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 ةريخألا نمؤلا دبع ماوعأ

 هلالخخو هتافو

 . هدادتراو هقافخإ . ةيليبشإ ىلإ هريسمو هتعيدخ . ةبطرق رصاحو نايج عزّتدي شيئدرم نبا
 هبلغتو ةاومرق ىلإ كشره نبا ريسم . مهدئاق لعقمو نيدحوملا ةميزه , ةبطرق ىضارأل كشم» نبا وزغ
 ةيروطا ربمإلا ريسكت . هعرصم . هئايفطو هكلس ءوس . ىوكلا مالسلا دبع نبا ريزولا . ايلع

 ءاشنإو قرلط لبج نيصحتل هعورشم . سلدنألا نوئشب هماتها .. حتفلاب نموملا دبع بتك . ةيدحوملا
 , قراط لبج ىلإ نمؤملا دبع روبع . ةالصلا بحاص نبا ةياورل ًاقفو اهفصوو ةنيدملا ءانب . هتليدم
 , سلدنألا نوئش مظني نمؤملا ديع , ءارعشلا حئادم . ءا ربكلاو نايعألا دوفو . ةئيدملا جاتتفاب لافتحالا

 ةطانرفل "كشمه نبا ةحجاهم , ةئومرقل نيدحوملا داد رتسا . شكارم ىلإ هدوعو برغملا لإ هروبع
 ةميزه . . داقرلا جرم ةعقوم . ةيدحوملا دادمألا مدقم , ةبصقلاب نيدحوملل هترصاحم . اهايإ هلوشدو

 , كش نبا دادمإل شيئدرم نبا ريس . سلدنألا ىلإ ًاثيج لسري نمزملا دبع . مهرارفو نيدحوملا
 كشمه نبا دادترا . ةطانرغل نيدحوملا داد رّسا ,يراصنلا هئافلحو كشمه نبا ةمزه . ةكيبسلا ةعقوم

 ةيطرق حالصإ . ةبطرق ىلإ ىدحوملا محلا ةدعاق لقذ , ةطائرفل نيدحوملا نيصحت . شيندرم نباو

 . مقفلا طاير لإ هريسم . لليديتل هترايز . سلدنألاب داهجلل نمؤملا دبع دادعتسا . اهنوثش مظنتو

 نع دمحم هدلول هتيحنت . نمؤملا دبع سضرم . سلدنآلاب وزغلا ةطخ ثحي . ةيدحوملا شويحلا عاتجا

 أ هيخأ ىلوت . فسوي هدلول ةميبلا دقع . نمؤملا دبع ةافو . . فسوي هدلول هرايتخاو دهملاةيالو

 ةيدحوملا ةلوالل هؤاشنإ . نمؤملا دبع ةيرقبع . فسوي ةيلوت نع ىرخأ تاياور . ةرازولا صفح
  هرصع داوق مظثعأ نم دئاق . ىلسإلا برغلا ءافلخ مظعأ نمزلا دبع . ةينمزلا ةفالخلل هؤاشنإ . ىربكلا

 . ةيدحوملا شويجلل هميظنت . نيدحوملا تاقبطل نمرملا دبع مظنت . ةيدحوملا شويبللا ةكرح ماظن

 ملعلل هبح . نمؤملا دبعل ةلاسر ىف تدرو اميسح ةيدحوملا ةرادإلاو مكحلا مظن . اهبلقتو برعلا فئاوط

 . ةيليدلا نيؤملا دبع ةمأ رص . رعاشلا ىوارحلا , هبدأو هملع . مهي ردتو ةبلطلا رمأب هتيانع . ءالعلاو

 هتسايس . هتاضقو هؤارزوو هباتكو هداوق . ءامالل هكفسو هتوف . دويلا و ىراصتلا ةلماعم ىف هددشت

 , سقف ةقع ةدالوأ .. برتملا دالبل هحسم . تايابلاو بئارضلا شرف ف

 دمتي 11 يسب

 ءالجإو  ه 880 ةئس مرحملا نم رشاعلا ىف ةيدهملا حتف نمؤملا دبعل مث امل

 نيذلا برعلا فئاوط ىلع كلذ بقع ءاضقلا مث « ةيقيرفإ نع نيلقصلا جنرفلا
 « هريكفت مظعم لغشت تذحأ دق « سلدنألا ثداوح تناك « هتمواقمل اودصت
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 ةروصب « كلذ لالخ تروطت دق « صخألاب سلدنألا قرش ثداوح تناكو
 ركسعت « نمؤملا دبع شويج تناك ىذلا تقولا ىف هنأ كلذ . قلقلا ىلإ وعدت

 اا داو ييايوزح اي سم ايوب راوسأأ تحت 'هبف

 ىلإ راسو « نييلاتشقلا هئافلح ن « هتاوق نم طلتخم شيجب « ةيسرم ةنيدم نم

 اهملسو « ةمواقم ةيأوكلا ىلع ن نب دمحم ىدحوم لا اهيلاو دبي ملف « نايج ةنيدم ىلإ
 اثكنو « هنم ةنايخ ةيدحوملا ةياورلا هربتعت ام وهو « هئاول تحن ىوضناو « هيلإ
 « ةدشب اهزانو « ةبطرق ىلإ نايج نم شيندرم نبا راس مث . نيدحوملل هتعيبل
 نمحرلا دبع ديز وبأ اهلاو هيلإ جرخف « اهعورز فلتأو « اهعوبر ىف ثاعو
 دترا مث « ةديدش ةكرعم ىف هعم كبتشاو « هتاوق ف ( تيخي وأ ) تيكي نبا

 ثبلو « ةبطرق لوح راصحلا شيندرم نبا برضف « اهم عنتماو « ةنيدملا ىلإ

 ليخأ ةثيدملا ىضاقو « تيكي نبا نكلو « الع ءاليتسالا ةصرف بقري
 ريزو نب ىارديس ناسل ىلع ابتكه « ةيبرح ةعدخوأ ةليح ىلإ 11 سيردإ نبا
 ةفص ىف ركنتم لوسر دي ىلع « شيندرم نبا ىلإ هب اثعبو « اباتك شيندرم نبا ىلإ
 عرسي نأب « شيندرم نبا « ريزو نبا ثحي هيفو ء قرشلا لهأ نم تايز
 شيندرم نبا نمآق . عافد نود اهنأل ةيليبشإ ىلإ ريسلاو « ةبطرق نع عالقإلاب
 «ىدحوم سوساج ةبطرق نم هقبسو « ةيليبشإ ىلإ ريسلاب لاحلا ىف ردابو ةعدحلااب

 بسنام ةعص ىف ءالؤه دقتعاو «٠ ثدح ام رمألا ةالو رطخأف « ةيليبشإ ىلإ

 « ةيليبشإ ىلإ هتاوقب شيندرم نبا لصوو . لقتعاو هيلع ضبقف « ريزو نبا ىلإ

 ىلإ لصو ىتح هتاوق ضعبب اهزانو « تنوفلأب فرعي عضومب اهرهاظب لزنو
 بارطضالا عاش دقو « مايأ ةثالث اهمامأ ماقأو « قرشلا اهلامش ىف ةنومرق باب
 مزحلا ىهتنم بوقعي وبأ ديسلا اهلاو ىدبأو « ًارش سانلا سجوتو « ةنيدملا ىف
 مهعمو «نيدحوملا ظافحلاو ةبلطلاو خايشألا ةئواعمم «ةنيدملا نع عافدلا ىف ؛ ةظقيلاو
 خايشأ ناكو « شيرش بحاص نوزع نب ءالعلا ىنأ ةدايقب سلدنألا دنج نم ةفئاط

 صرحلا لك نوصرحبو « راوسألا قوف ليللا لوط نوربسي اهنايعأو ةيليبشإ
 « ةمراص تاءارجا ةنيدملا لخاد نودحوملا ذختاو . ةنيدملا باوبأ فاقث ىلع

 كردأو . سانلا نم ريثكلا اولقتعاو « ردغلا ةبير مبم تقحل نمم ًاددع اولتقف
 نأو « روزملا باطخللا ىف ءاج امب عدخ دق هنأ « هلك كلذ مامأ شيندرم نبا

 . لئاطب زوفي نأ نود « هيبقع ىلع دتراو اهرداغف « ةنيه ةيغب تسيل ةيليبشإ
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 « نايع دهاشو « رصاعم بتاك ةياور نم اهقتسن ىلا ثادحألا هذه تعقوو

 ه هو4 ةنس ىف :©20ةيدحوملا ةلودلا خرؤم + ةالصلا بحاص نب كلملا دبع وه
 .(مالدحر

 ةمجاهم ىلإ شيندرم نبا داع ىتح ىرخأ ربشأ ةعضب ضمت مل هنأ ديب
 هرهبصو هدئاق ةرمإ تحن ( ه ههه ةنس لئاوأ ىف) ًاشيج ثعبف « نيدحوملا

 « اهعورز فستناو « اهضارأ حاتجاو ةبطرق ىلإ راسف ء كشّمَه نب مهاربإ
 «« ةباطأ ١ ىمست ةيرق ىف اهم ةبرقم ىلع هنئاك بترو « اهنع علقأ مث « آتقو اهزانو

 عالطتسال تيكي نب نمحرلا دبع اهلاو ةدايقب ةبطرق نم نودحوملا جرخف
 تيكي نبا لتقو )2 مهف تفضنأو 3 كش نبا نئامك مهلع تجرخف « لاوحألا

 دعب كشمه نبا راسو . اه اومصتعاف ةنيدملا ىلإ نودحوملا دتراو « لتق نميف

 « قرشلا لامشلا نم ةيليبشإ نصح ىهو « ةنومرتق ةنيدم ىلإ هتاوق ىف كلذ
 ليحارش نب هللا دبع ىعدي اهئامعز ن٠ معز ةنواعم اهلع ىلوتساو « اهمجاهف
 نودحوملا عنتماو . (م 1١15١ سرام ) ه ههه ةنس لوألا عيبر رهش ىف كلذو

 ناكو « كلذ ىلع ةيليبشإ ىلاو بوقعي وبأ ديسلا فقو املو . اهتبصقب اهم نيذلا
 داجنإل ةنومرق ىلإ ًاركسع لسراف زداب « ةفيلخلا هدلاو ةاقالل رفسلا ةبهأ ىلع
 , ©9ثداوحلا بقري ًآنيح رظتناو « اهنيماح

 ىدحوملا ركسعملا ىف عقو « ةيدهملا حتف مامتا بقعو « كلذ لالخ فو
 دمحم ريزولا عرصم وهو « ةيلخادلا ةيدحوملا نوئشلا ممصب لصتي ثداح

 نمؤوملا دبع نأ « ةالصلا بحاص نبا لاوقأ نمودبيو .ىوكلا مالسلا دبع نبا
 وزغ ىلإ هجورخ دنع « ه هوا ةنس لاوش رهش ىف هتمدخل ريزولا اذه بدن

 بعل دق ريزولا اذه نأ « مدقت امم انيأر دق انكلو . ©9ةيدهملا حاتتفاو ةيقيرفإ
 ريزولا هك دب ف ا ريبك رود « ؟29بيطخلا نباو ىراذع نبا ةياورل ًاقفو

 ««نيث اولا مهلعجو « ةمئأهتلا مهلعجنأب  نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا خيرات » هباتك ف )١(
 نوكي فوسو . بو ! ؟ ةحول رداصملا نايب ىف هب فيرعتلا قبس ىذلا طوطخما وهو ( ىناثلا رفسلا )
 40 ض-شلافلا مسقلا - برغملا نايبلا ًاضيأ عجارو . انرداصم نمثأ نم ادعاصف نآلا ذنم طوطخملا اذه

 نايبلاو « ( ١4 وه ) ةحول ركذلا فلاس طوطخملا - نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا خيرات 22(
 . غو #4 ص ثلاثلا ممقلا برغملا

 . ( 1٠ ةحول ) هركذ قباسلا طوطخلا - ةمامإلاب نملا خيرات (؟)
 : 1/7 صا جا 1١965 ) ةطاحإلاو «مه ص - ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ( 4 )
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 * سلدنألا ىف هتمهمب موقي « ةيطع نبا هيف ناك ىذلا تقولا ىف هنأو « ةيطع نبا

 «هتدراطم ىف « ةيطع نبا موصخ معزتيو « ةرازولا ىلوتي « مالسلا دبع نبا ناك

 ًاعرسم سلدنألا نم ةيطع نبا داع امل هنأو « هقحسب ةليفكلا لئاسولا ريبدتو

 رهش ىف كلذو هيخأ عم همادعإ مث « هلاقتعاب رمألا ىهتنا « هموصخ ىعس ةضهانم
 ىلوت دق « مالسلا دبع نبا نوكي نأ حجرملا نف نذإو .ه هو# ةنس رفص

 ءاش دقف « لاح ىأ ىلعو . رهشأ ةعضبب خيراتلا اذه لبق نمؤوملا دبعل ةرازولا

 كلذو : ةيطع نبا هليمز هيقل ىذلا ريصملا سفن مالسلا دبع نبا ىلي نأ ردقلا

 ناك « الس ىلع هقيرط ىف جرعو « ةيدهملا ةوزغ ىلإ نمؤملا دبع جرخ امل هنأ
 اهاوحأ علطتسيل سلدنألا ىلإ ندؤملا دبع ههجوف « هباكر ىف مالسلا دبع نبا

 « اهاوحأ دقفتو « ةطانرغو ةبطرق ىلإ مث « ةيليبشإ ىلإ ريزولا راسف . ةعرسب

 « ةفيلحلا ىلإ داع مث تابجوتلاو رماوألا نم هيدل ناكام ةبلطلاو خايشألا ىلإ غلبأو

 ىلإ نمؤملا دبع كرحن مث . هتمهم ةجيتن هغلبأو « الس ىن هتلحمب لازي ام ناكو
 « ةياجم ىلإ راس مث « صفح وبأ ديسلا هدلو وهو اهلاو هعم ىعدتساو « ناسملت

 ريزولا ناكو . هللا دبع دمحم وبأ ديسلا هداو وهو « ابلاو كلذك هعم ىعدنساو

 « نوئشلا رئاس ىلع نميبب هذوفنو هناطلس ةروذ ىف دئدنع « مالسلا دبع نبا
 هيلإ لقن ام ناكف « هيلإ مهرابخأ لقنيو « ةفيلخلا ءانبأ ةداسلا لاوحأ بقاريو

 ةفيلحلا رثأتف « ةحيبق الاعف نوتأيو « وهللا ىلع نوفكعيو ء رمحلا نوبرشي مهنأ

 « ةمهملاب اوماقق « رمألا اذه قيقحنب نيدحوملا خايشأ ضعب ىلإ دهعو « كلذا
 كردأف « مهلإ ةهجوملا مهلا نالطب نم ققحتلا ىلإ اوهتناو « ةداسلا اوبقارو

 نم ةيدهملا راصح ءانثأ ثدح اخلو . هل اهرسأو « هريزو لماحت ذتدنع نمؤملا دبع

 . مجاهملا شيحلا سأر ىلع « مالسلا دبع نبا ناك « سباق ىلع نيدحوملا فحز

 زجتحاو « لاومألاو مئانغااو بالسألا عمجم ريزولا رثأتسا «نودحوملا اهحتتفا الف

 نم اوكشو « هقح ىف نيدحوملا خايشأ ملكت هتبيغ ءانثأ ىو . ءاش ام اهنم ىتخأو

 لصولا ةلص وه « صفح ابأ هنبا نوكي نأ ةفيلحلا ىلإ اوبغرو « مهلع هئالعتسا

 قيزمتو « ةيدهملا حتف مت املو . مهتبغر ىلإ ةفيلخلا باجتساف « مهنبو هنيب

 هريزو هعمو ناسملت ىلإ هتاوق ىف نمؤملا دبع دترا « ةيقيرفإ ىف برعلا فئاوط
 « مالسلا دبع نبا لامع نم ةفيلخلل ىوكشلا تعفترا كانهو . مالسلا دبع نبا

