيودلاو ةياورتاو ةفظقفلاو:كاكذلاو

 .عمسلاو بلقلا يف عقوملا فيطل

 يف امهسيل ًأطورش امهل عضي .رعشلا نم ىنعملاو ظفللا عقومب متهي هدجن كلذك
 دمعف هظافلأو رعشلا ةغل ىلع اترثأ ةيندملاو رضحتلا نأ ىري ةيادب وهف ءرعشلا ةدوج

 ىلإو ًاعقوم اهفطلأو .ًاعمس اهنسحأ اوراتخا ةريثك ءامسأ يذ ءيش لك ىلإ" ةغللا لهأ

 ."' اهفرشأو اهسلسأ ىلع اورصتقاف تاغل هيف برعلل ام

 يف ةيندملاو ةراضحلا رثأل  قباسلا صنلا ىف  يناجرجلا كاردإ نم مغرلا ىلعو

 نأ ىتح .ةبوذعو ةقر ءًاروطتو ًاريغت ةصاخ ةفصب رعشلاو ءةماع ةفصب عمتجملا ظافلأ

 نع ًأجراخ دعي ةيندملا لبق ةيبرعلا وأ ةيودبلا ىلوألا ظافلألا ىلإ عجري نأ دارأ نم

 بناج باصأ روطتلا نأ كردي مل هنإف كلذ نم مغرلاب لوقأ .هقوذل ةقرافمو هعبط

 ةطاسبلا ىلع دمتعت لوألا رصعلا يف تناك امك دعت ملف ةيرعشلا ةعنصلاو ريوصتلا

 راس نمو مامت يبأ ةعنص بيعي هدجن مث نمو «عادبإلا يف لوذبملا دهجلا ةلقو ةيوفعلاو

 صنلا اذه ىعم لمأت .ةديدجلا ةيندملاو ةراضحلا راثآ نم رثأ وه يذلا هبهذم ىلع

 )١( ص . قياسلا 8 ١ .

 ) )۲ص. قباسلا 35 .
 ) )۳قياسلا .
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 رضحتلا رثأب هيعو ةعباتم مدع نع هيف فشكي يذلا يناجرجلا نع هقوسأ يذلا ليوطلا

 :لاقف مامت وبأ لزغت دقو :لوقي رعشلا يف

 يسا ةتيسح يذلل يننإق ساكلا براش اي ىوهلا برشو ينعد

 سانللا نسحأ نم هلزنم نإف يمقس نم تمجعتسا ام كنشحوي ال

 يسافنأ عيطقت هظاحلأ لصوو يتكلهم ليصوت .هظافلأ عطق نم

 «نسحأف راعتساو ءسناجو قباط ءةفيطل ةعنصو .عيدب ىنعم نم اهنم تيب لخي ملف

 ,نسحلا نم ًانونف اهرصق ىلع تعمج دقف ءاهل قحو ءهلزغ نم راتخملا يف ةدودعم يهو

 حدملا اذه لك دعب ."هارت ام ةوقلاو ةناتملاو :ماكحإلا نم اهيف مث عيدبلا نم ًافانصأو

 :لوقيف يبارعألا ميدقلا ريوصتلا اهيلع لضفي هدجن ءةعوطقملا هذه ىلع ءارطإلاو

 ضعب لوقل هدجت ام «سفنلا حايتراو برطلا ةروس نم هل دجت كنظأ ام يننكلو'

 :بارعألا

 رامألاف ةفينملا نيب انب ىوفهت سيعلاو يبحاصل لوقأ

 رااعنم ةيشعلادعبامق دب رارع ميمش نم عتمُ

 را طقلا بغ هضور ایرو ددی تاحفن ادبح اي الأ

 راز غ كنامز ىلع تنأو اديبن موقلا لثي ذإ كشيعو

 رار للمس لو نفل فاحنأب انرعش امو نيضقني روهش

 هدجت' لواتتملا بيرق . ذخآملا لهس .ظافلألا غراف ء:ةعنصلا نع ديعب هارت امك وهف

 وه لصألا نأ ررقيو ةثيدحلا ةيرعشلا ةعانصلا ىلع ميدقلا ريوصتلا لضفي اذه لك دعب

 :لوقيف ءرعشلا يف يندملاو يراضحلا رثألا ىسنيو ءءامدقلا برعلا هقوذتت تناك ام

 ةلازجو .هتحصو ىنعملا فرشب «نسحلاو ةدوجلا ىف ءارعشلا نيب لضافت برعلا تناكوأ

 نملو ءرزغأف هدبو .براقف هبشو «باصأف فصو نمل ؛هيف قبسلا ملستو هتماقتساو ظفللا

 لمحت الو .ةمياطملاو سينجتلاب ابعت نكت ملو .هتايبأ دراوشو .هلاثمأ رئاوس ترثك
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 هررق ام عباتي ال وهف !"ضيرقلا ماظنو ءرعشلا دومع اهل لصح اذإ .ةراعتسالاو عادبإلاب

 موهفم عجرأو .ءرعشلل هموهفم نم يدمألا هتبثأ ام ىلإ عجريو لبق نم ظافلألا رمأ يف

 يف كلذو ءةداجإلاو قيسلاب هل تمكحو هتقوذتو برعلا هيلع تفراعت ام ىلإ هدنع رعشلا

 فصولا «هتماقتساو ظفللا ةلازج .هتحصو ىنعملا فرش .هيف رفوتت يذلا رعشلا

 ال تيبلا ةدحو ىلع دمتعت يتلا ةرئاسلا لاثمألا نم رثكتسا .بيرقلا هيبشتلاو ءبيصملا

 تاراعتسالا نم رثكي الو ءةقباطملا دمتعي ملو .سينجتلا هيف لفو .ةديصقلا ةدحو

 ةعنصلاو رعشلا موهفم باصأ ظافلألا باصأ امك روطتلا نأ هلاب نع باغو .ةديعبلا

 ىلع نيرداق مهلعج ام ليثمتلا ةوقو ةفاقثلا نم مهل حيتأ دق نيثدحملا نأ ”كلذو ةيرعشلا

 ةلواحمو ءاهيلإ ةريثك تايئزج ةفاضإو ةيلهاجلا ةميدقلا روصلا يف ىتح عسوتلا
 لاتمأ نددحملا نييوءامدقلا يرحل نم تاللا ادعو اهميسحتو ةرويضلا ضخ

 رخآو يودب عمتجم :نيعمتجم نيب فالخ" وه امنإ مامت يبأو راشبو ساون يبأ
EDO رصحم 
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 مامت يبأ تاراعتسا نم ريثك ىلإ هترظنو همهم ولع اذه رثأ مث نمو .مهفودتو لئاوألا

 مسالاب اهيف ىفتكا" :ىتلا يه موهفملا اذه لظ يف هدنع ةراعتسالا تحبصأو .نيثدحملاو

 .هيشلا بيرقت اهكالمو .اهريغ ناكم يه تلعجف ةرايعلا تلقنتو .,لصألا نع راعتسملا

 .'"ةرفانم

 فالاستعارة  عنده  دهج نود ظفل ناكم ظفل لادبتسا درحم ىلع دمتعت ىتلا ىه

 ًاحضاو ًابيرق اهيف هيبشتلا نوكي مث ءةفيرطو ةدعابتم ةديدج تاقالع كاردإ يف

 )١( ص .ةطاسولا ۳۲ ٠٤ .

 . 507 ص . هراده ىفطصم دمحم . يرجهلا يناثلا نرقلا يف يبرعلا رعشلا تاهاجتا (۲)

 . ٠١7 ص , قباسلا (۳)
 )٤( ص . ةطاسولا 4١ .
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 تاراعتسا يف اهموهفم وه اذهو .هنيب ةحضاو هل راعتسملاو هنم راعتسملا نيب ةبسانملاو

 نكلو .نيثدحملا عادبإ ىلع قبطني ال ةراعتسالا وأ رعشلل موهفملا اذهف مث نمو «لئاوألا

 سمتلي حارو «ءيشلا ضعب اذه همكح ريغت يبنتملا رعش عم لماعتي أدب امدنع يناجرجلا

 نييوغللا نم ميدقلا راصنأ دض مهنع عفاديو ديدجلا مهعادبإ ىف نيثدحملل راذعألا

 كاردإ مدعل ءدقنلا يف مهيلع لماحت امنإ نيثدحملا ءالؤه رعش لثم در نأ ىريو ءةاورلاو

 ءةغللا ظافح نم عمستو ىرت نم رثكأ امو' :لوقيف .هيف اوعضو يذلا ديدجلا عضولل

 هنسحتسيف تيبلا دشني مهدحأ نإف .نيرخأتملا بيعب جهلي نم .ةاورلا ةلج نمو

 بذك هنامز ءارعشو «هرصع لهآ ضعب ىلإ بسن اذإف «هراتخیو هنم بجعيو هديجتسيو

 ةليضف ميلست نم ةأزرم لقأو ءالمحم نوهأ ةضاضغلا كلت ىأرو «هلوق ضقنو «هسفن
 '"دلومل ناسحإلاب رارقإلاو .ثدحمل

 زيحت ببس مهل للعيو كلذ لبقي ال يناجرجلا نكلو .ةاورلاو ةغللا ظافح يأر اذه

 مهريغصو .راثكتسالاب قحأ مهريسي دجول ءالؤه انباحصأ فصنأ ولو' :لوقيف نيثدحملا

 لقو .هرثكأ فذحو هلام قك نق ظل نيب اروصحم تق مهدجأ قآل نايكإلات نلوأ

 لك يف ثبنت هراكفأف ؛ اهديج ىلإ قبسو .اهوفع نخأ دق ناعمو .همظعم رظحو . هددع

 .باب لك حتفتست هرطاوخو .هجو

 راغأو «نالف تيب قرس :ليق .فرط دعبأب هنم زاتجا وأ ءليق ام ضعب قفاو نإف

 حتتفا وأ : اركز یم رفا ن نإو ..هعمس طق عرقي مل تيبلا كلذ لعلو ءنالف تيب ىلع

 نإف .عمسلا يف هذلأو «بلقلا نم هبرقأو :ةظفل بذعأب هنم ضري مل . امهبم ًاقيرط

 نم ءيشب هحشوف « همالك نيسحتو .هرعش نييزت ىلإ قونتلا ةوهشو بارغإلا بح هاعد

 املا فشان ,فسعتلا نيب «فلكتلا رهاظ اذه : ليق .ةراعتسالا ضعبب هالح وأ عيدبلا

 مالكو غراف ظفل :ليق .سجاهلا هب يضرو .سفنلا هب تعمس ام لاق نإو «قنورلا ليلق

 . "بذكُي هرذعو «فعاضتت هتلزو ءلحمتت هبويعو :لوأتي هناسحإف :ليسغ

 )١( ص . قباسلا ٠ه .

 ) )۲ص . ةطاسولا ٥۲ .



 هنأكو ,ثدحملا رعاشلا اههجاوي يتلا دودرلاو هجوألا عيمج صنلا اذه يف حضو

 نع عافدلا اذهو عجارتلا اذه ىلإ هرطضا يذلاو .ًالوأ مهقح يف هلاق ام ضقني

 ةفئاطلا هذهب نلغتشت الف :لوقيف يبتتملا نع عافدلل دهمي نأ ديري هنأ وه نيثدحملا

 .'" هرصع لهأو يبنتملا نيب رظنت تمدام

 نع امهدحأ لصفي ال وهف «يناجرجلا يضاقلا دنع ىنعملاو ظفلل ةبسنلاب امأ

 ةت نجح نلغ ةدرعشت ا غافلا ك طسز طبل اعمالك اه طرا

 يودبلا نع طحناو .يقوسلا طقاسلا نع عفترا ام" :وه هلوقب طمنلا اذه فرعيو

 ؛هبارضأو ةفاحق نب نايمه فرجعت غلبي ملو ءهئارظنو رصن ةفسفس زواج امو ءيشحولا

 بهذم هعيمجب بهذت نأ الو ءادحو ىرجم هلك رعشلا عاونأ ءارجإب كرمآ الو ؛معن

 الو ‹ كراختفاك كلزغ نوكي الف .يناعملا بتر ىلع ظافلألا مّئسقت نأ كل ىرأ لب ؛هضعب

 لاتيركس الا: :لمعفلا نكفرو «تفلكتلا كرت ةضاخ تالا اذه ىف رسالا كالو

 ." هب فنعلاو ءهيلع لمحلا بنجتو «عبطلل

 رعشلا فيرعت يف ًابلاغ دمتعي يذلاو (ه540 ت) يركسعلا لاله وبأ ءيجي ًاريخأو

 هدنع ديجلا رعشلا رادم ذإ ءظحاجلا ةصاخبو نولوألا هلاق ام ىلع هنم ديجلا فصوو

 اهفرعي يناعملا نأل ؛يناعملا داريإ يف نأشلا سيلو" :لوقي «كبسلاو ةغايصلا ةدوج ىلع

 ءهئاهبو هنسحو .هئافصو ظفللا ةدوج يف وه امنإو ءيودبلاو يورقلاو يمجعلاو يبرعلا

 مظنلا دّوأ نم ولخلاو «بيكرتلاو كبسلا ةحص عم . هئامو هتوالط ةرثكو .هئاقنو هتهازنو

 ىتح كلذب ظفللا نم عنقي الو ءًاباوص نوكي نأ الإ ىنعملا نم بلطُي سيلو «فيلأتلاو

 .(1تمدقت يتلا هتوعن نم هانفصو ام ىلع نوكي

 )١( ص قباسلا 54 .56 .

  (۳)ص نيتعابصلا ٦۳ ل ٦٤ ,



 ةيرعشلا ةغايصلاب لوألا ماقملا يف ينعت يتلا ظحاجلا ةرابعب لاله يبأ رثأت حضاو

 . نه لخشللا و تلا لف

 مءالت ام هنسحأو .موظنم ظفلو .جوسنم مالك رعشلاو :رخآ عضوم يف لوقيو

 نوكيف «مالكلا نم ظيلغلا هيف لمعتسي ملو .نجهي ملو هظفل نسحو «فخسي ملو هجسن

 تهركتسا اذإ يناعملا يف ريخ الو ..الهلهم نوكيف ظافلألا نم يقوسلا الو ءًاضيغب ًافلج

 ةبارغ يف الو «هانعم فخس اذإ هظفل ديجأ اميف ريخ الو ءارسق تّرتجا اذإ ظافلألاو

 .'"دصقملا روهظو .ىزغملا حوضو عم هظفل فرش اذإ الإ ىنعملا

 اديعب ًأطسو نوكي نأو ةيقوسلاو ةيشحولا ظافلألا نع دعبلا طرتشي ىركسعلاف
 .الهس الزج نوكي ام مالكلا دوجأو" :هلوقب ىرخأ ةرم اذه دكؤيو ءىنعملا يف ةبارغلا نع

 نوكيو ءًارعقتم ارعوتمو .ًاهركتسم ًادودكم نوكي الو «هازغم مهبتسي الو «هانعم قلغني ال
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 نسح ىلإ جاتحي رعشلاو' :هلوق يف ىرخأ ةقيرطب رعشلا يف ةغايصلا ةيمهأ نيبيو
 صوصن يف بيكرتلا ةدوجو فيلأتلا نسحب دوصقملا حرشي مث .""بيكرت ةدوجو فيلأت

 ظافلألا وأ ةغايصلا يف نوكت ام ردقب يناعملا يف نوكت ال ةقرسلا نأ ىري وهو .ةليوط

 «مهمدقت نمم يناعملا لوانت نع ىنغ نيلئاقلا فانصأ نم دحأل سيل هنأل ءةيرعشلا

 نم ًاظافلأ اهوسكي نأ  اهوذخأ اذأ  مهيلع نكلو « مهقبس نم بلاوق ىلع ّبصلاو
 اهوديزيو ؛ىلوأآلا اهتيلح ريغ يف اهودرويو ٠ مهفيلأت نم ضراعم يف اهوزربيو ٠ مهدنع

 .“”اهيلإ قبس نمم اهب قحأ مهف كلذ اولعف اذإف ...اهبيكرت ةدوجو اهفيلأت نسح يف

 هظفل ضعبب هذخأ نمو .ًاقراس ناك هظفلب ىنعم ذخأ نم" نأب لوقلا ىلإ يهتنيو

 نم هد ىلوأ وه ناك ةلخفت مدح هده نم اغا واود خا و الاس هل ناك

 .(" همدقت

 . 55 ص . قباسلا )١(
 : ۷۲ نك: قياسلا (5)

 . ١7 ١ ص« قباسلا (۳)
 . ۲٠١۲ ص قياسلا 6

 . ۲۰۳ ص . نيتعانصلا (5)
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 ,ةيقالخألا ةعزنلا باحصأ نع رعشلا دح نايب نم انغرف دق نوكن كلذبو

 مهف نم ةكرتشم رصانع دنع ًاعيمج نوقتلي مهنأ حضاوو ,ينفلا هاجتالا باحصأو

 - يهيدب اذهو  ةيقالخألا ةعزنلا باحصأ دنع فيرعت يف رهظي ال هنأ امك .ءرعشلا

 .ينيدلا وأ يقلخلا مازتلالا ملاعم

 نزولا يرصنع ىلع عيمجلا صرح وه مهنيب ةكرتشملا رصانعلا زربأ نم لعلو

 ءام فقوم باحصأ صاصتخا ىلإ ريشي ام كانه سيلف ءرعشلا فيرعت يف ةيفاقلاو

 اينيد ًافقوم نأ ريغ «عيمجلا دنع ةدحاو رعشلا ةيهام نإ :لوقن نأ اننكمي انه نمو
 ةندعتلا مك سالار, كلوا دلا تاس ر دلا نا له ةت كرف م ايفالك

 يتلا دوهجلا راطإ يف كلذو ءرعشلا دح يف ليدعتلا نم ليلق ريغ ىلإ ىضفأ دق
 ىلع ناكف ءرعاش هنأب يي لوسرلا مالك نعو «نآرقلا نع رعشلا ةفص يفنل تدصق

 يفنل كلذو .مهتلا هذه ضحدل يدصتلا ةصاخ ةيمالكلاو ةماع ةينيدلا ةئيبلا مالعأ

 نم روطشملاو زجرلا اجرخأ دق شفخألاو دمحأ نب ليلخلا انيأرف «نآرقلا نع رعشلا

 زواجتي مل اذإف .رعشلا فيرعت يف دصقلاو مكلا يديق عضو ظحاجلا امنيب ءرعشلا دح

 هفالكب ملكنا نيضخقت مل اذإ كلذك“ارعش ىمس الخ كايبألا نم انعم اددغ رهشلا

 رثأت دقو ءًارعاش ملكتملا ىمسي الو ءارعش همالك ىمسي الف . ًارعش لوقي نأ نوزوملا

 ينالقابلاو «يوفللا سراف نبا لاثملا ليبس ىلع نييوغللاو نيملكتملا ضعب ظحاجلا مالكب
 .ملكتملا

 يقالخألا فقوملا باحصأ دنع هتيهامو رعشلا دح نايب ىلع انيتأ دق نوكن كلذبو

 .ينفلا هاجتالا باحصأو

١07 





 عبيارلالصملا

 هتاداو رعشلا ةمظو

 يقالخألا فقوملا باحصأ دنع

 (ينملا هاحتالا١ باحصأو





 :رعشلاة هيظو :الوأ

 اذه لثم دجو دقو . مدقلا ذنم ةايحلا يف هتمهمو رعشلا لوح ءارآلا تفلتخا

 . ةماع ةفصب بدألا لخدي نأ نوطالفأ لواح دقو . وطسرأو نوطالفأ ذنم فالخلا

 نم يناثلا باتكلا يف ثحبف .ةيقالخألا ةيافلاو نيدلا ةريظح ىلإ ةصاخ ةفصب رعشلاو

 تا ةا اهلا نوكت نأ لع ريحا قو عنابصتا شارل عياش نضرب رجلا
 .") ةئطاخلا ءارآلاب مهيلإ ىحوت الأ ىلعو «يقلخلا ريهطتلا ىلع ةرداق لافطألل ىورت

 ربع اها نع اد هيوا فاحت اه ةيدآلا تافز انه رايخأ فف ع دقو
 اذإ ءلافطألا عماسم ىلع ةعرتخملا تاياكحلا صق عنمي ال ىرخأ ةيحان نمو .ةيقيقح

 ."! یبیذهت ىزغم اهل ناك

 يتلا ةيعوضوملا ةقيقحلل ةرياغم ةقيقح نع ربعي رعشلا نأ ىري وطسرأ نأ نيح يف

 ةياور يف تسيل" هدنع  ةيقيقحلا رعاشلا ةمهم نأل . خيراتلا وأ ةفسلفلا اهنع ربعت

 بسحب امإ :ةنكمم ءايشألاو .عقي نأ نكمي ام ةياور لب ءالعف تعقو امك رومألا

 يوري امهدحأ نوكب نافلتخي ال رعاشلاو خرؤملا نأ كلذ ءةرورضلا بسحب وأ ءلامتحالا

 يوري امهدحأ نوك ثيح نم نازيمتي امنإو ءارشن اهيوري رخآلاو ءارعش ثادحألا
 ناك اذهلو .عقت نأ نكمي يتلا ثادحألا يوري رخآلا امنيب ءالعف تعقو يتلا ثادحألا

 .""خيراتلا نم ًاماقم ىمسأو ءةفسلفلا نم أظح رفوأ رعشلا

 ىلإ داسفلا ىلإ يدؤي هنأب' نفلا اهيف مهتا يتلا هتمهت نوطالفأ ىلع وطسرأ دريو

 ی اد تد تا ا یک نأ نيف الدي كقلا نأ" هكر ليد و نكت هذآ

 .9"اديفم ًاريهطت لب ءراض ريغ

 5 ١5 ص .رداص راد . مجن فسوب دمحم .د ةمجرت , سشتيد دفيد ‹ يبدألا دقنلا جهانم )۱)

 : ۲۷ ص قياسلا : رظنا )۲(

 ,۲٣ ص ١ 961 . ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . يودب نمحرلا دبع ةمجرت « رعشلا نف )2

 )٤) ص ىيدألا دقنلا جهانم ۷۱ .
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 ءهتعيبط نع فشكيو .رعشلل يقلخلاو يسفنلا ريثأتلا اذه عبتت دعب وطسرأ يضميو

 رعشلاو «ةماع ةفصب نفلا نم يقيرغإلا فقوملا وطسرأ سكعيو .هتقيقح ىلع فقيو

 سا ل ىلع نقلا ةر نا ى :فقوكلا كلذ: ةبماخ ةقيح

 .'"ةيناسنإلا

 نم الك نأ نم مغرلابو' عاتمإلا لالخ نم ةيوبرتلا ةيسفنلا هتمهم نفلا يدؤيو

 يف نافلتخي امهنإف ءنفلا فئاظو نم ةفيظو عاتمإلا دع دنع نايقتلي وطسرأو نوطالفأ

 ىأ نم لاخ طيسب هنأ ىلع عاتمإلا اذه ىلإ رظني نوطالفأف .عاتمإلا ددصب كلذ ادع ام

 فرط ةنيعم رمان ةراقتملا ىف وه عاتمالا نأ ىريةنإفوظيسرا امأ' هدرا نوفضف

 .()لقعلا ةرطيس تحت رعاشملا عضيو ؛ةيلمعلا ةحصلا ةلاحب اهلصيو

 موق لام دقل .يبرعلا يدقنلا ثارتلا يف فقاوملا هذهب ًاهيبش دجن نأ نكمملا نمو

 ةدئافلا نم بناج ىلع يوتحي نأ ةرورض اوأرو ءةيقالخأ نيماضمب رعشلا ليمحت ىلإ

 نكميو .نيماضملا هذه طارتشا مدعو ةينفلا ةعتملا بناج ىلإ نورخآ لامو «ميلعتلاو

 .ةدح ىلع الك نيفقوملا نيذه نع فشكلا

 . ١ , 1/١ 91/5 مولعلا راد . ناسح ميكحلا دبع . ابروأ يف بدألا بهاذم )1(

 . 58/١ قياسلا )۲(
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 :يقالخألا فقوملا باحصأ دنع رعشلا ةطيظو (أ)

 ةيبرتلاو ملعتلاو داشرإلاب طبترتو .هاجتالا اذه باحصأ دنع ةيعفنلا ةياغلا حضتت

 ءرعشلاب ةديقعلا نع عافدلا ىلإ مالسإلا ردص يف ءارعشلا هجوت نأ ذنمو .عانقإلار

 ريثأت نم دشأ نيكرشملا يف رعشلا ريثأت ناك دقف . ةيقالخألا ةياغلا هذه رهظت تأدبر

 ءاجهلا يف ًابح ال ,نيكرشملا ءاجهب ةباحصلا ءارعش نم هريغو ناسح) رمأ دقف «لابنل

 :يربطلا لوقي امك .مالسلاو ةالصلا هيلع هملعل لب «هزيجيو ءاجهلا مهيلإ ببحي هنأ و

 مهايإ مهحضن نم نيكرشملا ىلع دشأ نيكرشملا هباحصأ ءارعش نم اجه نم ءاجه نأ

 يف مهايإ كلام نب بعك ديعوب اوملسأ برعلا لئابق نم ةليبق نأ ركذ دقلو ءلبنلا

 ناعذإلا ىلإ مهنم ةمأ وعدت يتلا ةياكنلا ودعلا يف هتياكن تناك ام نأ كش الو .هرعش

 بارضلاو لبنلا حضن نم ةديكملا يف غلبأ . ةملاسملاو نيدلا ىف لوخدلاو ةعاطلاب

 نع لففي نأ يغبني ال ءغلبملا اذه ودعلا ةياكن يف هفلبم ناك ام نأو .فيسلاب

 ا

 «برعلا ةايح يف ةيعفنلا هتياغو رعشلا ةيمهأ نايب باطخلا نب رمع قورافلا عباتيو

 اهب لزتسي .هتجاح يدي نيب لجرلا اهمدقي تايبألا برعلا تاعانص ريخ نم" :لوقيف

 ميركلا نم ءاطعلا جرختسيو تاجاحلا يضقي رعشلاف .'"ميئللا اهب فطعتسيو .ميركلا

 ..كبدأ رثكي رعشلا نساحم ظفحاو' :نمحرلا دبع هنبا ًايصوم لوقيو .ميئللا ىذأ فكيو

 .27"ًابدأ فرتقي ملو اقح دؤي مل رعشلا فرعي مل نمو

 .فيرعتلا اذهب طبترتو رعشلل هفيرعت لالخ نم مالس نبا دنع ةيعفنلا ةياغلا رهظتو

 لثم الو جرختسي ىنعم الو دافتسي بدأ ىلع يوطني ال يذلا رعشلا ضفري امدنع كلذو

 .ةيعفنلا ةياغلا هيف ققحتت يذلا وه ديجلا رعشلا ناك ذإ 7 ”برضي

 )١( رکاش دومحم قيقحت « رمع دنسم . يربطلل راثآلا بيذهت «۲/٠٥٥ .

 ) )۲نييبتلاو نايبلا ٠۲١۰/۲۰ .

 . ١58/١ يمشاهلا يلع دمحم قيقحت « برعلا راعشأ ةرهمج (۳)

 )٤( ءارعشلا لوحف تاقبط ١١/4 .



 نييوغللا دنع اهدجو يتلا رعشلل ةيعفنلا ةياغلا نع ديج صن يف ظحاجلا فشكيو

 ةاور ةياغ رأ ملو .بارعإ هيف رعش لك الإ نييوحنلا ةياغ رأ ملو' :لوقي ثيح ةاورلاو

 ةاور ةياغ رأ ملو جارختسالا ىلإ جاتحي بعص ىنعم وأ بيرغ هيف رعش لك الإ راعشألا

 .'" لثملاو دهاشلا هيف رعش لك الإ رابخألا

 يبأ ىلإ تسلج دقو" :مهل ةسلاجمو «مهعم اهضاخ ةيرجت نع اذه ظحاجلا لوقي

 ةاور نم تسلاج نم عم ةركرك نب ورمع كلام يبأو .ميجن نب ىيحيو «يعمصألاو ةديبع

 نيثدحملا رعش نع مهضارعإ لالخ نم مهيدل تاياغلا هذه ترهظ دقو ."نييدادغبلا

 ةغلاب ةيانع اورهظأو :مالسإلا ردصو نييلهاجلا نم ءامدقلاو بارعألا رعشب مهكسمتو

 :ةبؤرو جاجعلا زجر يف هدجن يذلاك ؛ةبيرغ وأ ةيشحو أظافلأ ىوح زجر وأ رعش لكل
 رعشلل مهتارايتخا يف مهنأ امك .ةاورلا نم هنودعي ال زيجارألا هذه لثم وري مل نمو

 تارايتخاف لثملا برضو داهشتسالا يف هيلع اوئكتاو «نيعم رصم دنع اوفقو ءارعشلاو

 ةيآ اورسف اذإ اوناكو .ثدحم وأ «مهل رصاعم رعش لك نم تلخ دق يعمصألاو يبضلا

 طابنتسا يف كلذك نويوحنلا دمتعاو ءءامدقلا رعش ىلع كلذ يف نودمتعي ًاثيدح وأ

 رعشلا ةياور نم مهتياغ نع فشكي هلك اذهو .ءامدقلا رعش ىلع ةيوحنلا مهدعاوق

 .هميومنو

 لصن نأ نكمي رعشلا نأ ىري ناك ذإ ءةبيتف نبا دنع رعشلا نم تاياغ ةدع حضتتو

 :يتآالاك فئاظوو دئاوف ةدع ىلإ هقيرط نع

 ةيعامتجالا ةايحلا ثادحأل لجسم هنأ رعشلا ىلإ رظني وهف :ةيخيراتلا ةميقلا (أ)

 اهتمكح رقمو .برعلا ملع ندعم" رعشلا نأ ذإ ةيعقاو ةقيقد ةروصب ةيضاملا ةيخيراتلاو

 ىلع زوجحملا قدنخلاو ءاهرثام ىلع بورضملا روسلاو اهمايأ عدوتسمو ءاهرابخأ ناويدو

 ."" .. ماصخلا دنع ةعطاقلا ةجحلاو . رافنلا موي لدعلا دهاشلاو ءاهرخافم

 . 59/4 ,قباسلا (۲)
 . ٠ 6 ١ ص« يبظ وبأ . يفاقثلا عمجملا‹ دومحم ديلو قيقحت . اهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف (۳)

 ال



 لالخ نم ةيبرعلا ةيعامتجالا رهاوظلا سملتي حار رعشلل موهفملا اذه نم ًاقالطناو
 ناكف .ةياورلاو رابخألا اهب فت مل يتلا ةفلتخملا اهبناوج هدحو هنم فرعتيو «مهراعشأ

 هللا همرح دق .ةيلهاجلا رومأ نم رمأ رسيملا نإ" هنع لوقي يذلا "حادقلاو رسيملا" هباتك

 هيلإ ىدأ ام الإ ءانئاملع دنعو ريسيلا هنم ذبنلا الإ بارعألا دنع قبي ملف .مالسإلاب

 نع عاطتساو .'" ظفحت تاياور وأ رثؤت ًارابخأ هيف اودجي نأ ريغ نم ميدقلا رعشلا

 .اهيناوج عيمج نم اهلجسف ةرهاظلا هذهل ةلماك ةروص عمجتسي نأ رعشلا قيرط

 اهلجسو برعلا مولع ظفح هنإ ذإ ءةيملعلا ةدافإلا يف رعشلا ةبيتق نبا فظوي (ب)

 ءادتهالاو ءءاونألاو موجنلاب لصتي ام اهنمو ءهب لصتي امو . ناويحلاب صتخي ام اهنم

 ةدافإ "ءاونألا" و 'ريبكلا يناعملا" هباتك يف دافأ مث نمو ءاهريغو قوربلاو حايرلاو ءاهب

 لبإلاو ليخلا نع ةلصفم ًاباوبأ دجن لوألا باتكلا يضف . ميدقلا رعشلا نم ةرشابم

 ةيفيكو ءاهنكامأو ءاهتاقوأو ءاونألاو قوربلاو موجنلا عاونأ لصفي يناثلاو .اهريغو ماوهلاو

 دعس نع هتيدح ىف بكاوكلا نع ءاونألا هباتك يف هركذ ام كلذ نم .اهعم برعلا لماعت

 :زجارلا لاق سمشلا برغم ليهس علط .ةادغلاب حباذلا دعس علط اذإو' لوقي "حباذلا

 عذب قحلاو قحلا نوبللا نباف .علط سمشلا برغم ليهس اذإ
 هءونو .دالوألا تقوو جاتنلا تقو هنأ كربخ دقف .هيف لقنت نانسألا نأ كربخأ اذإو

 :لاقف حامرطلا هركذ دقو ءركدي ام لقو .ةليل

 "هبمباذلا مجنألاو عرفلانه فيرنلا حيرق نمش نئاعظ

 رعشلا ج تخ نم ةا لآ ةدكاقلا رهتشلا مة نبا نكست اها اک )

 رثآملاو داجمألا هذهف ءاهباحصأل ةبحتسملا لاصخلاو .ةديمحلا رخافملاو ءةميركلا رثآملل

 ىنعملاو ءرئاسلا لثملاو ءردانلا تيبلاب اهرهشو .هنازوأب اهقثوأو رعشلا يفاوقب اهديف نم

 اهب ضغو .ةادعلا ديك اهنع عفدو ء.دحجلا نم اهصلخأو ءرهدلا ىلع اهدلخأ فيطللا

 .لزت ملو دوسحلا نيع

 ١“”. صء.اةة؛ ‹ ةيفلسلا ةعبطملا . بيطخلا نيدلا بحم حيحصت . حادقلاو رسيملا )۱(

 \A. ص مم 4 -ےھه 4 توريب ‹ نسح ةزع قيقحت . حامرطلا ناويد يف تيبلاو . ١ ص . ۱۹۸۸ .دادغي . ءاونألا )۲)

١1١ 



 ° مراكملا ىتوت نيأ نم العلا ةاغب ىردام رعشلا اهنس لالخ الولو

 د تو دجال ا قلخلا' هيف تعيش ةرهلا لااا ىلإ ههعيرستكلا نأ قرت انك
 رس امي مهاظخ ر يال الار ةيلمادجلا ىف اناوقأ" هب هللا نرو :ةنعاسجكلاو مركلا
 .مجعلا ميلاقأب اوفرعو ءضرألا رارطأب اورهش ىتح دالبلا يف مهحئادم نم نوحداملا

 .'"مهراثآ بتكلا يف تنودو

 علو يا ةحتملاو نخ ردا ا تاور ءار إو "اي دكو افي نعت هدنك يذلا نحو

 :راختفالا نأش هنأش يويح رودل وه امنإ ءارعشلل ةارادمو .ًاقافنو ًاقلمت هيلع ءاطعلا

 ."" ةايحلا ديفي .مكحلاو

 :لئاغلل رجيم الغ ءانقلاو «سفنلا تدم نأ رفا بيج نهر ةن قدا لوق
 مهرابخأ ديلخت اودارأ مهنأل ؛هيف زاح امنإ رعشلا يف الإ - ًاقح لاق نإو هيلع راز
 .(!"مهمايأ دادعتو

 و ی لإ نمنكلا ةجوم ا ةكيلورلا نوقتو
 ةفيظوب ةلص تاذ ضارغأ نم امهب لصتي امو ءاجهلاو حيدملا نم ساسأ ىلع ةمهملل

 يف ترهظ يتلا :برعلل ةيقالخألا لثملا ىلع زكري ثيح .""ةيعامتجالا رعاشلا
 .يعقاولا قدصلاب رعشلا اذه فصتيو .ةيداملا مهبناوجو مهلاوحأ فصي ىذلاو «مهراعشأ

 ام مكحلاو تاهيبشتلاو فاصوألا نم اهراعشأ تعدوأ برعلا نأ ملعاو" :كلذ يف لوقي

 نم اهراعشأ تنمضف ...امهبراجت هب ترمو .اهنايع هكردأو ءاهتفرعم هب تطاحأ

 دومحم نم اهسفنأو اهعئابط يف ام ىلإ اهّنسحو اهنايع كلذ نم هكردأ ام تاهيبشتلا

 )١( ص .اهمولع ىلع هيبنتلاو برعلا لضف ١5١ .
 . فارطألاو يحاونلا يهو . رط : اهدحاو : ضرألا رارطإو . ٠5 ١ ص . قباسلا (۲)

 . ٠١۳ ص (ت.د) يبرعلا ركفلا راد  ظيفحلا دبع مالسلا دبع « ابطابط نباو ةبيتق نبا نيب رعشلا دقن (۳)
 . ٠١١ ص . برعلا لضف )٤(

 )١( ص . روفصع رباج .د ءرعشلا موهفم ٥۷ .

