
 عبارلا بابلا

 لصوملا ىف ليقع ينب دهع ىف ةراضحلاو مظنلا

 يلاملا ماظنلاو هةيداصتقالا ةلاخلا  ؟

 لصوملا ىف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةايحلا "' 



 عبارلا بابلا
 لصوملا ىف ليقع ينب دهع ىف ةراضحلاو مظنلا
 مفظتنلا نم ًاءزج لصوملاب ليقع ينب ةلود ىف ةراضحلاو مظنلا لكشت

 دقو  يلبقلا عباطلاب ةيليقعلا ةيرادالا مظنلا ماس عم  ةيماسلا ةلودلل ةماعلا
 نسع تلقتسا ىتلا تاليودلا نم اهريغو « ةيليقعلا ةلودلا نا ىلا كلذ عجرب
 كلن نع لماكلا لالقتسالا وأ « ماتلا لاصفنالاب عتمتت مل « ةيماسلا ةفالخلا

 ءاج ام ناف كلذل * ةئعم ةتباث دودح ارينا كيل لت مل هناو < ةقالخلا

 وه أم ليقع ينب دهع يف لصوملا ىف ةراضحخلاو مظنلا نع « ةساردلا هذه يف

 ىضوفلا ت داس دقو امنسال « ةماع ةروصب ةيماسلا ةفالخلا نع ءاج امم ءزج الا

 ٠ اهسسمأت ذنم اهلامعاو لصوملا ىف نيلقعلا هلود رارقتمالا مدعو

 ةيماسلا ةلودلا داس يذلا يعامتجالاو يساسلا طاطحينالا نا كشال

 دقو < لصوملا ىف لقع ىنب ةلود ًاضيا لمش دق ناك « نييهيوملا يديا ىلع
 ةلودلا دانجا نيب يرصنع فالتخا لوالا : نافالتخا طاطحنالا كلذ سس نوكي

 «برعلاو « كرتلاو « مليدلا نم نوكم سناجتتم ريغ طيلخ مه نيذلا « ةيماسلا

 «ينيد فالتحا يناثلاو ٠ نينديدش ةسفانمو ةريغ نم رصانعلا هذه نيب ناك امو

 ىف ةيطافلا ةوعدلا ترشتنا امسب < ةنللا يهذم ةسماسلا ةفالخلا هش لثمن

 تابارطضالاو تاعزانملل انادم داللا هذه تحصاو م قارعلاو سراف دالب

 مصهعنديؤي  ةعسشلا نيبو  ةيساسلا ةفالخلا مهديؤت  ةئملا نيب ةرركملا

 ةلودلا ىف ةقيقحلا ةطلسلا مهل تناكو نيسطافلا ىلا اول ام نيذلا نومهيوسلا

 ٠  كاذنح هيماسلا
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 س-: ةرامالا

 ماظنلاب ؟رئأتم لصوملا ىف ليقع ينب ةلود ىف مكاحلا وا ريمالا راتحا ناك
 » ةصخسشا ةوقف م« مالسالا لف برعلا نيب دام يذلا ماظنلا كلذ « ىلقلا

 اهرود تسل يلا لم ورسشلا نيب نم تناك « ةعاحسشلاو رومالا ردت نسحو

 تاموصخلا ةرثك عم « مكحلا ىف مهرارقتساو نييليقعلا ءارمالا راشخا ىف لاعفلا

 مكللا ىف ىئارولا ماظنلا نكي ملو « اهسسسأت ذنم مهتاود تلمش ىتلا تاعزانملاو

 ناك هنكل « مهئارما ضعب ةيلونا ىف هب مهذخا مغر « ليقع ينب مايأ الوبقم

 0 ةرسالا هده دارفا نيب تاع زانلا نم ريك رزدصم

 يلوي نأ يهو « ءالبتما ةراما « لصوملا ىف ليقع ينب ةراما تناك
 اهبلع هرارقا ىلا ةفلخلا رطضير « تايالولا نم ةيالو ىلع ًارسف ءارمالا ادحا

 ٠ ؟'"اهتسايسو اهروما ريبدت هيلا ضوفيو كلذ دعب

 يلوتسي نا يلشقعلا بسسملا نب دمحم ( داؤذلا ) ءادردلا وبا نكست املف

 هرفأ « اهف لمقع ين ةلود ماقأو ,("7ىنجعزإبو ةنس نادمح ينب نمل موملا ىلع

 (داؤدلا) ءادردلا نخل نكي ع قو © اهمكح ىلعيهب ولا ريمآلا و «يساسلا ةفماخلا

 « مهتلبق خش ناك هنأل ةرامالا ىف هتوخا نم سفانم ىليقعلا بيسملا نب دمحم

 «مهسن:!ىلع اوممقنا نييلقملا نكل « لصوملاىف مكحلا اولوتي نأ لش < مهسسئدو

 ديحس(داّؤذلا) ءادردلا يبا مهريما ةافو دعب « ةرامالا ىلوتىلع مهنب عازنلا ًادبو

 ناكو 4 ةرامالاىف سسملا نب دلقملا هوخا عبط امدنع ه5 ةنس بيسملا نب

 « لضقع ينب ةملك تقفتا امنسب  رومالا ريبدت ىلع مهردقا هنكل « هتوخا رغصا

 يه و ,هلف تارامتعال « بسللا نب يلع امهوخا « نييلقعلا ةراما ىلوَس نا ىلع

 ؟؟ "7 ص ةيناطلسلا ماكحالا /يدرواملا /رظنا )1(

 58٠ ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)

 سهأ89+ ب



 نويليقعلا سقنأ دقق كلذبو «)دلقملا هلأ نم انس ريكا ناك بسلا نب الع نا
 سسللا نب دلقملا راصتاي تهت « بورح ةدع مهنبب تماقو « نيمسف ىلا

 ىف يلع ىلا بيسملا نب نيسحلا امهيخا ةدناسم مغر « بيسملا نب يلع هبخا ىلع

 ,(؟7ةرامالا ىف اكرتسشي نا ىلع ع احلطصا نا انبل ام امهنكل « عازنلا اذه

 هيبأ ةافو دعب نييلقملا ةلود ىف ةرامالا دلقملا نب شاورف ريمالا يلو الو
 2 بعصمو < نحللاو « ىلع همامعا هعزان < ها 81 ةنم ببسملا نب دلقملا

 عاطتسا شاورق نكل « مهنيبو هنب بورحلا ترثكو ء اهيلع بيسلا دالوا

 هتراما تحصأاو « مهتافو دعب « مكحلاب درفني نأو « مهماما دمصب نا

 ريمالا لاز امو « "9”تارفلا يقسو « نئادملاو « ةفوكلاو « لصوملا لمت

 © دلقلا نب ناردب ريمآلا هوخا هلع جرخ يتح « نييلبقعلا ةرامأ يلب شاورف

 نب ةكرب لماك وبا رخالا هوخا كلذ دعب هيلع جرخ امك « ةرامالا بلط ىف

 هرساو شاورف ريمالا ةميزهب تهتنا برح امهنب تسشنو « ه 541 هنم دلقملا

 دلقملا نب ةكرب لماك وبا اهدعي درفنا « ةكرب لماك يبا هيخا باحصا لش نم
 نبال ةدم لمقع ينب ةراماب

 راتخا عقو < 7 448 ةنس دلقملا نب ةكرب لماك وبا ريمالا يفون املو

 ناك و « ةرامالا يلل ىلبقعلا دلقملا نب ناردب نب شيررق ريمالا ىلع ليقع ينب

 وبا ريمالا هوخا هيف هعدوا يذلا هسبحم ىف لازي ام يلقعلا شاورق ريمالا

 ١ هال ىص ال ج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 ١8١ ص الج لماكلا / ريثالا نبا (؟)

 5١/8 ص ءارمالا ةفحت /يباصلا (؟)
 ١615 ص ؟ج نايعالا تايفو/ناكلخ نبا

 ه5 2« ٠٠ ص مج لماكلا /ريثالا نبا (5)

 35١ ص 8ج لماكلا/ريثالا نبا (5)

 ه ١901 ب



 نسي رف ريمالل نيدلبقملا راتنا ناف كلشالو « ؟١'لبق نم دلقملا نب ةكرب لماك
 ماظنلل ًارارقا ربتعي ىدلقملا نب ةكرب لماك يبا همع دمب ةرامالا يلوتل « ناردب
 مكاحلا تيبلا نم مهأفكاو لاجرلا ردقا رايتخا ىلا وعدي يذلا « ىبرعلا يلبقلا
 +« سول

 فرش مهريما لتقم دعب ةرامالا ىلع نيليقعلا نيب ماه يذلا عازنلا ناك

 تدايتلا ةسئرلا لماوعلا نم « هى 49/4 ةنس يليقعلا شيرف نب ملسم هلودلا

 مهدالب ىلع ةقجالاسلا ءالشماو < ةماع قارعلاو لصوملا ىف مهتلود لاوز ىلا

 مصهريبا لتقم دعب نوليقعلا عمتجا املف « اهلامعاو لصوملا ىف هى عروب ةنس

 نب ميهاربا هوخا اهالوتي نا ىلع اوقفنا ةرامالا ىف هفلخي نم رايشخال < ملس

 ناطللا مهفلاخ امني  ملسم هيخا ليق نم انجم ناك دقو «  يليقعلا شيررف

 نب ملسم نب, دمحم ىلا نييليقعلا ةراماب دهعو < كلذ ىف يقوجلسلا ءاشكلم

 ةرامالاب لطي سشيررق نب ملسم نب يلع ريمالا ضهن « هنيع تفولا يفو < شيررف
 مهنم قيرف لك ديؤي < ماسقا ةنالث ىلا نويليقعلا مسقتا كلذبو < همفنل

 ىتح جمهنيب بورحلا تمشنو « ةرامالا بلط ىف نيمئاقلا ثالثلا ءارمالا دحا

 نيملضقعلا نم لصوملا ىلع ءالتمالل ةصرفلا ةقجالسلل حانا امم اعيمج اوفعض

 هه عملا ةنم قارعلا نم ةئاهن ةروصب « مهتلود كلدب تلازو مهلامعا ةيقبو

 مغرم مهنلود نوؤش ةرادا ىف مالا لالقتمالاب نويليقعلا ءارمالا عتمتي مل

 , ةلذادلا مهبورحو مهتاعزانم نم اوغرف املك اهنولذس اوناك ىتلا تالواحملا

 ةسطافلاو « دادغب ىف ةماعلا نيتفالخلا نم لك ىف ةيلبقملا ةلودلا تطسترا دقلف
 ىلبقملا ريمالا ةوقل اعنا « طابترالا اذه فعضو ةوق تفلتخاو « ةرهاقلا ىف

 نيققالخلا نم لكب ةيليقعلا ةلودلا طانترا فعضا اممو « هفعض وأ مكالا

 ىلا اولام لقع ينب ءارما بلغا نأ وه « ءاوس دح ىلع م ةيسطافلاو ةيساعلا

 ١654 ص ؟ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا )١(
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 ةماعكلذ ىف مهفلاخ امن « مهربانم ىلع هيطخلا مهل اوماهاو « نيسطافلا باج

 ةفالخلا بهذبب نونيدي اوناك ثيح « مهتلود اياعر بلغاو « ليقع ينب

 ٠ ينسلا ةيسايعلا

 اهب ماقأ دقف « مهكلم ةيصاعو ةيلبقعلا ةلودلا رقم لصوملا ةنيدم تناك

 مهتل ود بسسسملا نب دمحم (داؤدلا) ءادردلا وبا سسا ذنم ليقع ينب ءارمأ عيمج

 تاعزانملاو بورحلا ةرثكو يمايملا رارقتسالا مدع نكل <« ه ١ هنم اهيف

 مهتلود ضرمتو « لصوملل نييليقعلا مكح ةرتف تداس ىتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا

 ةنيدم كر ىلا « ليقع ينب ءارما مظعم رطضا « ةيجراخلا تامجهلا نم ريثكل

 « مهتماهال زكارم « مهذوفنل ةعضانخلا ىرخالا ندملا ضمب ذاختاو < لصوملا

 ىلتي ىتح ةتفؤم ةروصب « اهريغو « رانالاو « تيركتو « نسلاو « ةحرلاك

 ٠ ةناث اهيلا ةدوعلاو مهتمصاع ىلع نيدّعملا ةازغلا دص مهل

# 1# 

 سه: ءارسمألا باون

 ةرادا مسهيلا نودهمي « مهلامعا ىف مهل اباون « ليقع ىنب ءارما ذخنا

 ملوى مهئابرقا وأ ءارمالا ةصاخ نم باونلا ءالؤه بلغا ناكو < لامعالا هذه

 عاسنالا نع الضف « اهمكح ةلمط ماتلا رارقتمالا ةليقملا ةلودلا دهشت مل

 ةريثكلا تاوزغلاو بورحلا ءارج نم « اهاقفار نيذلا نيعيرسلا شامكنالاو

 «صقني وا ًاريثك دادزي دق باونلا ءالؤه ددع ناف كلذل « اهل تضرمت يتلا
 ءارمالا صرح ىلا دوعي كلذ ببسو « ذوفن يأب اوعتمتي مل مهناف كلذ عمو

 دقلو « اهلامعا ىفو مهتلود رقم ىف ةطتلاب راثكسالا ىلع مهسفنا نييلقعلا

 © تمه نم لك ىف « لبقع ينب نم نيلقتسملا هبش مهباون ءالولاب مهل ناد

 مهنال « ةيليقملا بسنلا ةطبار ًاميمج مهطيرن ثيح « ةناع ةئيدحو « تيركتو
 ٠ قارعلا ىف نييلقعلا دج ربكالا دلقملا ىلا ًاعسج نومتني

 سه #96 ب



 نغ الصف اهريغو دادشب ىف ءارفسلاب هبشا باوث ليقع ينب ءارمال ناك

 نب دلقلا يلقملا ريمالل ناك دقلف « مهل تعضخ ىتلا لامعالا ممج ىف مهباون

 تاون هل ناك امك نينهيوبلا مايأ 7'2دادغب ىف باث « لصوملا بحاص « بيسملا
 نب هقاديع نسحلا ابا مهنم ركذلاب صخت « هل تعضخ ىتلا داليلا يف نورخآ

 لكقح ىلع بئانلا اذه لمع دقو « تارفلا يقس يف هان « هيورهش نب مهاربا

 ريمآلا هبا ةملون' ىلع لمعلاو < الأ ةنس هنافو دنع سسلا نب دلقملا نئازخ

 « ديدللا نب دارق < هحاص كلذ ىف هدعاس « لمقع ينب ةراما ىلع شاورف

 ٠ ؟'7ةيدنسلا بحاص

 «ةرامالا ىف رمالا هل رقتسا لل هناف < ىلقعلا دلقملا نب شاورق ريمالا اما
 دنقلا نب ناردب هوخا مهنم « هلامعا عسج ىف باونلا نم ددع هل حبصا

 بئان هل ناك امك ٠ يدركلا ؟”ناورم نبا نم نيبصن ذخا يذلا « يلبقعلا
 بئانلا اذه ىلع ضبقلا لواح دق ىهيوبلا ةلودلا لالج ناكو < ؟؟”ةيدنسلا ىف

 يلا دهعو < يلبقعلا شاورف ريمالا عم هتقالع تعاس امدنع <« ه ع9 هنس

 اذه ىلع ضيقلاب - كاذنا دادغب ىف كارنالا مدقم  يىكرتلا يريسابلا

 ٠ نكمتي مل هنكل بئانلا

 هل ناكف (ه4ال4488 ةهنم) يليقعلا شيرق نب ملم ةلودلا فرش اما

 ىف باون هل راص امك م ؟"”ديررب بحاصو <« ضاقو « لاو ةيرق لك ىف

 « رانالاو « تبهك 7 يف وحلملا نالمرا بلا ناطللا هل اهعطقا ىتلا ملافألا

 5/7 ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا )١(
 181١ ١817 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا

 51/8 2< 2١0١ ص ءارمالا ةفحت /يباصلا (؟)
 ؟1557 ص ال ج لماكلا /ريثالا نب» (؟)
 105 409 ص ؟ دلجم نونلخ نبا خيرات /نودلشخ نبا (5)
 "١١ ص ١؟ ج ةياهنلاو ةيادبلا /ريثك نبا (6)

 هاه



 ىف هل تعصخ يتلا لامعالا نم اهريغو < خيراوبلاو « نسلاو < ىبرخو

 ٠ ماشلاو قارعلا
 مهضمب ناك ناو «ريمالا» بقل مهتلود ىف ليقع ينب ماكح عيمج لمعتسا

 ةملك « ريمالا » ظفلو « شيرف نب ملم ريمالا ةصاخو «كلملاب» ىمسن دف

 ءانبا ىلع تقلطا امك ٠ مدقلا ذنم مهئانباو رئاشعلا ءاسؤر ىلع قلطت ةبرع

 نيدعصلا ىلع لمعتست ةملكلا هذه تلاز امو ةيمالسالا لودلا ىف ءافلخلاو كولملا
 ٠ يركسملاو يندملا

 نيململا ىدل ةبوغرم « ةبانلا وا  نيمعتلا ةصاخو  ةيالولا نكت مل
 مدع ببسب « ةيلقعلا ةرامالاو « ةيماعلا ةلودلا ىف صخالابو « هماع ةروصب

 لوسرلا ناكو « باونلا وا ةالولا ءالؤه لاثا لزع ةعرسو امهف رارقتسالا

 نوكنو « ةرامالا ىلع نوصرحتم» : لاق ذا « اهنع سانلاب باها دق (ص)

 ةمش نب ةريفملا لاقو « « ةبطافلا تسبو « ةعضرملا تمعفف « ةمادنو ةرسح

 عفدو « ءايلوالا عفرل اهبحا « ثالثل اهرجهاو < ثالثل ةرامالا بحا ه اهبف

 < لزملا ةوقو < ديرملا ةعورل « اههركأو « ءاشالا صاخرتساو « ءادعالا

 عم املاج تنك : اًضيا كلذ ىف ىضاقلا ةمريش نبا لاقو « « ودعلا ةنامشو

 « لسا بكوم ىف دايز نبا ىلوم قراط هب رمف « ءاضقلا يلي نا لبق ىبا

 :١7 لاقو ءادعصلا سفنت يبا هآر املف « ةرصبلا ىلاو وهو

 عشقت بيرق نع فيص بئاحس اهناك بحت تناك ناو اهارأ
 #*#00خ

 -: ةرازولا

 ذنم ةيمالسالا ةلودلا ىف ةفيظوك تثدحتسا « ةلصا ةيبرع ةملك ةرازولا

 دقو « ةلودلا ىف ريمالا وا ةفلخلا دمي ىناثلا فظوملا وه ريزولاو « اهئوشن

 وهو مالسلا هيلع ىموم لوق ىف « ميركلا نآرقلا ىف ريزو ةملك ركذ ءاج

 )١( ص ١ج ديرفلا دقعلا هبر دبع نيا 515 318



 نم اريزو يل لسصجاو + ٠60.6٠ محرلا نمحرلا هللا مس » هبر بطاخي

 كحسسن يك + يرما نا هكرشاو + يرزا هب ددشا + يخا نوراه + يلها

 57 ا + ريصب انب تنك كنا + اريثك

 اوفتكا مهنا ذا « يومالا رصعلا ىف ةرازولاو ريزولا ةفلظو رولت ملو

 رصعلا ىف امأ < بناكلا ديمحلادبع مهلواو < ريزولا لامعاب موقي ةفيلخلل بناكب

 ريبدت ىف ىربك ةيبها اهلو ةيمسر ريزولا ةفيظو تحبصا دقف « ىسابعلا
 ٠ مهل ءارزو سرفلا اوذختاو « ساسلا ينب ةلود مايق ذنم « رومالا