 بلس ىلع مهترجتو « هيموك هتبارق نمو « ةيعرلا ىلع مهمدعتو « مهملظو
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 مالسلا دبع نبا ةألامب ةحدافلا ملظملا نم كلذ ريغو « ةيابحلا ةفعاضمو « لاومألا
 ةبلطو نيدحوملا خايشأو نيملظتملا عمجي ةفيلحلا رمأف هتياحو « هعيجشتو

 اورركو « ىو ملظنلا ى اوضافأف « مهاوقأ عا عامسل « ىضاقلاو رضحلا

 ةرثك نمو «ثدح امم هتشهد ىدبأف « نمؤوملا دبع ىلإ مهاوقأ تلقنو « مهتاماهتا
 دمي نأ نع هزجعو « اهنم هديب ام ةاقو « هيلإ لصتال امنوكو « عمجت ىلا لاومألا

 لثم كلمت نكت مل ىلا ةنوتمل نأ عم اذه « ىزحما ءاطعلاب نيدحوملا هدانجأ

 رداغو . ًافاصنإو الذب 5 اهدانجأل ةبسالاب تناك « ةعساشلا هتي روطا ربمإ

 « ًارش سجوتف «سلحملا كلذ ًارضاح مالسلا دبع نبا ناكو « ؟يظقم سلع ةقيلفلا

 قيسو « هسلجم ى هيلع ضبقو « هفوامع تققحت ىح مويلا كلذ رهظ تأي مو

 هيلإ مدقف « مالسلا دبع نبا لتقب زعوأ ء ناسمات ةفيلحلا رداغ املو . قبطملا ىلإ

 ريزولا هليمز ق- ىف هب مثأ امع كلذب رفكو ء هلوانتت بقع ىنوت مومسم ماعط
 "ني ) ه ههه ةنس طساوأ ىف حجري ايف كلذ ناكو + ةيطع نبا

 « ةيدهملا حاتتفا بقع « نمؤملا دبع اهم ماق ىلا ةزرابلا لامعألا نم ناكو

 ةيروطاريمإلا ريسكتب ءدبلا « برغملاو ةيقيرفإ ىحاون رئاس ىف هناطاس دطوتو
 طسوتملا رحبلا ءىطاش نمو « ىصقألا سوسلا ىلإ ةقرب نم اهحسم ىنعأ ةيدحوملا

 رابنألاو داهولاو لابحلا فثلثلا ريسكتلا نم طقسي نأ ىلع « ءارحصلا فراشم ىلإ

 ءادأب ةليبق لك مزلت نأو « جارخلا هيلع ضرفي قبامو « قرطلاو تاخبسلاو
 لثع ماق نم لوأ وه نماوملا دبع ناكو « لاملا ىأ قرولاو عرزلا نم اهطسق

 . ©9برغملا كولم نم ءارجإلا اذه
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 رئاسىلع نيد>وملا ةدايس لامكتساو ؛ ةيدهملا حاتتفا دعب نمؤملا دبع رعش اذكهو

 ةكرحلا نأ سني لو . هماّههاو هتيانعنم ادي زم بلطتت سلدنألا نأ روم

 ماتو ةيلؤضإو ةبظوق ديدببو ا: ةناتب لع هالتسالاب شيئدرم نبا اهم ماق ىلا

 قياسيا رول د قيل نيسولا لبس لاا
 اهنع عافدلا لئاسو ظنيلو « اهنوئش اهنوئش ىف رظنيل « سلدنألا ىلإ رحبلا ربعي نأ

 برغملا نايبلاو « ١ 87 ةحول هيلإ راشملا طوطخلا - نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا باتك ( )١

 .44و #4 ص ا ثلاثلا مسقلا

 . ١١9 ص ساطرقلا ضور (؟)



 ما

 «حتفلاب هبتك سلدنألا ىلإ لسرأ دق « ةيدهملا حاتتفابقع نمؤوملا دبع ناكو
 ثداوح حرشي هيفو « ةيليبشإ ىلاو بوقعي ىأ ديسلا هدلو ىلإ هباتك اهتمدقم ىو
 درعلا بورض نم « برعلا هب ماقامو «ىراصنلا ءالجإ نم عقو امو « حتفلا

 : اف ءاج اممو ةالصلا بحاص نبا انا اهدروي ةديصقب هنرقي مث « ةمواقملاو

 بلطم لك ىف هللا دارم متو  انرمأ قراشملاب ايضق املو

 بجحم ريغ وحلا هجو حبصأو 2 انقوف ةريخلا سمشلا تقرشأو

 بيغت دعب مالسإلا هب داعو 2 رفاك لك نم عقصلا اذه رهطو

 بقرم لك ىف قحلا ىدانم ىدانو 2 ةدعيب لك ىف نابلصلا ترسكو
 برغع رورسلا وأش ال قاطف  يكيلإ ىلملا قانعأب انرشأ

 انل لوقيو ؛ ههه ةنس رفص ىف و ةيليبش] ىلإ حتفلاب نمؤملا دبع باتك لضوو

 نأو « ةبلطلاو سانلا هبتكي نأ رمأ بوقعي ابأ ديسلا نإ ؛ ةالصلا بحاص نبا
 بدآللا ةماقإو « لوبطلا عرقب كلذك رمأو« ربانملا قوف نم ىلتي نأو « هوظفحب
 رشبلاو « اموي نيثالث ماعطإلاو ؛ لوبطلا عرق رهتساو « ةفاك سانلاو دانجألل
 تابسانملا فلتخم ىف « ةئنهتلاب مهدئاصق نودشني ءارعشلاو « ةنيدملا ءاحنأ عب

 , ©"نطاوملاو
 تاذلاب ةنوآلا هذه ىف عقوام ىوس « لماشلا رشبلا اذه وفص ردكي ملو

 ةبصق ةرصاحمو « تيكي نبا اهلاو عرصمو : ةبطرقل كشمه نبا ةلزانم نم

 نمضتي ٠ حتفلا باتك ىلع بوقعي ىنأ ديسلا در ناك دقف مث نمو « ةنومرق

 .ثوغلاو داجنإلاب لجعي نأب « ةفيلحلا هدلاو ىلإ ًاعرضتو « ثداوحلا هذهل ًاحرش

 ةكرح ءاكذإو « اهحتف مامتإو سلدنألا ن وئش مظنتل نمؤملا دبع ةطخ تناكو

 « ةريزحلا هبش ىلإ ةير ,كدعلا ثوعبلا ةفعاض» نع :الضف نمضتت « ام داهجلا

 دحين اننأ ظلا نسح نهو . اهم ىربك ةنيدم ءاشنإو ؛ قراط لبج ةدعاق نيصح
 « ةالصلا بحاص نب ةياور ىف « محضلا عورشملا اذه ليصفت فوأو حرش قدأ

 دو نايع دهاش « كلذب ةةلعاملا قئاثولاو بنكلا ىلع هعالطا نعالضف ناكدقو

 كو ديعس ىنأ ديسلاو « ةيليبشإ ىلاو بوقعي ىنأ ديسلابو « ةفيلحلا طالبب ةلصلا
 مظعم ىف هتياور نرقي هنأ نم ,غرلابو . عورشملا ذيفنتب اينع ناذللا امهو « ةطاثرغ

 شان ةحول « زكالا فلاسلا طوطخلا ب نيفسفسسملا ىلع ةمامإلاب نملاباع )١0(



 قيضملاو قراط لبج

 ةعببط نع حصفت ىلا « قلملاو ليجبتلاو ءاعدلا تارابع نم ريثكب « نايحألا

 تامولعملا نم ينك كفولا سفن ف .انيإ مدقب هنإف « ىدحوملا طالبلاب هقئالع

 . رخآ ردصم ىأ ىف دجوتال ىلا « ةيسفنلا ليصافتلاو

 ةيليبشإو « ةفيلحلا هدلاو ىلإ داجنإلا بلطب ةلاسر بوقعي وبأ ديسلا لسرأ

 هركدعم نم ةفيلخلا در لصوام ناعرسف « قاقلاو سجوتلا حبر اهدوست
 هيف فرعي ) ه همه ةنس لوألا عيبر خيراتب « ةنيطنسق رم ع و رلا

 كلذ ةيامحو « عاقصألا هذه هللا ليخ ةنعأ ن هيف ىنث امو « تايآلا حيحصب

 « هغلابو نوعلا عيرس نم « ةفيلخلا هب دعو امل نودح>وملا نأمطأف « « بانحلا
 . سانلا نييرشبلا داسو « رباثملاىلع ةفياخلا باتك ءىرقو« بيرثلارضنلابورشبتساو

 لوألا عيبر نم عساتلا ىف خرم «ةفيلخلا نمرخآ باتك تقولا سفن ف لصوو

 « قراط لبج ىف ىربك ةنيدم ءاشنإب « «زيزعلا رمألل ١ نمضتمو « ماعلا سفن نم

 « ةكربلا ميدقلا نوميملا لبحلاب » ةالصلا بحاص نبا هفصي ىذلا لبحلا كلذ
 ايهاطوا + اهبصاقو اهناد هنم حتتفملا « قداشلا قماسلا سل ادنآلا ةريزج ىلع
 رقت 6 رك اسعلاب هتزاجإ دنع ريمألل الزم ةنيدملا هذه نوكتلو « « اهصاعو

 باتكلا ناكو . « مورلا دالب ىلإ ةروشنملا ذملا مالعألاو « ةرفظملا تايارلا » هنم مدقتتا



 مالو

 نأب « ةطانرغ ىلاو ناّمع ديعس ىنأ ديسلا هدلو ىلإ ةفيلخلا نم ًاددشم ًارمأ نمضتي

 عينج نأو « قراط لبج ىلإ هركسع ضعبو بعص عم ةطانرغ نم هسفتب ريمي

 زارب قحإ ىأو « رمع صفح ىأ خيشلابو « ةيليبشإ نم نيدفاولا ةبلطلاب هيف
 عيمحلا سردي نأو « رايج نب هللا دبع دئاقلاو « ىللاملا شيعي جاحلاو . دمحم نبا

 ديعسوبأ ديسلا عدصف . لبحلا نم اهعقوم نوكي نيأو « ةديدحلا ةنيدملا ططخ

 « ةبولطملا ةطخلا ذيفنت ىلع لمعلل « قراط لبج ىلإ هبحص ىف ضينو ةفيلحلا رمأب
 نيئانبلا لاعلا عيمج دشحي نأ ةيليبشإ ىلاو بوقعي ىنأ ديسلا ىلإ باتكلا ف بلطو

 «نيدحوملا رظن تحت ىلا سلدنألا دالب عيمج نم « ءافرعلاو نيراجنلاو نيرايحباو

 بوقعي وبأ ديسلا ضبنف « ميركلا رمألا ذيفنتل « لبحلا ىلإ ريسلاب اولجعي نأو

 نم ريبك دشح هعمو « هساب نب دمحأ فيرعلا ةيليبشإ نم راسو « هيلإ بلط ام

 سفن ىف هيلإ لصوو « قراط لبج ىلإ فرحا فلتنم نم مهربغو نيئانب نم لاعلأ
 لامعألا ىلع ةقفنلا مظنتل « باسحلا لهأو باتكلاو داوقلا نم ةرهمج تقولا

 . مزحو ماظنو ةعرس ىف هلك كاذ مثو « اهدصرو « ةبولطملا

 عيمجلا عقو ىذلا عضوملا ىف ءانبلا اوأدتباو » : ةالصلا بحاص نبا لاق

 لامآلا تدازو « هيليو هقصالي امم ء رحبلا فيسب « هيحاون نم قافتالاو « هيلع

 ناينب ىف حتفلاو دعسلاو نملا اوققحتو « لمألا نم مهلإ مدقتام ىلإ سلدنألا لهأب

 ةلعفلا جاعزإ ىف ةيليبشإب بوقعي ىنأ ىلعألا ديسلا لاغشا نم ناكو « لبحلا اذه

 « رايدلاو ةديشملا روصقلا ن نه ءانب هيف نوعانبلا مكحأو « روكذملا ءانبلل لاجرلاو

 رؤجنملا رجحلاب ةينبم ٠ ضرألا اهم لدتعتل « ايانحو ًاناقيط اهسسأ ىف اوعرّتخاو
 مظع « ةبرتلا مرك ةعقبلا فيرش اذهو . . راثآلا ف بيجع وه ام « رايحلاو
 عدوتسا ام لكو « ءازوحلا ىلإ ةتماسملا ىف داكت « ءامسلا راشعأ عم قساب « ةعنمل

 نع راو + لجو لضفو كونا « منقي قمع ةطمتالا ةعطلا نم دهرا ق 0

 حافتلاو بنعلاو نبتلا رجشك « هكاوفلا عيمج نم لقتسأو « لكأو هسرغل برق

 ىلع « كلذ ريغو زوحلاو جرتألاو صاجألاو مومشملاو لجرفسلاو ىرثككلاو
 « لالز بذع هؤوامو « لبولاو لظلا نم ةدمتسملا «لبحلاك ةد. ىلا هتفض قيض

 « هيف هتركذ ام ىلع ءانبلل هتماقإ ةدم سدنهملا شيعي جاحلا ناكو . لاسلس قورم
 أ روكذملا ءانبلا ةدم تاقثلا اهنياع « حبرلاب تاوقألا نحطت ىحر هالعأ ىفعضوف

 2 اهب لابتهالا مدعل ء ىحرلا تدسف هب رمأ ام لاك دنع شكارم ىلإ عجر الف
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 حوتفلا بابي ىمسملا بابلاو روسلا ءانب « روصقتلا رودلا ءانب نم لمعلا اذب لصتاو
 « هيبناج الك نم هب قدحملا رحبلا نيب « لبحلا ىلإ اهم لخدي ناك ىبلا ةجرفلا ىف

 هنكاس رطاخ ىلع رطخم الو ؛ عمط هيف عماطا نكمتيال ىلا لقاعملا ىف ًادرف ءاجف
 . ©2,رجم الو رب نم ء عزج

 « ةيليبشإ ىلاو بوقعي وبأ ديسلاو « ةفعاضم ةمهم ًاروهش لمعلا رمتساو
 « ءافرعلاو نوسدنهملاو « للك الو ةداوه نود « ةفيلخلا رماوأ ذيفنت ىلع فرشي

 ىلع لك ىتح + عورشملا مانإ ىف مهدهج ىصقأ نولذبي « برض لك نم لاعلاو
 رمسيد ) ه 6 ةنس ةدعقلا ىذ ربش ىف ةديدحلا ةنيدملا ءانب متو « هجو نسحأ

 « هتيشاحو هئانبآأل رودو « ةفيلخلل رصقو « عماج اهم ىتتباو (م 1160 ةنس

 ددجو « بذعلا ءاملا اهللإ بلجو «رحبلا ءاذح الوط ىلع قئادحلا كسرتعو

 ىمسو « ةيانع لكأ « ةرخصلا ناصحتب ىعو « ةعدقلا راوسألاو نصحلا

 ددرتت كلذ ءانثأ تالسارملا تناكو « حتفلا ةنيدموأ حتفلا لبج لبج ةفيلحلا رمأب لبحلا

 ًادادعتساو « هروبع دعوم ديدحتب « ةفيلخلا هدلاوو بوقعي ىأ ديسلا نيب

 ىلإ روبعلا مزّتعي بوقعي وبأ ديسلا ناكو . للحلا ثداحلا ع لافتحالل
 بكري داك ام هنكلو «قراط لبج ىف لامعألا نم مئام هريسم ءانثأ نياعيلو « برغملا

 «ةنومرق ىلع كشمه نبا ءاليتسا ءانبأ هتلصو ىتح :مزوبعلر لاب تدغأ ىلا ةنيفسلا

 تبرطضا دقو « ةنيدملا ىلإ هروف نم دتراف « ةبصقلاب ةيدحوملا اهنيماح عانتماو

 « ةنومرق لهأ ةلتاقمو « ةيماحلا داجنإل ركسعلا نم ةقرف هجوو « لاوحألا اهب

 «( م٠115 ةنس سرام ) ه ههه ةنس لوألا عيبر رهش ىف «مدقت اهسح كلذ ناكو
 . قراط لبج ةئيد» ءاشنإب ةفيلخلا ةلاسر هيف تلصو ىذلا ربشلا وهو

 هك

 هبش ىلإ ريعيل « قراط لبجي ةديدحلا ةنيدملا مامتإ بقتري نمؤملا دبع ناكو
 عومج ىف ةتبس ىلإ راس « ساف زاوحأ ىف ذئدنع ناكو « تلك الف « ةريزحلا
 .مههريغو ىدع ىبو « مشج ىبو « حاير ىب نم برعلاو نيدحوملا نم ةمخض
 بكوم ةيئورل ءىطاشلا ىلع سانلا داشتحا رظانم ةالصلا بحاص نبا انل فصيو

 هتزاجإ موي هيلإ زربو » : هلوق ىف « دوبشملا مويلا كلذ ىف هشيجو « ةفيلخلا

 )١ ( ةحول ركذلا فلاسلا طوطخلا - نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا باتك  1١و١4 .