1۲ 



 لاح نماهقلخو اهقلَخ يف ةفرصتملا تالاحلاو ...اهتدشو اهئاخر يف اهمومذمو قالخألا

 حرا لاج ىلإ ةايحلا لاح نموه وفا »لاخي ىلإ ا

 بارلا روض لك نك موردقلا رهتقلا ىلإ اطا نبأ دنع روبعتلا اذه ويش
 اه م ي اا كلذ بيسو: هادو وةكو ترا ةامه نيم اا

 برعلا هيلإ تبهذ ام فلاخي ال ًاريوصت تالاحلا روصيو يه امك ءايشألا لقنب قدصلاب
 . تدارأ يتلا اهيناعم يف

 لاصخلاو «برعلا دنع ةحودمملا وأ ةديمحلا لاصخلا ىلع ابطابط نبا زكريو

 تّمذو ءاهاوس هب تحدمو هب تحّدمتو ءاهقالخأ يف هتدجو ام امأو" :لوقيف .ةمومذملا

 :ةريثك ةروهشم ٌلالخف .هيف اهلاح دض ىلع ناك نم

 .ةطسبلاو لامجلا : قلخلا يف اهنم

 .فافعلاو ءافولاو «مزعلاو «مزحلاو «ملحلاو .ةعاجشلاو ءءاخسلا :قلخلا يف اهنمو

 :ةارادملاو ءركشلاو «عرولاو ءربصلاو .قدصلاو .ةريغلاو ءةعانقلاو .ةنامألاو ءلقعلاو ءًربلاو

 ...رسلا متكو «محرلا ةلصو .ناسحإللاو «لدعلاو ءوقعلاو

 لمحو .ةافعلا ءاطعإو .فايضألا ىرق نم اهانركذ يتلا لالخلا هذه نم عرفتي امو

 .'"راجلا ظفحو .ةريصب ىلع مادقإلاو ...ظيغلا مظكو .ءادعألا عمقو «مراغملا

 نيجلاو ؛ءلخبلا" :اهنم :ةمومذملا لاصخلا يهو لالخلا هذه دادضأ أضيأ نيبيو

 ا و ودا و لا لا

 ءاجهلاو حدملا يلاح يف اهب تفصوو ءاهدادضأو لالخلا هذه برعلا" تلمعتسا دقو

 .لوقلا نم ًانونف اهنم تبعشو ءاهيف هلامعتسال أيهتّيو ءاهل هب دعتسُي ام فصو عم
 .'"...تاهيبشتلا نم افونصو ,لاثمألا نم ايورضو

 )١( ص ءرعشلا رايع ٠١ .

 . ٥۸ ص . روفصع رباج .د . رعشلا موهفم (۲)

 . 7١ص ءرعشلا رابع (*)
 )٤( ص« قياسلا ١8 .

 . ١9 ص .رعشلا رابع (5)
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 لوح ًاساسأ رودي '(هدنع) رعشلا نأ  روفصع رباج .د لوقي امك كلذ ىنعمو

 انهو نيكل اب. ا رم مهتم قا: درعا اا اهيلإ ى ئا اا ناو «ءاجيلاو لا
 .'"ديجلا رعشلا يف  ةهادب  لخدي اال ىعسملا اذه نع جرخي

 دم ةيساسا ا دا مسكر ها وهشلا نأ ااا ای
 اوناك مالسإلا ردص يقو ءالهجلا ةيلهاجلا يف" ءارعشلا نأل ءرعشلا اذه صئاصخ

  ءاجهو ًاحيدم اهيف قدصلل دصقلا ىلع اهوُبكر يتلا يناعملا يف مهراعشأ نوسسؤي
 قارغإلا نم رعشلا مكح يف هيف بذكلا لمتحا ام الإ ًابيهرتو ًابيغرتو .ًافصوو ًاراختفاو
 ؛قحلا صصقلا ىرجم هنم هنودروي ام ىرجم ناكو .هيبشتلا يف طارفإلاو .فصولا يف

 .()قدصلاب تابطاخملاو

 رشلا نم هكولس رييغتو .ءشنلا ةيبرت يف رعشلل لاعفلا رودلا هيوكسم نبا كرديو

 ىلع نوكي هئوشن ءادتبا نم يبصلا نأ" ىري وهف ءجاجوعا نم هب ام حالصإو ريخلا ىلإ

 مل ام يكحيو ربخيو ًابوذك نوكي هنإف ءاهرثكأ امإو ءاهلك امإ ءلاعفألا حيبق :رثكألا
 ."...ًاقورس ًادوسح نوكيو هری ملو هعمسي

 مث نم ؛لاح ىلإ لاح نم لقتني هنإف براجتلاو ننسلاو بيدأتلاب يبصلا ذخأ اذإف

 :رابخألا نا طفح ل ااغ ااا ا اقا ىف رمت ووو ىلإ نيش
 اهظفحو اهتياورب هدنع دكأتي ىتح بدألاب هدوعت ام ىرجم يرجت يتلا راعشألاو

 ارك

 همهوي امو .هلهأو قشعلا ركذ نم اهيف امو ةفيخسلا راعشألا يف رظنلا رذحيو

 دج تادحألل ةدسفم باقا اذه ناق حطلا ةقرو:هفرظلا نم« يرض هنآ اهناجصا

 مكحلا يوحت يتلا ةنسحلا راعشألا لافطألا ظيفحتب رمألا يلو هيوكسم نبا بلاطي

 وأ ةفيخس راعشأ نم ىوح امو اهدض نع هب دعبيو «ةديمحلا قالخألاو ميقلاو

 .ةليذرلا ىلإ وعدت

 . ١١5 ص .رعشلا رايع (۲)
 . 588 ص . اهتيتكمو ةيرصملا ةعيطملا . ١ ط , بيطخلا نبا قيقحت . قالخألا بيذهت (۳)

 . 59 "8 ص . قياسلا )٤(

 غ١١



 : ينملا هاجتنالا باحصأ دنع رعشلا ةميظو (ب)

 باحصأ دنع هاندجو يذلا  ةيميلعتلا ةفيظولاو يقالخألا نومضملا طارتشا نإ

 ىلإ ةرثكلا تلام دقل .يبرعلا دقانلا دنع امئاد ةيافلا وه نكي مل . يقالخألا فقوملا

 ,ةراثإلاو ةعتملا يه رعشلل ةيساسألا ةياغلا نأ تأرو «تاياغلا هذه لثم طارتشا مدع

 امكف .عانقإلاو ريثأتلاو عاتمإلا ىلع موقت ءةينف هتياغ نأ ىلع رعشلا ىلإ نورظني اوناك

 ءاهل ليثم ال ةديرف ةميق نفلا ةميق نإ ذإ نفلل نفلا ثيدحلا دقنلا باحصأ لوقي

 لكشلا نيب زييمتلا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعي ىأر وهو .ىرخألا ميقلا نع ةلوزعم

 .'”لوانتلا ةقيرطو عوضوملا نيب وأ ىوتحملاو

 رعشلا ريبعت ينعي اذام :لوقيف هتاذ رعشلل رعشلا ةيرظن ثيدح يبرغ دقان رسفيو

 ةيريجتلا هاذه نأ الزآ ىوه 6 ةيرعبشلا ةيرجتتلا اه نم حرت !ذامودقاد رجلا

 ينعيو ةيتاذلا اهتميق اهل ءيه اهلجأ نم اهيلع لصحي نأ قحتست اهتاذ دح يف ةياغ

 ,ىرخأ ةميق رعشلل نوكي دقو .ةيتاذلا اهتميق لك اهدحو يه ةيرعشلا اهتميق نأ : ايناث

 هنأل وأ ةليبنلا اياضقلا مدخيوأ فطاوعلا ققريو بذهيو ملعي هنأل ,نيدلا وأ ةفاقثلل ةادأك

 انازملا هذيل رعشلاب بحعتاك :ليمج اذه رهشلا ةحاوزأ لالا وأ ةرهتشلا رغاشلل بلعب

 ةميقل ا وده ابشن" ةف ةر ةر لا ترم ددحت ل ةحراخلا | هه كلوب انا

 .""اضحم ًايلخاد ًامكح اهيلع مكحن نأ ىغبني ةيرعشلا

 ةا وةلا بتاحبضا عاهد تلا دا دنع ةف وا وهلا ةقيلظو ىلا ارت ف

 نّيب يذلا ظحاجلا اذهف ءرعشلا ةفيظو هاجت نيابتت فقاوملا دجن «ينفلا هاجتالا يوذ

 .لثمو دهاشو بيرغو وحن نم مهفادهأ ةمدخ يف رعشلل مهلالغتساو ةاورلا فانصأ

 راعشألا ةاور ةياغ رأ ملو ءبارعإ هيف رعش لك الإ نييوحنلا ةياغ رأ ملو :هلوق يف كلذو

 . ٠١_٥٦ ص« يهبونلا دمحم .د ‹ نانفلا ةيلوؤسمو نفلا ةعيبط )۱)

 . ها/ ه5 ص . قباسلا ردصملا نع ًالقن (۲)
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 الإ رابخألا ةاور ةياغ رأ ملو جارختسالا ىلإ جاتحي بعص ىنعم وأ بيرغ هيف رعش لك الإ

 تاياغ نم عونلا اذه دعي ال ظحاجلا نأ ىنعي اذهو .''"لثملاو دهاشلا هيف رعش لك

 يتلا لا ةنافلا عض ذلخا و رانكألا تاحصاو :ئييوعتلاو ةاوولا

 نييوغللا نيبو لاجملا اذه يف ظحاجلا نيب ًاحضاو ًاريبك ًاقرف كانه نأ كلذ

 ةيوغل ةقيثو رعشلا ذاختا مهتياغ تناك ذإ «مهتاياغ ددحو لبق نم مهركذ نيذلا ةاورلاو

 عافتنالا يف مهعم قفت ١ دق ناك نإف ظحاجلا امأ ءاذه فالخ يف هنوجاتحي الو .بسحو

 هنأل «ينفلا ريثأتلاو عانقإلا رصنع ىلع موقت تناك ةياغلا هذه نكل ةيميلعت ةيافك رعشلاب

 نم تالاعفنا يقلتملا يف ريثي هنإف ةرشابملا ةعفنملا ىلإ هجتا اذإ رعشلا نأ كردي ناك

 قفتت .ةصاخ تاهجو هفقاومو يقلتملا كولس هجويف ءلاعفأ ىلإ يضفت نأ اهنأش

 نع عافدلا وأ ,ةيمالك وأ ةينيد ةديقع ةرصنك .رعشلل ةرشابملا ةيعامتجالا ضارغألاو

 ءاجهلاو حيدملا يف كلذ ىلجتي ام حضوأو ؛ةقبط وأ «مكاحل ةياعدلا وأ ءيسايس بهذم

 اريثك ىَتعُي ال هنإف :ةيلكشلا ةعتملا قيقحت ىلإ رغشلا فدهي امدنغو .اهنم عرفتي امو

 يف ةياغ يه ةعتملا نم ًايلكش ًاعون الإ هل مدقي الف هفقاوم وأ يقلتملا كولس هيجوتب

 امدنع فصولا رعش يف كلذ رهظي ام حضوأو .ىرخأ ةياغ يأل ةليسو تسيلو ءاهتاذ

 ."هيبشتلا ةبارغ وأ ءريوصتلا ةفارطو ةاكاحملا يف ناقتإلا درجم هب دصقي

 ءيقلتملا كولس هيجوتو عانقإلاو ريثأتلا يف ةقيرطلا هذه كردي ناك ظحاجلا نألو

 ءاجهلا رعشل نأ ىري ذإ ٠ برعلا لئابق ىلع ريثأتلا يف رعشلا رود نع فشكي هدجن

 نم ءاجهلا نمف سانلاو لئابقلا لاوحأ رييغتو سوفنلا ىلع هريثأت يف ةغلاب ةوطس حدملاو
 ةديصق هتثدحأ ام كلذو يراوتلاو ةعضلا ىلإ ةزعلاو رخفلا نم اهلاح ريغو ةليبق دمخأ

 ةلجرلا نمم :هل ليق اذإ :ريمن ينب نم لجرلا ناك :ةديبع وبأ لاق" :ريمن ينب يف ريرج

 :ريرج لاق نأ الإ وه امف «یرت امك يريمن :لاق

 )١( نييبتلاو ناببلا 54/1 .
 ) )۲ص .روفصع رياج . ةينفلا ةروصلا 37١ .
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 ا بالك الو تغلب ابهكك امله و يفهز نم كنإ فرطلا ضغق

 .رماع ينب نم :لاف ؟لجرلا نمم :هل ليف اذإ ءريمن ينب نم لجرلا راص ىتح

 رخام وحين وهشلا لاق كلا د زاك

 ويمن ينب ءاجهلا عضو املك ييئاجه ةعض مكديزي فوسو

 : لوقيف ريمن ينب ىلع رعشلا اذه ريثأت ىلع ظحاجلا قلعيو

 تيب نم ريمن تيقل ام هب تيجه ام عيمج نم تيقل ةليبق برعلا ىف تملع امو

 ,.مهنم سان اهلمأتف .ريمن ينب سلاجم نم سلجمب ترم ةأرما نأ نومعزيو .ءريرج

 لق# : ىلاعت هللا لاق .متعطأ رعاشلا لوق الو .متعمس هللا لوق ال .ريمن ينب اي :تلاقف

 : رعاشلا لاقو#مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل

 اببازك الو تغلب ابعهك مف وبه نم كنإ فرطلا ضغف

 امان تبناتم هنأ الإ قاتفيم هنآ نخ ا ةناكو هذه ةأرملا ربك ىلع ظحاجلا قطن

 :لوقيف ريمن ىلع ةديصقلا رثأل

 رعشلا نأ ىري وهف ."هدلو نم نسحأ دقلو ءادلوم نوكي نإ ثيدحلا اذهب قلخأو"

 ىلإ ىعدأ تناك ةليبقلا ةرهش نأو  اهلمكأب ةليبق نأش ضفخ يف ًأدج ةمهم ةفيظو ىدأ
 وأ ةلماخلا ةليبقلا نأ نيح يف . ءاجهلا عم طقست نأ نكمي ةليبقلا فرش عمو ءاجهلا

 ةليبقلا نم ًاريخ ريصت دقف اهئاجه ىلإ ةجاح كانه نكت مل هنإف ًافرش يوحت ال يتلا

 مهلومخب اوضر دق موق بر :لوقي «برعلا لئابق نم هلاثمأ برضيو فرشلا ةميظعلا

 راجح مهسوؤر معمق ىلع ىلاعت هللا بصي ىتخ نورعشي اله ةماعلا ىلع ةمالسلا عم
 .'"لثملاو بكارلا هب ريسي باذع طوسو .رعاش اهريسي تايبأب .فذقلا

 )١( ؛ نييبتلاو نايبلا / 0" .

 ) )۲نایبلا 55/4 .

 ناويحلا (؟) ۳٠٣۳/۱ .
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 نأل ءيربربلا قباسو ءسودقلا دبع نب حلاص نم لك رعش بيعي ظحاجلا ناكو

 ئراقلا اهدجي يتلا ةينفلا ةعتملا دقفأ امم امهرعش يف ةغلاب ةرثك رثكت لاثمألاو مكحلا

 حلاص رعش نأ ول" :لوقي .رعشلا ةءارق نم ةياغلا يه ةمكحلا تسيل ذإ «ةديصقلا يف

 عفرأ راعشألا كلت تراصل .ةريثك راعشأ يف ًاقرفم ناك يربربلا قباسو سودقلا دبع نبا

 تناك اذإ ةديصقلا نكلو ءقافألا يف ةرئاس رداون امهرعش راصلو .تاقبطب هيلع يه امم

 ءيش ىلإ ءيش نم عماسلا جرخي مل ىتمو .رداونلا ىرجم رجت ملو ءرسي مل ًالاثمأ اهلك

 يف سودقلا دبع نب حلاص رعش قيرفتب ظحاجلا حارتقاف ."عقوم هدنع كلذل نكي مل

 ال صلاخلا ةمكحلا رعش نأل ءاهتميق نم عفري ةمكحلا ىلع ةلمتشم ريغ ةريثك راعشأ

 وأ ىزغم تاذ تالالد نم ولخت يتلا راعشألا نأ امك .ميقلا رعشلا نم ظحاجلا دنع دعي

 عم ‹ هعضاوم يف مالكلا عضوب يدمآلا دنع ينفلا هرثأل رعشلا ثادحإ طبتريو

 ظافلألا هركتسمو ديقعتلا بنجتي ."يناعملا فاشكناو ىتأملا برقو .ةرابعلا ةحص

 كلذ لظ يف برتقيو .هتنزاوم يف يدمآلا هررقي ًامود ناك ام اذهو . """مالكلا يشحوو

 .ريوصتلا يف برقلاو حوضولا دمتعي يذلا يرتحبلا رعش نم

 نسح وه هب ملعلا لهأ دنع رعشلا ادغ ىتح كلذ راركت نم يدمآلا ًاتفي الو

 ىنعملا دروي نأو ءاهعضاوم يف ظافلألا عضوو «مالكلا رايتخاو ذخأملا برقو يتأتلا

 امب ةقئال تاليثمتلاو تاراعتسالا نوكت نأو ءهلتم يف لمعتسملا هنم داتعملا ظفللاب

 ." "هانعمل ةرفانم ريغو هل تريعتسا

 مكحيف ءارعشلا بساحي يدمآلا ناك رعشلا ةفيظوو حوضولل موهفملا اذه لظ ىفو

 ئواسم نايب يف الوصف دقعي يدمآلا دجنف :عرسأ همهفو حضوأ هرعش ناك نمل ةدوجلاب

 20001 نادفلاو نالا (0)
 . ٤/١ ةنزاوملا )١(

 ؛7,/١ قباسلا (۳)
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 مامت يبآ ئواسم تراص مث نمو «حوضولا مدعو ضومغلا ىلإ يدؤت اهلك يهو «مامت يبأ

 هيناعم نم طقاسلاو «مامت ىبأ ظافلأ نم لذرلا يف" :لثم باتكلا لوصف ضعبل تاناونع

 نأل مامت ابأ بيعي وهف" .همظنو هجسن نم دقعتملا هركتسملاو ءهتاراعتسا نم حيبقلاو

 لوطو ركفلاو ّدكلا دعب الإ اهيف هضرغ ملعي الو فرعي ال .يناعملا نم هب ىتأ امم "اريثك
 ةر ك ودع ا دره ىلع ةف و سيحل و طلا لا هام فرغت ال اف ههو: هالا

 .هظافلأ يشحوو .همظن ديقعتو مامت يبأ رعش جسن دنع يدمآلا فقوتي :كلذ نم «يهتنت

 :لوقيف بيكرتلا يف ترهظ يتلا ةلظاعملا عون مامت يبأ تايبأ دحأ يف نيبيف

 ةا لكنا دن ناو نكس اخ فيلا لغافلا سعاشلا ن ةد افا ف ا

 يبأ لوقك كلذو .لالخإلا ضعب ىنعملاب لخأ نإو ءاهسناجت وأ اههبشت ةظفل لجأ نم

 : مامت

 ديمكلاه مسج نوختي ملق هنع ًاخأ نامزلا ناخ « نأ ءافصلا ناخ

 دشأ ام ."هنع' :هلوق اهرخآ تاملك عبس يهو « تيبلا اذه ظافلأ رثكأ ىلإ رظناف

 ام لجأ نم تيبلا يف ظافلأ لاخدإ نم هدمتعا ام حبقأ امو . ضعبب اهضعب ثبشت

 تلمأت اذإو . اخأ ' خأ ”: هلوقو ' نوختي و ناخ و ' ناخ : هلوق يهو ءاههبشي

 . " ةدئاف ريبك هيف الو  ةوالح هل دجت مل  ظفللا نم هدسفأ ام عم  ىنعملا

 وأ ظفللا يف ءاوس ضومفلا ىلإ يدؤي ام ضفر يف يدمآلا يناجرجلا عباتيو

 يف هبهذمو مامت يبأ نع لوقيف .فلكتلاب مهفلا دكو ضومغلا اذه طبريو ءريوصتتلا

 ,ةوالحلا ةلق عبطلا ةقرافم يفو ؛ةرفن عنصتلا نع سفنللو .تقملا فلكتلا عمو" :عيدبلا

 هدجن يذلاك .نساحملا سمطل ًاببس كلذ ناك امبرو ءةجابيدلا قالخإو ءقنورلا باهذو
 .ردق فيك بعصلا يف لغلفتو ,نكمأ ام" فسعت دق هنأ ىري ذإ ؛مامت يبأ رعش يف ًاريثك

 لكب هيلإ لصوتو هجو لك نم هلمحتف «عيدبلا بلط هيلإ فاضأ ىتح كلذب ضري مل مث

 )١( قياسلا ٠١۹/۱ .

 ) )۲ةنزاوملا ۲۹۰/۱ .
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 :ةيفخلا ضارغألا دصقو ةضماغلا يناعملا بلتجا ىتح نيتلخلا نيتاهب ضري ملو ءببس

 اده ل اولا وده لو لس نكد واكمل اهل قصر أو: ل تغ لك ايدين ليكحناك

 . لمأتلاو دكلاو دهجلا لوط دعب الإ كردي ال رعشلا اذه لثم هنأل عيدبلا

 مل «عمسلا عرق اذإ هرعش نم سنجلا اذه راصف' :مامت يبأ تاءوس عباتي ىضمو

 هب رفظ نإف ءةحيرقلا ىلع لمحلاو .ءرطاخلا دكو .ركفلا باعتإ دعب الإ بلقلا ىلإ لصي

 لاه كلر لالا قوق نهرا ءايقألا رشح نحو ةا او افلا ده نم كت زف

 .'"فلكتلا ةريرج هذهو فرظتسمب ذاذتلالا وأ .سحب عامتسال سفنلا اهيف شهت

 يذلا فلكتلا نم وهف ءرطاخلا دكو ركفلا باعتإ وأ «مهفلا يف دهج ىلإ يدؤي ام لك

 ادغو ءلمكألا هجولا ىلع ةينفلا هتفيظو يدؤي ال رعشلا نإف مث نمو ضومغلا ىلإ يدؤي

 .هنم راعتسملل هل راعتسملا ةبسانمو ؛هبشلا بيرقت" ىلع اهرادم ةنابإلا وأ حوضولا

 وأ ءطورشلا هذه ريغ ءاج اذإف .'""هرفانم امهنيب دجوي ال ىتح .ىنعملاب ظفللا جازتماو

 :هلوقب هئراق حصني يناجرجلا نإف .ظفل وأ هيبشت وأ ةراعتسا يف برغأ

 : مامت يبأ لوقب تعمس اذإف '

 لوبط كولملا باوبأب تببخ خئئادمب ىنغلا بابسأ ترشاب

 هنإف «هوحن تافتلالا رذحاو .ءءافصإلاو كايإو .كبايث ىشغتساو .كعماسم ددساف

 ." "ةحيرقلا دكيو ءةريصبلا سمطيو .هيمعيو بلقلا ئدصي امم

 حوضولا نع يناجرجلا يضاقلاو يدمألا ثيدح نم الك مهفن نأ انيلع نأ ريغ

 ال امهنإف الإو ,فلكتلاو ديقعتلا يف غلاب يذلا مامت يبأ كلسمل لعف در ءاج امنإ برقلاو

 برقلاو حوضولا ثيدح نأ امك «لوبقملا ينفلا ضومغلا نم روصب رعاشلا ملي نأ ناعنمي

 فده نإ ذإ .يقالخألا فقوملا نونبتي نمم حرشلاو ميلعتلا باحصأ ثيدح سيل امهدنع

 )١( ص .ةطاسولا ١9.

 ) )۲ص . ةطاسولا 4١ .

 ) )۳ص . قباسلا ١ 4 .



 ا نما ا ا یا تادحإ ىلإ ناتكملطألا امهدنع ودعي اهر اار عوضولا
 فلا لامحت فاو ا

 لوقلا يف داصتقالا ىلإ لامو ةغلابملا يف ولغلا ًانايحأ ضفر دق يدمآلا ناك اذإو

 ف اذه نوظيو قدا رعشلا دوج | ناب لئاقلا يارتا لك وهف مث نمو قضولاو
 :هلوق

 .هقدصأ الإ هدوجأ ام .هللاو ال .هبذكأ رعشلا دوجأ :نولوقي ةاورلا نم موق ناك دقو

 دصقيو .”"بابلا ةقيقح ىلع داريإلا اذه هدرويو ءصيخلتلا اذه هصخلي نم هل ناك اذإ

 نوكي نأب بلاطي ال رعاشلاو :هلوقب كلذ ريغ ىري رخآ عضوم يف هنكل «يرتحبلا كلذب

 .ررضلا عقوم هعقوي نأ ىلإ دصقي دق هنأل ءهب عافتنالا عقوم هعقوي نأ الو ءًاقدص هلوق

 كلت هتلوقمو اذه هلوق نيب ًاضقانت ةمث نأ مهوي امم '"تقو نود أتقو هل لعجي نأ الو

 مهملا نأل ءيرتحبلاو مامت يبأل ةيرعشلا دهاوشلا ريفت ةجيتن ناك مكحلا يف ريغتلا لعلو

 وأ قداص هلوانتي يذلا ىنعملا نع رظنلا فرصب .رعشلا ريثأت ةوقب ةياغلا قيقحت هدنع

 .بذاك

 دح نع جرخت ال يتلا ةغلابملا نأ حضوي عضوم نم رثكأ يف ناك لاح لك ىلعو

 ةياغلا يدؤت ىتح ةلوبقم نوكت نأ نكمي ءاهجارخإ يف رعاشلا فلكتي يتلا وأ ةلاحإلا

 ًامئاد ناك يتلا يهف مامت يبأ تافلابم امأ «يرتحبلا رعش يف رهظت تناك امك اهنم

 ىلإ يدؤت ال يهف مث نمو حوضولا مدعو ديقعتلا ىلإ يدؤت تناك «يدمآلا اهضفري

 ةوطخ حيضوتلاو حرشلا ' وأ يناعملا يف ةنابإلا نأل ء.رعشلا نم ةبولطملا ةعتملاو عانقإلا

 قئاقحلا نم يناعملا نم اند ام لك :لوقي مث نمو .ةينفلا ةعتملاو' عانقإلا ةيلمع يف ةيلوأ

 ولغلا يدمآلا ضفر نكي مل ."هداجتسالاب ىلوأو «عمسلا يف ىلحأو ءسفنلاب طولأ ناك

 )١( ةلاسرلا هذه نم لوألا لصفلا لئاوأ يف كلذو , يدمآلا دنع قدصلا ةلالد ىلإ ترشأ دقو .
 )١( يدمآلل ةنزاوملا ٥۸/۲ .

 ۲۸/١(. ةنزاوملا (؟)

 )٤) قباسلا ١/٠١١۷ .
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 امدنعو نيثدحملا نم هراصنأ رعشو مامت يبأ رعش يف اهدورو باب نم الإ ةفلابملا يف

 ام ضفر امنإو ءةغلابملل نذإ هضفر نكي ملف ءللعلاب اهل للعي ءامدقلا رعش يف اهلتم دري

 .برعلا بهاذم هيف فلاخ امو «مامت يبأ دنع اهنم درو

 يف لخدي ام وأ ءولغلا ضفري وهف .ةغلابملا نم يدمآلا فقوم فقي يناجرجلا داكيو

 امأف" :لوقيف ءاهباحصأ فنصيو ءةماع اهنم فقوملا حضويو .فصولا يف ةلاحإلا

 ,نوفلتخم هيف سانلاو لئاوألا يف ريثك دوجومو .نيثدحملا يف ماع بهذمف دارفإلا

 زواجتي ملو ءاهدنع رعاشلا فقو ىتم موسر هلو دار حبقتسمو «لباق نسحتسمف

 اهزواجت اًذإَه ءا دتغالاو ضقتلا نم ملو :ءافيتسالاو ىضقلا نيب عمج ءاهذخ فصولا

 نم ةيعشو «طارفإلا ةجيتن ةلاحإلا امنإو ءةلاحإلا ىلإ لاحلا هتدأو ةياغلا هل تعستا

 ."!بتارمو جرد هل نكلو «دحاو بابلاو «قارغإلا

 نأ" داقنلا كردأ ذإ رعشلل ةينفلا ةفيظولا رود لمكتل ةيرعشلا ةغلابملا ءيجت اذكهو

 يف مهنأو ءرعاشملا اوعنطصي نأ نم دب مهل نكي مل رعشلا نوعنصي اوناك نيذلا ءارعشلا

 ."!ةغلابملا نم ريسي ريغ ردق ىلإ نودمعي - مهيحودمم ءاضرإ مهتلواحم

 باحصأ نم ريثك ىري ثيح «بذكلاو قدصلا ةلأسمب رعشلا يف ةغلابملا طبترتو

 مزتلا ىتم رعشلاو .هرعش يف يعقاولا قدصلاب بلاطم ريغ رعاشلا نأ ينفلا هاجتالا

 هه لوكا ا نقب ا ك ر نيا لوقت اده ىو ت قدصلاو قئافحلا قرط

 .هنونسحتسي ءابدألا نم ةفئاطو ولغلا ىمسيو «قارغإلا نوثدحملا ةيمست باب" ةيضقلا

 يف لخدي امب رعاشلا ءيجم يف ةغلابملا هب داري ولغلاو .هبدذكأ رعشلا نسحأ :نولوقيو

 ناك امل .سنجلا اذه ناسحتسا ءاملعلا نم ةفئاط تبأ دقو . دوجولا نع جرخيو مودعملا

 7 قدانضلا غلا نه احمر و احلا فالف

 )١( ص ةطاسولا ۲١(٤ .

 ) (۲ص ‹ روفصع رباج . ةينفلا دروصلا ٣۲٠١ .

  (2فصنخملا ۱/۱۸۷۱۸7٦
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 فشلا نسحأ نأب لوقلا ىلإ ليميو ةيضقلا هذه يف هيأرب يلدي عيكو نبا نكلو

 ل ءارعشلا نأل ءيشب اوتأ امو :دمحم وبأ لاق" :رعاشلا نم دارم ريغ قدصلاو .هبذكأ

 ابخأ نم سمتلي قدصلاو .ءلوقلا نسح مهنم سمتلي امنإو ءقدصلا مهنم سمتلي

 نيثدحملا دنع عيدبلا عاونأ نم عون ةغلابملاوأ قارغإلاو .'"نيملسملا دوهشو .نيحلاصلا

 ربا قوسي نأ دعبف .ءرعاشلا نم بلطي امهيأ بذكلا وأ قدصلا ةيضق انه اهب طيري مث

 رف ساسألا امه بذكلاو ةغلابملا ةيضق نأ ىريو هيأرب وه يلدي ءارالا ضعب عيكو

 :لوقيف هباتك نم رخآ عضوم يف يأرلا اذه دكؤيو «يرعشلا عادبإلا

 رف ةغلابملا يف لوقلا نسح هنم دارملا امنإو رعاشلا نم سمتلم ريغ قدصلا نإ

 ربا نأل .""قحلاو قدصلا نونف يف هنم نكمأ وهللاو لطابلا نونف يف رعشلاو .فصولا

 ةئاقحب اهطلخي نأ رعاشلل يغبني ال ةينف ةعتم يه امنإ رعشلا ةياغ نأ ىلإ رظني عيكو

 افيظو نع انفشك دق نوكن كلذبو .بذكلاو ةغلابملا نيب طبر مث نمو ءةيفرعم وأ ةينيد

 .ينفلا هاجتالا باحصأو .يقالخألا فقوملا باحصأ نم لك دنع رعشلا

 مهم اال

 )١( قباسلا ۱۸۷/۱ .

 ) )۲قباسلا ۱۸۷/۱ .
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 :رعشلاةادأ: ايناث

 ةياغلا ةعيبط نأ كلذ .ةادألا نع ثيدحلاب - ةداع - ةيافلا نع ثيدحلا طلتخي

 .كلت وأ ةياغلا هذه ىلإ يدؤت يتلا ةادألا رايتخا يف رثؤت لقألا ىلع وأ «مكحت

 ليصوت مهفادهتسا وأ «مهمامتها ىلإ ةيقالخألا ةياغلاب نيمتهملا ثيداحأ عّبتت ريشي

 وأ ؛ةيويرت وأ ءيلئاضفلا ىنعملاب ةيقالخأ نوكت دق ةلاسرلا هذه .يقلتملا ىلإ ةلاسر

 ءيش ىلإ ينفلا فقوملا باحصأ تفتلي ال نيح يف .كلذ ريغ وأ ماع وحن ىلع ةيميلعت
 .لامجلاب انساسحإ قيمعت يهو ؛ةيعيبطلا هتياغل نفلا قيقحت ىلإ نوتفتلي امنإو .كلذ نم
 .ةينفلا ةذللا نم ردق ىلع يقلتملا لوصحو

 نم صن يف انفداصي نيفقوملا نم لك باحصأ نيب ةياغلا فالتخاب رارقإلا اذه

 مهفتلاو ماهفإلا دح نإ" :لوقي «يقطنملا ناميلس يبأ ناسل ىلع يديحوتلا (تاسباقم)

 ناك فيك ماهفإلاب ىفتكي نأ يغبني سيلو , فوصوم ةباطخلاو ةغالبلا دحو «فورعم

 ....عقو هجو ىأ ىلعو

 حلاصلل عماج كلذ نأل «سانلا ةلفسل لوألاف .ديجو ءيدر :ناماهفإ ماهفإلاو

 .عفانلاو

 ةيفقتلاو عجسلاو .ءانبلاو نزولاب ديجلا ماهفإلا ىلع ةدئاز اهنإف ةغالبلا امأف

 بارطإلا :هيف دصقلا نأل ؛سانلا ةصاخل نفلا اذهو ...ظفللا رّيختو .ةعئارلا ةيلحلاو

 ."7هاهفإلا دعب

 ةهج نم بارطإلاو ةهج نم ماهفإلا نيب هتلباقم يديحوتلا ثيدح يف انمهي يذلاو

 كلذبو .ماهفإلا ىلع ةدئاز اهنأب ةغالبلل هفصوو .ةغالبلاو بارطإلا نيب هطبر مث ءةيناث

 .ينفلا روظنملا نم ةياغلا وه بارطإلا نوكيل ءةيقالخألا ةمهملا ىلإ مهفلا ةياغ زاحنت

 . ١7١ ص . ه ١١117201 ط يبودنسلا نسح حرشو قيقحت ‹ يديحوتلا نايح يبأل . تاسياقملا )1(
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 نوک نأ يو هام ىلإ بدآلا ار لاا ىلإ ىقالئقلالا ترلاس
 :نايلا هر ااا يم ی ااو لضوتلا سياسألا ظوشلا وه مااا

 نع ظحاجلا لقني «ىنعملا هيلجت ىلع لمعلاو .ظفللا تاكرتشم بنجت قيرط نع كلذو

 ىلإ يدؤت يتلا ةلآلا هذه نمو 'ةغالبلا ةلآ عامتجا ةغالبلا لوأ" :اهلوق ةيدنهلا ةفيحصلا

 اهيفصي الو «حيقنتلا لك ظافلألا حقني الو ءقيقدتلا لك يناعملا ققدي ال نأ" :نايب لضف

 افوسليف وأ ًاميكح فداصي ىتح كلذ لعفي الو .بيذهتلا ةياغ اهبذهي الو ,ةيفصتلا لك
 قح ملع نمو ...ظافلألا تاكرتشم طاقسإو «مالكلا لوضف فذح دوعت نمو ءاميلع

 رالف ا ك هالا ن كراو هل: لاجتا كلو اح هل وسلا نوكي نا يتلا

 ن ا ا ر ا

 دهاوشلاب هيلع للدو هحرشو اذه ظحاجلا مالك ىلع يركسعلا لاله وبأ أكتا دقو

 رخافب ملكتي نأ يغبني :لوقي ”...اميكح ىقلي ىتح كلذ لعفي الو :هلوقو' :لوقي .ةلثمألاو

 ىناعملا فرع نمم .هنم هلبقيو ءهنع همهفي نم دنع همكحمو هنيصرو هردانو مالكلا

 ... ايفاش املع ظافلألاو

 طقسي نأ وه :مالكلا لوضف فذحف :(مالكلا لوضف فذح دوعت نم) :هلوق امأو

 هتدايز يف نوكي الو .صوقنم ريغ ًامات هطاقسإ عم مالكلا نوكي ام مالكلا نم

 .()"...ةدئاف

 رايتخاب كلذو عادبإلا ىف ةددحم ةقيرطو .ًاصاخ ادهج بلطتي نايبلاو ةنابإلاف
 يتأي يأ .ظافلألا تاكرتشمو «لوضفلاو وشحلا بنجتو .يناعملا ديدحتو .ظافلألا

 .() ديري اهّيأ عماسلا فرعي الف ءرخأ ناعم اهعم كرتشت ال ظافلأب

Oل  
 . 98.97 ١/ نييبتلاو نايبلا )١(

 . ”8 ص نيتعانصلا (۲)

 . قباسلا (؟)
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 دنع نايبلا ةفيظو ىلع حاحلإلا نم فقوملا اذه لصتي نأ ًابيرغ سيلف كلذل
 نم ةليذر اهتيارغو ظافلألا ةيشحو تناك اذإ" :هنأ ىري هنأكو ءةغللا ىلإ هترظنب ظحاجلا

 يف نوكت امنإ ةليضفلا نإف .ىرخألا ةيحانلا نم ةليذر اهلاذتباو اهتيماع تناكو ءةيحان
 .نييوتسملا وأ .نيفرطلا نيذه نيب طسوتلا

 ةفاقثلاو ركفلاو ةغللا ىلع أرط امو ءةيسابعلا ةايحلا فورظ نم دجو هنأ ودبيو

 ضقر ىلإ هعفد ام وأ ."فقوملا اذه لثم ظحاجلا ىدل ذّيح ام تاروطت نم اًمومع

 .ةيناث ةيحان نم ثنختلاو لاذتبالاو ءةيحان نم رعوتلاو ديدشلا بارغإلا

 مهتلود' نييسابعلا نأب هسفن ظحاجلا حرص دقف رعوتلاو بارغإلا ضفر نع امأ

 .لوبقم ريغ أرمأ مهباتك ضعب ىدل بارغإلا ادغ دقف مث نمو ."”ةيناسارخ ةيمجع

 ةيبرع" :اهنأب مهتلود فصو هنأل ,ةيمأ ىنب دهع ىف لبقي نأ نكمي ناك امل ًاقالخ
 1 ةينارعأ

 اذإ ةصاخ ءةماع ةفصب بارغإلا ضفر ىلإ ليمي ناك ظحاجلا نأ ودبي كلذ عمو
 لاق يذلا رمعي نب ىيحيل هداقتنا نم اذه هففوم حضتيو .هنجهتسيو «باتكلا نع ردص

 .""اهلهضتو اهلطت تأشنأ ءكربشو اهركش نمث كتلأس نأأ" :همالك يف

 لدي هنأل ؛مالكلا اذه اوور امنإ اوناك نإف" :ةرابعلا هذه ىلع ًاقلعم ظحاجلا لوقي

 يف هونود امنإ اوناك نإو .ةحاصفلاو ةغالبلا ةفص نم هللا هدعاب دقف ؛:ةحاصف ىلع

 حامرطلا رعشو جاجعلا رعش نم تايبأف بيرغ هنأل سلاجملا يف هوركاذتو .بتكلا

 اذه هلوقب بطاخ ولو .كلذ نم رثكأ ىلع فصرلا نسح عم مهل يتأت ؛ليذه راعشأو

 نم الو تا اوا ا نم: بلا | و ا ىذعن لوجو هنأ فظل يملا

 .(1"ههبادآ

  (10نايبلا ۲۳/۳٣٠٣ .

