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 يتلا ةحتفنملا ةيعجرملا هذه نأ انل نيبي مث «ةحتفنم ةيعجرم نيوكت ىلإ « "ةعيرشلا
 تناك يتلا يه ةيلكلا حلاصملا نأ انل حضوي مث «ةباحصلا لمع ىلع موقت اهيلإ وعدي
 هوقّبط نم ريخو مالسإلا اومهف نم ريخ ةباحصلا نأ فالخ ال . ةباحصلا لمع كرحت

 رحت تناك يتلا يه طقف ةيلكلا حلاصملا نأ حيحص له نكل «هب اولمعو
 ص

 هارت ةلماكتم ةيركف ةموظنم نم اءزج ةيلكلا حلاصملا تناك دقل ؟ةباحصلا

 لإ . . .ةنجلاو «ةرخآلا «ةعامجلا «ةنسلا «نآرقلا «ديحوتلا :يهو «ةباحصلا

 . يعرشلا رمألاو حضاولا مكحلا يفتخي امدنع رهظت ةيلكلا حلاصملا تناكو

 'ةيثارتلا ةيعجرملا يف ةلودلاو نيدلا ةلأسم " ىلإ يرباجلا روتكدلا ضرعتي مث

 «ةيثارتلا ةيعجرملا يف هل دوجو ال لاؤس " ؟ةلود مأ نيد مالسإلا له" لاؤسلا ْنأ ىريو

 كاكتحالا عقوو ةضهنلا تماق امدنع يضاملا نرقلا فصتنم يف لاؤسلا ءاج امنإ

 ع

 اى

 تاسارد زكرم :توريب «ىلوأ ةعبط ؛ةعيرشلا قيبطتو ةلودلاو نيدلا «يرباجلا دباع دمحم .د (:)

 . ١445 (رياربف) طابش «ةيبرعلا ةدحولا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 اذإ باوجلل الباق حبصي هنأ ىريو «لاؤسلا اذه لثم تفرع يتلا ةيبرغلا ةراضحلاب

 ناكم "ةطلس" ةملكو « "نيد" ةملك ناكم "' ماكحأ" ةملك انعضوو هتغايص اندعأ

 راصنألاو نيرجاهملا عامتجا ةثداح رابتعا ىلإ ةيناث ةرقف يف لقتني مث «' ةلود" ةملك

 دنتسا يذلا يسيئرلا يعجرملا راطإلا «ةفيلخلا رايتخال ةنيدملاب ةدعاس ينب ةفيقس يف

 ةيرظن نأ يرباجلا ىري ةياهنلا يفو . ةفالخلا يف مهتيرظن دييشت يف ةّئسلا لهأ ءاهقف هيلإ
 ةلودلا ةقالع ةلأسم ْنأو «عقاو رمأل نينقت اهتلمج يف يه ةّنسلا لهأ دنع ةفالخلا

 عيمج ْنأل «ةيمالسإلا ةحاسلا ىلع حرطت نأ نكمي ناك الو ةحورطم نكت مل نيدلاب
 . كلذك مهفصوب نوفرصتي لقألا ىلع وأ ءنوملسم ةلودلا عوضوم عم نيلماعتملا

 ةغل يف ًايروتسد ًاغارف كانه نأ ىلإ ريشيو ةيلاتلا ةرقفلا يف يرباجلا لقتني مث

 لئاسم ثالث يف ىلجت - هنع هللا يضر - نامثع ةفيلخلا مكح ةياهن يف زرب رصعلا

 مدعو «هتيالو ةدم ديدحت مدعو «ةفيلخلا نييعتل ةننقم ةقيرط رارقإ مدع : يه « ةيسيئر

 ةيقلخلاو ةيناطلسلا ةيجولويديألا" :ةرقف يف يرباجلا ضرعي مث . هتاصاصتخا ديدحت

 ريربت يف يسابعلاو يومألا نامكحلا هيلع دمتعي ناك يذلا يعرشلا دنسلا ' ةيمالسإلا

 ةقبطملا ةسايسلا يه تسيل ةيمالسإلا ةّمألل ةيخيراتلا ةبرجتلا نأ نيبي مث ءامهدوجو

 ةيقلخلا كلت «مكحلا يف "ةيمالسإلا ةيقلخلا" ب هنع ربعُي ام ًاضيأ اهنإ لب ءاهدحو

 «ىروشلا :اهنمو «رييغتلاو حالصإلا يف لامآلا شعنتو رح ا ركفلا مهلت تيقب يتلا

 . صاصتخالا لهأل ايندلا رومأ كرتو « عمتجملا مسج يف عزوتت يتلا ةيلوؤسملاو

 نيدلا" صوصخب يرباجلا هركذ ام ىلع ةيلاتلا تاظحالملا نّودن نأ نكمي نالاو

 : "ةيثارتلا ةيعجرملا يف ةلودلاو

 اهل دوجو ال ةلودلا نع نيدلا لصف ةيلاكشإ نأ ربتعا امدنع يرباجلا باصأ - ١

 . ةيمالسإلا ةّمألل ةيخيراتلا ةبرجتلا يف



 ١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 يطارقميدلا ماظنلا ْنأ يمالسإلا مكحلا نع ةثيدحلا تافلؤملل سرادلا ظحلي - ١

 مكحلا يف نوثحابلا هيلإ دنتسي يذلا جذومنلا وه ةثيدحلا ةيبرغلا هتروصب يبرغلا
 ماظنلل ريبك ملظ اذه نأ كش الو «هيلع ماكحألا رادصإ يفو يمالسإلا ماظنلا ىلع

 هلو ةصاخلا هتاسسؤم هلو صاخلا هخيرات هل مكح يمالسإلا مكحلا نأل ,يمالسإلا

 نأ يمالسإلا ماظنلا ةمكاحم ةلاح يف بجاولا امنإو «هفادهأ قيقحت يف ةصاخلا هتيلآ

 . يبرغلاب سيلو يمالسإلا روظنملاو موهفملاب نوكت

 زربأ ددَّحو «كلم ىلإ ةفالخلا تلّوح ةيروتسد تارغث ْنأ يرباجلا ربتعا ٠-

 ديدحت مدعو «ةفيلخلا نييعتل ةننقم ةدحاو ةقيرط رارقإ مدعب ةيروتسدلا تارغثلا هذه

 اميف ةصاخبو «هيلع درلا نكميو .هتاصاصتخا ديدحن مدعو («ةفيلخلا ةيالو ةدم

 يمالسإلا مكاحلا َنأب «ةفيلخلا تاصاصتخا ديدحت مدع يهو ةريخألا ةطقنلاب قلعتي

 كلت يف لقألا ىلع هتاصاصتخاو هتابجاو ديدحت يف ًاحوضو ماكحلا رثكأ ناك امبر

 ةفيلخلا رايتخا مت يتلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا دوجول كلذو ؛ةيخيراتلا ةرتفلا

 «ةفيلخلاو ةيعرلا نيب هيلع قفتملا كرتشملا روتسدلا نالثمي نيذللاو ءامهساسأ ىلع

 هنأل هلزع اودارأ - هنع هللا يضر - نامثع ىلع اوراث نيذلا راوثلا نأ كلذ دكؤي امو

 ةبرجت يف يخيراتلا لؤحتلا ببس نع ثحبلا نكل «مهنيب ةفورعم ةررقم دعاوق فلاخ
 ؟ةيعامتجالا اهتبيكرت ام :ةرئاثلا ةفئاطلا نيوكت ىلإ هجتي نأ بجي يمالسإلا مكحلا

 انيطعت نأ نكمي ةلئسألا هذه نع ةباجإلا ْنِإ ؟نيدلل اهمهف امو ؟ةدئاسلا اهتينهذ امو

 . يمالسإلا مكحلا يف يخيراتلا لّوحتلا بابسأ نع قدأ ًاباوج

 اذإو «ةعيشلاو جراوخلا :امه نيتيخيرات نيتقرف ىلإ تلّوحت ةرئاثلا ةفئاطلا نإ
 يذلا وه يلبقلا عقاولا ْنأ دجن ىلوألا ةقرفلا ةينب يف ةقباسلا ةلئسألا ةبوجأ نع انثحب

 ةجيتن اهتينهذ مكح يذلا وه نيدلل يرهاظلا مهفلا نأو ءاهرصانع ءامتنا مكح

 ةقرفلل ةبسنلاب كلذكو ؛هللا تايأ مهف يف ربدتلاو قمعتلا حيتت ال يتلا ةيودبلا اهتايح



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراوىؤر

 تاحوتفلا ةجيتن مالسإلا يف تلخد يتلا قطانملا ءانبأ نم اهل نيمتنملا نأ دجن ةيناثلا

 يتلا مهميهافم ضعب ةقباسلا مهتئيب نم مالسإلا يف نولخادلا بلج دقو «ةيمالسإلا

 يتلا يه نيدلا مهف يف ةيفاقثلا لماوعلا هذه نإ . . صونغلا قيرط نع ملعلا ىلع موقت

 .اهعقاو يف يخيراتلا فطعنملا نيوكت يفو ةقطنملا ريطشت يف تمهاس

 ريسعلا ضاخملا دعب اهعّدصت مدع ىلع صرحلاو ةّمألا ةدحو ىلع فوخلا نإ

 لاجم يف ربجلاب نييومألا لوق سيلو ةفالخلا ىلإ - هنع هللا يضر - يلع لوصول
 نيملسملا نم ةفئاط ىدل ًالوبقم نوكي نأ نييومألا جهنل حاتأ يذلا وه ؛ردقلاو ءاضقلا
 نييومألا نأل ؛مهقدص مدع وأ ةلوقملا كلت يف نييومألا قدص نع رظنلا ضغب
 نيملسملا لافتحا كلذ دكؤي امو ردقلاو ءاضقلا مهف يف نيملسملا ردصم مه اوسيل

 . ةعامجلا ماعب ماعلا كلذ مهتيمستو ةفالخلا نع ةيواعمل نسحلا لزانت دنع مهجاهتباو

 يف ةلودلاو نيدلا" ةحلاعم ىلإ هباتك نم ةيناثلا ةرقفلا يف يرباجلا لقتني مث

 ةضهنلا ةاعد ضعب دنع ةلودلا نع نيدلا لصف حرط نأ ىريف « ' ةيوضهنلا ةيعجرملا

 .ةهج نم ةيبوروألا ةضهنلا مهماهلتسا نم ءاج امنإ «يناتسبلا سرطبك «نييحيسملا

 نم ينامثعلا مكحلا نم صلختي نأ ديريو نانبل يف م1875 ةنتف شاع اّيحيسم هنوكلو
 ةيصاخلا هذه ميمعت نكمي ال هنإف هتيصاخ يفئاطلا عضولا اذهل ناك اذإو «ةيناث ةهج

 ةيطارقميدلاب ةيناملعلا لادبتسا نكمي هنأ يرباجلا ىري مث . ةيبرعلا نادلبلا لك ىلع

 ؛هسفن ةضقانم ىلإ دوعي مسقلا اذه نم ةريخألا ةرقفلا يف يرباجلا نكل «ةينالقعلاو

 عمتجم يف اهل ىنعم ال ةلودلا نع نيدلا لصف ينعت يتلا ةيناملعلا نأب رقي امدنع وهف

 : اهنم «ةددعتم بابسأل ةسايسلا نع نيدلا لصف ىلإ وعدي ؛ةددعتم بابسأل يمالسإ

 ةسايسلاو «رّيغتمو ّيبسن وه ام ةسايسلا لثمت امنيب تباثو قلطم وه ام لثمي نيدلا نأ
 دحوي نيدلا ّنأو «كلذ نع هَّزني نأ بجيف نيدلا امأ ةيوئفلا ةيصخشلا حلاصملا اهكرحت
 نيدلا لصف ىنعت الأ ؟ةقباسلا ةوعدلا ينعت اذام يردأ الو . قّرفت ةسايسلا نأ نيح يف
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 نم :لأسنلو اذه زواجتنل ؟ليلق لبق يرباجلا هضفر ام لوبق ينعت الأ ؟ةلودلا نع

 وه ام نيب ْرّيمي يذلا يحيسملا ثارتلا نم ةلوقملا هذه تءاج ؟ةلوقملا هذه تءاج نيأ

 هذه ْنأ نيح يف «سندملا وه يويندلاو سّدقملا وه ينيدلا ءسّْندم وه امو سّدقم

 ربتعي ملسملا هيدؤي نأ نكمي لمع لك لب «ةيمالسإلا ةايحلا يف ةحورطم تسيل ةمسقلا

 بارشو ماعط نم ةصاخلا هتاوهش ىتح نفسو هنيع نبأ ءدجبو هلل هتدايع خرم اءزج

 تناك ؛اهتيادب يف هركذ وأ هللا ةعاط ىلع يّقتلا اهيف ىون اذإ ةهزنو ةضايرو عامجو
 ابطاخم هلي لوسرلا هيف لاق يذلا ثيدحلا كلذ ىلع لديو ءرجأ اهيف هل ناكو ةدابع

 هتوهش اندحأ ىتأيأ هللا لوسر اي :اولاق . "ةقدص مكدحأ عضب يفو' : ةباحصلا

 كلذكف ؟رزو اهيف هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرأ' : لاق ؟رجأ اهيف هل نوكيو

 . " " رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ

 ْنِإف «قيقد ريغو ماع مالكف تباثو قلطم وه ام لثمي نيدلا ْنأ يرباجلا رابتعا اّمأ

 ىلاعت هللا تافصب قلعتي ام اهنم تباثلا «ةريغتم ىرخأو ةتباث اماكحأ يوحي نيدلا
 يتلا دعاوقلا هسفن تقولا يف نيدلا اناطعأو «خلإ . . .دودح او ةدابعلاو ةرخآلاو

 هقفلا لوصأ ملع يف دعاوقلا هذه تدسجت دقو «ةايحلا رومأ نم رّيغتملا ىلع اهب مكحن

 . ناكمو نامز لكل اح اص يمالسإلا نيدلا رابتعا نكمأ املالإو «ةعيرشلا دصاقمو

 يهف «قّرفت ةسايسلا نأو دٌحوي نيدلا ْنأ يرباجلا رابتعا يهو ةيناثلا ةجحلا ام

 ؛دحوت نأ ةسايسلل نكميو قّرفي نأ نيدلل نكميف ءاهقالطإ ىلع سيلو ةيبسن رومأ

 هماكحأو هدئاقعو هاياضق ضعب مهف يف فالتخا كانه ناك اذإ قّرفي نأ نيدلل نكمي

 كلذ ىلإ لّصوتلا قرط يفو مهفلا كلذ يف قباطت كانه ناك اذإ دًحوي نأ نكمي امك

 سيل فالتخا نم هدعب امو - هنع هللا يضر - نامثع نمز يف ثدح ام ْنِإو «مهفلا

 ضعبل ةنيابتم ماهفأ نم جتن هنكل «يرباجلا ىعّدا امك ةسايسلا يف نيدلا فيظوت هببس
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 مف وسنن ,ددرصاعم ءاراو ىفو) + به 2370 ل 761 ار نلف عم رام روك ينل دل للا لما ان اسما زاد
 هع ب 30 وام 10 ل و و

 انضرع امك اهنم صلختلا قّرفلا ضعب عطتست مل ةثوروم رصانع لخادت ةجيتن اياضقلا

 . ةعيشلاو جراوخلا نع ثيدحلا دنع لاقملا نم قباس عضوم يف كلذ

 نيدلا اَمأ ةيوئفلا وأ ةيصخشلا حلاصملا اهكرحت ةسايسلا" :يرباجلا لوق امأ

 نم انءاج يذلا سندملاو سدقملا نيب زييمتلاب طبترم وهف « ' كلذ نع هزني نأ بجيف

 حلاصملا قيقحت نأ املاطف «يمالسإلا نيدلا يف هل لصأ ال اذهو «يحيسملا ثارتلا

 تاسرامم يأ لثم يمالسإلا عرشلا رظن يف ةدابع ربتعي لب حابم تاوهشلاو ةيصخشلا

 تاوهشلاو حلاصملا هذه قيقحت ىلإ ةيعاسلا ةسايسلا تناك كلذك ؛رجأ اهيلعو ةينيد

 لب «ةيصخش حلاصم اهلك تسيل ةسايسلا نكلو «كلذ يف ريضالو ةلوبقمو ةعورشم
 حلاصملا هذه لك نيب قيفوتلا نكميو «خلإ . . .ةّمألاو ةعامجلاو نيدلا حلاصم كانه

 نم يتلا ةيمالسإلا ةيقلخلا لالخ نمو عرشلا دعاوق لالخ نم اهبراضت لاح يف

 . خلإ . . .ةرخآلاب زوفلا ىلع صرحلاو ةيحضتلاو راثيإلا :اهرصانع

 زّيميف « ' ةعيرشلا قيبطت ةلأسم ' ىلإ هباتك نم يناثلا مسقلا يف يرباحلا لقتني مث
 يف يرباجلا ثدحتيو «نيدلا ديدجت وه بولطملا نأ نيبو ديدجتلاو ةوحصلا نيب
 برغملا يف ةصاخبو «ةينطولاو ةيفلسلا نيب ضراعت كانه نكي مل هنأ نيبيو ةيناث ةرقف
 ءيشلا مالسإلل ةيخيراتلا ةبرجتلا نم اءزج امئاد تناك ةيفلسلا نأ ربتعيو «يبرعلا

 اهروطت زرفي امدنع ةيرارمتسالاو دوجولا اهل ظفحي ام ةبرجتلا هذه هب ديعتست يذلا
 يفلسلا جذومنلا ماهلتسا دعي مل هنأ ىري وهف كلذ عمو «راثدنالاب اهددهي ام يلخادلا

 اهدوجو لجأ نم انلثم لضانت يتلا مألل ةيخيراتلا ةبرجتلا ماهلتسا نم دب ال لب «ايفاك
 «نيأدبم يف صخلتي ةرصاعملا ةراضحلا قطنم ْنأ ىري وهو ءاهدوجو ىلع ظافحلاو