 ةرازو اماف « ذفن" ةرازوو « ضيوفت ةرازو : نيعون ىلع ةرازولاو

 هملا ضوفي نم < ريمالا وأ « ةفيلخلا وأ مامالا رزوتسي نا ىهف « ضيوفتلا
 فسلا ىتباتك نيب « عمجن ىهو « هداهتجاي اهدفنتو « هيارب رومالا ريبدت

 اهيف رظنلا نال لقأ اهطورشو < فعضا اهمكحف « ذيفنتلا ةرازو امأ « ملقلاو

 نيب طيسو اهيف ريزولاو « ريمالا وأ < مامالا وا ةفيلخلا ىأر ىلع روصقم

 هب رمأ ام ةفلخلا نع ىدؤي. « ميلاقالا ىف ةالولاو ةيعرلا نيبو ةفيلخلا

 ٠ "”ريبك نيترازولا نيتاه نيب قرفلاو « ركذ ام هنع ذفنيو
 ءافلخلا رمأ فمض نا دعب « رومالاب اودّتماو « ءارزولا رما يوفق دقو

 بصنملا اذه ىلع سانلا سفاتتو < لوالا رصعلل هلاثلا ةماعلا روصعلا ىف

 ةرثك سفانتلا اذه بحاص دقو + ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوا ذنم م اريك

 مل ىتح م ءارزولل ليدشاو ريضتلا كلذب رثكو م ىواشرلا راشتاو « سدلا

 :؟9ريثكلا كلذ ىف ءارعششلا لاقو  فاغسالا دح رمالا

 هط ةروس/ميركلا نآرقلا )١(

 58  ؟١ ص ةيناطلسلا ماكحالا /يدرواملا رظنا (؟)
 1554-١59 ؛ 98 ص اج برالا ةياهن /يريونلا

 1١0/8 ١69 ص ةيمالسالا مظنلا/نسح ميهاربا نسح (؟)

 - ا



 ةعاس دعب لزعي مث ىلهي ةعاقرلا نم ”لميال ريزو

 ةعافشلاب لموت نم دعو لام ةهنم ”لجمت نم ىندبو

 ةعاضب مهرفوأ موقلا ىظحأف هيلا اوراس اشرلا لها اذا

 ءارمالاو < نييسايعلا ءافلخلاب ةوسا « مهل ءارزو ليقع ىنب ءارما ذختا

 تناك « نيلبقعلا دنع ةرازولا نا كش الو « مهلبق نم لصوملا ىف نيسادمحلا

 ةرطسملا هدبو « ىقبهق ١ مكاحلا وه ليقعلا ريمالا نأ ثمح- < دفن" ةرازو

 دلقللا نب شاورق ريمالا ءارزو نمو « هتلود ىف رومالا عسمج ىلع ةرشابملا

 ةلودلا فسسناحصا نم هوبا ناك < ىبرغملا ىلع نب نيسحلا مساقلا يبا « ىلبقعلا

 مساقلا وبا هنبا هل دلوو « اهب لابعالا يلوو < رصم ىلا هنع بهذ « ىنادمحلا

 ةيئاشنالا ةباتكلا ةداجاو « هملع ةرازش, مساقلا وبا فرع دقو « كانه أشنو
 لبق نم هدلاو لتق املف « رصم ىف هرمأ ةيادب ىف مسقي ناكو « ةبباسخلاو

 جرفللا نب ناسح ىدل ماقاو « ماشلا ىلا لحر < ىمطافلا هلا رمأب مكاحلا
 ةنس يناحللا نبا اهيلاو ىدل قشمدب ماقأ مث « نيطسلفب ىئاطلا حارجلا نب

 ريزو « كلمل رخفب لصتا ثيح < قارملا ىلا اهنم لحر مث م ىلا

 نع ءهدمباو « نييولعلاب هلامتال كلملارخف هنم باتراف م ىماسلا هقابرداقلا

 ريمأ ىلبقعلا دلقملا نب شاورق ريمالا كلذ دعي مماقلا وبا دصقف « دادغب

 «ىليقملا شاورف ريمالا عم فلتخا نا ثبل ام هنكل < هترازو هدلقف « لصوملا

 مساقلا وبأ داعف « هلسم ىلخا مث' « هلاوما رداصو 4« ه6 ةنم هيلع ضيقف

 ديؤم هريزو دعب ةرازولا ىهيوملا ةلودلا فرش ناطلسلا هالو ثمح دادشب ىلا

 نب دمحا رسصن وبا ةلودلارصن ريمالل كلذ دعب مماقلا وبا رزو مث « كللملا
 , ؟ا)ركب رايد حاص ىدركلا ناورم

 255 ص ممالا براجت ليذ/عاجمش وبآ )١(
 هه١ ص 5 دلجم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا

 - ا16ا/



 » رهف ني نامملس مساقلا وبا ؟ اعيبا ليقملا سشاورف ريمالا ءارزو نمو

 مث « ىباصلا قحسا ىبا ىدي نيب هتادح ىف بنكي ناكو « لصوملا لماع

 مساقلا وبأ ءاسأف « اهتاياجج « دلقملا هيبا دعي لصوملا ةراما يلو ىذلا ىلبقعلا

 شاورق ريمالا كلذب ملع املو « مهرداصو لصوملا لهأ ةلماعم رهف نب ناميلس
 زحع املف « لصوملا لها نم اهرداص ىتلا لاومالاب هلاطو + هسح لبقعلا

 ,٠ 2؟١)ءلق اهمفد نع

 نيذلا نيب نم « لصوملا لها نم وهو « ريهج نب ةلودلارخف ناكو

 نكل « دلقملا ىنبب نم نيبلقعلا ةمدخب لمتا ذا « لمقع ىنب ةمدخ ىف اولخد

 لصوملا كر ىلا رطخضاو م ىلقعلا ناردي نب سيرف ريمالا عم تءاس هتفالع

 «سادرم نب حلاص نبا كلامنا وبا ةلودلا زعم هذختا ثيح < بلح ىلا اهجوتم

 ناورم نبأ هرزوتسأ ثسح نيفرافاس ىلا ساد رم نأ قراف 0 + هل اريذو

 ةفملخلا هدلق ثمح ةيسايعلا ةفالخلا ةرضاح دادشب دصق اهدمبو < كانه ىدركلا

 ىماصعلا ةفلخلا هلزع ىتح هده هنرازو ىف ريهج نبأ ةلودلا رخف رمتساو

 ٠ ؟؟)3ى عال# ةنس هاب ىدتقملا

 « هقدم نبا زعلا وبا هل رزو دقف شيرق نب ملسم ةلودلا فرش امأ

 نيبو هنيب هلمحجل « صمح بحاص بعالم نب فلخ ىلا ملسم هلمرا مث

 ارصاحم ىلقعلا ملسم ريمالا ناك امدنع « ىقوجلسللا شتت ةلودلا جات ناطلنا

 جرخ ىتح « سصمح ىف أمسقم زعلا وبا لاز امو « ى 496 ةنس دمأ ىف

 ه6؟ ص 5 دلحم نودلخ نبأ خيرات /نودلخ نبأ )١(

 هال5 ب هال" ص 5 دلجم نودلخ نبا خيرات /نودلخ نبا (؟)
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 همركاو « ليقعلا ريمالا هلع علخ كلذل « املا راصخلا نم ملم ربمالا

 « هلامعأ ضعب زعلا ىبأ ىلع ركنا ملم نكل « اهلك ماشلا ظفح هلا ررفو
 ,١2)هفن بيطو ملسم هقلطا ىتح هلقعم ىف امايا زملا وبا ماقاو < هلقتعاف

#4 #20 

 -: شا

 اشيج اهلك ةلبقلا تناك لب « مئاد مظننم سشبيج ةيلمقعلا ةلودلل نكي مل

 ريثك ىفو « كلذ ىلبقملا ريمالا مهنم بلط ام اذا برحلل نوجرخي « ادونجو

 ةسيبرعلا لئابقلا نم ادونج < بورخحلا دنع مهشويج تلمش ناحالا نم

 ىنب ةلودل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلعو « مهئاول تحن توضنا ىتلا ةيدركلاو

 نم اشيج دعأ بيسملا نب دلقملاك مهئارما ضعب ناف « ىماظن سيج ليقع
 قازرالا مهل قلطت « لجر فالآ ةئالث هدادعت غلي م مهريغو داركالاو مليدلا

 شمحلا اذه زهجيروو < ؟'”كارتالا ناملفلا نم ددع هيدل ناك امك م ايرهش

 هيسشا تاعامج < هفوفص نيب مضيو < بورحلا تفو داتعلاو ةحيلمالاب

 «مهموصخ سفن ىف تابارطضالاو لقالقلا ةراثا اهلمع « نيمئادفلا وأ تاباصعلاب

 ممن « هئادعا اومجاهيل البل ةباحصا نم اددع لمري ام اريك دلقملا ناكو

 ٠ ؟9هلا اودومي

 « مهل ةرواجملا دالبلا ماكح عم « نييليقملا ءارمالا تافالع رئوت امدنعو

 6 رومالا حصص و 8 مكاحلا ريالا ةشسأ ىللع نيلقعلا ءارمالا دمسأ مجرخي وأ

 برعلا ءاسؤرو « ليقع ىنب هوجو ىعدتسي « ىليقعلا ريمالا ناف « برحلاب رذنت

 )١( ص مهالا براحت ليذ/عاجش سبأ 1١6 ١١

 ٠٠٠ ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)
 585  ؟85 ص ممالا براجت ليذ/عاجسش وبا (6)

 1١81١ ١8:5 ص ال ج لماكأا /ريثالا نبا
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 هندامق ىلقملا ريهالا ىلوَي « ًاشج اودعملو 3 رمالاب مهرواشمل « هل نيلاوملا

 ىاقاو 3

 نأ رخآلا ةبراحمل مهئامعز دحا زهجتي امدنع « برعلا ةداع نم ناك

 دقو « ةتغابم رمالا ىف نوكي نلو « برحلاب ةرذنم « امهنبب لسرلا ريست
 ثدح امك « ناحالا ضعب ىف نيعزانملا نيب حلصلا ىلا تالمارملا هذه ىدؤت

 يلع هيوخا نيبو ىلقملا دلقملا ريمالا نيب بشنت نأ تداك ىتلا برحخلا ىف

 لبق « حلملا ىلا اسم لسرلا لدابتي م موقلا ءاهجو مهيلع راشا ذا « نسحلاو

 يف نييلبقعلا شويج بحاصتو ٠ ؟؟”ى هاب ةنس كلذ مهل متف < لاتقلا ءدب
 تاحوتفلا نأ ش كلذ ىف مهنأش « مهتيثامو < مهعاتمو مهلها « مهبورح

 , ؟ىلوالا ةمالسمالا

 ريمالا وهف « تاوزغلاو بورخلا عيسج ىف < شوبجلا هذه دئاق امأ
 < برحلا ىف هعم ةكرتشملا لئابقلا ءاسؤر < كلذ ىف هدعاسي « مكاحلا ىلبقعلا

 ريمالا دعب ةداقلا ءالؤه ىمسيو « هتيبق نم نيبراحملا ةدايق مهنم لك ىلوتف
 ريمالا عم كرتشا نمم ناكو « (اندنع ةيماعلاب دجملا وأ ديقعلا ىأ) ءادقعلاب

 نبا ةرصتل « هثومحب ةفوكلا ادصاق رام نيح  ىدجه# ةنم قيقملا شاورق

 نم لك  هجافخ ىنب نم اهئافلحو نيمهيوللا دض ةلحخلا بحاص يدسمالا ديرزم

 ةرهمج يف 2 نعم ىنبا عفارو بيرغو < ديدللا نب دارقو < نيسحلا نب عفار

 نيزهجم « لجر فالآ ةعبس غلب دق اذه ىليقعلا شيلا ددع ناكو « ليقع ىنب
 تلح ةدراطملاو ةزراململاب ةكرمعملا تادب الو + ةحلمالاو تاقضحنملاو ددعلاب

 ١/1 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا

 ٠٠١9© ٠٠١5 ص ممالا براجت ليذ/عاجش وبا (؟)
 2١1١7 ص ءارمالا ةفحت /يباصلا "639

 تب



 مهتحلساو مهلاوما تدخاو لجر فلا وحن مهنم رساو « نيملقعلاب ةميزهلا

 1 (17 قباودو

 < صقش وأ مهبدرح ىف نويلمقعلا اهزهجي ىلا شومملا ددع دادزب دقو

 ىف نيبراحملا ددع غلب دقلف « اهب كارتشالا داري ىتلا برحلا فورظ بسح

 ها ةبراحمل « الثم ه41/ ةنس ىليقعلا شاورف ريمالا هدعا ىذلا شما

 < نيبراحملا نم 2؟)افلا رشع ةئالث ءاهز <« نيسصن بحاص « دنقملا نب ناردب

 اذه -سفن ىف ةجافخ ىنب ازغ نيح هشج ىف نيلئاقملا لاجرلا ددع غلب املا

 ٠ ؟'لزاقم فلا ىف ةجافخ تناك امشي <« فالا ةرشع ىلاوح ماعلا

 اهتيا.ّل < مهتدم لود ةنيصحلا راوسالا ءاني نويلقعلا ءارمالا متها امك

 «نيملةعلاب تقلع ىتلا مثازهلل ناك دقلو « مهئادعا نم اهملع نيرريغملا موجه نم

 ثسح« راوسالا هذه لثم ءانب ىف ريك رثا « تارفلا يقسو رامالا ىف هصاخو

 شاورف ريمالا دش امك « اهلها ةدعاسب الا ةنيدم لوح ًاروس اوماقا

 تاوحه نم اهتامحل اسارح هباوبأ ىلع نيعو « ةبدنملا لوح اروس « ليقعلا

 . 52ه 441 ةنم لئاوا ىف اهلا اوفحز نيذلا نييراعلا

 ةصقر تعسناو « ىليقعلا شيررق' نب ملم: ةلودلا فرش رمأ مظع الو

 لاوش رهش ىف اهروس ءانب ةداعا ىف عرشو « لصوملا نارمس, متها « هتلود

 , 2” رهشا ةتسادعب هترامع نم غرفو ٠ ه الل ةنس

 ضارغالا ىف « ةيررهنلا نفسلا « لصوملا ىف ليقع ىنب ءارما مدختسا امك

 5065 580١ ص ءارمالا ةفحت /يباصلا )10(

 ؟؟ ص ال ج لماكلا / ريثالا نبا (؟)

 ؟:؟"31 ص ال ج لماكلا /سثالا نبا (؟)

 5553 ص ال ج لماكلا /سثالا نبا (5)
 ه١ صم ج لساكلا/ريثالا نبا (5)

 0١؟ ص ؟ج نايعالل تايفو /ناكلخ نبا ()

 امس اوله



  ةلجد رهن ىلع ةلطملا ةرامالا راد نم نفسلا هذه نوك ري اوناكف م ةببرحلا

 نيح ثدح امك ( دادنب هاجتا) ىف مهب ريستف مهموصخ اهرصاحي امدنع
 كرداو م« ةرامالا راد اورصاحو « ه١٠٠4 هنس لموملا ىلع ةقجالالا ىلوتسا

 دق ناك ةنفس ىف بره كلذل « مهب هل ةقاط ال هنأ « ىليقعلا شاورق ريمالا
 هعم لمحو « ةلجد رهن ىلع ةعقاولا هراد نم اهب لزنو « ضرغلا ادهل اهدعأ

 ىبونج نسلا ىلا لصوو « هباحصا نم رفن عم هفنب اجنو « هلاوما نم ريثكلا
 ج ثني ماقاو « لصوملا

 #*ن#00خ

 دمتما ىتلا ةمالسمالا تايالولا ىف ةرادالا تناك دقف < لوقلا ىراصتو

 ىلع ريب « ةسامعلا ةفالخلا نع اهمكحب اولقتساو « ءارمالاو ةالولا ضعب اهب

 ةفالخلا ةرضاح ىف العلا ةطلسلا هضرفت ام كانه نكن ملو « مظنلا طسبا
 ىلع لدأ سلو « جارخلا نم نيعم غلبم مفد ىوس « نيلهالا ىلع ةيساسلا
 ماظنلا نم « ةلقتسملا حلاهالاو ندملا نؤش ىف « ةيزكرملا ةموكحلا لخدت مدع

 ىلا ةصاخلا اهنؤشب ةنيدم لك موقت تناك ثمح ©« سراف ىف اعشم ناك ىذلا

 ءةلودلل نيعملا جارخلا مفدت نا ىلع « ديرت امك بئارضلا ىبحتو « ةريبك هحرد

 عرشت نيح « ملاقالا ىف ءارمالا ريتست < دادغب ىف ةيزكرملا ةموكحلا تناكو

 ميلافالا وا ندملا كلن نيب فالخل بشي نيحو « ةديدج بئارض ضرف ىف

 «نيفظوملا رابكو ةاقلا نين ىلع ةيزكرملا ةموكحلا لخدن رصتقاو « ةرواجتملا

 ٠ ؟9ءاكحلاو

 ؟141:9 4١" ص الج لماكلا /ريثالا نبا )١(
 ١١14 ص لودلا رصتخم خيرات /يربعلا نبا

 ص قرحشلا ىف ةيمالسالا ةراضملا خيرات /رورس نيدلا لايم ديبحم (؟)

5 8 
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 يلاملا ماظنلاو ةيداصتتقالا ةلاحلا  ؟

 نا كلذ « نيملسملا خيرأت ىف ىربك ةيمها يداصتقالا عضولل ناك
 نم ريثك روذج نع ماثللا طيسن « الثم ٍبئارضلا ىف ةلودلا ةساس ةسارد
 « ةلعامسالا ةكرحلاو ةيمطافلا ةوعدلاك « ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاك رحلا

 عضولا ىف ةخسارلا اهلوصا ىفختل ىنيد سالب ترتسن ىتلا تاك رحلا كلت
 ٠ كاذنأ نييدرتملا ىعامتجالاو ىداصتقالا