 . قياسلا (۲)

 . ۳۷۸/۱ قياسلا (*)

 . ۳۷۸/۱-۳۷۹ قباسلا )٤(
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 لواح رعقتم مالغ ىلإ بسني املو يوحنلا ةمقلع يبأ مالكل هداقتنا اذه نم بيرقو

 نع انثدحي امك ."!كلذ يف امهرداون ةياكحو .هسفن يلؤدلا دوسألا يبأ ىلع برغُي نأ

 يف مهتاحلطصمو نيملكتملا ظافلأ نوعنطصي نيذلا نيملكتملا نم نيقلذحتملا كئلوأ

 نيعماسلا ىلع بارغإلا ىلإ  لاحلا ةعيبطب - يضفي كلسم وهو .ةبسانم ريغب ةباطخلا

 ."'نيملكتملا ريغ نم

 نع جراخ وه امو ءيفوسلاو لذتبملا ىلإ حونجلا ينعت ال بارغإلا ةيهارك نأ ريغ

 كئلوأ نع انثدحي وهو ظحاجلا هدض فقي يذلا رخآلا فرطلا وه اذهف .حيصفلا

 يبأو ينامعلاك «مهراعشأ ىف سرفلا مالك ضعب عانطصاب نوحلمتي اوحار نيذلا ءارعشلا

 لاح ىأ ىلع ضقانم كلسم وهو مهريغو ةميرك يبأ نب دوسأو يدنكلا رفاذعلا
 عم تدادزا دق يماعلاو كيكرلاو نحللا يف عوقولا تالامتحا نأ فرعن نحنو ؛ةحاصفلل

 ةحاصفب دهعلا دعببو ءةيبرعلا ريغ رصانعلا ةرطيسو مكحلا ىلإ نييسابعلا ةلود ءيجم
 طسو كلسمب ةبلاطملا يف ظحاجلا نم فقوملا كلذ ناك ودبي اميف انه نمو ...ودبلا

 قوذل ةباجتسالا يف لثمتت ةيلمع ةجاحل ةيبلت .لذتبملا يماعلاو روجهملا بيرغلا نيب

 سارتحالا يفو  ةيحان نم موهفملا حضاولا لهسلا ىلإ حونجلاو بيرغلا ضفرب  رصعلا

 نع جراخلا لذتبملا يماعلا لوبف نم ةباجتسالا هذه يف ةغلابملا هيلإ يضفت ده امم

 .ةيناث ةيحان نم ةحاصفلا دودح

 ةهجولا نم لقألا ىلع - لوقلا نونفب نيينعملا ىدل ًاماع ًابلطم ناك كلذ نأ ودبيو
 كنكمأ نإف" : ۲٠١ ت رمتعملا نب رشب ةفيحص يف ةحيصنلا كلت انفداصت ذإ  ةيرظنلا

 نأ ىلإ كسفن ىلع كرادتقاو كلخادم فطلو .كملق ةغالبو .كناسل نايب نم غلبت نأ

 الو ءامهدلا نع فطلت ال يتلا ةطساولا ظافلألا اهوسكتو ءةصاخلا يناعم ةماعلا مهفت

 .(7"هاتلا غيلبلا تنأف ءءافكألا نع وفجت

 )١( عضوملا سفن قباسلا :رظنا .
 ) )۲نايبلا ٠٤١/١ .

 ) )۳قباسلا ٠٤٤١٤١/١.

 )٤( قباسلا ٠۳١١/١ .
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 ناك هده طسوتلا ةفص ىلع صرحلا نأ انيدل حجري ام رشي ثيدح مدمي كلدب

 مث نمو «ملكتملا نم ًافقومو ارمعو ةفاقثو ءاكذ هدارفأ توافتي روهمج ىلإ ثيدحلا هيجوت

 تدعابت نإو :فارطألا عيمج ىلإ امئاد برقألا وه ظافلألا نم طسولا ىوتسملا نوكي

 .اهنيب اميف فارطألا هذه

 مهضعب صن نيذلا نيقحاللا ىلع هراثآ بدألا ةغل نم فقوملا كلذ كرت دقو

 :ظحاحلا' ىلإ ةتيسن ىلع ةحاردص

 ةيوفغللا تاقالعلا ريغتب ساسحإإلا عم  ءارآلا هذه ىلع ريسلا ةعباتم ودبتو

 (ريعقتلا) همالك يف عدي نأ " ب بدألا يداش حصني ىذلا ةبيتق نبا ىدل .ةيفاقثلاو

 درو امم انب ترم يتلا هترابع نم رْمْعَي نب ىيحي نع ىوُر امب هل لثم دقو ."(بيعقتلا)و

 نامزلاو ضغ بدألاو لقثتسي ناك ههابشأو اذهف" :ةبيتق نبا لوقي .(نييبتلاو نايبلا) يف

 .'" ؟لاحلا

 ةهيحتسي ام نمض ركذي ثيح (ءارعشلاو رعشلا) ىف ةحيصنلا سفن انفداصت اذهلو

 ماهفأ نم اهيرقأو .هاركتسالاو ديمعتلا نم اهدعبأو .ظافلألا لهسأ" راتخي نأ ,رعاشلل

 ريسأ :لاقي هنإف ءبتك اذإ بتاكلاو بطخ اذإ بيطخلل راتخا كلذكو" :لوقي مث" ماوعلا

 بدأ) يف ةبيتق نبا امهركذ نيذللا (بيعقتلا)و (ريعقتلا) يبيع نأ تفاللا نمو

 اهلجس يتلا ذخآملا نم امه "دعب اميف (084 ت) ذقنم نب ةماسأ هيلإ امهبسنو (بتاكلا

 نايبلا يف ظحاجلا اهب دهشتسا يتلا اهسفن ةلثمألا يه بيرغلل هتلثمأ نأ ركذلاب ريدجو ء ٠١٠١٠٤١ ص ةبيتق نبال بتاكلا بدأ )١(
 . نييينلاو

 . ٠٠١/١ ءارعشلاو رعشلا (۲)

 . ٠١۲ ص رعشلا دقن يف عيدبلا (۳)

۱۷۸ 



 فلكتي ىيع نم رذعأ ...فلكتلا ةحامس عم ...ءابطخلا نم بيعقتلاو ريعقتلاو قيدشتلا

 ضعب يف هيلع هموجه مغر  ظحاجلل ةبيتق نبا ةعباتم ىلع ليلد اذه يفو "'!ةباطخلا
 دهشتسي يتلا هتلثمأ وأ ءاهمدختسي ىتلا هتاحلطصم ىف ءاوس هل هتعباتمو  عضاوملا

 .اهب

 ضعب ىلع ضرتعي هدجن رعشلا يف هتقدو ظفللا ريرحت ىلع ةبيتق نبا صرحلو

 ا رك اهدع هرس ىلع هيك ر تعا كلذ ره: ا انهشصيو رف لا تاناوولا

 لوق وهو .ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع ٠ ضوفخملا ىلع بوصنملا مسالا قسن يف هب جتحي

 :رعاشلا

 اديدحلا الو لابجلاب اسلف 6 محمبشّسأف رشب اننإ يواعم

 ءابلا لوخد لبق ىنعملا ىلع ديدحلا درف ءاديدحلا الو لابجلا انسل :دارأ هنأك : لاق

 .""ضوفخم هلك رعشلا اذه نأل ءرعاشلا ىلع طلغ دقو

 :شفرملا تيب ىلع قلعيو

 ملح ًاقطانايحنأولا ا مسصص بيجن نأ رايدلاب لف
 بجعلاو' :هلوقب كلذ نم بجعتيف «يعمصألا اهراتخا ةديصق نم تيبلا اذهو

 نسح الو «نزولا حيحصب سيل رعش وهو .هريختم يف هلخدأ ذإ ءيعمصألا نم يدنع

 .""ىنعملا فيطل الو ظفللا ريخم الو «يورلا

 .رثكي مل يذلا مالكلا يشحو لامعتسا يف مدقتملا عبتي نأ ثدحملل سيلو" :لوقيو

 هلوصف متخي ًاريخأو ”...برعلا يف ةليلقلا ةغللا لامعتساو .هيوبيس ةينبأ نم ريثكك

 )١( ناييبلا ٠١/١ .

 . ٩۹۸/۱-۹٩۹ ءارعشلاو رعشلا (۲)

 . ۷۲/١۱ قباسلا (۳)

 )٤( قياسلا ٠١١/١ .

۷۹ 



 لهسأو «يورلا نسحأ كرايتخا نم تدرأ ام ىلع كلد ام هنم تركذ اميفو :هلوقب كلت

 .'"حاوعلا ماهفإ نم اهيرقأو هاركتسالاو ديقعتلا نم اهدعبأو ظافلألا

 نيبو اهنيب لكاشيو ءةحلم ةروصب ابطابط نبا دنع رعشلا يف ظفللا ةميف زربتو

 انايحأو "رعشلا رايع" هباتك يف اريبك أزيح ةيضقلا هذه لتحتو .رعشلا ءانب يف يناعملا

 هدجنف .باتكلا اذه نم نطاوم ةدع يف كلذو .لقتسم ملاعك ظافلألا نع ثدحتي ناك

 رعشللو' :لوقيف «ينفلا عادبإلا ةيلمع لبق اهدادعإ بجي يتلا رعشلا تاودأ نع ثدحتي

 مل هتاودأ نم ةادأ هيلع تصقن نمف ء«همظن فلكتو .هحرط لبق اهدادعإ بجي تاودأ

 :اهنمف .ةهج لك نم بويعلا هتقحلو همظن اميف للخلا نابو .هنم هفلكتي ام هل لمكي

 'اهنم ركذو' ..بادآلا نونفل ةياورلاو «بارعإلا مهف يف ةعاربلاو .ةغللا ملع يف عسوتلا

 نسحأ يف زربي ىتح ظافلألا نم هلكاشي ام ةسبايلاو ءةرابعلا نم هظح ىنعم لك ءافيإ

 يناعملاو ءظفللا فيخسو مالكلا فاسفس نم هنيشي ام بانتجاو ءةروص ىهبأو يز

 قنورب عمسلا ذاذتلاك هيناعم نسحب مهفلا نتليف ءهظافلأ هيناعم قباستف .ةدربتسملا

 ءاهفوف ولعيو اهيلع بكرتي ءانبلل دعاوف نوكتو ءهيناعمل بلاوقلاك هيفاوف نوكتو ء«هظفل

 ام قفاوت الو ءاهعضاوم يف قلقتف هيلإ ةقوبسم نوكت الو ءاهيلإ ًاقوبسم اهلبق ام نوكيو
 ,قرطلا ةرصتخم .ةيعتم ةهركتسم ريغ هل دارت امل ةداقنم ظافلألا نوكتو ءاهب لصتي

 .'"حراخملا ةلهس جلاوملا ةفيطل

 ةغللا انه رعشلا ةادأل هروصت حضوت ابطابط نبا دنع ةددعتم صوصن نم دحاو اذه

 يرعشلا ظفللا يف تامص ةدع طرتشيو .رعشلا قايس ىف ةمظتنملاو ةدرفملا ظافلألا وأ

 ىلإ يدؤي امم كلذ ريغ ىلإ يقيسوملا عاقيإلاو .فيلأتلا نسحو ءةسالسلاو حوضولا اهنم

 .فشكلاو ىتغملا ناهظإ

 )١( قياسلا ١١/١.

 ) )۲ص ءرعشلا رايع ١ ل .



 مهفلا ىلع دراولا مالكلا ناك اذإف ءرعشلل مهفلا لوبق ةرورض ىلع ابطابط نبا حليو

 .فيلأتلا روج نم انا .نحللاو أطخلا دوأ نم E «يعلا ردك نم ىفصم ا

 هلبقف «هجلاوم تفطلو «هقرط تعستا ءًابيكرتو ىنعمو أظفل بوصلا نازيمب ًانوزوم

 .' "هب سنأو .هل حاتراو «مهفلا

E NS o oe 

 ئذلا :ىرطكحيلا نع نعقادلا ةنواز نم لئلا ىلع هيلا كح ذلتعأ ده دف ةقللا

 راص" اذهل هنأو 'حورطم الو ءيدر الو فاسفس هيف سيل" هنأب هرعش ىدمألا فصو

 يشحوو ظافلألا هركتسمو ديقعتلا بنجتي ناك هنأو """اضعب هضعب هبشي ًايوتسم

 .""حالكلا

 بيرغلا فذح دمعتي ناك هنإ :اولاق دقف .مهعافد ىدمآلا ىكح نيذلا هراصنأ امأ

 قيرط يف مامت وبأ راس نيح ىلع !!هحدمي نم مهف ىلع هبرقيل هرعش نم يشحولاو

 ظافلأ لاخدإ دمعتف برعلا مالكبو ةغللاب هملع ىلع هرعش يف لدي نأ دمعت“ ذإ .داضم

 ."هرعش نم ةريثك عضاوم يف ةبيرغ

 يبأ رعش داسكو هجاورو يرتحبلا رعش ةروريس يه - نولوقي اميف  ةجيتنلا تناكو

 ودبلا لهب  يرضحلا رعاشلا وهو  مامت يبأ هبشت وه ببسلاو .هتروريس مدعو مامن

 حورل هترياسمو - الصأ يودبلا رعاشلا وهو  يرتحبلا رضحتو .بيرغلا لامعتسا يف

 ."!'هظافلأ ةلوهسو هترابع حوضوب .ءرصعلا

 ةلوهس ىلإ نيثدحملا حونج ظحال دقو «يناجرجلا يضاقلا راس لاونملا سفن ىلعو

 ايفاج ظافلألا نم ناك امع مهفوزع ظحال امك ءًاسلس انيل ناك ام رايتخاو ظافلألا

 )١( ۲۱۲۰ص« قباسلا .
 )١( يدمآلل ةنزاوملا ٠/١ .

 ) )۳قباسلا ١/4 .

 )٤( ةنزاوملا ۱/۲٣ .

 ) )5قباسلا ١/55 .

 ۱/,۲۷ قباسلا (1)

۱۸۱1 



 ةرثكو برعلا كلامم عاستا هرربي « يعيبط كلسم كلذ نأ ىأرو .ًاحرطم ًاديعبو ًابيرغ

 بحر كلذلو ."!سانلا نيب فرطتلاو بدأتلا وشفو ءىرقلا ىلإ يداوبلا عوزنو ءرضاوحلا

 نم ريثك ىف لئاوألاب ءادتقالا نيثدحملا نيب نم لواح" هنأل مامت ابأ دقتناو .هنع عفادو هب

 اا نوهت ىلع هتم ليضصحت فلكاقلا

 ىتمو :لوقيف اهيضتري يتلا ةغللا ىوتسم نم هفقوم ةقيقمح يضاقلا حرشي مث

 الف .ليهستلا هل نسحأو «عبطلا ىلع هثعبأو ءرايتخالا اذه ثدحملل راتخأ ينتعمس

 ,ثنؤملا ثنخلا :قيشرلا فيطللاب الو .كيكرلا فيعضلا :لهسلا حمسلاب ديرأ ينأ ننظت

 "ايشحولا يودبلا نع طحناو يقوسلا طقاسلا نع عفترا ام :طسوألا طمنلا ديرأ لب

 يشحولا بيرغلا نيب طسو ظافلأب ةادانملا يف ظحاجلا ةمغن  اهنيعب  ىه كلتو

 .يماعلا لذتبملاو

 ,بيرغلا ىلع هموجه يف لاله يبأ دنع اهدجن يتلا ةمغنلا سفن اهنأ كش الو

 بيرغلا بنجت ىلع ةردقلا ةحاصفلاو ةغالبلا ملعب ةفرعملا لئاضف نم نأ هدنعو

 اتا دايتخألا دنعو ءاشنإلا دنع يشحولاو

 نأ حلصي ال كلذكو ءاًيودب ًايشحو كظفل نوكي نأ يغبني ال" :هتحيصن تءاج اذهبو

 مالك نم ءيش هبوشي ال الرع الهس ناكااتف مالكلا نم راتخملاو ًايقوس ًالذتبم نوكي

 ىلع ثيدحلا لصاوي وهو 'لامعتسالا هجو هيف فلاخي مل امو ؛ةيوشحلا ظافلأو ةماعلا

 معءالت ام هنسحأو «موظنم ظفلو ءجوسنم مالك رعشلا" : ف ظحاجلا فقوم نم يده

 نم يقوسلا الو ءاًضيفب ًافلج نوكيف مالكلا نم ظيلغلا هيف لمعتسُي ملو ...هجسن

 نوديجتسي اوراصف موق ىلع لهجلا بلغ دقو" :لوقي مث ." ًانود الهلهم نوكيف ظافلألا

 )١( ةطاسولا ١/١8.

 ) )۲قياسلا ٠۹/۱ .

 ) )۳ةطاسولا ١/27 714.

 )٤( نيتعانصلا ۸ .

 اهلازنإ ىلع يناعملا دركيال » يذلا هنأب غيلبلا هيف فصي نومأملا ةفيلخلا نع ريخ يف ٤٥۸ ص عجارتو . ١55.154 نيتعانصلا (5)

 .« يقوسلا طقاسلا الو يشحولا بيرغلا دمعتي الو اهلرانم ريغ يف
 . 55 نيتعانصلا (1)

A۲ 



 ةظيلغ ةزك هظافلأ اودجو اذإ هنوح صفتسيو .دكب الإ هانعم ىلع اوفقي مل اذإ مالكلا

 نأ اوملعي ملو ءأولح الهسو ًابذع ًاسلس هوأر اذإ مالكلا نورقحتسيو .ةبيرغ ةيساجو

 دوجأ :ليق اذهلو .ًاعمتسم بذعأو ًاعقوم نسحأ وهو .ًابلطم زعأو ًابناج عنمأ لهسلا

 .'"هتتمملا لهسلا مالكلا

 ءاهتلوهس مغر ةعنتمم اهنأب طسولا ةغللا هذه فصو لاله يبأ ىدل ظحالملا نمو

 امي یا نا ةتاكمإ ىف نأ ای اج ی ای ااو د انه عاملا ىأ
 ىنعملا اذه لثم انب رمو .قذاحلا بيدألا الإ اهنم نكمتي ال ققحتلا ةبعص ىهف اهلثامي

 هلثم يف عمطي ىذلا :داري «عمطملا مالكلاو رعشلا ريسأ) مهلوف نم ةبيتق نبا هركذ اميف

 .(لوانتملا دي نم مجنلا ناكم وهو هعمس نم

 امهنم الك نإف ءينالقابلاو بهو نبا نم لك ظحاجلا ىلإ ههجو يذلا دقنلا مغرو
 يف تناك اذإ يتلا فاصوألا) نع بهو نبا ثدحتيف .هب يدانيو ًاديملا سفن ىنيتي

 ظفللا يف بارغإلا يه امنإ ةغالبلا نأ نظي ال نأ" :اهنم لعجيف (اديدس يمس بيطخلا

 غلب ام غيلبلاو «ىنعملا نع حصفأ ام مالكلا نم حيصفلا لصأ نإف .ىنعملا يف قمعتلاو

 ىلإ عماسلا جوحي ملو ؛هيناعم نع حصفأ ام مالكلا حصفأف ءاقتشا كلذ نمو .دارملا

 اهم ةماعلا طفلا لو اطقاس امذاك نوكي ل نأ دهب هل رست

 عم  ةلاحم ال هنع لقان وهو  ًاضيأ بهذملا اذه يف ظحاجلا عباتي بهو نباو

 سيلو" :رم ام بقعب هلوق عمسن نيح ةعباتملا هذه فشكتتو ءةغايصلا ةداعإل ةلواحم

 رادقم يف امب بللا ووذ الو . هملع اهتيجس يف امب ةيدابلا لهأ ملكي نأ كلذ عم ركني

 نأ الإ :هلوقو ءظفللا ةبارغ نم هريذحت بقعب ظحاجلا ةرابع ركذن نحنو !همهف مهبدأ

 امك  سانلا نم يشحولا همهفي مالكلا نم يشحولا نإف .ًايبارعأ ًايودب ملكتملا نوكي

 ."يقوسلا ةناطر يقوسلا مهفي

 )١( قباسلا 5/2.55 .

 ) )۲بهو نبال نايبلا هوجو يف ناهربلا 3١5 .

 ) )۳نايبلا ٠٤٤/١ .

A۲ 



 هنأل (ةسامحلا) راعشأل هرايتخا يف مامت يبأب هباجعإ نع نلعي هنإف ينالقابلا امأ

 عوضوم مالكلا' نأ ىريو . ةطساولاب ىتأو يماعلا لذتبملاو يشحولا ركنتسملا بكنت

 ناك ام ظفللا نم ريختي نأ بجو كلذك ناك اذإو .سوفنلا يف يتلا ضارغألا نع ةنابإلل

 هركتسم نكي ملو «بولطملا ىنعملا نع ةنابإلا يف حضوأو .ةأرملا ىلع ةلالدلا ىلإ برقأ
 نع ظفللا ىه ار سا تح سفتلا ىلع هرولا رك بم الو نذإلا قله للعلا
 .")"ةرابعلا لذتبم ظفللا يماع ناك ام بكنتي نأ بجيو ...ماهفإلا

 (ةيشحولاو رعوتلا) اتفص تدغ ةحاصفلا يف صصختملا فيلأتلا ومن عمو

 اممو «ظفللا ةحاصفب لخي ام نمض ًامئاد ركذت يتلا تافصلا نم (ةيماعلاو لاذتبالا)و

 بيرغلا يفرط نم فقوملا اذه ليصأت يف ظحاجلا رود ىلع ددصلا اذه يف ةلالد هل

 .نيقحاللا ىدل ىماعلاو

 ذإ ءينفلا هاجتالا نم ةغللا نع يقالخألا فقوملا ةهجو بارتقا هلك اذه نم صلخنو

 نم هنأو ءةباثإلاو حوضولا نم بارتقالاو رعوتلاو ديقعتلا نع دعبلا دشني امهالك

 .ةفللا هاجت ناعم هاجنا نع ميل ةزرابو هددحم ملاعم عصو بعصلا

 )١( نآرقلا زاجعإ ٠١١ .

AL 



 :ريوصنلا (ب)

 ناك ًانايحأو رعشلا يف ريوصتلا بناوجب مهتائيب فالتخا ىلع ءامدقلا داقنلا متها

 ةراعتسالا بناج وأ «هدحو هيبشتلا بناجك هزاربإ لواحيو نّيعم بناج ىلع زكري مهضعب

 حوضوب اوزكر دق ةيقالخألا ةعزنلا ىوذ ميدقلا راصنأ وأ نييوغللا ةّئيب دجنف ءاهدحو

 ىلإ تار ناجل ىلإ ناش هوا راد لاق امك ع ها ايا ىلع
 يف بلعثو "نآرقلا يناعم' يف ءارفلاو "نآرقلا زاجم" يف ةديبع وبأ لعف املثم .ةراعتسالا

 هيبشتلا ىقبيو ءةظحالملا قمعب يشت ال :ةضراع تاتافتلا تناك اهنكل "رعشلا دعاوق"

 كلذ سيلو .مهباجعإل ةراثإ رثكأو .مههابتنال ًابذج عاونألا رثكأ "وه  مهدنع  هدحو

 هلعجت هتادأ نإ ذإ هريغ نم  ىلوألا ةلهولل - هابتنالل ًابذجو ًاروهظ رثكأ هيبشتلاف بيرغب
 رمأ ىلهاجلا رعشلا يف ةظوحلملا هترثك نأ نع الضف .رعشلل يقلتملا هابتنا تفلي ام لوأ

 ااو دد ل نيووقلاا هاا تفل

 ناك رخآ ىنعمب وأ ءدقنلا يف يقالخألا رايتلل ًاساكعنا تناك هيبشتلا ةاباحم نإ

 رثك مث نمو اهمهأو .رعشلا يف ريوصتلا رصانع زربأ وه ءالؤه دنع هيبشتلا رصنع

 ءءارعشلا ضعب ساسحإ ناك ذإ :ميدقلا رعشلا نم هتيمهأ ىلع ليلدتلاو «هنع مهثيدح

 ةمرلا يذ نع ىوري اميف كلذ دجت ًاحضاو هيلع هتردقو  هيبشتلا ينعأ  رصنعلا اذهب

 داقن لج ناكو '!يناسل هللا عطقف .نسحأو دجأ ملف نأك تلق اذإ' :لوقي ذإ (ه١١١ ت)

 .هيبشتلا ةدوجب هتعن رعاشلا حدمي نأ دارأ ذإ هاجتالا اذه

 نييمالسإلا نسحأو .ًاهيبشت هتقبط نسحأ ناك :سيقلا ئرما نع مالس نبا لوقي

 نسحأ" :ةمرلا يذ نع  هسفن هجوتلا نع ًاربعم  ةبيتق نبا لوقيو "ةمرلا وذ ًاهيبشت
 سيقلا ئرما ميدقت تايثيح نم ناك هنأ امك .(7" اهيبشت مهدوجأ" لاقو ' افَّصَو سانلا

 )١( ص «روفصع رباج « ةينفلا ةروصلا ٠١54 .

 . ٩/۱۱۹۸۲ توريب « نامیإلا ةسسؤم , حلاص وبأ سودقلا دبع قيقحت « ةمرلا يذ ناويد (۲)
 . ه5 ص . ءارعشلا لوحف تاقبط )۳(

 )٤( ص .ءارعشلاو رعشلا ٥١٤١١١١ .

A0 



 ديقو «صبلاو نابقعلاب ليخلا هبشو «ضيبلاو ءابظلاب ءاسنلا هبش" هنأ همدق نم دنع

 .'"هيبشتلا يف داجأو دياوألا

 موقت يتلا ةيرهشلا دهاوشلاب ميدقلا دقنلاو رعشلا حارشو نييوغللا بتك ضيفتو

 ءهيبشتلا ةئيه ىلع ءيجت يتلا روصلا نسحتسي .ةبيتف نبا ناك ًالثمف ؛هيبشتلا ىلع

 ئرما لوق كلذ نم ةيهيبشتلا روصلا نم رعاشلا هيف رثكتسا ذإ رعشلا ديجتسي هدجتف

 :باقعلا يف سيقلا

 يلابلا فشحلاو بانعلا اهركو صدل أسبايو ًابطر ربطلا بولق نأك

 يف حجن رعاشلا نأ يأ ""هيبشتلا نسحأو «دحاو تيب يف نيئيشب نيئيش هبش

 ةبطرلا بولقلاف .ةسبايلاو ةبطرلا ريطلا بولف ريوصت وهو هحيضوتو ىنعملا ديدحت

 تافص لك هيف رفاوتت مهدنع هيبشتلا نأل ءيلابلا فشحلا هبشت ةسبايلاو «بانعلا هبشت

 .7"دحاو تيب يف نيهيبشت عمج سيقلا أرما نأ نع ًالضف ءةحصلاو ةباصإلاو ةقدلا

 وه سيقلا ئرما نع لوقيف .قبسي مل يذلا ركتبملا ديدجلا هيبشتلا هبجعي ناكو

 :لاقف لايسلا كوشب هنول يف رفثلا هبش نم لوأ

 ضيفي بذع وهو ءلايسلا كوشك هنولو . سودسلا لثم هتبانه

 :رامحلا هبش نم لوأو «سانلا هعبتاف ءادع ىداعف' :لاق نم لوأو «سانلا هعبتاف

 يحّوب' للطلا هبشو .لبحلا :ركلاو ."يردنألا ركب'و ءةلقلا دوع وهو "ديلولا ءالقمب'

 ."7بلحلا سيتب سرفلاو ,بيسعلا يف روبزلا

 نم رعاشلا ميوقتو .هب هتيانعو هيبشتلاب ةبيتف نبا ةنتق صوصنلا هذه نم حضتت

 ءهيبشتلا ةغايص يف ةعاربلا تناك مث نمو «برقو حوضو يف ىنعملا يدؤي هنأل ءهلالخ

 . درفتلاو قبسلا ىلع هتردقو هسفن رعشلا مظن يف رعاشلا ةعارب ىلع لدت

 . ۱۷۷۰۱۷۰۰۱۷۱۰۱۷۰ ص رظناو . ١84 ص . قباسلا (۲)

 . ٠۷۹ ص .روفصع رباج .د  ةينفلا ةروصلا (۳)
 . 177-١74 ص . ءارعشلاو رعشلا )٤(
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 ةعرفتملا رعشلا نونف نمض هيبشتلا جردي ًابلعث دجنف هيبشتلاب ةنتفلا هذه ديازتتو

 ىلإ لوصألا هذه عرفتت مث .رابختساو ربخو .يهنو ءرمأ ' :يه رعشلل ةعبرأ لوصأ نع

 ديجلا لثملا بلعث حضوي امدنعو .'”هيبشتو .بيبشتو .راذتعاو «ثارمو .ءاجهو «حدمأ

 اهيف ترفوت .ةددحم جذامنو رواحم لالخ نم همسري ىرعشلا ءانبلل ىلعألا جذومنلاو

 ."!"ريصقتلاو ىدعتلا نم جراخلا هيبشتلا" اهمهأ نم ناك ةيرعشلا تامسلا ضعب

 نيب طرز «هةقرظ نعي لقت «ةيبتشقلا ةسارد ىف عبرت قف ( ه5 دربلا اأ

 ىلوأ نم قبسأ نم سابع ناسحإ لوقي امك  هلعلو .نيثدحملاو ءامدقلا تاهيبشت

 با و طرا ا | اهلعجو :ةنفايبفأ ةكدو: ولا

 اهنم دروأف ةصاخ نيثدحملا تاهيبشتب متهاو .ريسفت ىلإ جاتحي يذلا ديعبلاو ,براقملاو

 مالك ينعأ مالكلا ىف ريثك راج هيبشتلاو :هلوقب هيبشتلا نع هثيدح أدبي .")فئارط

 باب هيبشتلاو" :هنع لوقيو .“"دعبي مل مهمالك رثكأ وهو" :لئاق لاق ول ىتح . برعلا

 نمو :لوقيف .ةيرعشلا دهاوشلاب اهيلع اللدم هيبشتلا عاونأ لصفي مث .("اهل رخآ ال هنأك

 :رعاشلا لوق هدنع هيبشتلا يف طارفإلا

 “ددر رهظ ىلع فوم بكار اهب هنأك ىرابحلا خرق ىرت ضرأب

 :ةمرلا يذ لوق .هغيلبو مالكلا عيرصو .هبيرقو هيبشتلا ولح نمو

 "سداندلا تاملظملا هتللج دقو هتعطق ىراذعلا كاروأك لمرو

 لجر هب ينعو ديج مالك نم جرخ هنأ ريغ  طارفإ يف هيبشتلا بيجع نمو" :لوقيو

 نسحو «هظافلأ ةدوجل لعج مث .ناسحتسالا باب ىلإ لامتحالا باب نم جرخف «ليلج

 :ةفيدح نبا نصح يف ةغبانلا لوك د نج سس ام ةياغ ىف همظن ءاوتساو .همصو

 )١( ص .رعشلا دعاوق ۳۷ .

 . ؛ ٠ ص قباسلا (۲)
 . ٠٠١۲/۲۰ يلادلا قيقحت « لماكلا رظناو 47 ص . يبدألا دقنلا خيرات (۳)

 . 157/17 يلادلا قيقحت . لماكلا )٤(

 ) )5قياسلا ۲/٠٠١١ .

 )١( قباسلا ۲۰/٠١١١ .

 ) )۷قباسلا ٠١۱۳/۲۰ .