 ىلع ةيفلسلا رصقو نيأدبملا نيذهب ذخألا ىري وهف «ةيدقنلا ةرظنلاو ةينالقعلا :امه
 ئدابمك ةيدقنلا ةرظنلاو ةينالقعلا ضقانت ةيفلسلا ْنأ ىري هنأل «ةيقالخألا ةريسلا ميدقت

 ؛ خيرات الو لوصأك ال نيأدبملا نيذه عم ضقانتت ال ةيفلسلا ْنأ دجن اننكل «خيراتو
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 يعفاشلاك ةمألا ءاملع عم ترمتساو «ةباحصلا عم اهتأشن ذنم ةينالقع تناك ةيفلسلاف

 .خلإ ٠ . . يبطاشلاو مالسلادبع نب زعلاو ميقلا نباو ةيميت رت نباو لبنح نبا دمحأو

 هيلع للدن نأ نم ىلجأ رمألاو ءاهيصحنو اهنّودن نأ نم رثكأ كلذ ىلع دهاوشلاو

 ةفاضإلاو اهيف راكتبالاو اهرصع مولع باعيتسا ةيفلسلا تادايقلا تعاطتسا املالإو

 لبنح نبا دمحأ ةلاسر تناك كلذل ؛ةيدقن تارظن تاذ ًامئاد تناك ةيفلسلاو ءاهيلإ

 سنأ نب كلام هذاتسأ دقن يف يعفاشلا ةباتك تناكو «ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا يف

 ينالقابلا نيودت ناكو «"لوصألا" ةلاسر تجتنأ يتلا ةيهقفلا ةحاسلل هدقن يفو

 فّوصتلا دينفت يف ةيميت نبا تاباتك تناكو «ةلزتعملا ىلع درلا يف "ديهمتلا " باتكل

 وأ ةينالقعلا اهيف فعضت تناك تارتف كانه نأ حيحص «.خلإ . . .ةفسلفلاو قطنملاو

 نم ثدحي ناك عقاولا اذهل حيحصتلا نكل «ةيمالسإلا ةايحلا عقاو يف يدقنلا بناجلا

 ةجلاعمل نآلا ةدوجوم ةصرفلا تلاز امو .يفلسلا يخيراتلا جذومنلا ماهلتسا لالخ

 . ةيدقنلاو ةينالقعلاو ةيقالخألا : هئازجأب يفلسلا جذومنلا ماهلتساب يضرملا عقاولا

 يف ثدحي يذلا فرطتلا نأ "اراسيو انيمي فرطتلا" ةرقف يف يرباجلا نّيبيو

 «لدتعملا يطسولا يمالسإلا رايتلا ىلع ضارتعالاو ةموصخلاب هجتي امنإ نيميلا لاجم

 لاجملا يف ديدجتلاب مايقلا نم يفلسلا هاجتالا نكمت مدع هدوجو تارربم ْنأ ىري وهو

 تايلك دامتعاب كلذو لوصأللل ديدج ليصأت وه هحرتقي يذلا ديدجتلاو «يدقنلا

 ماكحألا طابنتساو صوصنلا ىنعم مهفت ىلع راصتقالا لدب اهدصاقمو ةعيرشلا

 .داهتجالا يف نيتقيرط كانه نأ ىري هرظن ةهجو ىلع ليلدتلا لجأ نم وهو ءاهنم

 ةقيرطلا :ةيناثلاو .ظافلألا رامثتساو ليلعتلاو سايقلا دمتعت يتلا ةقيرطلا :ىلوألا

 وعدي امدنع نيأطخ يف يرباجلا عقيو ءاقلطنمو ًاساسأ دصاقملا رابتعا ىلإ وعدت يتلا

 : ديدجلا هجهنم ىلإ
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 كانه سيل هنأ ةقيقحلاو «نيتقباسلا نيتقيرطلا نيب اضقانت كانه ْنأ هريوصت : لوألا

 كلذ حّضو امك ىلوألا ةقيرطلل الامكتساو ًارّوطت ةيناثلا ةقيرطلا تءاج لب «ضقانت
 . يبطاشلا دنع دصاقملا نع هباتك يف ينوسيرلا دمحأ

 «نيملسملل ةماعلا حلاصملا قيقحتو ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نيب لصفلا : يناغلا

 هنم دصقلا ناك عئارشلا لازنإ نأب اولاق نيذلا ءاهقفلا نم هريغو يبطاشلا نأ عمو

 نأب اولاق ؛لسنلاو لاملاو لقعلاو سفنلاو نيدلا :يهو «سمخلا تايرورضلا ظفح

 ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت قيرط نع ىتأتي هالعأ ةروكذملا حلاصملا قيقحتل قيرطلا

 تايجاحلاو تايرورضلا يف رظنلا عّسون نأ نكمي هتاليصفت لكب مالسإلا قبطن امدنعو

 عمتجملا لخاد يف ةقّبطم نوكت ال دق يتلاو ءرصعلا اهبلطتي يتلا تانيسحتلاو

 . يمالسإلا
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 وضوم يف شاقنلل ةحاس حتتفاو «عوضوملا اذه يف ةباتكلا ىلإ قبسلا لضف هل ناك

 نم ددع ىلإ جاتحي يبرعلا لقعلا دقن يف هعورشمل لماكلا ميوقتلاو «يساسأو مهم
 ههل

 يف ملسملا يبرعلا لقعلا ةقيقح فاشتكا ىلإ قفوي مل هنأ ىلإ ليمأ تنك نإو «بتكلا

 تافاضإلا ديدحت يف فو هنكل .يقالخألاو ءيسايسلاو ءدرجملا :ثالثلا هروص

 . ىرخأ تافاقث نم لقعلا اذه ىلإ تلخد يتلا

 ديدحت يف قفو 'يبرعلا لقعلا ةينب"و " يبرعلا لقعلا نيوكت ' هّيَباتك يف وهف
 أم : ةقباسلا ةيفاقثلا ةمظنألا نم درجملا يبرعلا لقعلا ىلإ تلخد يتلا تافاض)

 'يقالخألا يبرعلا لقعلا" .باتك يف قفو امك .ناهربلاو نافرعلاو «ةرذلا

 :أو «يبرعلا يقالخألا لقعلا عم ينانويلاو يسرافلا ثوروملا لخادت نع ثيدحلا

 رع ثيدحلا ئجرأسو .طقف يبرعلا يقالخألا لقعلا نع اذه يلاقم يف ثدحتأس

 . ىرخأ تالاقم ىلإ يبرعلا لقعلا يف ىرخألا بتكلا
 َمقلا مظنل ةيدقن ةيليلحت ةسارد «يبرعلا يقالخألا لقعلا «يرباجلا دباع دمحم .د (:

 وع

 و

 ةيبرعلا ةفاقثلا ىف
 .ماآ' ١.١ (سرام) راذآ «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم . توريب «ىلوأ ةعبط «(5 ىبرعلا لقعلا دقن)
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 اهيا نيت

 ةركبم ةلحرم يف يسرافلا ثوروملا بلجتسا يبرعلا يفاقثلا ماظنلا نأ يرباجلا ربتعا

 جمدو «ناطلسلا ةعاط ىلع زكر يسرافلا ثوروملا اذه نأو « " مّيقلا يف ةمزأ ' ةجيتن

 دهعلا ةياهن يف ثوروملا اذه لاخدإ أدب دقو «ةدحاو ةمزح يف ناطلسلاو ةعاطلاو نيدلا

 نب ديعسلا ىسوم نمحرلا دبع نب ملاس هأدب دقو «يومألا كلملا ميعدت لجأ نم يومألا

 ىدل ابتاك ريخألا لمع دقو «بتاكلا ديمحلا دبعو «ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا

 “ لسرتلا " بولسأ باتكلا ءالؤه مدختساو «دمحم نب ناورم وهو يومأ ةفيلخ رخآ

 ىلإ ةفيلخلا اههجوي يتلا لئاسرلا يف يتأي بولسألا اذه ناكو «ثوروملا اذه رشن يف

 ةماع ىلع انايحأ لئاسرلا هذه أرقت تناكو «ةيعرلا ىلإ وأ «ةالولا ىلإ وأ ءدهعلا يلو
 .ناطلسلا ميظعت ىلإو «ةعاطلا ىلإ وعدت تناكو «سانلا

 .ديلاقتلا هذه اوثرو ذإ «يسابعلا دهعلا ةيادب يف هجوأ بولسألا اذه غلب دقو

 رشان ربكأ عفقملا نب هللا دبع ْنأ يرباجلا ربتعا دقو «مهتيعر عم مهلماعت يف اهوخّسرو

 ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيفاقثلا ةحاسلا يف ةعاطلا ةيجولويديأو ةيورسكلا مّيقلل جّورمو
 دقو ءروصنملا رفعج يبأ يناثلا يسابعلا ةفيلخلل ابتاك عفقملا نب هللا دبع لمع دقو

 «ريبكلا بدألاو «ةنمدو ةليلك : يه «هيلإ ةبوسنم بتك ةعبرأ انلصو هنأ يرباجلا ركذ
 .اهلوح رودت يتلا تاعوضوملا يرباجلا صخل دقو «ةباحصلا ةلاسرو ءريغصلا بدألاو

 . بتاكلا قالخأو «ناطلسلا قالخأ «ناطلسلا ةعاط : يه «ةثالثب « عفقملا نبا " بادآ '

 بتك ' صحفت لالخ نم ةيورسكلا ةعاطلا مّيق جاور تبثي نأ يرباجلا لواح مث

 (رابخألا نويع) باتك اهنم ضرعتساو «ةفلتخم تاعوضوم نع ثدحتت يتلا 'بدألا
 ,(155-7758) يسلدنألا هبر دبع نبال ديرفلا دقعلاو «(711-775) ةبيتق نبال

 ضرعتساو «ةيلاتلا بدألا بتك لكل ىذتحملا جذومنلا نيباتكلا نيذه يرباجلا ربتعاو

 يف فرطتسملا'' راهدزالا : امه ةرخأتملا روصعلا نم نيرخآ نيباتك - كلذك - يرباجلا

 2/6 ٠ ةنس ىفوتملا يهيبشألا دمحأ نب دمحم نيدلا باهش بتاكلل '" فرظتسم نف لك

 . 87 ١ ةنس ىفوتملا يدنشقلقلل ' ءاشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص " باتك مث



 مّيقلا ضرعت - ةرخأتملاو ةمدقتملا - بتكلا هذه عيمج ْنأ يرباجلا ربتعا دقو

 نيدلا جمدو «عاطملا ىلع ةعاطلا ميدقتو ةقلطملا ناطلسلا ةعاط :اهنمو ؛ةيورسكلا

 'رابخألا نويع " باتك انضرعتسا اذإو .خلإ . . .دحاو روحم يف ناطلسلاو ةعاطلاو

 : ةيلاتلا باوبألا ىلع يوتحي هاندجول

 .ناطلسلا باتك - ١

 ١- برحلا باتك .

 ٠- رعشلا باتتك .

 . قالخألاو عئابطلا باتك - ؛

 . ملعلا باتك -

 ..لبغ لا ىاتك -5

 .ناوخإلا باتك -ا/

 . جئاوحلا باتك -8

 . ماعطلا باتك -4

 ٠١- ءاسنلا باتك .

 يلاتلابو ناطلسلا اهيف لتحي مّيقلل قوس نع ريبعت بيترتلا اذه ْنأ يرباجلا ربتعاو

 . ةيزكرملا ةميقلا عقوم ةعاطلا

 «ةيمالسإلا ةفاقثلا ىلإ هقيرط دجي نأ لواح يسرافلا ثوروملا نوكي نأ دعبتسملا ريغ نم

 ؛ اهيثراو ضعب لالخ نم «ةيمالسإلا ةفاقثلا وزغت نأ تلواح ىتلا ةقطنملا يف تاثوروملا ةيقبك

 نوكي نأ لقأ ةروصب دعبتسملا ريغ نمو , عفقملا نب هللا دبعو بتاكلا ديمحلا دبعو ملاسك

 عيوطت يف يسرافلا ثوروملا نم ةدافتسالا اولواح دق نويسابعلا ءافلخلاو نويومألا ءافلخلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراوىؤر +

 مّيقلا لغلغت ىدم سايق لجأ نم بدألا بتك يف رظنلا نكل ؛مهتطلس ميعدت يفو «مهبوعش
 نم ةيورسكلا مّيقلا لغلغت سيقن ال اذاملف ءرصاق سايق وه ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ةيورسكلا

 رثكأ ةّمألا ريهامج ىدل رومألا ةقيقح سكعي حجرألا ىلع هقفلا نأل ؟هقفلا بتك لالخ

 هعبتا بولسأ ةّمألا ريهامج ةايح ةقيقح هانكتسا يف هقفلا دامتعا ْنألو «ةهج نم بدألا نم

 ةايحلا ةروص ةداعتسا لجأ نم ردصلا رقاب دمحم هعبتا دقف «ةيناث ةهج نم نيسرادلا نم ريثك

 ةداعتسا لجأ نم نورخآ هعبتا كلذكو «ةيهقفلا ىواتفلا عّبتت لالخ نم ةميدقلا ةيداصتقالا

 . ةيعرشلا مكاحملا ىواتف ىلإ ةدوعلا لالخ نم ةيعامتجالا ةايحلا ةروص

 يغبلا نم اهفقوم نعو «مكاحلا ةيلوت طورش نع اهلأسنل هقفلا بتك ىلإ اندع اذإو
 اطورش بلطتت اهنأ دجن ؟دجن اذامف «خلإ . . . مكاح لا ىلع جورخلا طورش نعو «ةاغبلاو
 ةيالولا ماودل ءاهقفلا طرتشا دقو «داهتجالاو ةلادعلا : اهمهأ نم « مكاحلا ةيلوت لجأ نم

 : لاقف ةلادعلا طرش نع " ةيناطلسلا ماكحألا " يف يدرواملا لقن دقف «ةلادعلا طرش ماود

 «ةوهشلا هيف عبت ام امهدحأ : نيبرض ىلع .قسفلا وهو «مامإلا ةلادع يف حرجلا نإ'

 هباكترا وهو «حراوجلا لاعفأب قلعتمف امهنم لوألا اّمأف . ةهبشب هيف قلعت ام يناثلاو

 نم عنمي قسف اذهف «ىوهلل ادايقناو ةوهشلل اميكحت تاركنملا ىلع همادقإو تاروظحملل

 ىلإ داع ولف ءاهنم جرخ هتمامإ تدقعنا نم ىلع أر ط اذإف ءاهتمادتسا نمو ةمامإلا داقعنا

 نم ةلادعلا ىلإ دوعي : نيملكتملا ضعب لاقو .ديدج دقعب الإ ةمامإلا ىلإ دعي مل ةلادعلا
 . هتعيب فانئتسا يف ةقشملا قوحلو هتيالو مومعل «ةعيب الو دقع هل فنأتسي نأ ريغ

 فالخ اهل لوأتيف هضرتعت ةهبشب لوأتملا داقتعالاب قلعتمف امهنم يناثلا اّمأو

 ةمامإلا داقعنا نم عنمت اهنأ ىلإ مهنم قيرف بهذف :اهيف ءاملعلا فلتخا دقف «قحلا

 ليوأت ريغو ليوأتب رفكلا مكح ىوتسا امل هنأل ؛ هثودحب اهنم جرخيو ءاهتمادتسا نمو

 . ”" ليوأت ريغو ليوأتب قسفلا لاح يوتسي نأ بجو

 ه 7١ص .ةيناطلسلا ماكحألا «يدرواملا دمحم نب يلع )١(



 |! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 ةيعفاشلا ىريو ' :تلاقف ةاغبلاو يغبلا نع ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا تثدحتو

 نوئطخم مهنكل «مهداقتعا يف زئاج ليوأتب اوفلاخ ةاغبلا ْنأل ءمذ مسا سيل يغبلا نأ
 امو ءمهّمذ يف درو ام نإ :اولاقو .داهتجالا ةيلهأ نم مهيف امل ءرذع عون مهلف «هيف

 ىلع لومحم ؛قسفلا وأ نايصعلاب مهفصو نم عضاوملا ضعب يف ءاهقفلا مالك يف عقو
 . "2 "نالطبلا يعطق هليوأت ناك نإ كلذكو «هل ليوأت ال وأ داهتجالل هيف ةيلهأ ال نم

 مامإلا ىلع اوجرخ ولو" :تلاقف يغبلا ققحت طورش نع ةيهقفلا ةعوسوملا تثدحتو

 يغبني الو ,مهفصنيو ملظلا كرتي نأ مامإلا ىلعو «ةاغبب اوسيلف - ملظ عفدك - قحب

 .ةجراخلا ةفئاطلا كلت اونيعي نأ الو «ملظلا ىلع ةناعإ هيف نأل « مهيلع مامإلا ةنوعم سانلل

 .©9 "ةنتفلا ظقيأ نم هللا نعل دقو «ةنتفلا عاستاو «مهجورخ ىلع ةناعإ هيف ْنأل

 نع (هتلدأو يمالسإلا هقفلا) ةعوسوم يف ًاضيأ يليحزلا ةبهو روتكدلا ثدحتو

 ريغتي يذلاو : ةفيلخلاو مكاحلا لاح ريغتل لزعلا " :لاقف ةفيلخلاو مكاحلا لزع طورش
 حرج اّمأ . هندب يف صقنو «هتلادع يف حرج :نائيش ةمامإلا نع هب جرخيف «هلاح هب

 هدايقناو «تاركنملا ىلع همادقإو «تاروظحملا هباكترا وهو :قسفلا وهف ةلادعلا

 ."' " تاوهشلاو ءاوهألل

 نع (هتلدأو يمالسإلا هقفلا) ةعوسوم يف ىليحزلا ةبهو روتكدلا ثدحت امك

 ىفانتت ةيصعم روهظ دنع ةعاطلا بجت ال نكلو " :لاقف مكاحلا اهيف عاطي ال يتلا ةلاحلا

 يف قولخمل ةعاط ال :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل «ةتباثلا ةيعطقلا مالسإلا ميلاعت عم

 . © "هللا عطي مل نمل ةعاط ال ءفورعملا ةعاطلا امإ «هللا ةيصعم

 )١( :.4ج «ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ص١7 .