 لام

 ًاموي ناكو . مهفلاخالإ مهصحمال ملاع رحبلا فيس ىلع ةراظنلا « سانلا نم رحبلا
 فلاس ىف مدقتي ملام « رمألاو كلملا ةماخف نم هيف رهظ « ًادوهبشم ًاروكذم

 . © ناهذألا ىف هآرم ليختالو « نامزألا

 ريش ف « قراط لبج ىف هلوزنو « ةريزحلا هبش ىلإ نمؤملا دبع روبع ناكو
 4 لبخحلا قى هلابقتسا ف ناكو . (م 1١١51١ ةنس رياني ) ه ههه ةنس ةدعقلا ىذ

 خايشأ نم ريك دفو ,عم اهرداغ دقو + ةيليشإ ىلاو بوقعي وبأ ديسلا هادلو

 نايعأو «نوزع نب ءالعلاوبأ ملسأر ىلعو اهتداقو سلدنألا ءاسارو « نيدحوملا

 ركب وبأ ظفاحلا اهئالع 0 ىقاغلا ركب وبأ اهضاقو اهخويشو ةيليبشإ
 « ةطانرغ ىلاو ديعس وبأ ديسلاو ؛ ءارعشلاو ءاريكلا نه + اهم نم رئاسو « ”دسحلا نبا

 كلذكو ؛اهوئالعو ةطانرغ رباكأو « ظافحلاو نيدحوملا خايشأ نم اهم نم 34

 « ةدنرو ةقلام نايعأو « اهؤالعإو سلدنألا برغ نايعأو ءاهوثالعو ةبطرق نايعأ

 اهؤابدأو اهؤااعو ءاهؤا ريكو ةيادحوملا ءلدنألا نايعأ رئاس ةلمحلا ىلعو «شيرشو

 رمأ ىلوتي ىكل صفح ابأ ديسلا هريزو هدلو نمؤملا دبع بدنو . ئقارعشو

 « نيعم بيتريب اولخدأف « ةعلبلا ديدجتو مالسلل هسلجم ىلإ اهدوقيو « دوفولا

 ةاضقلا ناكو « ةعاطلاو ةعيبلا| ل اودكأو « ىدحوملا ةفيلخلل ةيحتلا اودأو

 نيسحلا وبأ بطخف « ةفيلخلا | ىدي نيب ءابطخلا بقاعتو . دوفولا نومدقتي

 مهطخ تناكو ءمهربغو قلاملا دمحم وبأو «لبج نب دمحوبأ هبحاصو ليبشإلانبا
 « موسرلاو دوهعلا نم عرشلا هبجوي امو « ةءيبلا بوجو لوح اهلك رودت
 . ©0, ةكرابملا ديلا البغي ٠ مل نذأ 2 رمألا ىلول ةعاطلاب ءافولاو

 نكي ملو ؛ ءارعشلا ءاعدتساب نآوملا دبع رمأف « رعشلا رود كلذ دعب ءاجو

 اهظع ًاموي ناكو 9 ٠ مه نذؤيف نونذأتسي اوناك امإ  مويلا كلذ لبق مهعدتسي

 باطقأ نم ةدع « ةدشاحلا دوفولا هذه نيب ناكو . ءارعشلاو رعشلا مايأ نم

 بجعملا بحاضو « ةالصلا بحاص نبا انل ركذ « سلدنألاو برغملاب رعشلا

 «ساف لهأ نم سوبح نب دمحم هللا دبع وبأ برغملا رعاش مهنم ناكف « مهءامسأ
 ليزن ء ىاصُررلاب فورعملا ىسذلبلا بلاغ نب دمحم هللا دبع وبأ بتاكلا ريزولاو
 فورعملا ىطرقلا ىشرقلاو « ىبنعلا ديعس نب كلملا دبع نب دمحأو « ةقلام
 ركب وبأو « ىجابلا'ةالصلا بحاص نب دمحم هللا ديبع نسا وبأو « قيلظلاب

 )١( ةحول - طوطخملا - نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا باتك  0198و٠015



 هج

 . مهريغو صللاب فورعملا ىلبيشإلا ديس نباو + ىبلشلا لخنملا نبا

 « سوبح نب هللا ديعوبأ « ةفيلخلا ىدي نيب هرعش دشنأ نم لوأ ناكو

 ظافلأألا ريخت ىف ىسلدنألا ءىناه نباب هتقيرط ىف بجعملا بحاص ههشي ىذلا وهو

 : اهعلطم اذه ةديصق دشنأف « ةعئارلا

 اليم نأ ةماإآ تملعتو ”ةلأاه مكب نامزلا غلب

 الكشتف ةروص ةيادحلا دجو 2 الباق ائيش ناك نا هبسحبو

 : اهعلطم ةديصق قيلطلاب فورعملا ىشرقلا دشنأو
 بلطلا ىف هللا ليخو رفملا فيك 02برملا نم ىقوأ ةنج ىدعلل ام

 بعرلا نم ًارايط لكا حبصأل همداقب تلزام دق اولدب ول
 : اهوأ اذه ةديصق ىجابلا ةالصلا بحاص نب هللا ديبع نسحلا وبأ دشنأو

 قساغ ليللاو قافآلا هب تءاضأ 2 قراب ةفالخلا رون نم ًالألت

 قراشم تاهحلا لكى رشبلا نم 2اهنأكف هب ايندلا تقرشأو

 قتار وهام عيبلا دح ذفنيو 2 هعطق زعام فيسلاىربي كدعسب
 قحامو حام رفكلا نيدل تنأو 2 يداه نيذلل هللا رمأ لازالو

 ىبنلبلا قاصرلا بلاغ نب دمحم هللا دبع وبأ رعاشلا بتاكلا ريزولا دشنأو

 : اهعلطم اذه ًاتيب نيتسو فين ىف ةليوط ةديصق

 رون نمو ملع نم تئاثام. تسبق 2 روطلا بناج نم ىدهلا ران تئجول

 رورغملا تبثت ملو راسا اليل اهباؤوَذ عفرت مل ءارهز لك نم

 روزلا ةملظ ولجت ةيادهلا رون 2 وأ ةوبنلا رون نم حدقلا ةيضيف

 : لبحلا ةنيدم فصو اهنمو
 رودلا فتكروب ئدهلا دوط دوطلا ع فس نينماوملا ريمأ راد راداي
 ريهطتو سدق نم نيساسألا ىلع 2 ةكلممو زع نم نيدامعلا تاذ

 و نيرحبلا 2ع ىلع رصق 2 نع ةماركلا ىناولا كيتأي ناكام

 : لبحلا فصو فو

 روكذم لايجألا ىف ردقلا مظعم " لسبج نم نيحتتفمل لبج ام هلل

 رورزم .ريغ بيج مقلا نم هل سلط هئاتحس ىف ردقلا خماش نم



 "موه

 روطمم فانكألاو فكلا رطمتسم كلم ىرذ نع هارذب آريعم

 «0ريئاندلا لثم ةمئاح وحلا ىف هقرفم ليلكأ ىلع موجنلا ىنمت

 «ثدَح رعاش « ءارعشلارباكأ بناج ىلإ « مويلا اذه ىف رهظ دق هنأ ديب

 « ىنشنعلا ديعس نب كلملا دبع نب دمحأ رفعج وبأ وه « هرمع نم نيرشعلا غلبي مل
 رضخ دق ناكو « ؟9ةطانرغ لامعأ نم بصح ةعلق باعصأ ديعس ىنب ليلس

 ىدي نيب لثمو « ةطانرغ دفو نمض هموقو هتوخإو هيبأ عم قراط لبج ىلإ
 « اهتعورب راظنألا تتفل ةديصق دشنأ « هرود ءاج املو . ءارعشلا نمض ةفيلخلا

 : ةيتآلا تايبألا اهنم بيطحلا نبا انيلإ لقن دقو ٠ ىرعشلا هدجم ةحتاف تناكو

 رمأ الو ىمن مولا كاوسلامو 2 رهدلا كلوق ىلإ ىغصأ دتف ملكت
 نئاك وهف هتئش دق ام لك مرو 8-5 1: ا 5 هو

 هنإف الأف رحبلا اذه كبسحو

 دآدرم مالس الإ هتوص امو

 ا"دتغ "نم كمامأ ىللي ىكل شيمي
 اه”دعسس ةريزحلا ضرأ ىلع ”لطأ

 قرط“ ٠ كلذل الإ ”قراط اف
 اهضرأب لحت ىكل اهادتهم امه

 رحئالو توفي رب الف لواحو

 ردقلا كللفيج هسا يزن لدي
 ريفي كبرقب رشب نعو كيلع
 رمأ هل موقي ال ًارمأ داعي

 رلبتحلا ربحلا كلذ اهبف دادجو
 رسصنلا كلذ نكي مل ريصت نبالو
 ردبلا ةلاهلاب مثلا دنع ”لح اك

 « ىنفلا اهمظان ىلع ىنثأو « عقوم لأ ةفيلحللا نم ةديصقلا هذه تعقوف

 ىلاو ديعس ىنأ ديسلا ىدل دعب ايف اذه رفعجوبأ ىفحو . كلملا دبع هدلاو هب انهو

 ةرعاشلا بح ىف امهسفانت ببسب « امهيب ام دسف نأ ىلإ ًانيح هرزوتساف « ةطانرغ
 كارتشالاب مهتاو « هيلع ضبقف « ىنوكرلا جاحلا تنب ةصفح ةليمحلا ةيسلدنألا

 0و هدو ةنس ىف كلذو مدعأو « شيندرم نبا ةئتف ىف

 « حتفلا لبج » هامسو. « نيرهش ءاهز قراط لبج ى نمؤملا دبع ثبلو
 ءاضقو تافايضلاب اهرمغو « اهم لافتحالاو دوفولا ةماقإ ترمتساو « مدقت اهسح

 مالعألا لامعأ ىفو غ18 - ١١ص ىثكارملل بجعملا ىف اهلكأب ةديصقلا هذه عجار )١(
 . مم - 7١5 ص بيطملا نبال

 متخاو + ديعسوتب هفيلأت ىف بقاعت ىذلا ريبشلا «برغملا » باتك قلؤم دحأ وهو (؟)
 ةيرقلا مويلا ىه ديمس ىنب ةعلقوأ بصح ةعلقو . ديعس نب كلملا دبع نب دمحم نب ىموم هيخأ نبا هفينصت
 - ةطانرغ لاش ةعقاولا 16815 12 18681 ةيكلملا ةعلقلا ةامسملا

 . 0159 780و 388 ص ١ جا( 1185 ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)
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 سل ”خكال

 ذئدنعو « ه ههه ةنسا ىحضألا ديع ماتخ ىتح « آموي نيرشع « جئاوحلا

 لالخ نمْؤملا دبع ناكو . مهنطاوم ىلإ سانلا فرصناف « فارصنالاب دوفولل نذأ

 ىضقيو ملاظملا ىف رظنيو « ةداقلاو خايشألا عم سلدنألا نوتش سردي كلذ

 ةدهاجمو سلدنألا ةياحل ةنوعم لك لذبب هدوعو دوفولا فلتخم لذبيو « ابف
 نيسلدنألاو نيدحوملا نم اطلت فيج لعغلاب اه داحنإل ضصخ دقو « اهئادعأ
 ةدايق لعو قرشلا نبا نيدخوملا ةدايق ىلغ لعجبو + نمراق: لأ ةزشع ةينامث همآوق
 « ةيليبشإل ًايلاو بوقعي ىنأ ديسلا هدلو نييعت داعأو «212ديدانص نبا نييسلدنألا

 ديسلا هدلوو « ىأرلاو ةناكملا وذ قينحُولأ خايشأ ن نم ةعاج هتتواعمل بدنو

 رمع وأ ؛ « ىنيا رمع صفح ابأ خيشلا ةبطرق ةيالول بدنو « ةطان رغل ًايلاو ديعس ىنأ

 ربع « وحنلا اذه ىلع سلدنألا نوئش مظن :7 نم غرف املو . ©0ىئتنملا يحن نبا

 ةنس رياريف ) ه هه5 ةنس ةحتاف ىف كلذو « برغملا ىلإ ًادئاع « ةتبس ىلإ رحبلا

 ىلا ةريصقلا ةرتفلا هذه تناكو . شكارم هترضاح ىلا آوت راسو (مم1

 اهمايأو سلدنألا مساوم نم ؛ حتفلا لبج وأ « قراط لبج ىف نمؤملا دبع اهاضق

 . رومألا مئاظعو « ناطلسلا ةعور نم اهللخت امب « ةدوبشملا
 دش 9 1

 ديسلا هرداغ « برغملا ىلإ ًادئاع « قراط لبحلا ةفيلخلا ةرداغم رثأ ىلع

 . ةيليبشإ ىلإ بوقعي وبأ ديسلاو ؛ ةطانرغ ىلإ ديعس وبأ
 ىلع ةنومْرَتق لهأو « هتروطخ ىلع ةيليبشإ ةقطنم ىف لازي ام ئقوملا ناكو

 ةيماحلل مهن رصاحمو « كشلمسه نبال مهفلاحمو « :لعارتوب رب هللا دبع ةماعزب مدرع

 ةدايقب نيدحوملا نم ةلخح مهب را بوقعي وبأ ديسلا زهجف « اهببصقب ةيدحوملا

 صفح ىنأ نبا ةدايقب نودحوملا راسو . ىلعنب صفح ىأ نب هللادبع ا

 نم ةوق ىف نوزع نب ءالعلا وبأ هعمو « ةنومرق ىلإ الامش رباج ةعلق ن
 « كشه نب مهاربا ناكو . ةنومرق لوح راصحلا اوبرضو « نييسلدنألا ل

 ىلع نودلجولا قيقا اهرمأب أبعب مو نايج ىلإ ةنومرق رداغ دق كلذ لالخ

 لجر عما رس مهافتلا اوعاطتسا ىح « ةيلاوتملا تاراغلاب اهوقهرأو « ةنومرق

 نودحوملا لخدو « كلذ متف « ريكألا جرلا باب مهل .حتفي نأ ىلع « اهاهأ نم

 )١( ص ةيشوملا للخا ١١8 « ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلاو 45 .
 )١( ص بجعملا ف ىثكارملا 1١4 .