A۷ 



 نونج لابجلاو نصحب كيكو «<.مفهسوقن ىبأت مث نصح نولوقي

 "حيبدح ميدألاو ءامسلا موجز لزت ملو روبقلا ىتوملا ظفلت ملو

 نكمي هنإف .ءرعشلا يف حوضولا ةفصب طبتري لبق نم انرشأ امك هيبشتلا نألو

 .قيرط برقأ نم ةيقالخألا وأ ةيوبرتلا هتفيظو يدؤي نأ - مهدنع  رعشلل

 برعلا تاهيبشت ىلإ ءارعشلا درو هيبشتلاب ةيانعلا يف دربملا ابطابط نبا عباتيو
 هاها شا تعودوا برعلا نأ كفا لوق هلع ىتيم ةلجعأ اهدار اهدا

 اه تاوه اا نهاهزاعشا تقف اهرم هت طاح اتالار ىفانضوألا

 هيلإ تبهذ ام ىلع ًاقداص ًاهيبشت هلثمب ءيشلا تهبشف .اهّسحو اهنايع كلذ نم هكردأ

 ىلع اهتدجو اهتاهيبشت عيمج تشتفو ءاهراعشأ تلمأت اذإف ءاهتدارأ يتلا اهيناعم يف

 .""ضعب نم فطلأ اهضعبو ءضعب نم نسحأ اهضعبف ءاهعاونأ جردتت ةفلتخم بورض

 ؛قدصلاب نرتقا ؛ةميدقلا ةيبرعلا ديلاقتلا ىلإ ةدوعلاب  هدنع  هيبشتلا نرتقا امكو
 اهسحب كردتو اهنايعأ ىرت ام بسح ىلع ةقداص تاهبشت هبشت تناك برعلا نأل

 اقباطم ناك ام وهو ءهيبشتلل ديجلا جذومنلا ءارعشلل ابطابط نبا مسري مث .اهماهفأو

 نوكي لب صقتني مل" :ةيهيبشتلا ةروصلا تسكع ولو ىتح عقاولا ضقاني الو ءهب هبشملل

 هبشأ امبرو .ىنعمو ةروص هب ًاهبشم هلثم هبحاص نوكيو «هبحاص لثم هبحاصب هبشم لك

 هبراق امبرو :ةروص هفلاخو ىنعم ههبشأ امبرو «ىنعم هفلاخو ءةروص ءيشلا ءيشلا

 .")"هانادو

 هرود رعشلا يدؤيل داقنلا ءالؤه اهيلع حلي يتلا قدصلا ةميق ىلع ديكأت اذهو

 ىلع حاحلإلاو .فوصوملا عمو عقاولا عم يفرحلا قباطتلا ىلع حلي هنأ امك «يوبرتلا

 .هلوح ةيسدقلا ةفص ءافضإو .ءاطخألا نم هتئربتو .ميدقلا جذومنلا نأش نم ءالعإلا

 )١( ص « لماکلا ٠٠۳۳ .

 ) )۲ص .رعشلا رابع ۱١۱١ .

A۸ 



 نع ثحبلاو .ىلوألا ةلهولا نم كردي ال يذلا هيبشتلا يف رظنلا ةداعإ يقلتملا نم بلطي

 :كلذ يف لوقي ءهباوصو هتميف كرديس ةلاحم ال هنإف ؛هتقيقحو هانعم نع ريقنتلاو هرس

 ءاهيرغتست ةياكحوأ لوبقب هاقلتت ال هيبشت اهب جتحت يتلا برعلا راعشأ يف كل قفتا اذإف'

 لضف تفرع اهترثأ ذإ ةئيبخ هتحت دجت نأ مدعت ال كنإف .هانعم نع رقنو .هنع ثحباف

 كيلع يفخ امبرو .هتحت ىنعم ال مالكب اوظفلي نأ نم ًاعبط قرأ مهنأ تملعو ءاهب موقلا

 كنكمي الف .مهراعشأ يف اهنوفصي تالاح يف مهنيب اهنولمعتسي ننس يف مهبهذم

 فطن .هودارأ ام ىلع تفقو اذإف ءاعامسالإ اهلثم مهفي الو .مهتاياكح تحت ام طابنتسا

 .'"كمهف دنع كلذ نم هعمست ام عقوم

 ةميدقلا ةيرعشلا دهاوشلاب اهيلع للديو ةفلتخملا هييشتلا بورض حضوي ىضم مث

 ناينعم ءيشلاب هبشملا ءيشلا ىف قفتا اذإف 'ضعبب يناعملا ضعب تجزتما امبر هنأ ىريو

 هب رعشلا نسحو .هيف قدصلا دكأتو «هيبشتلا يوق فاصوألا هذه نم ناعم ةثالث وأ

 ديكأت يف هيبشتلا رود طبر ىلإ ةحضاولا هتراشإ ظحال .!'7هل ةديؤملا ةريثكلا دهاوشلل

 .رعشلا يف ةيقالخألا ةعزنلا ووذ اهدشني ىتلا قدصلا ةيصاخ

 ةروص ءيشلاب ءيشلا هيبشت اهنمف .دهاوشلاب ةديؤم هيبشتلا بورض قوسي مث

 :سيقلا ئرما لوقك ةئيهو

 يلابلا فشحلاو بانعلا اهركو صدل  اسبايو ابطر ريطلا بولق نأك

 ةدوجو رعاشلا قوفت تامالع نم ودغتو ءابطابط نبا دنع ةيهيبشتلا ةروصلا عستتو

 رثكتل تاهيبشتلا يف يناعملا هذه نيب جزمي يذلا وه قذاحلا رعاشلا ادغو . هرعس

 نود اهيلع ريفي يتلا يناعملا ركذ ىلع راصتخالا ىقوتيو ءاهنسح دكأتيو ءاهدهاوش

 ."7لولمملا داعملا ءيشلاك نوكي التل ءاهل فيطلتلاو ءاهيف عادبإلا

 2ههسهسه

 . ١5 ص .رعشلا رايع )١(
 . ۲١ ص . قباسلا (۲)

۸۹ 



 براق امو اذكك «تلق وأ ءهنأك «هفصو يف تلق" يذلا وه قداصلا هيبشتلا ادغو

 نيِهت يتلا يه ةقفاوملا ةقداصلا تاهيبشتلاف ءداكي وأ ؛هلاخت وأ هارت :هيف تلق «قدصلا

 كلذل .حوضولاب انركذ امك مهدنع هيبشتلا نرتقي ذإ يفيظولا هرودب موقي نأل رعشلا

 ءاميإلاو ةقلغلا تاياكحلاو ءةديعبلا تاراشإلا بنتجي" نأب رعاشلا ابطابط نبا بلاطي

 اهن كعبي الو ةقيقحلا براغي اهم زاجملا نم لمعتسيو كلذ قلاخ ام نسعكيو :لكشملا
 .ةقداص تافص" رعشلا نمضت اذاف "اهب ىتأي ىتلا يناعملاب قيلي ام تاراعتسالا نمو

 ةيقلخلا ةياغلا نيب طبرلا حضاوو .”اهقئاقح باصُي ةقباطم ًالاثمأو .ةقفاوم تاهيبشتو

 . ةيهيبشتلا روصلا يف قدصلاو حوضولا طارتشاو رعشلل

 ړک هړک هړک هړک هړک

 نأ ىلع ظاعولاو داهزلاو نوملعملا مهنمو «يقالخألا فقوملا باحصأ صرح دقل

 يقلتملا سيل «يقلتملا ىلإ اهنم دارت يتلا ةلاسرلا ليصوت ىلع ةرداق نفلا ةادأ نوكت

 هذه صئاصخ نوكت نأ ىلع مث نم اوصرحو .ًاضيأ بئاغلا امنإو .بسحف رضاحلا
 قيرط نع سيل .ئشنملا ةلاسر ليصوت ىنعأ ؛ةياغلا هذه قيقحت ىلع ةدعاسم ةادألا

 قيرط نع امنإو ,.بسحف ةبيرقلا ةينايبلا روصلا وأ .ةحضاولا ةلهسلا ظافلألا رايتخا

 ىلع هدجن ام اذه .نزولاو عجسلاك .صنلا ةرابع اهيلع لمتشت ىتلا ةيقيسوملا ميقلا

 مزلتو ءروثنملا عجسلا رثؤت مل :لئس امدنع .ىسيع نب لضفلا نب دمصلا دبع ناسل

 ؟نزولا ةماقإو ءيفاوقلا كسفن

 ديرأ ينكلو «كيلع يفالخ لقل دهاشلا عامس الإ هيف لمآ ال تنك ول يمالك نإ :لاق

 وهو ءطشنأ هعامسل ناذآلاو .عرسأ هيلإ ظفحلاف .رباغلاو نهارلاو ء.رضاحلا بئاغلا

 هب تملكت امم رثكأ .روثنملا ديج نم برعلا هب تملكت امو .تافتلا ةلقبو ءدييقتلاب قحأ

 ."7هرشع نوزوملا نم عضو الو «هرشع روثنملا نم ظفحي ملف «نوزوملا ديج نم

 . 7٠١7 ص« قياسلا (۲)

 ۲۸۷, /۱ نييبتلاو نايبلا (۳)



 يف رعشلا يف نزولا ةحصو عاقيإلا رثأ نع هثيدح ىف ابطابط نبا دنع هدجن امك

 نسح نم هيلع دري امو .هباوصل مهفلا برطي عاقيإ نوزوملا رعشللو :لوقيف .هانعم لوبق

 ءىنعملا نزو ةحص .رعشلا نزو ةحص عم مهفلا عمتجا اذإف هئازجأ لادتعاو .هبيكرت

 نإو ء«هيلع هلامتشاو .هل هلوبق مث .ردكلا نع هلوقعمو هعومسم افصف ظفللا ةبوذعو

 نسحو .ىنعملا باوصو .نزولا لادتعا يهو ءاهب لمكي يتلا هئازجأ نم ءزج صقن

 عمتجي ىذلا وه ديجلا رعشلاف ."”هئازجأ ناصقن ردق ىلع هايإ مهفلا راكنإ ناك ظافلألا

 .بيكرتلاو ىنعملاو ظفللا ةقدو «نزولا ةحصو .فيلأتلا ةمالس هيف

 ىلع ةبلاغلا ةياغلا يه  يقلتملا ىلإ ام ةلاسر ليصوت ليصوتلا ةياغ تناك اذإو

 (نايبلا) ةفص تحت هوعمج ام وأ  حوضولاو قدصلا ناكو .يقالخألا فقوملا باحصأ

 فقوملا باحصأل نإف ءهيلع بلغت وأ ءنفلا اهب علطضي يتلا ةفيظولا وأ .ةفصلا وه

 .ةغللا يهو هتادأ هاجت يلاتلابو .يبدألا نفلا ةياغ هاجت ىرخأ ةهجو ىنفلا

 ةياغ لباقم يف بارطإلا ةياغ نع يقطنملا ناميلس يبأ ثيدح لبق نم انب رم دقل

 انيأرو (نايبلا) ةفيظو لباقم يف (نيسحتلا) ةفيظو نم هريغ ثيدح كلذكو .ماهفإلا

 اذه نأو (نايبلا) ةفصب اهفاصتا وأ ةغللا مايف هقيقحتل بلطتي  ةيافك  ماهفإلا نأ فيك

 .اهروصو اهبيكارتو اهتادرفم :ةرابعلا يف تافصب ققحتي امنإ نايبلا

 هذهف ءةينفلا ةذللا نم عونب ىقلتملا راعشإ وأ (بارطإلا) ةياغل ةبسنلاب كلذك رمألاو

 نفلا ةغل اهب فصتت تافص وأ ةفيظول ةجيتن  ًاضيأ يه  نوكت نأ يعيبطلا نم ةياغلا

 هيلع قلطأ ام يه تافصلا وأ ةفيظولا هذه .ءالؤه رظن ةهجو نم اهيلع بلغت وأ

 :ةلباقملا ةفيظولا وأ ةلباقملا تافصلا نم ةغللا ٌلحت يتلا ةفيظولا يهو .(نيسحتلا)

 ءةغللا لامعتسا يف طبضلاو حوضولا ةياغ يضتقي نايبلا ناك اذإف ء(نايبلا) ةفيظو

 كرتشملا فالخ ىهو «دحاولا ىنعملا تاذ ظافلألا) ظافلألا نم نيابتملاب بحريف

 (١) ص .رعشلا رابع ۲١ .

۱۹۱ 



 ةفيظو نإف ءداضتتلا وأ فدارتلا وأ كارتشالا عجشي الو .(فدارتملاو دادضألاو

 عضو  مهداقتعا ىف  تضتقا يتلا يه اهنإ لب ءهلك كاذ نم ةفللا ّلحت (نيسحتلا)

 نم اهريغو راركتلاو ديكأتلاو سانجلاو لامجإإلاو ماهبإلا قيقحتل فدارتملاو كرتشملا

 .ةينفلا ةغللا تامس

 تافصلا نيب هنع ثدحتن ىذلا قرفلا اذه حيضوت يف نيعتسن نأ نكمملا نمو

 ةذللا ثادحإو ريثأتلا اهب داري نيح مث .ماهفإلاو لاصيإلا اهب داري نيح ةغللا ىلع ةبلاغلا

 ةرتفلا نع نيرخأتم داقنو ءاملعل صوصنب نيعتسن نأ نكمملا نم «ىقلتملا ىدل ةينفلا

 مهفالسأ ءارآل ةرولب ىه ءاملعلا كئلوأ ءارآ نأ كش ال ذإ :ةساردلا اهيطغت يتلا

 لدت ةرابع ىنعم لك ءازإب نوكي نأ لصألا ناك :يسارهلا ايكلأ لوقي .مهيلع نيقباسلا

 عضو ىلإ ةجاحلا تعدف ...ةيهانتم تاملكلا هذه نأل .كلذ نكمي ال هنأ ريغ .هيلع

 ىنعمل تاملك هضيقن ىلع اذه ءازإب اوعضو مث ...نوجلاو نّيعلاك  ةكرتشملا ءامسألا

 ظافلألا نيب اوفلاخف ...ريرقتلاو ضيرحتلاو ىنعملا ديكأت ىلإ وعدت ةجاحلا نأل . دحاو

 نسحبف ...هتغالب يف غيلبلا هيلإ جاتحي امم ًاضيأ اذهو" : لوقي مث "دحاو ىنعملاو
 ,رودصلاب قصتلتو .بولقلا يف يناعملا عصرت دحاولا ىنعملا ىلع اهفالتخاو ظافلألا

 .'”نولسرتملاو ءابطخلاو ءارعشلا هلمعتسي اذهو ...هتوالطو هتوالحو هنسح ديزيو

 نم نأ  فدارتلا يعاود نع هثيدح ىف  (ه1١1 ت) يزارلل (لوصحملا) يف ءاجو

 ضعب عم هتيفاقو تيبلا نزو عنتمي دق هنأل .ةحاصفلا ىلع رادقإلاو ليهستلا" :اهنيب

 رئاسو سنجملاو بولقملاو عجسلا ةياعر تلصح امبرو ءرخآلا عم حصيو ءيشلا ءامسأ

 .""ضعب نود ءيشلا ءامسأ ضعب عم عيدبلا فانصأ

 ةاعارمف .!!/ ظافلألا نم كرتشملا دوجول هليلعت يف اذه نم وحن ىلإ بهذ دقو

 امكو .تاكرتشملاو تافدارتملا ىلع ةغللا لامتشا ءارو  اوروصت اميف  ةنماك (نيسحتلا)

 . 7565/١ ةلاسرلا ةسسؤؤم . ضايف رياج .د قدقحت . لوصحملا (۲)

 . 77/١ قباسلا (۳)

۹۲ 



 كلذك .ةنيابتملا ظافلألا عضو وأ  دوجو ىلإ تدأ  (نايبلا) يهو  ةيلمعلا ةفيظولا نأ

 .فدارتملاو كرتشملا دوجو ىلإ  نيسحتلا يهو  ةينفلا ةفيظولا وأ ةجاحلا تدأ

 (نايبلا) يتفيظو نع حوضوب ثدحت يذلا ءدعب اميف ريثألا نبا هب ذخأ ام اذهو

 دقف نايبلا امأ" :لوقي ؛عوضوملا يف نييلوصألا ثيدحب حجرألا ىلع ارثأتم (نيسحتلا)و

 قلطأ اذإف  دحاو ىمسم ىلع لد دحاو مسا لك يه يتلا  ةنيابتملا ًءامسألا هب ىفو

 نم عضاولا عضي مل ولو ؛ةنيرق ىلإ جاتحي ال اًموهفم اَنّيب ناك ءامسألا هذه نم ظفللا

 ةغللا هذهل عضاولا نإف نيسحتلا امأو :نايبلا يف ًايفاك ناكل اهريغ ًائيش ءامسألا

 رثن نم هنوغوصي اميف ةغالبلاو ةحاصفلا بابرأ هيلإ جاتحي ام ىلإ رظن ...ةيبرعلا

 ىه ىتلا  ةكرتشملا ءامسألا الإ هب موقي الو ءسينجتلا :كلذ تامهم نم نأ ىأرو «مظنو

 . "كلذ لجأ نم اهعضوف - ادعاصف نّييَمسم ىلع لد دحاو مسا لك

 ةفيظو تابلطتم ضعبب هئافو عم «نايبلا ةفيظوب ٌلخي دق كرتشملا نأب ّسحأ اذإف

 ةهج نم عضولا عقاو نيب هب قفوي لخدم نع ثحبي حار - سينجتلاك  نيسحتتلا

 هبذاجتي عضولا اذه :لوقي .ةيناث ةهج نم ةفللا ىتفيظو نم ةفيظو لك ىضتقمو

 ةدئافب بهذي اهعضوو «ةكرتشملا ظافلألا عضوب يضقي سينجتلا نأ هنايبو ...نابناج

 مل نإو ءنايبلا ةدئافب بهذ عضاولا اهعضو نإف اذه ىلعو .ظفللا قالطإ دنع نايبلا

 ءةنيرقلاب نايبلا ةدئاف نم بهذ ام كردتسا عضو نإ هنكل .نيسحتلا ةدئافب بهذ عضي

 ..عضولا بناج ذئنيح حجرتف «نيسحتلا ةدئاف نم بهذ ام كردتسي مل عضي مل نإو

 ."1عضوف

 بدألا ةغلو ةيداعلا ةفللا نيب ةقرفتلا نم ةوطخلا هذه يف دقنلا يراجي اذكهو

 نايبلا يتفيظو نم ًالك ىعار دق ةغلل لوألا عضاولا نأ ىريف ..لوصألا ملع تاقلطنم

 بناج ىلع روجلا ةرطاخم عضاولا لّمحت نيسحتلا ةياغ ليبس يف هنأو ,نيسحتلاو

 .نئارقلا قيرط نع هيفالت نكمأ ام وهو  ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا  نايبلا

 )١( ةيرصملا ةضهنلا راد . يفوحلا دمحأ قيقحت . رئاسلا لثملا ١/8517" .

1۹۲۳ 



 نم ريثكلا انعلاطيف ةيوغللا ةرهاظلا عفاو نم نييوتسملا نيب قرفلاب قلعتي اميف امأ

 .ىضترملا فيرشلل رخآلاو يفاريسلل امهدحأ نّيصنب اهنم ئزتجن . صوصنلا

 ايوحن نك : رخآ كل لاق اذإو ' : سنوي نب ىتمل هترظانم قايس نم  يفاريسلا لوقي

 ردقو ءكريغ كنع مهفي نأ مُر مث ءلوقت ام كسفن نع مّهفأ :ديري امنإف ءاحيصف اًيوغل

 امأف ؛هب وه ام ىلع ءيش قيقحت يف تنك اذإ اذه ؛هنع صقني الف «ىنعملا ىلع ظفللا

 ةيرقملا هايشألاو ةحضوملا فداورلاب ظفللا ٌلِجاْف .دارملا طسبو ىنعملا شرف تلواح اذإ

 الإ باصتال ىتح ًائيش اهنم حول :ينعأ ءةغالبلاب يناعملا دّدسو .ةعتمملا تاراعتسالاو

 مركو ؛ٌلِجو زع هجولا اذه ىلع هب رفظ اذإ بولطملا نأل ءاهيلإ قوشلاو اهنع ثحبلاب

 هنع حزني وأ «همهف يف َبَعتَي وأ .هيف ىرتمي نأ نكمي ال ىتح ًائيش اهنم حرشاو ؛العو

 .'"هضامتغال

 همالك يف هيلع ذخؤي نأ بجي ال رعاشلا نإ" :لوقيف ىضترملا فيرشلا امأو

 موقلا مالك نإ :لوقي مث 'هعيمج لطب رعشلا يف ربتعا ىتم كلذ نإف «ديدحتلاو قيقحتلا

 ىرخأو دعب نم ةرات «يناعملا ىلع ءاميإلاو ؛ةّيفخلا ةراشإلاو عّسوتلاو زّوجتلا ىلع ّينبم

 نم اوبطاخ امنإو ءقطنملا باحصأو ةفسالفلا مهرعشب اوبطاخي مل مهنأل ءبرق نم

 ةفلابملا اودارأ اذإ أضيأ مهنأش نمو" :فيضي مث "مهضارغأ مهفيو مهعاضوأ فرعي

 ىلع لمحل ال او ةه ةقلابلا:لكاغلاب اونا امنا ودم انه لكم اولهم كس نا هالا

 كرتيو ءةنسحتسملا ةياهنلاو ةدومحملا ةياغلا اهنم مهفيل لب ءاقيقحتو اديدحت اهرهاوظ

 ."/كلذ ءارو ام

 لوقلاو ءةهج نم اهحومجو رعشلا ةغل ررحت ىف الاغيإ ةيفاقثلا تائيبلا رثكأ نأ ىلع

 كئلوأ «برعلا نيفسلفتملا ةئيب يه ءىرخأ ةهج نم قدصلا ةفص نم اًمامت رعشلا للحتب

 ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب لقن يذلا «ينانويلا ثارتلا ىلع عالطالا مهعمجي نيذلا

 .صخأ وحن ىلع هتباطخو هرعشو ءوطسرأ ثارت ةصاخ .ةيبرعلا ىلإ

 . ۲۲۲۲۲۱ /۸ توقايل داشرإلا )١(
 . 56-11 /۲ ۰۱۹۰۲ .يبلحلا يبابلا ىسيع ,ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت ‹ ىضترملا ىلامأ (۲)

۹٤ 



 .ه ۲۲۹ ت ىبارافلا امهو ةيفاقثلا ةئيبلا هذه مالعأ نم نينثا دنع مهنم فقنو

 نم يفاقثلا مهديصر بناج ىلإ وطسرأ ىلع ًاينف اذملتت دق امهف ءه ٤۲۸ ت انيس نباو
 .يبرعلا ثارتلا

 امم ًافلؤم ًالوق نوكي نأ وه ءامدقلا دنع هرهوجو رعشلا ماوف نإ :يبارافلا لومي

 هيف ام رئاس مث .ةيواستم ةنمزأ يف اهب قطني ءازجأب اموسقم نوكي نأو ءرمألا يكاحي

 مظعأو .لضفأ رعشلا اهب ريصي ءايشأ يه امنإو .هرهوج ماوق يف يرورضب سيلف

 وه اهرغصأو .ةاكاحملا اهب يتلا ءايشألا ملعو .ةاكاحملا وه رعشلا ماوق يف نيذه

 ."!نزولا

 نهذ يف عقوت” يتلا يه اهنأ ؛ةيرعشلا ليواقألا وأ ,رعشلا فيرعت يف ًاضيأ لوقيو

 .'"ءىشلل يكاحملا هيف عقوي ام اهنمو ءلوقلا لدب هنع ربعملا ءيشلا نيعماسلا

 ,ةيواستم ةنوزوم لاوقأ نم فلؤم لّيخم مالك وه رعشلا نإ" :لوقيف انيس نبا امأ

 :ىرخأ ةرم لوقيو .ةافقمو ءةيواستمو .ةنوزوم ىنعم حرشي مث ."!ةافقم برعلا دنعو

 ."!نزولاو لّيخملا لوقلا هيف عمتجي نأب رعشلا دجوي امنإو

 ,رومأ نع طسبنتف .ءسفنلا هل نعذت يذلا مالكلا هنأب ءمالكلا نم ليخملا فرعي مث

 ريغ ًايناسفن الاعفنا هل لعفنت ةلمجلابو ءرايتخاو ركفو ةّيور ريغ نم رومأ نع ضبقنتو

 هنوك ريغ هب اقدصم هنوك نإف ءقدصم ريغ وأ هب اقدصم لوقملا ناك ءاوس «يركف

 ."7لّيخم ريغ وأ الّيخم

 :لوقي ءنزولاو .هسفن مالكلاو .نحللا اهنم ركذيف .هدنع لييختلا لئاسو امأو

 رثؤي نحللا نإف ءهب مغنتي يذلا نحللاب :ةثالث ءايشأب ىكاحيو ليخي ام ةلمج نم رعشلاو

 )١( ص.ما 911 له١14 ةرهاقلا , ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملا . ملاس ميلس دمحم قيقحت . يبارافلل رعشلا عماوج ٠١۷۲
.\Vr— 

 ٠ ١ ٠,ص . يودب نمحرلا دبع قيقحت « رعشلا نف باتك نمض  رعشلا ةعانص نيناوق يف ةلاقم (")
 . 5١ ١ ص . رعشلا نف باتك نمض . افشلا باتك نم ‹ رعشلا نف (۳)
 . ١ 58 ص قياسلا (:)

 . ١5١ ص قياسلا (4)



 وأ هنيل وأ هتلازج بسحب هب قيلي نحل ضرغ لكلو .هب باتري ال اريثأت سفنلا يف

 ام اليكم ناك ا هس دذاعلاوو

 امبرو ءاهلك هذه تعمتجا امبرو ءرقوي ام اهنمو .ءشيطي ام نازوألا نم نإف «نزولابو

 نوكت دقو ..ضعب نم اهضعب قرتفي دق ءايشألا هذه نإف ءلّيخملا مالكلاو نزولا درفنا

 .لوق الب ةجذاس اهنأل ؛ةليخم ريغ نازوأ نوكت دقو ءةليخم ةروثنم ليواقأ

 .'"نزولاو ليخملا لوقلا هيف عمتجي نأب رعشلا دجوي امنإو

 رعشلل انيعم اموهفم ةئيبلا هذهل نأ حضاوو . ةزيمتم ةيفاقث ةئيب ءازإب اننأ حضاوو

 ىلإ فدهت يتلا ةيرعشلا ةغللا رهوج ةظحالم نم مهدنع رعشلا دح قالطنا ىلإ ىدأ

 دجن انه نم ؛ةفلتخم قرطب ققحتت يتلا ةاكاحملا ةليسوب ةلسوتم «لييختلا ةفيظو عاقيإ

 رصنع يبارافلا هيلإ مضي يذلا ءنزولا رصنع وه مهدنع رعشلا دح يف لصتملا نكرلا

 ."' لييختلا رصنع انيس نبا هيلإ مضي امنيب .ةاكاحملا

 رعشلل اهدح عضو يف تقلطنا دق" ءنيفسلفتملا ةئيب يأ ةئيبلا هذه نأ اذه ىنعم

 ةفللا هذه ةعيبط تماق ذإو .هتفيظو ةيصوصخو .هتغل ةعيبط ىلع صنلاب .هلخاد نم

 (ةاكاحملا) يرصنع نم لك عقوم وه اذهو  لييختلا ةفيظو قيقحت ةيغب ةاكاحملا ىلع

 هذه ىلإ ًالوصو ةغللا هذه ماوق نوكي هب ام ىلإ مهثيدح هجتا دقف - هارن امك (لييختلا)و
 .2"ةفيظولا

 هبشي ام وأ ةآرملا يف ىرت يتلا ةروصلاب يرعشلا نفلا يف ةاكاحملل يبارافلا لثميو

 ءهيبشلا هنكل .ضيقنلا مهوي سيل .ءيشلل يكاحملا" نأل .ةلوقصملا ماسجألا نم ةآرملا

 ةقباطم" ةاكاحملاب دوصقملا سيل هسفن تقولا يفو . سحلا يف كلذ ريظن دجويو

 )١( ص .رعشلا نف ١58 .

 ,١٤١ ص ‹ يضار ميكحلا دبع .د , ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب : رظنا (۲)

 . ٠٤٤ ل ١ 17” ص قياسلا (۳)

 )٤( ص رعشلانف 1١65٠0 ١50١.



 وه امنإو .هل ًايفرح ًالقن سيلو .عقاولل ًاقباطم سيل رعشلا نأل ؛"”هديلقت وأ عقاولا
 ًاوسأ وأ لضفأ :ةفلاخم ةروص يف ودبي ثيحب هليكشتو عقاولا تايطعمل ةغايص ةداعإ

 وأ ةلالج وأ .ًاحبق وأ الامج امإ" :يبارافلا ةرابع دح ىلع  هيلإ فيضيف هيلع وه امم
 .'"هذه لك لكاشي امم كلذ ريغ وأ ءاناوه

 لومي ءاهل يبارافلا فيرعت نم ريبك دح ىلإ انيس نبا دنع ةاكاحملا موهفم برتقيو

 ناويحللا كاب امك كلذك هوه وه سبو ىلا لتس دارت ىسةاكاجملاو انيس نبا
 هلاوحأ يف سانلا ضعب هبشتي كلذلو ءيعيبطلاك رهاظلا يف يه ةروصب يعيبطلا

 .""مهريغ نوكاحيو ءًاضعب مهضعب يكاحيو ءضعبب

 .وه امك هلقنت الو .ءىيشلا هيبش ىطعت ةاكاحملا ةركف نأ دكؤي انه انيس نبا

 ةّئيب نع هفيرعت ردص امدنع رعشلا دح ىلع أرط يذلا توافتلا انل حضتي كلذبو

 يف ةيفاقلا رصنع ىلع ًاريثك اولوعي مل مهنأ ظحالن اننأ امك «برعلا ةفسالفلا وه

 :مهدنع رعشلا ّدح يف هكلس اولواح وأ ."رصنعلا اذه اوركذ ام اذإف" ءرعشلا فيرعت

 نم اج اما يملا ج ضرك نأ يلهو يرغل روا احا يلع اوت
 كلذ «مهدنع رعشلا دح نيب هورقأ يذلا زيامتلاب مهيعو نع فشكي ام كلذو .مهلبق

 هدودحوأ «هدح نيبو ءنانويلا راعشأ ىلإ هيف رظن يذلا وطسرأ نم هودمتسا يذلا دحلا

 نم هيلع أرط ام ءوض يف اهرعش ةعيبط ىلإ رظنلاب ةيبرعلا ةفاقثلا اهتزرفأ يتلا
 .'"ةعوتتم ةيركفو ةيفاقث فورظ

 )١( باتكلل ةماعلا ةئدهلا . لامك دمحم تفلأ .د .نيملسملا ةفسالفلا دنع رعشلا ةيرظن ۰  ۱۹۸٤ص ۸۲ .

  (۲)ةرهاقلا ‹ يبرعلا ركفلا راد ‹ نيمأ نامثع قيقحت . مولعلا ءاصحإ 44 8 ١ . ص ٦۷ .

 . ١58 ص رعشلا نف (؟)
 )٤( ص دقنلا يف ثوحب ٠٤٤ .

۹۷ 





 سماخلال صمعلا

 .( ينغلاو ىقالخألا) دقانلا تاودأ (أ)

 يبدألا صنلا ىلع مكحلا ريداعم (ت)





 سيل ذإ ‹ ينفلاو يقالخألا هيهاجتاب دقانلا تاودأ نع فشكيل لصفلا اذه ءيجيو

 ,دقانلا ريغ نع هزيمت هب ةصاخ ةينف تاودأب دقانلا حلست ةيمهأ لوح فالتخا ةمث

 ئراق نكمت يتلا ةيملعلا تاودألا نع نايب الإ وه ام دقانلا تاودأ نع فشكلا كلذلو

 ريياعم لوانتيس لصفلا نأ ىلإ ةفاضإلاب . هئيدرو هديج نيب زييمتلاو هيلع مكحلا صنلا

 كانهو «ينفلا هاجتالاو يقالخألا فقوملا ءوض يف يبدألا صنلا ىلع يدقنلا مكحلا

 نمو .دحاو راطإ يف امهنيب عمجلا ىلإ تعد بابسأو ؛نيثحبملا نيب طيرت ةيفخ طباور

 ةرئاد تحت رودت اهلك هريياعم نإ مث هتاودأو دقنلا نع هلك ثيدحلا رادم نأ طباورلا هذه

 :ةيلاتلا رواحملا يف عقت لصفلا اذه ثحابم نإف كلذلو . دقنلا

 . دقاثلا تاودا - أ

 يبدألا صنلا ىلع مكحلا ريياعم -ب

 .يقالخألا فقوملا ءوض يف ١-

 .ىنملا هاجتالا ءوض ىف تت



 )١ ( دقانلا تاودأ :

 نإف . عادبإلا يف هتاودأ رعاشلل نأ امكو .ةغللاب ريبعتلا ىلع مئاق نف بدألا نإ

 ضعب ثدحت دقو .هرارسأ فشكو هليلحتو عادبإلا اذه يقلت يك ةصاخلا هتاودأ دقانلل

 نبا دنع اذه لثم دجن «يرعشلا صنلا عم لماعتلا يف دقانلا ةفاقث نع ءامدقلا داقنلا

 ةفاقثو ةعانص رعشللو' :لوقيف .ملعلا لهأ اهفرعي ةعانص رعشلل لعج امدنع مالس

 هفتثت ام اهنمو نيعلا هفتثت ام اهنم .تاعانصلاو ملعلا فانصأ رئاسك ملعلا لهأ اهفرعي

 .()"هب ملعلا لهأ هملعي رعشلا كلذكف ...نذألا

 ةفص يه دقانلا يف رفوتت نأ بجي يتلا تافصلا زربأ نم نأ صنلا اذه نم حضتي

 حلطصمب دوصقملا سيل نكلو يرعشلا صنلا عم لماعتلل دفانلا مزاول نم يهو . ملعلا

 ىلع ةردقلاو ءراعشألل ةصحافلا ةيدقنلا ةءارقلا هب ينعي لب ‹ نآلا هفرعن ام وه ملعلا

 ىلإ هتبسن تحص ىذلا رعشلا نم هريغ نم هيف ريخ ال يذلا (لحتنملا) عونصملا زييمت

 .رعشلا نم ءيدرلاو ديجلا ةفرعم ىلع ةردقلا ىنعت امك .هباحصا

 ةءارقب سرمتلا نم ةمكارتم ةليوط تاربخ ربع ءيجت هذه ملعلا ةفص باستكاو

 يتلا ةيباجيإلا تافصلا" كاردإ نأ مالس نبا يعو يف نأل ءاهقوذتو ءةميدقلا راعشألا

 ىلإ رظان يأل حاتي ثيحب ةلوهسلا نم سيل .هنع يضرملا ديجلا رعشلا اهب ىلحتي

 رعشلاف ءماهفألا ىلإ لصتف .ةيقطنملا تاقالعلا فالغب فلغت ةفصو يه سيلو .رعشلا

 :ديدحتلا نع ةيئانلا هظافلأ هب يحوت يذلا عاستالاب يقلتملا هنم يفتكي .ريسع قيقد نف

 ةجرد ىلإ اهل لوصولا جاتحي ةددجتم تافالعب اهقلطي هنكلو .تاملكلا ددحي ال نف وهف

 انه ملعلا ةفص !'!ةيئانلا اهبورد اوفرع نيذلا اهلهأل الإ رسيتت ال .ةيقوذلا ةبردلا نم

 ناقتإلاو قذحلا ' ينعت يتلا ةفاقثلاو هتياورو رعشلا ةءارقل ةسرامملاو ةبردلا ىلع موقت

 .""ههوجو نسحأ ىلع هفرعي ام ةماقإو ءهئيدرو ءيشلا ديجب ةفرعملاو .لوصألا طبضو

 )١( جم « ركفلا ملاع . يطشلا ناميلس . ءارعشلا لوحف تاقبط ةمدقم يف ةءارق ١4/ ع١/ ص ١551١560 .