 رولطتلا ىلا ريك دحل هياقم روطتو ىعامتجالا لتكتلا دوعي دقو

 قئالعلا ريغتو < ىداصتقالا نياتلا دوجو نا امك < عمتجملا ىف ىداصتقالا

 ىف ثدح امك « يعامتجا مداصت ىلا نايحالا نم ريثك ىف يدؤي. ةيعامتجالا
 ةيرركف تاكرحو تاهاحتا روهظ ىلا اغيا ىدؤي.و « ةطمارقلاو جنزلا ةرو

 ةيداصتقالا تاروطتلا ترئا دقو « اهريغو افصلا ناوخا ةكرحك ىرخأ
 ًاساكمتا دهزلا رعشو عيلخلا رعشلا لثم ذا « ةيركفلا ةكرحلا ىف ةماع ةرومب

 ىدص رعشلاب بكتلل ناك امك < ةيداصتقالا عاضوالاو تاروطتلل احضاو

 هيف امب ىفارغجلا بدالل ناف كش الو « ىدام عمتجم ىف ةيدام ةعزنل زراب

 عاضوالل فصوو م« دالبلا تالصاحو تاجوتملو « قرطلل فصو نم
 ةراحتلا اصوصخو م ىداصتقالا روطتلاب ةقشو ةلص م ةيركفلاو ةعامتجالا

 لدابت ىفو م ةديعبلا دالملا ىف مالسالا رسشن ىف ريك رود اهل ناك ىتلا
 ٠ ؟'7تاراضحلا جزم ىفو لب « ءارآلاو راكفالا

 ىذلا ىسايسلا بارطضالاب « ليقع ىنب ةلودل ىداصتقالا عضولا رأت

 « ةعبطلا ةومفو طحقلا تاجوم نع الُعف < ىهيوملا رصعلا ىف قارعلا داس

 دالبلا هذه ىلع  اهريغو جولثلا رئاكتو « حايرلا دادتشاو راطمالا ةلق نم

 )١( ةعدقملا  يداصتقالا قارعلا/زيزعلادبع يرودلا ٠
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 ىامورمب ةنس راعسالا تعفترا دقف كلذلو « ةرجهلل سماخلاو عبارلا نيئرقلا ىف
 نا زمخلا داكو «!رانيد نيعست ةطنملا نم دحاولا ركلا ةممق تغلب ىتح

 هايم تلق امك « ةيلاتلا ةنسلا يف اريثك تصقن دقف ةلجد هام امأ + 7'2مدعب
 «ه١41 ةئس قارعلا ىف طحقلا ةدش نم لاخلا غلبو « ناكم لك ىف '"”رابآلا

 ةجرد ىلا ه49إ/ ةنم درملا دتشاو ٠ (؟9ىدلكلا لك١ ىلا سانلا رطضا نا

 « ةلجد رهن تافاح ىف رهشا ةدع هاملا تدمج ذا < اهلثم سانلا دهعي. مل

 لوزن لف هئاذ تقولا ىفو < ةكرحلاو لمعلا نع سانلا نم ريثكلا عنماو

 ةنس ىفو ٠ 'ليلقلا الا داوسلا ضرا ىف دحا عرزي مل ىتح « راطمالا

 ريثكلا تفلتأاو تملتا# « ليقع ىْنل ىهو « نيسمنب ءادوس حير تبه ه

 مهبهنو نيرايعلا ثبعل ناك دقف كلذل ةفاضالابو « ؟*!اهتكاسمو اهراجشا نم

 7 دالللا ىف ىراحتلا طاشنلا ىلع ءىسم رئا + '0هعود ةهنم ةصاخو داللا

 ٠ ةعانملاو ةعارزلل ةسسللاب لاخلا كلذكو

 داسفلاو < نييلقملا ةلود مايأ رارقتسالا مدعو ةيسايسلا فورظنلل ناك

 ىلع ريبك رثا < نيهيوبلا ةلود مايأ ىبهذملاو ىرصنعلا فالتخالاو ىرادالا

 ىلع سانلا فول « ةعانصلاو ةراجتلا ةكرح فاقياو « ماعلا دالملا داصتقا
 مع ذا « قارملا داوس ىف ىعاطقالا ماظنلا راشتنا نع الضف < لاملا نم مهدبام

 ضرالا هده ةعارز ةيلؤسم هيلع عقت ىذلا حالفلا ةمه تفعضو « داسفلا

 ٠ ؟"اهتيمنتو اهحالصاو

 )١( ص الج مظتنملا/يزوجلا نبا 57
 ه١ ص الع مظتنملا /يزوجلا نسا (؟)

 "50 ص ؟ج نانجلا ةآره/يعفايلا ()
 "50 ص 48ج مظتنملا /يزوجلا نسبا (*5)

 الا/ ص هج قباسلا ربصمللا (6)
 ؟١ ص 8 ج قباسلا ردصملا (57)

 ؟/417 58١ ص.ةيمالبسالا .ممالا خيرات. /يرضخلا ديحم 10

 ب564 -



 « اهل ىعبط رما ىراجتلاو ىجاتنالا. نيليقعلا ةلؤد داضتقا فعض نا

 هذه لثم دمتعت ذا « ىركسعلا عباطلا تاذ تارامالاو لودلا عيمج نأش كلذ

 بورسحلا ءارج نم اهيلع لمحت ىتلا ةريثكلا مئانغلا ىلع اهدراوم ىف لودلا
 ىركممعلا عباظلا تاذ.لودلا ءميمج ةايح.ةزيم ىه ىتلا ةريثكلا تاوزغلاو

 ٠ كلذ قفاري ىذلا بللاو بهنلا نع الضف « ىبرحلا

 د ام ذم

 سه: ةسصعارزلا

 ةرفوو هضرا ةيوعخل كلذ < ةعارزلا راطمالا نيب نم. قارعلا دعي

 تفلتخلا دقف « اهتلف وا اهراطما ةرثكو < هضرا ةعمط فالتخال ارظنو « ههام

 لمشي ىذلاو « قارعلا نم ىلامسكلا مسقلاف « اهي ةعارزلاو يرلا قرط اهعم

 « ةلجد رهن قرش ةعقاولا لامعالا نم اهالاو امو ةنارفلا ةريزحخلاو لصوملا

 ىف ةيعارزلا لمصاحملا تضرعت ام اريك و « ةعارزلا ىف راطمالا ىلع دمتعي

 ىف ةيعارزلا ىضارالا جاتنا فمض ىتح « راطمالا ةلق ةجتت فلتلل لصوملاب
 زاومهالل ةسنلاب لاخلا ناك اذكو 4 ه 47+ ةنس لصوملا ىحاون نم ريتك

 ..؟١)0لعماوو

 قازعلا لامش يف ( ةروعا: وأ رؤعان اهدرفمو ) ريعاونلا تمدختسا دقو

 نآلا ىتح مدختت ريعاوللا هذه تلاز الو « راطمالا نع الضف يرلل ةطساولا

 ةلجد رهن يلاعا ىفو « ةناع ةثيدحو تيه ىف ةصاخو « تارفلا ىلاعا ىف

 ظ | ٠ تيرركن ةئيدم لامش

 ثيح اليل عمست « ةرثاؤم ةيفطاع تاوصاو ةفيظل ةكرح ريعاونلا هذهلو

 "7 ص /م ج مظتنملا/يزوجلا نبا )١(

 اا بر



 صفح وبا ؟1) هني.« اهقحو يف ءارعشلا ىنغت دقو « اهنم الا ةميبطلا ًادهت
 5+ لئاقلا حاضو نبأ

 انافا تف أ كحل ةضور ىف لسشس فولمطي بالود هلل

 اناحل الا عجرتو اهبيحنب  .اهوجش مئامحلا هيف تحراط دق

 اناي نيمع لأي و يىكي 0 دهعبب قوطي فند هنأكف

 انافحا هعالضا تحتفتت هعمد نع هق رط ىراجسم تفاض

 -: لئاقلا يقفوملا مهنمو

 رئاز ىلا وك شي امي اهتوص نم سصحن ةروعان

 رخآ ىلع ىكي مهلوا اودقغأف اوقتلي نا اوعنم دف

 ه.: ريخآ لاقو

 اهعومد يتلقم ترجاو ىحاوت اهحاوش تفعاض اده ةروعانو

 اهعولض ديتئوكشلاو فعلا وم تدغ دهو نب امم تفعض دكهو

 هيضارا مظعم تناكف 6 قارعلا نم طسوالا مسقلاو ىبونملا مسقلا امأ
 ةقاطذلاءذهىف راطمالا لقتثمح حيمسلا وأ ةطيسبلا ةعفارلا تالآلا ةطساوب ىورن
 ٠ اقلطم ةعارزلا ىف اهملع دامتعالا نكمي الو « ةريك ةجردل

 تابارطضالا ةرثك نكل « ةيعارزلا هناريخ ةرفوب لصوملا ملفا زين“ دقو

 هدراوم هلق 7 منلاب رثآ اهل ناك نيلقعلا مايا ميلقالا اده اهل صض رمت ىتلا

 نم هيلع نولصحي امب اريثك نومتهي ةلودلا هذه ءارما لعج امم < ةسئرلا

 5/17 ص ١ج برالا ةياهن /يريونلا )١(
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 ذا م ريعشلاو ٌةطنللا ىهف لصوملا ميلفا ىف ةيعارزلا ثالصاحلا مها اما :٠ طف 8-0 ف 00 /
 داولا ضعبو نسللا ىلا ةفاضالاب « كانه ناكسلا ةشعم ىف ةيساسالا داوملا ربتعن

 رافمأ عافرا ناف كلش الو « ةماع ةروعب ةصالاسالا هلودلا ىف بعشلا هماعو

 ضافخلاو ةشيملا ءالغ ىلع لملد ةرتفلا كلن ىف ةرمثسم ةروصب حمقلا
 4 ؟؟ )هاوس

 ةسسيئر فانصا ةسمخ ىهف ةيمالسالا ةلودلا ىف ىضارالا عاونا امأ
 (؟!_: ىه ةماع ةروعب

 ىضارا ىهو « ناطللا وا ةفلخلا كالما ىهو : ةناطللا عاضلا 1

 اكلم كلز دعب ترتعاو 6 نوململا اهنخا ىلا نين زسلاو نيساماسلا كولملا

 ٠ ةلودلل

 ىفظومو ءارمالل ءافلخلا اهعطفا ىتلا ىضارالا ىهو : تاعاطقالا  '٠؟

 عاطقالا رم دوو « اهعفد نع ةلودلا تزجع نا دعب مهنانارم لدي رامكلا ةلودلا

 تعزو ذا < ةماه ةيركسع ةرتفب ىرجهلا عبارلا نرقلا لالخ قارعلا ىف

 مكملا ىضوفو ةنيزخلا سالفا ةجيتن عساو قاطن ىلع دنخلا ىلع ىضارالا
 ٠ هدافقو نسب وملل ىرادالا

 نع جهتتا « اهباحصال صاخو فرص كلم ىهو : كالا ىضارأ

 ءارعشلا ةقبطل ءارمألاو ءافلخلا م ةمهلا وأ « ءارسشلا وأ ةيارولا قيرط

 لالخ ترشتنا ىلا ةرداصملاب هداهم تباك كالمالا هذه نكل « مهريعو نييانفلاو

 تاياشولا ةرثك وأ ةنيزخلا سالف ةلاح ىف ةصاخ و « ىرحهلا عبارلا نرقلا

 ٠ كاذنأ تدام ىتلا ةيماسلا تامومحلاو

 ؟؟١ ص ؟ ج ةيمالسالا ةراضخلا/زتم مدآ )١(
 57  ؟09 ص يداصتقالا قارعلا /زيزعلادبع يرودلا (؟)

 هال



 مهكالما نم صاخشا اهفقوي ىتلا ىضارالا ىهو : فقولا ىضارا 4

 ٠ هتاذ ضرغلل ةموكحلا اهفقوت .وا « نيجاتحملاو ءارقفلا ةدعاسمل ةصاخلا

 ىضاراو ؟ امعارز ةلغتم ريغلا ىضارالا ىه و. عاسملا ضرا  ه

 قارعأا لامش ىف ةصاخو ميدلاو ىعرلل ًالاص لوالا مقلا نوكيو « روبلا
 عيل قحيو « ةلجد رهن قرش لامعالا نم اهالاو امو ةريزملاو لصوملاك

 راو ملا ىضارا اما « طرش وأ دق نود اهيف لوجتلاو ىعرلا ةقطنملا ناكس

 ٠ تاعقنتسملاو راوهالا ثيح قارعلا بونج رثكتف
 رثآ قارعلا ىف ءارمالا ةراما دهع ىف ىرلا ماظنو تاونقلا لامهال ناكو

 ةعساولا ىضارالا هذهل نيكالملا معآ امأ « دالبلا ىف ةعارزلا روهدت ىلع ريك
 نم نيطالسلاو < نيفظوملا رابكو .ءارمالاو ءافلخلا مهف < اهفانصا فالتخا ىلع

 ةيلمع ىلا عجريف ةصاخلا كالفالا هذه عاسنا ببس امأ « ةقجالسلاو نييهيوبلا
 ةيامح نع راغملا كالملا زجع نا دعب « ةرتفلا هذه ىف ترهظ يتلا ءاحلالا

 ىف ةالولاو ءارمالاو ءافلخلا ءامساب اهلبجسن ىلا اورطضاو مهكالما ةراداو

 ٠ تاياملاو بئارسغلا ةرثك نم مهل اهتيامح ضرغل ةلودلا نيواود

#* #0 3# 

 : ةعانصلا

 اهدما لوطو .ةراضحلا مبومر وه امنا « راممالا ىف ةعاملا خوسر نا

 دئاوسلاو < ناريعلل دئاوع اهلك هذه نا وهو + رهاظ كلذ ىف سسلاو م اهش

 «لابجالا ىف خسرنو كلذ ةغلص مكحتستف « دمالا لوطو راركتلا ةرثكب خسرت

 اهف ترمتسا ىتلا راصمالا ناق كلذلو « اهعزن رسع ةغصلا تمكحتسا اذاو

 تسسلأ عئانصلا هذه نم رام اهيف تبقب « صقنو اهئارمع عجارت امل « ةراضحلا

 ٠ ؟7١نإرمعلا ةثيدخلا راصمالا نم اهريغ ىف

 «نمزلل اهتجص كتلاط ىتلا ةميدقلا.رامعمالا نم لصوملا ةنيدم تناك الو

 555 ص-ةمدقملا /نودلخ نبا )١(
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 ىتلا ةمالسالا دوهعلا ةليط .مئاد ىمايس زكرمو نارمعو ةراضح تاذ تناكو

 اهناعونصم ضب تافاخمب تظفتحا اهنا ديالف « مهدمبو « لمقع ينب مكح تقبسس
 عباط ناك ىذلا رارقتسالا مدعو ىماسلا بارطضالا مغر « نييليقعلا دهع ىف

 ىتلا تاعانصلا ضعبل دادتا مهدهع ىف ةعانصلا نوكت نا دبالو « مهتلود

 ينب ةلودل ةماعلا ةابيحلا يناوج لمش ىذلا ماعلا دوك رلا مغر « مهتقسس

 نأل كلذ « غئانصلا اهنم تصقتنا « بارخلا تبراق اذا راصمالا نا كال
 رصملاناوحا تفعض اذاف « اهيلع بلطلا رثك و « اهيلا جتحا اذا دجتسن عئانصلا

 وأب ورحلل ةحبتن  هكام ةلقو.« هئارمع صاقتناب « مرهلاب.ذخاو « تيرطضاو
 ىلع راصتقالا ىف سانلامجرو«فرتلاع رصملاكلذي ف صقانت_ضرملا وا .طحفلا

 ةعانصلا فعضت ىرورضلا ىلع ناسنالا راصتقابو ٠ :ةاحلل ؟'”ىرورفغلا

 ٠ ةماع ةروصب

 كلذو « حضاولا اهمدقتو جسنلا ةعانص < ةقجالسلا رصع دافأ دقو
 ةفقججالسلا ىلع نومناريالا هدافا ام « لوالا « نيفلتحم نيران ريثأتل ةحشن
 تاناوحلاو رويطلاو تانايثلل ممرلا ةقد ىف ىلحتت ىتلا ةينيصلا بملاسالا نم

 عورفلامادخت سا ىف « ةيفالسا بيلاسا نم ةريزحلا ىف رهدزا امم يناثلاو

 ٠ 2"”ةيناماسلا ةيفرخزلا تاعوضوملا نم الدب-ةطرشالاو ةينابنلا
 ةمهالمالا دوهعلا ةلط نارمعو ةراضح تاذ لصوملا ةنيدم تناك املو

 « تاعانملا ضعب اهترهشب تظفتحا دقف كلذل نييلقملا مكح تقبس ىتلا

 «ةضفلاو بهذلاب ةنيزملا ةلزنملا ةيندمملا فحتلا ةعانص ىف ماه زكرم اهل حصاو

 لصوملا ةيردمل حصصاو < بهثلاب ةمعطملا .قراخحزلا ةفدب اهناحتشم تزيمن دقو

 5١3 ص.ةيناريالا نونفلا /نسح.دمحم يكز (؟)

 - ا



 رئاس ىف نداعملا ةعاص روطت ىف رثالا ربكا ىقوحلسللا رصعلا ىف ةعانصنا
 قشءدو بلحو ةرهاقلا ىلا نوريثك عانص اهنم لحر ثيح « ةيمالسالا راطقالا
 دب دج يف بولماب فدتلا ةعاضصل كانه ةديدج سرادم ةييسماو « دادغبو

 ,(300نإدملا اذه ىف لصوملا ةيردم سلاسأب رثأتلا هف رهظي

 لقت دق ةيدعملا فحتلا ةعانص ىف لصوملا زارط نوكي نا حجرملا نمو

 ىناريالا زارطلا نيب قرفلا نال كلذ < ناريا نع ةعانصلا هده بلاسأ صعب

 امهنب زساللا ناو « حضاو ريغ لازيال < ةعانملا هذه ىف ىلصوملا زارطلاو
. 1 

 ءا"اريسي ريغ رما

 < شاشلا » : ب فورمعملا ىنطقلا جسسللا هعانمب لصوملا ترهتشا

 ىلا شاشلا ةعاص ترشتا دقو < رامضصملا اذه ىف ةعماو ةرهش اهل تحصاو

 تاجوسسللا نم عون اضيا لصوملاب منصي ناك امك « نيلسوم ه مسأب برغلا
 لمعتسيو سيالملا هم عنصت ططخم جيسنت نع ةراع وهو « حرسملا » ىعدي

 نيكاكسلاو زخلا ةعاص ىف اشيا لصوملا لها غبت امك ء طبللا ةعاص ىف

 #4 (؟7باعنلا 3 لسالملا 3

 « ةلجد رهن ىلع موقت بوبحلل ةريبك نحاطم لصوملا ىف تدجو دقو
 < اريكعو « ةناعو « ةئيدحلاو « تيركن ىف اهيا نحاطملا هذه تدجو امك

