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 ترو: نبا ىدهملا ةديقع

 ةيسايسلاو ةينيدلا ههلاعتو
 ليصحت . ملعلا قيرط . هتحتاف . هتايوتحمو بلطي ام زعأ باتك . ىنيدلاو ىركفلا ىدهملا ثارت

 . ىرهاظلا ريسفنلاب هكسمت . داهتجالا ىلع هتلمح . ةعيرشلا لوصأ ىف ترموت نبا ىأر . رتاوتلا . هقفلا
 . ىلازغلا ميلاعتب رثأتي مل ترموت نبا . ةيرظنلا هذه ىلازنلا ةضراعم . ببسلا ىه موصعملا مامإلا ةيرظن

 ضرعي فيك . ةمامإلا ىف هتيرظن . ترموت نبأ دنع ديحوتلا ةركف . كلذ ىلع رهيسدلوج ةمالعلا قيلعت
 انل امض رعي فيك . ةعوضوملا ثيداحألا ىلع اهداّتعا . رظتنملا ىدهملا ةيرظن . اه'نامرإلا بوجو انل

 ريفكت . اينالاو نيدلا مولع دعاوق . هلوسرو هللا ةعاط اهرابتعاب ىدهملا ةعاط بوجو . ترموت نبا
 نم ءوثدحأ ام . مهل اهبسني ىلا تامالعلا . نيطبارملا ىلع ترموت نبا ةلمح . ىدهملا رمأ ىف كشي نم
 مايأ داسفلا رهاظم . ماشللا ىلع هتلمح . نيمسجماب مه هتعن . مهداهج بوجوو مهتعاط ميرحت . ركانملا

 . ةلزتعملا نم ديحوتلا ةركف ةراعتسا . قحلا ىلع لتاقتو نامزلا رخآ موقت ىلا ةفئاطلا . نيطبارملا

 داهملا باتك . رمحلا ميرحت . لولفلاو ةراهطلاو ةالصلا ثيدح . ديحوتلا ميسجتلا ةركف ةضقانم

 ربربلا نيب ىدهملا بتك راشتنا . هتايوتحمو ىدهملا أطوم باتك . فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا فينصت

 . ةيرب ربلاب اهتباتكلا

 نيطبارملا نب مرطضا ىذلا «ريرملا عارصلا كلذ عبتت ىف اليلق نآلا فقن

 . ةيسايسلاو ةينيدلا هثدابمو هئارآو ىدهملا دئاقع نم ًافرط ضرعتسنل « نيدحوملاو

 ىتلي ام ؛ ىنيدلاو ىركفلا « ىدهملا ثارت نم علاطلا نسحل انيلإ بتنا دقل
 لعج ىللاو « ةينيدلا هتوعدل ًادنس اهذتا ىلا « ءارآلاو ئدابملا كلت ىلع ءايضلا
 . ةيدحوملا ةديقعلاب فصوت نأ نكمب « ةديدج ةديقع اهنم

 « هئدابم مضي املوأ + نيباتك ىف ىنيدلاو ىركفلا ىدهملا ثارت عمتجيو

 « نياتكلا مهأوهو « ملعلاو ديحوتلا ىفو « ةمامإلا فو « لوصألا ىف هتايرظنو
 باتك ىناثلاو « ةرابعلا كلتب هلالهتسال ( بلطي ام زعأ ) باتكب فرع دقو

 تالماعملاو تادابعلا ف ىدهملا هعضو دقو 6 ىدهملا مامإلا أطوم » وأ « أطوملا »

 . كلام مامإلا أطوم لثم ىلع « عورفلا ملع ىف ىرخأ ةرابعب وأ « دودحلاو

 عيمح هيف رفس » هنأب ةطوطخملا هتخسن لصأ ىف لوألا باتكلا فصو دقو
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 مامإلا انديس هالمأ امم « هنع هللا ىضر « مولعملا ىدهملا ء موصعملا مامإلا قيلاعت

 مهرصت زعأو « مهديبأت هللا مادأ ىلع نب نمؤملا دبع دمحم وبأ نينمؤملا رمأ ةفيلحلا

 « ةرشابم ىدهملا نم ائيلإ لصي مل باتكلا نأ كلذ ىنعمو . ( مهدوعس نكمو

 ىلع نب نمؤملا دبع هديملت وه « اهنودو هءارآو ىدهملا ملاعت انيلإ لقن ىذلا نأو
 . نيدحوملا ءافلخ لوأ

 لهحلا نع مالكلا ىلع لمتشيو « ةديدع ًاباوبأو الوصف باتكلا اذه مضيو
 ةعبرشلا نوكو « ةالصلا نعو « رتاوتلاو عرفلاو لصألاو ٠ نظلاو كشلاو

 دوجوو ةديقعلا نعو « ملعلا نعو «٠ صوصحخلاو مومعلا نعو « لقعلاب تبثثال
 تامالعو ةمامإلا نع مالكلا مث « تاحيبسالاو تاب زئتلا نعو« هناحبس ىرابلا

 ةفئاطلا نعو « مهتامالعو نيمسحم او نيمشلملا نم نيلطبملا فئاوط نعو « ىدهملا

 ديحوتلا نعو « اهصاوخو اهتامالع نعو ؛ هللا رمأب موقتو قحلا نع لتاقت ىلا
 دروامو رمحلا مرح نعو « هلوسرو هللاب ناعإلا نم كلذب قلعتي امو « هتوبثو

 بوقعب ىأ ةفيلخلل بوسنم وهو « داهحلا نع لصفب باتكلا متتخمو « كلذ ىف
 . نمؤملا دبع ةفيلحلا دلو فسويأ

 ل 00

 : ىهو هباتكل اناونع اهلهّسم ىحضأ ىلا ةنارلا ةرقفلا هذهمهباتك ىدهملا حتتفي

 «لمعي ام نسحأو « رخدي ام سفنأو « بستكي ام لضفأو « بلطي ام زعأ »
 لضفأو « بلاطملا زعأ وه « ريخ لك ىلإ ةيادهلا بيس هللا هلعج ىذلا ملعلا

 . (لامعألا نسحأو « رئاخنلا سفنأو « بساكملا

 هلوصأ مغر ىدهملاف « هتلازج باتكلا بولسأ ىف رظنلا تفلي ام لوأو

 هنكلو « نيتم ىبرع نايبو « ىوق بولسأ ىف هءارآ انيلإ مدقي « ةيربرعلا هتأشنو
 «لصفو باب لك ىف كلذ نم رثكي ء مسقتلاو فينصتلاب علوم كلذ بناج ىلإ
 « هقرطو ملعلا لضف نع اهف انثدحم. ىللاو « هباتك ىدهملا ابم أدبي ىلا ةذبنلا هذهو

 رصصانعل رمتسملا مبسقتلاو فينصتلا نم لوصفلا رئاس ىف هعبتي امل اجذومن ربتعت

 : هئارآو هتاعوضوم

 « سبتلا ام فشكو « قلغنا ام حتف ىلع ملعلا بلاط هب نيعتسي ىذلاو »

 ى هللا ىلإ ةبغرلاو « ةدايزلا ىلع صرحلاو « دئاوفلا مانتغاو « ةينلا صالخإ



 ةضاؤلو ال

 لهحلاو « صئاصخللاو قئاقحلا هب زبمتت بلقلا ىف رون ملعلاو . قيفوتلاو ةيادهلا

 : ةثالث ىف ةرصحنم ملعل !ا قرطو . ضئاصللاو قف ئاقحلا هب سبتلت بلقلا ىف مالظ

 هدجب امو ؛ لصفنمو لصتم : ماسقأ ةثالث ىلع سحلاف . عمسلاو «لقعلاو « سحلا

 ىلع عمسلاو . ليحتسمو زئاجو بجاو : ماسقأ ةثالث ىلع لقعلاو . هسفن ىف ناسنإلا

 عمسلا وه ىذلا قير طلا ىف نآلا مالكلاو . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا : ماسقأ ةّث ةثالث

 لوأ « كلذ ىف [ هنع هللا ] ىضر « مولعملا ىدهملا ء موصعملا مامإلا نع قلع اهف

 هقفلا ليصحت نأ « ةئامسخو ةرشع سمخ ةنس سوملا دلبب ةغره طابرب رمألا اذه
 ىناثلاو . (ص) لوسرلا نع لقنلاو ذخألا ةيفيك اهدحأ :٠ هجوأ ةسمخ ةنسلا ىف
 . ميقسلاو حيحصلا ةفرعم عبارلاو . نئملاب قلعتيام ةفرعم ثلاثلاو . دنسلا ةفرعم