 ا

 ضيفو :©0(م1181 ةنسربمسيد ) ه هه! ةئس مرحملا ىف كلذو « ةنغب ةنومرق
 اوبلصو « هعابتأ نم رفن عم ةيليبشإ ىلإ الوبكم ذخأو « ليحارش نب هللا دبع ىلع
 . دايع نبا "رصق تحت ماعلا ناديملا ىف كلانه

 وحن اهجورخ ىلع تثبا نأ دعب نيدحوملا ناطاس ىلإ ةنومرق تداع اذكهاو
 . ه همه ةنس لوألا عيبر ىف كشمه نبا اهمحتقا ذنم نيماع

 فسوي ةدايقب ؛ ديدج ىدحوم شيج « ةيليبشإ ىلإ لصو تقولا سفن فو
 « اهلك برغلإ ةقطنمو ةيليبشإ ىف ءودحلا داسو « رطاوحلا تنأمطاف « ناملس نبا
 لئاسو ةيوقتو « اهرزأ دشل ةبطرق ىلإ تاوقألاو داتعلا لمحت ةوق هنم تراسو
 , ؟9اهعافد

 « ةبطرقو ةيليبشإ ىف ةيدحوملا ةهبحلا نأب رعش اهيح ؛ كشم» نب مهاربا ناكو
 ةطخربدو ىرخأ ةهجو هجنا دق « اهتمحاهم ريسعلا نم ىحضأو ؛ تززع دق

 هربص هنيع ىلا ىهو نايج ىف هدعاوق ىلإ برقأ تناك دقو « ةطانرغ ةمجاهمل
 مهافتي نأ « كشمه نبا عاطتسا دقف ىرخأ ةهج نمو . اهتيالول شيندرم نبا
 مهفيلح عمو ؛ ممتدارإ مغر اوملسأ نيذلا 6 ةطانرغ دوبم نم ةعامج عم ًارس
 ةليل ىف ةنيدملا لوخد هل اولهسي نأ ىلع مهعم قفتي نأو «٠ ىرهد نبا ىمسملا
 كيسلا اهلاو اهرداغ دقو « ىوق عافد نود عقاولا ى ةطانرغ تناكو . ةنيعم

 اهلإ اسف . ةيدحوملا ةيماحلا ىوس اهم قبت ملو ؛ مدقت اهسح برغملا ىلإ ديعس وبأ
 ثمت « هههو ةنس ىلوألا ىدامح ىلايل نم ةليل ىفو « هتاوق ضعب ىف كش. نبا
 « ةطانرغب ضبرلا باب « ىرهد نبا زاعيإب دوبللا رسكو « ةربدملا ةنايحلا

 راصنأر فو « ةنيدملا هباصأو كشه نبا لخدف « «باعسألل اي » حايصلاب اودانتو
 ىأر املو . نيدحوملا دنج نم اهم نع جومت تناكو « ةبصقلا ىلإ نيدحوملا

 دعسنب دمحم هربص ىلإ ثعب « ةيدحوملا ةيماحلا ةوقو « ةبصقلا ةناصح كشم# نبا
 «ةطانرغ ذخأ ىف هعمطيو داجنإلا هيلإ بلطي «ةيسرع ذئدنع ناكو «شيندرم نبا
 ةدايقب ىراصنلا دنحلا نم ةقرف مهلإ تمضناو « هدئج نم ةوق شيندرم نبا لشحف
 دئاقلا ديفح وهو « ةيبرعلا ةياورلا هيمست امسح عرقألا وأ علصألا سجيردر رابلأ

 )١( ص ثلاثلا مسقلا ) برغملا نايبلا بحاص ةياورب ةفومرق دادرتسا خيرات ىف اندخأ 48 ( .

 ثداوحلا قطنم عم قفتي ال وهو ءاه 5 ةنس لئاوأ ىف اهذخأ خيرات ةالصلا بحاص نبأ عضيو
 . ماع وحن ةنومرق راصح لاط ثيح

.) 
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 ناكو . كش نبا دادمإل ةطانرغ ىلإ شيحلا اذه راسو . سيئاهرابلأ 0#

 ء ةبصقلا ةهجاوم ىف ةكيبسلا لت قوف ةمئاقلا ءارمحلا ةعلقلاب لزن دق كشمه نب

 ًاظف « ًايساق ارابج كش.ه نبا ناكو . قيناحماب اهمرضو « اهتلزانم ىف عرشو

 « لاكن عورأب نيدحوملا نم هدي ىف عقي نم بذعي ناكف « هبرح ى ًاظيلغ

 نكلو « رانلاب مهقرحبو « قهاوشلا نم مهفذقيو « قيناحما هاوفأ ىف مهقليو

 بلطف ةفيلخلا ىلإ اوثعبوةرفاو نوم مه.دل تناكو «ةبصقلاب اودمص نيدحوملا

 جرخ دق « نمؤملا دبع ةفيلخلا ناكو . ةيليبشإ ىف نيدحوملا ىلإ كلذكو « داجنإلا

 «ةطانرغ ثداوح هتغلبف « داهحلا نوئش وئش مظنتل « الس ىلإ شكارم نم هتداعك

 حافجا ىلع هعم نميف ديعس ابأ ديسلا هدلو ثعب الس ىلإ لصو الف الف « هقيرط وهو

 هللا دبعنب دمحم ابأ خيشلا ىعدتسي اهنم ثعبو « ةقلام ىلإ رحبلا ديسلا ربعو «ةعرسلا

 . ةيليبشإ شيجحي « ةطانرغ دنع هيفاويل ةيليبشإ ةيالو ىلع مئاقلا صفح ىنأ نبا

 ىمسملا عضوملا ىح تمدقتو 21)ةطانرغ صحف ىف « ةيدحوملاتاوقلا تعمتجاو

 اهاتقلا جرخ كئدتغو « ؟9ةطانرغ نم لايمأ ةعبرأ ديق ىلع « داق رلا جرم د

 ىلأ غلبت تناكو « ىراصنلاو نييسل دنألا نم ةيسرم تاوقو هتاوق ىف كشه نبا

 دق شيندرم نبا نأ ىلع لديام ةالصلا بحاص نبا ةياور ىف سيلو . سراف

 دق شيندرم نبا نإ انل لوقي بيطحلا نبا نكلو ؛ تلت ىنلا ةعقوملا ىف كرتشا

 «نيزاّيبلا ضب رب ةلصنملا ةيلاعلا ةوبرلا قوفةمئاق هتلحتناكو «ةعقوملا ف هسفنب لثم

 لاخلا ىف لاتقلا مرطضاو . 9 شيندرم نبا ةيدكب دعب ايف تفرع ىلا ىهو

 لتخاف « ىراصنلا هئافاحو كشمه نبا قوفت رهظ ام ناعرسو « نيقيرفلا نيب

 قرغو « مهف لتقلا ريكو < ةرئاذلا اهلع ترادو ةيدحوملا تاوقلا ماظن

 هللا دبع دمحم وبأ خ خبشلا ىلتقلا نيب ناكو « مج ددع ههايمو جرملا قاوس ىف مهنم

 . نييسلدنألا رباكأو «نيدحوملا حابشأ نم ةدعو « ةيليشإ ىلاو صفح ىنأ نبا

 ةغلاب ةيدحوم ةبكن تناكو . ةقلام ىلإ هبحص نم رفن ى دي ديعس وبأ ديسلا رفو

 ةلمج هعمو « ءارمحلا ةعلقلا ىلإ ةرفظملا هتاوق ىف كشمه نبا دتراو . ةروطللا

 ىأرع مهقاهزاو « مه ليكتتلاو « مهيذعت ىف شحفأ نيدحوملا ىرسأ نم

 . آنه العوق رب ءبشلا ةطانرغ جرم وأ جرملا وهو 000(

 قف 4181© فرطلا ةيرق نم تارتولبك ةعضب ىلع عقي عضوم ىلع قلطي مالا اذه ناك (؟)
 المزور هعمل مس ا مويلا هيلع قلطيو لينش رهن نم ةبرقم ىلع ةريبلإ لبج حفس

 .مك صاع ج ةطاحإلا (ع)
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 . ةبصقلاب ماصتعالا نم ملاح ىلع اورمتسا دقو « نيروصحملا مهناوخإ نم
 تناكو « السب لازيام وهو « نمؤملا دبع ىلإ ةبكنلا هذه ءابنأ تلصوو

 ناسرفلا داجنأ نم ًابختنم ًاشيج زهجف « ءانثألا كلت ىف هيلع تدفاوت دق شويحلا
 ©90نيدحوملا خايشأ نم ةرهمجو « لتاقم فلأ نيرشع ءاهز مضي ؛ دنحلاو

 فسوي بوقعي وبأ خيشلا هعمو : فسوي بوقعي ىنأ ديسلا هدلو ةرمإ تحن

 مئاظعلا قا ريثألا نمثملا دبع راشتسمو « نيدحوملا خايشأ معز ء ناهلس نبا
 ريعو .( هنامز ةيهادو هتقو معزي 0 بيطحلاا نبا هفصي ىذلا وهو « بوطخلاو

 مضنا ثيح ةقلام ىلإ راس مث « ءارضحلا ةريزحلا ىلإ رحبلا ىدحوملا شيحلا اذه

 جرخو. « ةيفاكلا نوملاو تافولعلاب دوزو ٠ هعم نميف ديعس وبأ ديسلا هيلإ
 فقو دق شيندرم نبا ناكو . ةطانرغ ىلإ اوراسو « ةقلام نم كلذ دعب نودحوملا
 هئافلح نم ةقرف هعمو « هتاوق ىف راسف « ةمخضلا ةيدحوملا ةبهألا كلت ىلع

 ةطانرغ ةبصقب لصتملا لبحلا قوف لزنو «٠ كشم» نبا هرهص داجنإل ىراصنلا
 قوف ءارمحلا ةبصقلاب هتاوقب كشم» نبا ىبو ؛ هردح ربل ىرخألا ةفضلا ىلع
 علصألا سجيردر رابلأ مهدئاق ةرمإ تحن ىراصنلا هئافلح هعمو « ةكيبسلا لبج

 ةينامهم وحن نوغلبي مهو ( لخرأ) ةلقروأ تنوك نبأ هعمو « سيئاهرابلأ ديفح
 هرهبص ةلحمو  كشمه نبا ةلحم نيب لصفي هردح رهن ناكو « لئاقم فالآ

 ةبرقم ىلع رلد ةيرق ىلإ اولصو ىتح مهرس ىف نودحوملا رمتساو . شيندرم نبأ
 ةكيبسلا لبج ةلابق « ليئش ىداو ىلع لطملا لبحلا ىلإ اودعص مث « ةطانرغ نم

 مه هدال ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو عباسلا سيمحلا موي ىو . ءارمحلاو
 خايشأ ئدحوملا شيحلاا دئاق ناولس نب فسوي عمج ( م 1151 ةنس هيلوي 1؟)

 ةنحلا نأب مهركذو مهظعوو « لئابقلا فلتخم نم « دانجألا خايشأو « نيدحوملا
 بكر مويلا اذه ءاسم ىفو . هللا ليبس ىف ىنافتلا ىلع مهتحو « نيدهاجما قوم

 « ةدماصملا نم عئالطلاو ةاشملا مهمامأو لبحلا قوف اوراسو « مهويخ نودحوملا

 دنعو « مدألا ةيفاص ةرينم ةليل تناكو « ةكيبسلل ةيذاحملا لينش ةفض ةيصان ىلعو

 لبج قوف ىراصنلا هئافلحو كشمه نبا تالحم نم ةبرقم ىلإ اولصو رجفلا
 متي نأ لبق « ةرغ ىلع مهئادعأ ىلع نودحوملا ضقنا لاحلا فو « ةكيبسلا
 نيقيرفلا نيب تمرطضاو « مويخ مهمظعم بكري نأ لبقو لب « مهدادعتسا

 1١5. صالإ ج ريثألا نبأ (1)



 مون

 مظعأ ىراصنلا هئافلحو كشمه نبا لاتق ىف نودحوملا ىلبأو « ةلئاه ةفينع ةعقوم

 نودحوملا قزم ىتح « حابصلا تأي ملو « ةرفغ اعومج مهنم اولتقو « ءالبلا

 نال مهتمدقم ىو « مهتداق ظعم لتقو : ةيحان لك ىف اوتتشو ًاقيزمت مهءادعأ

 5 علصألا نمار تغفرو ©:ةلقروأ تنوك دلوهليمازو علصألا سجيردر

 « نييسلدنألا ةداقلا ٍظعم كلذك لتقو « ةرطنقلا باب ىلع ةبطرق ةنيدمب

 راو: ىيعرت نبق يعقل ف دس 35 شيندرم نبا ربص ديبع نبا

 ردابي نأ 3 هردح رهن نم ىرخألا ةفضلا ىلع هتاوقب وهو : عطتسي مل هنأ « هداؤف

 رفظلا مث ىح « ًادماج هتاوق قيزمتبقري ثبلف ٠ كشمه نبا هربص داجنإل
 ةعقومب ةعقوملا هذه فرعتو . كشمه نبا ىلع ةقحاسلا ةعزهلا تمتَو : نيدحوملل

 ةعمخلا موي - مويلا كلذ رهظ ىن ء نيرفاظ ةطانرغ نودحوملا لخدو . ةكيبسلا

 نودحوملا جرخو ؛ ( م 1157 هيلوي 1 ) هها/ ةنس بجر نم نيرشعلاو نماثلا
 لهأ نم مهئادعأ عم نيفلاحتملاو مهموصخخ رئاس اولتقو : ةبصقلا نم نوروصحملا

 بوص لوألا راسو « هتاوقب لك كشمه نباو شيندرم نبا دتراو « ةطانرغ

 رثأ نم ناكو . هرثأ ىف نودحوملاو . نايج بوص هلولف ىف ىناثلا راسو « ةيسرم
 ةعاطلا نالعإ ىلإ ؛ةطان رغ ةقطنم ىف ىحاونلا رئاس تعراس نأ ؛ ىدحوملارصنلا اذه

 نوئش ىف رظنلاب ناولسنب فسوي دئاقلاو فسوي بوقعي وبأ ديسلا ىنعو . ديحوتلاو

 نيروصحما نيدحوملا نم امم ناك نم ةباثإو ءاهراوسأو اهتبصق حالصإو :ةطانرغ
 , ©0ءودحلاو ةنيكسلا اهتداسو « اهم رومألا ترقتساو . مهلع ماعنإلاو

 « امم فقي مل هنكلو « نايج هتدعاق ىلإ ثاشمه نبا رثأ ىف نودحوملا راسو

 اهرصاحو « اهم عنتماف « ىشّتقولا رفعج ىنأ هريزو ىلإ اهنع عافدلا رمأ كرت لب
 ءاهعورز اوفستناو « ىضارألانم اهلوح امف اوثاعو «ىودج نود ًانيح نودحوملا
 29 مهدعاوق ىلإ نيدئاع اهو رداغ مث « ًاقلطم انا ,:تحبصأ ىتح ؛ اهارق اورمدو

 موي رصنلا ءابنأب ناهلس نبا دئاقلاو ء فسوي بوقعي قبأ كيلا ةكعبرو

 « الس ةلابق حتفلا طابرب لازيام ناكو « نمؤملا دبع ةفيلخلا ىلا « ةعيقولا

 «.ةمامإلاب نملا » بات ةالصلا بحاص نبا نع ةريبكلا ةعقوملا هذه ليصافت انلقن ( ١

 مءؤص ١ ج(1905) ةطاحإلاو ءل5١ صال ج ريثألا نبا عجاريو . 51 ىلإ ؟4 تاحوللا

 لاوقأ صخلي وهو « هو ه8 ص كلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « 40و م4 ص 7 جو ١481و
 . ةالصلا بحاص نبا

 . »م٠ ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نيا (؟)