 © لصوملا ةيدم ىف دوجوملا وه نحاطملا هذه رهشا نكل م دادنب ىف كلذكو

 ىلا لصوملا نم لقنت مث « ريعشلاو ةطنخلا « نحاطملا هذهب نحطي ناكو

 ٠ قارملا
*-'( 1# 

 )١( ص برعلا دنع ريوصتلا /اشاب روميت 5١١

 ؟؟ ص ةيناريالا نونفلا /نسح دمحم يكز
 ل 11415 ص ةيناريالا نونفلا /نسح دمحم يكز (؟) 516

 )( ص يداصتقالا قارعلا /زيزعلادبع يرودلا 8١ < 91١ 2 ٠١5

 س-اأال» ب



 اناه ايراجتت ازكرم اهلمج ىف ىربك ةيمهأ ىفارغملا لصوملا عقومل ناك
 « بونجلاو لامشلا نيبو « برغلاو قرشلا نيب تالصاوملا قرط ىقتلم ىهف

 نم ةراجتلا قرط ىقتلت اهيفف « ةيراجتلا لفاوقلا هلع ربعت رسج كلدب ىهو
 باب « لصصوملا ريتو < قارعلا بونجو ةئمرا نمو « ماشلاو ناجيرذ'
 دوز لصوملا تاكو « ناجبرذا قيرط سأرو < ناسارخ حاتفمو م قارعنا
 (7١ةيداصتقالا ةقئاضلا تاقوا يف بوبحلاب قارعلا

 ةلودلا مايأ اهطاشن لق دق لصوملا ىف ةراجتلا نوكن نا هيف كش الاممو
 ةاململا بارطضال ارظن « لبق نم نيسادمحلا مايأ هلع تناك امع ةلبقعلا

 «ةللخادلا تانرطضالاو نتفلا دامخاب اهثارما لاغشناو « هل ودلا هذهل ةماملا

 ناك دقو 2لاهتعارز ترخأتو « ةهكاف ملاعلا دالب لقأ لصوملا تراص ىتح

 نوفاطصي اهلها ناك ىتلا ىداولاو « لصوملا ةئيدمل ةرواجملا ءاحالا ةرثكل

 ىراجتزك رم ةنيدملا هذه لمج ىف ريك رثآ « اهيناشم ىف نوتشيو لصوملا ىف
 ٠ روصعلا فلتخسم ىف ؟") ملاعلا ىف ريدا

 نم اهفرعت ىتلا دوصعلا عيسمج ىف ىندالا قرسشلا ناك دقف مومعلا ىلعو

 «ةعسطلا هب يضقت ىذلا ادملا كلذ « لمعلا مسقت ادم نع ادج ادب هخسي ران

 « راقتحالا ةرظن ةراحتلا ىلا رظنت تناك ةقاعملا ةبرحخلا بوعشلا نا ظحالملاو

 نم ارهظم هيبالسالا ةراجتلا تحبصا ثيح < يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح
 لك بوجت مهلفاوفو نيململا نفم تحصاو « هقرو مالسالا همظع رهاظم

 تحبصاو ةيملاعلا ةراجتلا ىف لوالا ناكملا مهتراحت تذخاو « دالملاو راحبلا

 4١ ص يداصتقالال قارعلا/زيزملادبع يرودلا )١(

 4١ ص ال دلجم ١ ج رموس ةلجه (؟)
 21١١ ١5 ص يكباتالا دهعلا ىف لموملا/ديعسس يجمهويدلا (؟)

 هاالا -



 عئاضبلل رصعلا كلذ ىف ةيملاعلا راعسالا ناررقت ناتثلا امه دادغبو ةيردنكمالا

 , ؟'7لئالا ىلع ةملامكلا

 اهقاوسا نأ « ىف "هه ةنم لصوملا راز يذلا لفوح نبا ركذ دقو

 « ةئاللاو « ناثثالا « قاوسالا نم سنج لكل اهيف ناكو « ةعساو تناك
 ةئاملا قاوسالا هذه نم قوس لك ىف تساوحلا ددع لصي. دقو « ةعبرالاو

 ظ 9٠( دئازو توناح

 ميلاقإلاو نادلبلا ىلا ةفلتخملا لمصاحملا نم ريثكلا ردصت لصوملا تناكو

 ؛؟ قامسلاو « نملاو « موحشلاو « لعلاو « ريعشلاو « ةطنخلاك « اهل ةرواجملا

 تناكف « ةتارفلا ةريزيلا اما « باشتلاو « نيكاكلاو م لاطسالاو م ديدحلاو

 «بصقلاو < نامرلاو  زؤللا « راجنم نم ردمي امنبب « ةلصالا لئخلا ردصت

 ٠9 تيزلاو نوباصلا ةقرلا نم ردصي املك

 تادراو نم ءزج يهف « لصوملا ميلقا ىلا درتت تناك ىتلا تادراولا اما

 تاجوسلاو م« ناريا نم داحسلاو طسبلا : اهمهاو ةماع ةروصب قارعلا

 ن+ جايدلاو < دنهلا نم ريفاقعلاو لباوتلاو < رهنلا ءارو ام دالب نم ةيريرحلا

 ضعبو « ماشلا دالب نم نوتيزلا تيزو ةينطقلاو ةيريرملا تاجوسنملاو نيملا
 ٠ ؟؟”رصم نم ةيفوصلاو ةينطقلا تاجوسمملا

 ةريثك ىهف قارعلاب ةراحتلا ىف لمعت تناك يتلا سسياقملاو لياكملا اما

 1 الطر رشع ةمخ كوكملاو « ةراكلاو < زفقلاو « كوكملاو « دملا : اهنمو

 ١5١ ص ىداضتقالا.قارعلا /زيزملادبع يرودلا (؟)
 ١50 ص ميساقتلا نسحا/يمسدقملا (؟)

 ١7١ , 1176 4 ١5/8 نم يداصتقالا قارعلا /يرودلا (4)

 سها -



 مهلاطراو « اهعبر زيفقلاو« الطر (؟4) لداعتف ةراكلا اماو « هعبر دملاو
 3 (١)هنلطر نونالثو هنتس هرادقمو « يدادغب مهفرفو « هي دادغب

 الا « تاجاحلا راعسا نع رداصملا ىف تامولعملا ضعي دوج و نم معرلابو
 ىف دنضفت اهنكل «ء ادج ةدجج ةرومب راعسالاب ملس لمع ىلع دعاسن ال اهنا

 نسم ةئثف لك بيص: ةفرعمو « ةشثيمملا ىوتسم ةساردل طيسب ساسا نيوكن
 ٠ ؟؟0دالملا هده تاريخ نم سانا

 « جراخلا نم عئاغبلا داريتسا ىف ةريبك هبوعص قارعلا لها قالي مل

 دادغيو لصوملا ةصاخو « مهتغبق ىف قرطلاو داللا نم ريثك عوفول كلذو
 لضفب ةعانصلا تاماخو رجاتلاب مهفاوسا ديوزن مهل رسبت امك < ةرصبلاو

 بكارملا تناك ثمح « لقنلا ةكرح امهملع ترثك نيذللا تارفلاو هلجد يرهن

 نوتيزلا تيزو « ةينيمرا نم دراولا ءانبلا بشخب ةلمحم تارفلا رهن ىف ريست
 دادغب ىلا عئاضبلاب ةلمحملا بكارملا ةلجد رهن ىف ريس“ تناك امك « ماشلا نم

 يتلا نفسلا ددع ةرجهلل عبارلا نرقلا لئاوا ىف يصحأ دقو < لصولاب ةرام

 مظمم نأ حج رملا نمو * ؟؟0نل] نييثالم“ تغلف < دادشب ىف ةراحتلاو سانلا لقنت

 ٠ ةلجد رهن ىف دادغيو لصوملا نيب ريس تناك نفسللا هذه

 #* 2 # 

 -: ( دوفنلا ) ةيراحتلاو ةيلاملا تالماعملا

 ةفرعم لبق ةضياقملاب يرجت سانلا نيب ءارشلاو عسلا تالماعم تناك دقل
 نيف رطلا قافت اب متي يذلا ينبعلا ءارشلاو عسلا ينمت ةضياقملاو ع دوقنلا

 ىلع ةلمعلا تحبصا دق « دوقنلا سانلا مدختسا نأ دع اما « ىرتشملاو عئابلا

 8*١ ١5150 ص ميساقتلا نسسحا /يسدقملا )١(

 5١98 "8*5 ص يداصتقالا قارملا/يرودلا (؟)
 ٠١5 ص قرعشلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا /رورس نيدلا لامج دمحم (؟)

 - ااا



 رشتنا مث « نييطنزببلا ةلمع وهو « بهذلا نم برضيو رانيدلا : امه نيعون

 رمشتنا مس < سرفلا ةلمع وهو « ةْغفلا نم برضيوو مهردلاو « ماشلا دالب ىلا

 سي اما ٠ 0'2نيتلمعلا نيناهب لماعتلا رقأ مالسالا ءاج الو « قارعلا ىلا

 تب « مالسمالا لبق مهذوفنل ًاساسم عضخ هنألف ةيسرافلا ةلمعلاب قارعلا لماعت

 ٠ "7 يصهذلا رانيدلاب امهتلمع تحبصاف نيطنزيلل ماشلاو رصم تعضخ

 عباطب سانلا نيب امهب لماعتلا مهردلاو رانيدلا ىلع متخلا يهف ةكسلا اما
 م- هردلاو راندلا لع اهش برص هيولقم تاملك وأ روع هش شق لب دج

 ىلا لقن مث « كلذل ةذذنملا ةديدخلا يهو « عباطلل آمسا ناك ةكملا ظفلو
 كلذ ىلع مايقلا ىلا لقن مث « مهردلاو رانيدلا ىلع ةلئاملا شوقنلا يهو « اهرئا

 ىف اهيلع ًاملع راصق « هفضطولا يهو « هطورشو ةياحاحس ءافصسا ىف رظنلاو

 دنع دوقنلا نم صلانلا زيتي اهب ذا « ةيرورض ةفلظو يهو « لودلا فرع

 نيززاوملاو « ريداقملا ىف ةكسلا افلتخم مهردلاو رانيدلا ناو « سانلا نيب لماعتا

 ٠ ؟'9لامعالا رئاسو راصمالاو قافآلاب

 اهعم اودخاو 6 هسرافلاو هيت زملا دوقنلاب نولماعتي برعلا لط دوو

 برم ىنح كلذك رهالا لاز امو <« مهردلاو رانيدلا يهو ةسنجالا اهءامسا

 ,'2 يعاب ةنس كلذ ناكو « نيواودلاو ةلمعلا

 يءالسالا مهردلاو « ماهرد أولاق امبرو < هب رمم ةمراف ةملك مهردلاو

 6« ةيسحت» و رايد فص مهردلاو < قتاود هتم وهو « هضفلا نم بو ,معملل مس

 ١١١ ص ؟ج يلوالا ةنسلا/رموس ةلجم )1(

 ؟ا/7 الو ص ؟ج ةيمالسالا ةراضحلا/نزتم (5)
 ١٠؟ ص تايمنلا ملعو ةيبرغلا ذوفنلا /ساستنايلمركلا (*)

 505 ب 105" ص نادلبلا حوتف /يرذالبلا (5)

 - 1974 ب



 « لمقث رخآلاو فيفخ اهضمب « نزولا ةفلتخم ةلهاللا ىف مهاردلا تناكو
 وه باطخلا نب رمع نا اولاقو « يواتم دحاو مهرد امهنم جرخاو اعمجف

 . ؟'7كلذ لمف نم لوا

 نم يلو هادا ايد وذ دقن : اهانعمو < ةصور ةملك وهف رانيدلا اما
 ندعم يأ نم دوقنلا ىنعمب ىنمب مهدنع رام ادلا مسأ دروو «< مهدنع ةسماحتلا دوقتلا

 ١٠ ف ) ةيدعم فالاتخاب رائيدلا رع فماتخا دقو < ناك رشه وح وأ

 نزولاب ائاحاو « ددعلاب اهش لماعتلاو « همولعمو هتاث نازوا دوقنلا هدهلو

 ىلع يوتحت « برعلا راد ٠ ىمست' برضلل ةصاخ رود اهلو < هلوهسلل

 0 29 دا فلا]و مهردلا سس لكل « مامالا » ىمسي تبا نبعم راع

 توس لكشف ي رحهلا عبارلا نرقلا 7 تذدخعا دقف © ؛9 فيس امأ

 نم دوقنلا ىلا لودلا ةجاح نعو « ةهج نم ةراجتلا تارورض نع تأشن هلام

 فراملا هده لوصا امأ « ومنلا روط ىف لازال تناكو ٠ ىرخالا ةهجلا

 : امه نيردصم ىلا عج رش

 ١ ةذباهخلا نومسيو « نامتالاو ةفريصلاب نولغتشي اوذخا راجت ٠

 لويف ىلا مهتالماعم اوعسو مث دوقتلا فرصب نولقتش ةقراص ب” 7
 ٠ دوقنللا فلستو مئادولا

 «ةدحوم نكي مل ةيمالسالا ةلودلا ءاحنا ىف تالماعملا نا ودي كلذ نم

 ءاهيلع برعلا ءالمشسا لبق ةيئيطنزيبلا ةلودلل تعضخ ىتلا ةيمالسالا داللا يفف

 سراف دالب ىف اما م ةسهدلا ريتاتدلا لامعتسا عاش « رصمو ماشلا دالك

 ؟* ص ةيب رعلا دوقنلا/يلمركلا )١(
 518  "؟»ه ص ةيبرعلا دوقنلا/يلمركلا (؟)

 5؟90  ؟؟؟ ص يداصتقالا قارعلا/يرودلا (5)

 ١909 ص قباسلا رفصملا (5)

 - ا!اله



 ذنم ةهذلا ةلمعلا تذخلا دقو « ةضفلا مهاردلا ةيراخلا اهتلمعف < قارعلاو
 تلخد ىتح « ةيمالسالا ةلودلا قرش ىف رسشتنت « ةرجهلل عبارلا نرقلا هيادب
 ةيمالسالا دالبلا تلظ كلذ عمو « ريئاندلاب ةموكحلا باسح راصو « دادغب
 ٠ ؟7١ةضفلاب لماعت ةقرعشلا

 « تاراماد لود ةدع ىلا تمقناو ةساسلا ةلودلا رمآ فعض امدنعو

 ىلسع مهءامسا اوشقني نأب اهماكحو ميلاقالا هذه ءا رمأل نوساسلا ءاغلخلا نذا
 مهتلود ىف دوا ىلع مهعامسا ليقع ينب ءارما شقنف < 2"'مهئامسا عم ةكسلا
 تامحالص نم اهبرضو دوقنلا تناك نا دعب « نييساعلا ءافلخلا ءامسا بناج ىلا

 نسم اهيلع ءامسالا شقت ناكو « ةصالسالا: ةلودلا لحارم عيمج ىف ءافلخلا

 ةددنا نيتطلسلا نيب اوعمج نيذلا نيدشارلا رصع ىف ةصاخو مهناحالص

 ينبىلاةطلسلا تلقتنا نأ امو « مهجهن ىلع ةيما ينب ءافلخ راس امك م ةنمزلاو
 لودلانم ددعىلا ةكلمملاتمسقناو ةملكلا تقرتفاىتح اهيف مهمدق خسرو ساسلا

 ىف ءارمالاو ةالولا ءالؤه دتسا الو « ةفصض ةماع ةطبار اهعمجت تارامالاو

 ٠ ؟"”ءافلخلا ءامسا عم دوقنلا ىلع مهئامسا مضوب ساعلا ونب مهل نذأ مهميلاقا

 ليقع ينب ءارمأ لوأ بيسملا نب دمحم ( داّؤذلا ) ءادردلا وبا ناك
 « هلودلا ماسح مث هلودلا نائم ريمآلا مث < دوقللا ىلع. مهعامسا اوشقن نيدلا

 ةلسمع ىلبقعلا ةلودلا حانج ريمالا كس نيبيصت ىفو « ةلودلا دمتعم مث
 نب ملاسم لمولملا ريما نا : '*97نودلخ نبا ركذو < 2؟7همسا اهيلع شقن

 هعاطاو نارحو بلح ىلع ىلوتما امدنع ةكسلا ىلع همسا شقن يلقعلا شيرف

 ه ه 4/4 ةنم كلذ ناكو ءاهرلا يحاص

 ١؟:؟ ص ةيبرعلا دوقنلا/يلمركلا (*)

 ١؟؟:ص ةيبرعلا دوقنلا /يلمركلا (*)
 ١ ؟3/ "١15 ص قباسلا ربيصملا (:5)
 هالآ؟  هالا ص ٌُج هخيرأت (6)

 - 4آ 5+ -



 ةلاخ ةفسأا دوقنلا يرض ىلع ارح مل ليقع ين ءارما.:نه ادحا نكل |:

 ةفملخلاب ةصاخ تناك ةطللا هذهنا. ىلع دكؤي امم  يساسلا ةفملخلا مسا نم

 ىلا نييلبقعلا ءارما ليم ىلع لبلد يهو « هروما تعادن امهم هسفن يساعلا

 اوناكام مْعر « مهربانم ىلع مهل ةبطخلا.ةماقا. ىلع مهصرحو ةماع ةروصب نييماسلا

 ءارمالا ءالؤه هيف عمطي, ام لك ناك و < مهلامعا ىف لالقتما نم هب نوعتمتي

 ٠ ةفيلخلا مسا بناج ىلا ةكسلا ىلع مهئامسا شقن

 امهو « ليقع ينب ءارما ضعب ىلا ناعجرت نيتكوكسم نع ناب يلي اميفو
 :21”يناطيربلا فختحلا ىف دوقنلا ليلد ىف ناروصم

 وام1هجيع ه1 01ةدغ ©هاسك اذص اطعم 82!اقط ةكانقسمم (1) 31 ,١70

 1آمد0ه5 16177 7. 21 - 22 ما. 1 45. 46. 7,

- 95# 



 مو55 ةئس < ه4 ةنس دلقملا ةلودلا ماسح )١(
 ةضن

32 

 ؟م30 ةننسم  لصوم لا

 هللا الا هلا ال 059, كمه

 هل كيرش ال هدحو

 ةلودلا ءاهب كنملا

 ةلودلا ماسح

 ناسح وبا

 (ةاودهتم اصصع»م) ةنس لنصوملاب مه ٠٠٠٠٠ ئص هللا مسي

 ةمشاثو نينامثو ( ؟ ) عبس

 (0انا©) رمالا هللا ىلا نونمؤملا

 تك رعم. ةععه

 هللا لوسر فمحم

 ملمس و هيلع هلاأ ىلص

 للأب رداقلا
 هللاد رداقلا

 ةلودلا حانج
 نيسحلا ودأ

6 

 ةاومماس خلا هللا لوسر دمحم 21.1. لقا, 1' 1, 79[ 4

 ؟/9 ةئنيس لصوملا ه6 64 بمثلثاو نيئمثو عسن ةئيس لصوملاب

 1مجصدوغلمد ةق دد (45)