 نعو « لوسرلا نع ذخألا نع ثدحتي مث . « ليوأتلاو طابنتسإلا ةفرعم سماحلاو
 , ©0ةديدع عورفو ماسقأ ىلإ كلذ مسقيو © 8 .داجنالاو تاو ةيمستو « لقنلا

 حاضيإ نم مهيلع هالتامو . تامعأب نيطبارملا ءاهقفلل اهقفلل هترظانمنع كلذ لالخ انثدحنو

 هذه نأ هيأر ىو « لطابلاو قحلا لوصأ نايبت نم ؛ هنع ةباجإلا نع اوزجع ام

 حرش ىف ضيفي وهو « نظلاو كشلاو لهحلاو ملعلا ىه : ةعبرأ ف رصحنت لوصألا
 « ةعبرألا لوصألا نم لصأ لك نع ثدحتي مث « اهيلع ةلدألا نايبو « هةيرظن
 هلاوقأ ىلع للديو « لالضلا لوصأ نم ىه نظلاو كشلاو لهجلا نإ انل لوقيو

 ةرتاوتملا رابخألاو رتاوتلا نع ثدحتلا ىف كلذ دعب ضيفي مث . ةيئآرقلا تايآلاب

 عرفلاولصألا رود حرشيو « ةعرفتم ةديدع ماسقأىلإ اهمسقيو ءاهعورفو اهوصأو
 الع « رتاوتلا » ربتعيوهو . عورفلاو ماسقألا ددعتم ليوط ثيدح ىف تابثإلا ىف

 « ملعلا رداصم نم ردصكك هيدي ىذلا رودلاو ٠ هصئاصخخو هماسقأ نايب ىف ضيفيو

 رتاوتلا لضفأ نأىري وهو . داحنآلاب تبثي امو «رتاوتلابتبثي ام نيب زيبعلا ةقيرطو
 2 د لوسرلاو عئارشلاو مالسإلا نآل « ةنيدملا لهأ نع ؟رداض:ناكام
 ريغ ىلع ةجح ةئيدملا لهأ لمع راص ٠ اذهو « ةنيدملا ىف اوناك امإ

 000 « ةباحصلاو لوسرلا نع 9ك اع < ةحورش معالي نأ لواحنو

 « اهلضف نايبو « اهانعم نعو « ةالصلا ١» نع كلذ دعب ىدهملا انثدحمو

 هللختي « ًادج ليوط ثيدح ىف كلذو « اهماكحأ نايبو « اهليصافتو اهتكحو

 ) )1١ص ( 1108 ةنس رئازخلا ) ترموت نب دمحم ىدهملل « بلطي ام زعأ » باتك 8 2 3# .
 ص بلطي ام زعأ وأ ترموت نب دمحم باتك (1؟) 4 .



 تاو

 ,©0هءاركو هلاوقأ معدي نأ اهب لواح ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم رثك

 « ضرعلا ىف ةردقم نم هيلع تلد امهم « ةيلدحلا حورشلا هذه نأ ىلع
 « ةينيدلا هتايرظن نم ترموت نبا انل ضرعي ام مهأ ىه تسيل « ةيئاطسفسلاو
 ماوق ربتعت ىلا ىه ٠ ةصاخ لئاسم ةدع ىف هتايرظتو هعلاعت ةيمهأ ودبت امنإو
 . ىيدلا هبهذم

 لبق ىري وهو « ةعيرشلا لوصأ ىف ترموت نبا ىأر وه لئاسملا هذه لوأو

 الإ هيف سيل لقعلا نأ اهنم ء هوجو نم لقعلاب تبثت ال ةعيرشلا نأ » ءىش لك
 «« هدض نم ءىشلا ذخأ ل احو «نقيلا دض كشلاو « كش امهو زيوجنلاو ناكمإلا

 مكحيو « ديري ام هكلم ىف لعفي ءايشألا كلام ىلاعتو هئاحبس هللا نا امو و
 دصقي وهو . « ىلوملا هب مكح اهف ف لخدم الو ركحت لوقعلل سيلف « ءاشي ام هقلخ ىف

 ةعيرشلا نأ نم هيلإ اوبهذ ايف » مل قالخال نم ضعب ىلع درلا هذه هتراشإب

 الهجو « ن نيدلا ىف مهنم انعط « ةيراج لقعلا نس ىلع تسيل اهنأو « اهبف ةمكحال

 نم طابنتسالا ىلإ اوبهذ » نم ىلع تقولا سفن ىف لمح وهو . ( ىلاعت هللا ةمكحم

 نع مهنءالودع عرشلا ف ةسيقأ اولعجو « مهتدام ىلع ءايشألا نيسحتو « ملوقع

 : ىهو ةرشع ىف رصحنت ةعيرشلا لوصأ نأ هدنعو « 29( دساف هلك كلذو « قحلا

 « هيبنو لوسرلا رمأو  ىبللا ىتعمب هربخو ءرمألا ىتعمب هربخو « هيبنو هللارمأ
 ىف عورفلا رصحنتو . « هرارقإو «هلعفو « ىهنلا ىنعمب هريخنو « رمألا ىنعم هريخو
 صخب ال وهو . « حابملاو هوركملاو روظحملاو بودنملاو بجاولا ىهو » : ةسمخ

 امهنإ لوقي هنكلو « ةعيرشلا لوصأ نم !ههرابتعاب « ركذلاب سايقلاو عامجإلا

 فينصت نم هتقيرط ىلع كلذ حرش + ضيفي مث « هيف نيلثام « مدقت ايف نالخاد

 سايق » ريتعي هنأ ركذلاب ريدج وه اممو . ال ةياهنال عورفو ماسقأ ىلإ سايقلا

 بورض نم هربتعيو « نوطبارملا هرظن فيهو « ةمسحملا سايق هوه امنإ ؛ « دوجولا
 نبب قرف ال » هنإ لوقيف ءرخآ عضوم ى سايقلا ىلإ دوعي مث « 29دسافلا سايقلا

 ةاواسملاوه ىلقعلاسايقلا نإف « هانعم قمح اذإ دارطضإلا ف ىعرشلاو ىلقعلا سايقلا

 ليلحتلا وأ بوجولا ى ةاواسملا وه ىعرشلا سايقلاو . ليحتسيو زوجبو بج اهف

 )١( ص بلطي ام زعأ وأ ترموت نب دمحم باتك 158-58 .
 )١( ص بلطي ام زعأ وأ ترموت نب دم باتك 158 .

 )+( ص ترموت نب دم باتك 158 .



 كتان

 ىف ةدرطض» ىهو : ىعرشلا سايقلا ىف ةربتعملا ىه ثالثلا هذهف « ميرحتلا وأ

 ساقيالو سايق حصي مل اهنم ةدحاو وأ ثالثلا هذه نع جرخ ىف ؛ عرشلا عيمح

 بهذ الل ًافالخ «تاضقانتملا ف سايقلا حصيالو . ةضقانتم اهنأل ضعب ىلع اهضعب

 2 تاحابملا ىلع تامرحلاك تاضقانتملا اوساقف « سايقلاب هدنع ةف رعمال نم هيلإ

 , 299 قرمم لك عرشلا اوقزمو

 « هيلع لمح ترموت نبا نإف « ةعيرشلا لوصأ هنم لصأك داهتجالا نع امأ

 مث « لاحم قئاقحلا بلقو « قئاقحلل بلق هنإ « ثلا تابثإ ىلإ ًاريشم لوقيو
 لهجلابو « سانلا نم ريثك لز اهلعو « سابتلإلا ةريثك ةدعاقلا هذه نإ » لوقي

 مدهىلإ الس ةلاقملا هذه اولعجف « بيصم دهم لك اولاق « اهل قيقحتلا مدعو « اهم

 « اهعوضوم نع قئاقحلا سكعو « اهدنتسم ريغ ىلإ ماكحألا دانسإو « ةعيرشلا
 ةلوق اوعبتاو « ًاضقانتم عرشلا اولعجو « الالح مارحلاو « امارح لالحلا اوريصو
 , ©( تضراعت نإو تادهتحملا ىف قحلا اودقتعاو « تضقانت نإو « لئاق لك

 بهذملاب ةعيرشلا ريسفت ىف ذخأي ناك ترموت نبا نأ رخآ لوقب كلذ ىعمو
 نود ةنسلاو نآرقلاىلعماكحألا ءاقتسا ىف داتعالا بوجو نم هب لوقيابف ٠ ىرهاظلا
 قبطي نأ كلذ قوف ىري « ىطرقلا مزح نبا فوسليفلا مامإلا ناك دقو « امهربغ
 ةبوتكملا ةملكلا ىنعم ذخكي نأ بحب هنأ ىريو « دئاقعلا ىلع ىرهاظلا بهذملا