 بامؤه]-

 «نيرمأقيقحتب سلدنألا نوئشب قلعتي ايف هرماوأ تردصو « رورس اعأ اهم رسف
 داتعلاب نحشت نأو « ىوق عافد زكرم اهببصقو ةطانرغ نم لعجم ن نأ لوألا
 ىلإ ةيليبشإ نم سلدنألاب ىدحوملا مكحلا زكرم لقنب نأ ىناثلاو « تاوقألاو
 بكتنملا رغث ىلإ ةودعلا ءىطاوش نم «لوألا رمألا قيقحتل تلسرأو « ةبطرق
 تدوزو « ةطانرغ ىلإ اهتلومح تلقنو « حالسلاو تاوقألاب ةنوحشم ؛ ن ءفس ةدع
 بناج ىلإ ةنيدملا نع عافدلا نوئش مظنتل بدنو « ةريبك تايكب كلذ نم اهتبصق
 دصقلا ناكو «ء اهلهأ نم مهب قوثوملا نييسلدنألا ءامعزلا نم ةدع « نيدحوملا
 ونقتوأ 2 سلدنألا ىلونج ىف و ىسيئرلا عافدلا زكرم ةطان رغ ودغت نأ كلذ نم

 . ةالصلا بحاص نبا لوقي اهسح سلدنألا ( مانس»

 ءدلو ىلإ نمؤملا دبع ثعب دقف « ةبطرق ىلإ مكدملا زكرم لقنب قلعتي قلعتي اهف امأو
 ناطيتساب «زيزعلا رمألا » ناولس بوقعي ىنأ خيشلاو « فسوي بوقعي ىلأ ديسلا
 ةطسومم ٠ ىه ذإ 2 سلدنألاب م حلا رقمو « ربمألا رقم نوكت نأو « ةبطرق
 مسا وبأ رمآلا اذه لصوو . يفحوملا شوبحلا رقتسم ودغت اك « سلدنألا
 « فسوي بوقعب وبأ ناديسلا راس كلذ رثأ ىلعو . ىنوتمللا دمحم نب زارب
 ةبطرق ىلإ « ناملس نب فسوي دئاقلا امهعمو « ةفيلخلا ادلو « ديعس وبأو

 ةبط رق لأ جزع هدب هلة لوف ريش وع رم ء سماحلا ىف اهلإ اولصوف
 اهخايشأ نم ةدع ةيليبشإ نم اهلإ ىعدتساو « ةلفاح ا ملابقتسال
 ركذيو « 0000 ركاسع نب مساقلا وب وبأ مهنمو « اماتكو اهنايعأو
 . لمعلا ىلإ نيوعدملا باتكلا كئلوأ نيب نم ناك هنأ « ةالصلا بحاص نبا انل
 تعم ىلا «لاومألاو نيواودلا رئاس اس ةبطرق ىلإ ةيليبشإ نم لقنت نأ كلذك بلطو
 مكحلا ةدعاق ةيليبشإ دعب « ةبطرق تدغ اذكهو . راوثلا نم ةعوزنملا دعاوقلا نم
 « ةعدقلا اهتيويحو اهتيمهأو اهتساير كلذب ةبطرق تدرتساو « سلدنألاب ىدحوملا
 راتخاو « لامعألا فلتخم ىف خايشألاو باتكلا لمعتساو « تارادإلا اع تبترو
 نوئشلا ) نزاخملا نوئش * ىف رظنلا ىلع وه ماقو « هباحصأ ضعب ةيليبشإ مكحلا قحاوبأ
 ةمهملا هذه ًامئاق لزي ملو « نيدحوملل ةعضاخلا دالبلا رث رئاسو ةبطرق ىف ( ةيلاملا
 , 20م همهو ةنس ىف قوت ىتح

 خيشلا دئاقلا امهعمو « ةبطرقب انيح ديعس وبأو بوقعي وبأ ناديسلا رقتساو

 )١( 4#و مم ةحول ةمامإلاب نملا باتك ىف ةالصلا بحاص نبا .
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 مظنتب « ةمدقلا ةفالخلا ةمصاعل ةديدحلا ةموكحلا هذه تماقو . بوقعي وبأ

 ءاهراوسأو امنوصخ حالصإو « ةمدهملا اهرودو اهروصق ريمعتو «ةفلتغلا اهنوئش

 «ةليوط ًاماوعأ تغبل نأ دعب « اهئاجرأىف ةنينأمطلاو ءودملا داسف « اهلهأ نمأتو

 نيذلا اهلهأ نم ريثكلا اهلإ داعو « ةجعزما تاروفلاو « ةبرخملا نئفلل ًاحرسم
 ىلإ ًادئاع برقعي وبأ خيشلا فرصنا مث . ديدحلا دهعلاب نيرشبتسم « اهورداغ
 « ه00/ ةسنم مرحا ةحتاف ىح 2 ةريسي ةرتف هدعب نم ناديسلا رمتساو « ةودعلا

 ىلإ لوثملاب فسوي بوقعي ىنأ ديسلا هدلو ىلإ ةفيلخلا ةوعد تدرو ذئدنعو

 اهرداغ مث « لئالق مايأ ىوس امم مقي ملو « ةيليبشإ ىلإ ريسلاب ردابف « هترضح
 « اهنوئش ىلع ًامئاق ء ةبطرقب ديعسوبأ ديسلا ىبو « ةفيلخلا هيبأب قلو « ةودعلا ىلإ
 ريدقلا دئاقلا هنواعي ناكو « ةيليبشإ ىلع رظنلا هيلإ فيضأو « اهحلاصمل ًادهعتم

 لولب دواد وبأ ةيليبشإ ىلع ةباينال بدنو « قوسملا دمحم نبا زارب قححإ وبأ

 كلذ ىلع رمألا رمتساو « ملعملا نب دمجم ابس نزحلا نوثش ىلوتو « نسادلج نبا
 . ىرخأ ةريسي ةرتف

 ما © بج

 ناكو . ةريطخ تاروطتب رذنت برغملا ثداوح تناك كلذ لالخ ىف

 الس ةودعب وهو « ةكييسلا ةعقوم ىف نيدحوملا راصتنا أبن ىلت اًنيح نمؤملا دبع
 رحبلاو ربلا ىف « سلدنألاب داهحلا فانئتسال ةدعلا دعي نأ مزّتعا دق ( طابرلا )

 رافنتسال « لئابقلاو تاهحلا رئاس ىلإ بتكلا بتكب رمأف « نكمم قاطن عسوأ ىلع
 « (عئاطقلا ) ليطاسألا ءاشنإب رمأو « هللا ليبس ىف داهحلا ىلع مهثحو « سانلا

 *ىطاشىلع ةرومعملا ىسرم ىف اهنم دعأ « ةئاعبرأ ليقو « ةعطق انثام اهنم ءىشنأف

 روغث فلتم-ى قابلا دعأو « ةعطق نورشعو ةئام « الس رغث ىلا# « وبس ىداو

 هناكو « تافولعلاو نؤملاو داتعلا نم رففولا دادعإب رمأو ء سلدنألاو ةودعلا

 لابحلا ىمح ىف « وبس ىداو ىف ةلئاه سادكأ « ه هوهال ةنس لالخ اهم دعأ دق

 كلذك تبلجو « برغملاو ةيقيرفإ ءاحنأ رئاس نم ليحلا تبلجو « هيلع ةفرشملا
 « سورتلاو « تاضيبلاو « عوردلاو « لاوطلا حامرلاو ماهسلا نم ةريفو ريداقم
 نم نيلاوملا برعلاو نيدحوملا فئاوطىلع هلك كلذ عزوو «ءىسكلاو « دونبلاو

 مقو ام هدكأو « سلدنألا ىف داهحلا ىلع مزعلا اذه ىكذأو + ©90لئابقلا رئاس

 نب 74 )١( ص بجعملا ىف ىشكارملاو م4 ةحول ةمامإلاب نملا باتك ىف ةالصلا بحاص نبا 18١ ٠



 تنال

 0 ةجاب ةنيدمل لاغتريلاب نيرتنش ةنيدم ىراصن وزغ نم « هوها/ ةنس رخاوأ ىف

 «( م1151 ريمسيد لوأ ) ماعلا اذه ةجحلا ىذ رهش 11 ىف اهنالتحاو « اهتحابتساو

 « اهعوبر اورمد نأ دعب « اهورداغي نأ لبق « رهشأ ةعبرأ وحن اه مهثكمو
 . "اهراوسأ اوبرخو

 وهو « ههو/ ةنس ماع لوأ ىتح « ةريسي ةرتف شكارع نمؤملا دبع ماقأو

 نم جرخ مث . سلدنألا ىف داهجلل ةمخضلا تادادعتسالا كلت ةيانعب عباتي
 « ًاسراق درلاو « ءاتش لصفلا ناكو « لتامنيت ىف ىدهملا ريق روزيل هترضاح
 كلذ عمو « ىرلاو لوهسلا رئاس ترمغ ىتح « ةدشب رمهنت جولثلاو راطمألاو
 لابي ملو « ةرماغلا جولثلاو هايملا زاجو « مزعب للمنيت ىلإ ةقيرط ةفيلحلا قش دقف
 ةروثألا هترايز ىدأ مث « ةبوعصب نيدحإملا خايشأ هعبتو « للبلا نم هباصأ امي
 . داهجلل دادعتسالا فنأتسيل « هترضاح ىلإ داعو ؛ ىدهملا ريقل

 ( م51١1ةنس رياربف 19 ) هه هم ةنس لوألا عيبر نه رشع سماحلا مويلا قو
 ةيدحوملا شؤيحلا همدقتت « حتفلا طابر ىلإ راسو «شكارم نم نمؤملا دبع جرخ
 ايف رواجا عاقبلا تناك «حتفلا طابر ىلإ لصو الف « ةداوهو ةدؤت ىف « ةرارحلا
 رصاعملا خرترملا اهردقي ىلا ةمخضلا شويحلا هذه تقاض دق « ةرومعملاو الس ندب
 تاياورلا ضعب اهردقتو .©0لجار فلأ ةثامو « سراف فلأ ةئام نم رثكأب
 .ربرللاو برعلا ةقزترملاو نيدحوملا نم « سراف فلأ ةئامثالث نم رثكأب ىرخألا
 اعيمج مهلع تعزو ؛«©0لجار فلأ ةثامو سراف فلأ نونامث ةعوطتملا نمو
 هيلإ ىعدتسا ىّتح « هتلح ىف رقتسي ةفيلحلا داكامو . ةيخسلا تالملاو ةيطعألا
 ةيبرح اسلجم .اقعو « ىأرلا لهأو ٠ برعلاو نيدحوملا نم خايشألاو ةداقلا رئاس
 ءاوس « اهبجوتو ىربكلا ةيسلدنألا ةوزغلا ذيفنتل لئاسولا ريخ ثحبيل « ًاماع
 حرشف «٠ ريزو نب ىارديس دمحوبأ نيرضاحلا نيب نم ناكو ءرحبلا وأ ربلا ىف
 «خايشألا هقفاوو ريزو نبا حرتقاو «هلمعي نأنسحي امو سلدنألا لاوحأ ةفيلخلا
 نبا ةلتاقمل لاغترملا ىلإ اهوأ ريسي 2 شويج ةعبرأ ىلإ ىربكلا ةلمحلا مسقت نأ

 اهكلمو «نويل ةكلمم ىلإ ريسيوناثلاو « (زيكيرثه وسنوفلأ ) ةيرملق بحاص كنرلا
 )١( ةحول ةمامإلاب نملا باتك 111.

 .. 4 ةحول ةمامإلاب نملا باتك ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)
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 تاق

 ةياورلا هفرعت ىذلا وهو « سيدنومبر وسنوفلأ رصيقلا دلو ىناثلا ودنانرف ذئموي

 لفط نماثلا وسنوبفلأ ذئموي اهكلمو « ةلاتشق ىلإ ريسي ثلاثلاو « « جوببلاب : ةيبرعلا

 ذئموي اهكلمو « ةنواشربو نوجارأ ةكلمم بوص ريسي عبارلاو « ةياصولا تحن
 . هيلع قفاوو ريزو نبا حارتقا ةفيلخلا نسحتساو . ىناثلا وسنوفلأ

 أريي مل ىذلا هضرم نمؤملا دبع ضرم ىبح كلذ ىلع لئالق مايأ ضمت ملو
 ىذلاو « ربقلا ىلإ ةفيلخلا لح ىذلا ضرملا اذه عون ةياورلا انل حضوت ملو . هنم

 2 مقافتي و دتشي ثبل هنا كيب ع ( عجولاب » « همصو ىلع ةالصلا بحاص نبا رصتق

 « هلجأ وندب ةفيلخلا رعش دقو « ةرخآلا ىدامج نم ىناثلا ةعمشلا موي ناك ىح

 ةاسأم ىء رارقلا اذه ناكو « ةبطحلا نم دمحم هدهع ىلوو هدلو مسا طاقسإب رمأف

 ادمحم نأ هيلإ ىمن هنأ كلذو . هتوم لبق اهراثآ ىنالتي نأ دوي ةفيلخلا ناك « ةيلئاع

 بكتريو « ةيرز ةئيه ىف ةداقلاو خايشألا مامأ ًارومم ودبيو « رمحلا برشي

 ًاضيأ ليقو « سفقنلا نجؤ رودللا هيلع بلغي هنأو « ةماركلاب ةلمم ةشئاط ًارومأ

 بحب ةنأو « ةفالخال حلصيال هنأ ىأر دقف مث نمو . ©2هاذحلاب ًاباصم ناك هنإ

 ةيلوتو دمحم هدلو ةيحنتب مهرطخأو « هريرس ىلإ خايشألا اعدو « هداعبإو هتيحنت

 « هتعيابمو هتدارإ ذيفنتب مهاصوأو « ةفالخلا ىلوتي نم حلصأ هرابتعاب « فسوي

 صفح ىنأ هدلو نه قثوتساو « خايشألا ديمعىناتنهلا رمع صفح ىنأ خيشلا اهسالو

 هيبأل ةباجحلاو ةرازواا ىلوتب صفح وبأ ناكو « فسوي رغصألا هقيقش مدقتب

 «ملألا هب دتشاو ةفيلخللا ضرم مقافت ةيلاتلا لئالقلا مايألا ىفو . هركذ مدقت امسح

 قوت - قذيلا ةياورل ًاقفو  ةيناثلا ىدامج نم نماثلا ءاثالثلا موي رجف فو

 تناك ةافولا نأ دبالف ةياورلا هذب- انذخأ اذإ هنأ ديب . ىلع نب نموملا دبع ةفيلخلا

 نم فاثلا مويلا ناك ثيح «"ءاثالثلا مويل قفاوملا وهو سداسلا مويلا رجف ىف
 نم دمحم مسا هيف طقسأ ىذلا مويلا وهو « ةعمجلا موي قفاوي ةرخآلا ىدامج

 رشاعلا ةعمجبا ةليل ىفوت نمْوملا دبع نإ ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو . ةبطحلا
 ودبت ةياور ىهو « ( م51١1 ةنس ويام ١9 ) ه هوم. ةنس ةرخآلا ىدامح نم

 ©« الس ىف هتلحمب هتافو تناكو. ©0خيراوتلاو مايألا لسلست عم اهقابطنال حجرأ

 تناكو « نيتسلاو ةعبارلا ىف ليقو « هرمع نم 'نيتسلاو ةثلاثلا ىب هتافو دنع ناكو

 )١( ص بجعملاف ىثكارملا ١8١ « ص ؟ ج ناكلخ نباو 41# .
 )( ةحول ةمامإلاب نملا باتك 148



 ه4 ت

 « ةنس نوثالثو ثالث « ه ه14 ةنس ناضمر 15 ى ىدهملا ةافو ذنم « هتيالو
 , ©0اموي نورشعو ةثالثو « رهشأ ةسخو