 (0ناعد ةكمهنم 11ءهدمصلج 1856ععق)

 قلق. 1. 0, 7.7

 - االف -



 م١٠٠8 ةئس 2« هاثؤا ةنس شاورق ةلودلا دمتعمه (5)
 همضف

 2ع

 زكاذدأ 0 طقعاتجع 128266

 هللا الا هلا ال
 0ث. ثنعو هل كيرش ال هىنحو

 ةلودلا دمتعم

 زيزعلا وبا
 0رتلظ 0. ٠.... رسكلاب مهردلا اذه برض هننا [ مسي ]

 0نأانسع ةاانستعت 3

 َك
 عن. 8ةمعو هللا لوسر دمحم

 ملسو ةيلع هللا ىلص
 هقأب رداقلا

 ةلونلا ءاهب كلملا
 نق

 اكةصلمد

 - ا!القث



 « ةيزخلاو تاقدصلاو جارخلا يهف < ةمالسالا ةلودلل ةتباثلا دراوملا اما

 امك «ةفالخلا نع تلقتما يتلا تارامالاو تايرالولل ةيسنلاب ناك لاخلا كلذكو
 نييلقعلا ةلود ةصاخو < لودلا هذهل ةماهلا دراوملا نم بورحلا مئانغ تناك

 ٠ بورحلا هذه ةرثكب اهدهع زيمن يتلا لصوملاب

 ةعانصلاو ةعارزلا نم ةريفو لمقع ينب ةلود دراوم نكن مل « مومعلا ىلعو

 عجريرو < ةيساملا ةفالخلا ىف ةدئاسلا مظنلا سفنل عضخت اهنا عم « ةراجتلاو

 نكت مل امك < يسايسلا دارقتسالاب ةلودلا هذه عتمت مدع ىلا كلذ ىف ببسلا
 يتلا ميراسملا ضعب ءانثتساب < اهسفن لماوعلل بندا ةلودلا هذه تافورصم

 راوساةصاخ-و « ندملا ضعمب ىلع راوسالاو < تارائملاو « رودلا ءانك م اهب اوماق

 ةلودلا تناك امك م نآلا ىتح ةلئام اهراثآ تلاز ام ىتلاو « رامنالاو لصوملا

 شومملا زيهجتب قلعتي ام ةصاخو « تاوزغلاو بورحلا ىلع اريثك قفن ةيلقعلا

 ضعب ىف مهتابترمو نيلئاقملا لاجرلا قازرا نع الضف < ةحلسالاو داتعلاب

 نييزذلا رئاشملا ءاسؤر ىلا ىطس ىتلا لاومالا كلن اهيلا ًاناغم « نامحالا

 ظ ٠ هذه مهبورح ىف مهمم نوك رتشي
 اهدي ناك ىتلا ةلئاطلا لاومالا « اضيا ليقع ينب تافورصم نمو

 لصوملا ىف مهلالقتسا لباقم « ةقجالسلا مهدمب نمو نييهيوبلا ىلا مهؤارما

 اهنودؤي نولقعلا ءارمالا ناك ىنلا لاومالا نع الصف « لامعالا نم اهالاو امو

 ٠ اهب اودبتسا ىتلا مهلامعا نع ًاتامض ةيساسعلا ةفالخلا ىلا

 ه- امه+ <



 لصوملا ىف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةايحلا ؟

 عم تجزتما ةددعتمو ةفلتخم ماوقا نم ًاطيلخ يماصلا عمتجملا ناك

 اذهعجريو « ةيمالسالا ةراضحخلا جاتنا ىلع ةيوم تلمعو < ترهاصتو اهضعب

 لامش نم تدتما يتلا ةسالسالا تاحوتفلا دهع ىلا عمتجملا رصانع ىف عوتتلا

 ًاددست ةيمالمالا ةلودلا ميلاقا رثكا قارعلا ناكو « نيصلا دودح ىتح ايقيرفا

 رصانع نيب ديدشلا فالتخالا اذه نا « هفف كشال اممو « هتاكم رصانع ىف

 نمأ ىلع ةممسحخلا راطخالاو بعانملا نم ريثكلا لكشي لاز امو لكش ناكسلا

 * هرارقتماو رطقلا اذه

 : لصوملا ىف ناكسلا رصانع

 اهتلخد ىتلا ناكسلا .رصانع نم ةددعتم تاجومل لصوملا ةنيدم تضرعت

 ءاقتلا ةقطنم لصوملا نال كلذ « ليوط نمز ذنم ةمكاح اهتنكس وا « ةحتاف

 نسم برعلا نيب يرصنعلا لوحتلا ةقطنم ىف اهعوفو نع الضف « ماه يراجت
 « كرتلاو سرفلا مهئارو نمو « ةيقرشلا ةهجلا نم داركالاو « ةيبرغلا ةهجلا

 لب « اهيف ليقع ينب ةلود مكح مايا لصوملا ىف عمتجملا نوكي نا ةبارغ الو

 ٠ ماوقالا هذه نم آطيلخ ةيمالسالا اهروصع عيمج يفو
 لت برسصعلا - 1

 «ةملمقعلا ةلودلا دهع ىف لصوملا ةنيدم ىلع بلاغلا رصنعلا برعلا لكشي

 ء اذه انموي ىتح ىلوالا ةيمالمالا حوتفلا ةكرح ذنم روصعلا عيمج يفو لب

 لئابقلل ةمئاد ناطتما قطانم بلحو ةريزجلا ةقطنمو لصوملا ةنيدم تناك دقو

 « برمعلا ةريزج نم ةيساسو ةيداصتقا فورظل اهيلا تحزن يتلا ةيبرملا

 ينب ةلود تماق الو « مهريغو ريم ينبو نيسادرملاو نيملقعلاو نيينادمحلاك

 ًارصنعو « مهاياعر نم اهمظعم وأ لئابقلا هذه عيمج .تحبصا لصوللا ىف ليقع
 يف لئابقلا هذه نيب ةيليقلا هعزنلا تبسسن ام اريثك و « مهعمتجم رصانع نم ًاماه
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 كثسمىتلا ةبرعلا لئامقلا نم ناسم ونب ناكف « ةقطنملا هذهب تابارطضالا ةرالا

 اوثاع نيدذلا ريمن ونب كلذك و « ةرجهلل عبارلا نرقلا يف ةقطنملا هذهل ابارطضا

 ةبرقم ىلع اوماقا نيدذلا بلغ“ ونبو « لصوملا ىلا اورشتنا مث « نارح برك

 ٠ ؟١)لصوملا ةئيدم نم

 ةلودلا دهع ىف مهماسقنال ةقطنملا هذه ىف برعلا نأث فعض دقلو

 « رضحو ودب, ىلا مهماسقنا نع الضف « مهنيب ةيلبقلا ةعزنلا روهظو « ةيليقعلا
 هذمهل ةكرتشملا طباورلا ىلع ضقت مل ةيمصعلا كلتو ماسقنالا كلذ نا ريغ

 نال « ناحالا ضعي ىف اهفانضا تعاطتسا ناو ةئئاهن ةروصب ةيبرعلا لئابقلا

 امأ « ةهباشتم ديلاقتو تاداعو ةكرتنم ةفاقث اهضمس اهطبرن ةبرعلا لئاقلا هذه
 .2"”ةححطسو ةليثض يهف ةلبقلا وا نطوملا فالتحا نع ةجتانلا قراوفلا

 فالخب « يومالا دهملا ىف نطاوملا قوقح لكي نومتمتي برعلا ناك
 وش ماقا ىتح كلذ ىلع لاخلا لظو « مهتلماعم نويومالا ءاما نيذلا مجاعالا

 نم برمعلا اوربتعا مهنال مهرما ءيداب ىف برعلا اولمهاف « مهتلود ساصلا
 «هلودلا نّوش عيمج يف مهوك رشا لب « مهيلا سرفلا اوبرقو « ةيما يب راصنا

 « ةيساصلا ةلودلا ىلع مهترطمسو سرفلا ذوغن دايدزا ىلا ىدا يذلا رمالا

 ذوفنلا لالحتا ىلع يموق لمث در « لصوملا ىف ةيليقعلا ةلودلا ماق ناكو

 ؛ ةيمالسالا ةلودلا ىف مليدلاو كارئالاك ةيبنجالا رصانملا نأش ولعو « يبرعلا

 «ةقطنملا ىف ةيبرعلا لئابقلا عيمجو ليقع ينبل يموقلا بصعتلا ةدش نم غلبو
 *دحاو شج ىف مليدلاو دارك الاوكارنالا عمبورحلا ىف كارتشالا تضفر نا

 : كارتالا - ب

 يذلا يساسلا هقلاب مصتعملا ةفلخلا دهع ذنم قارعلا ىف كارنالا ددع رثك

 ١7 ص يداصتقالا قارعلا /زيزعلادبع يرودلا -

 ١ا/ ص قباسلا ربصملا (؟5)

 - املا ب



 مهم ديزملا بلطف ثسب ذا « ه 784 ةنس نومألا هخا دمب ةفالخلا هيلا تلآ

 نيعسم ءاهز هدهع ىف عهددع غلب ىتح مهنم رثكتساو « رهنلا ءارو ام دالب نم

 مهذوفن لزي ملو « برحلاو ةماسلا لاجم ىف ًاماه ازكرم مهل لعجو « فنا

 ىتح كلذ ىلع اولاز امو « بارطضاو قلق ردصم اوحبصا ىتح دايدزا ىف

 نم ريك ىف اورشتا دف كارتالا ناكو « ها# ةنم دادغب نويهيوبلا لخد
 ذئم اوراصو « لصوملا ىلا دادغب نم مهنم ريثك رام مث' ةريزجلاو قارعلا ندم
 لجتو « ةنيدملا هذه ىف ناكسلا رصانع نم ًاماه آرصنع نولكشي تقولا كلذ

 قيرف مهو « ةقجالسلا عرش نيح ةيليقعلا ةلودلا مايا لصوملا ىلع مهرطخ
 سماخلا نرقلا لهتسسم ىف اهيلا مهتاوزغ هيجوتب . ىكرتلا رصنملا نم
 , ١0 يرجيهنا

 مهراتتساو « شيلا ىف كارتالا مادختتسا ةساسم ناف < لوقلا ةوفصو

 ىلع برعلا تلمح « قيئاولاو مصتسملا يماصلا ةفيلخلا دهع ىف ايلعلا بصانماب
 نم اومرحو مهنأش لمها نا دسب ةصاخو « نييساسلا ديسأت نع فارصنالا
 نوعيطتسي ىتلا ةوقلا برعلا ءالؤه ىدل نكي ملو « مهل تناك ىتلا قازرالا
  رصم برعو « ماشلا برع < نيقرفتم اوناك دقف < مهئاطلم ةداعتما اهب

 هاوس نود هتحلصمل لمعلا ىلع صيررح مهنم قيررف لك و « برغملا دالب برعو

 مهدادتسا ىلع كارتالا ءاقيو «اهنع نوعفادي, اوناك ىتلا ةيضقلا لشف ىلا ىدا امم

 ه7"2ةيساصلا ةفالخلا ىلع فعلا ضارعا روهظب اريذن كلذ ناكف « ةطسلاب

 س: دتارسكالا - >

 نكسي امك لصوملا قرش لامشو لامش ةمقاولا ةقطنملا ىف داركالا نكسي

 ةلحرم ىف وأ ةاعر مهرثكأ ناكو « ةينارفلا ةريزجلاو راجنس ىف مهصعب

 5559 ص قرشلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا /رورس نيدلا لامج دمحم (1)
 ١و ص مج 15٠”", ص ١1ج مظتنملا /يزوجلا ندا

 585717 ص قرعشلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا/رورس نيدلالامج دمحم (؟)

- 1465 - 



 امنب « الامش لموملا ةنيدم نم ةسرقلا ىرقلا ىف مهغع, رقتسا مث « يعرلا

 «ةفلتتسملئاق نم ةعومجم داركالاو 2١76 ةئيدملا هذه ىف رخآلا ضعسلا رفتسا
 راوحب تنكس ىتلا ةيدركلا لئابقلا نيب نمو « ةهباشتملا طباورلا ضعب مهطبرن

 < ةئابذهلاو < ةيديسخلا « ةرجيهلا دعب سماخخاو عبارلا نينرقلا ىف لصوملا

 ٠ ؟؟ةيناورملاو ةيذاورلاو

 لصوملا ىف ةيئادمحلا ةلودلل يعاتملا نم ريثك ىف داركالا بيست دقلو
 مايا داركالا وزغل لصوملا ةنيدم .تضرمن امك م ةريخالا اهمايا ىف ةصاخو

 ةيايجلا قطانلا ىف ةيدركلا لئابقلا فه ضب ناطيتسال ًارظنو « نييليقملا

 اومطقو< جاححلا لفاوق اومجاه دقف كلذل « ةيودلا مهتئثعم ةبوعصو « ةرعولا

 لالقتمالا نم ءىسش كلذل ةحشن داركالا عتمن دقو «تارم ةدع ةيراجتلا قرطلا

 شومج ىف نام-الا نم ريك ىف اوكارت رتشاو < ةيليقلا ةلودلا ةدايس نمض يتانلا

 ٠ ةريثكلا مهبو رح ءانثا نييلمقعلا

 -: سرفلاو مليدلا - د

 دادغب نيمهيوبلا لوخد لبق قارملا ءاحنا ضعب ىف نوميقي, مليدلا ناكو

 رهظ دقو « رزخلا رحب قرش بونج وهف يلصالا مهنطوم اما « هاج ةنم
 تدادزاو نينادممحلا عم مهبورح تآدب ذنم لصوملا ةئيدم ىف مهلم ربك

 ىلع اولوتسا مهنا ىتح « لصوملا ىف ةيلبقعلا ةلودلا دهع ىف ةقطنملا ىف مهتكوش

 ٠ تارم ةدع ؟؟7(لموملا) ةنيدملا هذه

  لصوملاو قارملا:اونكس جليدلا ريغ نم سرفلا نم ةعامج كانه ناكو

 5١5 .ص لودلا رصتخم غيرأت /يريبعلا نبا (؟)
 )١( مقر ةيشاح 55 ص نيقراقايم خيرأت /ىقرافلا

 6٠١ 59 ص 4 مظتنملا/يزوجلا نبا (5)

 20١ 7*٠ ص نيقرافايم خيرات /يقرافلا
 ١4 ١9 نص .ىداصتقالا قارعحلا /زيزعلادبع يرودلا (5)
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 , ؟7نيئاماسلا نم قارعلا ىف يقي نم دافحا اوناك موقلا ءالؤه لعلو
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 : ةليدلا فئاوطلا

 نينرقلا ىف ةصاخبو < قارعلا يف ةعسلاو ةنسلا نبي .فالخلا دتشا

 هذهب مهتوعد رشن ىف نيسطافلا ةلعد طاشنل ًارظن « ةرجهلل سماخلاو عبارلا
 ضعب زاحتا امك < ةوعدلا هذه ىلا نيهيوملا ءارمآ ضعب لام ثيح < دالبلا
 ريما يلقعلا ىشاورق ريمالا ماقأف « رصمب ةيمطافلا ةفالخلا ىلا ليقع ينب ءارما

 ةنس اهلامعاو لصوملا ىف يمطافلا .هللا رماب مكاحلا ةفملخلل ةوعدلا « لصوملا

 يريساسبلا ةدعاسم ىلع ىلمقملا ناردب نب شيرف ريمالا لمع امك « ه 1

 ةفالخملل اهنف ةطخلا اماهأو < "90ه ه6 ةنم دادغب ىلع ءالتمالا ىف يكرتا

 امهرمآب ىساملا هللا رمأي مئاقلا ةفيلخلا جرخا امن « ةلماك ةنس ةدم ةيمطافلا
 ٠ ةلماك ةنم اهف ماقأ ثح ةناع ةثيدح ىلا

 «ةميسشلاو ةنسلا نيب يبهذملا ءالولا ىف لقع ينب ءارما رارقتسا مدعل ناك

 ماع ىف ريبك رثأ ةيمطافلاو ةيساسلا نيتفالخلا نم لك دبيأت ىف مهددرتو
 حجراتملا مهفقوم نم نويلقملا ءارمالا ذختا دقو « ةقطنما ىف مهمكح رارقتسا

 ٠ نيتفالخلا الك نم مهل ةصاخلا عفانملا ىلع لوصحلل ًاسمايس ابهذم م اذه

 لها < ةماع.ةروصب قارعلا ىف تساها يلا ةشردلا فئاوطلا نيب نمو

 ىف ةئيدلا مهرئاسش ةسراممب مهل ححفسم دقو < ىرامتلاو دوهنلا نم ةمذلا

 <نيملسملانيبو مهب حوازن' ةمل' كانه نكي ملو « ةمات ةيرحب مهتريداو مهسمئاتك

 « ًانارصن حمصي نأ يدوهيلل الو م ايدوهي حيبصي, نا يحيسملل زوجيال ناكو

 ٠ '*مالسالا ىف لوخدلا ىلع نيدلا ىف ريبغتلا رصتقاو

 ١4 ١5 نص يداصتقالا .قارعلا /زيزعلادبعيرونلا )١(
 32١ ص اج كانجلا ةآرم / يعفايلا )3(
 #60  ة65 ص ١ج ةيماللساللا ةراضملا /زتم مدآ (9)

 سه الرا# ء



 «ةلحطاو لصوملاو دادغك ةريبكلا قارعلا ندم نم ددع ىف دوهيلا ماقا دقو

 عبارلا نرقلا لالخ ًاضيا دادخب ىنف مهنم ريبك ددع ماقا دقف ىراصنلا اما

 نكسو « ؟'”تيرركتو اهرلا يف مهضعب ماقا امك « ةصاخ ةروصب يرجعلا

 ٠ ةمهملا قارملا ندم نم ربتعت ىتلا اهيا لصوملا ةنيدم مهنم ريك ددع

 مهيلع ردت ىلا لامعالا عيمج « ةيمالسالا دالملا ىف ةمدلا لها لواز دقو

 غبن امك  عابضلا اوكلتماو « ةراحتلاو « ةفريصلاب اولغتشاف « ةريفولا حابرالا

 ٠ بطلا ىف مهضعب
 ىف ةصاخو ةيمالسالا ةلودلا ىف تماقا ىتلا ةينيدلا فئاوطلا نيب نمو

 مهنأب © يرجهلا عبارلا نرقلا ىف مهب فرتعا دقو « سوجملا  لصوملا ميلقا

 مهلثمي ينيد سيئر مهل حبصاو « ىراصنلاو دوهيلا بناج ىلا ةمذلا لهآ نم

 ,؟"0ةمذلا لها فئاوط نم مهريشب ةوما ةفالخلا رصف ىف

 اوناك و لصوملا لامش  داركالا نم مهو  نويديزيلا نكم كلذك

 فوصتلا رهظ امدنع اوملما مث « مالمالا لبق ةيتشدارزلا ةنايدلا نولحتني اميدق
 ٠ا؟9ةسالسالا ةلودلا ىف داهزلا رثكو