 عم لماعتلا يف دقانلا تاودأ لوأ نم امه ةيرعشلا ةياور مث« ةسرامملاو ةيردلاف

 .هئيدر نم هديج زييمتو .رعشلا ةدوج كاردإل ناتيساسأ ناتادألا ناتاهو ءيرعشلا صنلا

 نأل .'هب ملعلا لهأ هملعي رعشلا كلذكف . هب ملعلا ىلع يدعتل ةسرادملا ةرثك ' نأ امكو

 دحأ لوقي امك  ملع هنكلو ةيلقع ةدماج ةرهاظ دعاوق ىلع دمتعي ال ملعلا اذه

 دح دنع دمجتلا فرعي ال يلامجلا قوذلاو «نفلا يف لامجلا قوذتب طلتخم  نيسرادلا

 ظفحلا دمتعي ًايديلقت ًاملعت ملعتي ال يأ , هيلع فقوي ال انه ملعلا نأ امك « ديعب وأ بيرق

 ىلاعتي يذلا ينطابلا لمأتلا نم اديصر انه هءارو نأل « ءىش ال مث . مهفلاو راهظتسالاو

 هده هت دك د اريك ةالس نبا ال يوري كلذ ١ دخلا فراشي دقو. قوثاقلا ىلع

 ىتح دقانلل اهتيمهأو هدقنو رعشلا يقلتب ,:ةصاخلا ةبردلاو ةفاقثلاو ملعلا نع ةقيقحلا

 نايح نب فلخل يلهابلا ديزي نبا دالخ لاق :دمحم لاق :لوقيف يرعشلا لمعلل ىدصتي

 راعشألا هذه درت ءىش ياب - لوقيو هيوري رعشلاب ملعلا نسح دالخ ناكو . زرحم يبأ

 ملعتفا : معن : لاق ؟ هيف ريخ ال عونصم هنأ تنأ ملعت ام اهيف له : هل لاق « ىورت يتلا

 كلذ نم اوملعي نأ ركنت الف: لاق. معن: لاق ؟ كنم رعشلاب ملعأ وه نم سانلا يف

 ام يلابأ امف هنسحتسا رعشلاب انأ تعمس اذإ : فلخل لئاق لاقو . تنأ هملعت امم رثكأ

 ةنإ :.فارصلا كل لاقخ «هتنسحتساف امهرذتذخأ اذإ + لاق::كئاحض او:ةيك تنأ تلق

 ."" هايإ كناسحتسا كعفني لهف «ءيدر

 نمل الإ ةرسيتم ريغ اهنأو ءرعشلا دقن ةيصوصخ ةرورضب دقان نم رثكأ ىدان دقو
 ميدقتب داقنلا متها دقف .همهفو رعشلا ةءارق ىناعو ءةبهوملاو قوذتلا نم اردق ىتوأ

 لمأتلا نم ردقبو .ىوهلا نع ديعبلا .ةادألا لمتكملا .صصختملا دقانلل ةزيمتم تافص

 فانصأ رئاسك ملعلا لهأ اهملعي ةفاقثو ةعانص رعشلل" :اهيف لوقي يتلا مالس نبا ةرابعل

 ."تاعانصلاو ملعلا

 )١( ءارعشلا لوحف تاقبط ١/۷ .

 بزعلا دمحأ دمحم . رعشلا دقن اياضق )س0 ١٠3١/١ .

 . 72/١ : لوحفلا تاقبط (۳)



 ت اه كاتس ناك ف عبس وحلا ذه ىلع بيك رخلا كاني نأ لفاشلا كردي

 نأو ءءيدرلا نم ديجلا زييمت ىه ةددحم ةفيظوب موقي ءرعشلاب صاخ ملع مايقل راكنإلا

 ىزغم نأ كردي امك :راكنإلا اذهل ًانلعم اضفر لثمي وحنلا اذه ىلع ةرابعلا ءيجم

 هلك يركفلا طيحملا نأ ينعي يذلا (تاعانصلاو ملعلا فانصأ رئاسك) : هلوق يف هيبشتلا

 ناك يذلا ءرعشلا ملع وأ ءدقنلا ءانثتساب صصختلاو ةيملعلا هاجتا ىف ًارئاس ناك

 ."!نيلهؤملا ريغ بناج نم هيلع ناودعلل هضرع

 .يدمآلا ةصاخب داقنلا ضعب ةشقانم يف ًايساسأ ًاعوضوم ةيضقلا هذه تدغ دقو

 يف لوقي .تاليصفتلاو حورشلا ضعب اهيلإ تفيضأو .ءروطتو اهيف ثيدحلا عرفت دقو

 داق وا اك ةفرعم نود هلع مكجلاو رعتشلا دقت ىلع نرحل هاجم قايس
 ."هلهأ نم سيل نم هاطاعتي نأو «دحأ لك هيعدي نأب صخ دق رعشلاب ملعلا نإ" :ةعساو

 دق هلعلو ...حالسلاو ليخلاو قرولاو نيعلاب ةفرعملا ءالؤه يعدي ال ملق :لءاستي مث

 رعشلا رمأ نم هاناع امم رثكأ ...هب ملعلاو حالسلاو ءاهبوكرو ليخلا رمأ نم سبال

 امم ءايشألا هذه ضعبب ةفرعملاب اهايإ هتمهت رعشلاب ةفرعملا يف هسفن مهتي الف ءهتياورو

 .'"هلوازو هاناع

 ملو' دقانلاو رعاشلا نم لكل ةفاقثلا ةرورضب يدانيو «مالس نبا ةبيتق نبا عباتيو

 قاس امثإو كقاتلاو رهاشلا نم لكل ةفاعثلا ةنيمتحي ةرتشاملا ةازاتملا لالخ نم كلذ لعقي

 ىلع هتامصب كرت يذلا رعاشلا نأ اهلالخ نم حضتي .ءالؤهو كئلوأ ثيداحأ نم ًاضعب

 ناك يذلا دقانلا نأو ءفقثملا سحلا اذهب نيئلتمملا نم ًادحاو ناك يبرعلا رعشلا خيرات

 ةه ن لا نم ادهاو.قاك رتا اكو ل ملا منقي اراه ةضفلا ةرهاظلا لوا

 رعاشلا نم لك لمع يف ةفاقثلا ةرورض ىلإ ةبيتف نبا ةوعدف نذإو .كلذك فقثملا سحلا

 ةرادحتب نيتيمملا عيولالا اذه لالخ نم ودعت ةه ةوغؤاويمست نأ نمي + نكاتلاو

 ."7ءاوس دح ىلع داقنلاو ءارعشلا نم نيفقثملا

 )١( ص . ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب 45:81 .
 )١( ةنزاوملا 4١51411١/١.

 ) )۳برعلا دمحأ دمحم . رعشلا دقن اباضق « ١ .



 مث '!ءاملعلاو ءارعشلا ضعب نع كلذب يشت يتلا رابخألا ضعب ةبيتق نبا قوسيو

 هيف امل ءرعشلا مث نيدلا ملع كلذ ىلإ هجوحأو .عامسلا ىلإ جاتحم ملع لك " :ٌنأ ررقي
 تابنلاو رجشلا ءامسأو .يشحولا مالكلاو ,ةفلتخملا تافللاو .ةبيرغلا ظافلألا نم

 مهف ىلع دقانلا هب نيعتسي ملع ىلإ جاتحم رعشلا نأ انه ٌررقي نذإ ."'هايملاو عضاوملاو

 .همييقتو رعشلا

 دنتسي ىتلا ةلعلا نع لاؤسلاب قيرطلا يف ةوطخ دقانلا تاودأ نع ثيدحلا مّدقتيو

 نع فلخل ىلهابلا ديزي نب دلاخ لاؤس لثمي ام اذهو .هرادصإ يف مكحلا بحاص اهيلإ

 ."!لبق نم انب ّرم ام وحن ىلع ءرعشلا ضعبل هطاقسإ ةلع
 لوق هب ىشي ام اذه ءهتربخو دقانلا ملع اهب قلعتي مكحلل ةلع كانه نأ ىنعي اذهو

 نم حضتي ام اذهو .حاضيإلاو حرشلل ةلباق ريغ نوكت انايحأ ةلعلا هذه نكلو .فلخ

 عاتملا عاونأب رصبلا ىلع قدصي هنأو هب ملعلا وأ  هدقنو رعشلا نع مالس نبا ةلوقم

 اهجرهب فرعيف .ةنياعملا دنع دفانلا هفرعي «باودلاو قيفرلاب رصبلاو ...هبورضو

 ملع الو ءاهيلإ ىهتني ةفص الب .هل عامتسالاو ةنياعملا دنع ءاملعلا كلذ فرعيو ...اهفئازو

 ملعلا لهأ هملعي رعشلا كلذكف .هب ملعلا ىلع ىدعتل ةسرادملا ةرثك نإو .هيلع فقوي

 , "هب

 نب قاحسإ ىلإ هب لوقلا بستُي ىذلا راعشلا كلذ - ًايلمع  مالس نبا لبق كلذبو
 اهيدؤت الو ةفرعملا اهب طيحت ءايشأ ءايشألا نم نإ ” 7560 ت رعاشلا يلصوملا ميهاربإ
 ٠ ,©ةفصلا

 رتخا لاقو «نيبراقتم نيرعش نع نيمألا دمحم ينلأس :أضيأ قاحسإ لاقو
 ول :تلقف .نابراقتم امهو ءاذه ىلع اذه تلضف نيأ نم :لاقف .ترتخاف ءامهدحأ

 . ۳۲٣۳۲۲ /۱ ءارعشلاو رعشلا )۱)

 . ۸۲/١ ءارعشلاو رعشلا (۲)

 . ۷/۱ مالس نبا تاقيط (؟)

 )٤( قباسلا ٦/١ء,۷

 ؛٤٠١,/١ ةنراوملا (°)



 ربعي الو :ةعيبطلا هب دهشت ءىشب اذه تلضفو ءابراقت امهنكلو ءنييبتلا ىننكمأل اتوافت

 .'" ناسللا هنع

 يف اهنايب دجأل ينإ' :لاقف ءةلاسم نع لئس دقو) ۲٠١ ت يعفاشلا ىلإ بسنيو

 .'”يناسل هب قلطني سيل نكلو «يبلق

 ىنعمك ىنعم هل نإ" :ةيهاتعلا يبأل ارعش عمس دقو «لوف ظحاجلا ىلإ بسني امك

 ."/ةنسلألا هتمجرت نع زجعتو «بولقلا الإ هتفرعم ىلع ردقي ال ىذلا برطلا

 غ هريجم اد هاا نضمن نا ىلع روا هح اجرا ياقا انمأ

 ءرطاخلا ةاراجم نع ناسللا رصق امير" هنإ :ةبراقتملا راعشألا ضعب نيب حوضوب ةقرفتلا

 نع ًالضف ريسفتلا نع زجعلاب تافارتعا ًاعيمج كلتو '"سجاهلا غلبم مالكلا غلبي ملو
 .ليلعتلا

 ينعي ال هنأ امك ءةلعلا مادعناب رارقإلا ىنعي ال ليلعتلا نع زجعلاب فارتعالا اذهو

 ‹ زييمتلا ىلع هتبردو ءةصاخلا هتفاقثو هتربخ نأل" ءدقانلا اهقلطي يتلا ماكحألا ةيفازج

 ءاوس .ىوهلا نع اهدعبو ءاهباوصو هماكحأ ةقد يف ةقثلل ةيوق تارربم اهعيمج لكشت

 ."ةينف ةيبصع وأ ءةيلبق ةيبصع نم ببسب

 ليخلا بكر دقو  هلاب امو :دقنلا ءايعدأل للعيو ةيضقلا هذه ليصفت ىدمآلا عباتيو

 عا اك كلذكو تسلا كلك ر لفك ةر داو دةس سوفلا نه فأر اند ارك

 ىلإ ردابي مل  هناولأ فالتخاو «هشوقن عيدبو هروص ةرثكو «هزرط نسح يشولا بوث نم

 .هتجاست ةحصو .هتعفر ةدوجو هئام ةرثكو .هرهوجب ملعلا لهأ ىلإ عجر ىتح هنمث ءاطعإ

 قيقدو ءهيفاوقو هنزو نسح هقار امل رعشلا يف كلذ لعفي مل فيكف .همسُيَرَبإ صالخو

 )١( قباسلا .

 ) )۲ةطاسولا ٦ص ٠ 6" .

 . 55/14 يناغألا (۳)

 )٤( ص ةطاسولا ٠ 5" .

 )١( ص . ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا ىف ثوحب 2١ .



 ىلع هل مكحلا نع فقوتي ملف لاثمأو مكحو بدأو ظعاوم نم هيلع لمتشي امو .هيناعم

 عضوو .هكبس ةحصو .همظن ءاوتساو هظافلأب هنم ملعأ وه نم ىلإ عجري ىتح .هاوس ام

 نأب الإ ةدوجلاب هل مكحي ال رعشلا ناك ذإ ؛هقنورو هئام ةرثكو «هعضاوم يف هنم ملكلا

 . هيف لالخلا هذه عمتجت

 رفوت نود هنوعديو رعشلاب ملعلا ةدئام ىلع نولفطتي نيذلا ىلع يدمأآلا يعني

 هيلع مكحلا ىلإ نوعسي ال ءيشب اوبجعأ اذإ ةيداملا رومألا يف مهف .هب ةصاخلا سسألا

 ,يرعشلا دقنلا لاجم يف امأ .ةربخلاو هب ملعلا لهأ ةراشتسا دعب الإ هئانتقا وأ ةدوجلاب

 نوطعي لب .دقنلا وأ رعشلا يف صصختلا باحصأ نم ةراشتسا وأ نذإ نود نولخديف

 .ةيلمعلا كلت تالهؤم مهيدل نوكت نأ نود ةيدقنلا ةيلمعلا ةسرامم يف قحلا مهسفنأل

 بجعأ هنوك سيلف «حبقلا وأ ةدوجلاب هيلع مكحلا نيبو رعشلاب باجعإلا نيب قرفيو

 دقن لاجم ىف دقانلا اذه يف رفاوتت نأ بجي لب ءهيلع مكحلا ىلع رداق وهف رعشلاب

 :ةيلاتلا رومألا رعشلا

 .ديجلا رعشلا ظافلأ ةفرعم يف لثمتت ةعساو ةيوغل ةربخ -

 .ةيفاقلاو نزولاو ضورعلاب ةربخ -

 .ديجلا كبسلا ةفرعمو بيكارتلا يف ةربخ -

 .رعشلا يف ملكلا عضاومب ةربخ -

 .هقنورو هئام ةرثك نم رعشلل يلخادلا لامجلا ىلع فوقولا -

 اهنع ريبعتلا رسيت ال دق رعشلا ةدوج صئاصخب ةفرعملا نأ دكؤت ًارابخأ قوسيو

 .يل اهنيبو مغنلا ةفرعم نع ينربخأ :مصتعملا يل لاق :لاق يلصوملا قاحسإ ىكح :لاف

 دمحم ينلأسو :لاق .ةفصلا اهيدؤت الو ةفرعملا اهب طيحت ءايشأ ابشالا نم نإ :ةلقف

 اذه تلضف نيأ نم :لاقف .ترتخاف ءامهدحأ رتخا :لافو ء«نبيبراقتم نيرعش نع نىمألا

 )١( ةنزاوملا ٤١١/١ _١١(.



 تلضفو ءابراقت امهنكلو ءنييبتلا يننكمأل اتوافت ول :تلقف ؟ نابراقتم امهو اذه ىلع

 .'ناسللاب هنع ربعي الو ءةعيبطلا هب دهشت ءيشب اذه

 همكحبو ةفصلا هذهب هل ميلستلاو رعشلاب ملعلا ةفصب دحأل مكحلا نأ يدمآلا ىريو

 ةسبالملا لوطو «هب ضايترالاو ءرعشلا يف رظنلا ةرثكب فرع نمل الإ متي ال رعشلا ىلع

 ةربخلاو ةيردلا كالتما نم ملاعلل دبالو .رعشلا دقن ةيصوصخل رخآ ديكأت اذهو "هل

 دقانلا كلتما اذإ مث نمو ءةيرعشلا صوصنلا ةشياعم لوط نم هبستكي يذلا قوذتلاو

 ةيردلا لوطو ةربخلا يف ًاريظن وأ هلثم ناك نم الإ همكح يف هعزاني ال هنإف ةفصلا هذه

 .()ةسيالملاو

 يدصتلل امهم أطرش اهيف رظنلا نامدإو ةيرعشلا صوصنلا ةسبالم يدمآلا لعجي

 :مارحلاو لالحلا وأ لدجلاو مالكلا وأ قطنملا مولع امأ ءصوصنلا نيب لصفلا ةيلمعل

 نأب تررتغا هللا كمركأ  كلعل" :لوقي ءةسبالملا كلت تمدعنا اذإ ًاريثك يدجت ال هذهف

 نم ًاباوبأ تملع وأ لدجلاو مالكلا نم المجوأ «قطنملا تاميسقت نم ًائيش تفراش

 + ةيبرسلا نسافم نف ىلع: ةعلظا وأ: ةفللا نه اردض تظفح وأ ءاربخلاو لالخلا

 هيف تهجوتف ةيانع لصتمو ةلوازمو ةاناعمب عاونألا هذه نم عون فرطب تذخأ امل كناو

 ىتم كنإف . ىرجملا كلذ يرجي هلوازت ملو مولعلا نم هسبالت مل ام لك نأ تننظ .ترهمو

 دقن 1 ةناهجه  :ةنامس ره كلل فتش ع ا ةر هل تقوس

 ءاطقنال يالا يبا هكردي ال ناك عد ىآ نيف للا نأل ارسم كمووب« طاب تط

 ."!"هضماوغو هرارسأ ةفرعم ىلع صرحلاو ءهيف دجلاو ءهيلع بابك الإو ءهيلإ

 دقف ليلعتلاو ةباجإلا نسحأ نإف .رعشلاب ملعلا يعّدي نمل ًاريسي ًارابتخا حرتقيو

 ىلإ كب يهتني ام ىلع كلدأ ينإف .دعبو  :لوقي .دقانلا تاودأ دعب لمكتسي مل الإو ءملع

 ام رظنت نأ وهو ءاهب لهجلا وأ ةعانصلا هذهب كتفرعم يف كسفن رمأب ملعلاو .ةريصبلا

 ٠.1١/١ ةنزاومل ()
 )١( ةنزاوملا ٤١٠٤/١ .

 ) )۳ةنزاوملا ٤۱۹/۱ .



 ةلع تفرع نإف .ضعب ىلع ءارعشلا ضعب ليصفت نم رعشلا ملع يف ةمئألا هيلع عمجأ

 ةغبانلاو رجح نب سوأ رعش لمأتت نأ كلذو .تلهج دقف اهفرعت مل نإو «تملع دقف كلذ

 5 نب ميمتو مزاخ يبأ نب رشب يرعش يف رظنتو ءًاسوأ اولضف نيأ نم رظنتف .يدعجلا

 ."7 ًارشب اولضف نيأ نم رظنتف «لبقم نب

 ةسبالملاو ةبردلاو ملعلا نم دقانلا تاودأ لوح ةيرظنلا ءارآلا هذه ترهظ دقو

 قودلا ىلع هتنزاوم يف دمتعا دقف ىميبطتلا لاجملا ىف ىدمألا دنع صوصنلل

 نم ةريفولا ةليصحلا كلت يف ملعلاو ةساردلا راثآ رهظتو .ةيملعلا ةنامألاو ةسرامملاو

 .نساحملاو بويعلا نايبو اهنيب ةنراقملاو ؛:ةيرعشلا دهاوشلا

 مهيلإ عجري نيذلا اهب اهلهأ ةقرعمو ةفص لك ةيصوصخ يناجرجلا يضاقلا تبثأو

 دنع مهتفرعمب رهظتسيو ءاهصئاصخ يف مهيلإ عجري لهأ ةعانص لكلو' :لاقف اهيف

 نطوم يف  رعشلاب ملعلا ةيمهأ ىلع دكؤيو ةيصوصخلا هذه عباتيو'”اهلاوحأ هابتشا

 مكحي نأ دقانلل نكمي ىتمو ةيرعشلا تاقرسلا نع ثدحتي امدنع  هباتك نم رخآ

 نم لك سيلو .زربملا ملاعلاو ريصبلا دقانلا الإ هب ضهني ال باب اذه :لوقيف ةفرسلاب

 مالكلا ةدباهج نم دعت تسلو .هلمكتساو هافوتسا هكردأ نم لك الو .هكردأ هل ضرعت

 نيب لصفتف .هلزانمو هبترب ًاملع طيحتو هماسقأو هفانصأ نيب زيمت ىتح .رعشلا داقنو

 .'"..ةظحالملا نم ماملإلا فرعتو ءسالتخالاو ةراغإلا نيبو .بصغلاو قرسلا

 فرادقأ ةفرتفمو ءارسشلا مييقك ىلك دفان هيف ةيردلاوفارعشلا دقن ةسسيرامفو

 :لوقي .غامت ىبأ لوح سانلا قارتفا لاجم ىف مكحلا كلذ ءيجيو «يلوصلا دنع

 زييمتو .رعشلا ملع يف مدقملاو مهرثكأ ىرت ىتح «هيف سانلا ءارآ قارتفا نم تبجعو

 هعضوم هيطعيو «حدملا يف هقح هيفوي .مهيف رثنلاو مظنلا لهأ نم لماكلاو ءمهنم مالكلا

 )١( .قباسلا ١/٤۱۸ .

 ) )۲ص .قباسلا ٠٠١ .
 ) )۳ص .ةطاسولا ۱۸۳ .



 ريثك يف نونعطيو .هنوبيعي اموق كلذ دعب ىرتو ...هنيع يف هناسحإب ربكي مث .ةبترلا نم

 هيف حصي مل ذإ .ءاعدالاو ديلقتلاب هنولوقيو ءءاملعلا ضعب ىلإ كلذ نودنسيو «هرعش نم

 ."!ةجح هيلإ مهتباجأ الو ءليلد

 ةمهم ةادأ ناك ملعلا نأ انل دكؤت ءرعشلاب ملعلا لوح ةرثانتملا ءارآلا نم هريغو اذه

 .رعشلا دقنل ىدصت اذإ اهب حلستي نأو دب ال دقانلل

 : يبدألا قودنلا

 فصتي نأ هل ىنستي يكل .برعلا داقن اهطرتشا ىرخأ ةفص ملعلا ةفصب طبتريو

 نإو ءرعشلاب ملعلا تانوكم نم ةادألا هذهف "يبدألا قوذتلا وأ قوذتلا" ينعأ دقانلا ةفصب

 قرتفت الو دقانلا تاودأ نم ةمهم ةادأ هنودعي اوناك ذإ ءقيبطتلا دنع الإ رهظت ال تناك

 ةسرامم عفاو نمو ءرعشلا مييمت يف دقانلا تاودأ نم ةادأك رعشلاب ملعلا نع كلذ ىف

 رعشلا سايقو .يوفللا سحلا اهماوق ةيدقن ةيلمع تنوكت ةميدقلا صوصنلل ةءارقلا

 تايلامجو يوغللا ءادألا ةيوفعو قفتي يوغل نف قلخو .ةيوغللا ةينفلا ةينبألا سيياقمب

 هنإف ءهتيتادو هتيدرف مغربو ءةيدقنلا ةيلمعلا كلت يف ازراب ارود قوذلا بعل دقو ءرعشلا

 ."!ماعلا يأرلل هقوذ يف عضاخ

 يبأو يرتحبلا نيب ةنزاوملا نم هلمع ركذي وهو ةبردلاو قوذلا ىلإ يدمأآلا راشأ دقو

 :ةرابعلا هب طيحتو صيلختلا هيلإ يهتني ام هبويعو امهنم لك صئاصخ ركذ دقو «مامت

 الإ فرعي ال ام ةلع وهو .جاجتحالا ىلإ هراهظإ الو نايبلا ىلإ هجارخإ نكمي ال ام ىقبيو

 نم ةعانصو ملع لكب ةفاذحلا لهأ لضفي اذهبو .ةسبالملا لوطو ةبرجتلا مئادو ةبردلاب

 كلتل لبقت هيف عبط كانه نوكي نأ دعب هتيرد تلفو هتيرجت تصقن نمم مهاوس

 كتنطف هيلع ىضقت امو .كرايتخا ىلإ اذه دعب كلكأ مث .الف الإو ءاهب جازتماو ةعانصلا

 : ١۲١ص . ةرهاقلا , فراعملا راد ‹ دعسلا وبأ فوؤرلا دبع . دقنلا تايرظن ءوض يف رعشلا موهفم )۲)
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 نأ نسحي نم الإ رظنلاب عفتني نلو ءكيلع دري اميف رظنلا معنت نأ يغبنيف كزييمتو

 .7' فنَضنأ ملع اذإ نمو . ملع لمأت اذإ نم لمأتي

 نكمي ال ام كاردإ يف لوقصملا يرطفلا قوذلاو ةبردلا رود ىلإ يدمألا ريشي

 ثدحتي وهو «يناجرجلا ىضاقلا هعباتيو .ةحضاو ةرابع يف هتغايص وأ هنع حاصفإلا

 ةياورلاو عبطلا هيف كرتشي .برعلا مولع نم ملع رعشلا نإ :لوقيف ءارعشلاو رعشلا نع

 هذه هل تعمتجا نمف .هبابسأ نم دحاو لكل ةوقو .هل ةدام ةبردلا نوكت مث .ءاكذلاو

 يذلا بذهملا" عبطلا وه يناجرجلا دصقي يذلا عبطلاو '!زربملا سحملا وهف لاصخلا

 روصتو «ديجلاو ءىدرلا نيب لصفلا مهلأو ءةنطفلا هتلجو ءةياورلا هتذحشو .بدألا هلقص

 .'"حبقلاو نسحلا ةلثمأ

 دكؤيو ءملعلا ىلإ ةفاضإلاب ةساردلاو ةياورلاو عبطلا ةيمهأ ىلع يناجرجلا حليو

 نم لاخ مكحم نيمسق ىلإ مسقني مالكلا ذإ ءاهب هحلست ةرورضو دقانلا ةئفاقث اهيف

 ةيحان نم هداسفو هلالتخا ناك ام : نيمسقف ىلإ بيعملا مسقي مث ءلتخم بيعمو «بويعلا

 ريغ هكردي نأ نكمي يلج حضاو مسقلا اذهو ةيفاقلاو نزولا ةيحان نمو ةغللاو بارعإلا

 هعبطب لصفيو «برضألاو ضيراعألا هقوذب زيمي دق يماعلا نإف" ةيوسلا ةرطفلاب دقانلا

 .(7ةئاسلا فاحزلاو ءنيبلا راسكنالا هل رهظيو رحبألاو سانجألا نيب

 يهذف مث نمو «قدتو ضمغت يتلا بويعلا وهف رعشلا يف بويعلا نم رخآلا مسقلا امأ

 ىلإ لصوي ضماغ وهف ةنطفو عامسو ةياورو فقثم عبط ىلإ يرطفلا قوذلا قوف جاتحن

 ءافصو ةنطفلا ةقد ىلإ هنم ريثك يف جاتحيو ءةياردلاب ضعب ىلع فقويو «ةياورلاب هضعب

 هيلع مامزلاو هل عماجلا همامتو هلك كلذ كالمو ءصوفلا دعبو ءركفلا فطلو .ةحيرقلا

 .(""ةضايرلا نامدإو ءعبطلا ةحص

 )١( ةنزاوملا ٤١١/١ .

 . ٠١ ص ةطاسولا (۲)

 . 55 ص ٩ قباسلا (؟)
 . ٤١۳ ص 5 قباسلا )٤(

 . ؛غ ”١ ص 5 ةطاسولا (6)



 رعشلا عم لماعتلا يف ديجلا ىوتسملاو لقألا ىوتسملا نيب دقانلا مامتها هجويو

 ا ا را نم وهو عا ا هذه ىق محو رعشلاب ره ااا لارا
 مث ءةغللا ءادأو «بارعإلا ةماقإو نزولا ةمالس ىلع هطاقستساو هتداجتسا يفو .هيفنو

 .ًاعيصرتو ًاسينجت يشع دق .ًاقوزم ًامالكو ًاقورسم أظفل دجي نأ هتيغبو همه ناك

 هطبنتسم هيلإ لغلفتو .هجرختسم هيف قمعت دق ًاضماغ ىنعم وأ ءًاعيدبو ةقباطم نحشو

 بارطضاو بيترتلا فالتخاب أبعي ال مث" :لوقيف ديجلا ىوتسملا نع ثيدحلا عباتي مث '

 اهنيب ام ريسي الو ءاهيناعمو ظافلألا نيب لباقي الو .جسنلا ةلهلهو .فيلأتلا ءوسو «مظنلا

 الو ؛ىنعملا هيلإ ىدأ ام الإ ظفللا ىري الو ببس نم هيف ناعمتجي ام نحتمي الو بسن نم

 .'...ضرغلا هل روص ام الإ مالكلا

 :نايوتسم تازيملاو بويعلا نم لك يفو .تازيملاو بويعلا يعون نع انه مالكلا

 ,سرمتملا ريبخلا الإ هنيبتي ال يفخ ضماغو ؛عيمجلا هفرعي ءلهس .حضاو ءرهاظ

 رعشلا رايتخا يف راصتقالا يه اهتفرعم عيمجلا ىلع لهسي يتلا ةلهسلا بناوجلاف

 نع فشكلا .ةغللا .ءبارعالا ةماقإ :نزولا ةمالس :ىلع هطاقستساو هيفن وأ هتداجتساو

 .ةغالبلا عاونأو عيدبلا نايب ءقورسملا ظفللا

 ,بيترتلا فالتخاب ينتعي نأ يهف دقانلا ةيانعب ىلوألاو مهألا بناوجلا امأ

 . خلا ... اهيناعمو ظافلألا نيب لباقي نأو :فيلأتلا ءوسو :مظنلا بارطضاو

 رعشلاو ملعلا ةهج نم ةيافلا ىلع هيف يفوأ دف يناجرجلا يضاقلا نوكي اذهبو

 رهوجب ريصبلا ريبخلا دقانلل تاودأ اهلك هذهف ءةبردلاو ةفاقثلاو عبطلاو قوذتلاو

 .هتيدرو هديح نيب لصفلا ىلع رداقلاو ءرعشلا

 )١( ص .قياسلا ٤١۳ .
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 : ( دقنلا سيياقم ) يبدألا صنلا ىلع مكحل ا ريياعم (ب)

 هتادأ نايبو رعشلا فيرعت يف داقنلا تالواحم دنع نيقباسلا نيلصفلا ىف انفقو

 .يرعشلا صنلا عم لماعتلا يف دقانلا تاودأ نايب دنع كلذ دعب انفقو مث .هتفيظوو

 ,يقالخألا فقوملا باحصأ اهدمتعا يتلا ةيدقنلا سيياقملا ضعب نيبن نأ يقبو

 يتلا ريباعملا ضعبل ةيفخ ةراشإ نم ولخي ال مهدقن ناك دقف «ينفلا هاجتالا باحصأو

 اذإف ءيبدألا قوذلا ىلع دمتعي ناك مهدقن نأ ةصاخبو ءصنلا ىلع مكحلا يف اهودمتعا

 دك هل همس اهاكح ر نمش هه نأل داهزم ناك فدع علسلا قول ركون

 هبناوج حاضيإو ميلسلا قوذلا ةسارد الإ تسيل يبدألا دقنلا سيياقم نأ ذإ "ءاهب

 لعجيو .حوضولاو ةوقلاو لامجلا ققحي ام لوح رودت يهو ..بابلا اذه يف هب ءادتهالاو

 .'"ةايحلا يف ًارثأ اهدعبأو نونفلا لمكأل الاثم بدألا

 ىنفلا هاجتالا نيب  قباسلا ثحبملا ىف  دقانلا تاودأ هباشت نم مغرلا ىلعو

 لك رظن ةهجو نم مكحلا ريياعم لاجم يف مهدنع ًانيابت ةمث نإف ءيقالخألا فقوملاو

 ىوتحملاو ,قدصلاو .حوضولا :لمعلا يف يقالخألا دقانلا بلطتي امنيبف ءامهنم
 الو «ينفلا لمعلا ةدوجل حوضولا طرتشي ال ينفلا دقانلا نأ دجن .بسانملا يقالخأللا

 ىوتحم طرتشي ال هنأ امك ًانايحأ ضومفلا يف عقوت دق يتلا روصلاو بيكارتلا ضفري
 .ريباعملا يف امهنيب قورفلا نم ءيش ىلإ هلك اذه ىدأ امم .ًانيعم ًايقالخأ

 : يقالخألا فقوملا باحصأ دنع ةيدقنلا ريياعملا مهأ : الوا

 :قفدصلارابيعم )١(

 مدع ىلعو .عقاولل ةقباطملا ىلع نومدقألا اهقلطأ ةرابع بذكلاو قدّصلا ةيضق نإ

 ءامهجئاتنو امهبابسأ امهل ناتمهم ناترهاظ امهو . همكح يف وه ام وأ .عقاولل ةقباطملا

 :مكحلاو ةسايسلاب اهلاصتال ةباطخلا يف ةيدجلاو قدصلا يعور ةركبم روصع يفوأ

 )١( ط  ةيرصملا ةضهنلا , بياشلا دمحأ , يبدألا دقنلا لوصأ ٤ « 77 7177ص ءما 96517 / ه1 ١ .
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 فقت يذلا قدصلا ةباطخلا ىلع ىفضأ يذلا طابترالا كلذ ءنيدلاب ةسايسلا طابتراو

 .ةركبملا هروصع يف يبدألا انثارتو ؛ةيعامتجالا تافصاوملا هبلطتتو «قالخألا دودح هدنع

 .'"رعشلاو ةباطخلا هرادم ناك امنإ

 رعاشلل تناكو «مهتايح لجسو برعلا ناويد رعشلا ناك يلهاجلا رصعلا يفف

 يف عضخت ال يتلا ايلعلا لثملاو ةعاجشلاو ةدجنلا لثمي هنأل ؛هموق نيب ةقومرملا هتناكم

 دقف مالسإلا ردص يف امأ .يعامتجالا فرعلل عضخت امنإو ينيدلا لماعلل رصعلا اذه

 نوعجشي هدعب نم هؤافلخو ةَ لوسرلا ناكو ءءارعشلا ضعب دنع ينيدلا عزنملا حضو

 موهفم خسرت انه نمو ؛ةقداصلا ةميوقلا ةيقالخألا تاموقملا هيف رفاوتت يذلا رعشلا

 ءارعشلا هيلإ نومكاحي ًايدقن ًارايعم ادغ ىتح .داقنلا ضعب ىدل رعشلا يف قدصلا

 داريو «يعقاولا قدصلا ىلع - ابلاغ  هاجتالا اذه باحصأ حلأ دقو .يناعملا يف نوكيو

 ةلاحلا هذه يفو ؛ةدئاسلا ةيعامتجالا تاعضاوملاو قالخألا دودح دنع فوقولا" ةداع هب

 .""يعامتجالا فرعلا ىلإ هدرم اقدس رعاشلا وأ بيدألا قدصو فده نوكي

 : هلوقب تباث نب ناسح رايعملا اذه نع ربعيو

 اقمح نإو اسيك نإ سلاجملا ىلع هري ءرملا بل رعشلا امنإو

 ° اقدّص :هتدشنأ اذإ ,لاقي تيب هلئاق تنأ تبب رعشأ نإو

 : ديبل اهلاق ةملك قدصأ نإ" هيف ىنعملا قدصل ديبل تيب ميركلا لوسرلا حدم دقو

 ."لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 ناك :لاق امدنع ريهز رعش يف ةيصاخلا هذه ةر باطخلا نب رمع قورافلا دكأو

 .رايعملا اذهب نييلهاجلا ءارعشلا نم هنارقأ ىلع همدقو "هيف امب الإ لجرلا حدمي ال

 )١( ص ۰۱۹۸۱ دادغب . هط نيسح دنه . برعلا دنع ةيدقنلا ةيرظنلا ,١9١

 ) )۲ص . قباسلا 45 ١ .