 لظ ىف ظتنت مل ةيرهاظلا نأ بيرغلا نمو . نيمساح امهريتعيو « تباثلا ثيدحلاو

 بوقعي ةفيلدا رصع ىف ًاماع نيتس وحنب ىدهملا دعبالإ ةيبهذم ةسردم ىلإ نيدحوملا
 . ةيمسرلا ةيهقفلا ةسردملا ىه ةيرهاظلا نأب فرّتعا طقف «تقولا اذه ىف ءروصنملا
 , ؟9لئاسملا نم ريثك لح ىف تقفخأ دقو « ةحجان ةسردم نكت مل اهنأ ديب

 هتض راعمو « ةعيرشلا رداصم نم ردصمك دابتجالا ةميقل ترموت نبا راكنإو

 رومألا نم « داهتجالا لاجم ىف طابنتسالاو « ةعيرشلا ديدجت ىف نيدبحملا دوهحل

 « هكوارآ ثحبت ال ىذلا « موصعملا مامإلا » بوثب حشتي ترموت نبا نأل « ةيقطنملا

 ةيرظنلا هذبم فلاخم ترموت نبا نأ رهسدلوج ةمالعلا ظحاليو . هماكحأ درتالو

 ضرفيو « اه ريغو ةمامإلا ىف نيدهتحنا ءارآ ةميقب ملست ىبلا ةينسلا ءارآلا رئاس

 .11ا4 « ١ا/» ص ترموت نب دمحم باتك )١(
 . 88 ص ترموت نب دمحم باتك (؟)

 7 ( مزح نباو « ةيرهاظلا لاقم ) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف نامتو رتش ذاتسألا 2(



 هجاء

 .اقفو كلذو « مولعملا مامإلاو موصحملا مامإلا ىف داقتعالا بوجو هعابتأ ىل ع

 ةمامإلا نأب ) ىناتس رهشلا مهم أر انل غوصب امسح « نوربتعي مهف . ةعيشلا ىأرل

 ىه لب « مهصنب مامإلا بصتنيو ؛ ةماعلا رايتخاب طانت « ةيحلصم ةيضق تسيل
 « هلامهإو هلافغإ لوسرلل زوجمال « نيدلا ناكرأ نم نكر ىهو « ةيلوصأ ةيضق

 نييعتلا بوجوب لوقلا ةعيشلا ىأ مهعمجو . هلاسرإو ةماعلا ىلإ هضيوفتالو

 كلذك . ©0« رئاغصلاو رئابكلا نع ًابوجو ةمألا ةمصع توبثو « صيصنتلاو

 ضراعي « داهجالا نم هفقوع ترموت نبا نأ ةيسانملا ةهذهم رهسللوج ظحالي

 « ىرخأ ةهج نمو . داهتجالا ئدابم ىلع ة ةريبك ةيمهأ قلعي ىذلا « ىلازغلا مامإلا

 راش لوو هبتك نم باتك ريغ ى موصحملا مامإلا ةيرظن ضراعيىلا زغلا نإف

 نأ قبس ام ىلإ ليحب اهفو . « لالضلا نم ذقنملا » ىهو « هلئاسر ىدحأ ىف كلذ

 اهنمرخسيو « موصعملا » ةركف ىلع لمحت مث « لوصفلا فلتخم نم كلذ ىف هبتك

 29 ةزجوم ةرابع ىف

 هنأ عقاولاو . دحلا اذه دنع فقيال ىلازغلاو ترموت نبا نيب فالحللا نإ مث

 ءاوس ىلازغلا مبلاعتب رثأت دق ترموت نبا نإ لاقي نأ « ءىش ىف ةقيقحلا نم سيل
 انل هلوقي ام كيلإو . هتايرظنو هبتك ةساردب وأ « قرشملاب هيلع موعزملا هذملتت نم

 ترهوت نبا نأ ىلازغلابتك ةءارق نم صلختسملا نإ : ذ ف رهسدل وج ةمالعلا

 « رثكأ وهام كانه لب «٠ « ىلازغلا ميلاعتب هلامعأ وأ هعلاعت ىف ءاوس دشرتسي م

 مل هنأ ىلع لدي + ةقيقملا للاسم وحل ترمز نبا هادبأ ىذلا بصعتلا نأ وهو

 هلويمو « ةقفوملا ةقيفرلا « ذاتسألا » ةقيرط نأ كلذ . ىصخشلا ىلازغلا ذوفنب رثأتي

 ىروثلا تافرصت ىف هدجن امم دعبأ ىه « ىديلقتلا ناعإلل ريقوتلاب هعبشملا

 « ترموت نبا ةايح عبتتيل لوطأ ةدم شاع ىلازغلا نأ لوا وعلا
 « موعزملا هذيملت لمع ضقنب هاوتف ردصأل « ىوتف هنأش ىف ردصي نأ هيلإ بلطو
 نيب « ليوأتلل ١» بوصغملا مددقتلا كلذ نم « ىلازغلا مولب ردجأ دحويال هنأو

 دل ةوادبلاب مستي بعشل ايندلا تاقبطلا

 ١ .١148 ج «ةرهاقلاوم زحنبال لحنلاوو لصفلا شماهىلع روشنملاىفاتسر بشلل لحتلا وللملاباتك (1)

 رييسدل رج ةمالعلا ةمدقم عجارو . ( ١4 ص ١م. ةنس ةرهاقلا ةعبط ) لالضلا نم ذقنملا )١(
 ةلمطةسعف طم 1عسصعت؛ ء(له 1طقماهوتنع لع ( ترمرت نب دمحم ) باتكل ةيسنرفلا

 ا"املمس كقمق اع, ةلمعطتعط هب الأ ةمع ةزغعل#ب م. 21, 228 40

 . 88 ص ركذلا ةفلاسلا ةيسنرفلا هتمدقم ىف رييسدلوج (م)



 م

 « ديقملاو قلطملاو ؛ صوصخلاو مومعلا » نع كلذ دعب ترموت نبا انثدح مث
 ضيرعتلاو ةيانكلاو « زاحملاو ةقيقحلاو « خوسنملاو خسانلاو « رسفملاو لمحملاو

 ةلوقنملا ءامسألاو ؛ اهصصخخو فرعلا اهبلع بلغ ىتلا ةيوغللا ءامسألاو « حيرصتلاو

 لثمو ٠ نيدلا ءوض ىلع ءايشألا هذه لوانني وهو ء ؛ عرشلا فرع ىلإ ةغللا نم

 هميساقتو هلضفو ملعلا نع ديدج نم انثدحيف دوعي مث . ةينآرقلا تايآلا فلتخمب اهل

 . مسقتلاو فينصتلا ىف روثأملا هاحنم هيف وحني « صاخ لصف ىف
 ا

 « ديحوتلا نع انثدحمو « ةديقعلا ةلأسم ىلإ ترموت نبا انب لقتني كلذ دعب

 ىف ديحوتلا ناك اذإو . هييشتلا نع هه زنتو « « هناحبس ىرابلا دوجو لئالد نعو

 ًاساسأ صاخ عونبو انه ريتعي هنإف « ةيساسألا مالسإلا ناكرأ نم انكر لصألا

 هتفص نم ىدهما دي ىلع لوحتي وهو « ًاعم ىسايسلاو ىنيدلا ترموت نبا بهذمل

 ةماعدو « ةيدحوملا ةلودلا ساسأ تحضأ ىتلا ىه « ةيسايس ةركف ىلإ ةينيدلا

 ديحوتلا ةركف نأ « ةبسانملا هذبب رهسدلوج ةمالعلا ظحاليو . ىلوألا اهناطلس

 عوضملا اهانعم ادغ نكلو « هللا ةينادحوب فارتعالا وه « دعب اوف اهانعم قبي مل
 هتع رات ىف ةالصلا بحاص نبا هركذ ام كلذ ىلع دهشتسيو « 20 نيدحوملا ةموكحل

 ه ه74ةنس ىف نيدحوملا ةموكحلا كشمه نب مهارب ربإ ىسلدتألا مع زلا عوضخ نم

 8 ينو سرسور مكنت نام وا هلوق ىف عوضحلا ك كلذ هفصوو

 ةغيص كلذ دعب ترموت نبا انيلإ مدقيو ©" 0« ةبوتلاوديحوتلا »ىف هتبغرب مالستسالا

 تارابع نومضم ددرت غيص ىهو ؛ هعابتأل اهعضو ىلا حيبستلا غيصو ديحوتلا
 . ©0لايجألا ذنم تفرع ىبلا سيدقتلاو ديحوتلا

 مامإلانعو ةمامإلا نع همالك وه : ترموت نبا باتك هنمضتي ام مهأ نأ ىلع
 نامزلا رخآ ىف موقت ىلا ةفئاطلا مايق نعو ؛ هتامالعو ىدهملا نعو ؛ موصعملا
 بهذم بلو « باتكلا بل لصفلا اذه رتتعن نأ اننكمو . قحلا ليبس ىف لتاقتل