 < قارعلا ىف تمافآ يلا ةنيدلا فئاوطلا نيب نم « (؟)ةئاصلا ناكو

 كلذ ىلع نولازي الو ةغاسملاب ةئباصلا رهتشا دقو « لصوملاو دادغب ىف ةصاخ

 * رضاحخلا تقولا ىتح

 « ةشيدلا فئاوطلا هذه نم ةريثك تاعومجم تماقا ليقع ينب ةلود ىفو

 )١( ص قرشلا ىف ةيمالسالا 5 راضملا /رورس نيدلا لامج دمحم "١9
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 ىثح اهف ةقاب فئاوطلا هذه اياقب كازت الو « لصوملا ةيدم ىف صخالابو

 «تاعزانم نم اهنب ناك امو « فتاوطلا هذه فالتخا ناف « كش الو « مويلا
 .ةماع ةروصب اهفامضا ىلا ىدا امم « ةملمقملا ةلودلل بعاتملا نم ريثكلا راثأ دق

 0# #خ * 

 -: ديلاقتلاو تاداعلاو ةماعلا ةامححلا

 زيامتو يعامتجا بارطضا ةرتف ةريخالا اهمايا ىف ةيسابعلا ةلودلا تشاع

 ضافختا ىلا ىدا امم « مكحلا ىضوفو يسايسلا بارطضالا نع الضف < يقبط

 ةماع ةروصب ةسساسلا ةلودلاب فرتلا ةامح ترصتقاو < ناكسلل يشاعملا ىوتسملا

 نسم ةشعم تاقبطو « ءاملعلاو ءابدالا نم مهب ذولي نمو ءارمالاو ءافلخلا ىلع

 ساللا ةماع ناك امْسب « امهريغو لصوملاو دادنمك ةمهملا ندملا ىف سانلا

 ةشيمل ايسيئر ًاردصم بلسلاو بهنلا ناكو « ةطيسبلا بارعالا ةشيع نوشيعي
 ملو 6 لصوملا ىف ةيلقعلا ةلودلا ىحاوني تماقا ىتلا ةبرعلا لئابقلا نم ريثكلا

 ةقبط ىلع اهنف فرتلا ةابح ترصتقا ذا « ةليقعلا ةلودلا يف لالا فلتخي

 ٠ ؟'”هيهتلود لاجرو ليقع ينب ءارما اهماوق ًاضيا ةنعم

 : امه نيتقيط مومعلا ىلع يهف يمابعلا رصعلا ىف عمتجملا تاقبط اما

 ملو ايندلا ةقبطلاو ايلعلا ةقبطلا وا « ةماعلا ةقبطلاو ةصاخلا ةقبطلا

 عابناو تاقبط نيتقبطلا نيتاه نم لكل ناك و « ىطسو ةقبط عمتجملا اذه ىف نكت
 دوجو ينمي امنا عمتجم ىأ ىف ىطسولا ةقبطلا مادعنا نا كش الو « عورفو
 وأ ةمكاحلا ةقطلا لبق نم بعشلا ةمامل لماكلا لالغتسالاو ىقطلا زيامتلا

 ٠ه؟؟9ةنفنلا

 )١( ص © ج ىمالسالا ندمتلا /ناديز يجرج 7
 ص قارعلا خيرات /يلمركلا ١515

 ص ةيمالسالا ةراضحلا/رورس نيدلا لامج دمحم ١750
 5 5١-51١65١ ض 90ج ىمالسالا تثدمتلا/ناديز يج رج رظنا (؟)
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 « ةلماك ةروصب ةحضاو تاقبطلا هذه نيب لصف: ىتلا طوطخلا نكن ملو

 تناك ىتلا ةيعامتجالا سياقملا ىلع امامت قيطنت ال اهنا امك < ةدماج نكن ملو
 سانللا نأب لوقلا نكميو « ةديكا ةروصب ةثوروملا دلاقتلاو بسنلاب متهت

 ٠ ةيداملا مهتاناكماو « ؟'”ههتاكلم بسح تاقبطلا هذه ىف نوجردتي اوناك

 ىف ةيساسلا ةلودلا تحذتجا ىتلا ةيعامتجالا تاك رحلا ىلع ةماع ةرظن نا

 الل رهظنت < كلذ دمب ام ىلا اهرودج دادتماو ةرحهلل كلاثلاو ىناثلا نينرقلا

 ةيعامتجالا تاك رحلا ناو م اكسانيد اعمتجمم ناك هناو « ىقارعلا عمتجملا ةيكرح

 «ةنغلا ةقبطلا فرن ىف رهظ ىذلا قيرملا كلذ ءارو « طاشنب لمعت تناك هش

 تبث نا ًارارم تلواح لب « ءودهب هذه ةصنلا اهفورظ ةماعلا ةقبطلا لبقت ملو
 « ةحلص ةيرون' وأ ةسملس « تناك ةلسمو لكب « اهلاوحا نحت ناو « اهناك

 نع رظنلا فرصب ةعيرس جئات ىلا لصوتلا ةماعلا ةقمطلا دارفا ضعب لواحو

 تاطل ملل ةيرداعملا ةريثكلا تاكرخلا ىلا اومضناف « كلذ ىلع ةمترتملا تاعشتلا

 ىلع لوصملا نورخآ لواح امنب « جئزلا ةروثثو ةطمارقلا ةكرحك ةمكاحلا
 « ىضرغلا اذهل تاباقناو تاصملا اونوكف « ةبلسلا قرطلاب مهقوقحو مهلا طم

 نسم « ةوقلاب اهتوقح ىلع لوصحلا تدارا ىتلا ىلوالا ةعومجملا ةماع ناكو

 عيئانصلا لها نم « ةناثلا ةعومجملا ةماع ناك نيح يف < ديسلاو نيحالفلا

 , ؟؟9تاباقنلاو فانصالا اونوكو اولتكت نيذلا .فرحلاو
 ىذلا زارطلا اذه نع ةيلقعلا ةلودلا ىف يعامتجالا عضولا فلتخي ملو

 ةروصيلصوملا ةنيدمو « ةيلقعلا ةلودلا نال كلذ < هلك يمالسالا ملاعلا لمش

 ٠ ةقلتحلا دوهعلا ةلط يمالسالا زارطلاو ماعلا ماظنلا ىلع تظفاح « ةصاخ

*0 1# 

 اهنا الا « هباشتم ماع مباطب اهماسنا معرف « ةيمالمالا ديلاقتلاو تاداعلا امأ

 م٠ ال4 ص يداصتقالا قارعلا /يرودلا (')

 - ادانخ -



 تاحمهللا تفلتخا دقو « ىرحا ىلا ةنيدم نمو لب ىرخا ىلا ةقطنم نم فلخت
 اهدحا < هوجو ةدع نم مهعئاطو سانلا قالخا فلتختو < كلذل اع ةيلحملا

 ممهدالب ةيرت ةهج نم ىناثلاو < اهطالخا جازمو مهماسجا طالخا ةهج نم

 مهيملعمو مهئابآ تانايد ىلع مهوشن ةهج نم ثلاثلاو م اهتيوها فالتخاو
 لوما ىف موجنلا ماكحا تابجوم ةهج نم عبارلاو , مهبرمو مهتذناماو

 ٠ 2')اهيلع عورف اهيقابو لصالا ىهو « مهفطن طقاسمو مهديلاوم
 ةبحممو ةليضف مهلو « مالكلا نيلو م قالخالا مراكم مهل لصوملا لهاو

 ةقب رط ىلع مهو « مهتالماعم عيمج ىف لادتعا مهلو < هيلع لاشاو بيرغلا ىف

 ٠ ؟؟) لا لامعا نولامعتسيو < ةثسح

 اهنسصاو « برع مهنال « ماشلا لهأ ةغل نم حصا لصوملا لهأ ةغفلو

 نسم آءاوه حصا لصوملاو « مهريغ نم ًاهوجو نسحا مهو « ةيلصوملا ةغللا
 مهيلغاو < ةيبرعلا لئابقلا رثكا لصوملا ملفا ىف تعمتجا دقو « ميلاهالا رثام

 0 299 نوم راح

 ةمبرع ريغ ماوقاب اهتطاحاو « ةيرشملاو ةمعسطلا لصوملا ةئيدم فورللو
 فقاومو راودا لصوملا لهالو «فنلاو ةوقلاب اهلها ماسنا ىف ريبك رثآ < ةريثك
 ء رضاخلا تقولا ىتح روصعلا مدقا ذنم ةيلط ةيبرع

 رطفلا يدصي لافتحالا ىف نييساسلا ءافلخلاب ليقع ينب ءارما ىدققا

 نيذمهب لافتحالا ىف ىلجتت مالسالا رهاظم تناك و < نيك رابملا ىجضالاو
 نييساسلا ءافلخخلا لافتحا رصتقي ملو ٠ ةيمالمالا رضاويلا عيمج يف. نيزدسلا

 عبارلا نرقلا ةيادب ذنم اوصرح دقلف « نيديعلا نيذه ىلع ةالولاؤ ءارمالاو

 يف ةعدب ربتعي كلذ ناك نا دمي (ص) لوسرلا دلومب لافتحالا ىلع ىرجهلا

 599 ص ١ج افصلا ناوخا لئاسر م/اغصلا ناوخا )١(

 ؟؟* 2/1١55 ص ١ج ريبج نبا ةليحر/ريبج نيا (؟)
 ١١1 ص ميساقتلا نسحا٠/ يسدقملا 3

 - اه4ك



 ليقع ىنب ءارماأ ضعب متها امك < ىلوالا ةيمالسالا تاداعلاب نيكسمتملا رظن
 هذه ىلا مهلمل ارظن رصمب نويمطافلا اهب لفتحا ىتلا مماوملاو دايعالا ءابحاب
 ىب "12و عقلا

 دامعالا ادع ةنسلا نم ةصاخ تاقوا ىف حرمهو وهل مايا هنيدم لكل نا

 نع اهيف جرخمت ةميظع يلاوخ مايا لصوملا ةنيدملو « ةماعلا ةينيدلاو ةينطولا
 هجو وه عسرلا لصف ناف كش الو « رفثلا ةمماب ةكحاض اودبنو اهرافو
 ارظن ءابدحلاب تمم امك 6 نيعسبرلا مأ تيمس كلذل « كحاضلا لصوملا
 ٠ مولا ىتح ةمئاق لازت ام ىتلا ةريهشلا اهترانم باددحأل

 نم مهفانصاو مهسانجا فالتخا ىلع سالا جرخي عسرلا لصف ىفف

 نييحطعم « مهلذح لمجا نيدنرم « ةرواحملا ةعسطلا تاهزتنملا ىلا هنيدملا

 باعلالا فلتخمب مهنم ةعومجم لك موقتو « مهدعاقمو مهبارشو مهماعط مهعم

 تالافتحالا ةداع تلاز امو « اهريغو لمخلا بوكرو زفقلاو ضك ر لاك ةماعلا

 ,؟")ىلوالا ةبملعلا برحخلا لق ىتح ةيراج عسبرلا لصف ىف هذه

 ىتح لصوملا لها دلاقتو تاداع ىف ةقاب تلازال اراثآ ليقع ونب كرت

 «(ةلمقع) تانيللو « (ليقع) مساب دالوالل تاسستلا ةرثك اهنم « رضاحلا تقولا

 لييق ىتح مهسوؤر ىلع ةنولملا ةيفوكلا لامعتساب لصوملا لاجر رمتسا امك
 ناولا نم جيزملا ريرخللا شامف نم ةفوكلا هذه منصتو « ىلوالا ةملاعلا برحلا

 مجحلا ةلسوتم ةيفوكلاو « لصوملاب مهتاود مايا نويلبقملا اهلمعتسا ةصاخ
 تمو ىلا ىعدتو « لجرلا هجو ىلع ىلدنت طوبخ اهلو ةمامع لكش ىلع سبلت
 ةلودلا زاعش ةمامعلا هذه نوكن دقو (ةيلقعلا ةمامعلا) ب لصوملاب بيرق

 ٠ ةملقعلا
6*0 #0 

 )١( ص ةيمالسالا ةراضحلا/رورس نيدلا لامج ديحم 1/75 1١84

 ص م918١ ةنس طابش ددع /دادغب ةلجم : رظنا (؟) 8؟  ١ ةلجم ىهو

 ىفوصلا دمحا مساب لاقملا /ةيقارعلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو اهردصت 2"

 اود



 ه.: ةيب رعلا ةأرملا

 عباطلا ريغ اعباط « لصوملا ىف ليقع ينب دهع ىف ةيبرعلا ةأرملا تذختا
 ةعزن نم نوملقعلا هب زاتما ل « ةيمابعلا ةلودلا ءاحنا رئاس يف ناك ىذلا

 ةيودبلا برعلا ديلاقت مظعم ىلع ليقع ىنب ةليبق تظفاح دقف < ةصلاخ هيبرع
 كاملا ناكو < مهبورحو مهتاوزغ ةعبطل هبسنلاب لاخلا كلذك و « ةلمصالا

 ٠ اهنم ريك ىف تمهساو < بورحلا هذه ىف رود ةلقملا

 تخا لخدن نم ليقع ينب دهع ىف ةيبرعلا ةأرملا ةناكم ىلع لدا سلو
 «مكحلا ءاعزان نيذللا نسملاو يلع هيوخا نيبو هنبب برحخلا تبشن امدنع دلقملا

 تجرخ امهنب برحلا هدب لبقو « برحلل نيقيررفلا نم لك زهجتو

 دلقملا اطاخسم موقلا دحا لاقف « دلقملا ركسع ةدصاف نسحلا ركسع نم امهتخا

 ««كلاقل ديرت كنم ةيرق سسمملا تنب كتخا هذه ريمالا اهيا» : لمقع ىنب ريمأ
 قمل ىتح دلقلا بكرف « دعب ىلع جدوه ىف ىه اذاو « اهلا راظنالا تهجوتف

 ء دعب اميقف يكح هنا الا « ثيدح نم امهنب ىرج ام دحا ملمي الو « اهب

 تققعو ©« كمحر تمطقو اعضو اكرم تكرر دق دلقم اي » : هل تلاه اهنا

 كاله ىف اببس نكت الو « ةنتفلا هذه ففكاو كب ىلوالا مجرأف < كببا نبا
 ىلوق لبق“ مل ىتمو « كب ةقحال يتحيصنو « كتخا ىنأف اذه عمو « ةريشملا

 دلقملا باجاف < « برعلا نم قلخلا اذه نيب ىسغن تحضفو كتحضف اذه

 دلقملاو يلع عمتجا مث « امهنبيب فالحخلا لازو < يلع هيخا حارس قلطاو « اهيلط

 ٠ ؟"7لصوملا ىلا دلقملا داع امنيب « هتلح ىلا ىلع راسو « افلاحتو

 ةقجالسلاو لمقع ىنب نيب راد ىذلا لاتقلا ةلقملا ةأرملا تدهش دقلو

 شاورف للح هلع لاثقلا حبصا ثيح « لصوملا اومجاه نيح ىوميال» ةئس

 نا الول « نهنم ةبرقم ىلع لاتقلا ندهاشي ليقع ىنب ءاستو هميرحو « ىلبقملا

 ٠٠١5 ص ممالا براجت ليذ/عاجض وبا )١(
 ١/1 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا
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 نييرشعو افين مهنم لتق نا دمب ةقجالسلا مزهو « برعلا ىلع هرصن هقنا لزنا
 +٠ "ثلا

 اهفرسش ىلع اهصرحو اهتماركب ةيليقعلا ةبرملا ةأرملا زازتعا غلب دقو
 ةريسا اهعوفقو ةيشخ رحتن' وا رهنلا ىغ اهمفنب يقلتا تناك اهنا < اهتعمسو

 ضعب تبشن دقو « برملا ريغو ةقجالسلا ةصاخو ليقع ىنب موصخ ىدل
 نم « ةأرملا ببس, « برعلا ريغو برعلا نم مهناريجو نيليقعلا نيب بورحلا

 ببسي نيقرافايم. بحاص ناورم نياو. ىلقعلا شاورق نيب برحلا مايق كلذ
 امهنم. لك زهجتو « ىلقعلا شاورق ةنبا ىهو هجوزل ناورم نبا ةءاسأ
 2 ه4ا1 ةئم كلذو « برح نود احلطصا نا ابل ام امهنكل  رخآلا برحل
 ناو. < ىلقعلا دلقملا نب ناردل نيسم نع.ناورم نبا ىلخت نا ىلع اقفنأو

 ٠ا؟9دانيد فلا رشع .ةسمخ هردق انام شاورعق ةنبا هجوزل انادص معدي

 2# ذ*'

 #: ليقع ىنب ةلود' ىف نإرمعلا
 سئاوج فشكي ةلود وأ ادهع ىال ةئارمعلا تافلخملاو راثآلا دوجو نا

 ةلودلا اهفلخت ىتلا ناثآلا تناك اذاو « ةرتفلا وأ دهملا كلذ خيرات نم ةماه

 ةوقلا نع ثدحتت امنا اهناف اهلاوحال ةفرعمو اهلصا ىف اهتوح ةسن ىلع لدن
 ىناملا كلذ نمو م رثالا نوكي اهردق ىلعو ءالول ةلودلا كلن“ اهب تناك ىتلا

 منت ال اهنال « اهلصا ىف ةلودلا ةوق ةيس' ىلع نوكن ىتلا ةميظعلا لكاسهلاو

 ةلودلا تناك اذاغ « نواآمتلاو لمعلا ىلع ىديالا عامتجاو ةلغشلا ةرثكب الا

 نولباعلا ةظغشلا ناك م اياعرلاو كلامملا ةريثك ساوحخلا ةحسف ةنلع

 ٠ لاخلا نوكي سكملا ىلعو م ؟"”نوريثك

 ؟1575 . ؟517 ص ال ج لماكلا /ريثالا نبا )١(

 ؟85 ص الج لماكلا /ريثالا نبا (؟)

 ١531 ص ةمدقملا/نودلخخ نبا (*)
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 787 ةنم ) نيينادملا دهع ذلم لصوملا يف نارمعلا رهدزا دقل
 اهب اوأشنا مث نمو « مهتلودل ازكرم اهوذختا دقف ورغ الو (ه 701 ةنس
 نه ريثكلا لماو اهف ناكملا ددع دازو « رودلا اهب ترثكو 4 مهنواود

 لصوملا مكح لآ املو « اهيف ةماقالا ىلع لصوملل ةرواجملا دالبلاو قارعلا ىلاها
 ىنادمحلا دهملا ىف ةرامالا رود مهّؤا رما دخا « نيسادمحلا دعب لقع ىشب ىلا