 . 13١ ص ۰.۱۹۷٤ توريب . رداص راد . تافرع دیلو .د قيقحت . هناوىد (۳)

 . ۸/۱ ددمعلا )٤(
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 وهو .ةحصلا ةقيرطب ناك امع رابخإلاو عقاولل مالكلا ةقباطم ينعي قدصلاو

 ام الإ .قدصلا ىلع ينب رعشلا كلذ نأل .ميدقلا رعشلا صئاصخ نم ةيساسأ ةيصاخ“

 امف كلذ عمو .هيبشتلا يف «طارفإلاو قارغإلا لثم ءرعشلا مكح يف بذكلا هيف لمتحا

 .!ةياهنلا يف قداص رعشلا مكح يف بذكلا لمتحي

 ىلع ةئيطحلا تيب هب مدقيو رايعملا اذه (ه١١٠١ ت) ءالعلا نب ورمع وبأ دكؤيو

 :ةئيطحلا تيب نم قدصأ ًاتيب برعلا لقت مل :لوقيف .رعشلا نم هريغ

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي | هيزاوج مدعي أل ريخلا لعفي نم

 :ةفرط لوقف :هل ليقف
 دورت ملزم رابخألاب كيتأيو ًالمهاج تنك ام مايألا كل يدبتس

 الإ نعطم هيفو الإ برعلا هتلاق امم تيب سيلو .رثكأ تدوز نمم كيتأي نم :لاقف

 0" ةعطعلا لوق

 عقاولا قباط ام" ورمع يبأ دنع رعشلا يف قدصلا رايعم نأ ربخلا اذه نم حضاوو

 ا ا لاسه را اد رفا قفاو اسوأ ةقيقحلاو

 ا ا ا ود ا منع اا ها ا ا اهرم

 رعاشلا لواح اذإف .ينفلا عقاولا ىلإ وه امك .يخيراتلا عقاولا لقن هدنع ينعي وهو

 ىرخأ طارفإلابو ءةرم بذكلاب مهتا "مهفلا اذه نوناق ىلع عورشملا جورخلا حارتجا

 .ةثلات لهجلابو

 : رعاشلا لوق بذكلاو طارفإلا نمو

 ا ود ید نا نتنازل“ ااو طاش ول ان[ اأ

 )١( ص . روفصع رباج .د«رعشلا موهفم ٠۳ .
 ) )۲ىناغألا ١77/5 .

 . ٠١۳ ص م۱۹۸۷ /ه ۱٤ ۰۷ ناطقلا ركاش دمحم .د. يبرعلا رعشلل نييوغللا دقن (۳)

 . 587/١ بزعلا دمحم . رعشلا دقن اياضق (؛)
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 .١/نوكي ال ام اذهو .مهريغ ءامد نم زاحنت مهءامد نإ :لوقي '

 .'"طارفإلاو بذكلا نم اذهو' :لوقيو ىرخأ ةرم تيبلا ىلع قلعيف دوعي مث

 : هلوق رغصألا شقرملا ىلع بيعيو

 امئاق ضرألا هب تراد ترطخ اذا هركذ نأ ىلع اهنع هبلق احح

 .""ضرألا هب تراد هل تركذ اذإ نم وحصي فيك :لوقيف

 :هلوقل ةيذكلا ءارعشلا دحأ هنأ لهلهملا نع لوقيو

 "روحخذلاب عرقت ضيبلا ليلص ربح لهأ عمسأ حيرلا الولو

 ًاريثك حلي ناك ذإ ابطابط نبا دنع اراركتو ًاحوضو تاحلطصملا رثكأ نم قدصلاو

 ةليصألا ميقلا سكعي قدصلا ناك ذإو ءءارعشلل ريظنتلا وأ راعشألا ىلع قيلعتلا يف هيلع

 نأو دب الف .قدصلا نم راثكتسالاو بذكلا نع هزنتلا ىلع موقت يتلا ةميدقلا ةايحلا يف

 يتلا مهلاصخب مهركذيو .ءامدقلا هيلع ناك ام ىلإ نيثدحملا ءارعشلاب ابطابط نبا دوعي

 :لوقيف ءىذتحت نأ بجي

 اوناك ءارعشلا نم مالسإلا ردص يفو .ءالهجلا ةيلهاجلا يف انلبق ناك نم نإف

 ءاجهو ًاحيدم اهيف قدصلل دصقلا ىلع اهوبكر يتلا يناعملا يف مهراعشأ نوسسؤي
 نم رعشلا مكح يف هيف بذكلا لمتحا دق ام الإ ابيهرتو ًابيغرتو .ًافصوو ًاراختفاو

 ىرجم هنم هنودروي ام ىرجم ناكو « هيبشتلا يف طارفإلاو .فصولا يف قارغإلا

 .'" قدصلاب تابطاخملاو ءقحلا صصقلا

 وهف مث نمو «ميدقلا رعشلا صئاصخ نم ةيساسأ ةصاخ قدصلا ابطابط نبا لعجي

 ةميدق ةيبرع لالخ ةدع ىلع موقت يتلا ميدقلا رعاشلا ةايح يف ةليصأ ةميق سكعي

 :اهنم ةددعتمو «ةريثك

 . ۱۸۲ ص .ءارعشلاو رعشلا (۲)

 . ١ 5١ ص ؛قباسلا (۳)
 . ۲۹۷ ص . قياسلا (:)

 . "١ ١ ص .رعشلا رابع )٥(
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 مايقلاو قدصلا نم راثكتسالا ..بذكلا نع هزنتلا ..اهعضاوم ءايشألا عضو

 :لوألا :زاجيإب يه ةثالث تايوتسم ابطابط نبا دنع قدصلل رباج .د لعجيو ."7ةجحلاب

 :اهتع ريسقلا ىف ةصالاخإ وأ ديلا لاد ىف ام عم اهتم ريفا رجلا قفاوتي لص

 قدصلا نم بولقلا بلجي امي" هيناعم ثديأ اذإ هعقوم نسحي ابطابط نبا دنع رهشلاف
 فارتعالاو ءاهنم متكي ناك امب حيرصتلاو ءاهيف ةجلتخملا يناعملا فشكب سفنلا تاذ نع

 ."!اهعيمج يف قحلاب

 هب تءاج ام عم (رعاشلا) عدبملل ةيدرفلا ةيرجتلا قفاوتب لصتي :يناثلا ىوتسملا

 لوقلا قدصل حاترتو سوفنلا اهفلأت ةمكح راعشألا عدوت نأك «هلبق نم رشبلا براجت

 . اهيف

 عئاقولل يخيراتلا دعبلا عم وأ يقيقحلا عقاولا عم ةغايصلا قفاوتب لصتي :ثلاثلاو

 تابطاخملاو قحلا صصقلا ىرجم هنم هنودروي ام ىرجم ناكو .ًءاجه وأ ًاحيدم

 هاوتحم نم ساسأ ىلع قدصلا ددحت ال ةثالثلا تايوتسملا هذه تراصو قدصلاب

 ىلع حاحلإلاو هلهاجت ىلإ ليبس ال يقطنم ساسأ ىلع هددحت امنإو ءبسحف يقالخلا

 احضاو يقالخألا ىوتحملا هيف زربي يذلا رعشلا ىلع حاحلإ هبحصي نأ دب ال قدصلا

 رعشلا يف تعقو يتلا يناعملا للخ نيبي هباتك يف الوصف دقعي هدجن انه نمو ."””ًايلج
 : اهنم ركذن .عقاولا وأ قدصلا تبناج دقو

 :يدعجلا ةغبانلا لوقكف . اهيناعم يف اهولئاق قرغأ يتلا تايبألا امأف "

 ارهظم كلذ قوف وجرنلانإو اس ركتو ةدجن ءامسلا انغلب

 :ريهز لومكو

 “اودعق مهدجم وأ مهلوأب موق مرك نم سمشلا قوق دعقي ناك ول

 . ٠١ ص .رعشلا موهفم (۲)

 . ٠١ ص . قباسلا (9)
 . 7/1/5 ص .رعشلا رايع )٤(
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 ءاميإلاو ةقلقلا تاياكحلاو ,ةديعبلا تاراشإلا بنجتي نأ رعاشلل يغبنيو" :لوقيو
 اهله هديحاالو ةقيقحلا يراكي اه زاهجنلا نمل وعي كلذ فلا اج جعرو نكشللا
 يف بقثملا لوق ةقلعتملا تاياكحلا نمف اهب يتأي يتلا يناعملاب قيلي ام تاراعتسالا نمو

 ا صو

 ل نيدو ادبأ هنيد اذهأ ىندخو اهل تار دقو لوقت

 يننيقيالوهيلعمقبيامأ لانخنراو لح رهدلا لكأ
 نأ وهاشلا دارأ اهنا و :ةقيقتلالا هغ املا زاجل ا نم :هةخقات نع اهلك ةياكحلا هذهف

 .'"لوقلا اذه لثمي اهاوكش نع تيرعأل تملكت ول ةقانلا

 هاعجيو انو نظلا ءىسموة ديسلا تارامبلالا ركشتني ةلمج قادصلا ىلع هحالاو
 قدصلا ىلع هحاحلإ كلذكو .لاكشإلاو ضومفلا ةنيرق يهو .يوفللا أطخلا ليبق نم
 راعشألا هدنع يهف ًايقالخأ وأ ًايمكح ًانومضم يوتحي يذلا رعشلا ةميق نم عفري هلعج

 يبأ لوق كلذ نم .ءظافلألا ةسلسلا .فصولا ةنسحلا «يناعملا هافوتسملا ةنقتملا ةمكحملا

a 

 0 ع ونت ال ةميمصز لك تقلا امه راقظأ تبشنأ ةينملا اذإو

 ا راسم ودا ةا نع اكل: تک ده لآ هه

 : فرعلا هملاخم مدعو يناعملا ةحص -۲

 رعشلا يف ةحورطملا يناعملا ةحص ةعباتم رعشلا ىلع مكحلا يف مهريباعم نم ناك

 نم ريثكو ابطابط نباو ؛ةبيتق نباو ءيعمصألا دنع ًايلج كلذ رهظي .عقاولاب اهتقباطمو
 .نييوغفللا

 )١( نص رعسلا رابع 11
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 :سرفلا يف بيؤد يبأ فصو يعمصألا دقتنا كلذ نم

 عبصإالا اهيف خوثت يهف ىنلاب اهمحل حرشف اهل حوبصلا رَت

 ع ضبتي هنإف ميمحلا الإ تفهركتسا ام اذإ اهتردب ىبأت
 ال سرفلا هذه" :هيف عقو يذلا للخلا ًانيبمو فصولا اذه ًادقتنم يعمصألا لاق

 اذهب فصوي امنإو .عبصإلا اهيف لخدت ةوخر محللا ةريثك اهلعج هنأل .نيمهرد يواست
 لنس هتاف قرعلا لا :فماق ك ج اذ! ورخ اكو: اه كاك

 :مجنلا يبأ لوق ديجلاو

 هه ازهن امإو محللا رمبظن هذ نادقلاك ىداعت ادرج

 E 0 0 09 هلدجي قيقدلا ىطلاو هيوطن

 : سرف فصو يف مجنلا يبأ تيب ىلع يعمصألا اضيأ قلعو

 هرخآ وفطيو هالوأ َحّبَنسَي

 .'"عيبق هريخآم بارطضا نأل ءاذه نم عرسأ حاّسكلا رامح" :لاق

 ةججاحمب لصتي أطخ مهراكفأ هيف تأطخأ اميف ءارعشلا ةبيتق نبا دقتنيو

 يف هلوق يعارلا ىلع باعي امم ركذيف .ةيسفنلا عئابطلا وأ ءةيلقعلا وأ ةيملعلا ةقيقحلا

 :ةأرما

 حارد روقاكلا قتلتعم بحق نم حرأ اد تابللاو قرافملا وسكت

 .ءيجيو بهذي :جرد ءةحئارلا بيطلا :جرألا ' :لوقيو

 روفاكلا فلتعي هلعجو «يعملا :بصقلاو .كسملا يبظ بصق نم هلعجف كسملا :دارأ

 ,روفاكلا لكأ نم دلوتي الو ءءاعمألا نم سيل كسملا نأ فورعملاو "'كسملا هنع دلوتيف

 اه نك ةر ىف ابيع كلذ دعا ةيملعلا ةقيقحلا هذه رعاكلا روات املف

 )١( ص .نيتعانصلا 84 .

 ) )۲ص . قباسلا ۸۷ .
  0ءارعشلاو رعشلا ١/لا١؛.

 . ۲٠٠١ ص . ظيفحلا دبع مالسلا دبع . ايطابط نباو . ةييتق نبا رعشلا دقن 5(

51 



 ىلإ هماكتحا انل حجري امم ءةبيتق نبا دنع رثكت .ءارعشلا ىلع تاذخاؤملا هذه لثمو

 ةحص لعجف ابطابط نبا امأ .ةفورعملا قئاقحلل اهتفلاخم مدعو «يناعملا ةحص سايقم

 امو ؛هباوصل مهفلا برطي عاقيإ نوزوملا رعشللو" :لوقي .ديجلا رعشلا ناكرأ نم يناعملا

 رعشلا نزو ةحص عم مهفلل عمتجا اذإف «هئازجأ لادتعاو ؛هبيكرت نسح نم هيلع دري
 اهب لمكي يتلا هئازجأ نم ءزج صقن نإو ..هلوبق مث ظفللا ةبوذعو ءىنعملا نزو ةحص

 ىلع هايإ مهفلا راكنإ ناك ظافلألا نسحو «ىنعملا باوصو نزولا لادتعا يهو «ىنعملا
 .'"هئازجأ ناصقن ردق

 :هلوق كلذ نم ءابطابط نبا باتك يف ًاريثك ددرتت يناعملا ةحصو

 اهضرعم يف قوفتي مل يتلا ,ةوسكلا ةثرلا ,ةحيحصلا يناعملاو ةبيجعلا مكحلا نمو '

 :لئاقلا لوق هيف تزربأ يذلا

 عطاس وه ذإ دعب ادامو روحي هئوضو باهشلاك الإ ءرملا امو

 "هنئادولا درت نأ أم وي دبإلو ٠ ٠ ىنئادو الإ نولهألاو لاملا امو

 ىهبأو ضرعم نسحأ يف زربأ يذلا .نسحلا عرابلا .حيحصلا ىنعملا امأو' :لوقيو

 : ديلولا نب ملسم لوقف .ظفل قرأو .ةوسك

 ° لصنلا هلياز عورلا موي دمغلاكلك هقارف دعب ليعامسإو ينإو

 ةيهاولا ظافلألا ةنسحلا تايبألا" :هلوقب الصف هباتك يف نونعي هدجن مث نمو

 :لوقي «يناعملا ةحص اهتفلاخمل ءارعشلا اهيلع ذخاؤي تايبأ ضعب قوسيو "يناعملا

 :ريثك لوقكف .يناعملا نم هلكاشي ال ام ىلع لذتبا دق يذلا نسحلا ضرعملا امأو'

 تتلاذ سفنلا اهل اموي تنطو اذإ ةببصم لك رع اي : اهل تلقف

 . ۲١ ص .رعشلا رابع )10

 ١. 66ه ١55 ص . قباسلا )۲)

 . ١47 ص . قياسلا (9)
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 .سانلا رعشأ ناكل برح فصو ىف تيبلا اذه لعج ًاريثك نأ ول ءاملعلا تلاق دقو

 : قونلا فصو يف يماطقلا لوقكو

 لكتت راجعألا ىلع رودصلا الو ةلذاخ رابعألا لف اوهر نيشميب

 .'"نسحأ ناك قونلا نود ءاسنلل فصولا اذه لعج ول

 تاعوضوملا عم يناعملا بيكرت يف ةفورعملا ةقيقحلا زواجت هنأل أطخأ "ريثك 'ف

 .برحلا فقاوم نيبو ةبوبحملا هاجت هروعش فصو طلخ هنأل اطخأ دقف .ظافلألاو

 .ءاسنلاو قونلا فصو نيب هطلخ ىف ئماطقلا أطخأ كلذكو

 ىتح رعشلا يف يناعملا ةحص ةاعارم بوجو ىلع ابطابط نباو ةبيتف نبا ىمتلا دقف

 تعستا ءاهنم لوألا نأ" :نيثحابلا دحأ لوقي امك امهنيب قرافلا ناك نإو «هتدوج لمتكت

 اساسأ رصنعلا اذه يناثلا لجسو .يناثلا دنع تلقو ؛عوضوملا اذه ىف هذخآم ةرئاد

 سايقملا اذه لثم نأ عبطلابو' هساسأ ىلع رعشلا ةذخاؤمب لوألا ىفتكاو .هتياعر بجت

 نييوفللا دنع ارثانتم ادوجوم ناك لب ءابطابط نبا وأ ةبيتق نبا هركتبا اديدج نكي مل
 تاظحالملا هذه طسب الواح امهنكل ءءامدقلا دقن نع ىورت ةرباع تاظحالمك نيقباسلا

 - امهلبق نم داقنلاو  نيدقانلا صرح" لعلو .هيلإ مكتحي ًاينف ًاسايقم اهلعجو ءاهعيمجتو

 نأ نكمي وأ .رعشلا هب موقي يذلا يفيظولا رودلا هعجرم اهتحصو يناعملا ةياعر ىلع

 اهيف لجستو .نوئشانلا اهيلع ىبري ةفرعمو ةفاقث برعلا دنع رعشلاف .ةايحلل هيدؤي

 1 ةفاتشملا فرانك اه ناتو قايحلا

 ءهملع ةروصو .هبل ةرمثو ءهلقع ةجيتن ءابطابط نبا ريبعت دح ىلع كلذ دعب هنإ مث

 . )"هيلع وأ هل مكاحلاو

E E - 
 )١( ص .رعشلارايع ٠٤١۳-۱٤۲ .

 . 151١-757 ص . ظيفحلا دبع مالسلا دبع .رعشلا دقن (۲)
 . 7١4 ص .رعشلا رابع (۳)



 :( ديدجلاو ميدعلا) هتادحلاو مدقلا (۳)

 عمج نابإ ءءاملعلا ضعبو نييوفللا ةئيب يف نيودتلا رصع عم تبن ميدف رايعم اذه

 ىتعملاب اذاغت ةاحتلا وأ نويزغللا ءالؤه نكن ملو"«نيواودلا عنصو رع لا عمجو ةقللا

 رعشلا ةياورب مامتهالا باب نم دقنلاب مهلاصتا ناك امنإو ءهلاكشأ طسبأب دقنلل قيقدلا

 ليضفتلاو ميدقتلاب ءارعشلا ىلوأ نوكي نأ يعيبطلا نم ناكف ءهل داهشتسالاو .بيرغلاو

 a مهمدقأ مهيدل

 رعشلا ةدوج نوسيقيو مهل نيرصاعملا وأ نيثدحملاب نودتعي ال اوناك ىرخأ ةهج نمو

 يعمصألا متاح وبأ :ةلأسم كلذ نم .ميدقلا رعشلا نم هدعب وأ هبرق رادقمب ثيدحلا

 يعارلا :لاق ءاذه انعنقي ال :تلق ءامهيرقأ ام لاق ؟لبقم نبا مأ يعارلا :رعشأ امهيأ نع

 قا ارش هش

 ذإ هب ةهباشم رثكألاو «ميدقلا رعشلا ةينب ىلإ برقألا رعاشلا رعش مدقي يعمصألاف

 ةرثكو هتياورب مهيدل طبتراو .مهتاكلم لك مهيلع كلم دق ميدقلاب مهباجعإ ناك

 ةيمهأ وأ ةميق يذ ريغ ميدقلا بناج ىلإ ثيدحلا رعشلا نوري اوناكف .هل مهتسرادم
 ءالؤه راعشأ امنإ "ميدقلاب ديدشلا باجعإلا اذه ًاروصم يبارعألا نبا لاق ىتح .مهيدل

 راعشأو .هب يمريو يوذيف أموي مشي ناحيرلا لثم «هريغو ساون يبأ لثم نيثدحملا

 ا ةادزا هقكرح اهلك رولا كسلا لف كامدقلا

 نع ىوري ذإ ءرعشلاب باجعإلا يف مهعئابط نوفلاخيو كلذ ىلع نوحلي اوناك كلذلو

 امأ :لجرلا لاقف .تكسف هيف نسحأف ساون يبأل ًارعش هدشنأ الجر نأ يبارعألا نبا

  (1ص . حشوملا ٦ ٠ ١.

 ) )۳ص .قباسلا 7١١ .

Y۲ 



 ام ةيلهاجلا نم ًادحاو ًاموي لطخألا كردأ ول" :هلوق ءالعلا نبا ورمع يبأ نع يورو

 اڪ هلع تفرق

 ,ترخأت همايأ نأ الول هللاو ءءارعشلا ةمتاخ راشب' :هب ًارثأتم هدعب يعمصألا لاقو

 .'"مهنم ريثك ىلع هتلضفل

 سيياعملا رهظتو .ثلاثلا نرقلا ءانبأ يف هراثآ ىقبتو يرجهلا يناثلا نرقلا يضميو

 رعشلا ىلإ رتا ىق تالا ىه ىلع رش قاب نيا دج ءناقللا نضع یدل انهم
 مث نمو مهل ةمجرتلاو ءارعشلا ميدقت يف ةثادحلاو مدقلا سايقم نابسحلا يف ذخأي

 صنيو مالسإلاو ةيلهاجلا ءارعش نم نيروهشملا لوحفلا ىلع هتاقبط يف رصتقا هدجن

 :هتمدقم يف ةحارص كلذ ىلع

 مهنم هرعش هباشت نم انفلأف ءارعاش نيعبرأ ىلع نيروهشملا لوحفلا نم انرصتقاف '
 ""نيلدتعم نيئفاكتم ةقبط لك يف طهر ةعبرأ «تاقبط رشع مهاندجوف «هئارظن ىلإ

 ملو «نيقباسلا نييوفللا سيياقمل ًاقبط مهرعشب جتحي نيذلا رعشب يفتكي كلذبو

 ليضفتلا ةركف ادكؤم كلذب نوكيف ءنيرصاعملا وأ نيثدحملا نم مهريغ ىلإ مهزواجتي
 .'”دهعلا مدقو نمزلا ساسأ ىلع بيترتلاو «ميدقتلاو

 رهظمب رهظي ةيادب وهف ءةبيتق نبا دنع رخآ ارهظم ةثادحلاو مدقلا سايقم ذختيو
 انيك ءارعشلا نيم ةلظافملل ادق اساقم ةتادح وا رعاشلا ودق دافغا سايق فر

 وأ دلق نم ليبس هل ًاراتخم رعاش لك رعش نم هتركذ اميف كلسأ ملو' :هلوق يف
 ىلإو «همدكتل ةلالنجتلا نيعي مهنه مدقكلا ىلإ ترظن الإو :ةريغ.ناسحت ساب نسجت

 .هظح الك تيطعأو .نيقيرفلا ىلإ لدعلا نيعب ترظن لب .هرخأتل راقتحالا نبعب رخأتملا

 .'"هقح هيلع ترفوو

 ) (۱.يناغألا 8// 7١.١68 .

  (۲)يناغألا «٣۳/١١۷ ;

 . 34 ص . تاقبطلا (؟)
 )٤( ص . ىسوم ريخ دمحم . دقنلا يف لوصف ١١4 .

 ) )5ركاش دمحأ قيقحت . ءارعشلاو رعشلا ١/57 .

Y۳ 



 لكب ميدقلا ىلإ مهليمو ,ثدحملا رعشلا هاجت مهففوم داقنلا ضعب ىلع بيعيو

 ,هلئاق مدقتل فيخسلا رعشلا ديجتسي نم انئاملع نم تيأر ينإف' :لوقي ذإ هلاكشأ

 هنأ وأ .هنامز يف ليق هنأ هدنع هل بيع الو نيصرلا رعشلا لذريو .هريختم يف هعضيو

 ملعلا هللا رصقي ملو' :لوقيف لماشو ماع يدقن أدبم ريرقت ىلإ يهتنيو ."! هلئاق ىأر

 اكرتشم كلذ لعج لب موق نود اموق هب صخ الو . نمز نود نمز ىلع ةغالبلاو رعشلاو

 .'"..رصع لك يف ًاثيدح ميدق لك لعجو ءرهد لك يف هدابع نيب ًاموسقم

 مدقلا سايقم كرت ةبيتق نبا نأ نظلا انب بهذي الف ءاذه لك نم مغرلا ىلع لوقأ
 ةديصقلا يف هدنع ةينفلا ةدوجلا طبترت ذإ ءيبدألا صنلا ىلع مكحلا يف ةثادحلاو

 ءاهتدوج نوكت ميدقلا جذومنلا نم اهبرف ردقبو ءميدقلا ةديصقلا جهنمل اهعابتاب .ةثيدحلا

 اهلكيه يف لثمتت ءةتباثو ةدودحمو ةثوروم ةينف ًالوصأ ةيبرعلا ةديصقلل نأ ىري وهف

 :هلوقب اهنيب يتلا اهماسقأو اهئانب جهنمو

 رايدلا نكذب هيه ادا امنإ نيبصقلا صفق نا رك تذألا لهأ نطعي تعمسوأ

 ةيمهأ نايب عباتيو ."!...قيفرلا فقوتساو عيرلا بطاخو اكشو ىكبف .راثآلاو «نمدلاو

 ماسقألا هذه نيب لدعو .بيلاسألا هذه كلس نم ديجملا رعاشلاف" :ميدقلا جذومنلا عابتا

 ....نيعماسلا لميف لطي ملو ءرعشلا ىلع بلغأ اهنم ًادحاو لعجي ملف

 ةدوجلا طبريو .هيلإ نيثدحملا مكاحيو ءةبيتق نبال حولي لازيال ميدقلا جذومنلاف

 نيثدحملا بلاطي لب كلذب فتكي ملو «ةديصقلا ضارغأ نيب لدعلا ةماقإو «هعابتاب

 ةقيقح نع فشكت يتلا هتلوقمب حرصيو .هيلع جورخلا مدعو .ميدقلا اذه عابتا بوجوب

 هه ارتاكم ايتضوه افقوم ناك افلام مركذ ام نا نو دخلا و تولا ماعق هرم

 :لوقيف «مهموجهو ةثادحلا راصنأ ضعبب

 . ٠۳/٠١ قباسلا (۲)
 ۷٤/٠١. قباسلا (؟)
 ۷٠/٠١. قباسلا (4)
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 ىلع فقيف ماسقألا هذه يف نيمدقتملا بهذم نع جرخي نأ ءارعشلا رخأتمل سيلو'

 CN NNE DOG منع كبر[ ماك كرنب
 ريعبلا ىلع اولحر نيمدقتملا نأل .امهفصيو لغب وأ رامح ىلع لحري وأ ءيفاعلا

 .'..ةقانلاو

 حمسي مل هنكل مهل ةمجرتلاو .ءارعشك نيثدحملا لوبف يف لبق نم زواجت نإو وهف

 ی 0 ةووحتلا ع ا ا نيلاعتلا ا
 يف مدقلا سايقم هدامتعا ىلع نيب ليلد اذهو .مهجهن ىلع ريسلاو نيقباسلا ديلقت

 تا لوي, فا ايف كنا لعشي مل نو عااد دد
 ةعنصلا دعاوق ددحتت ذإ ءرخآ اقيرط ذخأيف ابطابط نبا دنع ميدقلا سايقم امأ

 : قرط ةدعب هعم لماعتلاو ميدقلا رعشلا ىلإ ةدوعلا لالخ نم .هدنع ةيرعشلا

 بيلاسألا ءانب يف هيلع سايقلاو ظوفحملا مهفو ةميدقلا ةديجلا صوصنلل ظفحلا

 :ةيلاتلا صوصنلا لالخ نم كلذ حضتيو ةثيدحلا

 (هنوصأ رو هم اهلا نا يار ف لارا اا ىف راظنلا تد
 ىدأ رعشلاب ةركف تشاج اذإف ءاهظافلأب هناسل بوذيو .هعبطل داوم ريصتو .هبلق يف

 نع ىكحي ام ىلإ كلذ يف بهذيو راعشألا كلت نم هيف رظن امم هدافتسا ام جئاتن هيلإ

 :لاق هنإف يرسعلا هللا دبع نب دلاخ

 مالكلا نم ًائيش دعب در ملف اهتيسانتف اهسانت :يل لاق مث ,ةبطخ فلأ يبأ ينظفح

 ٠ .ّيلع لهس الإ
 ةدامو .هنهذل ًاحيقلتو .هعبطل ًابيذهتو «همهفل ةضاير بطخلا كلتل هظفح ناكو

 .'"هتغاليل انو .هتحاصفل

 )١( قباسلا ۷٦/٠٠١ .

 ) )۲ص .رعشلا رايع ٠١۱٤ .



 عادبإلاو رعشلا دفاور ةيوقت يف اهنم ةدافإلاو ؛ةميدقلا صوصنلا ظفح نع اذه

 كل قفتا اذإف" :هلوق نم حضتي كلذ ةميقو هيف رظنلا ةمادإو :ميدقلا مهف نع امأ .ينفلا

 هنع ثحباف ءاهبرغتست ةياكح وأ «لوبقب هاقلتت ال هيبشت اهب جتحي يتلا برعلا راعشأ يف

 تملع اهب موقلا لضف تفرع اهترثأ ذإ ةئيبخ هتحت دجت نأ مدعت ال كنإف هانعم نع رقنو

 .هتحت ىنعم ال مالكب اوظفلي نأ نم ًاعبط قرأ مهنأ

 يف اهنوفيصي تالاح يف مهنيب اهنولمعتسي ننس يف مهبهذم كيلع يفخ امبرو
 .'"ًاعامس الإ اهلثم مهفي الو .مهتاياكح تحت ام طابنتسا كنكمي الف «مهراعشأ

 ءادتقالاو روهشملا عابتاب طبتريف "هدنع رعشلا ةعنص لوصأ نم ثلاثلا لصألا امأو

 .27”ذاشلا ىلع سايقلا مدعو نسحملاب

 هتدوجب هتقث دعب الإ هرعش رهظي ال نأ انرصع يف رعاشلل يغبنيف" :هلوق يفو

 لامعتسا نع ىهنو ءاهنم ررحتلاب رمأو ءاهيلع هتبن يتلا بويعلا نم هتمالسو هنسحو

 هلق ناك نم بس كلم هناو نارظضا عضوم رعشلا نأ تمن ىف عيشي الو افران
 ."7تسحملاب ءادتقالا امنإ ءيسلاب ىدتقي سيلف .اهلئاف ىلع تييع يتلا تايبألاب جتحيو

 ةيقالخألا ةفيظولا ديدحت ىلإ ابطابط نبا دوقي ةيرعشلا ةعنصلا دعاوق ديدحتو
 ديدحت نأ ذإ ,دعاوقلا كلت يف هسسأ امب ةفيظولا هذه لصتتو .ءرعشلل ةيعامتجالاو

 ددحتت نأ نكمي ال يتلا ةعنصلا دعاوقك امامت ةدام لالخ نم الإ متي نأ نكمي ال ةمهملا

 يتلا جذامنلا ددحن نأ اندرأ اذإو ةداجإ ىلع يوطنت يتلا جذامنلا ءارقتسا لالخ نم الإ

 .!7ميدقلا رعشلا جذامنب اهانددح ةمهملل هروصت ابطابط نبا اهلمأت نم يبي

 . ١١ ص .رعشلا رابع )10

 . ه5 ص .رعشلا موهفم (۲)
 . ١ ؛ ص .رعشلا رابع )۳(

 . ء۷ ص .رعشلا موهفم )٤(
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 ةيساسألا ةمهملا حيضوتو ةعنصلا دعاوق سيسأت يف ساسألا وه ميدقلا رعشلاو

 رعاشلا ماد امو ءىذتحي يذلا جذومنلا لثمي ميدقلا رعشلا مادامو" .ثدحملا رعاشلل

 رعشلا ىلإ ةدوعلا نم دب الف .ثدحملا رعاشلا ةنحم هبشت ةنحم يناعي نكي مل «ميدقلا

 ةمهم نع ةلوبقم تاروصت ءانب ىلإ يضفي امهلمأتو «ميدقلا رعاشلا ىلإ وأ ميدقلا

 "7 وهشلا

 نمع ههاجتا ريغ دقو ءابطابط نبا دنع ةثادحلاو مدقلا سايقم انل حضتي اذبو

 نم نوقباسلا هب بلاط امع ماعلا هراطإ يف جرخي ال هنكل .ميدقلا راصنأ نم هقبس

 .ةءادرلا وأ ةدوجلاب هيلع مكحلاو «يرعشلا صنلا مييقت يف ةثادحلاو مدقلا رود رابتعا

 :حوصولا-:

 يوذ دنع ةزراب ةوعد ريوصتلاو تادرفملاو ةفللا يف رعشلا حوضو ىلإ ةوعدلا

 ,رعشلا يف ريياعملا وأ دعاوقلا ضعبب ةوعدلا هذهل" سسأ مهضعب نإو ءةيقالخألا ةعزنلا

 كلت ىنبتو ءاهزواجت ام اذإ ضماغلا مكح يف وأ ءاضماغ ىرعشلا ىنعملا دعي ثيحب
 ةيخيراتلا فورظلا هيلع تفضأ جذومن هنأل ءأبلاغ ميدقلا يرعشلا جذومنلا ىلع ريياعملا

 .'"ةسادقلا نم ةلاه ةينيدلاو

 ةلظاعملا و فلكتلا لثم مهمالك يف ددرتت تاحلطصملا ضعب دجن اننإف مث نمو

 احضاو اذه زرب دقو «ىنعملا دعب ظفللا ديقعت ببست بويع يهو 'لخادتلاو يشحولا و

 الو ءمالكلا نيب لظاعي ال ناكو' :ريهز رعش فصي ةر باطخلا نب رمع ةلوقم نم

 عدوتسمو «مهتمكح رقمو «مهملع ندعمو برعلا ناويد رعشلا نألو .""هيشوح عبتتي

 .ىملتملا ىلإ هتلاسر لصتل ًاحضاو نوكي نأو دبالف مهمايأ

 لمهأ دقف انه نمو ."فلكت هيف سيل مالك" هنأك :اولاقو ءةغبانلا رعش اوحدم دقو

 نم ايأ دروي مل ثيح "اقلط الامهإ ثدحملا يرعشلا جذومنلا هتاقبط يف مالس نبا

 . ها/ ص قباسلا )١(

 . 145 ص م994١ ه١ 414 ,رشنلل ءارهزلا راد . سابع ملاس . يبدألا دقنلا يف رعشلا ضومغ (۲)
 . ٠۳/١ لوحفلا تاقبطو ۹۸/١ ةدمعلا (۳)

 . ٥٦/١ لوحفلا تاقبط )٤(

۷ 



 نع ثدحتلا نأ ببسلا نوكي اميرو «مامت يبأو راشب رعشك ثدحملا رعشلا صوصن

 مل ام اذهو ءءاملعلا يديأ ىلع اهسرادتو ةيرعشلا مهصوصن راركتل ةلوهس رثكأ ءامدقلا

 رومأل ءهتهجاوم نم ودبي امك  مالس نبا يشخ يذلا ثدحملا يرعشلا صنلل رفاوتي

 ."”ميدقلا صنلا يف دوهعملا حوضولا نع هجورخو «هتدج :اهنم

 اهل ترثكو مهل تللذ دق لئاوألا راعشأ" :هلوق يف اذهب يلوصلا ركب وبأ حرص دقو

 ليبس نيكلاس اهنوءرقي مهف ءاهيناعم اوضارو مهل اهوشام دق ةمئأ اودجوو «مهتياور

 ."!اهئيدر بيعو ءاهديج ةداجتساو ءاهريسافت يف مهريغ

 ىلإ وعدي امدنع يرعشلا بولسألا يف حوضولا ىلإ ةوعدلاب ةبيتق نبا حرصيو

 نم اهب رقأو .هاركتسالاو ديقعتلا نم اهدعبأو .ظافلألا لهسأو «يورلا نسحأ "رايتخا

 ءامدقلا ءارعشلا ضعب هيف عقو اميف اوعقي الأ نيثدحملا ءارعشلا بلاطيو .""ماوعلا مهف

 يف مدقتملا عبتي نأ ثدحملل سيلو" :لوقيف ًانايحأ يشحولا ظفللا مهمادختسا نم

 ةليلقلا ةغللا لامعتساو هيوبيس ةينبأ نم ريثكك ءرثكي مل يذلا مالكلا يشحو لامعتسا

 .')برعلا يف

 اذإف ءريوصتلاو يناعملاو ظافلألا يف حوضولا رايعم ىلع حلأ دقف ابطابط نبا امأ

 فصي وأ ظفللا هركتسم وأ ءًاثغ هدنع رعشلا راص حوضولا ةيصاخ رعشلا دقف

 .فصولا مكحم نوكي نأ رعشلا ةدوج يف هدنع رايعملا نأل ,ةديعب اهنأب تاهيبشتلا

 ارعش راض نتسلا كلت فلاح اذإف :"ةجابيدلا نسخ :ظافلألا سلس :يناعملا ىفوتسم

 .انيدر

 ةحيبقلا جسنلا ةتوافتملا ءظافلألا ةهركتسملا تايبألا امأ" :هلوق ةلثمألا كلت نم

 :ىشعألا لوق اهلثم نم زارتحالا بجي يتلا ةرابعلا

 . ٠١١۱٤۹ ص . سابع ملاس ءرعشلا ضومغ )١(

 . اهوداتراو اهوفرع: مهل اهوشامو . ٠٤ ص . مامت يبأ رابخأ (۲)

 ١/*٠١. ءارعشلاو رعشلا (؟)
 101/١. قباسلا (؛)
 . ٠۰ ص .رعشلا رايع رظنا (0)

۲A۸ 



 ٠ مريب مل هلهأ در نم مكو ىسدرلا ىلع تقخ قوطلا يأ

 جرخي ملو ءاهيف اهباحصأ فطلي مل يتلا ةديعبلا تاهيبشتلا نمو " :ًاضيأ لوقيو

 :لوقلا ىلإ هباتك يف يهتني ىتح  ...ةغبانلا لوق ًالهس اهنع ةرابعلا يف مهمالك
 .لكشملا ءاميإلاو .ةقلفلا تاياكحلاو .ةديعبلا تاراشإلا بنتجي نأ رعاشلل يغبنيو'

 نمو ءاهنع دعبي الو ةقيمحلا براقي ام زاجملا نم لمعتسيو .كلذ فلاخ ام دمعتيو

 ."7اهب يتأي يتلا يناعملاب قيلي ام تاراعتسالا

 يتلاو يقالخألا فقوملا باحصأ دنع ةيدقنلا ريياعملا مهأ ىلع انيتأ دق نوكن اذهبو

 . ۲٤۲۷ ص . قباسلا (۲)

 . ۲۰۰۰۱۹۹ ص .رعشلا رابع (۳)

۲۲۹4 



 : ينملا هاجتنالا باحصأ دنع صنلا ىلع مكحل اريياعم : ايناث

 : ينملا ندصلا )١(

 اودعتباو «هثيدحو هميدق رعشلا هاجت مهريياعم يف ينفلا هاجتالا باحصأ فلاخ

 اوطرتشي مل مهف ءنييقالخألا دنع اهنع انثدحت يتلا ريياعملا كلت نع ةتوافتم تاجردب

 ىتح !!هرعش يف رعاشلا ةلاصأ وه يذلا ينفلا قدصلا اوطرتشا لب «يعقاولا قدصلا

 :هلوقب يرتحبلا اذه نع رّبع .هبذكأ رعشلا ريخ :اولاق

 ا" هيذك هقدح نع ينغي رعسلا ىق ممكوطنم دودح انومتقلك

 هتلوقم لالخ نم يعقاولا قدصلا ال ةينفلا ةغايصلا ةيمهأب ظحاجلا هونيو

 ريختو نزولا ةماقإ يف نأشلا امنإ . ديجلا رعشلا صئاصخ لوح اهحرط يتلا ةروهشملا

 .") كبسلا ةدوجو عبطلا ةحص يضو .ءاملا ةرثكو «جرخملا ةلوهسو «ظفللا

 : دشنأو ؛هيكف يف ةلوطمم بئذلا نانسأ نإ" :هلوق مهضعب نع ىوريو

 اذه يف سيلو :رعشلا ةقيقحب هيعو نع فشكي امب تيبلا اذه ىلع ظحاجلا قلعي

 نوكي نأ زوجي دقو ءاجه وأ حدم اذإ ةفصلا عبشي رعاشلا نأل ؛لاق ام ىلع ليلد رعشلا

 ت اگلا ىلع الا لے وخلا ةت ةنقاوذإ يلع لانس ا هر. ا اقع لاق اف

 . يلايخلا ريوصتلاو

 ىلع دكؤيو ءهيلع دري يرابنألا نبا ىلإ اههجو يتلا هتلاسر يف زتعملا نبا لوقيو

 يف زربملا نوكي نأ ىلع هيناب رعشلا سسؤي ملو' :عادبإلا يف ينفلا قدصلا موهفم

 "ل ...ةومه ىف صخري ملو .ةوبصي رمي ملو .قدصلا ىلع رصتفا نم هناديم

 )١( ص . هط نيسح دنه .د , برعلا دنع ةيدقنلا ةيرظنلا : رظنا 95 ١ .