 . 17 28ج «ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا (1)

 .518/4 «8ج «هتلدأو يمالسإلا هقفلا ةعوسوم «يليحزلا ةبهو .د (*)

 . 5197 «8ج «هتلدأو يمالسإلا هقفلا ةعوسوم «يليحزلا ةبهو .د (4)



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 لاقو * :لاقف ملاظلا مكاحلا ىلع جورخلا هتزاجإ مزح نبا نع يليحزلا ةبهو لقنو

 ةخسان ملاظلا قسافلا ىلع جورخلل ةزيجملا ثيداحألا ْنأل «جورخلا زاوجب مزح نبا

 «مالسإلا أدبم يف تدرو ثيداحألا هذه ْنأل ءربصلاب ةرمآلا ثيداحألل هيأر يف

 ناتْفئاَط نإَو »9 :ىلاعت هلوقلو ءامهضراعت دنع حيبملا ىلع مدقي مرحملا ليلدلا َنألو

 ىَتَح يغبَت يتلا اوَُتاَقَف ىَرْخَألا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ ْتََب نإ اَمُهْنيَب اوُحلْضَأَف اوُلَتْلا َنينمْؤُمْلا نم
 يف ةعاط الو ءركتملا ةلازإ ملسملا ىلع بجي هنألو «[+ : تارجحلا] 4 هللا رْمأ ىلِإ َءيفَ

 .©”"ديهش وهف هتملظم وأ هنيد وأ هلام نود لتق نمو «هتيصعم

 مكاحلا ةعاط مدع حيبت يتلا ةيهقفلا ماكحألا نم اضعب انلقن نأ دعب لءاستن نآلاو

 «ةاغبلاو يغبلا نم فقوملا نعو رفاكلا مكاحلا نع كيهان .ملاظلا وأ قسافلا وأ رئاجلا

 عقاو نع اريبعت قدصأ امهيأ :لءاستن ؛ خلإ . . .مكاحلا اهيف عاطي ال يتلا ةلاحلا نعو

 قدصأ هقفلا بتك نأ كش ال ؟هقفلا بتك مأ بدألا بتك «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا

 - يرباجلا معز امك - ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا غبص يسرافلا ثوروملا نأ ولو «ًريبعت

 ةيبرعلا ةفاقثلا نع ربعم ناونع مخضأ هقفلا ْنأل ؛ غابطصالاب تالاجملا ىلوأ هقفلا ناكل

 .نوسرادلا اهقصو امك *هقف ةقآ * اندقآ نآلو «ةيالسإلا

 ةَقرف لك نم َرْفَت الْؤَلَف ) :ليزنتلا مكحم يف لاق امدنع - ىلاعتو هناحبس - هللا اهدكأو

 10 :ةيرلا] (مهتن اورام ارو يلا يف اوَُفََ فا مه
 .ةيمالسإلا ةيبرعلا انتفاقث ىلع مكاحلا ةعاط يف يسرافلا ثوروملا ةرطيس مدع دكؤي امو

 مكاحلا دوجو دنع هيلع جورخلا ىلإ اوعد قسافلا وأ رئاجلا ةعاط اوزّوج نيذلا ءاهقفلا نأ وه

 . هيلع نيمولظملا جورخ دنع هتدعاسم مدع ىلإ اوعد امك «ةئتفلا نمأ ريدقت دنع وأ «لداعلا

 نيبو « 'ةعاطلا قلخ ' يه يسرافلا ثوروملا يف ةيزكرملا ةميقلا ْنأ يرباجلا نيب
 يف ةيزكرملا ةميقلا نأ نيبو « "ةداعسلا قلخ" ينانويلا ثوروملا يف ةيزكرملا ةميقلا نأ

 . 15 28ج «هتلدأو يمالسإلا هقفلا ةعوسوم .يليحزلا ةبهو .د(١1)



 1! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 يف ةيزكرملا ةميقلا ىلإ ايدتهم نكي مل هنأل فسأو « "ةءورملا" يلهاجلا يبرعلا ثوروملا
 يهو 056١0 ت) مالسلا دبع نب زعلا وه بتاك دنع اهدجو ىتح 'نآرقلا قالخأ'

 دبع نب زعلا اهيلإ دنتسا يتلا ةيعجرملا وه ناك ميركلا نآرقلا نأ نيبو « ' حلاصلا لمعلا '

 ربتعاو «ةينانويلاو ةيسرافلا تاثوروملا لك نع ًاديعب ةيمالسإلا قالخألا ةئشنت يف مالسلا

 مل امدنع مالسلا دبع نب زعلا هعضو يذلا 'نآرقلا قالخأ " عورشم يف أصقن كانه نأ

 . "ةعاطلا" وهو هسفن أدبملا دمتعاو ' ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا"

 نيبو هنيب يواسيل " حلاصلا لمعلا ' قلخ نم زفقي ناك يرباجلا نأ سرادلا ظحلي

 يقالخألا لقعلا ' باتك يف نيرشعلاو ثلاثلا لصفلا ناونع ءاج دقف « " ةحلصملا '

 ةرقفلا يف لاق مث « " ةسايسلاو قالخألا ساسأ ةحلصملا :مالسإلا يف" : " يبرعلا

 قالخأ وأ «حلاصلا لمعلا قالخأ يه كلت" :هسفن قباسلا لصفلا نم ةسداسلا

 ةبساحم ىلع اورصتقاف" :"'قافآو لامجإ" ةرقف ةياهن يف لاق مث .""'"ةحلصملا

 نع اوتكسو «مارحلاو لالحلاو نئسلاو ضئارفلا ةيواز نم "اونمآ نيذلا' كولس
 لغشنيو ءاهقفلا هيف ضوخي امم دوصقملا يه يتلا "ةحلصملا' نعو "تاحلاصلا '

 "حلاصلا لمعلا" نم لاقتنالا باوص ىدم ام :نآلا لاؤسلاو «2"نوملكتملا

 نأ كش ال ؟امهنيب ةيوستلاو ةقباسلا يرباجلا روتكدلا تارابع يف "ةحلصملا " ىلإ

 ةدعب ددحمو طورشم " حلاصلا لمعلا" نأل ,«"ةحلصملا" ريغ " حلاصلا لمعلا '

 نأ بجي :احلاص ًالمع عرشلا هربتعي 'حلاص لمع" يأ انذخأ ولف «ةيمالسإ دعاوق
 دعاوق مزتلي نأ بجيو ء«هللا ىلإ هيف ةينلا هجتت نأ بجيو «مالسإلا هللح امم نوكي

 عيبلا نم اعاونأ كانه ّنكل «نيملسملل ةحلصم هيف ءارشلاو عيبلاف ؟ خلإ . . .ةعيرشلا

 عيبي نأ زوجي الف «لاوحألا نم لاحب ملسملا اهيلع مدقي نأ زوجي ال ةمّرحم ءارشلاو

 . 1١8 ص «ىبرعلا ىقالخألا لقعلا « يرباجلا دباع دمحم .د(١)

 . ”١7ص ؛«ىبرعلا ىقالخألا لقعلا «يرباجلا دباع دمحم .د(؟)



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 مدقأ اذامل :نآلا لاؤسلاو «خلإ . . .هءارش وأ هعيب ابرلا لخدي نأ الو ءالثم رمخلا
 يكل كلذ ىلع مدقأ هنأ حجرألا ؟نيموهفملا نيب ةيوستلا هذه ىلع يرباجلا روتكدلا

 لقنو .رضاحلا انتقو يف ةّمألا ريهامج ىدل ةيبرغلا ةراضحلا تايطعم باعيتسا لهسي

 .خلإ . . .ةيموقلاو ةيرحلاو ةيطارقميدلا يف اهميهافم
 سيلو «ةيمالسإلا قالخألا يف ةيزكرملا ةميقلا يه ' ةيدوبعلا ' نأ حجرألا ىلع

 هلإ ال" ةملك يهو هلي لوسرلا هيلإ اعد ام لوأ اهنأل ؛ " ةحلصملاو حلاصلا لمعلا '

 اَمَو 9 :ىلاعتو هناحبس لاقف «نوقباسلا ءايبنألا هتوخإ هيلإ اعد ام لوأو « "هللا الإ

 هذه نألو ؟ [ ٠٠ : ءايبنألا ] 4 نوُدُبعاف نأ الإ هل ال ُهََأ ْيَِإ يحوُ الإ لوُسَر نم َكلْبَق نم اَنْلَسْرَ

 افوخو اعوضخو اميظعت هللاب ائلتمم ابلقو «ةهج نم هلل افراع القع يضتقت ةيدوبعلا

 فراعلا لقعلا اذه نم كلذ دعب قثبنت نأ نكميو «ةيناث ةهج نم ةقثو ابحو ًءاجرو
 ةيباجيإو ةيلعافو مركو ةعاجش نم :ةديجملا قالخألا لك هللاب ئلتمملا بلقلاو هلل

 عم ًامجسنم ةقباسلا تافصلا لكب ىلحتي نأ دعب دبعلا اذه حبصي مث «خلإ . . .راثيإو

 .هل ةحبسمو «هلل ةدباع يه يتلا نوكلا تادرفم لك

 : يبرعلا يقالخألا لقعلا" باتك نم نكامأ ةدع يف باوصلا يرباجلا بناج دقل

 . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا تغبص يتلا يه ةيورسكلا مّيقلا نأ هرابتعا : اهلوأ

 نأ ُتنَيب دقو «ةيورسكلا مّيقلا لغلغتل أاسايقم 'بدألا بتك" هذاختا : اهيناث
 . سايقلا اذهل ةادأك اهذاختاب ىلوأ "هقفلا بتك'

 لقعلا يف ةيزكرملا ةميقلا يه 'ةحلصملاو حلاصلا لمعلا' نأ هرابتعا :اهفلاث

 . 'ةيدوبعلا ' اهنأ حجرألاو «يبرعلا يقالخألا
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 لمتشاو «ميركلا نآرقلا نع ناك هفلأ ءيش رخآو «تاسارد اهنع بتكو دشر نبا

 فيرعتلا يف لوألا ءزجلا : مي ركلا نآرقلا »ع لخدم) :لوألا ء«بتك ةعبرأ

 بسح حضاولا : ميكحلا نآرقلا ذ) اهامس ىرخأل

 ةددعتم رومأ لوح ةعبرألا بتكلا هذه يف ةددعتم ءايشأ حرط دقو ؛(لوزنلا بيترت

 5 يف اهنم ريثك ءاج دقو .خلإ . . . ةسايسلاو ةريسلاو عيرشتلاو ة رقعلا يف

 نم عساو لكشب ثارتلا ىلع علطم اهبحاص نأ نم اهتروطخ تنّوكتو «ةروطخلا
 ةهج نم يليصفت لكشب اهتفسلفو ةيبرغلا ةراضحلا مولع ىلع كلذك علطمو «ةهج
 . ةثلاث ةهج نم يبرغلا جذومنلا هاجتاب ةّمألا عاضوأ رييغتل فدهتسمو «ةينا
 ةعبط «(نآرقلاب فيرعتلا يف) لوألا ءزجلا «يركلا نآرقلا ىلإ لخدم «يرباجلا دباع دمحم .د ()

 . م5١٠7 (ربوتكأ) لوألا نيرشت «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم : توريب «ىلوأ

 - 8 6 يّ -5 3 1



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 اهيلع درلاو "يرباجلا" اهحرط يتلا ةئطاخلا راكفألا ضارعتسا نإف قحللو

 راكفألا يهو «لاقملا اذه يف اهضعب ىلع درأ نأ دهتجأسو «ةدع تالاقم يضتقي

 ىلإ لخدم) : لوألا باتكلا نم نيلوألا نيلصفلا يف يرباجلا اهدروأ يتلا ىلوألا

 . (يركلا نآرقلاب فيرعتلا يف ءزجلا : ميركلا نآرقلا

 لوزن ةظحل ةدوجوم تناك يتلا عاضوألا نع نيلصفلا كناذ يف يرباجلا ثدحت

 ةطيحملا قطانملا فلتخم يف ديحوتلا راشتنا ىلإ راشأو هوت لوسرلا ىلع يحولا
 تقشنا ةدع قّرف ىلإ راشأو «خلإ . . .قارعلا «ماشلا دالب ءهرصم :ةيبرعلا ةريزجلاب

 ةيحيسملا تعدا امك اهلإ سيلو اناسنإ - مالسلا هيلع - حيسملا تربتعاو ةيحيسملا نع

 نوظفحي اوناك مهنإ" :يرباجلا لقنو « ' ةينويبألا" ةقرف قّرفلا هذه نمو «ةيمسرلا
 يرورض ناتخلا نب نودانيو ءايفو اظفح «يوسوملا سومانلاو «يدوهيلا تبسلا
 . "نييحيسملا عيمج ىلع ضرف ميدقلا سومانلا َنأو «صالخلل

 حبصأ' :لاقف ءرصم طابقأ خيرات ةعوسوم يف رداصم نم يرباجلا لقنو
 راطقألاو نيطسلف يفو لباب ةقطنم يف ًالصأ اورشتنا ددعلا ةريبك ةعامج نوينويبألا

 مهنع لقنو «" يدوهيلا تاتشلا زكارم عيمج ىلإو امور ىلإ ًاضيأ اودتماو ةرواجملا
 - ثيلثتلا ةيرظن بحاص - لوسرلا سلوب اومهتا - نوينويبألا يأ - مهنإ' :ًاضيأ
 هناطلس اوركنأو «سومانلا نع قرامو درمتم هنأب هوفصوو «ةيساقو ةّرم تاماهتاب

 ليجانألا نوريعي الو « ىّتم ليجنإل يناربعلا صنلا لامعتساب اوفتكاو «هلئاسر اوضفرو

 20" كلت ةيسهأ ىرخألا

 نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا ةقرفلا يه هذه (نيينويبألا) ةقرف نوكت نأ يرباجلا حّبرو

 اوكَرْشأ َنيذلاَو دوُهَيلا اوُنمآ َنيدَل ةَواَدَع سانلا َدَمَأ َنَدَِتَل » : ىلاعتو هناحبس هلوق يف ميركلا

 ال ْمُهْنأوانَبهُرَو َنيسيسق ْمُهْنم نب َكلَذ ىَراَصن ان اوُاَف نيل اوَُمآ نيل هدوم مُهَبَرْقأ َنَدِجَلَو
 )١( "ص « ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم «يريباجلا دباع دمحم .د .
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 فصلا ةروس يف اهيلإ ميركلا نآرقلا راشأ يتلا ةقرفلا يهو «[ :ةدئاما] 4 َنوُربكَتْسَي
 َبْرَم ْنْبا ىسيع لاَق امك هللا َراَصنأ اوُنوك اوُنَمآ َنيذلا اي اَيإ» : ىلاعتو هناحبس لاق ثيح

 . [14 : فصلا ] 4 .., ةفئاط تنَمآَق هللا ٌراَصنَأ ُنحَ َنوُيراَوَحْلا لاَ هللا ىلِإ يراَصنأ ْنَم َنييراَوَحْلل

 ىلإ ةبسن (ةيسويرآلا) يه ثيلثتلا ىلع تراث ىرخأ ةقرف ىلإ يرباجلا راشأ دقو

 ادكؤم «م 1777 ماع حيسملا ةيهولأب لوقلا ىلع هتروث نلعأو «م717!١ دولوملا سويرآ
 . " نيدحوللا" ني هعابثأ بعضو ائع نمو «هلآلا وه هدمحو بألا نأ اررقع ءهتيرشب

 يسايسلاو ينيدلا نيديعصلا ىلع ةريطخ ةمزأ ةئيرجلا سويرآ ءارآ تثدحأ دقو

 كلذ نع تدلوتف «نيضراعمو نيديؤم نيب سانلا مسقنا دقو «يحيسملا ملاعلا يف
 ةيروطاربمإلا نايك اهلالخ ضرعت (714-770) نيتنس نم رثكأ ترمتسا ةمزأ

 روطاربمإلا لخدت ةمزألا هذهل دح عضو لجأ نمو «قّمحملا رايهنالا رطخل ةينامورلا

 بناج ىلإ فقوف داع نأ ثبل ام مث ءالوأ سويرآ بناج ىلإ ' ميظعلا نيطنطسق "'

 لح داجيإل (م76"1ماع) ةيقين يف ينوكسم عمجم دقع ىلإ اعدو ءاهلاجرو ةسينكلا
 ةلاض ةقرف مهنأ ساسأ ىلع هباحصأو سويرآ درط عمجملا اذه ررق دقو «ةلأسملا هذهل

 نكل «ثيلثتلا ةديقع سرك يذلا "ناميإلا نوناق ' عمجملا كلذ عضو امك «ةعدتبم

 ةيروطاربمإلا نم ةريثك ءاحنأ يف يديحوتلا مهبهذم رشن يف اورمتسا سويرآ عابتأ
 ةفلتخم تاهج يفو «نميلاو «قارعلاو ندرألاو «ءنيطسلفو ةيروس يف :ةيطنزيبلا

 .اينابسإو ايقيرفإ لامش صوصخابو «طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح نم
 : نيترهاظ نع ثدحتو «ةيبرعلا ةريزجلا يف عضولا نم رخآ ابناج ضرع مث

 نمو «ديدج يبن روهظ برقب ىراصنلاو دوهيلا نم نابهرلا ضعب ريشبت : ىلوألا
 «قاحسإ نبا ةريس يف هتصق تدرو يذلا ىرصب يف ىريحب بهارلا كلذ ىلع ةلئمألا