 6» لصوملا ةنيدمب ىبرغلا ةلجد ءىطاش لع رودلا هده مقتو « مهل اآرمم

 ناك ىتلا رودلا امأ « «ىارسهرف» ىعدتو موبلا ىتح ةبقاب اهراثا لازت الو

 نم ةيبرقلا ةلجد رهن نع رتم ىتا» دعب ىلع تناكف نويليقعلا اهب ميقي
 ناكسلمق نم ةفورعمو < اًضيرا ةففاب رودلا هذه راثآ لازن امو « ةرامالا راد

 رود سمن اونككس لقع ىنب ةلود ىلع ةقجالسلا ىضق الو « لصوملا هنيدم
 . ؟'”يتءوكحل ارقم نويلقعلاو نوينادمحلا اهذختتا ىتلا ةرامألا

 ىللا قطاخلا ريمعتو اهريبع اومتهأ لصوملاب مهتلود نويلتقعلا ماقأ املو

 نم كلذ ىلع لدا نسلو تارفلاو ةلجد ىرهن لوط ىلع مهتلود اهيلا تدنما

 لامش ةعقاولا دهشملا راثاو « ةناع ةرانم : اهنمو اهوكرن يتلا ىناملاو رئامعلا

 نم ةعومجم هطيحت ديبسمل راثآ ىهو تارتم وليك ةيئامث' ىلاوحب ةناع ةنيدم
 » 0-8 دحسم اهبو امعيا هناع ةنيدم نم بونملا ىلا ةلملخلا راثآ مث < رودلا

 ثبح رودلاو تيركتو لصوملا ةنيدم ىف ةلجد رهن ىلع مهل ةريثك راثآ كانهو
 هنا لارنت الو تيركتو ءارمأم نيب ه«رود مامأ» وأ يردلا دمحم مامالا دهشم

 ملم ريمالا مسا اهلخاد ىف بوتكمو « كربتلل سانلا اهروزي نآلا ىتح ةمئاق

 ٠ اهئانب ئارط ىف اهعسج راثآلا هذه هباشتو < ىلبقعلا شيرق نب
 ةمقاب هراثإ تلاز ام ىذلا ع لصوملا ىف لقع ىنب رئامع نمو

 ٠٠١ 59 ص ٠ دلجم ١ج رموس ةلجم )01(

 ١05 ص ؟ ج نايعالا تايفو /ناكلخ نبا (؟)
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 اممو « ىليقعلا شيرق نب علسم ريمالا ءآشنا ىذلا رولا كلذ م ةنيدملا ىف

 فرت ىهو ةمئاق تلازام روسلا اذه دنع مقن ةميدق اراثآ نأ هركذ ردجي

 ٠ لصوملا ىف لمقع ىنب روصف ايراقب

 قرح هيث هي تقيش ربق رفثآ ديرب لاسولا ةنيبنم برقا اخ نو
 عجري ةيخيدأت تاباتكو راثآ ىلع هيف رثع دقو « ميهاربا مامالا دقرم وأ ربق

 اذم ريومتب ةئقارملا راثالا ةيريدم تماق دقو < هعمله ةنم ىلا اهخديررات

 عرس دق ليقعلا ماسم نب ميهاربا ريمالا نا ضعبلا ىريو « هباوباو دقرملا

 , 07 عج ةنس هنافو لبق دقرملا اذه ءانب يف

 انه ىنب ىذلا وه « اذه ىلقعلا مهاربا ريمالا نا دقتعا ال ينا ىلع

 ليقع ونب مقنا ذا ةرقتسم نكن مل لصوملل همكح ةرتف نال كلذ م دقرملا

 مهنؤؤُش ىف ةقجالسلا لخدت دايدزا نع الضف « مهنأش فعضو مهسفنا ىلع

 ىضمأ دق ناك ىلبقعلا مهاربا ريمالا نأب املع « اهيلع مهترطيسو لب ةلخادلا

 رقع ىليقعلا ملسم هوخا هلقتعا دقف ء نجسلا ىف هتايح نم ةليوط ةرتق
 ناطلسلا هلقتعا مث« ملسم ريمالا ةافو دعب الا هحارس قلطي, ملو « تاونم

 ناطللا ةافو دعب الا هحارس قلطي علو 6« ه4مل/ ةنس ىقوجلسلا ءاشكلم

 ٠ هامل ةنم ىفوجلسلا

* # 2 

 عيمج ىف ةماع ةروصب ةرامعلاو نفلا ىف ةفرخزلاو ىساسعلا زارطلا داس

 اذه رهاظم مها نمو < دادغب ىلا مكحلا رقم لقتنا نا دعب ةمالسالا ميلاهالا

 ؟0  ؟9 ص ةيمالسالا راثالاو ينابملا/يفوصلا دمحا )١(

 هاقق



 دالب تناك ىتلا ةراجحلا نع الدب رئامعلا ىف صجلاو رجأآلا مادختسا زارطلا
 مم ةيناساسلا ةفرخزلا مادختماب ىسابعلا زارطلا زاتما امك < اهب دسشت ماشلا

 ضعب نا كشالو « ةوفلاو فنعلا نم نابحالا ضعب ىف اهد رجب طسسب بيدهن
 ضعبو ة-بلقص ىلا من ماشلاو رصم ىلا تبرسن ةيرامعلا ةينازيالا بيلاسالا
 , ؟)ىرخالا ةبروالا ءاحنالا

 قطننم عيمج يف رششآلا ةرامعلا ىف مهب صاخ زارط ليقع ىنبل ناك
 ةصاخ- ةفص هل نا مغر « يساملا زارطلا نع اريك فلتخي ال وهو « مهذوفن

 دقو < عالضالا نمثملا لكشلاب تارانملا ءانب ىف ىليقعلا زارطلا زيمن دقو < هب
 ثيح لبقعلا دهملا ىلا اهئانب خيرأت مجري ىتلا ةناع ةرانم ىف زارطلا اذه ىلحت

 كلذر < ةرجهلل سماخلاو عبارلا نينارقلا لالخ مهذوفنل ةقطنملا كلن تعضخ

 ةقطنملا ىف رود ماما ةرانم نيبو ةرانلا هذه زارط نيب ريبكلا هباشتلا دوجول

 ىلع سشقن دقو « ةرتفلا سفن ىف ةلجد رهن ىلع ىلبقملا ذوفنلل تعضخ ىلا

 هذه ناو < ه4ا/8 ةنم ىفوتملا ىلبقملا ملسم ريمالا مسا رود مامالا ناردج

 اهعيمج تينب اهناو « رجآلاو سصحلا نم اهلك ةينيم عالضالا .ةنمثملا زرطلا

 مكح ىللا ةرتفلا ىهو (ما١٠٠- ٠٠ هنم) ةرتفلا ىف  حجرالا ىلع 2

 ثمح تارفلاو ةلجد يرهن لاوط ىلعو دادشب ىلامش داللا نويلشقعلا اه

 ةثدح يف زرطلا هذه هباش" ىرخا ببقو تارانم كانهو < زارطلا اذه رشتني

 اضيا ةهباشم تارامعو ببق دجوت امك « (يلبش خبشو < يلع نيع) امه ةناع
 ةناع لامش تارفلا رهن ىلع "9 ةقرلا رصق » مولا ةامسملا نيرداملا ىف

 )١( ص ةيناريالا ثونفلا /نسح دمحم يكز : رظنا !١« 5560-55 ,

 ساب
 ةينللاب 57١) ص ؟ج تارفلاو ةلجد يرهن ىلع ةلحر /يناملالا دلقستره (؟)

 ٠ ( ةيناملالا
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 ينب دهع تقبس اهنا ثحب مدقلا نم نكت مل ةناع ةرانم نا دقسيو

 اهممسق نيب براقتلاو ةلملا دوجول كلذ < مهدهع ىف تدش امنا « ليقع

 (ةسقللا وا ةيبدملا) ةننسلا ةداخلا ساوقالا لامعتسا امأ « ىولعلاو ىلفسنا
 زارطلا امأ ٠ ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىلا هخيررأت مجري ماع ىمالسا زارط وهف
 ىف دوجوملاو « ءانلا ىف ساوقالا مدختسي ىذلا ( ىكوربلا وا) يسئانكلا

 ىف يلع نيعو « تيرركت ىف نيعبرالاو رودلا مامأ ىف دوجوملاو < هناع ةرانم

 هناف م ةناعو ةئيدح ىف روسقلا نم ددعو ةحرلا ىف دوجوملاو « ةناع هئيدح

 نكي. مل نمثلا زارطلا اذه نا امك < ىرجهلا عبارلا نرقلا دعب ام ىلا دوعي

 تالشم زارطلا اذهل تدجو ادقو « يمالسا ىلحم زارط وه امنا ًايحيسم زارط
 537 ضو لاضولا ىف

 امك « لكانهلاو لمثامتلا نم ةلسلم رود ماما ناردج ىلع تشقن دفو

 نيمسسق نم هؤانب نوكتيو « حاولالاب ةئيلملا ايالخلا ضعب هاياوز ىلع تدجو
 لخادلانم ةفوحم ىهو جراخلا ىلا ةثثان جاربا لفسالا ىف دجون « ةرامعلا نم

 ومه ام ٌزارطلا نم عونلا اذه هيشيو < عالضالا ثلثم يسدنه لكش ىلع

 «يفيرلاىك وربلا» مساب زارطلا اذه يعديو « ةناعو تيركنو راجنس يف دوجوم

 ٠ ؟"7ىلقعلا ذوفنلا قطانم ىف هب لوسملا زارطلا وهو < ىسئاتكلا زارطلا وا

 ىلع اريك تددرن دقف ليقع ينب راثأل ىتادهاشم ةرثك نم مغرلابو

 رغم داؤف ذاتمالا لع تفرست نا ناكف « اهفحتمو ةفارعلا راثالا ةيريدم

 مهأاسو راز هراتعاب يلاتلا لاؤلاب هللا تمدقتف تاسقنتلاو راثآلل ماعلا ستفملا

 : قارملا ىف ةيمالمالا راثآلا مظعم ةناصو طيطخت ىف

 ١55 ص ؟ ج قباسلا ربصملا (؟)
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 مرتحملا يفس داؤف ذاتسالا

 دادغب /ةيرثالا تابيقنتلل ماعلا ىشتفملا

 ثهو ىف تناك اهرواح امو ةناع ةقطنم نا اخيرأت تياثلا نم : دعو

 كلن ىف تايررحتلا ضعبب تماق مكي ريدم نا امبو « ىلبقعلا ذوفنلا تحبت ام
 ةرفوتملا تامولعلاب ىديوزن وجرا < سقنتلا رومأب مكتطاحال ارظنو « هقطنلا

 تاروصملاب ةموعدم « ةروكذملا ةقطنملا ىف ةلالسلا كلن دوجو نع مكيدل

 صوصلخلا اذهب ةيسلع تانراقمو تاجاتنتسا نم مكيدل سكعنا امو « ةصاخلا
 ٠ الثم ةناع ةثيدحو رودلاك ىرخالا قطاملا ضعب عم

 ٠ مارتحالاو ركشلا قئاه اولقنو اذه

 يديضاعلا عشاخ

٠ 

 _:2؟)ةصياام اروكشم هتداسس باجاف

 ٠ ةبط ةيحب مرتحملا يدضاعملا عشاخ ذاتسالا

 ينب نع اهيف امو 1954/5/1١ ىف ةخرؤملا مكتلاسرل اباوجف « دمبو
 ةثاحيسلانيملمقعلا راثآ ىلا هنا نم لوأ نا ركذا نا دوا « ةناع ةقطنم ىف ليقع
 ةهنذّملا هجوال فراخزلا نيب ايراقتو اهباشت دحو ثسح « دلفنت ره يناملالا

 رثع ثسح رود ماما ةق فراخز نيبو ةناع يف دال ةريزج ىف ةمئاقلا ةنمثملا

 ماكح نا اخيرأت فورعملاو « ىلقعلا شيرف نب ملم مسا اهبف درو ةباتك ىلع

 رمع نبأ ةريزجو ركب رايد نم مهذوفن دتما دق ناك « ليقع ينب نم لصوملا
 «يرجهلا سماخلا نرقلا يف طسوالا تارفلا يداو لمشو < دادشب فارطا ىلا

 هناع لامش دهسملاب مويلا فورعملا ناكملا يف ًاعماج دش نم لوأ مهنا نظأو

 وأ < نيفص ةكرعم نم (؟) هتدوع قيرط ىف (يضر) يلع مامالا ماقا ثمح

 هتقالعل !رظن هنكل باتكلا قحلم ىف باوجلا اذه عضوي نا اضورفم ناك )١(
 ' انع هعضو تياترا كلذل ةصاخ ةروصب لصغلا اذهب
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 ىلع مقاولا ناكملا اذهل ميدقلا مسالا لهجا ًايصخش اناو « ةشير وبا عماجن
 «تارفلا رهثل ةيرفغلا ةفضلا نم برقلاب « هناع لامش تارتم ولك ةئامث دعب

 ةنيدم نع ةعسم لقت ال ةدلل بئارخ دجوت دهشملا لوحو ناكملا اذه يفو

 ىف اهيف قبي حلو « مهدعب نم ةكباتألاو نييلبقعلا نمز ىف ترهدزا « ةناع

 ٠ اهدجسم ىوس يداليملا رشع عباسلا نرقلا ةيادب
 تدجوو سئفنلا رثالا اذه ةناصب ًائيدح ةميدقلا راثآلا ةيريدم تأدب

 عسماج ىلا دوعت عالضالا ةنمثشم ةنذثم نم « لفسالا مسقلا » ضقنلا تحن

 لخادلا نم اهبناوج شقن ةبق « دعب اميف < يكنز نيدلا دامع هيف رسع عساو

 : اهنم هأرقا نا تنكمنت يذلا ردقلاب اهصن' اذه ةباتكب

 ايندلا دامع لداعلا كلملا مايأ ىف ةبقلا هذه ترمع | ةيبونجلا ملغلا »
 ٠... هكلم هللا دلخ ٠.٠ | ةيقرسشلا علغلا « دودوم نب يكنز نيدلاو

 ةيلامسلا علضلا « نب جرفم لضفلا يبا نيدلا لامك في.رشلا

 | ةيبرغلا علغلا « نيذاتسالا هعنص ةيام سمخو نينامناو عسنا ةنم ىف رفس

 ٠ « ىلاعت هقا امهاقبا ردبو ملسم

 مدقأ هبقلا هذه نم برقلاب اهاياقب تدجو ىتلا ةنذئملا نوكت نا ىغبشيو

 « هلا فاض ميدق دجسم ىلا دوعت اهنال « يكنز نيدلا دامع دهع نم ًانمز

 دحا دحسللا اذه نأ هممحا يذلاو < ةروكذملا هتنق نيدلا دامع هف رّمع وأ
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 كرتوكهف امهئمنالا هلعلاو (ضافو دمحا) امهو ةثير يبأب نيهورعم نينا

 : ةلاتلا ةباتكلا رادخلا ىلع انل

 ةسشير وبأ ريمالا ةبقلا يذه ترامب رما»

 نيس ةنب.يت يدب ًالاو يعير ماج
 « رخآلا دامج رهسش ىف ةيام عضو نيعبيسو

 نأ < هسارفانو < يلاف اليد ورتب مهنمو ةلدرلا ضعب بنك نم ودبيو



 ْنأبا لالقتسالا نم ًاريفو أطسف الان دق هثير يبأب نيفو رعملا نيريمألا نيذه
 ةنيزم ةمساو ةيق ةشير يبا عماج يف مهرودب انل اوكرن نيذلا نيدامشلا مكح
 ن'طلسلا مسا اهيف ءاج تاباتك و ةفلتخم ناولاب هان مومر لخادلا نم اهناردج
 ٠ دمحا

 ةنسس وحن ىف لويرك هرشن يذلا ثحبلا ةعجارم ادج ديفملا نمو

 نذآملا خيرأت هيف لوانت « نوتخيرب ةلجم ىف دادعاب كلذ دعب امو ماو“

 نأ نآلا ىلا نكمنا ملو < ةيمالسالا نادلملا فلتخم ىف اهروطتو اهلاكشاو

 *ةناع ةرانم صوصخب لوسي. رك هلاقام ىلع فرعتأل « ةلحملا هذه ىلع يدي عضا

  فلد يبا ةيولمو « عماخلا دجسملا ةيولم ءارماس ىف انيدل قارعلا يفف

 ٠ قارعلا يف لوالا رانا عم اذه انمويل نيتبقاب نيتنذم مدقا امهو

 ةفيلخلا نمز نم اهلعلو « اهخيرأت فرعا تسل ةميرم ةنذم ةقرلا يفو
 ءاباسما يف ادلاريمال ةئذئمو يبرعلا برغملا ىف نذاملا اهتروص ىلعو « روصنملا

 ةنذملا كلن < انيدل ةقورعملاو اهمدقا نمف عالضالا ةمدملا نذآملا اما

 هناع ىف ةنذملا نا الا « يرجهلا عباسلا نرقلا نم دخذص ةدلب يف ةمئاقلا

 حجرالاو«يكنز نيدلا دامع نمز لبق ام ىلا « تنب نأو قبس امك اهنمز يقترب

 ٠ عالضالا ةنمثم ىهو ةقطنملا هذه ىف نيملبقعلا رثآم نم اهنا

 ةرشع وحن عافترا الا اهنم قبي مل ىرحا عالضالا ةينامنأ ةنذثم دجوتو

 «ةيلملخلا ةرائمب فرعت « هناع ةئذثم ىف فراخزلاب ةهسش فراخز ةنيزم « راتما

 املاح ف رعت«تارفلا رهنل ةفرشلا ةفمضلا ىلع ةدتمم ةعساو بسئازخ ىف مقتو

 رانا نم اضيا ىه ةيذئملا هذه نا حجريو (ةناع بوئنج) « ةيوباخلا ىئارخ

 يف اهرخآ ناك ةفلتخم راودا ىف هؤانب دبعا اهدحسم نا اوديو « نيدلقعلا

 ءاهدرفمبنآلاةيئاقلا ةنذملا راوجةريغص ةحاسىلع دش ثيح « ىنامثملادهعلا

 - أؤ9 ت



 ةضرعو« ماا/لر٠ وحن هلوط تارفلا رهن دادتاب دمي ينامثعلا دحملا ادهو

 بارحملاو © يلامسشلا بناحلا نم م ١١ وحن و « يلبقلا بناخلا نم مالر٠ وحن

 قيرطلا ىف ةنئذملا هذه دهاشو « يبونلطلا علغلا طسو ىف لكشلا ريدتسم

 ٠ارتم ولك ه وحنب اهلا لوصولا لبق ةناع ىلا دعاملا

 ٠ تاشمللا ىزجا اولمقتو اده

 عقوم
 رفس داؤف

 «عالضالا هنمثملا تاراملاو سقلا نم ريكا ددع كانيف <« مدت ال ةفاضالاب و

 ةيرق يف «يلع مامالا» ةق اهنم « ةئيدحلاو ةناع نيب تارفلا رهن لوط ىلع ةمئاق

 «راجتلا سبح» و هدمحتم دلا» ةقو م ةيلظخلا راثآ نم بونحلا ىلا دضاعملا

 نا ًابيرغ سيلو ٠ ةرامعلاو زارطلا ثمح نم ةهباشتم اهلكو اهتاذ ةقطملا يف
 ٠ ةناعو ةثيدحللل مهمكح ءانئا نييلمقعلا ذوفنل تعضخ دق تناك ةقطنلا هذه نوكت

 هاه.