 )١( هماوجتطع : ةلمتعتملتعم هع ل( دامتكك نعم ملسمطدفعم 8عسعوسمم“ 1١

 . 0نعم قلمه. 6ءوعلاوعط. 1887). م. .02
 ركذلا فلاسلا دروفسكأ طوطخم ) » نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا » باتك ىف (؟) «

 ةحول ١65 .(ب

 ص ترموت نبأ ىدهملا باتك (؟) 744 - 74٠ ٠ ىف قئاثولا باب ىف اهضعب انلقن دقو
 باتكلا ةياجن .
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 راعشلا ىه « ةينيدلا ةمامإلا نإف « اهلك ةيسايسلا هتوعد بلو « هلك ترموت نبا

 ىدهملا ةيرظنو . هناطلسو هتماعزل ةماعد « ترموت نبا هلحتنا ىذلا ىسايسلا

 . اهتيسدقو هتمامإ ةيعرش ديبأتل « هب حشتا ىذلا ىحورلا بوثلا ىه « رظتنملا

 صخت اهنأو « ىسايسلاو ىنيدلا « ةيعيشلا ةوعدلا راعش ىه ةمامإلا نأ فرعن نحنو

 هكسمت ىف « ترموت نبا نكاو .روصعلا رك ىلعو « مهاوس نود تيبلا لآ اهب
 «ةصاخ ةوعدل الثممو « ةيعيشلا ةوعدلا نع ؟ذيعب .« القتسم ودبي .« ةماقإلا ةيرظتب

 هيف رفوتت ىح « تيبلا لآ ىلإ بستني نأ ىلع صرح تقولا سفن ىف ناك نإو

 اهصئاصخو ةمامإلا ةيرظن ترموت نبا انل ضرعي فيك كايلإو « ةمامإلا ةيعرش
 : لوقي نيح

 نكر ىهو « ةفاكلا ىلع ةمامإلا داقتعا بوجو وهو « ملعلا ى باب اذه»

 بوجوبالإ ايندلا ىف قحلامايقحصيالو « ةعيرشلا دمعنم ةدمعو « نيدلا ناكرأ نم
 هيفوالإ نامز نم ام . ةعاسلا موقت نأ ىلإ نامزألا نم نامز لك ىف ةمامإلا داقتعا

 نوكيالو . . مهاربا ىلإ هدعب نمو « حون ىلإ داع نم هضرأ ىف قحلاب مئاق هلل مامإ

 نأو « لطابلا مدهال لطابلا نأل « لطابلا مدهل لطابلا نم اموصعم الإ مامإلا

 انوع نوكت آو. لالضلا مديسال لالضلا نأل ؛ « لالضلا نم ًاموصعم نوكي
 نأل « عدبلا نم ًاموصعم نوكي نأو « هتبثي لب روحلا مده ال رثاحلا نأل روحا نم
 نأل « لهحلاب لمعلا نم ًاموصعم نوكي نأو « هتبثي لب بذكلا مدهال عدتبما
 مده ال « لطبملا نأل لطابلا نم ًاموصعم نوككي نأو « لهجلا مدهمال لهاخلا
 عفديال كلذك « ةملظلاب ةملظلا عفدتال امكو « ةساجنلاب ةساجنلا عفدتال انك « لطابلا

 « قحلا وه ىذلا هدضب عقدي امنإو « لطابلاب لطابلا عفديالو « داسفلاب داسفلا

 « ىدهلابالإ لالضلا عفديالو ءرونلاب الإ ةملظلا عفدتالو « هدضبالإ ءىشلا عفديال
 فالتخالا عفديالو « ةعاطلاب الإ ةيصعملا عفدتالو « لدعلاب الإ روحلا عفديالو

 مامإلا وهو ء رمألا ىلوأ ىلإ رومألا دانتساب الإ قافتالا حصيالو « قافتالاب الإ

 نكرك ةمامإلا ةيمهأ دك يف ترموت نبا دوعي مث .©7(رلظلاو لطابلا نم موصعملا

 : هلوق ىف اه عوضللاو اهداقتعا بوجوو « نيدلا ناكرأ نم ىرهوج

 نيد وهو « نامزألا رئاس ىف قالطإلا ىلع هدومعو نيدلا ةدمعىه ةمامإلاو »
 امم لمعلاو «نيد اهداقتعاف « هلبق امو مهاربإ ىلإ ةفلاسلا مثألاو « حلاصلا فلسلا

 .1459و148 ص ترموت نب دمحم باتك )١(



 كمال لاه" في

 « مللستلاو « ةعاسلاو عمسلاو « ءادتقالاو عابتإلا اهانعمو ؛ نيد اهمازتلاو « نيد

 0 ( رثكلاو ليلقلا ىف مامإلا ةنسب ذخألاو « ىهنلا بانتجاو « رمألا لاثتماو

 دعبأو « العف دشأو هذه نم رطخأ تاديكأت ةمئ نوكت نأ نكم ال هنإو

 « اهئاول تحت ءاوضنالاو « ةيسايسلاو ةينيدلا ةماعزلا ديكأتل « سوفنلا ىف ًارثأ

 هدوسي ًاعمت+ «رذنملا ىوقلا هبولسأب بطاخم ىدهملا ناكدقو . اهناطلسل ناعذإلاو

 ميدغا اذه ىلإ بانت هعلاعتو هلاوقأ تقاكف 4 ةفارخلا هيلع رطيستو : لهحلا

 وأ رفاك الإ « اذب- بذكيال » هنأب دك وب وهو ال فيك . ديدج نآر قك « « جذاسلا

 « لذن وأ لذر وأ « قسافوأ رجافوأ قراموأ عدتبموأ غت ئازوأ قفانموأ دحاج
 , ©0( رخآلا مويلاو هللاب نمؤيال

 من ل

 جوتت نأ دبال « ناكمو نامز لك ىف ةعاطلا ةبجاولا ةقلطملا ةمامإلا هذه نإ مث

 بتار٠ ىلإ برقأ اهلعجتو « اهتيسدق ىف ديزتو اهتيعرش نم دكؤت ةصاخ ةفصب
 ةينيدلا ريطاسألا مدقأ نم ةروطسأ ىهو . رظتنملا ىدهملا ةفص ىه كلتو ؛ ةوبنلا

 «ثيداحألا » نم ةفئاط كلانهو . هتاذ ىنلارصع ىلإ ضعبلا اهعجريو . مالسإلا ىف

 ةعاولب بسنت ةروثأملا لاوقألا نم ةفئاط [ضبأ كلانهو . ةروطسألا هذه ىلإ ريشت
 لددلا نم ريثك عضوم « لاوقألاو ثيداحألا هذه نكاو . ةباحصلا ناك

 ىلع ةروطسألا هذه اولغتسا نيذلا ةعيشلا قاخ نم بلغألا لع ىعو < بيلو

 هذه ةصالخو . ىسايسلا ناطاسلا قيقحت ىلإ اليبس اهوذتاو « روصعلا رك

 « تيبلا لآ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ ىف دبال هنإ ١ لاوقألاو ثيداحألا

 ىعسيو لوو مالسإلا لغد يعبو «نوماسملا هعبتيو « لدعلا رهظيو نيدلا ديوي

 نامزلا رخآ ىف جرخم ىدهملا نأ ىهو « ةروثأملا مهت رابع دح ىلع وأ ؛ ىدهملاب

 ةيعيشلا ةيمطافلا ةاودلا مايق ناك دقو . « اروج تقام امك الدع ضرألا ًالميف »

 هذهل لالغتسا عورأو ظعأ ؛ ىرجملا عبارلا نرقلا لئاوأ 3 رضع م ةيقيرفإب

 مزتعا ىذلا وه  رظتملا ىدهملا بوث - ىسدقلا بوثلا اذهو . ةروطسألا

 مث نمو ٠ ىمايسلا هناطلسو هتمامأ هب جوتي نأو « هب حتي نأ ترموت نب دمحم

 ضرعي « نيكرلا نيدلا نكر امنوكو . ةمامإلا ةيمهأ نع انثدجحم نأ دعب « هارن انإف

 )١( 74و 787 ص ترموت نب دمحم باتك .

 )١( ص ترموت نب دم بانك 584 .