 «ةيبرعلا لئابقلا ىلع مهيلاعتو «ةئيدملا يف ديدج يبن زوهظ نع دوهيلا رابحأ ثيدحو
 . ليئارسإ ينب نم نوكيس هنأب مهرخافتو
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 ةصق : كلذ ىلع لاثملا نمو «قحلا نيدلا نع ثحبلل ةحايسلاو ةلحرلا : ةيناثلا

 ةدابع اوذبن شيرق لهأ نم ةعبرأ اضيأ هنمو «- هنع هللا يضر - يسرافلا ناملس

 نوسمتلي نادلبلا يف اوقرفتو - مالسلا هيلع - ميهاربإ مهدج نيد اوبلطو مانصألا

 نب رمع مع نبا ليفن نب ورمع نب ديزو «لفون نب ةقرو : مهو « ميهاربإ نيد ةيفينحلا
 . ثريوحلا نب نامثعو . شحج نب هللا ديبعو «- هنع هللا يضر - باطخلا

 .ءافنحلا ةرهاظ يهو «ةريزجلا يف عضولا نم رخآ بناج نع يرباجلا ثدحتو

 ثدحت مث . يسبعلا نانس نب دلاخو «فئاطلا نم يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأ : مهنمو

 ءاربلا نب بائر لاثمأ نم اورهظ انابهر كانه نأ ركذف «ةيبرعلا ةريزجلا يقرش نع
 . يدايإلا ةدعاس نب سقو «ورمع نب ديز نب نايرو ء يتشلا

 «ةينامورلا ةلودلا روطاربمإ لقرهل لكك لوسرلا ةلاسر نم يرباجلا فشتسا مث

 لك لوسرلا نأ ليلدب امهيتكلمم يف ةدحوم ةفئاط كانه ْنأ ؛رصم مكاح سقوقمللو

 هذه ْنَأ يرباجلا ربتعا دقو « 'نييسيرآلا' مثإ هيلع ْنأب لقره ىلإ هتلاسر يف راشأ
 ىلإ اعد يذلا 'سويرآ' عابتأ نيدحوملا نم ةفئاط كانه نأ ينعت ةضماغلا ةرابعلا

 اورسف نيذلا نيرسفملا مظعم نأ عم «ةيقين عمجم هرقأ يذلا ثيلثتلا ضفرو ديحوتلا
 . 'نيراكألا" وأ "نيحالفلا " ةملكب اهريسفت ىلإ اولام ةرابعلا هذه

 ةيبرعلا ةريزجلا يف ' نيدحوملا" نع ليوطلا يرباجلا ضرع نم هديفتسن يذلا ام

 اذه نع لاقي نأ نكمي ام زربأ ؟كلذ ليوطلا هثيدح يف هنع توكسملا امو ؟اهجراخو

 يذلا ديحوتلل ةآرمو ساكعنا وهكك لوسرلا هب ءاج يذلا ديحوتلا ْنأ ليوطلا ضرعلا

 دقو «نوسرادلا مهوتي امك اديدج سيل وهو ءاهلوح امو ةيبرعلا ةريزجلا هب جعت تناك

 ؛ديحوتلا ىلإ اعد امدنع ِلكك دمحم لوسرلا ىلإ فئاوطلاو تائفلا هذه لك تمضنا

 تناك امو «هيلع ًأمئاق اهدوجو ناك امو ءهب ةكسمتم تناك ام هدنع تدجو اهنأل

 . هب ةطبترم اهتايح



 | بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد:لوألا بابلا

 رعشلا يف" نيرشعلا نرقلا علطم يف نيسح هط مالك نم بيرق مالكلا اذهو
 ؛ يلهاجلا رعشلا نم ةيبرعلا ةريزجلا عقاول اريوصت قدصأ ميركلا نآرقلا نأ نع ' يلهاجلا

 وه ميركلا نآرقلا نأب " يدمحملا بهذملا' باتك يف بج قرشتسملا لوق نم بيرقو
 مالك نيبو يرباجلا مالك نيب قرفلاو . ِكَي دمحم لقع ىف ةيبرعلا ةريزجلا ةئيبل ساكعنا

 ةيضق يه ةدحاو ةيضق نع يرباجلا ثدحت دقف «مكلا يف بج قرشتسملاو نيسح هط
 . هلك ميركلا نآرقلا نع اثدحت بجو نيسح هط نكل «مّيركلا نآرقلا يف "ديحوتلا '

 يف هلجأ نم فسعتو «ةقطنملا نع هترولب يف يرباجلا دهتجا يذلا ريوصتلا اذهو

 ثادحأ ىلإ هيف دنتساو ءاميلس الو ًاحيحص سيل ؛ يركلا نآرقلا تايأ ضعب ريسفت
 : ريوصتلا اذه يف هئطخ ىلع ةلدأ ةسمخ ركذنسو «ةيدرف

 4 لوسرلا ةثعب ةادغ ةيرشبلا عضول يرباجلا ٌريوصت ضقاني :لوألا ليلدلا
 ضايع هب انثدح ام اهنم ثيداحأ ةدع يف درو ثيح «عضولا اذهل لوسرلا ٌريوصت
 ينرمأ يبر نإ الأ" : هتبطخ يف موي تاذ لاق ِهكي هللا لوسر ْنأ يعشاجملا رامح نب

 تقلخ ينإو «لالح ادبع هتلحن لام لك اذه يموي ينملع ام متلهج ام مكملعأ نأ

 ام مهيلع تّمّرحو «مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتتأ مهنإو «مهلك ءافنح يدابع

 لهأ ىلإ رظن هللا ّنِإو ءاناطلس هب لزنأ مل ام يب اوكرشي نأ مهترمأو مهل تللحأ

 كيلتبأل كتثعب امنإ :لاقو «باتكلا لهأ نم اياقب الإ .مهمجعو مهبرع «مهتقمف ضرألا

 اذهو 20" خلإ . . .ناظقيو ًامئان هؤرقت «ءاملا هلسغي ال ًاباتك كيلع تلزنأو «كب يلتبأو

 لهأ ىلإ رظن هللا َنأ هيف نّيبيو «هتثعب ةادغ ةيرشبلا لاح ٍِلَي لوسرلا هيف نّيبي ثيدحلا
 ضرأللا لهأل هللا تقم ءاجو .ءبضغلا دشأ تقملاو «مهتقمف هتثعب ةادغ ضرألا

 نأ كش الو «ىلاعتو هناحبس هتدابعو هتفرعم يف باوصلا ةداج نع اوفرحنا مهنأل

 ريوصت يف هريغو يرباجلا مالك نم ةقد دشأ ىوهلا نع قطني ال يذلا لوسرلا ريوصت

 . - مالسلا هيلع - هتثعب ةادغ ضرألا لهأ لاح

 )0٠١١5(. مقر ):١55/1١(, « ملسم حيحص ءملسم مامإلا()



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 455 لوسرلا ةثعب ةادغ ةيرشبلا عضو يرباجلا ريوصت ضقاني : يناثلا ليلدلا
 نبا وه كلذ ىلع ًادحاو الاثم ذخأتسو «خيراتلا رادم ىلع ةّمألا ءاملع ٌريوصت
 . ةيزوجلا ميقلا

 يف (ىراصنلاو دوهيلا ةبوجأ يف ىرايحلا ةياده) باتك يف ميقلا نبا حضو دقف

 ضرألا لهأ ناك كي ادمحم هللا ثعب املو ' :لاقف لَك لوسرلا ةئثعب لبق ةيرشبلا عضو
 «نيفنصلا لضفأ باتكلا لهأ ناكو . مهل باتك ال ةقدانزو «باتكلا لهأ : نيفنص

 . نولاضو «مهيلع بوضغم :ناعون مهو

 ةلتق «ليحلاو ركملاو ردغلاو تهبلاو بذكلا لهأ « " دوهيلا " مه ةيبضغلا ةّمألاف

 مهدعبأو «ةيجس مهادرأو ةيوط سانلا ثبخأ ءانزلاو ابرلاو تحسلا ةلكأو «ءايبنألا

 . خلإ . . .ةمحرلا نم

 هللا اوبس نيذلا «بيلصلا داّبعو «لالضلا ةّمأ ."ةثلثمللا" :يناثلا فنصلاو

 .دمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأب اورقي ملو ءرشبلا نم دحأ اهايإ هّبس ام ةّبسم قلاخلا

 .خلإ . . .(دحأ اوفك هل نكي ملو ءدلوي ملو دلي مل) يذلا

 دياعو «ناثوأ دباع نيب وهف ءهل باتك ال نم اّمأو «باتك هل نم لاح اذهف

 ليطعتو «لسرلا بيذكتو «كرشلا مهعمجي «ناريح ئباصو «ناطيش دباعو «نارين
 تانبلاو تاهمألا شرفتست «مهنم سوجملا ةّمأو «خلإ . . .داعملا راكنإو «عئارشلا

 . خلإ . . .تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو

 الو هبتك الو هتكئالم الو هللاب نونمؤي الف ةفسالفلا ةدحالمو ةئباصلا ةقدانز اّمأو

 . خلإ . . . هئاقل الو هلسر



 ” بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 يتلا ةلطابلا نايدألا هذه نيب هريغ هلل نيد ال يذلا ةيفينحلا نيدف" :ةلمجلابو

 لهأ ىلإ هللا رظن دقو) "باحسلا تحت اهسلا نم ىفخأ اهريغ ضرألا يف نيد ال

 . "2(باتكلا لهأ نم اياقب الإ مهمجعو مهبرع مهتقمف ضرألا

 دحاو هلإب رارقإلا هنأو «ددعتلا يفن : وه ديحوتلا ْنأ يرباجلا نظ : ثلاغلا ليلدلا

 نم بناج ؛هتينادحوب رارقإلاو هللا تاذ نع ددعتلا يفن ْنأب كش نم سيلو ءطقف

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا هيلإ اعد يذلا ديحوتلا قئاقح نم ةدحاو ةقيقح اذه نكل «ديحوتلا

 هللا تاذب قلعتي ام اهنم ء.ىرخأللا قئاقحلا تارشع لمشي ديحوتلاف «ةفرشملا ةيوبنلا

 امو «هلاعفأو اهتاقوأو هئاعد ةيفيكو هتدابعب قلعتي ام اهنمو «خلإ . . . هئامسأو هتافصو

 . . هتاقولخمب هتاقالع ةروصب قلعتي ام اهنمو .خلإ . . .هبحي ال يذلا امو هبحي يذلا

 .خلإ . . . هفانصأو هعاونأو كرشلابو ةيبوبرلاو ةيهولألاب قلعتت رومأ كانهو «خلإ
 بتك هتفرع يذلا ديحوتلا اذه نيأف «ىلاعت هللا نع ددعتلا يفن وه طقف ديحوتلا سيلو

 ! ؟يرباجلا هنع ثدحم يذلا ديحوتلا نم دئاقعلا

 نأو «ريخب ديحوتلا ْنأو يرباجلا هرّوص امك عضولا ناك ول : عبارلا ليلدلا

 نيب دقف «لوسر لاسرإ ىلإ ةجاح كانه تناك امل ؛نامزلاو ناكملا مهب جعي نيدحوملا

 ناك هللا ْنأ .ءايينالا خيراتو ميركلا نآرقلا ريسفت نم عضوم نم رثكأ يف نورسفلا

 ؛كرشلا قمعتيو «لالضلا يرشتسي و ءرفكلا معي امدنع ًاباتك لزنيو ًالوسر ثعيبي

 نمو «هدابعب - ىلاعت - هتمحر نم اذهو «ىدهلاو رونلا معي يكل الوسر هللا ثعبيف

 « ليئارسإ ينب يف لالضلا مكحتسا امدنع - مالسلا هيلع - ىسيع ثعب هللا نأ مولعملا

 امدنع هثعبف هِي دمحم لوسرلا ثاعتباب تطاحأ يتلا فورظلا ىلع قبطني ام وهو

 . ضرألا يف لالضلاو كرشلاو رفكلا مكحتسا

 )١( ص «ةثعبلا لبق مألا لصف «ىراصنلاو دوهيلا ةبوجأ يف ىرايخلا ةياده «ةيزوجلا مّيقلا نبا ١9 .
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 أدب امدنع نرق عبر نم ديزأ ذنم افده هسفنل ددح هنأ يرباجلا ركذ : سماخلا ليلدلا

 تقولا يف انل ارصاعمو هسفنل ارصاعم ءورقملا لعجيس هنأ «يفاقثلا ثوروملا يف هتاسارد
 باتك ةمدقم يف مالكلا اذه حضو دق وهو «(ثارتلاو نحن) باتك ةمدقم يف اذه «هسفن

 ارصاعم ءورقملا لعج يف فدهلا اذه جئاتن تناك اذامف «(ميركلا نآرقلا ىلإ لخدم)
 ارصاعم ميركلا نآرقلا لعجل ىلوألا ةجيتنلا تناك ؟هسفن تقولا يف انل ارصاعمو «هسفنل
 نأ هرابتعا يهو «قباسلا يف اهيلإ انرشأ يتلاو ءاهيلإ لّصوت يتلا تاصالخلا يه هسفنل

 دنع رصم يفو ةينامورلا ةلودلا يفو اهلوح امو ةيبرعلا ةريزجلا يف ارشتنم ناك ديحوتلا
 هلي دمحم هب ءاج يذلا نآرقلا نأ ىلإ يدؤت يتلاو .خلإ . . .ةشبحلا ةلود يفو طابقألا

 . ةقباس روطس يف لوقلا اذه ءاطخأ ىلإ انرشأو «هب ةطيحملا ةئيبلل اساكعنا ناك

 نم نيلوألا نيلصفلا ةياهن يف ءاج ام وهف انل ارصاعم ميركلا نآرقلا لعج ةجيتن ام

 «- مالسلا هيلع - ليلخلا ميهاربإ ةدفح نيب ةيخيرات ةحلاصم مايق ىلإ هتوعد يهو «باتكلا

 لبق هني لوسرلا هب ماق ام ْنَأ يرباجلا اهيف رّوصتي يتلاو قباسلا يف ةحلاصملا كلت تمت امك

 «كلذك نوكت نأ نكمي نآلا يهو هل نيرصاعملا نيدحوملل عيمجت وه انرق رشع ةعبرأ

 لب «نيدوجوم نيدحومل اعيمجت هرود نكي مل قباسلا يف يي لوسرلا رود نإ :هل لوقن نكل
 يف ديدج ديحوتل اسيسأت ناكو « مهدنع نكت مل ةديدج ةيهلإ سسأ ىلع نيدحومل ءانب ناك
 لوسرلا اهل سسأ يتلا ةروصلاب ةحلاصملا هذه نوكت نأ بجي كلذل «تالاجملا تارشع

 امكو ؛هللا ديحوت وهو - مالسلا هيلع - ليلخلا ميهاربإ هيلإ اعد ام ىلإ ةدوعلا يهو كن

 : ىلاعتو هناحبس هللا لوق القان ءسقوقملاو لقره نم لك ىلإ هتلاسر يف ِةَِِي لوسرلا لاق
 ذي الَو ايش هب كالو هلا دامو اني ءاَوس همك ىلإ اًولاَعَت باتكلا لأ الق ٍ
 كلذل «[؛ :نارمع لآ] 4 َنوُملْسُماَنَأب اوُدَهْشا اوُوُقف الون نق هللا نود نمار اًَْ اَنْضْ
 بجي عيمجتلا اذه ّنكل «بّيط رمأ ميهاربإ دافحأ عيمجت نإ : هلاثمأو يرباجلل لوقن اننإف

 . هل ةميق ال هنإف الإو لكي دمحم هيلإ اعد يذلا ديحوتلا ىلع متي نأ



 !! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 :مالسإلا يف بويغلاو تازجعملا نم يرباجلا ففوم - ب

 :دقنو صرع

 امثو «هتايح ةياهن يف مالسإلا نع بتك ةعبرأ يرباجلا دباع دمحم روتكدلا فلأ

 نيفقثملا نم ريبك عاطق دنع اجاور تيقل اهنأ :تاساردلا ضعب اهنع بتكأ ينلعج

 ةهج نم ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا نيب بيرقتلل ةلواحم نمضتت اهنأو .«ةهج نم

 وأ «ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا نيب بيرقتلا ةلواحم ْنأ ركذن نأ ديفملا نمو. . ىرخأ

 اددع توح دق ؛ةيبرغلا ةراضحلا ميهافمل مالسإلا عيوطت ةلواحم قدأ ةروصب لق

 .يواطهطلا عفار ةعافرب تأدب رشع عساتلا نرقلا ذنم نيثحابلاو باّتكلا نم ًاريبك

 «نيرشعلا نرقلا يف اريبك اددع تمظتتنا مث .نيمأ مساقو هدبع دمحمب تْنث مث

 وبأ دماح رصنو «نيمأ دمحأ نيسحو «نيسح هطو «داقعلا دومحم سابع : مهنم

 وهو «يرباحجلا مظتنت يه اهو .خلإ ...رورحش دمحمو .نوكرأ دمحمو .«كيز

 . مهرخآ نوكي نل - كش ال -

 يركلا نآرقلا ةزجعم ربتعاو « يركلا نآرقلاب فيرعتلل الماك اباتك يرباجلا صّصخ
 تمدق اهنأ ىنعمب ؛ اهبناوج دحأ ىف ةيلقع ةزجعم - كش اال - وهو .ةيلقع ةزجعم

 عئارشو ديحوت نم : مالسإلا قئاقح ىلإ اهتوعد تماقأ اهنأو «ةيرشبلل ةح اص ةعيرش
 نم ةينايب تناك اهنأو «خلإ . . . خيراتلاو ةايحلاو نوكلا نم لئالد ىلع داعمو ماكحأو