 . 5١9/1١ ةيناثلا ةعبطلا . رصمب فراعملا راد« يفردصلا لماك نسح قيقحت . يرتحبلا ناويد (۲)

 ١١. /7 ناويحلا (۳)

 )٤( قياسلا ١/۱۳۸ .

 )١( ص . يرصحلل . رداونلاو حلملا يف رهاوجلا عمج ٣۳ .

A 



 رعشلا ةعنص نع همالك لالخ نم رفعج نب ةمادق دنع ينفلا قدصلا رايعم ىلجتيو

 لمعيو .عنصي ام ءارجإ ةعانص لك يف ضرغلا ناكو ةعانص رعشلا نإ ذإ .ةدوجلا فيكو

 تاعانصلا ليبس ىلع عنصيو فلؤي ام عيمج ناك ذإ ءلامكلاو ديوجتلا ةياغ ىلع اهب

 .'"ةءادرلا ةياغ :رخآلاو ,ةدوجلا ةياغ :امهدحأ «نافرط هلف نهملاو

 نم رعشلا اهنمو ءاهدوجيو اهنقتي هنإف ةعنص لك يف ةدوجلا بابسأب ذخأي يذلاو

 ءارعشلا نم ةيافلا هذه نع زجاعلا ناكو" ءاديج ارعش نوكي ةدوجلا بابسأب هيف ذخأي
 هيف تعمتجا اذإ يذلا رعشلا تافص ركذي وهف مث نمو . هتعانص تفعض نم وه امنإ

 هذهل ةداضملاو ىرخألا ةيافلاو ءءارعشلا هوحنت يذلا ضرغلا وهو .ةدوجلا ةياغ ناك

 .ةءادرلا ةياهن يه ةياغلا

 رظحي نأ ريغ نم" رعاشلل اهلك ةحابم اهنأو ءرعشلا يناعم ثدحتي كلذ لجأ نمو

 اهيف رعشلاو ,ةعوضوملا ةداملا ةلزنمب رعشلل يناعملا تناك ذإ ءهيف مالكلا موري ىنعم هيلع

 ةياغلا ىلإ كلذ يف ديوجتلا نم غولبلا ىخوتي نأ" الإ رعاشلا ىلع امو .!!ةروصلاك

 فصي نأب ؛نيتملك وأ نيتديصق يف هسفن رعاشلا ةضقانم نإ ' مث نمو .!"!ةبولطملا

 نم بيعم الو هيلع ركنم ريغ ءانيب .ًانسح ًامذ كلذ دعب همذي مث .ًانسَح ًافصو ًائيش
 هرادتقاو هتعانص يف رعاشلا ةوق ىلع لدي يدنع كلذ لب «مذلاو حدملا نسحأ اذإ ءهلعف

 .("اهيلع

 يف ىنعم رعاشلا لوانت ول ذإ ءرعاشلا دنع ينفلا قدصلا ىلع ةمادق ديكأت ىلجتي

 باعي الو هردق نم اذه صقني ال اًمذ هلوانتف ةيناث ةديصق يف عجر مث «حدملاب هل ةديصق

 ةغايص داجأ دق رعاشلا ماد ام رخآ ىنعمب وأ «مذلاو حدملا يف نسحأ دق رعاشلا مادام

 سيياقملا نع ًاديعب ةينفلا ةدوجلا طورش عم قفاوتت ةديج ةغايص ىرعشلا ىنعملا

 .ةيعامتجالا وأ ةيقالخألا

 . 54 ص .رعشلا دقن )١(

 . 190 ص .قباسلا (۲)

 . ٦٦ص .قباسلا (؟)

5١ 



 ةشاحف رعشلا بويع نم سيلف .ةغايصلا ةدوج ىلع رعشلا يف رمألا رادم ماد امو

 :امهو داقنلا ضعب هيلع امهباع سيقلا ئرمال نيتيب كلذ ىلع للديو .ىنعملا

 لوم مئامز يذ نع اهتيهلاف 0٠ عضرمو تقرط دق ىلبح كلثمف

 لوب ملاهفش یتحزو قشب هل تفرصنا اهفلخ نم ىكب اذإ
 ةدوج ليزي امم هسفن يف ىنعملا ةشاحف سيلو .شحاف ىنعم اذه نأ ركذيو :لوقي

 ةد ىف كادر ذاك بشكل ىف ةراجتلا ةدوح بيف ال اهك هيفا رعتشلا

 اليلعت هللعيو كلذ ضفري هنكل 2 اًضقانت اهيف نأ ضعبلا ىري ىرخأ ًاتايبأ ركذي مث

 هكولس يف ًاضيأ (سيقلا ئرما يأ) رعاشلا اذه بيعي نم تيأر كلذكو" :لوقي ءاديج

 .ةقذحو ًاناسحإ هيف فرصتو .ةوقو رادتقاب هلمعتسا ثيح .هتمدق يذلا يناثلا بهذملل

 :عضوم يف هلوف يف كلذو

 لاملا نم ليلق  بلطأ ملو- ينافك ةشيعم ىندأل ىعسأ ام نأ ولف

 يلاثمأ لثؤملا دجملا كردي دقو لؤ دبمإ ىعسأ امنكلو

 : رخآ عضوم يف هلوقو

 يرو عبش ىنغ نم كبسحو ًأآنئئمسوأطقأ انتْيَب ألمتف

 ومسب عضوم يف هسفن فصو ثيح «ةضقانملا ليبق نم هنأ معز هباع نم نإف

 ءافتكا نع ربخأو ءةعانقلا رخآ عضوم يف ىرطأو .ةشيعملا ءيندب ىضرلا ةلقو .ةّمهلا

 ."7هيرو هعبشب ناسنإلا

 وح فلا فرصا لوق الو حتصت ول هنإ 'ههلوضي اهذريو ةسيقلا هذه دف

 يف داز هنأ الإ .ناقفتم نيرعشلا يف ناينعم لاف ءىنعم ضقان ىنعم دجوي مل .هحفصت

 ال ىتلا يناعملا يف عاستالا نم اعونمم دحأ سيلو .ءرخآلا يف ام ضقنت ال ةدايز امهدحأ

 . 55.74 ص .حشوملارظنا (۲)

 . 57.75 ص .رعشلا دقن ()

TY 



 :نيينعملا دحأ يف لاق هنأ كلذو .ضقانتت

 لاملا نم ليلق بلطأ ملو ينافك ةشبعم ىندأل معسأ ام نأ ولف

 : هلوقل قفاوم اذهو

 يرو عبش صنغ نم كبسحو

 امل ىعسأ تسل ينكل :هلوق وهو ءءيشل ةضقانب تسيل ةدايز لوألا ىنعملا يف نكلو

 ريسيلاب ناسنإلا ءافتكا نع نائبني ناذللا ناينعم لاف ءهلثؤأ دجمل ىعسأ نكلو «ىنيفكي

 تسيل هتمه دعب ىلع اهب لد يتلا لوألا رعشلا يف ةدايزلاو .نيرعشلا يف ناقفاوتم

 دحأ ىف لاق سيقلا أرما نأ نظ بئاعلا اذه نأ ىرأو:هخسنت الو ءامهنم ادحاو ضقنت

 .هيفكي ال هنإ :رخآلا يفو ءهيفكي ليلقلا نإ :نيرعشلا

 كلذ عمو "هيلإ بهذ الو كلذ نم ًأئيش لقي مل رعاشلا اذه نأ انلق امب رهظ دقو

 ."""اًتطخم يدنع نكي مل ءهيلإ بهذو .هلاق ولف

 وأ يعقاولا قدصلا ال «ينفلا قدصلا رعاشلا نم دارملا نأ ةمادق ررقي مث

 يف ذخأ اذإ هنم دارُي امنإ لب ءاقداص نوكي نأب فصوي سيل رعاشلا نأل " ,يقالخألا

 تقو يف هلاق ام خسني نأ ال .رضاحلا هتقو يف هديجي نأ ناك ام ًانئاك يناعملا نم ىنعم

 .'"رخآ

 ىلإ ةحيرص ةراشإ هذه دعتو نفلا نع قالخألاو نيدلا يلوصلا ركب وبأ لزعو

 ."!هميدقت وأ رعاشلا رعش ةميق نم صقني ال رفكلا نأو «ينفلا قدصلاب ءانتعالا

 هعقوي نأ الو ءاقدص هلك هلوق نوكي نأب بلاطي ال " رعاشلا نأ ىلع يدمآلا دكؤيو

 .() ..ررضلا عقوم هعقوي نأ ىلإ دصقي دق هنأل .هب عافتنالا عقوم

 )١( ص .رعشلا دقن 58251 .

 . 58 ص ءقباسلا (۲)
 ؟٤۱۷ ص .مامت ىبأ رابخأ : رظنا (۳)

 . 478/١ ,ةنزاوملا (؛)

 فرحت



 ءارعشلا ةيلاطم ضقفريو .ىنملا قدصلا موهممب ىركسعلا لاله وبأ يىسعيو

 .ةعنتمملا تافصلا نم ةلاحتسالاو بذكلا ىلع ينب دق" :رعشلا رثكأ نأل يعقاولا قدصلاب

 رعشلا اميس ال ...تانصحملا فذق نم ةيذاكلا ظافلألاو تاداعلا نع ةجراخلا توعنلاو

 .ىنعملا هدوجو ظفللا ندسح الإ هلم داري سيلو .هلحفأو رعشلا ىوقأوه يدلا ىلهاجلا

 .'"هريغو بذكلا لامعتسا غوس يذلا وه اذه

 .""ءايبنألا نم داري قدصلاو ءمالكلا نسح رعاشلا نم داري" :اضيأ لوقيو

 لوق نم هيبن هللا هيزنتل ليلعتلا ضرعم يف  ينفلا قدصلا ىلإ سراف نبا بهذيو
 لمع ول انابشإ نأ كلور رعاف اهر ناسا يسا لمتنا ريق وهشلل :لوفش وعشلا

 يتأي وأ نيمي وأ ىدعتي وأ طرفي نأ ريغ نم ءقدصلا هيف ىرحتي انوزوم اميقتسم امالك

E 

 نم بذكلا ادغ ىتح رعشلا ىف لايخلاو بذكلا ةدوج ىلع نوحلي داقنلا ذخأو

 لئاضف نمو" :قيشر نبا لوقي ءرثنلا نع اهب زاتمي يتلا هصئاصخو .ءرعشلا لئاضف

 ,بذكلا نمسح ام كبسحو .هيف ّنَسَح  هحبق ىلع سانلا عمتجا ىذلا  بذكلا نأ رعشلا

 .("هحبق هل رفتغاو

 موقلا مالك نإ :لوقيو . هعيمج لطب رعشلا يف ربتعا ىتم كلذ نإف .ديدحتلاو قيقحتلا

 ىرخأو دعب نم ةرات يناعملا ىلع ءاميإلاو ,ةيفخلا ةراشإلاو عسوتلاو زوجتلا ىلع ىنبم

 . ١4721137 ص نيتعانصلا )١(

 . ٠٤١١١٠٤۲ ص . قياسلا (۲)

 . 17١١5455 //7 يطويسلل رهزملا رظناو , ۲۲۹ سراف نبال يبحاصلا (۳)

 )٤( تدمعلا ۲۲/۱ .

٤ 



 اا اودارأ اذإ ايضا ميناس نمو فيت مت“ مهدكارفلا هه ر ميههاتكوأ رف

 نوهبشيو «لتلابو صعدلابو ,ءبيثكلاب لفكلا نوهبشيف ءاذه لثم اولمعتسي نأ ةماتلا

 .فصولا نسحأو حدملا ةياغ اذه نودعيو «متاخلا ةقلح رادمبو ءروبنزلا طسوب رصخلا

 ميظعلا بثكلاك هلفكو «روبنزلا طسو رادقم هرصخ نَّم انيأر ول انأ ملعن نحنو

 :اقناكو ةعتمس ةقلانلا كفافل اي انت من «اههبقو اينو اكنل هكر وبس انهيتاعا ومان دحستسمال

 ةياهنلاو .ةدومحملا ةياغلا اهنم مهفُيل لب ًاقيقحتو ًاديدحت اهرهاوظ ىلع لمحتل ال
 .!)"كلذ ءارو ام كرتيو .ةنسحتسملا

 فصولا يف ةغلابملاو ديجلا ريوصتلا ةياغو «ينفلا قدصلا موهفمل ةديج ةرظن هذهو

 .ةيرعشلا ةغللا ةعيبطب مات ماملإ نع ةرداص

 يف ىلجتي ينفلا هاجتالا اذه باحصأ دنع بيدألا قدص نأ حضتي ىضم اممو

 نوك يهو ًايناسنإ اريوصت هلوح امل هريوصت يف ىلجتي امك .فصولاو .ريوصتلا هتداجإ

 تاريبعتو ديلاقت نم هب طيحي يذلا هعقاول ال .هلثمو هتيتاذو هركفل ةروص هتبرجت

 .'"ةروثأم

 ىوري «يناعملا ءاصقتساو ءريوصتلا يف ةغلابملا مهدنع ينفلا قدصلا ةيضقب لصتيو

 بدنج مأ تلضفف «سرفلا فصو يف بدنج مأ ىلإ امكاحت ةمقلعو سيقلا أرما نأ

 :تلاقف ؟ ىلع هتلضف مب" :اهل لاقف ءسيقلا ئرما فصو ىلع هسرفل ةمقلع فصو

 .تكرحو تبرضو ترجز كتعمس :تلاق ةاذاملو :لاق :كسرف نم دوجأ ةَدَّبع نبا سرف

 :لوف وهو

 ""بعتم حوهأ عقو هنم رجزللو ةرد طوسللو بوشهلأ قاسللف

 )١( .يبلحلا يبابلا « يبرعلا باتكلا ءايحإ راد « ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت , ىضترملا يلامأ ٩1۹١/٠٠۹۰۲ .

 ) )۲ص برعلا دنع ةيدقنلا ةيرظنلا ٠١5 .

  (۳)ص . فراعملا راد . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت . سيقلا ئرما ناويد ٠
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 :هلوق وهو .هنانع نم ًايناث ةمقلع سرف كردأو

 بلدحتملا حئاولا ومك ومب هنئنانعزم ايناث موهي لبقأف

 يف ةغلابملا وه ناك سيقلا ئرما ىلع ةمقلع بدنج مأ هب تمدق يذلا ينفلا رايعملا

 تحولا

 ةغبانلا هل ذإ تباث نب ناسح رعشل ةغبانلا داقتنا يف ًاضيأ ةفلابملا رايعم رهظيو

 دريت ىلع اقلعم

 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو ح0ادضلاب نعملي رغلا تانفجلا انل

 ايهنبا انب مركأو الاخ انب مركأف لردع ىنباو ءاقنعلا ينب اندلو

 هلو «تدلو نمب ترخفو .كفايسأو كنافج تللقأ كنكلو ءرعاشل كنإ" :ةغبانلا لاق

 ."!كدلو نمب رخفت

 يف داقنلا اهب نخأ يتلا ةيدقنلا ريياعملا نم ًاريثك ترهظأ رعشلا نيب ةنزاوملا نأ امك

 .كاذ وأ رعشلا اذه ريخأتو .كاذ وأ رعشلا اذه ميدقت

 :يرتحبلل تيب ىلع يدمألا قلعي

 فرعلا ةبيط يهو داعس ايرب تدغ دقل تاسرادلا موسرلا رمعل

 : دربملا هاور رخآ تيبو

 مدقلا ىلع ابيط الإ دادزت امف رايدلا اهرشن تعدوتساو

 .() "ةنسحلا ةدايزلا نم هب امل يرتحبلا تيب نم دوجأ اذهو :ىدمألا لومي

 ) )۲ةنزاوملا ١/٤۸٠۰٤۷۹ .



 :صومعغلا(')

 دييأت ىلإ هاجتالا مهيلع بلغي ميدقلا راصنأو يقالخألا فقوملا باحصأ ناك اذإف

 قوذتت ينفلا هاجتالا باحصأ نم ةئف مدعن ال اننإف ءرعشلا يف يناعملا برقو حوضولا

 وأ ةريثك ضومغلا دييأت يف تليق يتلا لاوقألا نكت مل نإو ءهل رصتنتو يرعشلا ضومغلا

 ف راطي ويضر :ةقللا نمي ووتسم نع تاقنل اور يناتكلا کا ا ا
 يبدألا دقنلا ثارت يف رظانلا"و .مالكلا يف ضومفلا حمالم نم ءيش كاردإ ىلإ يفخ

 مهثيدح كانهف «لخدم نم رثكأ ربع ساسحإلا اذه لثم عبتت هنكمي برعلا دنع ةغللاو

 مهتيدح كانهو .مالكلا نم ىداعلا ىوتسملا نع هب زاتمي ام .هصئاصخ .غيلبلا مالكلا نع

 ةغل نم ذختي ثيدح وهو .ًاريثك هنومسي امك  مالكلا وأ  رثنلاو رعشلا نيب قرفلا يف

 ةهجاوم يف هب زاتمت ام فصي نأ لواحي مث ءاهوروصت امك ةيبدألا ةغلل ًاجذومن رعشلا
 .'" ةفللا نم يداعلا ىوتسملا هنأ ىلع  قايسلا اذه يف  لماعي يذلا رثنلا

 كمهفأ نم لك :اهنأ ءةغالبلا فيرعت يف يباتعلا نع ظحاجلا هيوري ام كلذ نم

 ءةنسلألا قوري يذلا ناسللا تدرأ نإف ءغيلب وهف ءةناعتسا الو ةسبح الو ةداعإ نم هتجاح

 ."!قحلا ةروص يف لطابلا ريوصتو «قحلا نم ضمغ ام راهظإف «.بيطخ لك قوفيو

 وأ ءريوصتلا ىلع ةصاخ ةردقم ىلإ ريشت فيرعتلا نم ريخألا رطشلا ةلالد نأ حضاوو

 حضاولا ضرعلا :امهدحأ ؛ريبعتلا قرط نم نيقيرط ىلإ أنمض ريشي فيرعتلا اذه نأ

 .ريوصتلا قيرطنع هب هيومتلا :رخآلاو «ىنعملل بيرقلا

 ذخأف ءيباتعلا مالك يف ةغلل رخآلا ىوتسملا نم دوصقملا ءافخب سحأ ظحاجلا لعلو

 نأ نعي مل ءغيلب وهف هتجاح كمهفأ نم لك نأ معز نيح يباتعلاو :لاقف هدوصقم حضوي

 نع لودعملاو نوحلملا مالكلاب هانعمو هدصق نييدلبلاو نيدلوملا رشاعم نم انمهفأ نم لك

 نأ ةغالبلا نأ معز نمف .ناك فيك ةغالبلاب هل موكحم هنأ .هقح نع فورصملاو ءهتهج

 )١( ص .يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظن ۲۸۰۲۷ .

 ) )۲نييبتلاو نايبلا ١/٠٠۳ .



 الغلا «باوبستاو طلا و فاو ةا تلا لحج لالا تعم مهي الا نوكي

 برعلا كماهفإ يباتعلا ىنع امنإو ...ًانايب هلكو ءءاوس هلك برعملاو نوحللملاو .ةنابإلاو

 .'"ءاحصفلا برعلا مالك ىراجم ىلع كتجاح

 نيعبات ماهفإلا نم نييوتسم دوجو ىلع ةلالدلا حضاو ظحاجلا ثيدحف نذإ

 نيب ةيوستلا نأ ىأر يذلا .ءيركسعلا لاله وبأ هدكأ ام اذهو «يوغللا ءادألا نم نييوتسمل

 اديفتسم لوقيف ءةغالبلا موهفم ديدحت يف لاحم رمأ نيروكذملا نييوتسملا يف نيماهفإلا
 هنكمتك هسفن يف هنكمتف ؛:عماسلا بلق ىنعملا هب غلبت ام لك :ةغالبلا" :ظحاجلا مالك نم

 . نسح ضرعمو .ةلويقم ةروص عم كسفن يف

 تناك اذإ مالكلا نأل ؛ةغالبلا يف أطرش ةروصلا لوبقو ءضرعملا نسح انلعج امنإو

 ...ىزغملا فوشكم «ىنعملا موهفم ناك نإو ًاغيلب مسي مل اقلخ هضرعمو .ةثر هترابع

 أطخلاو .ةنكللاو ةحاصفلا لعج دقف ءطقف ىنعملا ماهفإ يه ةغالبلا نإ :لاق نمو

 .ءاوس ةنابإلاو قالغإلاو .باوصلاو

 نم هفلاخ امو ءًاغيلب ولحلا سلسلا بيرقلاو «لهسلا حضاولا مالكلا ناك ولف ًاضيأو
 احودممو ًادومحم كلذ لك ناكل ءًاغيلب ًاضيأ دقعتملا فلكتملاو ءقلغتسملا مهبتسملا مالكلا

 .مالكلا هب حدمي مسا ةغالبلا نأل .ًالوبقم

 وه نسحتسي يذلا نأ انملع ETE ايي ايفدحا انيأر املف

 .'”غيلبب سيل نجهتسي يذلاو .غيلبلا

 ارض دكر ىا ىتحلا مدت نإ اإ هيف كش ل نيروكسلا نم كرا لاف
 . ضومفغلاو حوضولا تايوتسم ددحت يتلا يه روصلا هذهو«ةفلتخم

 :يدقنلا اشارت يف ىرخأ ًاروص" هنع عافدلاو ضومفلا ىلإ ليملا ذختا دقو اذه

 )١( نييبتلاو نايبلا ٠١/١.
 ) )۲ص .نيتعانصلا ١5 .

 فرك



 اا نم ناك ثيح «رعشلا حارش دي ىلع ءاج ام اهنمو :؛تايآلا ضعب ريسفت يف

 ."هب ًاديشم هرعاش ىلإ ليمي

 يف لثمتتو «ينفلا هاجتالا داقن ضعب ىدل ترهظ ةيصوصخ رثكأ ةروص كانهو

 نيذلا نأ ىريو ءمامت يبأ ضومغ نع ىلوصلا عافدك «نيعم رعاش نع ام دقان عافد

 هولهجف هيف اورصقو .هب موقيو هطبضي ناك ام اوفرعي ملو "هومهفي مل هرعش اومجاه

 نه يتم لاا رخو هادا ايش له نفوز لوح امودع ناال لف امكو هودا

 نم مهريغو مامت يبأو ملسمو ساون يبأو راشب رعش هيلع أرقي نأ لئس اذإ هلوق

 .'”ارعش مهبعصأو ءادهع مهيرقأ هنأل :مامت يبأ ىلع ةصاخو .نعطلا ىلإ "نسحأال'

 ضرألا يف سيلو" :لاق ىتح «يبنتملا ضومغ نع يناجرجلا يضاقلا عفاد كلذكو

 الإ نكت مل كلذ الولو ءرتتسم ضماغ هانعمو الإ ثدحم وأ ميدقلا يناعملا تايبأ نم تيب

 راكفألا اهجارختساب لغشتو .ةفنصملا بتكلا اهيف درفت ملو ء.رهشلا نم اهريفك

 .")ةغرافلا

 رعشلا تامس نم هنأو ضومفلا ةزيمب (ه 584 ت) يباصلا قاحسإ وبأ حرصيو

 فلاخي مالكلا روثنم يف ناسحإلا قرط نإ :لوقيف روثنملا فلاخي هبو ديجلا رخافلا

 يف هضرغ كاطعأف .هانعم حضو ام وه لّسرتلا رخفأ نأل ؛.هموظنم يف ناسحإلا قيرط

 ءهنم ةلطامم دعب الإ هضرغ كطعي ملف ضمغ ام رعشلا رخفأو ؛هعامس ةلهو لوأ

 ."!هيلع كنم صوغو

 «لسرتلا يناعم يف حوضولا ناسحتسا نيب قرفلا اذهل هليلعت يف يضمي مث

 نازوأو« ةررقم دودح ىلع ينب رعشلا نإ :لوقيف .رعشلا يف ضومفلا ناسحتساو

 ام الإ .هريغ ىلإ جاتحم ريغو «هتاذب ًامئاق اهنم تيب ّلك ناكف .هتايبأ تلّصفو .ةردقم

 . ؛ ١7 ص ةطاسولا )۲(

 . ۷/٤ رئاسلا لثملا (۳)

۲۳۹ 



 نم رثكأب دحاولا تيبلا يف دتمي ال سفّنلا ناك املف .بيع وهو .نيمضتلا هجو ىلع ءاج

 دمتعاف «ىنعملا يف لصفلا نوكي نأ ىلإ جيتحا ءليلق امهالكو ؛هيرضو هضورع رادقم

 ةيفاخ ةريخذي زئافلا ةلزنمب هيلع لطملاو ءهيلإ ىضفملا ريصيل . قديو فطلي نأ

 ءافخ نسحي كلذ لثم يقو ءاهطبتتساو اهجرختسا ةنيفد ةئيبخب رفاظلاو .اهراتتسا

 . ىمرملا دعيو ,رثألا

 عامسألا ترثعت ءاسلس ًايلج نوكي نأ نم لسرتلا جرخ ىتمو ...بيصم ريغ بيعم هلئاقف

 .'"هقنور ردكتو .هفرشم ملظأو .هكلاسم ىف ماهفألا تريحدتو .ةتنورح ىف

 ريثك دنعو ةددعتم نطاوم يف ناك رعشلا يف "'"ضومغلا نأ ىلإ اذه نم صلخنو

 فهتفوملا باحصأ نع اهيف نوقرتميو ,رثنلا اهب ىرافي هريم ينفلا هاجتالا داقن نم

 .ريوصتلاو هيبشتلا برفقو ةرابعلا ةلوهسو حوضولا ىلإ ابلاغ حنجي ناك يذلا يقالخألا

 )١( ص  يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظن نع ًالقن « ئباصلا لئاسر نم راتخملا ٤۷ 4/8 .

  (۲)رعشلا يف ضومغلاو حوضولا . سابع ملاس روتكد . يبرعلا دقنلا يف رعشلا ضومغ : عجار ضومغلا ةسارد يف عسوتلل

 دوعقلا دمحم نب نمحرلا دبع .د . ميدقلا ىبرعلا .
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 ام ىلإ تقفو دق نوكأ نأ وجرأ ميدقلا دقنلا ضاير يف ةليوطلا ةلوجلا هذه دعبو

 ينفلا هاجتالا راوجب هعضوو يقالخألا فقوملا حمالم دصر نم ةساردلا هذه هيلإ وبصت

 .ةيدقنلا مهئارآ لالخ نم يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح يبرعلا دقنلا يف ًاعم

 يف لاقي نأ نكمي ام لك ىلع تيتأ دق يننأ معزأ تسلو .يبرعلا ثارتلا يف مهفقاومو

 .يهتنت ال هاياضقو «ددعتت هلكاشمو يمامأ عستت هقافآ تلعج يذلا عوضوملا اذه

 نم ريثك فينصت ةبوعص وه ثحبلا اذه يف تالكشم نم ينهجاو ام زربأ لعلو

 دقانلا اهعباتي يتلا ةزرابلا هملاعم هل حضاو ددحم هاجتا تحت «ىمادقلا برعلا داقن

 ديؤت ةيرظن تالوقم مهل نوكت نييوغللاو داقنلا نم ًاريثك نأ انظحال ذإ ءًايقيبطتو ًايرظن
 دف .ةلوقملا هذه قيبطت عباتي ال يقيبطتلا ىوتسملا ىلع هدجن مث .ةيقالخألا ةعزنلا

 نع يناجرجلاو «مامت يبأ نع يلوصلا عافد لثم ءءارعشلا نع ةيعافدلا فقاوملا تناك

 اننأ ريغ ءرعشلا نع نيدلاو قالخألا لزع ةيضق تمزال يتلا لماوعلا مهأ نم .ىبتتملا

 ةقدب اهقيبطت اوعباتي مل ءرعشلا نع نيدلا لزع ةيضق اولوت نيذلا ءالؤه نأ ظحالن انك

 وأ ةيقلخلا سيياقملا مهكلمتت تناك لب «يقيبطتلا دقنلا يف بولطملا ىوتسملا ىلعو

 جورخلا اذه عبتت لواحأ مل كلذلو .مهماكحأو مهقاوذأ يف مكحتتو .ًانايحأ ةيّدَقَعلا

 هاجتا تحت هجردن نم دجن مل الإو ,ثحبلا ايانث يف قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةفلاخملاو

 اذه نع عافدلل ةجح نيرمألا نيب لصفلا اوذختا مهنأل الإ كاذ امو  ددحم دحاو

 اذهو .ًايرورض وأ ًانكمم لصفلا دعي مل يعافدلا فقوملا ىهتنا اذإف .كاذ وأ رعاشلا

 ةيدقنلا سيياقملا نودمتعي ةراتف .داقنلا ءالؤه دنع ًانايحأ ةرظنلا جاودزا ىلإ ىدأ هرودب

 ةعزنلاب لصتت سيياقم ىلإ نوليمي ىرخأو ءةيلمعلا ةهجولا نم اهنع نوعفاديو ءةينفلا

 ىلع ةدرمتملا يناعملا دقنل نوضرعتي امدنع كلذ نم ؛ةيرظنلا ةهجولا نم ةيقالخألا

 ىلع .ةيقالخألا يناعملاب نوبلاطي مهنكل ءةيرعشلا ةغايصلا نودمتعي مهف .ينيدلا دقتعملا

 ريثك ىلع همدقيو ينفلا هقوفتب ةعيبر يبأ نبا رمعل رقي ناك قيتع يبأ نبا لاثملا ليبس
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 ةروهشملا هتلوقم نم مغرلا ىلعف يعمصألا امأ .ءاسنلا ءاوغإو قسفلا نع دعتبيو هلزغ

 ةئيطحلا نأب لوقلا ىلإ ليمي هدجن اننأ الإ ءنال ريخلا قيرط ىلإ لخد اذإ رعشلا نأ يف

 .رومخلا راذقأب هرعش دسفأ ساون ابأو ءءاجهلاب هرعش دسفأ

 ضعب يف حرصي هدجن اننكل رعشلا يف ينفلا هاجتالا دمتعي هنأب روهشم يىدمألاو

 .سفنلاب طولأ ناك قئاقحلا نم يناعملا نم اند ام لك :هلوقب ءارعشلا ىلع هتاقيلعت

 هجورخل مامت يبأ ىلع ةديدشلا هتلمح تناك مث ."ةداجتسالاب ىلوأو ؛.عمسلا يف ىلحأو

 .رعشلا يف ضومغلا هدامتعال وأ ءءامدقلا قيرط نع

 نيينف ىلإ داقنلا ميسقت بارطضا يف زراب رودب تمهسأ اهريغو تالكشملا هذه

 ءيش ىلع تلد نإ اهنكلو .ملاعملاو قورفلا ةحضاو ةددحم ةمراص ةروصب نييقالخأو

 :نيمهم نيرمأ ىلع لدت اهنإف

 ثوروملاو ءةيمالسإلا ةفاقثلا يهو ةدحاو ةفاقث يف داقنلا ءالؤه كارتشا :لوألا

 هذهب مهتالوقمو مهماكحأ تعبشت دقف مث نمو ءيلهاجلا رعشلا وهو ميدقلا يبرعلا

 .ةفاقثلا

 نم هتفيظو ءادأ يف هرارمتساو يبرعلا دقنلا يف يقالخألا فقوملا روضح :يناثلاو

 ريت اهن ةيرلكنلا ةيعئاتلا اننقتفا اذإ ب انايحأ ااف «ةنرظتلاو ةيلمعلا قيضيحتاتلا

 امم «كلذك سكعلاو ةيقيبطتلا ةيحانلا نم  ىرخأ ًانايحأ ةزرابو ًانايحأ ةيفخ ةروصب
 .بنج ىلإ ًابنج ينفلا هاجتالا عم هاجتالا اذه دوجو رارمتسا يف مهسأ