 دعاة سح

 رصعلا لاوحأل ريثم فصوب همالك لهتسي وهو . ةسامحو ةوقب ىدهملا ةيرظن انلأ
 قارغتلا تورض: قم. هيف: كاسامو: ع -ةعبرألا ءاقلَقتاو. ةوبثلا_رصح الق .قثلا

 بهذيو « لاهحلا رهظيو « ءالعلا هيف بهذي » ىذلا رصعلا وهو « نتفلاو ىوهلاو.
 « اةمئأألا بهذتو»+ ةنوقلا قيتو ءانمألا :بهذيو .« :ةلافملا قيقو: + :نوكابقلا

 «قئاقحلا لهأ بهذيو « نولاجدلا رهظيو « نوقداصلا بهذيو « ةعدتبملا رهظتو
 « رومألا تسكعنا ىتح « سيل اتلاو سيبلتلاو رييغتلاو ليدبتلا لهأ رهظيو

 « لامعألا تلمهأو « مولعلا تدسفو « ماكحألا تلطعو قئاقحلا تبلقناو

 «لطابلاو لهحلاب ايندلا تماظأو « لدعلا عفتراو « قحلا بهذو « نأسلا تتامو
 تألتماو « ءاوهألاو عدبلاب ةريغتو « نايصعلاو قوسفلاو رفكلاب تدوساو

 ىذلا تقولا ىف « ةبرغلا نامز ىف ىدهملا ءاج مث . « نتفلاو جرح لاو . ملظلاو روح اب
 عدوأ امب هللا هصصخو 9 ماكحألا تلّدبو « قئاقحلاتبلقو « رومألا هيف تسكع

 ءاهدعاوق مدهم اهمدهو « اهتاداع نع رومألا بلق هدعوو « ةيادهلا ىناعم نم هيف

 ىلع مقتستو « ىدهلا نس ىلع رومألا ظنت ىح « هللا نذإب قحلا ىلإ اهلقنو
 تبثيو « هعورف همادهاب مدهتو « هدعاوق نم لطابلا مدهيو « ىوقتلا جاهنم
 هرون قرشيو « هنداعم نم ملعلا رهظيو « هعورف هتوبثب تبثتو « هلصأ نم قحلا

 ءدعو انك هير دعوب « ًاروج هلبق تئلم امك ءالدع اهألع ىتح « هروهظب ايندلا ىف

 , ©0و هفلعال ىذلا قحلا دعو « ىدهملا هللا دعوام اذه « قبس اك هلضفبو
 « لمانشلا داسفلا نم « ملعلا نوثش ش هدي ىلع ليحتست ىذلا « ىدهملا اذهو

 نم » دحب نلو «ئرولا ىف ىف هل دنال » « لماشلا لدعلاو حالصلا ىلإ . قبطملا ملظلاو

 ترموتنبانإف مث نمو « ؛هداضي نمالو « هفلاخم نمالو «هع زاني نمالو « هدناعي

 ناعذإلاو « هتلاسرب نامبإلاو « ىدهملا ةعاط بوجو هراصنأو هعابتأل دكوي
 :ىتآآلا وحنلا ىلع انل اهضرعي ةقلطم ةروصب كلذو « هككحل مالستسالاو « هتئيشم

 هلاعفأب ءادتقالاو هعابتاو « بجاو هل ةعاطلاو عمسلاو « بجاو هب ماعلاف »

 « بجاو هل ملستلاو « ةفاكلا ىلع بجاو هب قيدصتلاو هب نامبإلاو ٠ بجاو

 هملع ىلإ عوجرلاو ؛ بجاو ىضق ام لكل دايقنالاو ؛« بجاو همكحب ىضرلاو
 هيلإ رومألا عفرو « مح هرمأب كاسمتسالاو « بجاو هليبس عابتاو « بجاو
 . ( مزال ةيلكلاب

 .37ه1- 74و ص ترموت نب دم باتك )١(



 مواد

 ةعاط الإ ىه نإ « هيلإ مالستسالاو « ىدهملا ةعاط نإف « طقف كلذ سيلو
 هللا رمأ هرمأو « هلوسرو هللا ةنس ىه ىدهملا ةنس نإف » « اهناذ هلوسرو هللا

 « هلوسرو هللا ىلإ دايقنالا هل دايقنالاو « هلوسرو هللا ةعاط هتعاطو « هلوسرو

 وه . هلوسرو هللا تامرح مظعت هتامرح مظعتو « هلوسرو هللا ةقفاوم هتقفاومو

 تفشك هبو « ضرألاو تاومسلا تماق هب « هللا ىلإ مهرقأو « هللاب مهملعأ

 « ةداعسلا لانُثت هتقفاومبو « فراعملا رهظت هبو « ليطابألا عفدت هبو « تالظلا

 , ©0(:تاكرملا لانت هتعاطبو

 «هرمأ ىف كشلا وأ هتضراعمو «ىدهملا ةفلاخم مهسفنأ ملل لوست نيذلا كئلوأ امأ
 نم نأ كلذ . لاكتلا رشب ءالؤه دعوتي نأ ترموت نبا سني لو . مل ليوف

 رمأ » نإ مث . « ةاجنلا ىلإ قرطتلا هل سيلو « ىدرلا ىف عمقت دقف » ىدهملا أوان
 « غئازإ هيف ةليحالو « عفادل اذه ىف هل عفد ال « لتقي هفلاخ نمو « مخ ىدهملا

 تمادام مادو « ملعلا نايبو « عرشلا عطاوقو « باتكلا صوصن توبثب تبث

 . ©0«راهقلا دحاولا هللا نذإب ضرألاو تاومسلا

 اهلع ىب ىلا دعاوقلا ١ نع ربصق لصف ىف كلذ دعب ترموت نبا ثدحتيو
 هللا رمأب مايقلا نأ » : هيف ءاج اممو « ىتبش ارومأ هيف لوانتي « ايندلاو نيدلا مولع
 نم نإو « هيف ىداقلا زوجالو « ةفاكلا ىلع هعفد بجي داسفلا نأو « تجاو

 «لطابلا نم ةرذ ىلع ىداّقلا ناو « اهلك ضئارفلا عنم نك ةدحاو ةضيرف عنم
 ايندلا ناو «.قحلا نع هراثيإ زوجنال ىوملا نأو « هلك لطابلا ىلع ىداملاك

 « عفترا لعلا نأو «لطابلاب هسيبلت زوجت الحلا ناو « ةرخآلا ىلع اهراثيإ زوجت ال
 نأو « عفترا ىدهلا آو مع لطابلا نأو « عفترا قحلا نأو « مع لهجلا نأو

 ىلع اولوتسا لاهحلا ءاسؤرلا نأو ءمع روحلا نأو « عفترا لدعلا نأو ء مع لالضلا

 ىلع اولوتسا نيلاجدلا نأو « ايندلا ىلع اولوتسا مكبلا مصلا كولملا نأو « ايندلا

 ةرقف ىف ئدهملا نع مالكلا ىلإ دوعلاب « لصفلا اذه ترموت نبا متخمو ؛ ايندلا

 : ىتآلا وحنلا ىلع كلذو « ةوقب هدكؤيو « مدقت ام لك ابف صخلي

 ناو « ىدهملا الإ هب موقي ال قحلا ناو « ىدهملا الإ هعفري ال لطابلا نإ »

 لك ىف تباث هب ملعلا ناو ؛ رضحلاو ودبلاو « مجعلاو ب رعلا ىف مولعم ىدهملا

 )١( ص ترموت نب دمحم باتك 888 .
 .؟ه4و 58١ ص ترموت نب دمحم باتك (؟)

 و



 هساآ١١ ا

 ملعي « هروهظ لبق ةضافتسإلا ةرورضب ملعام نأو « ناويد لك ىفو « ناكم

 هيف كش نم نأو « بجاو ىدهملاب ناعإلا نأو « هروهظ دعب ةدهاشملا ةرورضي

 «رباكيال هنأو « هيف أطحللا هيلع زوجتال حلا نم هيلإ اعد ايف موصعم هنأو « رفاك
 « هنامز ىف درف هنأو « عزانيالو فلاختالو « دناعيالو « عفاديالو « داضيالو
 «ابسرغو اهقرش ايندلا حتفي هنأو «ةلجاجدلاو ةربابحلا عطقي هنأو «هلوق ىف قداص
 .©9)« ةعاسلا موقت نأ ىلإ مئاق هرمأ نأو « روحلاب تئلم امك « لدعلاب اهؤولمب هنأو

 دبع 4 ريس

 مامإلا هتيرظنب ديشيو « هتوعد هيف ضرعي ىذلإ تقولا فترموت نبا سني مل
 هناطلسو « ةينيدلا هتماعزل ةماعد اهدختا ىلا ىهو ء رظتنملا ىدهملاو موصعملا
 نيذلا ٠ نيطبارملا كئلوأ دض « مئاقلا رمألا بامصأ دض هتلمح ظني نأ « ىسايسلا