 . خلإ . . .همظنو هروصو هلصاوفو هنايب يف زجعم نآرقلا ْنأ ىنعمب ؛ىرخأ ةهج

 نيقباسلا ءايبنألا تازجعم (ميركلا نآرقلا) ىربكلا لي لوسرلا ةزجعم تفلاخ دقو

 ىسوم دنع ةيح ىلإ اصعلا تلّوحن دقف «تاداعلا قراوخ ىلع مهتازجعم تماق نيذلا

 ؛خلإ . . .- مالسلا هيلع - حلاص دنع ةقان ىلإ ةرخصلا تلّوحتو «- مالسلا هيلع -

 ةلاسر نع ةيسحلا تازجعملا ىفن امدنع أطخأ يرباجلا ْنكل ءحيحص مالك اذه ْنإ
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 «ةيسحلا تازجعملاو تايآلا نم ريثك ىلع ٍةِئدَي لوسرلا ةثعب تلمتشا دقف ؛مالسإلا

 «هيلإ عذجلا نينحو «دحاو صخش ماعطب شيج ماعطإو «هيدي نيب ءاملا عبن : لثم نم

 نحن اهو .خلإ . . . ضارمألا ضعب نم ةباحصلا ضعبل هؤافشو «هيلع رجحلا مالسو

 . اهيلإ انرشأ يتلا تايآلا دكؤت يتلا ثيداحألا ضعب لقنن

 بطخي ناك' :لاقف يقهيبلا لقن كي لوسرلا ىلإ ةرجش عذج نينح لاجم يفف
 يفو 'هحسمف ىيبنلا هاتأف « عذجلا نحف هيلإ لّوحت ربنملا ذختا املف عذج ىلإ هللا لوسر

 .©”* نكسف هحسمف يبنلا هاتأف هيلإ عذجلا ّنح ربنملا عضو اًملف" :ىرخأ ةياور
 هللا يضر - هللا دبع نب رباج دهش « ِةِكَي لوسرلا عباصأ نيب ءاملا عبن لاجم يفو

 هيدي نيب ِمِئَط يبنلاو ةيبيدحلا موي سانلا شطع :لاقف ةيبيدحلا موي ثدح ام - هنع

 اندنع سيل :اولاق . '؟مكل ام" :لاقف ءهوحن سانلا "شهجف ءأضوتف «"”ةوكر

 نيب روثي ءاملا لعجف «ةوكرلا يف هدي عضوف . كيدي نيب ام الإ برشن الو أضوتن ءام

 مهددع نع - هنع هللا يضر - رباج لئساملو . انأضوتو انبرشف «نويعلا لاثمأ هعباصأ

 . 7 ةئام ةرشع سمخ انك ءانافكل فلأ ةئام انك ول :لاق مويلا كلذ يف

 : لاق ديبع يبأ نب ديزي ثدح دقف ةباحصلا ضعبل ِِئكَي لوسرلا ءافش لاجم يفو

 هذه :لاقف ؟ةبرضلا هذه ام !ملسم ابأ اي :تلقف «ةملس قاس يف ةبرض رثأ تيأر
 هيف ثفنف ِةَِي يبنلا تيتأف «ةملس بيصأ :سانلا لاقف ءربيخ موي ينتباصأ ةبرض

 . © ةعاسلا ىتح اهتيكتشا امف «تاثفن ثالث

 . 0677/7 «ةوبنلا لئالد «يقهيبلا ()

 , دلج نم ءانإ()

 .(١1١577)مقر )4١7/١١(« «يراخبلا حيحص «يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم (5)

 )55١5(. مقر « يراخبلا حيحص (4)



 ١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 لهس ركذ - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع ينيعل هِي لوسرلا ءافشإ نعو

 ةيارلا هذه نيطعأل " :ربيخ موي لاق هلك هللا لوسر ْنَأ - هنع هللا يضر - دعس نب

 تابف :لاق . "هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي «هيدي ىلع هللا حتفي الجر ادغ

 26 هللا لوسر ىلع اودغ سانلا حبصأ املف ءاهاطعي مهيأ مهتليل "”نوكودي سانلا

 لوسر ايوه :ليقف . '؟بلاط يبأ نب يلع نيأ" :لاقف ءاهاطعي نأ نوجري مهلك

 ؛ هينيع يف د هللا لوسر قصبف هب ينأف . "هيلإ اولسرأف"' : لاق . هينيع يكتشي هللا

 . 9 ةيارلا هاطعأف . عجو هب نكي مل نأك ىتح ًأربف هل اعدو

 نم هيلي لوسرلل تعقو ىتلا ةيّسحلا تازجعملا ضعب ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو

 ُرَمَقْلا َقَشناَو ةعاَسلا تَبَرَتَقا 8 :ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقف ءرمقلا قاقشنا لثم

 اذه نع تثدحت ةحيحص ثيداحأ يذمرتلاو ملسمو يراخبلا دروأ دقو ء[١ :رمقلا]

 لَك هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا : لاقف دوعسم نبا نع يراخبلا ركذف «قاقشنالا

 . 9"اودهشا" :ِهللَك هللا لوسر لاقف «هنود ةقرفو «لبجلا قوف ةقرف :نيتقرف

 قشو جارعملاو ءارسإلا كك لوسرلل تعقو يتلا ىرخألا ةيسحلا تازجعملا نمو
 يذلا َناَحْبُس 9 :ىلاعتو هناحبس لاقف ءارسإلا ةعقاو ميركلا نآرقلا ركذ دقف ءردصلا

 انتايآ نم ُهيرئل ُهَلْوَح اَنكَراَب يذلا اًصقألا دجْسَمْلا ىلإ ماَرَحْلا دجسملا َنْم الْيل هدْبَعِب ىَرْسأ

 مجنلا ةروس يف جارعملا نع نآرقلا ثدحت امك ١[« :ءارسإلا] 4 ُريصْبْلا ُعيمَسلا َوه ُهَنِ
 : ىلاعتو هناحبس لاقف «ةيكئالملا هتروص ىلع - مالسلا هيلع - ليربج ىأر هنأ ركذف

 ىَلَدَف اند ْمُث <72 ىلعألا ىفألاب َرُهَو <70 ىَوَتْساَف ةّرم وُد <2) ىَرُْلا ُديدَ ُهَمَلَعل
 ذاَُقْلا ْبَذَك ام <22> ىحؤَأ ام هدْبَع ىَلِإ ىَحْوأَف <72 ىَنذَأ وَ ٍنيسْوَق ْباَف َناَكَف <22

 . فالتخاو طالتخا يف اوتاب يأ )١(
 )1751١١(. مقر «يراخبلا حيحص (؟)

 .(58515) مقر .«يراخبلا حيحص ()
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 ىَهَننُمْلا ةَردس دنع 4122 ىرخأ ةَلَْن ُهآَر ْدَقَلَو 4120+ ىَرَي اَم ىَلَع ُهَنوُراَمََُأ 520+ ىَأَ اَم
 ىَفط اَمَو ُرَصبلا ٌغاَر ام <12)+ ىَضََي ام ةَرَدَسلا ىَشْفَي ْذِإ 227 ىَوَأملا ُةَنَج اًهمَدنع 420
 . [ ام - ه : مجنلا] © ىَرْبكْلا هّبَر تايآ ْنم ىَأَر دَقَل <20

 يراخبلا لاقف ءردصلا ٌقشو جارعملاو ءارسإلا نع ةريسلاو ثيدحلا بتك تثدحت دقو

 ل هللا يبن نأ :- هنع هللا يضر - ةعصعص نب سنأ نع « كلام نب سنأ نع هحيحص يف

 تآيناتأذإًاعجطضم - رجحلا يفلاقامبرو - ميطحلا يفانأ امنيب ' : هب يرسأ ةليل نع مهثدح
 : -يبنج ىلإ وهو - دوراجلل تلقف . "هذه ىلإ هذهنيبامٌّقشف ' :لوقيهعمسو : لاق . 'دَمَف

 . هترعش ىلإ هصق نم :لوقي هتعمسو .هترعش ىلإ هرحن ةرغث نم :لاق ؟هب ينعي ام
 تيتأ «يشح مث «يبلق لسغف «ًاناهإ ةءولمم بهذ نم تسطب تينأ مث «يبلق جرختساف“'

 لاق ؟ةزمح ابأ اي قاربلا وه :دوراجلا هل لاقف . ' ضيبألا رامحلا قوفو لغبلا نود ةبادب

 ىتأ ىتح ليربج يب قلطناف «هيلع ٌتلمَُحَف ' .هفرط ىصقأ دنع هوطخ عضي .معن : سنأ
 دوعص ثيدحلا ركذ مث ."''" . . .ليربج :لاق ؟اذه نم : ليقف «حتفتساف ايندلا ءامسلا

 مث «ىهتنملا ةردس هتيؤر مث «ةعباسلا ءامسلا ىتح ةثلاثلاو ةيناثلا ءامسلا ىلإ علك لوسرلا

 . سمخلا تاولصلا ءادأب هعوجر

 يتلاو ٠ ككل وسرلا عم تعقو ىتلا ةيسحلا تازجعملا ءازإ يرباجلا فقوم ناك اذام

 .هغباصأ نيب ءاملا عبنو «هيلإ عذجلا نينح : لثم نم ؛ةحيحص ثيداحأ اهيف تءاج

 ؟خلإ . . . ةباحصلا ضعبل هؤافشو

 ربتعي ال هنألو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاب ذخأي ال هنأل ؛يرباجلا اهضفر دقل

 ةيسايسلا قّرفلا لبق نم تّعضُو ةنّودملا ثيداحألا ْنأ ربتعيو «ةحيحص ةّنس كانه نأ

 «يمالسإلا خيراتلا تايادب يف تنّوكت يتلا ؛ةعراصتملا ةينيدلاو ةيمالكلاو ةيبهذملاو

 . هدحو ميركلا نآرقلا ىلع دمتعاو ؛هتاسارد عيمج يف اهدمتغي ملو

 )١( مقر ؛«يراخبلا حيحص )/7841( .



 ! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد ,لوألا بابلا

 ثدحت يتلا ةيسحلا تازجعملا نم هقفوم ناك اذامف ؛ ةيوبنلا ثيداحألل ةبسنلاب اذه

 ؟ردصلا قشو جارعملاو ءارسإلاو رمقلا قاقشنا لثم نم ميركلا نآرقلا اهنع

 رّسفو «كَك لوسرلا نمز ىلع قشني مل رمقلا نأ ربتعا وهف ؛اهل ضفرلا هفقوم ناك
 وهف جارعملاو ءارسإلا ةعقاول ةبسنلاب امأ ؛ لبقتسملا يف قشنيس رمقلا نأ ينعت اهنأب ةيآلا

 حرشلا ةروس يف ردصلا قش ىلإ ضرعتي ملو ؛دسجلاب ثدحت ملو ةيمانم ايؤر اهربتعا
 امك هئارآو هماكحأ يف ثيداحألا ىلع لوعي ال وهو «ثيداحألا اهتركذ ةعقاولا نأل

 . اكياس انرقت

 ءرانلاو «ةنجلاك : يمالسإلا نيدلا يف.بيغلا ملاع نم يرباحجلا فقوم ام نآلاو

 هيلع - ىسوم هللا ميلكتو «ةمايقلا موي هللا ةيؤرو «نيطايشلاو «نجلاو ءرحسلاو
 ؟- مالسلا

 اهيلع يفضي يذلا يأرلا رايتخاو ءانيح اهتقيقح ضفر اهنم هفقوم ناك دقل
 لبيخت وه امنإ رانلاو ةنجلا نع ميركلا نآرقلا مالك نأ ربتعا دقف ؟ىرخأ ًانيح ةيلوقعملا

 هيلع - ىسوم هب هللا ملك يذلا توصلا نأ ربتعاو «هل ةقيقح ال رحسلا نأو «ىركذو

 نأب ةلزتعملا ريسفت ىلإ لامو «ةمايقلا موي هللا ةيؤر ركنأو «ةرجشلا نم جرخ - مالسلا

 . هللا باوث راظتنا لب ةيرصبلا ةيؤرلا ينعت ال ةيؤرلا

 ةديحولا ةزجعملا اهنأو ةيلقع ةزجعم نآرقلا رابتعا نم يرباحلا هدصق يذلا امف

 ىرخألا ةيسحلا تازجعملا راكنإ نم هدصق يذلا امو ؟ْكلَي دمحم لوسرلا اهب ءاج يتلا

 ةقيقح راكنإ نم هدصق يذلا امو ؟ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا

 ؟مالسإلا اهررق يتلا بويغلا نم ريثك

 يمالسإلا نيدلا عيوطت لجأ نم لقنلا باسح ىلع لقعلا رود نم مخضي نأ دصق

 نع فلتخي لَك دمحم لوسرلا ْنِإ :لوقي نأ ديري انأكف ؛ ةيبرغلا ةراضحلا حلاصل



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ميركلا نآرقلا ْنأو «تاداعلا قراوخ ىلع مقت مل هلك هتزجعم نأ يف نيقباسلا ءايبنألا

 يه يتلا ةيبرغلا ةراضحلا عم ءاقتلالا مامت مالسإلا يقتلي اذه يفو .طقف ةيلقع ةزجعم

 ةراضحلاب ذخألا انيلع هنإف كلذل ؛اهيف بويغلل ناكم الو ءهدحو لقعلا ىلع ةينبم

 . اننآرقو اننيد هيلع موقي لصأ مهأ عم قفتت اهنأل ةيبرغلا

 :امه «ةيبرغلا ةراضحلا حلاصل مالسإلا عيوطتل اتماق نيتلواحم رطخأو ربكأ ْنِ

 كلذو ؛ نيرشعلا نرملا علطم يف م65 تر هذبع دمحم ةلواحم : ىلوألا

 . برغلا ةيدام حلاصل مالسإلا يف بيغلا ملاع ةحاسم قييضتب

 نيرشعلاو يداحلا نرقلا علطم يف (مآ تر يرباجلا ةلواحم : ةيناثلاو

 . لقعلا حلاصل لقنلا ةحاسم قييضتب كلذو ؟ يداليملا

 ةداهشلا مّلاعو بيغلا ملاع نم لك ذخأ دقف ءاهفادهأ ىّلوألا ققحت مل امكو
 كلذكو «هدبع دمحمل نيلاتلا ءاملعلا دنع هيلإ ةوعدلا يفو مالسإلا مهف يف امهّح

 نم لك ذخأيسو « لقنلا باسح ىلع لقعلا رود ميخضت يف يرباجلا ةلواحم لشفتس

 نم اذه لك نأل ؛ لَك هلوسر ثيداحأو هللا باتك عم لماعتلا يف هّرود لقنلاو لقعلا

 . اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا
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 هيا ا

 جورت نأو ةديدج دعاوق سسؤت نأو الكشو انومضم يرعشلا ثارتلا دعاوق فسنت

 و

 «ةمآلا خيراتل ةعسوم ةسارد بحاص لب «بسحف ارعاش سيل سينودأ -

 لك يف عادبإلاو عابتالاو لؤحتلاو تابثلا لماوع زرف ىل كلت هتسارد ىف ىهتنا دقو

 5ر

 . امم رأت تاالاجم

 .م996١ «يقاسلا راد :توريب «ىلوأ ةعبط «لوألا ءزجلا «سينودأ اهرشنيو اهققحي ىبنتملا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 رعشلل ةيدقن ةرظن بحاص هنكل «طقف رعشلا ىطاعتي ًارعاش سيل سينودأ -*

 اهضعب ضفرو ةيرعشلا بيلاسألا ضعب ليضفت ىلع موقت «هثيلحو هميلق : يبرعلا

 ةديصق * لثم اهل ريظنتلاو بدألا نم ةديدج لاكشأل جيورتلا ىلع موقتو ءرخآلا

 . "رثنلا

 هنأ نلعأو (نآلا ناكملا سمأ : باتكلا) هاّمس اناويد ارخؤم سينودأ ردصأ -
 ناويدلا اذه نذإ لكشي «2©” كلذ دعب ةباتكلا نع فقوتيسو هنم ىناثلا ءزجلا ردصيس

 . ناويدلا اذه عم ةفقو نم دب الف .هزازتعاو يرعشلا هروطت ةمق

 ىتح اهب زفي اّملو «ةقباس تاونس ةدعل لبون ةزئاجل نيحشرملا دحأ سينودأ -4

 «قحال تقو يف اهب زوفي دق يذلاو لبون ةزئاح حشرملا اذه مهفن نأ نسحتسيف ءنآلا

 هتارضاحم لباوب انرطمي نأ لبق ضوفرملا امو هنم لوبقملا ام ددحنل ؛ رهجملا تحت هعضنو

 . ذئنيح ةلبرغلاو زرفلا ةيلمعب موقن نأ عيطتسن الف «ةزئاجلا كلت هلين دعب هلاوقأو

 تقولا اذه ىف ادج ًايرورض سينودأ نع ثيدحلا لعجت ىتلا بابسألا ضعب هذه

 . ةلحرملا هذه ىفو

 ناكملا سمأ : باتكلا" هامسأ يذلا ديدجلا يرعشلا ناويدلا اذه لوانتأس نآلاو

 نع ثيدحلا نم دب ال هنأ يرعشلا ناويدلا ةروص حاضيتسا لجأ نم ىرأو «"نآلا

 . برعلا دنع ةباتكلا ىلإ هترظنو رعاشلا ىلإ سينودأ ةرظن
 :ةباتكلاو رعاشلا ىلإ سينودأ ةرظن

 ءادّدجم نوكي نأ بجيو ةيؤر بحاص نوكي نأ بجي رعاشلا ْنأ سينودأ ىري
 . ملاعلا ةاكاحم يف طقف هرود نوكي الو .ةديدج ةغايبص ملاعلا غوصي نأ بجيو

 ةروثلا ْنأ ربتعيو «برعلا دنع 'ةباطنملا' ةلحرمل ةيلات ' ةباتكلا ' ْنأ سينودأ ىريو

 )١( خيراتب رداصلا 700 ددع " طسولا " ةلجم هعم اهترجأ يتلا ةلباقملا رظنا ١19957/17 7/15م.