 صفح وبأ ديسلا هدلو رثأتساو « ًآتقو هتافو تمتك نمؤملا دبع ىفوت املو

 « فسويهيخأل ةفالحلاب ةعيبلا دقع ى هيبأ ةيصو ذيفنت ىلإ ردابو « رومألا ريبدتي
 . قوت ىتح هبناج ىلإ قبو « هيبأ ةوعدل ةباجتسا « ةبطرق نم مدق دق ناكو
 حيشرتو « ةفالخلا ةلأسم وحن هرمأ ررق دق ذئدنع ناك « نمؤملا دبع نأ رهاظلاو
 خيشلاو «٠ صفح وبأ ديسلا غلبأو ضرغلا اذهل هاعدتساو « امل فسوي هدلو
 « ًاعيج اهورقأف ٠ نيدحوملا خايشأل لحارلا ةفيلحلا ةيصو ىناتتحلا صفح وبأ
 ةفيلخلا ةعيب نإ قذيبلا انل لوقيو . ةفالحلاب فسوي بوقعي ىنأ ديسلل اوعيابو
 ه همم ةنس ةرخآلا ىدامح نم رشاعلا ىف « نيموي ىدم ىف تمت « ديدحلا
 تمتو« ًايضار هيخأل عيابو ؛ هما نمأ نم,ررقت ام دمحح هللا دبع ىبأ ىقتوأو
 « ةدشت#لا شويحلا ىلإ رمألا ذفنو « لحارلا ةفيلحلا ةلحم ىف الس ىف ةعيبلا هذه
 خيشلا وتو .ىرخأ ةصرف ىف ردصت رماوأ راظتنا ىف ء اهدالب ىلإ فارصنالاب
 مهركذو « مهتارمو مهتاقبط فالتخا ىلع نيدحوملا ظعو ىئاتنمل رمت صفح وبأ
 مهاغتشاو مهتعاطو مهثالو لامكاو ٠ مهيد رماوأ عابتا نم مهلع بحجب امب
 راس « مدقت ايسح ةعيبلا تمت املو . تالبعزاللاو ةميقعلا ثيداحألا نع مهرومأب
 ىلوتو « ةفالخلا راد ىف لزنو « شكارم ىلإ نيدحوملا خايشأ عم ديدحلا ةفيلحلا
 « هيبأ عم ناكام وحن ىلع ةباجحلاو ةيناطاسلا رومألا صفح وبأ ديسلا هوخأ
 « لئامنبت ىلإ لحارلا ةفيلخلا ناّج لمحو . ديدحلا ةفيلحلا هيخأ نم ىخر نعو
 اقفو « ىدهملا همامأو هذاتسأ بناج ىلإ نفد ثيح « نابعش لوأ ةعمجلا موي ىف
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 هتيص

 . ةفالخلل فسوي بوقعي ىلأ ديسلا ةيلوت نأش ى ةحجارلا ةياورلا ىه كلت

 ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا ىف ريثألا نبا اهعضيو « ( هنم رشاعلاو ةرخ آلا ىدامج نم نماثلا ) ةالصلا بحاص نباو قذيبلا ىياور « نمؤملا دبع ةافو خيرات نع ساطرقلا ضور بحاص لقني )١(

 ١ ج) ةرخآلا ىدامج نم ةريخألا رشعلا ىف تاكلخ نبا اهعضيو . ٠١4( ص ١١ جر ه هه ةنس
 . (181 ص بجعملا ) ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو عباسلا ىف ىثكارملا اهعضيو ,(عورل ص
 ٠.78 صنيتل ودلا خيرات . ةالصلا بحاصنبأ عم ًاقفتم ةرخآلا ىدانج نم رشاعلا ةليل ى ىثكرزلا اهعضيو

 4ه ةحول ةمامإلاب عملا ىف ةالصلا بحاص نباو ء مم ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ )١(
 . هوو همم ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو
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 نباو * قذيبلا « نارصاعملا نيدحوملا خرم اهم لوقي ىلا ةيدحوملا ةياورلا ىهو

 ىهو « رثثألا نبا انيلإ اهمدقي « ىرخأ ةياور كانه نأ دبب . ةالصلا بحاص

 « ةفحقوف شكارم ىلإ الس نم لمحو « هتافو تمتك « السب نمؤملا دبع فوت امل هنأ

 « ةباجحلا نوئشب صفح وبأ هنبا دبتسا شكارم ىلإ لصو املو « ضيرم هنأكو
 رمتساو « اذكب رمأ نينمؤملا ريمأ سانلل لوقيو « هيبأ مساب هرماوأ ردصي ناكو

 ترقتساو « ىحاونلاو دالبلا رئاس ىف « فسوي هيخأل ةعيبلا تلك ىبح كلذ ىلع

 4 ىرخأ ةياور ناكلخ نبا انيلإ لقنيو ,©«0هيبأ توم رهظأ ذئدنعو « رومألا

 هدلو هفلخ نمؤملا دبع ىنوت امل هنإ لوقيف فسوي هيخأو دمحم نأش ى ابم درفني

 نكلو ء ه ه9 ةنس نابعش ىتح اموي نيعبرأو ةسمخ ةدم رمألا ىلوتو : دمحم

 « شيطلا ةرثكو « ىأرلا لالتخا نم هنم رهظو « رومألا تبرطضا ام ناعرس
 صفح وبأ هاوخأ هعلخ ىف ىعس ىذلا ناكو « هعلخ , ىلإ ىدأ ام « سفنلا نيجو

 رخأتف « نيروكذألا هيوخأ نيب رمألا رصحمن ا « هملخ مت 113 فسويو رمع

 .. ؟9ةملكلا هيلع تقفتاو « سانلا هعيابف فسوي هيخأ ىلإ رمألا ملسو « رمع

 هدك وت ام ءازإ ء ودبي هنأ ديب .©2بجعملا ىف ةياورلا هذه ىشكارملا انيلإ لقنيو

 . اه دنسال ةفيعض ةياور اهمأ « ةرصاعملا ةيدحوملا ةءاورلا انل

 عجب 3

 نم ةفلاط ىلع ىوطنت « ةذف ةيرقبع « ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا ناك

 ةلود ةيرقبعلا هذه تداش دقو « ةلوطبلاو ةمظعلا اهنم غاصت ىلا لالحلا عدبأ

 ىتح الامث ةيئابسإلا ةريرحلا هبش طساوأ نم دتمت « ةيمالسإلا لودلا مظعأ نم
 ىح ًاقرش برغلا سلبارط نمو « ابونج ىرتكلا ةيقيرفإلا ءارحصلا فراشم

 حافكلا رمغ ىو « ةبعص فورظ ىف اهتداشو « ايرغ ىطنلطألا طيحما ء ءىطاوش

 لالخ فرعت مل « ةملكلا ةقرتفم ةذبانتم ةيربرب لئابقو تارامإ نم « ىنضملا

 «ةعاطلاو عوضخلا نم عون ىأل سنأت ملو « داحتالاو ماظنلل ىنعم ةليوطلا اهمايح

 )١( ص الا ج ريثآلا نبا و١ا.

 باتكنم ةياورلا هذه لقن هنإ ناكلخ نبا انل لوقيو . 4ةم" ص + ج ناكلخ نبا (؟)

 رابخأ نم دئاوف هيف « ةيرصملا رايدلاب لاملا تيب رظاف ىرصملا ملعملا ىخأ ليربج نب داملا طخب

 . مهريغو ةبراغملا
 .1) ص بجعملا ()



 ب امؤال

 هذه نم « ةيسايسلاو ةيركسعلا هتعاربو « هسفن ةوقو « همزعب نمؤملا دبع غاصف
 ةلودلا« اهنم أشنأو « ةدحتم ةنواعتم ةقسانتم ةلتك « ةميصخلا ةمرطضملا رصانعلا

 ةوعدلا نم لعج نأ عاطتساو « اقالطإ ةيبرغملا لودلا مظعأ « ىربكلا ةيدحوملا

 دمتستو هيلع موقت « ًايماظن ًاروتسدو «ينيد ًاسومان « ةيدحوملا ةوعدلا وأ ةيدهملا

 . ةيركسعلاو ةيسايسلا اماموقم « هنم

 لوح هلامآ عمتجت « عضاوتم ملع بلاط أشن « نمؤملا دبع نأ انيأر دقو

 لبقو « 0-1 ترموت نبا ىدهملاب ىتلاو « رامضملا اذه ىف مدقتلا

 دقف كلذ عمو . خوسرلاوأ مدقتلا ىف « لمأ ةقراب ةيأ هعلاعتو هتوعدل حولت نأ
 هدعاس ادغو « هعيراشمو هلامآ لكو « هنحمو همالآ لك هرطاشو هبناج ىلإ تبث

 « قولا هذيملتل ىدهملا راثيإو ىدهملاب صاصتخالا اذه ناكو . هحافك ىف نعألا

 ءاوتحالا ليبس «همامإو هذاتسأ ةافو دنع « نمؤملا دبعل تدهم ىتلا « لماوعلا مهأ نم
 وهو هبحصل لاق اميح « هذيملت ىف ىدهملا ةسارف بخت ملو . هتفالخو هثارت ىلع

 « ملس دق نمؤملا دبع مادام هنإ « ةقحاسلا ةريحبلا ةعزه بقع هتوم ضرم ىف

 ةعيم# ىربكلا ةمهملاب نمؤملا دبع موقي نأ ردقلا ءاش دقو . مهرمأ ىبي فوسف

 ضاقنأو « انما ىلع ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا ءاشنإو « ةيطبارملا ةلودلا قمح

 اهعباطب ظفتحت « ًانيح ةيدحوملا ةلودلا ترمتسا دقو . ةيقيرفإلا تارامإلا

 دطوتو « هكلم مضت نأ دعب نمؤملا دبع دمع ىتح « ىبيدلا اهساسأو ؛ ىحورلا

 « ةيئارولا ةينمزلا ةطلسلا ءاشنإ ىلإ «لئابقلاو فئاوطلا رئاس نيب « هذوفنو هناطلس

 ةعيبط ىف ثدح روطت مظعأ ةوطخلا هذه تناكو . دهعلا ةيالول هدلو نييعتب
 لءاضتيو « ةيسايس ةينمز ةفالخ « نيحلا كلذ نم ودغت ىلا « ةيدحوملا ةلودلا
 تماق ةفالخ ظعأ « ةينمؤملا ةيدحوملا ةفالخلا ريتعت نأ اننكممو .ىحورلا اهساسأ
 ةيندقلا اهصاوخب اهلع قوفتت ةيومألا ةبطرق ةفالخ تناك نإو « ىالسإلا برغلا ىف
 نمر لادبع ناك نإو «ىئالسإلا برغلا ءافلحخ ظعأ نمؤملا دبع ريتعن نأو «ةيراضحلاو

 نأ ريتعن نأ عيطتسن لب « ةيناسنإلا هلالخو ةلوقصملا هصاوخم هيلع قوفتي رصانلا

 بوقعي ينأ هدلوو « نمؤملا دبع رصع ىف رصحنت ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا ةمظع

 نم ةبقح ىهو 2( ه0968 615 )روصنملا بوقعي فسوي ىنأ هديفحو « فسوي

 . اهتمظعو « امنوق رداصم لك اهف ةيدحوملا ةلودلا دفنتست « اماع نيعبس

 تاوزغلاب ةلفاحلا ةبركسعلا هتايحو « ةيملعلا هلال نمؤملا دبع ناك ارو اذه



 تالفوح

 نيتاه نإف « رماع ىنأ نب روصنملاب امش ءاسؤرلا رثكأ « ةرفظملا تاحوتفلاو
 ثناك وب + نيعيطعلا نلجرلا' خيذه نملك ةايحب قا ام زربأ انه .نيفضلا
 . هللا ليبس ىف داهحلا عباطب ءىش لكلبق مست روصنملا تاوزغ

 دئاق ىلإ ؛ برحلا ناديم ىف هلوحت نود ةيملعلا نمؤملا دبع ةأشن لحت ملو
 ناك . ًامادقإو « ةعاجش مهرفوأو « "ةسورف مهدشأو + هرصع داوق مظعأ نم

 هتاوزغ ىف قفنأ دقو « لاتقلا بيلاسأو ٠ برحلا قئارطب ًاريصب نمؤملا دبع

 ىلإ هاصقأ نم « هرافقو برغملا داهو اهف عرذ « نرق عبر نم رثكأ هبورحو
 هذه ظعم ىف رفظلا راغب اللكم جرخخو « ًايونجو الامشو ؛ ا ًاقرش « هاصقأ

 « هئافلخ نم ةفيلخ وأ برغملا كولم نم كلل عمتجم ملو « بورحلاو تاوزغلا
 فولألا تائم مضت تناك ىثلا « ةرارحللا شويحلا نم نموملا دبعل عمتجا ام لثم

 نمْؤملا دبع ناكو « ةيبرعلاو ةيربربلا لئابقلا ضاتخم نم « ةلاجرلاو ناسرفلا نم

 «رعولا ريسلا قاشم هدنج رطاشي « ةملكلا ىنعمب ايدنج تاوزغلاو بورحلا لالخ
 « حبصلا ةالض ذعي لحري نأ هرافسأ ىف هتداع تناكو“ « ناديملا ةايح فشقتو
 شويحلا ةكرح تناكو «ليحرلاب ًاناذيإ تابرض ثالث مخض لبط برضُسي نأ دعب
 ءاوللا اهمدقتيف « اهريسمل ىذهملا هم همر ىذلا ماظنلا قفو ذئدنع ىرحت ةيدحوملا

 « ليم عير وحن ريمألا نيبو اهنيب نوكي ةلاجرلا نم ةقرف عم ضيبألا ىدحوملا

 مهعبتت مث «هزارزووهتصاخخ هب فحت زوكلملا ءاوالا فل ةفيلخلاوأ ريمآلا ريسيمت

 , ©99صاخخ بيترتي ليبق لك دنج مث ؛ ةقاسلا دنجو لوبطلاو رابكلا تايارلا
 « هدنج داق ارو « هسفنب كراعملا ططخ مسري نايحألا رظعم ىف نمؤوملا دبع ناكو

 لاتقلا ىف مهعم كرتشاو
 لقعأ نم « ةزرابلا ةيركسعلا تافصلا هذه بناج ىلإ نمؤملا دبع ناكو

 « ةسايسلا نسح ئأرلا ديدس ًاهزا اح ناكو « ةكحو ءاكذ مهرفوأو هرصع لهأ

 . ةسايكلاو ةنطفلا نم ريثكب ةبعصلا رومألا جلاعي « ةليحلا عساو

 دعب « نيدحوملا فئاوطو ىدوملا باعصأ مظنتل نمؤملا دبع هلعف امه ناكو

 «نيععبس لهأو نيس لهأو ةعاملا لهأ نم رشكلا دقفو « ثداوحلا بقاعت

 امدلو : نشكارف لإ مهريغو ةدماصملا نم ةيدحوملا لئابقلا خايشأ ىعدتسا نأ

 «ىلوألا «تاقبطوأ فئاوط ثالث ىلإ نيدحوملا فينصت نلعأ ؛ مه رود لمتكا

 . (ب 4+ ةحول طوطخلا ) نابلبا ظن ىف ناطقلا نبا 0 )١(



 موه

 « هعم اوزغو هوبحصو ىدهملا مامإلا اوعياب نيذلا « نولوألا نوقباسلا » مم
 ةقبطلا هذهولتيو « اهبف اوكرتشاو ةربحبلا ةعقاو اودهاش نيذلاو « هفلخ اولصو

 نارهو حتف ىلإ ةربحبلا دعب نم نيدحوملا ةرمز ىف لخدو « ديحوتلاب نمآ نم
 حتف نم نيدحوملا كلس ىف مظتنا نمم ةالاثلا ةقبطلا نوكتتو ء (ه 084 ةنس)
 لك هيف تيعور نأ دعب ديدحلا فينصتلا اذه مت دقو « ارج مله ام ىلإ نارهو
 اهتتاكم ةقبط لك فرعتل . اهربغو ةلادعلاو برقلاو فلزلا نم « تارابتعالا
 , «©©اهزكرمو

 شيحلا ىف اهجامدإو « ةفاتخلا لئابقلا فيلأت ىف هتسايسب نمملا دبع غبسأ دقو
 ةيبرغملا شويحلا اهفرعت مل « ًاقسانتو ةدحو شرحلا اذه ىلع « ,خضلا ىدحوملا