 هباتك ىف مهصخم هنإف مث نمو . مهلارت ىلع ءاليتسالاو « مهلود مطحت ىلإىري ناك
 نؤل هتلمح ىلع غبسي نأ لواحنو « ضغبلاو ةموصحلا مهلع هيف رهشي « لصفب
 « نيمثلملاو « نيلطبملاب » مهمعني وهو « ةينيد لوصأ ىلإ اهدري نأو « ةسادقلا

 : هلوق ىف انل اهضرعي ةصاخ تامالع مل نإ انل لوقيو . « نيمسحماو

 رهظ ام اهنمو « مداك نم مهْئدجم لبق رهظ ام اهنم « ةرهاظ مهتامالع عيمح »

 مهنيم لبق اهْنم رهظ ىذلاف . مهاعفأو ملاوجأ نم رهظ ام اهنمو « دالبلا مهذخأ دعب
 ةعبارلاو « ةلاعلا مهنأ ةثلاثلاو « ةارعلا مهنأ ةيناثلاو « ةافحلا مهنأ نهادحإ « سم

 اهنم رهظ ىذلاو . هللا رمأب نولهاج مهنأ ةسماخلاو ٠ مهلاو ءاشلا ءاعر مهنأ

 « كولم مهنأ ةيناثلاو « نامزلا رخآ ىف مهنأ نهادحإ « عبس دالبلا مذخأ دعب

 نو رثكتسيو ءامإلا عم نودي مهنأ ةعبارلاو « ناينبلا ىف نولواطتي مهمأ ةثلاثلاو

 نع مص ممأ ىنعي مب مهنأ ةسداسلاو ءمص مهنأ ةسءاخللاو « ىراوحلا نم

 كلذ لكو « هب نورمأيالو « هب نواوقيال قا نع مكب « هيلإ نوعمتسإال قحلا

 .هللارمأب مايقلا ى ةنامأللالهأره ام مهنأ ةعباسلاو .«قحلا نعل ودعلاو لهحلا ىلإ عجار

 بانذأك طايس مهديأ ىف مهْنأ نهادحإ « نامث مهاعفأو ملا وحأ نم رهظ ىذلاو

 نوسوؤر مهءاسن نأ ةثلاثلاو « اهم مهوب رضيو سانلا نوبذعي مهنأ ةيناثلاو « رقبلا

 نهروعش نوكت ىح نبسوئور قوف نهروعش نعمجي نبأ ىعي « بجنلا ةمنسأك
 ىبعي تالئام نهنأ ةسماخلاو « تايراع تايساك مهمأ ةعبارلاو « ةفصلا كلت ىلع

 )١( ص ترموت نب دمحم باتك 2780



 تالا

 ىف نودغي مهنأ ةعباسلاو « نهربغل ىعي تاليمم نهملأ ةسداسلاو : داشرلاو قحلا نع
 نورشع مهئامالع ةلمحو « مهنامالع هذه . ةنعل ف نوحوري مهنأ ةنماثلاو ؛ طخ

 11 بلا وطو لع ذلك تربل : صرع لق اهو الوسرا ريخأ

 بسنت « ثيداحأ » داريإب تامالعلا هذه ةعص تبثي نأ ترموت نبا لواحنو
 « ةمدقتملا تامالعلل ركذ اهف اهقو  ةريرعب نأ كلوبيسلاطللا نب د رمع ىلإ اهياور

 هذه بامصأ لوسرلا اهف غمدي ىرخأ ٠ ثيداحأ هو « ةعاسلا تامالع نم اهنأو

 ىلع نمئاسن ةفص اف ركذيو « ةنعللاو بضغلاو طخسلاو رانلاب «٠ تامالعلا

 , ؟9هركذ مدقت ىذلا وحنلا

 ضحلاو « مهتعاط مرحتو « نيطبارملا بلاثم كلذ دعب ترموت نبا لوانتيو
 : أي اك تبتر باوبأ ةدع ىف « مهداهج ىلع

 مارحلاو تحسلا ىف مهلقتو «-مراغملاو ريكانملا نم هوثدحأ ايف باب )١(

 ريكأ مهرفكو مهميسجتو « نوحوري هيفو نودغي هيفو « نوبرشيو هيف نولكأي
 ىباب (" )مهسذك ىلع مهقيدصتو ؛ مهملظ ىلع مهنوعم ميرحت ىف باب (1)
 مهاعفأ نايبو ؛ مهبذك ىلع مهوقدصو « مهملظ ىلع مهوناعأ نيذلا مهعابتأ ةف رعم

 ريثكتو « مهم هبشتلاو « مهم ءادتقالا ميرحنو مهفلاخم بوجو ىف باب (4)
 مهملظو ملل ىلع مهتاداعمو مهضغب بوجو ىق باب ( 5 ) مهحو مهداوس
 ىلع مهداهج بوجو ىف باب (1) مهاعفأ عابتاو مهتعاط ميرحت ىف باب (7)
 مهضارعأو مهاومأو نيملسملا ءامد لالحتساو « قحلا راكنإو ممسحتلاو رفكلا ىلع

 بوجو ى باب ( 9 ) ضئارفلا عنمو ةنسلا عيض نم داهج بوجو ىف باب (8)
 باب ٠١( ) هب نورمؤيال ام ىلع مبسدامتو روجفلاو ركانملا باكترا ىلع مهداهج

 , ؟9ضرألا ف داسفلاو دانعلا ىلع مهداهج بوجو ىف

 تابآلاو ثيداحألا فلتخ. هماكحأوهلاوقأ ديوي نأ لواح كلذ لالخ وهو

 رافكلا يمسح اباثع مجتمتي وهو - ضاع عوني نيطبارملا ىلع ىعني وهو . ةينارقلا

 « بيقنتلاو مثلتلاب هوجولا ةيطغت ىف « ءاسنلاب كلذ ىف مههشتو « 9 ةلأسم

 نعلو « كلذ مرحتو « بيقنتلاو مشلتلا مدعو « روفسلا ىف لاجرلاب مهعاسن هبشتو

 .7هوو 78 ص ترموت نب دمحم باتك )١(

 . 11و85 نم ترموت نب دمحم باتك (؟)

 . 551-555 ص ترموت نب دمحم باتك (؟)



 تكلا

 هللا لوسر نعل » : هصنو « سابع نبال هتياور بسنت ثيدحل ًاقفو ء هبكتري نم
 ءاسنلاب لاجرلا نم نيبشتملاو « لاجرلاب ءاسنلا نم تاهيشنملا ملسو هيلع هللا ىلص
 -تاذلاب ةلأسملا هذه ىعنت“ نأ نيبلا فاحجإلا نم هنأى لع ." « ًاعيبح ةنعللا مهتلمش
 اهنأ كلذ . نعللا بجوتسي ًامرج مهقح ىف ربتعتو « نيطبارملا ىلع - ماثللا ةلأسم

 ماثللا لصأ ىف تليق دقو . نيدلاب هل نأش ال ىلبَتقو ىوق ديلقت ةلأسمىوس تسيل

  ةنوتمل لهأ نأ وهو « لبق نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام اهنم « ةريثك ءايشأ هببسو
 + باجنلا نم اًعابح غوت مهسارعأ ىف نوذختي اوناك - نيطبارملا ةليبق ىهو
  تابجحم مهعم نلتقي نك مهءاسن نأ مه.ورح ضعب ىف ةرمتااذ ثدح هنأ ابنمو

 نم ًيفخت ماثللا ىلإ نوأجلي اوناك مهن أ اهنمو ء لاجرلا دادع ىف كلذب نيسحب ىح

 فصاوعلا حفل نم ةيايملا تارورض نم ناك ماثللا نأ ًاربخأو « مدلا رأث ةبلط

 لئابق ضعب نبب مويلا ىح ةمئاق ماثللا ةداع لازتامو . دربلاو رحلاو لامرلاو

 فارشألا لاجرلا نأ وه كلذ ىن ةكحلا نإ لاقيو « اهربغو نادوسلاو ايناتيروم

 رهظي ىكل هنإ ليق دقف « ءاسنلا روفس نع امأو . مهسفنأ نع نوفشكيال

 , ؟9لاجرلا نع نهطاطخحتا
 « مراغملاو ركانملا » نم هوثدحأ ام ببسي نيطبارملا ىلع ترموت نبا ةلمح امأو

 « ةيطبارملا ةمصاعلا دوسي ناكام ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . اهرربي ام اهل نإف

 راتهسالا رهاظم نم « نيطبارملا مايأ « ىرخألا برغملا دعاوقو ( شكارم)
 نم كلذ رنغو « قاوسألا ىف الع فضقلاو رمحلا عويذ كلذ نمو « داسفلاو