 ]| بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد:لوألا بابلا

 هيف نادأ يدنشقلقلل الاوقأ سينودأ لقني مث «ةهادبلاو لاجترالا ةياهن ميركلا نآرقلاف
 «ةرطفلا - ةيمألا وهو هيلع موقي يذلا ساسألا نادأو .رعشلاو ةباطخلا : ميدقلا مالكلا

 , 11 ةنابسلا ميدقلا) رعشلا ىلع (عىشانلا ديدجلا) رثنلا لضفو .ةهادبلا - لاجترالا

 موقي ةباتكلا نم اديدج ادهع سس ؤؤت ةينارقلا صوصنلا هذه نأ سينودأ ربتعيو

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع

 الو ءهل مظان ال ًارثعبم لظي بوتكملا ريغ مالكلا نِإف ًاعمج ةباتكلا تناك اذإ ١-

 . هب ُهَقن

 . كلذك لوهجملاب لب .بسحو مولعملاب ملع ال : ملع ةباتكلا -؟

 . ةنطابلا روصلل فورحلاب ديسجت اهنأ يأ « " ةيناحور ةعانص " ةباتكلا -

 . لاثم ريغ ىلع عارتخا اهنأ يأ « " ءاشنإ ' ةباتكلا - ؟

 . هسرامي نم الإ هفرعي ال قاش لمع ةباتكلا -4

 . "”ايهانتم ال ًاملاع هجاوت اهنأل ءًاعوضومو ًالكش ةيهانتم ال ةباتكلا -1

 يذلا "نآلا ناكملا سمأ : باتكلا" يرعشلا هناويد نع ثيدحلا ىلإ دوعن نآلاو

 . ' سينودأ اهرشنيو اهققحي يبنتملا ىلإ بسنت ةطوطخم " : هنع لوقيف سينودأ هفّرعي

 ؟ةباتكلاو رعاشلا ىلإ سينودأ ةرظن نم مدقت ام ءوض ىلع مالكلا اذه نم ديفتسن اذام

 نوكي نأ وهو «رعاشلا نم هبلط امب سينودأ مازتلا ضرتفن نأ يعيبط رمأل هنأ نظأ

 هرعش نوكي نأو «ةديدج ةغايص ملاعلل اغئاص وكي ًائينتم نوكيو ةيؤر بحاص

 )١( 78ص .ةثادحلا ةمدص «سينودأ 8

  00ت4 ع «قياسلا عجرملا 1



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ؛ " ةباطخلا " ةروص نمض سميلو " ةياتكلا " ةروص نمض نوكيو :ءاديديكو اسيسأت

 " يبنتملا بيطلا يبأ ' ءارو ىفتخا 'يبنلا " سينودأ نإ لوقن نأ عيطتسن اذه ءوض يف

 ةديدج ةيؤر نوكت نأ دصقي يتلاو ' باتكلا ' يف اهنّود يتلا هتءوبن هناسل ىلع لوقيل

 اهب تزاتما يتلا "' ةيناسللا ةباطخلا ' نع دعتبت نأ بجي يتلاو « عقاولل ةديدج ةغايصو

 . "ةقباسلا ةيبرعلا ةيرعشلا '

 ؟ةيؤرلا هذه باتكلا ققح لهف

 مهفن نأ عيطتسن الو .نومضملاو لكشلا يف مده ةيؤر اهنكل ءاهققح معن

 صضعب دنع فقوتلاو " لوحتملاو تياثلا " ىلإ ةدوعلاب الإ نومضملا ىف مدهلا اله

 هنود ام لك ىف اهنم لقن ىتلاو سينودأ اهدمتعا ىتلا ةيركفلا ةيفلخلا هنأل ؛ هتاحورطأ

 تباثلا " يف ءاج اذامف « "نآلا ناكملا سمأ :باتكلا " ديدجلا يرعشلا ناويدلا يف

 ؟هيف سينودأ لاق اذامو ؟ "لّوحتملاو

 :سينودأ دنع لوحتملاو تباثلا

 ؟لوحتلا امو تابثلا ام

 لوح ىحنمو . عابتاو تابث ىحنم : نيينحنم ىلإ مسقني انخيرات ْنأ سينودأ ربتعي

 .عادبإلاو عابتالا لوصأ نع لوألا يف ثدحتي نيباتك يف هثحب ضرعي وهو . عادبإو
 . عادبإلاو عابتالا لوصأ ليصأت نع يناثلا يف ثدحتيو

 ةفيقس يف عامتجالا ذنم تأشن ةسايسلاو ةفالخلا يف ةيعابتا كانه نأ سينودأ ىري

 رمعو ركب يبأ يتريس عابتا ىلع موقت امك . ةفالخلا ةيشرق ىلع موقت ةدعاس ينب

 . هيدهو دلك لوسرلا ننس عابتا ىلإ ةفاضإلاب - امهنع هللا يضر -



 رعشلا رودل ةيساسألا ةاونلا ىلع هيف ظفاح يذلا رعشلا نم هفقوم ىلع يَ يبنلا عباتت

 اديدج ًارهظم ةاونلا هذهل ىطعأ هنأ ريغ «ةليبقلاو رعاشلا نيب ةقالعلا ةعيبطلو ةليبقلا يف

 «ةينيدلا لئاضفلا راطإ ىلإ ةيلبقلا لئاضفلا راطإ نم رعشلا رود لقني اديدج ًادعُبو
 . "”ةلودلاو رعاشلا نيب ةقالع ىلإ ةليبقلاو رعاشلا نيب ةقالعلا لؤحو

 ؟سينودأ رظن يف لوحتلاو عادبإلا ام

 ةنتف يريثم عم أدبت مكحلاو ةسايسلا لاجم يف عادبإلا روذج نأ سينودأ رب

 اوعضو مهنأ ىريو .جراوخلا كلذ دعب مهيلإ مضي ةيو .- هنع هللا يضر - نامثع

 علخ ةيرظن اوعضوف ؛يومألا مكحلا اهيلع ماق يتلا لوصألا نع فلتخت ًالوضأ

 . "”ةرادجلا ًأدبمب ةمامإلا يف ةيشرقلا أدبم نع اوضاعتساو «رئاجلا مامإلا

 ضرعيو ةيومألا ةفالخلل ةضهانم تماق يتلا تاروثلا لك عتاقو سينودأ دصري مث

 « يفقثلا ديبع نب راتخملا ةروث مث «ه10 ماع نيباوتلا ةروثك ؛اهعئاقو تاليصفت نم ًاضعب
 ةروث مث هم ماع رقشألا نب نمحرلا دبع ةروث مث .هالا/ ماع ةريغملا نب فرطم ةروئو

 . ١79 ماع يناسارخلا ملسم يبأ ةروث مث ءه ١77 ماع نيسحلا نب يلع نب ديز

 جراوخلا نأ ىلإ ريشيف .يومألا دهعلا يف ةيركفلا تاكرحلا نع سينودأ ثدحتي مث

 تقّرف ءاجرإلا ةكرح نأ نيح يف «لمعلاو ناميإلا نيب اودّحوو «ةسرامملاب رظنلا اونرق

 دامتعا ينعي يذلا نآرقلا قلخب مهرد نب دعج لوق ىلإ ضرعيو «لمعلاو ناميإلا نيب
 راتخم ناسنإلا ْنأ يأ ردقلاب تلاق يتلا ةقرفلل ضرعيو :ةقرعملل الوأ اردصم لقعلا

 . ”ةمامإلاب تلاق يتلا ةعيشلا ةقرفل ضرعيو «هلاعفأ لعفي يذلا وهو رح

 . ١ : 88ص 21١ حج «لوحتملاو تباثلا .«سينودأ )١(

 : ١/86 ص . ١ج «قباسلا عجرملا 7

 . 19ا/-557١1ص ءاج , قباسلا عجرملا رف
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 ىلوألا :نيتبرجت يف لوحتلا دصريف ةيرعشلا ةكرحلا لوصأ سينودأ ضرعيو
 .يجراخلا ملاعلا ىلع ءاوهألاو تابغرلاو فطاوعلا ملاع بلغت يتلا ةيتاذلا ةبرجتلا

 ضرعيو «ركفلاو رعشلا نيب دحّوت يتلا ةيجولويديألا ةيسايسلا ةبرجتلا يه ةيناثلاو
 . نيتبرجتلا ءارعش نم جذامنل

 وه - هللا همحر - يعفاشلا نأ ىريف لوصألا ليصأت ىلإ يناثلا باتكلا يف لقتني مث

 ظحاجلاو يعمصألا نأ ىريو «عابتالا لاجم يف ةيسايسلا - ةينيدلا لوصألا لّصأ يذلا

 عادبإلا ليصأت ىلإ لقتني مث ءاضيأ عابتالا لاجم يف ةيرعشلا ةينايبلا لوصألا الَصأ
 . ةصاخلا ةيكلملا اتيغلأ امهنأو عادبإلل اتلصأ ةيطمرقلا ةكرحلاو جنزلا ةروث نأ ىريف

 اولَّصأ ؛يزارلا ايركز نب دمحمو ناّيح نب رباجو يدنوارلا نبا نأ سينودأ ىريو
 !ةزجعملا دقتنا يدنوارلا نبا نأ لقنيف !ةوبنلا لاطبإو لقعلا دامتعا لاجم يف عادبإلل

 نب مثكأ مالك ْنأ ىري ناكو نآرقلا زاجعإ دقتناو !لمعلاو ركفلا يف يبنلا جهنم دقتناو

 . "”!يركلا نآرقلا نم حصفأ يفيص

 يفن ىلإ يهتنيو ةوبنلل هدقن لقنيو نيدلا نم يزارلا فقوم نع سينودأ ثدحتي مث

 لقني مث «هلاطبإو نايدألا رئاسل هدقن لقني امك !لقعلاب ءافتكالاو ةرهاظو أدبمك ةوبنلا

 نآرقلا نوكي نأ ركنيو ضقانتم نآرقلا ْنأ ربتعي وهو !اهلاطبإو ةسدقملا بتكلا دقن يف هءارآ

 .9!ةيملعلا بتكلا يف نالثمتي ةجبحلاو زاجعإلا ْنأ ىري وهو !ةجبح وأ ةزجعم

 ىذدأو «عرشلا ىلع لقعلا ميدقت ىلع موقي يذلا ةلزتعملا فقوم سينودأ لقني مث
 ىلإ ىذأو «هتّيرحو ناسنإلا ةدارإ ىلع ديكوتلا ىلإ ةلزتعملا دنع لقنلا ىلع لقعلا ميدقت
 . "”ايحو وأ ًافيقوت تسيلو عضوو حالطصا ةغللا نأ مهداقتعا

 )١( .؟ج «.لوحتملاو تباثلا «سينودأ ص5/5-1١/.

  0ص «. ؟ج ةيةياسسلا عجرملا 80-8٠١ .

 37/ص .ج . قباسلا عجرملا ةف .



 ١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 قلطنت ةيفوصلا ةبرجتلا نأ نّيبيو !عادبإلا لاجم يف فّوصتلا سينودأ فّئصيو

 ىلع تبترت دقو . نطابلا وه يقيقحلا دوجولا َنأو ءرهاظو نطاب دوجولا َنأب لوقلا نم

 ناسنإلا نيب ةلصلاو ءاهجهنمو ةفرعملاب قلعتي اميف ةصاخبو «ةريثك جئاتن قطنملا اذه
 .لقعلا وأ قطنملا اذه اهمهف يف دمتعت مل ءًاديدج ًامهف نآرقلا مهف تمزلتسا ؛هللاو

 رمألا زواجتي وهو ءدودح قوذلا يف سيلو قوذلا تدمتعا امنإ «ةعيرشلا دمتعت ملو

 ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نوكي نيحو !يهنو رمأ لك وحمت يتلا ةيادبلا وه هنأل ؛ يهنلاو

 . ةقيقح ا ىضتقمب لوؤت نأ بجي يتلا يه ةعيرشلا ْنِإف « ضقانت

 ةفرعملاو دوجولا ةبرجت ةيفوصلا تلقن دقل :هللاب ءانفلاب ةيفوصلا ةبرجتلا يهتنتو

 :ةدرجم تالوقمو تاموهفم دوجولا دعي ملف «بلقلا راطإ ىلإ لقنلاو لقعلا راطإ نم

 . "”ىحوم لوقب اميلست وأ يلبق ىطعمل ًاحرش نوكت نأ ةفرعملا تلطبو
 ,مامت وبأو ساّون وبأ :امه «نيجذومنب رعشلا يف عادبإلا ىلع سينودأ لّثمو

 ينعي يذلا «مّرحملا كاهتناو بونذلا لعف لع هرارصإو ساون يبأ نوجم زربيو

 ةرمخلا طبر ةيفيك حضويو ءاهل هسيدقتو ةرمخلاب هقلعت نيبيو .هللا ىلع اجورخ

 ابأ نأ نيح يف «ةبرجتلا ةيلوأ نم قلطني ساون يبأ رعش ْنأ حضويو «ءايشألا عيمجب

 . ةيرعشلا ةغللا ةيلوأ نم قلطني مامت

 . 87ص . اج .قباسلا عجرملا (0)



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 :"لوحتملاو تباثلا" باتك يف سينودأرظن تاهجو ضعب دينفت

 'لّوحتملاو تباثلا ' باتك يف سينودأ رظن تاهجو دينفت نأب كش نم سيل
 ميوقتب يفتكأ يننكل «ةلاجعلا هذه يف كلذ لعف عيطتسأ الو «تادلجم ىلإ جاتحي

 : يرعشلا هناويد يف اهيف عقو يتلا ءاطخألا ىدم مهف ىلع اندعاسيل هحرط ام ضعب

 اريسفت يمالسإلا عمتجملا تارّوطت هباتك نم ةدع عضاوم يف سينودأ رّسفي ١-

 ةيادب يف كلذ بنجتيس هنأ حضوأ هنأ عم «ةحضاو ةيسكرام نم اقلطنم ًايقبط ًايداصتقا

 هكالتما مدعلو ةيداصتقالا ةساردلا لاجم يف هصصخت مدعب للعتو «باتكلل هتمدقم

 ريسفتلا كلذل عوضخلا الإ ةيطمرقلاو ةيجنزلا : نيتروثلاب هتداشإ عضن نأ نكميالو ءاهتاودأ
 يمالسإلا خيراتلا ىلع تائتفاو لهج اذه ْنأ كش الو «يمالسإلا خيراتلل يسكراملا

 ىنعملاب تاقبطلا فرعي مل يمالسإلا خيراتلاف «هيلع قبطنت الو اهفرعي مل سيياقمل قيبطتو
 نم ذخؤت يتلا ةاكزلا ماظن هرارقإلو .ةهج نم ابّرلا فرعي مل هنأل ؛ دوهعملا يسكراملا

 يتلا ثاريملا تاعيرشت دوجولو «ةيناث ةهج نم عمتجملا يف انزاوت ثدحت يتلاو لاملا سأر

 نيسرادلا نييبرغلا نيركفملا نم ريثك هلاق ام اذهو «ةثلاث ةهج نم ةسدكتملا تاورثلا تتفت

  'ةيلامسأرلاو مالسإلا' باتك يف نوسندور ميسكم لاثمأ نم يمالسإلا داصتقالل

 . "7" ةيداصتقالا ةيمنتلاو مالسإلا' باتك يف يورتسوأ كاجو

 ةيسايس لماوعب اهريغو ةلزتعمو جراوخو ةعيش نم قّرفلا ءوشن سينودأ للعي ١-

 اذه نأ ةقيقحلاو ءصاخ لكشب - هنع هللا يضر - نامثع ةنتفب اهطبريو ماع لكشب

 تاثورومبو «ةيئيب لماوعب طبترم قّرفلا هذه ءوشن نأ حجرألاو «باوصلا نع ديعب
 مهفلا نع اهجهنم عم تلخادتو اهب ترثأت ةقباسلا مألا نم قّرفلا هذه اهتبلج راكفأبو

 مهمهف ةطيسبلا ةيودبلا مهتئيب تمكح جراوخلاف «هتباحصل ِةكَك لوسرلا هملع يذلا

 )١( ص -“ .قباسلا عجرملا 5 5..



 1! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد:لوألا بابلا

 ىلإ كك لوسرلا ثيداحأ انتهُبن دقو ءاهورّبدتي ملو صوصنلا رهاظب اوذخأف مالسإلل
 وأ 'مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي مهنأب" :تلاقف جراوخلا تفصو امنيح كلذ

 جعت تناك يتلا ةقطنملا تاثوروم نم ريثكب اورثأت ةعيشلاو ؛2”" مهقولح زواجي ال"

 نع مجرتملا ةرذلا بهذمب اورثأت ةلزتعملاو ءفّوصتلابو لاجرلا سيدقتبو صونغلاب
 . ةينانويلا ةفسلفلا

 خيراتلا نم ةركبم ةرتف يف دحاو نايك يف ةلودلاو ةفاقثلا دّحوت سينودأ ىري

 دحوتو ماظنلا نيد راص نيدلا ْنإ' :ةيومألا ةفالخلا نع سينودأ لوقي «يمالسإلا

 نأ بجي هنإ ثيح نم عقاولا ىلإ رظني ماظنلا حبصأو «ماظنلا اذهل يسايسلا عقاولاب
 عم ضراعتت ال كلذ نم ًاقالطنا ةفاقثلا تحبصأو « هنيدو هتسايس عم مجسنيو فّيكتي

 . "”"ادحاو ائيش ةلودلاو ةفاقثلا تحبصأ «هب دحتت لب عقاولا

 هرظن نم قلطني امنإف ةيمالسإلا ةلودلا ىلع قباسلا مكحلا سينودأ ردصي امدنعو

 يمالسإلا خيراتلا راسم نأ ةقيقحلا نكلو «ءيش لك ىلع اهترطيسو ةرصاعملا ةلودلا ىلإ

 .ءارمألا ةدايق : انخيرات يف ناتدايق كانه تناك دقف «ةفلاخملا مامت كلت هترظن فلاخي

 مهترطيسو ءارمألا نع ًاديعب ءاملعلا ةدايقب يفاقثلا بناجلا ناك دقو «ءاملعلا ةدايقو
 ةجيتنو «ءاملعلاو ملعلاب يمالسإلا نيدلا ةداشإ ةجيتن كلذ ثدح دقو «مهتالخدتو

 اهب رخزت ىتلا ةليوطلا ءاملعلا ةلسلس كلذ دكؤيو «ةيمالسإلا ةمألاب ةصاخ ةيلدج

 «ينالقابلا «لبنح نبا دمحأ «يعفاشلا «ةفينحوبأ «سنأ نب كلام : مهنمو ءانتمأ

 . خلإ . . ."”- نيعمجأ هللا مهمحر - ينالقسعلا رجح نبا «ةيميت نبا

 )١( ص « " يراضحلا اهدعب يف ةسكنلا ' يباتك نم " درفتم داصتقا ' لصف يف يأرلا اذه ليصفت رظنا 7٠١.