 -: لصوملا ىف ةيفاقثلا ةايحلا

 ىلع ةيركفلاو ةسساسسلا نيتحانلا نم ةماعلا ةفالخلا بارطضا دعاس

 ةرذدنمتءاج ناو ةلاخلا هذه نا ىلع « يمالسالا عمتجملا ىف ةفلتخملا ءارالا رشن

 ءارمالا نال كلذ « ىمالسالا ركفلا مدقت نود لحت مل اهناف « ريصملا ءوسب

 مهل نودهمتيو « مهلا ءارعشلاو ءاملعلا بيرقت ىف نوسفانتي اوناك ميلاهالا يف

 ملاعلا ىف ترشتنا دق ةلخدلا مولعلا تناك و « ةيانعلاو لذلاب سيردتلا نود

 اهنوسرادتي ةلوقنملا اهتك' سانلا لوادتو ةسماسلا ةفالخلا ءدب ذنم ىمالسالا

 يف نوركفملا عرشو لوقعلا اهب ترمتخا ىتح « اهيلع نوقلعيو اهنوحرشيو
 تحمصاو « نوململا نوركفملاو ةفسالفلا رهظو « لقنلا نم الدب فشمتلا

 لداجتو « اهلا حاترتو اهب سنأت ةسغلاو ةعبطلا ثحاملا لوبقل ةدعم راكفالا
 نك" شرس ةقفاوم اهس

 هس 8< بى



 كسح# نيحئافلا برعلا ىديا ىلع لصوملا ىف ةفاقثلا ةغهنلا تأدب دقلو
 وبا اهسسأ « ملعلل راد لوا لصوملاب تسسأت مث < اهل ازكرم دجاسملا تناك

 وهو ( ها/45 4٠ ةلم ) ىلصوملا نادمح نب دمحم نب رفعج مساقلا

 نم اريثك تليمش بتك ةنازخ رادلا هذهب ناكو « نيروهشملا ةصفاشلا ءاهنتف نم
 : ؟ةيلسلا

 عيجست لفي « لصوملا ىف ةيبدا ةكرح ليقع ينب دهع ىف ترهظ
 نال كلذ « ءارعشلاو ءابدالل «  رمشلا مظن نودجي اوناك نيذلا  مهئارما

 «برعلا تافص نم ةيمالكلا ةغالبلاو رعشلا لوقو « ةيدابلا برع نم ليقع ىنب
 «مهنم ةمكاملا ةقبطلا ةوق فعضو ةيسامملا ةلودلا ىف برعلا مد طالتخال ناكو
 نال رثا < ةفلتتم سانجا نم فلأت ىنلا ةميدقلا ةيقرششلا بوعشلا زوريو

 ى ٠٠ ةنم فنمف © رعشلا مهلوف ىف كلذ ىلجتو « بدالا ىلا برعلا لوحتي

 ترج يتلا ةديصقلا تحبصاو « ةديدج تاكارح كرحتي يسابعلا بدالا أدب
 ةوادللا ةاح- يف ام ىمساب ىنغتلا ىف اهيلع اوريسي نا ءامدقلاب رعلا ءارعش ةداع

 ىف اوشعس نال ءارعشلا لامو « ديدحلا لجلا ىلع اليوط ًائسش « رعاشم نم

 سانلا ف طاوع ذذال مهلم نم لقا « ةيوقلا ةاحلا قافا ىلا اهعفري ام سوفنلا
 0 (؟)ىدالل ةدبدح ةدامب

 رمشامهئارعش نوكو « ةيبدالا ةمحانلا ىف ماشلا دالبو لصوملا زورب نا

 بزعلا ضرا نم لصوملاو ماشلا برف ىلا عجري م قارملا برع نم ارعس
 مهتنسلأ ةمالسو « مجعلا دالب نع مهدمبو « زاجحلا لها اميس الو ةيلصالا

 مهتلؤلادمو مهريغو سرفلا مهنترواجمل «قارعلال ها ةنسسلأل ضراملا داسفلا نم

 ةوالحو ةوادبلا ةحاصف لصوملاو مانشلا لها نم رصعلا ءارعش عمج دقو م مهايا

 مهو « ءاقرو ىئبو ليقع ينبو نادمح لآ نم ءارماو اكولم اوقزرو « ةراضحلا

 ٠١9٠١١١ صا8 دلجم ١ج صوس ةلجمه )١(
 7515 ص ١1ج ةيمالسالا ةراضحلا/زتم مدآ (؟)

 سه ال1٠ فا



 ءاملقلاو فيلا نيب عمجلاو « مركلاو دحملاو بدالاب نيفوغسملا برعلا هيقب
 ةداجالاىف مهحئارف تثمساو « هدقتنيو رعشلا بحير « داوج بيدا الا مهنم امو

 ٠ (01ؤاش ام اوعدباو اونمحاو « مامز نيلأب مالكلا نساحم اوداقف « هبف

 لاخلاناك امك نيملقعلا دهع يف ةحضاو ةسسلع ةكرح لصوملا ىف مقت مل

 « كلذ دمي لصوملا ىف مهتلود اوماقا نيذلا ةكباتألا وا « نيسنادمحلا مايا هيلع

 ىضوفلاو رارقتسالا مدع ىلا كلذ ىف بسسلا دوعي دقو « ةمبدالا ةكرخلا ءانشساب

 بورسحلاب مهكابتشاو ةقطنلا ءذهل نييليقملا مكح ةرثف تداس ىنلا ةيسايسلا
 مايا تمدعنا دق ةيملعلا اهرودو ةفاقثلاو ميلعتلا نا ىنعيال كلذ نكل ٠ ةديدعلا

 رارمتسالا ةفص اهلو « ةيقاعتم لاجا ةدلو مولعلا ةكرح نال « ليقع ىنب

 مهدهع يف سرادملاو رودلا ضعب يف ميلعتلا ةكرح رمثس" نا ايرغ سلو

 ٠تارامالاو لودلا نم مهقحلل نم وا مهقبس نمب تنروق ام اذا اهفعض مغر

 ىليقعلا دلاقملا ريمالا رمسللا مظنب اورهتشا نيذلا لبقع ىنب ءارما نيب نمو

 دينمم ريامأ تنك : لاق نيهاش نب نارمع نا ىور دقف « شاورق ريمالا هنباو

 مف « نييصنو راجنسم نيب ام « ىلقعلا دلقملا نب شاورق عبلملا ابا ةلودلا

 ساسلا رصق « هل لاقي < كانه رصقب لزن دق ناكو < لاوزلا دعب ىناعدتما

 تلخدف «ةريثكك هاهو نيناسب ىلع الطم ابجع ارصق ناكو « يونغلا رمع نب
 :257ىه اذافء هعم اهنأرقف «رصقلا رادج ىلع ةياتك لمأتي امئاق هتدجوف « هلع

 كرمع نب كفراف فيك  ورمع نب سابع ريصق اي
 كرهد بير كل امن فكف روهبلا لات تلك دق

 كرخفل لب كدجمل لاب  كدوحل لب كزمل ًاهاو

 )١( ص ١ج رهدلا ةجتي /يبلاعشثلا ١15 ١١

 ص "ج نايعالا تايفو/ناكلش نبا (؟) 231١6١ ١6١



 هال ةنم هطخب نادمح نب هللادبع نب ىلع هكو < بوتكم اهتحنو

 كلذ تحتو « يوارلا لاق « نادمح نب ةلودلا فسس وه بئاكلا اذهو تلف

 -: بولكم

 كرخف ءاملع نم طحو  نامزلا كمعغعض رصف اي

 كردج نوتم نهب تفرسشث 2 رطما نساحم احسمو
 كردقل ىفوملهريقو ميركلا اهيتاكل ًاهاو

 هطخي نادمح نب يلع نب نسحلا نب رفنغغلا هيتكو « بوتكم اهتحئو
 «نادمح نب. ةلودلا رصان نب ةلودلا ةدع وه بناكلا اذهو تلق م هى ب7 ةنس

 -: بوتكم كلذ تحتو « ةلودلا فيس يخا نب

 كرمقب مهبابق تبرض  ىلألا ل مف ام رص اي
 كرث ليوطب اومهاوطو اومهيلع نامزلا.ىبنضا

 كرمع لوطو كيف لاتخي 20(نم رمع رسماقل ًاهاو

 مجري ةنس هطخب عفار نب بيسملا نب دلقملا هتك و « بوتكم كلذ تحتو

 : بوتكم كلذ تح ناك و « ىلبقعلا دلقملا وه ىتاكلا اذهو تلق

 كرسصع ميدق نوكالا  ماركلا ملص اهرضق اب

 كرييصب ًارط مهترؤوؤاس  مهتددبيف مهترصاع

 كرطم مفر بسلا نبا 0 ىمجمت زناثادقلو

 كرثاوفت ىف بهاذ كب (قحال ينا تسسلعو

 ةنم هطخب ىليقعلا بسملا نب دلقلا نب شاورف هبنكو + بوتكم هتحنو
 ؟ اذه تنك ةعاملا « شاورقل تلهو « كلذل تجف ىوارلا لاق « نه

 ٠ محا لاق

 ل م يل



 نمو « اًضيا رعشلا ديجي, ىلقعلا شيرق نب ملسم ةلودلا فرش ناكو

 ("7ىدسالا دينززم نب ةلودلا ءاهب ريمالاب اهبف دجنتسا ىتلا ةديصقلا هذه هرعش
 ٠ هيو رج ىدحا ىل

(01) 

 ادخوو اخ اجدلا جردما

 الاجح دسمأا نم تناع اذا

 ىقاتسما نم تملع اع غلف
 اوداشو اومس نيذدلا نباي لفو

 امسدق تنكو ءافولا تسنأأ

 ًاشب ءارمالا قرشأف تناو

 بجلال كلم ةيررسلا تسفرت

 فوعل اهتدهع دق دئاوع

 ريسن ىلا نيفجوم الرسو
 بالك اهعبجاي تدشح دقو

 ىلاوعلاو مراوصلا انفلاحو

 اولوت انهجاوت امل

 ريمن وشب تارفلا ىف قرغو
 تناغتساف نئاعضلا تملساو

 يسم راضفلا يشي رق

 مهم نوكي كولملا دع اذا

 ادشو الافرأ سبعلا يجزمو

 ىدست دارولل ءامعتلا اهب
 ىدملا ثكالملا هلودلا ءاهب

 ادأو ًارريضم تنيز بقانم

 ادقع نهب ءاعولا ىلع تدقع

 ادجم زعأو ةمه مظعاو

 ادرمو ايش ىغولا ناسرفب
 ادع نوصحملا اهب يقوي امف

 ادب موقلا ءاقل نم رن ملو
 ادعو نينيعلل حبصلا ناكو

 ادرج رمحلا ءاضلاك الخو

 ادسا برسلا يف تنياع نيعك

 ادس موقلا عمجل اوناك دقو

 ادججو ابا نيملاعلا ريخس

 ىدنأ هادنناذعلا بحسلا نم

 نمو « كلذب مهنم اوبرقتو ليقع يب ءارمأ حدم ىف.ءارمشلا رثكأ دقو

 5536  ؟١1؟ ص ؟ج رصقلا ةديرخ /ىناهفصالا
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 دعب ليقعلا دلقملا ريمالا حدم ىف ةديصق مظن ىذلا يضرلا فيرسلا مهنب
 .:؟')اهمف ءاج هه القيإ ةنم هلامتغا

 دلقملا دمي رهدلا لذ تدلقت قش الو تنا موسأل ال رماعا

 دقني ميغلا ىلع ءاشم ديف نم ةزعدعينمموطخملاك تحبصاو
 ددؤسو دجم نود نم ماه الو دعب مويلايفاح ال ىمحلل لفو

 ددنملا حيرصلا عقن ىلااعارس ىغولا ىلع تامجلللا داحلا نياف

 درطملا ماعنلا نالير تاوامس اهنأك تايمارلا رودقلا نيو
 دئااولماوعاردالاو ضيبلاىلا رماعلا نم مشلا لاوطلا دمبأ

 دوطم رازن نم دوط لك ىلا مهروهظ ولأ رمالل اوعزف اذا
 دروتملا مدنملا قورع يناوق اهنأك يداوهلا رمح مهل حورت
 دجتتملاو ىرولل يناغا اوحبصافقافرلاثيداحااوناك و

 درمم موي سمخ نم برقىلع 2مهدس ينأك ناوخاو كولم
 يدروم مئارشلاكلتنمويلبسس 2 هذهو دولخلا وجرامهدعب نمأ

 يدروأ ىبيردصأف يبايأ يضقت 2 يدوقم كاه مهدعبيلادل لقف
 دسم لولذلا رهظىدرلاقيرط 2يترسالاخ دقو يرهظ ىف كنودو

 يدينعبطحلا اهتيطعايدينأكو 2 دعامو نامزلا يمرا دييأب
 يدلجتن مةداعلبىل دجولايبأ 2 ةدالج نممهنعيربص ناك امو

 ىذلا سومح نبا < ىلقعلا ملم ريمالا أآوحدم نيدلا ءارعضلا نيب نمو

 9: ؟"اهنمو بلح ةئيدم هحتف دنع ملسمب داشأ

 ؟ ها 5868 ص هناويد/يضرلا فيرشلا )١(

 ؟0ه5ص ؟ج رصقلا ةديرخ /يناهفصالا (؟)

 ه- ”76©



 مهم لثم تانطلا كردا ام

 ةيلمم فيعضلل انيوهلا كرت
 ىرك هينيعب ممل مل مه نا
 ًايراغم كولملا انعأ اه تزرحأ

 قرت وأ كراوج ىت اياعرلا نا

 يدم كنب قدعب 7ك5- وحلات دف

 تعمجحتساام الئاضق تعمجدقل و

 هٌوازجا تقرفغ مالكلا لثم

 مدح الو هوادعأ تمدقا نأ

 متعبب سيل ءارفك“ هشطب نم

 مولتي ملو مؤلي. مل ليس وأ
 مرغملا لامتحاو.ثداوحلا ريغ

 مرسشقتملا ةكففو موشعلا دك

 يمن رتكمارم ىلا جاحفلا اهبو
 مدهي, مل اهركذو نامزلا ىنفي

 يمقن عمجاكبلاو يهتنن كلاقم

 مجسملا فورح هعمجتو ًاقرف

 نسم ركذن رمشلا ملين « ةرامالا تب ريغ نم نيلقعلا ضعب داجا امك

 نكس« بلح لهأ نم يكاطنالا ىلقعلا ةدارج نبا وهو « لقعلا هللادع مهب

 نب مجن مهنمو < ؟'”هوجنلاو باسحلاو ةفللاب الاع ابيدا ناكو < ةيكاطنا باب
 هلها عم لحر «كلملا سمش» بقليرو 2« لصالا ىدادنب وهو ىليقملا جحا رس

 ءارعش نم ناكو « اهب ًاشنف « دعصلا دالب نم انسأب ماقاو م اريغص رصم ىلا

 ظ ْ ,20تيازرمملا هئايداو نيدحملا رصعلا

 ىلعالا اهدج « ليخالا تنب ىليا يهو « 9"2ةيليقعلا ةيليخالا ىليل مهنمو
 تناكو 6 ءاسنلا ريغ اهلع موقيال « ءاسنلا رعشأ ىهو « بسمك نب لقع نم

 أارعش تمظن امك م« هل اهئاحهب هتقفو < اهاحه نيح ىدمحلا ةئبانلا تحه دق

 كلملادع ىلعتلخد دق تناك ةيلخالا ىليل نا لمقو ( يضر ) نامثع ءاثر ىف

 :تلاقفإ كيوه نيح ةبوث' كيف ىأر ام : اهل لاقف < تنسأ دقو « ناورم نب

 / 65 ص 5١ج ءابدالا مجعم /توقاي ىومحلا )١(

 ؟6١© ص 15ج قباسلا ردصملا (؟)

 . 515-218 ص ١ج ءارعشلاو رعشلا /ةبيتق نبا (؟)

 تت 12834



 ءادوس نم هل تدب ىتح كلملادع كحضقف ؟ كولو نيح كف سانلا هار ام

 ٠ اهضخي ناك

 « رماعونب ىلل نونحم وه « هنا لاقيو م'"7ىلقعلا بيلك نب ذاعم مهنمو

 ٠ اريثك ارعش اهمف لاف دقو

 «(ص)لوسرلا نع هدنمو ثيدحلا ةياورب رهتشا نم ليقع ىنب نم ناك و
 ءافولا وبا مهنمو "'”ىلبقعلا ناس نباو < ىليقعلا حارجلا وبا ةاورلا ءالؤه نمو

 نع عجرو «لازتعالا نع ه 458 ةنم بات ىذلا يلنحلا ليقعلا لمقع نب

 ٠ ؟9حالحيلاب داقتعالا

 ةريبك هجرد ملت مل ليقع ىنب ةلود ىف ةيفاقثلا احلا ناف « لوقلا ةوفصو

 ةيبدالا ةكرخلا ترصتقا دقلف « نادمح ينب مايا هلع تناك املثم يقرلا نم
 ةياورو رعشلا مظنب ليقع ينب نم لثالق دارفا مامتها ىلع اهف ةيملعلاو

 ىف رهشلا اومظنو نييلبقعلا ءارمالا ىلع ءارعشلا ضمب دفاوتو « ثيدحلا

 نم مهريغ لدف امك ءابدالاو ءاملعلا عمحست" ىلع نويلبقعلا لمعي ملو < مهحدم
 مدع نوكي نا حجرملا نمو « قرشملا ىف ةلقتسملا ةمالسالا لودلا ءارما

 مهدهع ةليط اهب اولغش ىتلا بورحلا ةرثكو « مهتلود ىف يسايسلا رارقتسالا
 * مهدالن ىف ةبيدالاو ةيملعلا ةكرحلاب ضوهنلا نع مهتفرص ىتلا بابسالا نيب نم

 ؟947؟ ص ءارعشلا مجعم / ينابزرملا )1(

 5؟1 2ال ص ١١ ج يناغالا/يناهفصالا (؟)

 13١6-٠١1 ص ١17 ج ةياهنلاو ةيادبلا / ريثك نسيأ (5)

 سهالوأل ب