 اهمضو « ةيبرعلا لئابقلا فيلأتل هتسايس ىف ًاقفوم نكي مل هنأ ديب . لبق نم
 احانج نوكت ًارصع ترمتسا ىتلا ةيبرعلا قرفلا هذه نأ كلذ . ةيدحوملا تاوقلل
 «بلقتلا ةريثك ءالؤلا ةرثعته تناك «سادنألاو برغملاب ةيدحوملا شوبحلا ىف ًاماه
 ناكو «صيخرلا ىداملا بسكلاو «صرفلا زاهننا ىوس « ةديقعالو أديب نيدت ال
 ,فسوي بوقعي ىلأ ةفيلحلا مايأ دعب ابف « ةيقيرفإ بورح ىف اهلقتو اهسعاقت
 «ةيقي_ذإ ىف ةيناغ ىنب ةروث حاجن ىف « بابسألا مهأ نم روصنملا بوقعي هدلوو
 كلراعملا .ظعم ىف 6 ةيدحوملا شويحلا لذاخت قو « اهحاون عم ىلع مهلغتو
 . اهناج ىلإ اهتضاخ ىلا

 ةلودلا سسؤم وهو « نمؤملا دبع ناك دقف ؛ ةرادإلاو مكحلا ظن نع امأو
 ةفد رييست ىف اهب دشرتسي ملا مظنلاو دعاوقلا عضو نم لوأ « قيقحلا ةيدحوملا
 انيلإ تبن'' دقو . لاومألا ةيابج ىفو « ةيعرشلا ةسايسلا قيبطت ىو « مكحلا
 نم ةفيلحلا اههجو « ةيطع نب رفعج ىنأ بتاكلا ءاشنإ نم ةماه ةلاسر كلذ ىف
 نايعألاو ةخيشملاو ةبلطلا ىلإ ء هه4» ةنس لوألا عيبر نم رشع سداسلا ىف لتمنيت
 مظنل ةيروتسدلا سسألاب ىمسي نأ نكميام طسبي اهفو « سلدنألاب ةفاكلاو
 ةيروتسدلا ةلاسرلا هذه هتوتحا امل ًاصخلم ىلي اهف درون نحنو « ىدحوملا مكحلا
 . اهداريإب ناطقلا نبا درفني ىلا « ةماهلا

 نوطلستي « هللا نوفاخال نمم لاعلاضعب نأ هب لصتا هنإ « ةفيلحلا لوقي - ١
 نوضقنيو ٠ نيملسلا تامرح نولحتسيو « راشبإلاو لاومألا ىلع مهئاوهأب

 هو هم ص « ةيدحوم لئاسر » نم ةرشع ةيئاثلا ةلاسرلا عجار .
)١( 



 هب ا

 آفونص مثل الا شحاوف نم نوطبنتسيو « ةعينش ملاظم نوعدتبيو « عرشلا ماكحأ
 مهضارعأو ملاومأ ةحابتسا نع الضف « نيملسملا لتق ىف نوببستيو « ةعيظف

 . ملاومأ ذخأ ىلإ ةليسو طايسلاب ع مل راع يدوم

 هقحتسي وأ برضلا بجوتسي نمل نإ ؛ لوقيو « باقعلا رشب ءالؤوه رذني
 . همرج ىضتقم الك لباقت « ةموسرم كئاومور ؛ ةموامم دودح

 ىبسارملا ريجحتو تالابقلاو سوكملاو مراغملا رمأ ىف هل ركذ دق هنأو  ؟

 ملظلا بابسأ عطقل ىلاعلا رمألا مقي ملأ لءاستي مث < ةميظع رئابكو ملاظم « اه ررغو
 .. كيقلاةارج]و

 « مهناطوأ ىلإ عوجرلا نوديري نيذلا نيرفاسملا رمأ ىف ركذ ام كلذ نمو

 « هب ىقأ ام عيمج ىلإ دتمت قوقح نزخملل نأ مه نومزي « ةملظلا ءالؤه ضعب نإف

 نيدحوملا ةفيلخلا لئاسيو «هلام نم ريبك ء زج نع جورحلا ىلإ ديعوااب هورطضي مث
 ءامدلا كلفست فيكو « نوئشلا نودصري مهو « رومألا هذه عقتت فيك « ةبلطلاو
 . نوضعتمال مهو « تامرحلا كبّنتو « ةروصلا هذه ىلع

 ًاموق نأ وه © تاركتملا كلت بابسأ نأ « هرطاخم لوجيل هنأو #» 

 كلذو « سيلدتلا قيرطب مهلإ رومألا نولقنيو « سانلا نيبو مهيب نوطسوتي

 دحأ ىلإ رومألا ةرشابم اوكرتيال نأب مهحصني مث : رومألا ةرشابم نع مهدعبل

 ىف مهنأو « دقفتو دهعت ةرشابم ماكحألا اورشايب نأ مهلع بج هنأو « مهاوس

 عضاوتلاو « طسولا قي قيرطلا كولسو لادتعالاو مزحلاب اوعرذتي نأ بج كلذ

 عوقو ف ن نييبستملا نع اوثحبي نأ مهلعو « دقتنمل ءالعتسالا كرتو ىلاعت هللا رمأل

 مهباقعب موقيل مهرمأب هوفّرعي نأو « حئابقلا كلت
 كال هو + يقلل كلاس قا ةرطسما دقو ١ + ةقيكلا لوي 4

 أبنب انوملعتو « رئابكلل نيبنذملا ماكحأ انيلإ اؤعفرت نأ انيأرف « ةعينشلا لاعفألا

 « هيلع دحلا اوميقت نأ نود « رساخلا ءاعغي لتقلا بجوتسي هنأ نورت نم لك
 دالب ىف وه نم لك نم دحأ لتق ىلإ مكل ليبسالو « هيلإ باقعلاب اوردابت وأ

 هنأ نورت نم لكو « مهرامضم ىف لخاد  مهعم وه نمو « مهراظنأو نيدحوملا
 هرمأ ةيلجب انوفرعف + لعلتإو امج شا رثأ ىل كلا ديرب قل + « لتقلا بجوتسي

 قحلا هبجوي ام انابق نم هيف ذفنيل ء هحورشمو هرمأ زم انوبطاخو « هحيحصتو

 انرمأ ةفلاخع نم مكايإف . هيضع و عرشلا هذفني ام هباقع ىف ىضمتو « هيضتقيو



 بتيا# + نع

 اوردابتلو « ناه وأ مكدنع هبنذ ربك « ناك نم ًنئاك انركذ نمم دحأ لتق ىف اذه
 . «هارجم هيف قحلا ىرجنو « هارث ام هلباقنل هفيقثتو هنجس دعب هينذب اننالعإ ىلإ

 دجوي هلو © عرشلا مكح فلاخت ةروصب ءاسنلا عيب عقي نأ هغلب دق هنأو - ©
 انزلا ةعقاوم نم كلذ ىن ظفحتي ال هنأو « ءاريتسا نود اهعيبي مث ةأرملا عاتبي نم
 « ةنامألاو نيدلاب فصتا نم الإ ءاسنلا عيبي رمأ ىرقي الأ بجي هنأو ء ضحملا
 عيمج ىف ءاسنلا عيب نع فقوتلا بجي هنإ مث . نهعيب قاوسأ ىلع فرشي ىذلا وهف
 . هعابتا بجنام اهيف ملل مسربل «هتيفيكو نه رمأ لصأب بطاخم ىح « نهنمنمنغي نم

 « اهتاثد رسكو اهتقارإ ىف داهتجالاو «رمحلا ةدراطم ىلع ةفيلخلا ضحبو -*
 « هراصتعاو « بلا ٠ عضاومل ,هدهعتو ؛ كلذ كعنوربسي نيذلا ءانمألا رايتخاو
 . اعرش هتحابإ زوجت ام الإ كلذ نم اوحيبيال نأو

 .بتكلاب نودري نيذلا ( لسرلا) نيصقارلا نأ هل ركذ دق هنأو-
 مهفلعو مدازب مهموءزليو ؛ مهفلك ىف رظنلاب سانلا نوذخأي « نوردصيو
 مهلع نوئكحتيو « ًاعياش الولح سانلا ةينفأب نولحبو «٠ عضوم لك ىف
 ديوزتو « ةميمذلا ةداعلا كلت عطق ىف ةعراسملا مهلإ بلطيو « مرغملا مح
 فيلكتلا نم مهنأش عطقيو ٠ فارصنالاو ءىجنا ْى مهدوأب موقي اع لسرلا
 . ءىش ىأب سانلا نه دحأ فيلكت نم مهريذحتو  فاحلإلاو

 قيرفتلاب ةالابملا مدعو «لاومألا ىف مكحتلا نم عقيام هل ركذ دق هنأو
 دتمتو « مدقتام سانلا لاومأب نولعفي نم كانه نأو « لالحلاو مارحلا نبب اف
 نأ مهلإ بلطيو « اهلع ىدعتلا ىف نوؤرجمو « اب نوثيعبف نزاحملا ىلإ مهمديأ
 ىدعتلا نم اهتيامحو « اهنوص ىلع ربسلا بوجوو « نزخملا» لاومأ ى هللا اوقتي
 اهنم اوذفني الأ مهلع بجي هنأو « هضرأ ىف ةنوزخللا هللا لاومأ ىه ذإ « ابلع
 . هفيرعتو هناذئتسا دعب الإ ًاريثك الو اليلق

 اومدجي نأو ةقدب باتكلا اذه ءاج ام لك عابتا مييلع بجي هنأو « اذه 5
 بتكتنأو «لامعألا نيمدقملا ةفاكو «لاعلاو ةبلطلا رئاس هيلع « عالطالاو هتاءارقل
 رذنيو «روكلا نم ةروك لكو « نيدحوملا راطقأ لئابق نم ةليبق لك خسن هنم
 . باقعلا رشي هيف ءاج ام عبتي مل نم

 « مهنامأو نيملسملا ةعدققحي نأ الإ هل ضرغال هنإ «هلوقب هباتك ةفيلحلا متخمو
 نأ بج مهنأو « ةياعرلا هذه نع نولوئسم ؛ نيدحوملا نأ اوملعي نأ بجي هنأو
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 هال اة

 اوقدغي نأو « ىنسحلاب سانلا اولماعي نأو « هللا دابعل « ءالضف ًاناوخإ اونوكي

 . اهولبقيلف « هتحيصن هذه نأو « مهجاو وه اذه نأو « تارمملا مهلع

 شكارم ةرضح هدجوام « مدقت ام مه ريكذتو مهببنت ىلإ هاعد امم ناك هنأو

 ل هنأو « اهارجم ىرحي امو ةلابقلا لثم عادتبالا لهأ اهثدحأ ىتلا عاونألا كلت نم
 « هنم هدجو ام ركنأ هنأو « كلسملا اذه لثم دحأ كلسي نأ هدلخم رودي نكي

 , 90 عرشلا هرظحيام ةلازإب ماقو

 ًاظفتم « هتايح ىلع داهحلاو برحلا ةبلغ نم ,غرلاب نمؤملا دبع ثبل دقو
 انكمتم ًاملاعو « ةنسلل ًاظفاح اعراب آمقف نمؤملا دبع ناك . ةيملعلا هلالخو هتمسب
 ناكو « ترموت نبا ىدهملا نع هاقلت ىذلا لوصألا ملع ايسالو « نيدلا مولع ند
 ًارثؤم ءالعلل اب ناكو « أطوملا باتكو « دئاقعلا ةءارقو ىدهملا مولع ءالمإب موقي

 اونكسيل دالبلا رئاس ن* مهيعدتسي « مهلإ ًانسحم « مهّسلاجم ىلع البقم « مم

 « ةيخسلا قازرألا مهلع ىرجيو « هسلجم ىب اومظتنياو « هراوج ىلإ ةرضحلاب
 ةبلطلا رمأب ةيانعلا دشأ ىنعي هسفن تقولا ف ناكو . مهتاكمو مهنأش نم مظعبو

 ةفئاطلاو « رضحلا ةبلطو « نيدحوملا ةبلط « نتتفئاط ىلإ مهمسقيو « ظافحلاو
 مهضوحلا « نيدحوملاب ةدماصملا ىدهملا ىمس نأ دعب ء ةدماصملا ةبلط ىه ىلوألا
 مدقتساو .©9هيف ضخم ءاحنألا هذه لهأ نم دحأ نكي ملىذلا « لوصألا ملع ىف
 « برغملا دعاوق فات نم ءابجنلا نايبصلا راغص تقولا سفن ىف نماوملا دبع

 ناكو « هترضح ىلإ  اهريغو ناسملتو سافو ةبطرقو ةيليبشإ نم « سلدنألاو

 هلأ مهنذاتسأ عم شكارم ىلإ اورضح « اص نوسخ اهدحو ةيليبشإ نه مهم
 « ةيانع متأ راغصلا ذيمالتلا ءالئوه رمأب ةفيلخلا ىنعو « راصحلا ركب ىنأو نسحلا
 ىدهملا أطومو ديحوتلا بتكو « نآرقلا اوظفحي نأب رمأو « لزنم مركأ مهرتأو
 نأب رمأو « ةيانع دشأ ظافحلا رمأب نمؤملا دبع ىنعو . . 0 ريغو ملسم حيمصو
 ناكو « ىدهملا راثآ نءاههريغو « بلطي ام زعأو « أطوملا ىلاتك اوظفحم

 « ظفاح فالآ ةثالثوحن ,هو ء رصقلا لخاد ىلإ ةعمج موي لك ىف مهعدتسي
 تافحص ةدع ىف عقت ىهو « نامللا ظن » ىف الماك ةلاسرلا هذه صن ناطقلا نبا انل دروأ ( )١

 . قئاثولا باب ىف اهرشنن فوسو . ( 150 ىلإ ب ه5 ةحول طوطخلا )
 . #١ ص ساطرقلا ضورو « ١١7 ص بجعملا ىف ىثكارملا (١؟)
 . (1 08 ةحول طوطخغلا ) ناهلبا ظن ىف ناطقلا نبا (؟)



 تهدم

 « بوكرلا ملعتب اموي مهذخأيف « بيردتلاو ظفحلا ةعرس نم هيغبي ام ىلإ مههجويف
 ىف « هناتسب جراخ مه اهأشنأ ةريحب ىف ةحابسلاب امويو « ىسقلاب ىرلاب ًامويو
 راوق ىلع « فده ا ةباصإ ىلع بردتلاب امويو « عارذ ةئامثالث وحن هعلض عبرم

 « نيفقثم الاجر مهم لعجم ىكل كلذو « ةريحبلا كلتب مه اهعنص قيزاوخو
 نم اهلك« مهددنعو « مهليخو مهناوم رئاسو مهتقفن تناكو . نيردتقم نيبزدم
 عفدي نأ «نيدحوملا خايشأ ةقفاومب « نمملا دبع ررق دقف «كلذ نعالضفو . هدنع

 لام نم مهنم لكل فرصو ء مل افاعسإ هب رجتي ًاضرق ءالؤه نم بلاط لكل
 ضرقلا اذه مهنم درتسي ملو « اورثأو اورجاتف « رائيد فلأ هردق ًاضرق نزخلا
 « اهتريخو اهبردو اهملع ىلع دمتعي ةفئاط اوحبصأو «مهيردت لكك املو .2ا)طق
 ءالعلا نإ مل لاقو « نيدحوملا خايشأ نم الدب ةسايرلاو لامعألا فلتخم مهدن

 ريثك بدن فيك مدقت اهف انيأر دقو . 99هتروشمل خايشألا ىبتساو « مكنم ىلوأ
 ةيسلدنألا دعاوقلا نم رشك ىف « ةسايرلاو ةرادإلا لامعأل ظافحلا كئلوأ نم
 ةيالولا لامعأ ىف « ًاريبك ا زيح ادعاصف نآلا نم نولغشي فوس مهو « ةحوتفملا
 . ةيدحوملا ةلودلا ءاحنأ ىف « ةسايرلاو