 حضوت لَو لوسرلا نع ثيداحأ ةدع لقن ثيح " جراوخلا ركذ يف باب" هجام نبا ننس رظنا )١(

 . هالعأ هانلقن ام اهنمو مهتافص

 . 737/7ص ء اج .لوحتملاو تباثلا ءسينودأ ()



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةصاخبو !؟يزارلاو يدنوارلا نبا داحلإ يف عادبإلا هجو وهام :نآلا لاؤسلاو - 5

 قفارو « ميركلا نآرقلا لوزنو لك دمحم ةوبن لبق ادوجوم ناك ميدق رمأ اذه نأ انفرع اذإ

 يف اوككشتو نيوعدملا برعلا نم ريبك مسق رفك ثيح « ميركلا نآرقلا لوزنو55 هتوبن
 امو . . هتافو دعب هلك دمحمب نورفكي سانأ اضيأ كانه نوكيسو ؛هيلإ مهاعد ام لك

 جهنملا نكي ملأ ؟ًيبيرجت ًاجهنم زرفي داحلإ لك لهو ؟يبيرجتلا جهنملاب داحلالا ةقالع
 نبا حرطي نأ لبق يمالسإلا نايكلا يفو ةيمالسإلا ةراضحلا يف ادوجوم يبيرجتلا

 ؟مهليطابأ امهريغو يزارلاو يدنوارلا

 ؟امهريغو يدرورهسلاو جالحلا هلّثِِي يذلا يفوصلا ثرإلا يف عادبإلا هجوام -

 ءاهطاطحنا يف اببس ناكو «ةلاضلا ةينثولا ممألا لك دنع ًادوجوم فّوصتلا ناك دقل
 يفو «يمالسإلا لقعلا بييغت يف تمهاس يتلا لماوعلا دحأ فّوصتلا ناك دقلو

 اينانأ هلعجو ءملسملا ةيسفن بالتسا يفو «ةيقلخ لئاذر يمالسإلا عمتجملا ثيروت
 وأ ىلاعت هب لولحلا وأ هللا تاذب داحتالا لوح ةلتاق ًاماهوأ شيعي هلعجو «هتاذب شيعي
 .دوجولا ةدحو فاشتكا

 : يلهاجلا رعشلا خيسرت -1

 ةيمالسإلا ةطلسلا نم ادوصقم ًالمع ناك يلهاجلا رعشلا خيسرت نأ سينودأ ىري
 تاسسوؤئملا معدب هرارمتسا ريسفتو «كلذ يف مهاو وهو «2”ةيومألا ةفالخلا نم ًاءدب

 ةيلهاجلا ناكرأ لك براح مالسإلا ْنأ دحجن سكعلا ىلعف «رصاق ريسفت هل ةيموكحلا

 ْنِإو «يلهاجلا رعشلا نيماضم ضعب رييغت كلذ نمض نم ناكو «ءاهرييغت عاطتساو

 «نونفلا ةدالو لماوع يف هسملتن نأ بجي يلهاجلا رعشلا رارمتسال بوصألا ريسفتلا

 . ماع لكشب نونفلا نم مالسإلا فقوم يفو ءاهتأشن ىلع دعاست يتلا فورظلاو

 )١( ؛ " رييغتلا يف هجهنمو هركف : يدودوملا ىلعألا وبأ "' يباتك يف يأرلا اذهل ًاليصفت رظنا ص١7 .
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 7! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد:لوألا بابلا

 اذه ةمزأ لحي نأ مالسإلا عاطتسا دقو «2” ةموزأملا سفنلا نم نونفلا قلطنت

 ناسنإلا ةيسفن نع ريبعتلل ةمئالم دعت مل ةيدقلا لاكشألا نأ ىلإ اذه ىّدأف «ناسنإلا

 ةيلاعلا هتينفل ةميدقلا هتروص يف رمتسا يلهاجلا رعشلا نكلو «ةموزأملا ريغ ملسملا

 نأل لعفلاب ةحشرم ةصقلا تناك دقو «ةيلاتلا روصعلا ىلع اهسفن تضرف يتلا

 كلذ دكؤي امثو «موزأملا ريغ ملسملا ناسنإلا نع ريبعتلا بساني ينف لكش زربأ نوكت
 ةجضان ريغ كاذنأ تناك ةصقلا نكل «هروس نم ريثك يف اهل ميركلا نآرقلا مادختسا

 لاح امم لقتسم ينف لكشك ةلوادتم نكت ملو «ةقباسلا روصعلا يف ةينفلا داعبألا

 لاكشألا ضعب يمالسإلا نايكلا زربأ دقف كلذ عمو ءرودلا اذهب مايقلا نيبو اهنيب

 بناوجلا نيب عمجي يذلا طخلا اهزربأو «موزأملا ريغ ملسملا ناسنإلا نع ريبعتلل ةينفلا

 .''"ةيلمعلاو ةيلامجلا

 ةيبرعلا ةغللا خيسرت نيبو يلهاجلا رعشلا خيسرت نيب طلخ سينودأ نإف ةبسانملابو
 نويلوصألاو ءاهقفلاو ةيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا هدكأ يذلا َنإف ءاهيلع صرحلاو

 همهفو ينآرقلا صنلا طابترا ةجيتن ؛ يلهاجلا رعشلا سيلو ةيبرعلا ةغللا خيسرت وه

 . ةيبرعلا ةغللاب

 فقدعتلل لفعت ءهثومضم نم ابناج اندقتو ' لوحملاو تباثلا* انقرع نأ دعي نآلاو

 ؟هتروص يه امف « "نآلا ناكملا سمأ : باتكلا " ديدجلا سينودأ ناويد ىلع

 :"نآلا ناكملا سمأ :باتكلا" ناويدلا ةروص

 : قحالم ةثالث كانهو ,عطاقم ةعبس نم ناويدلا فلأتي

 . ' ةطوطخملاب تقحلأ «ةدعابتم تاقوأ ىف اهيلع رثع قاروأ " ناونع تحت : لوألا

 .اهدعب امو 77١ ص "لوحتملاو تباثلا " باتك نم لوألا ءزجلا ىف كلذ هيأر رظنا )١(

 . 8ص .بطق دمحمل " يمالسإلا نفلا جهنم ' باتك يف يأرلا كلذ ليصفت رظنا (0)



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 . "تاحفصلا نم قبس اميف تاوفلا ' ناوئع تحت : يناثلاو

 . "تاعيقوت " ناونع تحن : ثلاثلاو

 عطاقملا نم عطقم لك ءاجو «ناويدلل يسيئرلا مسجلا لكشت ةعبسلا عطاقملاو

 «ةحفصلا مظعم لمشي ىلعألا : نيمسق ىلإ مسقم ةحفصلا طسوو «راسيلاو نيميلا

 اهضعب عبتأو «شماوهب عطقم لك عبتأ مث .ةحفصلا نم رغصأ ةحاسم لمشي ىندألاو

 . قابتسا ةلصاف هامس عطقمب

 ؟ناويدلا نومصم ام

 اءدب يمالسإلا خيزاتلا لقني وار ناسل ىلع نيميلا نع يذلا شماهلا ءاج
 هيفف رسيألا شماهلا امأ .ةرجهلل 5 يف يهتنيو ةدعاس ينب ةفيقس عامتجا نم

 «نايحألا ضعب اهرداصمو اهصاخشأو تاياورلا نامزأ نع تاحيضوتو تاراشإ

 هخويشو «ءهيوبأو ةئاشتو ىبنتملا نع هيف ثيدحلا ءاجح دقف ةحفمصلا طسو امأ

 ىف هنجسو .ةطمارقلاب هطابتراو «ةوامسلا ةيداب ىلإ هباهذو «هرفسو «هيملعمو

 عئاقو نم كلذ ريغو «خلإ . . .ماشلا دالب لحاسلو «ةيكاطنأل هترايزو ءصمح

 ةيخيرات ةيصخش شماه لك يف لوانت دقف عطاقملا يلت يتلا شماوهلا اّمأ «هتايح

 . ةدع تايبأ اهنع بتكو

 يكل هنومضم ضرعتسأو لوألا عطقملا لوانتأس ناويدلا دقن ىلإ هجتأ نأ لبقو

 أدبأس لوألا عطقملا ضارعتسا يفو .«ناويدلا نومضم نع ةركف ئراقلا يطعأ

 دعب تءاج يتلا شماوهلا ىلإ لقتنأس مث ,ةحفصلا طسو ىلإ لقتنأس مث نيشماهلاب

 . لوألا عطقملا



 11!!! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد:لوألا بابلا

 :"نآلا ناكملا سمأ :باتكلا" ناويدلا نم لوألا عطقملا ضرع

 ةنس نع ثدحتف يمالسإلا خيراتلا نع ثيدحلل نيشماهلا سينودأ رعاشلا سّرك

 ةثداح اهيف تعقو ىتلا ةنسلا يهو «ةيسيسأتلا ةنسلا اهاّمسو ةرجهلل ةرشع ىدحإ

 امدنع نيرجاهملا عم ةطلسلا مساقت اهيف راصنألا بلط يتلاو «ةدعاس ينب ةفيقس

 هلوق - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىلإ بسني مث .ريمأ مكنمو ريمأ انم :اولاق

 . " شيرق هتعياب نم عيابي ال نم لتقيسو ادعس هللا لتق'

 لوألا رمأي - امهنع هللا يضر - ىلعو رمع نيب ىرج ًاراوح نأ سينودأ معزي مث

 - هنع هللا يضر - ايلع نأ سينودأ معزيو « يناثلا ضفريو ركب ابأ عيابي نأ يناثلا

 . " ؟هنم ىلوأ ينأب هللا لوسر لاقو هللا لاق نم عيابأ فيكو " :لاق

 ليلادبع نب ةءاجفلل نيملسملا لتق ةيفيك نم ًابناج لقنيو نيدترملا برح روصي مث

 يضر - ديلولا نب دلاخ جاوز زربيو «ةريون نب كلامو يدسألا دليوخ نب ةحيلطو

 تنب حاجسو ةمليسم نيب ًاراوح لقني مث هلتق دعب ريخألا ةجوز نم - هنع هللا
 رجفلا يتالص عفر وه اهل هاطعأ يذلا قادصلا نأ حضويو ءامهجاوز رّوصيو ءرذنملا

 . نيدترملا امهعابتأ نع ءاشعلاو

 بلط ريخألا نأ هيف معزي ديلولا نب دلاخو ةرارُم نب ةعاَجُم نيب اراوح لقني مث

 تضرف اهنأ فيك رّوصيف «لاملا يف ةعماط اشيرق نأ معزيو «دترملا ةنبا نم جاوزلا
 ْنأ هيف رّوصي نيدترملا دحأ يدنكلا فيفعل ًالوق لقني مث «عاركلاو ةضفلاو بهذلا
 ةعاطلا الإ جرخم ال : شيرق كلت ' :لوقيف يمالسإلا نيدلا سيلو شيرق يه ةلكشملا

 رمع مالتسا نيب مث ءامومسم تام - هنع هللا يضر - ركب ابأ نأ لقني مث « " ىنفن وأ
 . مهئاجه ىلع ءارعشلا ةبقاعم : اهزربأو هلامعأ ضعب زربيو ةفالخلا - هنع هللا يضر -

 .ه11 ماع - هنع هللا يضر - هلتقمو ه٠ ٠١ ماع ربيخو نارجم نع دوهيلا هؤالجإو



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 نم ءامسأ ةتس هحيشرت يف - هنع هللا يضر - باطخلا نب نب رمع ةيصو نيبي مث

 لاومأب هبراقأو هراثئتساو اهب - هنع هللا يضر - نامثع زوف ةيفيك حضوي مث «ةباحصلا

 يضر - نامثع لتقم ىلإ تهتنا ىتح ةنتفلا اهب تّرم يتلا لحارملا روصي مث «نيملسملا
 - ةشئاعل نأ معزي مث «- هنع هللا يضر - يلع ىلإ ةفالخلا لاقتنا نيبي مث «- هنع هللا

 يضر - يلع ةبراحم يفو - هنع هللا يضر - نامثع لتق يف ارود - اهنع هللا يضر

 دمحم لتق ةيفيك رّوصي مث «نيفص برح لقني مث «لمجلا ةعقاو رّوصي مث «- هنع هللا
 يضر - نايفس يبأ نب , ةيواعمل هسأر اوذخأ مهنأو .- هنع هللا يضر - ركب ىبأ نب

 ةجوز ةلئان ىلإ هصيمق اوذخأو هوّرعو «رامح فوج يف هوكد نأ دعب - هنع هللا
 ةثالثلا جراوخلا عامتجاب لوألا عطقملا متخيو «هلتقمب أجاهتبا تضقر يتلا نامثع

 يلع لتق ىلع رمأتلل يميمتلا ورمعو يميمتلا كربلاو يدارملا مجلم نب نمحرلادبع
 .- مهنع هللا يضر - صاعلا نب ورمعو ةيواعمو

 نعو «يبنتملا بيطلا يبأ ةدالو نع هيف ثّدحتي سينودأ ْنِإف ةحفصلا طسو امأ

 ةرسأ رقف رّوصيو «هيف هيوبأ لمأ نع ثّدحتيو «يفعجلا هدلاوو ةيناذمهلا همأ : هيوبأ

 نع ثّدحتي مث «هيف هثبعو يبنتملا هلخد يذلا باّتكلا رّوصي مث «يبنتملا بيطلا يبأ
 سانجألا نع ثّدحتي مث «هتأشنو يبنتملا سأر طقسم ةفوكلا هيف تناك يذلا داوسلا

 بيطلا يبأ تيب رّوصي مث ءاهعم فلآتو رعاشلا اهرصاعو ةفوكلا يف تشاع يتلا

 مث ءداوسلا يفو ةفوكلا يف : نيدوجوم اوناك نيذلا ةطمارقلا نع ثّدحتي مث « يبنتملا

 رّوصي مث ءاهيف يبنتمل غربا ير ءاهيا عرطصت تناك يتلا تارايتلاو ةفوكلا روصي

 داوسلاو ةصاخ ةفوكلا يف رقفلا زربيو ءاهتطمارقو اهتفاقثو ةفوكلا عم يبنتملا لعافت
 رطيسملا ةوقلا بناج نيبي مث «مهتبآكو سانلا نايك ليكشت يف هرود زربي امك «ةماع

 . حايرلاو داصحلاو رشلا ىلإ يبنتملا ءامتنا ركذب عطقملا يهتني مث «عمتجملا يف



 |!!! بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد لوألا بابلا

 : ةيلاتلا تايبألاب سينودأ اهأدب دقف لوألا عطقملا يلت يتلا شماوهلا امأ

 ةركاذلا هذه نم جرخأ - ًايفتأ

 ةرئادلا اهبيلاودو ءاهتارادم نم

 نيرخآلا يفالسأ أيفتأ

 دعبأو ىلعأ نوئيضي نيذلا

 ةأمح نم .لدقلا ةملظ نم

 .نيلتاقلا

 ةملظ يف شاع فنص : فالسألا نم نيفنص هل ْنِإ قباسلا عطقملا يف رعاشلا لوقي
 شماوهلا هذه يف جرخيس هنأ ىلإ رعاشلا ريشيو ءائيضم ناك فنصو «نيلتاقلاو لتقلا
 نم ًابناج ضرعتسا دق وهو «يناثلا فنصلا فالسأ ىلإ لوألا فنصلا فالسأ نم
 يضر - ىلعو نامثعو رمعو ركب ابأ انيأر امك اوناك دقو لوألا فنصلا فالسأ

 لوألا عطقملا يلت يتلا شماوهلا يف يناثلا فنصلا فالسأ امأ «خلإ . . .- مهنع هللا

 ؤرما «ةفرط «درولا نب ةورع «يرفنشلا «ديبل ."” لبقم نب ميهت «سيلبإ :اوناك دقف
 . يفقثلا نجحم وبأو «سيقلا

 :"نألا ناكملا سمأ :باتكلا" ناويد لوح تاظحاإلم

 ةعقاو نم أءدب ناويدلا نم نيشماهلا يف يمالسإلا خيراتلا سينودأ ضرع ١-

 ةعقاوب ىهتناو «ةرجهلا نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف تثدح ىتلا ةدعاس ينب ةفيقس

 دقو «ةرجهلا نم ١١٠١ ةئنس ناسارخ يف يدهملا ةفيلخلا ىلع مربلا فسوي جورخ

 تباثلا " يف هل هضرع عم لماك لكشب ناويدلا يف خيراتلل هضرع يف سينودأ ىقتلا

 اهدعُب يف ةسكنلا" يباتك يف ةموزأملا ريغ سفنلا نع ريبعتلا يف طخلا رودل ًاليصفت رظنا )١(
 . اهدعي امو "نة ض ع" صرايشملا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 «ةراثولاو كيكشتلا اهنم دصق ةضرغم ةروصب هضرع نيناكملا يف وهف « "لؤحتملاو