 نب ىلع ىلإ ًاريشم هلوق ىف ىشكارملا هددري ام اذهو . نيدلا ىلع جورخلا رهاظم

 رخآ ىف ترهظ « ًافعضتسم ًافيعض ناك هنأ الإ « ًاحلاص الجر ناكو ): فسوي

 نهدادبتساولاوحألا ىلع ءاسنلا ءاليتسا نم « ةعينششحاوفو « ةرشك ركانم هنامز

 1 ل ايا ةأراإا بتي + يرن لوا نبش لاك اكو روكا
 ثبلت م ركاتملا هذه لاثمأ نأ ركذلاب ريدج وه اممو . © مدقت ام ىلع ًارزو

 نأ كلذ نمو . ةريصق ةرئفب ىدهملا باهذ دعب « نيدحوملا ةاود ىف ترهظ نأ

 )١( نص ترموت نب دمحم باتك 1554.
 ةمالعلا كلذكو « 44و 48 ص ١ ج ىوالسا ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسإلا )١(

 ةلقاعم ولكم هع !عءمامتوو لعع قلممطمفعم [ هسءوعسمم (2.( عم : هلاقم ىف رهيسدلوج

 المره. 0ءعوعالوعط. 1887 م. 101)

 31١. نص بجعملا (؟)



 س71

 ةيالول هتعيب مامتإ دمحم ريكألا هدلو ىلع ىأ « نيدحوملا ءافلحلا لوأ نمؤملادبع

 , ©0هيلإ بسنت تناك ىرخأ صئاقنلو ءرمحلا برشل ًانمدم ناك هنأل « دهعلا

 نم نيلطبملا ةفئاط « ترموت نبا مهتعنب اكوأ « نوطبارملا ناك اذإ هنأ ىلع

 ىلا بلاثلاو بوبعلا نم هب مهمري ام نوفصتي اوناك « نيمسحملاو نيمثلملا

 3 مهتدهاجمو مهئاداعمو مهضغب بجوتست ىللاو « تانعالا اهاجأ نمأ ةوقستسي

 لتاقتو قحلا ىلع لتاقت ىلا ىهو « اهروهظب لوسرلا رشب ىرخأ ةفئاط كانه نإف
 نم اهرضيال « هللا رمأب موقت ةفئاطلا هذه نأو « نامزلا رخآ ىلإ هب موقتو « هنع

 ىلع لتاقت امنأو « ةمايقلا موي ىلإ اهاداع نم ىلع ةرهاظ اهنأو « اهفلاخ وأ اهلذخ

 عم عمتجت ىح قحلا ىلع لتاقت اهنأو « ةعاسلا مايق ىلإ اهودع رهقتو هللا رمأ
 لهأل اهلك ايندلا حتفي هللا نأو « لاجّدلا مهرخآ لتاقي ىتحو ء ميرم نب ىسيع

 نأ نه يغرلابو . ةعاسلا موقت ىح هللا اهرصني ةفئاطلا هذه نأ ًارخأو « برغلا
 حضاولا نم هنإف ٠ ةرابعلا حيرصب ةفئاطلا هذه ىه نم انل لوقي ال ترموت نبا

 صا هتفئاط ىرخلاب وأ : مولعما ىدهلاو « موصل ممإلا ةقاط اب ىني هنأ

 ةفئاطب هتاءوبنو هلاوقأ لك ديوي نأ « هتداعك انه لواحن وهو « نيدحوملا ةفئاط

 5 9©2ثيداحلألا نم

 « ةديقعلا نع ثيدحلا دنع « ترموت نبا هركذ ام ىلإ انرشأ نأ قبس دقو

 نأ « رهسدلوج ةمالعلا ظحاليو . هناحبس ىرابلا دوجو لئالدو ديحوتلا نع

 نم « هتافصو هللا ةركفب قلعتلا اهانعمو «« ديحوتلا » ةرابع راعتسا دق ترموت نبا

 اذهو « هللا ةركفل مهفيرعت ىف « ديحوتلا  مسإ نوطعي نيذلا مهف « « ةلزتعملا »
 هللا ةيؤر.ىن ىلع اوقفتاو » : ةلزتعملا نع هلوق ىف ىناتسرهشلا انل هحضوي ام

 ةروصو ًاناكمو ةهجءهجو لك نم هنع هيبشتلا ىنو «رارقلا راد ىف راصبألاب ىلاعت
 ةبباشتملا تايآلا ليوأت اوبجوأو « ًارثأتو ًاربغتو الاوزو الاقتناو ًاريحنو امسجو

 , ©(, اديحوت» طفلا اذه اومسو « اهف

 أ ديحوتلا ىعا رسفتلا اذه لظ ىف رهشمي ناك « ترموت نبا نإف مث نمو

 )١( ص بجعملا 11١.

 . ؟ا/١- 5110 ص ترموت نب دم باتك (؟)

 ةرهاقلا ) « لصفلا » باتك شماه ىلع روشنملا « « لحنلاو للملا » باتك ىف ىناتسرهشلا ( ؟)

 .همو ص (ه للا



 ا!

 ضقانت ىلاو « نيطبارملا لظ ىف برغملا ىف ةعئاذ تناك ىلا ةيداملا ةركفلاب

 « « مسجتلا» ةركف نع نيلوثسم نيطبارملا ريتعيو « ةيقيقحلا ديحوتلا ةركف
 بيسلا مه مهنأل ؛ مهاتقب كلذ لجأ نم نم ىدانيو « مهاياعر نيب ةعئاذلا « هيبشتلا هو

 هجوتت ال © ًاينيد اماظن نوميقي مهنأو «ةديقعلا دوسي ىذلا داحلإلا كلذ رشن ىف

 رهشي نأ بجيف « كرشلا لهأ نم وحنلا اذهىلع نوطبارملا ناك ىتمو . هللا ةركف
 .«ا)دلنا ليبس ىف داهحلا مهلع

 هتداعك كلذو « ىرخأ ةيحان نم انه ديحوتلا لوانتيف ترموت نبا دوعيو

 انثدحم مث « هيلع ىب ىذلا نيدلا ساسأ وه « ديحوتلا نأ اهلوأ . ةبقاعتم باوبأ ىف

 نوكو« ةداهشلا طورش نعو « هلضف نعو « هظفل ريسفتو « ديحوتلا ىنعم نع
 هميدقتو ديحوتلاب ملعلا بوجو نعو ءماث آلاو ركفلا نم هلبق ناكام مده ديحوتلا
 « نيلسرملا نييبتلا نم نيرخآلاو نيلوألا نيد وه ديحوتلا نوك نعو « ةدابعلا ىلع
 كلذ ولتي مث . ديحوتلاب ملعلا تابثإ قيرط ةفرعم نعو « دحاو ءايبنآلا نيد نوكو
 ءملعلاو نامبإلا ىعم نعو « لوسرلاب ناعإلاو « هلضفو ناميإلا نع ثدحتلا

 حرشلا ثيداحألاو تايآلا نم ةفئاط هلك كلذ لاختي « ةئينلاو باتكلا عابتاو
 ,«0ليلدتلاو

 هد ©

 لصتتال ىلا ىرخألا ةينيدلا لئاسملا نه ةفئاط كلذ دعب ترموت نبا لوانتي

 عئاقو ضعب « كلذ عم نمضتت اهنكاو « ةيسايسلا وأ ةينيدلا هتوعدب الصأ
 ةالصلا نع « صاخ لصف ىف لبق نم ثدحت دق وهو . ةوعدلا هذبم لصتت لاوقأو

 عفرو « ملعلا عفر نعو « ةراهطلا نع انه ثدحتي وهو . اهليصافتو اهلضفو
 ةقلعتملا ثيداحألا نم « هركذ قبس ام رركي لصفلا اذه ىو . ةالاوملاو نيدلا

 « تايراعلا تايساكلا ءاسنلاو « رقبلا بانذأك ًاطايس نولمحم نيذلا « سانلاب

 نيشللا تامالع نيب اهدعي ىلا ىهو « تخبلا ةفسأك نبسوالو تالئاملاو

 اذه قو . « هللا لوسر دعب ريغتلاو ليدبتلا » نع كاذ دعب انثدت مث . نيمسح ا

 هنأي ىلدت « ثيداحأ نم هنأشب ىورامو « ىدهملا ركذ ىلإ دوعي لضفلا

 الدع ضرألا ألمت هنأو « ىننلا مسا قباطي همسا نأو « تيبلا لآ نم نوكي

 )١( 51و ه5 ص اهركذ قبس ىلا « بلطي امزعأ » باتكل ةيسئرفلا هتمدقم ىف ريسدلوج .