 وحنلا ىف امامإ « ًاعيلض ًاييدأو « ًاغيلب ابتاك « كلذ قوف نمؤملا دبع ناكو
 انل دروأ دقو « ديحلا رعشلا ظني ًارعاشو « سانلا مايأو خيراتلل اظفاح « ةغللاو
 ركذو « ؟9ةيطع نبا هريزو عم ةيرعش ةحراطم هل ساطرقلا ضور بحاص
 هراصتنا موي ىنايحلا هللا دبع وبأ هأنه انيح نمؤملا دبع نأ « ةيشوملا لاحلا بحاص
 : اهوأ ةديصقب شكارم صحفب نيطبارملا ىلع

 حلك ةدوسم 'رهدلا هوجو تناكو حجنلا لصتاو مايألا انل تءاضأ

 : هلوقب نمؤملا دبع هباجأ
 حرط هسأب نم مسجتلا ىب باصأ حرشلا هبئارغ واي ال حتفلا وه
 حبصلا مدعو ناك موق كلهمب ةلفغ نيحح ىلع ىرشبلا هب انتتا

 دمحأسابعلاو بأ « هئارعشو رصعلا ءابدأ نم نمملا دبع ىلع دفو نمت ناكو

 )١( (ب ه ةحول طوطخما ) ناهلبا مظن ىف ناطقلا نبا .
 1١4. ص ةيشوملا للخحلا (؟)
 . #١7 ص ساطرقلا ضود (؟)
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 ىلا « ةيربربلا ةوارتج ةليبق ىلإ ىمتني وهو « رعاشلا ' ىوارخلا مالسلا دبع نبا

 « هيدلل ىظحف الزج ارعاشو عراب ببدأ ناكو « ةليلم نم ةبرقم ىلع اهزانم دجوت
 هحنادع رهظو « زيثألا ىدحوملا طالبلا رعاش ادغو « هدعب نم هدالوأ ىدل مث

 ةوفص » هباتك روصنملا ةفيلخلل فلأو « رصانلا دهع ىبح نيقاعتملا ءافلخلل

 : دعب ركذن امسح « بدألا

 هتلاسر نمؤملا دبع ىلإ عولخلا ةيسرم بحاص رهاط نب نمحرلا دبع وبأ هجوو
 نبي ةشقانم ةروص ىف ناهربلاو ليلدلاب ىدهملا رمأ تابثإ ىف « ةيفاكلا ١ ةرببشلا

 هذه صن ناطقلا نبا انل دروأ دقو . ءوسلاب ةرامألا سفنلاو « ةنئمطملا سفنلا
 . اهركذ ىلإ دوعن فوسو « ةلاسرلا

 ةيدأت ىف امسالو « نيدلا ماكحأ قيبطت ىف « ًامراص ًاديدش نماوملا دبع ناكو

 « ام راش ىلع دحلا ةماقإو « رمحلا مرحتو « ةاكزلا ءاتيإ فو « اهتاقوأ ىن ةالصلا

 كلذ قوف ناكو «رمحلا براش وأ ةالصنا كرات لتق ىلإ هتمارص ىن بهذي ناكو
 . عوشدلاو ةوالتلا ريثك « ًاعرو

 ةلودلا نأ فرعن نحنو . دوهلاو ىراصنلا وحن هتسايس ى ًامراص ًاتمزتم ناكو

 براحت ىهو « ىعيبطلا نم ناكو « ةصااخ ةينيد سسأ ىلع تماق ةيدحوملا
 ىلع ةأطولا ةديدش نوكت نأ ءديحوتلا ةديقع ىلع نيج.راحلا نيملسملا نم اهموصخ

 ىلع اهتدايس تطسبو « برغملاب ةيدحوملا ةلودلا تدطوت املو . دوبلاو ىراصنلا
 ىراصنلا جورخ بوجوب ارارق نمكملا دبع ردصأ : سادنألا دعاوق مظعم

 نم الإ « دالبلا ةرداغم الجأ هيف مل ددحو « ةيدحوملا ةلودلا ىضارأ نم دوبلاو

 نمو ؛ مهملعام مهيلعو صلخلا نيملسملل ام مهءاياعر نوحبصي ءالهف « مهنم ملسأ

 همد لح دقف ع مالسإلا قئتعي ملو بورضملا لجألا دعب دوهلا وأ ىراصنلا نم ىئب

 ىراصنلا ن  ريثك سلدنألاو برغملا رداغ نأ رارقلا اذه ءارج نم ناكو . هلامو

 نم مهم قبو « لامعألاو ةرسألا ءابعأ مهلقثت ال نيذلا ىأ نيف دوبلاو
 لك ذي امو « ملاومأو مهسفنأل ًاذاقنإ مالسإلا قانتعاب اورهاظتو:# هؤابعأ تلقح

 « نوميم نب ىسوم رببكلا ىدوبلا ملا بيبطلاو فوسايفلا ةمالعلا ءالؤه نبب ناك هنأ

 ءادأي مايقلاو « مالسإلا قانتعاب نلرقلا روت فنح رشا, ةلغزت لهأ نم ناكو

 ءرصم ىلإ دصقف « هلهأ عم سادنألا ةرداغم نم ةصرفلا هتنكم ىّتح « هرئاعش
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 ةرهاقلاب ىفوتو « نيدلا حالص ناطل.لل ًاصاخ ًابيبط نيعو « اهطالب ىف مدخو
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 رفاو سيئر « ةعضاوتملا ةيهقفلا هتمسو هتأشن نم ,غرلاب نمؤملا دبع ناكو
 هسفن ى نمؤملا دبع ناك» : هلوق ىف ىشكارملا هيلإ ريشيام وهو « لالحلاو ةبيهلا

 ةرياك نع رياك اهقرو ناك هناكو. + ةيعتولملا ديدش ٠ ىدفتلا هيزن + اةمحلا ئرع
 29 رومألا ىلاعمب الإ ىضري ال

 ةوسقلاب مستي « اهلك ةعيدبلا لالخلا هذه بناج ىلإ ناك نمؤملا دبع نكلو
 نإ : انل لوقي ذإ « ريثألا نبا لثم دقان خرؤم هب هوني ام اذهو . ءامدلا كففسو
 نأ قبس دقو . ؟9ريغصلا بنذلا ىلع نيملسملا ءامدل كفسلا ريثك ناك نمؤملا دبع
 انضارعتسا لالخ اندرسو « نءؤملا دبع تافص نم ةمئاقلا ةفصلا هذه ىلإ انرشأ
 ىلع ةريزغ ءامدلا اهف تلاس ىلا ةيومدلا ثد!وحلا نم ًاريثك « هتايح لحارمل

 ربهطت اهف مت ىلا « ةريبشلا فارثعالا ةثداح اثم عقو ام عورأ ناكدلقو « هيدي
 نم ةفلؤم ًافولأ تنمضتو « هسفنب نمؤوملا دبع اهدعأ دئارخل اقفو « لئابقلا

 ىلع انةلع نأ قبس دقو . ( هده4 ةنس ) هرماوأل اذيفنت تمدعأ ىب هلا : اياحضلا

 نمؤوملا دبع دهع ىف تلاوت ىلا « ةيومدلا تاحفصلا نم « اهناثمأو ةثداحلا هذه

 امتار الصأ تناك ؛ةيومدلا ةرهاظلا هذه نأ « انه فيضن نأ دونو . هيدي ىلعو
 ةوعد ةاعدلا دشأ نم ناك « ترموت نبا ىدهملا نأو « ةيدهملا ةوعدلا لوصأ نم

 نهو . ةيشحولا ىلإ وندت ةوسق اهقيبطت ىف ىدبأ دقو « هموصخ ءامد كفس ىلإ

 ميعدت لئاسو نه ةروثأم ةليسو ءامدلا كفس نأب لوقلا نكمب هنإف ىرخأ ةهجو
 نمؤملا دبع ناك دقو « رطق لكو*« رصع لك ىف ةاغطلا ابلإ أجلي « نايغطلا

 عيرذلا لتقلا نوكي نأ برغتسمب :سيلف « ىطسولا روصعلا ةاغط مظعأ نم ةيغاط

 . ةعورم ةريثم دودح ىلإ كلذ ىف بهذ دق نكي نإو « «قلطملا هناطلس دييأتل ةليسو
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 باعك

 ع هركسع ةدايقو « هتموكح رييستو « هتلود مظنت ىف ن ممل دبع دمتعا دقو
 . سادنألاو برغملا لهأو «لئابقلا فلتخم نم ةداقلاو باتكلا نم ةطلتخم ةفئاط ىلع
 « ةدءاصملا نم نيدحوملا خايشأو ىدهملا باصأ نأ حضاولا نم ناك دقو

 ةوعدلا نوئش رش ىف ميع دايعالا نكمي ناكاذإو «ةيلاولاةيلادل بلا نم مهرخو

 ةلودلا ءانب ىف مهدحو مهلع دمتعي نأ نكمل هنإف :ةيركسعلا تادايقلا ضعب ىو

 مدختسي نأ ىف ددرتي مل نمؤملا دبع نإف مث نمو . اهدعاوق ديطوتو « ةيدحوملا

 «ةفوّسمو ةنوتمل نم ةقباسلا ةيطبارملا ةلودلا ءايلوأ نم ا رثك هتدايق فو هتموكح

 «قباسلا ىطبارملا لوطسألا دئاق نوميمنب ديو : نادال زل قو
 بتاكلا لثمو « ن.طبارملا ةداقلا زربأ نم ناك دقو « ىوّسملا دمحم نب زاّربو
 2 ةينوتمللا ةلودلا باتك نم اناك دقو « ةيطع نب ليقع ةيخأو ةيطع نب رفعج ىنأ

 نب ليخأ هتباتكا سلدنألا لهأ نه نمؤملا دبع مدختساو . ىراوخلا نوميمو

 «ةينوتمللا ةلودلا باتك نم ًاضيأ ناك دقو « قباسلا ةدنر بحاص ىدنأرلا سيردإ

 بيطخلاو « ىطرقلا نوميم نب ركب ابأو « ىطرقلا شايع نب نسحلا ابأو
 ناك دقو . لبج نب هللا دبع دمحم ابأ بيطالا هبحاصو « ليبشإلا نب نسحلا ابأ
 ادبم « شكارم طالب ىف « نييسلدنألا باتكلاو ءارزولا ةنواعم ىلع داهعالا

 ناديملا اذه ىف هب نوزاتعي اوناك امل كلذو « ةيطبارملا ةلودلا لئاوأ ذنم رقم

 ةباتكلا نوئشو ةرازولا لامعأل ناك املو « ةلوقصملا تافصلاو بهاوملا نم

 ىرن فوسو . ةيلاعلا ةقرشملا بيلاسألاو « ةئارلا ةليلحلا ديلاقتلا نم سلاقألاب

 نرقلا ةيقب « سلدنألاب نيركفملاو ءالعلاو باتكلا باطقأ لثمي فيك « دعب ايف

 . نيزرابلا اماتكو ةيدحوملا ةلودلا ءارزو نيب '« ىرجملا سداسلا

 مالسلا دبع دمحم وبأ مث « ةيطع نب رفعج وبأ.بتاكلا نمؤملا دبعل رزو دقو
 سيردإ العلا وبأ هنواعمو « صفح وبأ ديسلا هدلو مث « ىوكلا دمحم نبا
 ديدحلا ةفيلخلا هدلول « هتافو دعب ةرازولا ىلوت ىذلا وهو« عماج نب مهاربانبا

 . فسوي بوقعي ىنأ

 لهأ نم ريرضلا نايلس نب ىسوم نارمعوبأ هربص « هدهع ىن ءاضقلا ىلوتو
 . رمع نب فسوي جاجحلا وبأو « نيسخ باعصأ نمو للمننت

 ًاباعص اهميظنت ىف ىلو « صاخ عونب ةيلاملا نوئشلاب نمؤملا دبع ىنعو
 ةموكحلا لخد اهنم نوكتي ىلا « تايابحلا ه وأ ضورفلا ةلأسم تناكو . بعاتمو



 تاغ اف ت

 سوكملا ةلأسم تناك دقو . نمؤملا دبع تهجاو ىلا« ةقيقدلا لئاسملا نم ةيدحوملا
 ىدهملا اهم رتبش ىلا لئاسملا نم ءاهاياعر ىلع ةيطبارملا ةلودلا اهضرفت ىلا مزاغملاو
 ةيعرش ريغ مراغم اه رابتعاب 2 نطبارملا بلاثم نب اهددعو « ترموت نبا

 ديحت الأ لع صرحت ةيادبلا ىف ةيدحوملا ةلودلا تناكو . ةنسلاو باتكلا اهمرحي
 ىتتكتو « ةمرحملا مراغملا رئاس ىغلتو « تايابحلا ضرف ىف أدبملا اذه قيبطت نع
 ىلا هتلاسر ىف نمؤملا دبع ةفيلخلا هلجسي ام اذهو « راشعألاو ةاكزلا ليصحتب
 «ةعاطلا ىلإ مهوعدي « ةنيطنسق لهأ ىلإ ء ه 461 ةنس ةياجم حتف بقع اه. ثعب
 نم « عادتبالاو قالتخالا لهأ » مايأ ذنم مهلع ضورفم وه اع مهركذيو
 سانلا حارأ دق هللا نأو «؛ عاونألا كلت رئاسو مراغملاو سوكملاو تالابقلا »
 « هللا بجوأ امالإ مهلإ بلطيال فوس هنأو « مراغملا كلت نم « ديحوتلاب
 هيلع ىلوتسا ام ناك دقو . 27« راشعألاو « تاوكزلا » نم ةنسلا هبجوت امو
 « سلدنألاو برغملا ىف « اهرئاخذو ةيطبارملا ةلودلا تاورث نم نودحوملا
 ةهجاوملا ةيادبلا ىف ىنكي « نيموزهملا مهموصخ مئانغ نم هنولصح اوناك امو
 برغملا ف تاحوتفلاو تاوزغلا قاطن عستا امل هنأ ديب . ةرادإلاو برحلا تاقفن
 نمثوملا دبع رطضا « ةيزاغلا ةيدحوملا شويحلا ددع فعاضتو « سلدنألاو
 ضور بحاص انيلإ هلقنام « ةثدحتسا ام ناكف ةقفنلل ىرخأ رداصم ساعلا ىلإ
 « ىصقألا سوسلا ىلإ «ةقرب نم برغملاو ةيقيرفإ دالب حسمب رمأ هنأ نم «ساطرقلا
 ثلثلا رادقم ةحاسملا هذه نم طقسأو « ًاضرعو الوط « لايمألاو ٠ خسارفلاب
 « جارخلا هيلع ضرف ىببامو «فلاوتلا نم اهريغو تاقرطلاو راهنألاو لابحلا لباقم
 ةسايسلا تررحت اذكهو « لاملاو عرزلا نم اهطسق ىدؤت نأب ةليبق لك تمزلأو
 روطتتلو + ىدهملا ملاعت اهلع هتضرف ىذلا دومحلا نم « ةيدحوملا ةيلاملا
 . ةيرادإلاو ةيركسعلا ةقفنلا بورض نم ةلودلا هيلإ جاتحت ام تايضتقم عم

 فسوي بوقعي وبأ مهو «نينبلا نم رشع ةتس دلولا نم نمملا دبع ك تو

 « دهعلا ةيالو نم عولخلا دمحم هللادبع وبأو « رمع صفح وبأو « هدعب نم ةفيلخلا
 ىلعوبأو «ةبطرقو ةطانرغ ىلاو ناع ديعس وبأو « ةياجم لاو هللا دبع دمحم وبأو
 « ىهح ايركز وبأو « نايلس عيبرلا وبأو ء نيسحلا ىلع وبأو « نسحلا

 )١( ص - ةمداسلا ةلاسرلا - ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم 78 7١و .
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