 يف ثحبلا ءاج دقف هجئاتن زربأو مهأ نع امأ .ثحبلا تالكشم مهأ نع اذه

 ال قلخ ةملك نأ نيبتو «قالخألا فيرعتل ةمدقملا يف انضرعت .لوصف ةسمخو ةمدقم

 ىلع نكل .ءيسلا وأ نسحلاب قلخلا فصوي نأ دب ال لب نسحلا كولسلا ةرورضلاب ينعت

 ةهجو رعشلا نوهجوي نيذلا ينعي دقنلا يف يقالخألا هاجتالا ناك ءيحالطصالا ىوتسملا

 .ةيوبرت ةينيد ةيفالخأ



 .ثحبلا مهلوح راد نيذلا داقنلا ءالؤه تائيب يناثلاو لوألا لصفلا لالخ نم انيأرو

 ىلع نوظفاحيو ميدقلا ىلإ نوليمي نيذلا نأ وه نيلصفلا نيذه جئاتن مهأ نم ناكو

 ائيش اوررحت نيذلا نأ نيح يف .يقالخألا هاجتالا راصنأ زربأ مه اوناك يفاقثلا ثوروملا

 ةروصب زربتو ينفلا هاجتالا حمالم مهيديأ ىلع روحمتت تأدب ميدقلا ةوطس نمام

 ةئيبو نييوغللا ةئيبو ةينيدلا ةئيبلا يقالخألا فقوملا يف اندجو دقف مث نمو .ةددحم

 ءارعشلا هجو يف ًانايحأ اوفقوو .فقوملا كلذ ملاعم اوزربأ نيذلا مه ءالؤهو ءنيملكتملا

 .ةيعامتجالا ميقلا نم نوللحتي وأ ةيمالسإلا قالخألا نوزواجتي اوناك نيذلا

 نيذلا نيصتخملا داقنلاو باتكلاو ءابدألا ينفلا هاجتالا بناج يف اندجو نيح يف

 .ةيبنجألا ةفاقثلا نابلب اوذغت نيذلا داقنلاو ءدقنلا يف مهبتكب اوفرع

 ,فيرعتلا ةثالثلا اهناكرأب رعشلا ةيرظن تلوانت عبارلاو ثلاثلا نيلصفلا لالخ نمو

 ءلبق نم دحأ هلعفي مل ذإ هتاذ يف ديدج فينصتلا وأ لوانتلا اذهو ءةفيظولاو ءةادألاو

 ىلإ نوليمي اوناك يقالخألا هاجتالا باحصأ نأ انل نيبت اياضقلا هذه ضرع لالخ نمو

 نمو .ىرخأ ًانايحأ ميدقلل عابتالاو ةيبرتلاو ءانايحأ ظعولا ىلع موقي يذلا ىنعملا ةيضق

 شدخي الأو ءلئاضفلا ىلع ظافحلاو ةيعامتجالا ةفيظولا ةيمهأ ىلع اوزكر دق مث

 .ةثوروملا ةيقلخلا ميقلا وأ ةديقعلا رعشلا

 نأ ةرورضلاب سيل هنأو ءةينفلا ةغايصلا ىلع اوزكر دقف ينفلا هاجتالا باحصأ امأ

 بولسأ يف اهتغايص ديعيو ءاهيلإ فيضي نأ هيلع لب «ةثوروملا يناعملاب رعاشلا ينتعي

 قالخألاو قدصلا ىلإ ةوعدلا وأ ةيبرتلا ةمهم هيلع سيلو .ثوروملاب هيف ديقتي ال ديدج

 .ءايبنألاو نيحلصملا ةمهم نوري امك هذه امنإو

 امنيب ءهتاودأ نم ةنيعم عضاوم يفو رعشلا ةفيظو يف امهنيب انيابت اندجو انه نمو

 يف ضعب ىلع مهضعب دمتعا امنإو رعشلا فيرعت لاجم يف ةحضاو ًاقورف دجن مل
 .ءايشأ مهضعب دازو هفيرعت
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 يقالخألا دقانلا تاودأ هلالخ نم انفرع يذلا ريخألاو سماخلا لصفلا ءيجي مث

 ءىش اذهو .مهتاودأ تهباشت لب بلاغلا يف امهنيب قورف كانه نكت مل هنأو «ينفلاو

 :هاجتا لك داقن اهمزتلا يتلا ةيدقنلا ريياعملا ةيحان يف دعب ناهاجتالا زيامت هنكل «يهدب

 مهتعزن بسانت يتلا سيياقملا ضعب يقالخألا هاجتالا دامتعا قورفلا هذه مهأ نمو

 بناجلا نع دعتبي الأو «يناعملا ريوصت يف يعقاولا قدصلا ىلع زيكرتلا لثم ةيقالخألا

 جذومنلاب ديقتلاو «نايبلاو ريوصتلاو تادرفملاو ةغللا يف ماتلا حوضولاو ءىملخلا يوبرتلا

 .يناعملاو عادبإلا يف ميدقلا

 .رعشلا ةدوج يف حوضولا طرتشي ال مهضعب ناك ينفلا هاجتالا باحصأ نأ نيح يف

 نوطرتشي ال مهنأ امك .ضومفغلا يف عقوت دق يتلا روصلاو بيكارتلا مهضعب ضفري الو

 .ًانيعم ًايقالخأ ىوتحم

 زييمتو .دحاو عضوم يف نيهاجتالا نيب عمجلا وه ثحبلا اذه جئاتن زربأ نم لعلو

 ادهج قرفتسا اذهو ءامهنم لك دنع دقنلا تاودأو ءهلاجر فينصتو امهنم لك اياضق

 .تافالخلا ديف تافينصتلا ضعب لازت الو ان

 تقفو دق نوكأ نأ وجرأو .ةلاسرلا هذه رواحم عيمج ىلع تيتأ دق نوكأ كلذبو

 :هتساردب انسفنأ انينع يذلا عوضوملا اذه ةمدخو .رواحملا هذهل ةسارد نم تمدق اميف

 دصقأ ملو أطخلا دمعتأ مل يننأ يبسحف الإو ءهقيفوتو هللا نوعبف تبصأ دق تنك نإف

 . يسقن تدهجأو تلواح يننأ يبسحو «فيرحت ىلإ

 هحمالم زاربإو يدقنلا ناديملا اذه ةمدخل ةلمكم ةسارد ىلإ ينقفوي نأ هللا لأسأو

 .ريخ لكل قفوملا هللاو .قدأ ةروصب
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 توريب . ةيبرعلا مولعلا راد . ةراده ىفطصم دمحم .د. ىبرعلا رعشلا تاهاجتا

 .ماؤ88 اه ۸

 ولجنألا ةبتكم . نمحرلا دبع روصنم . سماخلا نرقلا يف دقنلا تاهاجتا

 . م۱۹۷۷ ,ةيرصملا

 تاعوبطم . يثراحلا يسيرملا نب دمحم . يبرعلا دقنلا يف يقالخأللا هاجتالا

 . م۹ ۰ ةكمب يبدألا ىدانلا

 , ةرهاقلا . يبرعلا ركفلا راد . نيمأ نامثع قيقحت . يبارافلل . مولعلا ءاصحإ

 . ما

 ةنجل ‹ نيرخآو ركاسع دومحم ليلخ قيقحت . يلوصلا ركب يبأل . مامت يبأ رابخأ

 . م۱۹۳۷  ه١؟07 . رشنلاو فيلأتلا

 ‹ رصمب فراعملا راد . يودب دمحم ديسلا . عامتجالا ملعو ةفسلفلا نيب قالخألا

 . ما51/

 ناسغ . يرجهلا سداسلا نرقلا ىتح ثلاثلا نرقلا نم يبرعلا دقنلا يف قالخألا

 . م1599 ۰ ١ ط توريب . رشنلل ةيبرعلا ةسسؤملا . قلاخلا دبع ليعامسإ

 . توريب . ةلاسرلا ةسسؤم . يلادلا دمحم قيقحت « ةبيتق نبال , بتاكلا بدأ

 . م 1944 . ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . يودب نمحرلا دبع . وطسرأ

 . م۱۹۸۳ تيوكلا . ةفرعملا ملاع ؛ يناعلا يكم يماس . رعشلاو مالسإلا

 . م574١ . دادغب ‹ ىيروبجلا ىيحي . رعشلاو مالسإلا

 ‹ يزاجح رباص لالج .د . ةيبدألا ةياورلا يف يقلخلا ههاجتاو يعمصألا

 . م٥۱۹۸ ءافولا ةسسؤم

 - ه۷۳١١ « ٤ ط . ةيرصملا ةضهنلا . بياشلا دمحأ . يبدألا دقنلا لوصأ

 .ما67
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 :0 ط . رصمب فراعملا راد . رقص دمحأ ديسلا قيقحت . ينالقابلل نآرقلا زاجعإ 4

 . م۱۹۸۱

 .نيرخآو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت . باتكلل ةماعلا ةئيهلا « يناغألا 6

 .بعشلا راد «يرايبإلا ميهاربإ قيقحت . يناهفصألا جرفلا يبأل . يناغألا 71

 ,يبرعلا باتكلا ءايحإ راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «ىضترملا يلامأ - ۷

 .ما50غ .ىبلحلا ىبابلا ىسيع

 .م194/ دادغب «ةبيتق نبال ءءاونألا - ۸

 ,رصم ةضهن راد . زيزعلا دبع رونأ ةمجرت ١ يميلترب ناج . لامجلا ملع يف ثحب 65

 : مم۰

 ةبتكم . يضار ميكحلا دبع .د . برعلا دنع ةيبدألا ةيرظنلاو دقنلا يف ثوحب - ٠

 . م۱۹۹۸ .ةرهاقلاب ءارهزلا

 راد ‹ يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع .د قيقحت .ريثك نبال ءةياهنلاو ةيادبلا - ١

 .ما951 ها 14١1 ؛ةرهاقلا ءرجه

 .ما9/4١ . توريب ءةريسملا راد .سويطانغأ قيقحت . زتعملا نبال ٠ عيدبلا - 1

 دمحم ينفح .د قيقحتو ميدقت .ءقيقحت .بهو نبال ءنايبلا هوجو يف ناهربلا - ۲

 .م1579 بابشلا ةبتكم .فرش

 ءاجر .د ءءارعشلا لوحف تاقبط باتك يف ةءارق ءةيدقنلا تاحلطصملا ريكاوب - 4

 . م۱۹۸1 س ۲ ع ٦ جم ءلوصف ةلجم .ديع

 :ةرهاقلا ءيجناخلا ةبتكم «نوراه مالسلا دبع قيقحت ءظحاجلا .نييبتلاو نايبلا 0

 . م0۵

 ةلجم . نوميم كلسم «يحمجلا مالس نبا دنع رعشلا موهفمل يئارجإلا ليصأتلا 7

 . 7٠١١ ربوتكا ,” ع 7١ جم .تيوكلا ءركفلا ملاع
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 ء٤ ط ءرصمب فراعملا راد . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت . يربطلا خيرات - ۷

 .ما ۷

 . م۱۹۹۲ ۔ ھ۱۲٤۱ توريب .ةفاقثلا راد .سابع ناسحإ . ىبدألا دقنلا خيرات - ۸

 .ما1954 .ةلاسرلا ةسسؤم . داوع راشب قيقحت ‹ ىربطلا ريسفت -6

 .ةيرصملا بتكلا راد نم ةروصم ةخسن . يبطرقلا ريسفت ٠

 .(ت. د) «توريب ءةمكحلا راد «ميهاربإ دمحم هط . برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات - ١"

 ءرابخألا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباثلا ليصفتو .راثآلا بيذهت - ۲

 ,ركاش دمحم دومحم رهف وبأ هثيداحأ جرخو هأرق .يربطلا ريرج نب دمحم

 . م۱۹۸۲ «ضایرلا ءدوعس نب دمحم مامالا ةعماج تاروشنم

 :ةيرصملا ةعبطملا ءبيطخلا نبا هحرشو هققح «هيوكسم نبا .قالخألا بيذهت _ ۳

 . ١ ط

 .يبرعلا بتاكلا راد .ناحرس مالسلا دبع قيقحت «يرهزألل ةغللا بيذهت - ١

 ءايحإ راد . يواجبلا دمحم قيقحت «يرصحلا .رداونلاو حلملا يف رهاوجلا عمج 0

 .م1505” اه ”١١0 .ةرهاقلا .بتكلا

 ,مامإلا ةعماج ءىمشاهلا دمحم ىلع قيقحت «يشرقلل .برعلا راعشأ ةرهمج ١"

 .م۱۹۸۱ ۔ ھ۰۱٤۱ ةيدوعسلا

 نوئشلل ىلعألا سلجملا  ملاس ميلس دمحم قيقحت . يبارافلل رعشلا عماوج - ۷

 .م۱۹۷۱ ۔ ھ۱۳۹۱ .ةرهاقلا ,ةيمالسإلا

 .ما1516 -

 ءرصمب يجناخلا .نوراه مالسلا دبع قيقحت «يدادغبلا رداقلا دبع «بدألا ةنازخ 6

 .م۱۹۸۱ ۔ ھ۲١٤۱ / ۲ ط
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 ٠ - ط . توريب . ةفاقثلا راد . ةنابط يودب . يبرعلا بدألا دقن يف تاسارد ١

 .ما

 فراعملا راد «مازع هدبع دمحم قيقحت ‹ يزيربتلا بيطخلا حرش «مامت يب ناويد - ٤١

 .م۱۹۷۰ ءرصمب

 .قشمد .حالملا راد .لصيف يركش . د قيقحت .ةيهاتعلا يبا ناوت ےک

 .رشنلل ةيناملألا ةيعمجلا ءرنغاف دلافيإ قيقحت ساون يبأ ناويد - ۳

 .رصمب فراعملا راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «سيقلا ئرما ناويد - ٤

 .رصمب فراعملا راد .يفريصلا لماك نسح قيقحت «يرتحبلا ناويد - ۵

 . م٤۱۹۷ توريب . رداص راد . تافرع ديلو قيقحت . تباث نب ناسح ناويد غ1

 :رصمب يجناخلا ةبتكم . هط نيمأ دمحم نامعن .د قيقحت . ةئيطحلا ناويد - ۷

 م۷

 .م۱۹۸۲ ۔ ھ۲١٤۱ ةريسملا راد .فورعم فيان .د هققحو هعمج «جراوخلا ناويد - 6

 .توريب «ناميإلا ةسسؤم .حلاص وبأ سودقلا دبع قيقحت .ةمرلا ىذ ناويد - ٩

 .م ۲

 .ما5144 ؛ةيرصملا بتكلا راد «بلعث حرشب ءىملس ىبأ نب ريهز ناويد - ٢

 .ما15914  ه ١4١4 .توريب .نسح ةزع .د قيقحت «حامرطلا ناويد - ١

 ؛نماضلا حلاص متاح .ءىسيقلا يدومح يرون قيقحت . عافرلا نب يدع ناويد - 6”

 . م۱۹۸۷  ه ١401 , قارعلا

 .دادغب «يناعلا يكم ىماس قيقحت «كلام نب بعك ناويد - ۲

 .(ت. د) . ةرهاقلا ءيسدقلا ةبتكم . يركسعلا لاله يبأل .يناعملا ناويد - ٤

 ديزيلا وبأ دمحم قيقحت . يناهفصألا بغارلا . ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا 6

 . م۹۸۵١ . ةرهاقلا . ءافولا راد . ىمجعلا
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 .ما9/01 «دادغب .فسوي سايلا وشيإ ةمجرت ءروراك نوج .ةيقالخألا ةياورلا 7

 توريب .رداص راد «مجن فسوي دمحم قيقحت .يمتاحلل .ةحضوملا ةلاسرلا - ها

 . م ١5160  ها06١

 .ما501 ةرهاقلا ‹ يزارلا متاح يبأل . ةيبرعلاو ةيمالسإلا تاحلطصملا يف ةنيزلا - 6

 ,.5 ع .ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح .شاشعلا بيطلا عمج .ميرخ نب نميأ رعش - ۹

 .م ۲

 .ما19/7 .دادغب «يلطملا رابجلا دبع .د . اداقن ءارعشلا ٠-

 .توريب «شوشلا ميهاربإ دمحم ةمجرت ءورد ثيبازيلا .هفوذتنو همهفن فيك رعشلا - 1١

 .ما١111

 رض «قراعلا راو نكات نمح أ: نفح ةف منال ا روشلاو رعتشلا ياك

 ,بادآلا راد تاروشنم «يداريدلا رمع ةمجرت «نوسلو نلوك .ةيفوصلاو رعشلا - 1

 م۲ ‹توریب

 ٤ - .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «يودب نمحرلا دبع .ىهلإلا قشعلا ةديهش ۱۹٤۸م .

 .ما577 .توريب ءيحيوشلا ىفطصم قيقحت « سراف نبال « يبحاصلا - ۵

 راد «يجعلق ساور دمحمو .يروخاف دومحم قيقحت .يزوجلا نبال ,.ةوفصلا ةفص - ١

 .بلحب يعولا

 لضفلا وبأ دمحم .يواجبلا دمحم يلع قيقحت «يركسعلا لاله يبأل نيتعانصلا - 17

 .ىبلحلا يبابلا ىسيع .ميهاربإ

 .م1997 ,؟"لط برغملا «يبرعلا يفاقثلا زكرملا ء.روفصع رباج . د  ةينفلا ةروصلا -

 .(ت.د) ةرهاقلاب يندملا راد ءركاش
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 .ةيبرعلا تاساردلا دهعم ‹ ىهيونلا دمحم .د . نانفلا ةيلوئسمو . نفلا ةعيبط ۷١-

 .ما514 ۲ط

 .ما91560١ ء۱ ط .يضار ميكحلا دبع . د .همهفو يدقنلا ثارتلا يف طلخلا ةرهاظ ا/١

 . ۲ ط .فراعملا راد فيض ىقوش .د . يمالسإلا رصعلا - 7”

 ميهاربإو .ءنيزلا دمحأو «نيمأ دمحأ :هطبضو هحرش «هبر دبع نبال .ديرفلا دقعلا - 7"

 .م٠154 ,رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ءيرايبإلا

 .توريب ءليجلا راد ء:نيدلا ييحم دمحم قيقحت . ىناوريقلا قيشر نبال .ةدمعلا - 7غ

 .ما١

 ةرهاقلا .ءيجناخلا عيزوت .عئاملا زيزعلا دبع . د قيقحت ءابطابط نبا ءرعشلا رايع 06

 .(ت.د)

 .م ١97١ ,ةيرصملا بتكلا راد ءةبيتق نبال ءرابخألا نويع 1

  ها4١4١ ءرشنلل ءارهزلا راد ء.سابع ملاس .د .يبدألا دقنلا يف رعشلا ضومغ -۷

 .ما

 ,برغملاب ةفاقثلا راد . ىسوم خيش ريخ دمحم . هاياضقو يبرعلا دقنلا يف لوصف -۸

 .ماا18: -ه١غ٠غ

 عمجملا ءصلاخ دومحم ديلو قيقحت .ةبيتف نبال ءاهمولع ىلع هيبتتلاو برعلا لضف -۹

 .م ۱۹۹۸ ‹«يبظ وبا .يفاقثلا

 .م ۲

  - AYما .فىراعملا راد .شيورد رهاط دمحم . د .ىبدألا دقنلا ىف 5

  _ AY.ھ 060 .ءارهزلا ةبتكم .ىعيبرلا دومحم .رعشلا دقن ىف
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 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ةنابط ىودب .ةيدقنلا هسيياقمو . رفعج نب ةمادق - 6غ

 .ما ۲

 . م۱۹۹۲ 2.١ ط «حابصلا داعس راد .روفصع رباج .د «يدقنلا ثارتلا ةءارف 6

 .تيوكلا ءركفلا ملاع ةلجم ءىطشلا ناميلس .د ءلوحفلا تاقبط ةمدقم يف ةءارق -1

 .م۱۹۸۷ ليرباء١ ع۰ ۱۸ جم

 .م٤۱۹۸ .بزعلا دمحأ دمحم «يبرعلا ثارتلا يف رعشلا دقن اياضق _ ۷

 .ما195481 .ةلاسرلا ةسسؤم «يلادلا دمحأ دمحم قيقحت «دربملل ءلماكلا - ۸

 .ىئارماسلا ميهاربإو ءيموزخملا يدهم قيقحت ءدمحأ نب ليلخلل «نيعلا باتك 64

 .م۱۹۸۸ ه١ 1٠8 . توريب .يملعألا ةسسؤم

 .ما910 «دادغب ءنيساي لا نسح دمحم قيقحت «يبتتملا ئواسم نع فشكلا 6

 ١ فراعملا راد« برعلا ناسل .

 .ةفاقثلا ةرازو ءيودب ىفطصم .د ةمجرت . زدراشتير < يبدألا دقنلا ئدابم - ۲

 .م151؟ .ةرهاملا

 ءهيلع قلعو همدق .ريثألا نب نيدلا ءايضل .رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا -

 . م۱۹۷۳ رصم ةضهن راد . هنابط يودب .د . يفوحلا دمحأ .د

 .رصمب فراعملا راد ءنوراه مالسلا دبع قيقحت «بلعت سلاجم 1غ

 .يبلحلا ىسيع «لضفلا وبأ دمحم قيقحت «يناديملل ءلاثمألا عمجم - 6

 .يواحطلا ميلعلا دبع قيقحت .روظنم نبال .يناهتلاو رابخألا نم يناغألا راتخم 651

 . م1537  ه ۱۳۸۵ فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 .مأ .توريب ءةيملعلا بتكلا راد .ىمتيهلل .دئاوزلا عمجم - ۹۷
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 ةسسؤم . ضايف رباج .د قيقحت «يزارلا نيدلا رخف .ءلوصألا ملع يف لوصحملا 7

 .ما1597 ۔ ھ۱۲٤۱ توريب ءةلاسرلا

 .ما9171 .مولعلا راد «ناسح ميكحلا دبع ءابروأ يف بدألا بهاذم 5

 دمحم ىلع قيقحت «يطويسلا نيدلا لالج . اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا ٠

 يبابلا ىسيع « ىلوملا داج دمحأ دمحمو . ميهاربإ لضفلا وبأ دمحمو . يواجبلا

 : يبلحلا

 بتكلا راد . ةضيوع دمحم دمحم لماك دادعإ  ةيقالخأ بهاذم . هيوكسم نبا ١١-

 . م۱۹۹۲ . ةيملعلا

 ملاع . يبلش هدبع ليلجلا دبع قيقحتو حرش . جاجزلل . هبارعإو نآرملا يناعم ٠١5

 . م۱۹۸۸ . ١ ط . توريب . بتكلا

 .(ت. د) توريب ءرورسلا راد «يبلش حاتفلا دبع قيقحت .ءارفلل ءنآرقلا يناعم 3٠١

 .ةرهاقلا ءيعافرلا .ط يومحلا توفاي .ءايدألا مجعم ١٠غ

 .رصمب رجه راد .ولحلا حاتفلا دبع قيمحت . ةمادق نبال ىنغملا 6

 ناندع ناوفص قيقحت . يناهفصألا بغارلا . ميركلا نآرقلا ظافلأ تادررفم ٠-

 . م۱۹۹۷ ها 1١8 قشمد . ملقلا راد ءيدوواد

 ‹ نييالملل ملعلا راد . يلع داوج . د. مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا -۷

 .ما

 ةئيهلا ‹ قيفوت دمحأ يدجم . ميدقلا يبرعلا دقنلا يف ينفلا عادبإلا موهفم -

 .م1951 «باتکلل ةيرصملا ةماعلا

 .ةرهاقلا ءةفاقثلا راد .روفصع رباج .د .يدقنلا ثارتلا ىف ةسارد ءرعشلا موهفم -۹

 .ماأ
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 .فراعملا راد .دعسلا وبأ فوؤرلا دبع «دقنلا تايرظن ءوض يف رعشلا موهفم ٠١-

 .ةرهاملا

 .ما9/1 . فراعملا راد . يسرملا ينيسحلا دمحم . يبرعلا دقنلا يف رعشلا موهفم ١-

 .ها17 141 . اط . يبودنسلا نسح قيقحت . يديحوتلا نايح يبأل . تاسباقملا ١-

 نمحرلا دبع قيقحت . رعشلا نف باتك نمض . رعشلا ةعانص نيناوق يف ةلاقم ١-
 . م1507” . ةيرصملا ةضهنلا هبتكم « ىودب

 دمحم .د ةمجرت ءسشتيد ديفيد . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يبدألا دقنلا جهانم 4

 . م۱۹1۷ رداص راد . مجن فسوي

 قيقحت . عيكو نب يلع نب نسحلا دمحم ىبأل . هنم قورسملاو قراسلل فصنملا 65

 . يزاغنب . سنويراف . سيردإ ةفيلخ رمع

 فراعملا راد: رمص دمحأ ديسلا قيقحت . يدمآلا رشب نب نسحلل < ةنزاوملا ١١1

 . م۱۹۹۲ « رصمب

 ١1 ةبيتف راد ‹ نوسح نيدلا ردب دمحأ .د قيقحت . يعفاشلا مامإلا ةعوسوم . ط١ ‹

 م1

 .يواجبلا دمحم يلع قيقحت . ينابزرملل  ءارعشلا ىلع ءاملعلا ذخآم يف حشوملا -۸

 . يبرعلا ركفلا راد

 . م٤٤۹٠ . ةيفلسلا ةعبطملا . بيطخلا نيدلا بحم حيحصت . حادقلاو رسيملا 69

 ٠ ريشبلا راد . نايلع ىفطصم .د . هدقنو رعشلا ةياور يف يمالسإ جهنم وحن .

 م۱۹۹۱ «نامع .

 يهن قيقحت « يولعلا لضفلا نب رفطملا . ضيرقلا ةرصن يف ضيرغإلا ةرضن ١-
 . م1917 قشمد . ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم « نسحلا فراع
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 ةماعلا ةئيهلا . لامك دمحم تفلأ . د . نيملسملا ةفسالفلا دنع رعشلا ةيرظن ١27

 . م٤۱۹۸ باتكلل

 .م۱۹۹۸ .ءارهزلا ةبتكم ءىضار ميكحلا دبع .د «يبرعلا دقنلا ىف ةغللا ةيرظن 1١١7

 . م۱۹۸۱ «دادغب .هط نيسح دنه .د «برعلا دنع ةيدقمنلا ةيرظنلا -4

 . م۱۹۸۳ .ةيرصملا ةضهنلا .نيمأ دمحأ .يبدألا دقنلا 0

 ركفلا راد . ظيفحلا دبع مالسلا دبع ءابطابط نباو ةبيتق نبا نيب رعشلا دقن ١١1

 .(ت. د) ىبرعلا

 . م۱۹۸۲ . مامدلا ‹ حالصإلا راد . ينموم مساق . عبارلا نرقلا يف رعشلا دقن -۷

 تايلكلا . يجافخ معنملا دبع دمحم قيقحت ءرفعج نب ةمادق ءرعشلا دقن 7

 . ما ,ةيرهزألا

 . م۸۷١١ ‹ ناطقلا ركاش دومحم .د . رعشلل نييوغللا دقن -۹

 ديسلا « نيمأ دمحأ هرشن « هيوكسمو . يديحوتلا نايح يبأل « لماوشلاو لماوهلا ٠
 . ةفاقثلا روصق ةئيه . رقص دمحأ

  1١١١لضفلا وبأ دمحم قيقحت « يناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع يضاقلل . ةطاسولا ‹
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 تابوتحملا

 يقالخألارظنلاتانيب

 ةينيدلا ةئيبلا ١-

 ةيسايسلا ةقيبلا +7

 نييوفللاةئيب -؟

 ينملا دمنلاتانيب

 ل ءارعشلا -أ

 a O O باتكلاو ءايدألا -ب

 0000 ةصصختملا تافلؤملا باحصأ نم داقنلا - ج

 537000000 ا تلاتلا لصملا

 نيهاجنالا باحصأ دنعرعشلا ةيهام

 500 نيت لاو وعلا دخ أ

 لاال باسا دنع رتل لعب: :اننأك

 ل عبارلالصملا

 هتاداورعشلاة ميظو

 A ىقالخألا فقوملا باحصأ دنع رعشلا ةفيظو 0

 N 2 ىنفلا هاجتالا باحصأ دنع رعشلا ةفيظو (ب)

۲0۹ 



 تابوتحملا

 500 دقانلا تاودأ (أ)

 يقالخألا فقوملا باحصأ دنع يبدألا صنلا ىلع مكحلا ريياعم (ب)

 ينفلا هاجتالا باحصأ دنع يبدألا صنلا ىلع مكحلا ريياعم (ج)

 كظ21ظ7171111 RR ا ا همئاخلا

 yy تحللا عجارم

۳۰ 

 هو يوووثن ووو روم اهو رقت وون ووو ووو ووو ووو ووو مو ووو و دوو و ووو وو ووو ووو ووو و وع وو هو ووو وف وو و ووووووو ووين وة عووو

 ودة ووو يلووووووو وهو و وو موي ف ةهووو وها

 ريىيحمصلا

 :7 ١

۱۹۹ 



 تارتلاو نوئملاو هفاقتلل ينطولا ساجملا تاردصإ

 توحبلاو تاساردلا مسف - نوئملاو هفامتثلا ةرادا

 تارادصاللا

 للا سلس سعد لاا

 ىر ب_ تالةليدب:'

 ةر م لا ص لازم تااصأ ٣“

 يىلايللاومايالان اساجر هس..انايند“؛

 لك ا و

 تاللا ا كا

 اط لا وا

 لمالازصس فنر خرو

 زط ا ا لا

 تیلو جرفولا را٠

 ةلوفعلاىلاة يلافعلا نم نراملا بدال ١

 رال لاا ل آ١

 هولا لاا الا ٣

 عےجولاد اأ

 نمزل 1مر اف لحباولجو-ام

 ىي وا قا ١

 لا طا

 ت اا لوا >1

 ا لا

 1١ج ١جةيييف شلالااام ال١٣

 كب ءاي كىنملم “ا
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 تفل لا

 يضوملا هه صح

 دي شر نسح

 ناد لا

 ري لا خار ي ق أ

 يضطولا ة صح

 ةبيذلا يىزاغغ

 يراوكلا ايه .د

 كلملا دبع دمهحأ.د

 رمماث ليعامسإ

 قي فر فوو عم



 هس. ى تناناكحوصصق -"

 ىي ما لا ا حر٣

 حل وح رس < جاأ

 ةلا كح قلل طاكهدلعخ: ا:

 هنا ْلاوهلعإلا يف تاسارد-١

 ملدا ل ىب لر لا۷

 نكتهلوا ژألازأاأ <-۸

 ىنفىلسا ز۹

 یال ۰

 ليت لااا آآ

 ر صا ىل ىنا لالححسلا۲

 امبيئاطيربوفق رلسلا-"

 ةراستفلاةيرعشلالاممعألا / يجان ميهاربإ - 4

 قيبطنلاوهيرظنلا نيب ةرو صلاح رسسم-"

 حلي لاال فاو لا٣

 دال لاول >رلا-۷

 هه فا قاروا-۸

 يرطمفل ىبى شلار ى لا ھلادب-۹

 هللا لكا ا

 تنل فلر و ف لادراأ وخ ١

 ةهيحرس من ارا ل١

 بايسلاراعشا يف باذعلاوءادلا ناعم - :؟

 ةا ا بح تحت سل

 ري ص قلة ص قلايىفتوصا-

 ناكلاو نأ لالا كاد

 ي لا و ا

 ناأاأامر__حلا ىدص

 يقيدصلا ميحرلا دبع

 ىو ك اواو

 كلملا دبع دم حأ.د

 ةهيفهاربنا هللا نييسسع و

 رف ص مساج

 ادا اسلا هي

 هللا لق

 نيت تحس حسلا لوك

 د يي ع يل

 تمصع صاير دمحم .د

 قي قوت نسح

 يج اا دو

 E يي يلو

 ا

 رب + مثلك .د

 يعانملا يلع / ضايفلا يلع
 يرجا هلارفاظ

 فس اا عا و

EEEاسلام  EE 

 رجح دمحأرجح.د

 ا اا

 ها ت هلا د فو

 يدادف بلادلاخ



 ار ا ل ضير ل اعيشاربإ 1

 رطثىفدذيبرك كفاح ملا

 اة حسا لا

 بحكلاا هئار يغش »>دابطص. ٠

 ةيزيلجنال ب هجرنس - رطق يفةيبرملاةفاحصلا 0١-

 هيل ريس + ١ وسمت يحتل 237

 ةلماكلاةيرر عم شلال« أل

 ىرعفعسزبشلاو..خرصتلةحاششملا- 01

 اا ا ا30

 رطقىيفذثيد كه رعس لا٦

 رطقاتثسم يىفرصتغشلإحرشلا-لا

 نير شفكلانرشلاٌةركا: جيلخلاؤلؤل -/

 حح. ل للي مىا 0

 ها اح قا ا

 ةيلاعلاةوبطصوْئناقلابدألا-١

 هنا قيبطتوىسمنئلادد شرإلاتاراهم ۲

 حلما نهم يف فينم نمحرلا دبع ةيبيرجت ٠7
 ارسسيطصبووعيورعلما- 14

OT leأ سجس  

 يملا + 7

 اجةلماكلاة ير ف شلالا« ال۷

 ءا ى الن اا

 سرونلا حيا ل

 يج لخلاحح سل ا ىفارملا

 ةيسنببجحادقرو...نايطمحوبا-الا
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 يفوزرملا جرف هللا دبع

 ليعامسإ ميهاربإ

 از ربي لم يلع

 ىراوكلا فيطللا دبع دادو

 نامثع رونلا /ةمجرت ليعامسإ ميهاربإ

 ضايفلا هللادبع ىلع

 يناث لآ فيس نب كرابم

 . 15١

 يريسمعلازيزعلا دبع

 يفوزرملا جرف هللا دب ع . د

 دي لا لف ياخ

a 333 7 

 ةداسلا ميهاربإ دمحم

 (نواعتلا سلجم لودل ةريصقلا ةصقلا ةقباسم)

 بيطخلا ماسح .د

 يىكلاملا زو م .د

 ب ر لا نک ووا

 كلا يه و هاو

 قي فوت نسسح

 ىو علا ةد ج

 هللا لام ةي كز .د

 سيمخ ةيبظ / ةمجرت يتوكسوه تيجئار

 ر صان ىريدشب

 : ار نس ح .د



 يفاوقلاو ضورملا يملع يف فيلا تلاروطت 1"
 ةا كا ف 7

 ىب يو لا ناويللا٤

 ا الر ک0

 ةريصقلاةصقلا يف ةيةيبطتةسارد عم صملا تايلجل ١

 'مظنلا هيرظنووض ىفدءارن'رهدلا طمس

 نن اكا ازا ك 7

 هيحرسمصوصلاريج لاو لظلا 0

 خر طلت اوةياورلا ٠6

 "ةريصق صصق"'ةيهباشتسبدوجو-/١

 ةسم-نعت سدئو حراس لادم!

 (۲ج)ەلماكلا ةى شلالام ءا

 قاروألانوللاا ت فلل

 ا ل ني 0

NE0 ل ا ا ا  

 (6 نا[ وله - برعای داجما) ةیرطقتایحرس ۲۷

 (ةلوملا-ةيوهلا-خيرانلا) هتالوصتو ملاعلا-4

 ..نايحرسم ناصن .ةليملاو نزحلاو حرملا لاوم -

 يعانملنوحرلاا بع حب سم يف ةارملاةروص ۹١-٠

 ,يسنرف مجرتم ,ةليفلاو نزحلاو رفلا لاو ١
 لا حرا لف نبا لاوي د3

 لايبجألاعبانت ...يرطقلا يليكشنلا نفل 4

 يطبنئلار ع لاى فف ارد

 يميعنلا ميرم .د / مليوسوبأ رونأ .د

 ا اا ر

 يسيبكلا ماهلص نب ديع

 يدنهملا سمخ نب ىلع

 يرسايلادوبع مساب

 و ق ا او

 ی و نع

 ا و ن و

 عازهلا هللا دبع هفيلخ

 ېد يلول سنوي .د
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 ديعغطععلا ءاقفقطص

 ا
 يعييبرلا ليعامسإ .د

 يح يمرلا د دمح

 يويبع وقلنا نكت

 ىفطص م مملسمإ

 يح ي مرلا د مح

 ناحرفلا دمح نسح

 يداللفبلادلااخ .د

 ىميعنل لأ ناحرملا نسح دمح
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