 طلال. ص ترموت نب دمحم باتك (؟) ٠م37 .
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 قدرو' امو © ةمطاف دلو نم لوسرا 1 ةرتع نم نوكي هنأو « ًاروجب تشلم انك

 « اهل ناونعال نيباب ف ليوط مالك كلذ لي مث .©9هتمب زهو لاجتدلا جورخ نأش

 , ؟©رانلاو ةنحلاب ةقلعتما ة ةروثأملا لاوقألاو ثيداحألاب ضيفي امهالكو

 « ةنايحلا وهو « هنم ريذختلاو لولغلا » نع ترموت نبا انثدحب نأ دعبو
 جرحت »ىف ليوط لصفب هباتك منع « ةيوبنلا صصقلا نم ةفئاط كلذ ىف انيلإ مدقيو

 ىلع ةلمحلا تناك شيك « ترموت نبا ةايح نم مدقت اهف انيأر دقو . « رمحللا

 ىلإ هتوعد ىف هلغش ام صخأ نم « اهناوأ رسكو اهتقارإو « اهتدراطمو رمحلا
 طشن الك « ىذألاو طخسلا نم فونصل ضرعتي ناك هنأ فيكو « ركنملا ةلازإ
 « ةباحصلا عملو ةنسلاو باتكلاب » ةمرحم رمحلا نأ ررقي وهو « كلذ ىلإ

 رمحلا عاونأ انل نيبيو © ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ىف درو ام ضرعتسيو

 رعلاو بنعلا نم عنصت تناك ىلا ىه خو + مالسألا ريع .قاهعرش لع مقل

 اهتقارإ بجاولا نمو « اه ريثكو اهليلق هيأر ىف ةمرحم اهلك ىهو « ريعشلاو لسعلاو
 , ©©ةباحصلا لاوقأو ثيداحألا فلتخمب اه هلاوقأ ديوي وهو « .اهناوأ رسكو

 «رمحلا ميرحت باتك » ىلي ىذلا وهو « باتكلا نم ريخألا لصفلا امأ
 نم وه امنإو « ترموت نبا فبلأت نم سيل وهف «داهجلا باتك» هناونعو

 اهسح كلذو ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا دلو ءفسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا فيلأت
 « داهحلا باتك » مامت ىلإ اهف ريشأو « باتكلا اهم متتخا ىلا ةذبنلا نه ودبي
 مامإلا انديس هالمأ امم كلذو «مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلا » قيلاعت عيمجو

 نيعبسو عست ةنس نابعش نم رخاوألا رشعلا ىف كلذو . . نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا
 , 60( ةئامسخو

 تدرو ىلا ثيداحألا نم ةريبك ةفئاط مضي « هيف بيغرتلاو « داهحلا باتكو
 . هللا ليبس ىف ةداهشلا لضفو « هنساحم نايبتو . هيلع ثحلاو « داهحلا لضف ىف

 اذهو .©©0ثيداحألا نم [ضيأ هيف دروامو لاملاب داهحلا ىلع مالكلا كلذب قحايو

 .8.5و 70٠6 ص ترموت نب دمحم باتك )١(

 . 809 ص ترموت نب دمحم باتك (؟)
 . م64 - م18 ص ترموت نب دمحم باتك (؟)
 ماد - مإ# ص ترموت نب دمحم باتك ( 4 )

 . 401 ص ترموت نب دمحم باتك (0)

 . 40.- مالال ص ( ترموت نب دمحم باتك نم ) داهملا باتك عجاد ()



 تالا اةرخ

 نع رثأ ام عم قافتإلا مامت قفتي « ةديدعلا ثيداحألا نم هيف درو امو لصفلا

 .مولعلاو « ثيدحلا ماع ىف هتعاربو « ةيملعلا فسوي بوقعي ىأ ةفيلخلا ةردقم

 20, ىدهملا مامإلا ملع فد همدقتو « ةيعرشلا

 دم

 نكم « هتايوتحمو هلوصف ضارعتسا نم نيبت اهسح «بلطي ام زعأ » باتكنإ

 نم هيف دروام ريتعن نأ اننكميو « ةيسايسلاو ةيديقعلا ترموت نبا ةيصو ريتعي نأ

 ةيدحوملا ةل وللا ساسأ « ةينيدلاو ةيسايسلا ةماعزلاو ةمامإلاب ةصاخ ؛ئدابمو ملاعت

 وه « رخآ ًافلؤؤم ةيبرعلاب انل كرت دق ترموت نبا نأ ىلع . ىسايسلاو ىحورلا
 « هيف لوانتي محض باتك وهو « ىدهملا مامإلا أطوم » ىمسملا « أطوملا» باتك
 . دودحلاو تالماعملاو تادابعلا باوبأ « « كلام مامإلا أطوم » قسن ىلع

 < ةرجهلل ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم ناك 20كلام مامإلا بهذم نأ فرعن نحنو

 ترموت نبا نأ نم مغرلابو . سلدنألاو برغملا ف لضفملا بهذملا وه
 ءالع ديلاقت ىلع ثبل هنإف « هرصع باطقأ نم ددع ىلع « قرشملاب سرد دق
 هحورش ةرمث انل مدقي هنإف مث نمو « ىكلاملا بهذملا عابتا نم « ةغتارلا برغملا

 ةعوسوم مساب ةمستم « عورفلا ملعل ىرخأ ةرابعب وأ « دودحلاو تالماعملاو تادابعلل
 ةمدقم ىف ءاج اهسح « ودبيل هنإ لب « هئارآو هبهذم ىلع ةيراج « كلام مامإلا

 . كلام مامإلا فنصم نم ًارصتخم الإ سيل هفنصم نأ  ترموت نبا « أطوم »
 « (م 1908 ) ه 11"الا“ ةنس ىف رئازحلاب ترشن ىلا هتعبط هتمدتم ىف ءاج دقف

 « ىبحب نب ىحب ةياور نم « كلام مامإلا أطوع ىدهملا أطوم انلباق » : قأبام

 ليصافتو مجارت ةدايزو ريخأتو مدقت عم ديئاسألا فذح هنم ًارصتخم هاندجوف

 . « ديدس بيترتو ديفم بولسأ ىلع
 : ةيتآلا بتكلا لوألا رفسلا لوانتي : نيرفس ىلع ىدهملا أطو» ىوتحو

 « داهحلاو جحلاو « ةاكزلاو فاكتعالاو « مايصلاو زئانحلاو « ةالصلاو ةراهطلا

 . روذنلاو نامإلاو

 « ديصلاو حئابذلاو « ةفيفعلاو اياحضلا : ةيتآلا بتكلا ىناثلا رفسلا لوانتيو
 « ةعفشلاو « عويبلاو « عاضرلاو « قالطلاو « حاكنلاو « دودحلاو « ةبرشألاو

 )١( ةحول ركذلا فلاسلا طوطخملا « ةمامإلاب نملا » باتك ىف ةالصلا بحاص نبا 45 1.

 هه ) سنأ نب كلام مامإلا (؟) - ١04 ةعبرألا بهاذملا باطقأ دحأ (ه .



 - ا ؟١/-

 « ربدتلاو «بتاكملاو « قتعلاو « ضئارفلاو « ةاقاسملاو « ةراجإلاو « نهرلاو

 . عماخلاو ةيضقألاو « بصغلاو ىدعتلاو « ةماسقلاو « لوقعلاو
 . ةيخيراتلا ةيحانلا نم انمهم ام «ىدهملا أطوم » باتك ىف سيل هنأ حضاولا نمو

 طاشنلا نم ترموت نبا هب فصتي ناكام ىلع ةلالد هذختن نأ عيطتسن اننأ ديب

 « ةحيحصلا نيدلا ماكحأب هموق رصبي نأ ىف هداهّتجاو « ةيهقفلا ةردقملاو « ئملعلا

 « ةيموقلا مهتغل ةيربريلاب هموق نيب رشتلت تناك ترموت نبا بتك نأ بيرالو
 « ةيملعلا ترموت نبا ايازم مظعأ نم ناكدقو « اهريثأتو اهذوفن كلذب دادزبف

 هموقل هتبطاخمو هظعو ناكو « ةيربرللاو ةيبرعلا نيتغللا ناقتإ ى ةزرابلا هتردقم
 ىلع لمعتو « ًقلعتو هبو ةنتف مهديزتو « مهولق ءاديوس ىلإ ذفنت « ةيربربلاب
 «ةئسلاو نآرقلا دعب « ترموت نبا بتك تناكو . ةيسايسلاو ةينيدلا هتناكم ديطوت

 اهنأل « مهلئابق فالتخا ىلع نيدحوملا ماوقأ نبب ًامارتحا ةينيدلا بتكلا دشأ ىه
 . ناسنإ لك لوانتم ىف تناكو « ةعئاذ تناك « ةيرب راب اهتباتكل ًارظن