 خيرات هنأو «باهرإو شطب خيرات هنأو «ةطلسلا ىلع عارص خيرات هنأ ىلع هرّوص دقف

 موهفملاب ءاينغألا عم ءارقفلا هيف عراصتي يقبط عارص خيرات هنأو «هيف ةمحر ال يشحو

 . خلإ . . .قرحو نعطو برح خيرات هنأو .«تومو لتق خيرات هنأو «يسكراملا

 2 ةفاضإلاب ةيعوضوملا نع ديعب انخيراتل سينودأ ريوصت ْنأب كش نم سيل

 , "”ةم ةمألا هذه ىلع دقاح نم الإ جرخي ال يحطس ريوصت وهو «باوصلا هتبناجم

 00 ا ا

 . ةداعإلل ةجاح الو " لؤحتملاو تباثلا '

 اهيلع تناك يتلا ةروصلاب سيلو وه اهاري يتلا ةروصلاب يبنتملا سينودأ رّوص - ١

 ينالقع يناملع يطمرق هنأ ىلع هرّوصف «هاوه قفاوت ىتلا تاياورلاب ذخأو «هتقيقح
 . رمآتلاو كشلا الإ فرعت ال ةدرمتم ةنوحطم ةنيدم اهنأكو ةفوكلا رّوص امك «ككشت

 قحالملا يف وأ «ناويدلا عطاقم اهعبتأ يتلا شماوهلا يف سينودأ كرتي مل -'

 ؟اذاملف «هناويد ىف ةدع تايبأ هنع دروأ الإ ادقاح وأ أطقاس وأ ريكس

 ف
 زاحنم هنإ :لوشبو هفالسأ مهنإ :لوقيو رابع بع سينودأ لوقي

 مهيلإ زاحني نأو هفالسأ ةفئاطلا كلت سينودأ ربتعي نأف .«"” نيضفارلاو نييشماهلل

 ةقيقحلاو «هيلع توكسلا لمتحن ال ام اذهف نيعدبم مهربتعي نأ نكل «هنأش كلذف

 ءاهدجميو ةيلهاجلا ىلإ ّنحي همالسإ ةيادب يف ناك هنإ : هنع سينودأ لوقي لبقُم نب ميمتل هفيرعت يف )١(
 . "رجح ىتفلا تيل ' : لوقيو مالسإلا يف ةبرغب رعشيو ءاهلهأ يكبيو

 يروسلا يموقلا بزحلا ىلإ سينودأ ىمتنا ثيح ءرمألا اذه حجّري يصخشلا سينودأ خيرات ْنِإ (؟)

 ةيروس ةمأ كانه لب «ةيمالسإ وأ ةيبرع ةمأ كانه ّنأ ربتعي ال بزحلا اذهو :ةيرعشلا هتايح ةيادب يف

 . نايرسلاو نييقينيفلل دادتما يهو ماشلا دالب نكست

 . لوألا عطقملا يلت يتلا شماوهلل هميدقت يف انيأر امك (*)



 | بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 نايك ةعزعز يف كرتشملا يبيرختلا مهرود نكلو «مهب هعمج يذلا عادبإلا سيل هنأ

 يذلا نافوطلا نوكي نأ لجأ نم ؛اهتاثوروم يف كيكشتلاو ءاهمّيق مدهو ةّمألا هذه

 ربتعاو . ةدذحعمم راكفأل مهمظن نيقباسلا ءارعشلا ضعب ىلع سينودأ ليشأ -4

 كلذ ىلع لّثمو «راكفألا كلتل امظن اهربتعاو رعشلا ةقيقح نع ًاجورخ مهراعشأ
 : يبنتملا لوقب

 ناجشلاةعاجش لبق يأرلا

 "'رهيف ْش ممعي ئطخت 3نموهتمتن

 ريثك يف امنإ ةدحاو ةديصق يف سيلو هريغ ىلع ذخأ اميف عقو فسألا عم هنكل

 ىنعملاب رعش ناويد سيلو خيرات باتك ناويدلا اذه لعج ام .هناويد يف عضاوملا نم

 . ىقيقحلا

 نم ناك دفو «همعز بسح ديدجتلا ةيبدألا هتريسم ىف سينودأ فدهتسا -

 : ةيديدجتلا هفادهأ نمض

 ةيرعش لاكشأ راكتبا ءاهجيورتو رثنلا ةديصقل ريظنتلا .«©”ةيبرعلا ةغللا ريمدت

 : باتكلا " ديدجلا هناويد عضن نأ نكميو . خلإ . . . ةديدج ةيرعش ةغل داجيإو 0 ةديدح

 )١( ىف رداصلا 757 ددعلا " طسولا " ةلجم رظنا  477/1١7 /7يأرلا اذه زربي ثيح .

 )78/8 )0ص « " ةثادحلا ةمدص " باتك ىف كاذ هيأر رظنا .



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ديدجتلا امأ :نومضملاو لكشلا يف ديدجتلل فادهتسالا اذه نمض "نآلا ناكملا سمأ

 كلذف نومضملا يف ديدجتلا امأ «ناويدلا ةحفصل هميسقت نم حضاو كِلذف لكشلا يف
 اذإ اذه ؟ يبنتملا ةايحو يمالسإلا خيراتلا اهيف ضرع يتلا ةمداهلا ةيؤرلا نم حضاو

 يف يمالسإلا خيراتلا ضرعتسا اذامل :نآلا لاؤسلاو ءاديدجت مدهلا ربتعن نأ انل زاج

 ؟يبنتملا ةايح ةيسيئرلا ناويدلا ةدام ْنأ عم شماوهلا

 هخيرات ةاداعمب يلقعلاو يسفنلا هعابشإ ةدايزو ئراقلا ةرصاحم كلذ نم دوصقملا

 كلذ نم ةدمتسم يبنتملا ةايح عئاقو نأ هراعشإو «هميق نم صلختلاو هئاردزاو

 يبنتملا ةايحك ةبرطضم ةسئاب ةايح الإ زرفي نل دوسألا خيراتلا كلذ نأو «خيراتلا

 . ةايح لاو خيراتلا :نالماكتم امهنأو

 يبرغلا رعشلابو ةيبرغلا براجتلاب رثأتم فدهتسا ام لك يف سينودأ نأ ةقيقحلاو
 يذلاو تاينيسمخلا يف رثنلا ةديصقل هريظنتب كلذ ىلع للدن نأ نكميو «ةيبرغلا ةغللاو

 . "رانرب نازوس " ةبتاكلل "هذه انمايأ ىتح ريلدوب نم رثنلا ةديصق ' باتك نع هلقن

 يف تقلطنا يتلا ةيرعشلا براجتلا ريصم نوكيس هيواعد ريصم نأ هنئمطن اننكلو

 ةبرجتك ًايفرح ًارثأت اهب ةرثأتمو ًالماك ًالقن ةيبرغلا براجتلا ةلقان نيرشعلا نرقلا

 يبرعلا رعشلا رهن كرتتل ترسحنا يتلاو "ولوبأ ةعامج ' ةبرجتو 'ناويدلا ءارعش'
 . نورق ذنم هرفح يذلا هارجم يف ًارئاس

 نحن لب «.ءاطعلاو ذخألا «ريثأتلاو رثأتلل ةلواحم يأ دض اننأ اذه ىنعم سيل

 لعف امك «هنم قلطنيو ىبدألا انثارت ىلع ينبني نأ ةطيرش «يعيبطلا ومنلا عم ءهعم

 يذلا " ةعنصلا " بهذم ىلع اينبم "7" عينصتلا ' يف لّثمتملا هبهذم ءاج يذلا مامت وبأ
 هنأل مده سينودأ هلعفي ام نأ نيح يف «ءانب هلعف ناكف «يلهاجلا رعشلا نم هانثرو

 . انتمأ هتئب ام لك مدهي نأ دعب ةّمألا ىلع اهضرفي نأ ديري ىرخأ متأ نم براجت لقني

 )١( خيراتب رداصلا 700 ددعلا (طسولا) ةلجم يف فدهلا اذه لوح هلاوقأ رظنا 95/17/17 .



 !١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 رضرمقلا فعكي ؤإ «ةلؤاع نع لع اعاعوت ةحضاو ةيرعشلا تلوح تءاج دقل ا

 .ناويدلا امهلوح راد نيذللا نيعوضوملا نم اهحوضو ءاج امبرو «ةقباسلا هراعشأ مظعم

 اهزيكرت يف عضو دقو ةزكرم ةيرعشلا ةلمجلا تءاج امك «يبنتملاو يمالسإلا خيراتلا : امهو

 يف اهب ذخأ يتلا ةليعفتلا نم تءاج ىتلا ىقيسوملا اهلامج نم دازو «هتربخو هتراهم لك

 . رثنلا ىلإ اهيف أحل دقف قابتسالا لصاوف يف تاذلابو عطاقملا ضعب ادع ام ناويدلا مظعم

 :ةينيدلا عئارشلاو «ةيهلإلا تاذلا قح يف تازواجتب ناويدلا لفح دقل -

 :رصخلاو ءاصقتسالا ال لاثملا ليبس ىلع اهتم اضعب دروأسو

 ١ - مالسلا هيلع - ليربج نع سينودأ لاق -27 :

 ةميغ يف ليربج ءاج

 هرارسأب نيئماظلا ةفوك ىقسو

 بكوك يف ءاج

 اهعيطاقت يف ههجو ىمرو

 باتك يف اهءاج

 ٌحاون حونو «بارت نم مدآ

 . ةحافت ةينقبلاو

 : "”رخآ عطقم يف العو لج هللا نع سينودأ لاق -؟

 ةاعدو ىلتق

 ىلتقو ةاعدو

 ةعبطلا « * يبرعلا رعشلا يف هيهاذمو نقلا" باتك يف بهذملا اذه نع فيض يقوش مالك رظنأ (1)
 .اهدعب امو "5١ص .ةعبارلا

 . 5 0ص ."نآلا ناكملا سمأ :باتكلا" :سيئوف] (9)



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةرودهم ءامد نوجانلاو

 و

 حونلا اذه نغارأل يغصأ

 تقولا ضاقنأ نم علاطلا

 ةروسكم قانعأ نم فزانلا

 هللا توص اهيف ىفخأ ام

 . ثمصلا هللا ّنأك

 : "”ركلا نآرقلا ايكاحم سينودأ لاق -

 نورطسي «ىحضلاو
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 | بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 . ىسركلا اذه اي كناحبس

 ناويدلا اذه نوكي نأ دهتجا سينودأ ْنأ يه اهيلإ يهتنن نأ نكمي يتلا ةصالخلا

 تءاج دق يهف ؛ ءوس ةمتاخ تناك اهنكل «هلامعأ ةمتاخ "نآلا ناكملا سمأ : باتكلا '

 ناويدلا نومضم نيب حضاو قباطت كانه ناك دقو «نومضملاو لكشلا يف ًامده
 ةقدنزلاو درمتلا تاكرح هيف دجم يذلاو " لؤحتملاو تباثلا * قباسلا هباتك نومضمو

 «نيفرحنملاو نيطقاسلاو نيدحلملا نأش نم هيف ىلعأ يذلاو ءانخيرات يف ةطمرقلاو
 همادختساو «ةيبرغلا ةراضحلا مّيقل لماكلا هسيدقت نم اقالطنا كلذ لك لعف دق وهو
 يفانت ءانخيرات ىلع ةرئاج هماكحأ لعج ام ءاهيلع تماق يتلا اهسسأل قلطملا

 يف هلوصأو عادبإلا نيناوقل اهفاشكتسا يف قحلا نع دعتبتو ءاهمومع يف باوصلا
 كتفلاو مارجإلاو لتقلاب اءولم ءاجف هناويد ىلع ماكحألا ةروص تسكعناو ءانتمأ
 هخيرات ىلع دقحلاب اعبشم ملسملا ئراقلا لعجيل سينودأ هدصق ام اذهو «لوفسلاو

 . همّيق نم سأيلابو

 2390 ترس 10 و هقول ممم ا 2
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 ىهتنم ىف ةديدج قئاقح ىسري باتكلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةيادبلا يف

 يسري ال هنإف عطقلابو ءاهمولعو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا خيراتل ةبسنلاب ةيمهألا

 ءاح ءاهريغو ةينايريسلاو ةيتيركسنسلاو ةيسرافلاو ةينانويلا نم ةيبرعلا ىلإ مولعلا

 تاساردلا زكرم :توريب «ىلوأ ةعبط «هرّوطتو هتأشن :يبرعلا يملعلا ركفلا ءابيلص جروج ()
 م1994 «دنملبلا ةعماج «ةيمالسإلا ةيحيسملا
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 ةعقرلا ىلإ اهتقبس دق تناك يتلا ىرخألا تاراضحلاب ةراضحلا هذه كاكتحال ةجيتن

 ةيقاب تناك ةينيلهلا ةراضحلا َّنأب لوقت يتلا ةيرظنلا ةيناثلاب ىنعو .اهسفن ةيفارغجلا
 يه تناك يتلاو ةيراضح بويج لكشب مالسإلا اهيلع ىتأ يتلا قطانملا يف ةرمتسم

 هذه ىلع لثميو «ةيمالسإلا ةراضحلاو ةينيلهلا ةراضحلا نيب لصولا ةقلح اهرودب

 . روباسيدنج ةنيدمو ناّرح ةنيدم : امه نيتنثا نيتنيدم ركذب بويجلا

 يفكي ال كاكتحالا درجم نأ ىأرو نيتيرظنلا نيتاه ابيلص جروج روتكدلا دقن مث

 مل ام ىرخأ ىلإ ةغل نم اهلقن ىلإ الو ةبوعصلا ةياغ يف ةيملع لامعأ جاتنإل هدحو
 مهف اهتاذ دح يف بلطتت لقنلا ةيلمع نأ كلذ «يركفلا لماكتلا اذه كانه نكي

 نيوكت كانه نكي مل ام رداصملا هذه مهف ىلإ راصُي الو ءًاقيقد امهف ةلوقنملا رداصملا
 رداصملا مهف نم ةذخآلا ةراضحلا ءانبأ نكمت ةيملعلا ةردقملا نم ىوتسمو نيعم يملع

 ءًايناث ةمجرتلل اهئاقتناو «الوأ ةيملعلا اهتميق ةفرعم لجأل ةيناثلا ةراضحلا يف ةدراولا

 ثيح كاكتحالا ةيرظن ىودج دكأو .ًائلاث ةديدجلا ةيملعلا ةئيبلا راطإ يف اهلاخدإو
 ملاعلا تاراضحو لودب مئاد كاكتحا ىلع ثلاثلا ملاعلاب ةامسملا لودلا عيمج ىرن

 يتلا ةزفقلا لثمك ةيعون ةزفق ىلإ يدؤت كاكتحالا اذهل ةجيتن ىرن ال اننكلو «لوألا

 «ةيملع ةيبرت ىلإ جاتحت ةزفقلا هذه لثم نأل كلذو «ىلوألا ةيسابعلا ةبقحلا لالخ تمت

 .خلإ . . .ةيداصتقا تاءارغإو عفاودو «ةيملع زكارمو

 ىّصقتن نأ انيلع ناكل ةيرظنلا هذهب انملس ول اننأ ىلإ راشأو بويجلا ةيرظن دقن مث
 ةراضحلا نم اهتطساوب مولعلا هذه لاقتنا ةيفيك نم قّقحتنل ةيراضحلا بويجلا هذه راثآ

 ريشي نأ نكمي ادحأ دجن ال كلذ نع لاؤسلا دنعو . ةيبرعلا ةراضحلا ىلإ ًالثم ةينيلهلا
 ىتح انل تظفح ةقحاللا رداصملا نأ ىرن الو «بويجلا هذه نم اناتأ دحاو رثأ ىلإ

 لاقتنا ةيضق تركذ بويجلا ةيرظن نأ ابيلص روتكدلا نيب مث . عونلا اذه نم رثأ ركذ
 ددصلا اذه يف لقن دقو ءاهتحص ىلع ليلدك ةيبرعلا ةراضحلا ىلإ ةينانويلا ةفسلفلا
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 كلذ نع 'ءابطألا تاقبط يف ءابثألا نويع* ةعبيصأ يبأ نبا باتك يف يبارافلا ةياور

 ةقيقح لوح يخيرات عجرمك اهب دتعن ال انلعجي ةياورلا كلت يف قيقدتلا ْنكل «لاقتنالا

 . ةيروطسأ ةياور اهنأل ؛ ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم ةيفسلفلا مولعلا لقن
 نيتيرظنلا دْنف نأ دعب ةيبرعلا مولعلا ةأشن ليلعت ىلإ ابيلص روتكدلا لقتنا مث

 ىلإ يعادلا نأ ربتعاو «بويجلاو كاكتحالا اتيرظن :امهو ءامهتأشن يف نيتقباسلا

 تايلمع لاومألا هوجو بلطتت ثيح ."لاومألا ناويد" ةمجرت وه مولعلا ةأشن

 ةحاسملا ملع ىلإ جاتحي كلذو «تاراقعلا حسم ةداعإ ىلإ انايحأ اهيف جاتحي ةيباسح

 ةيرمقلا ةنسلل ةرياغملا ةيسمشلا ةنسلا بسح جارخلا عفد تيقوتو «طيسب لكشب ولو
 رثك اذإ ةصاخب تاعوفدملا طيسقت ةداعإو «ةطيسب ةيكلف دعاوق ىلإ كلذ جاتحي امو

 ربجلا ' يف باتك ةباتك ىلإ اقحال يمزراوخلا ىسوم نب دمحمب كلذ ىدأ دقو «ةئرولا

 نكي مل يذلا ربجلا ملع قلخ ىلإ ىّدأ يذلاو «تايلمعلا كلت ليهستل " ةلباقملاو

 اذه يف ابيلص روتكدلا دمتعا دقو «يمزراوخلا هدروأ يذلا لكشلاب نوينانويلا هفرعي

 . تسرهفلا يف ميدنلا نبا اهدروأ ةياور ىلع ليلعتلا

 ةأشن ءارو ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامتجا لماوع كانه نأ ابيلص روتكدلا ىأر نذإ

 ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا يف مولعلا هذه ترثأ امك «ةيبرعلا مولعلا

 . كلذ دعب يبرعلا عمتجملل

 كلفلا ملع روطت * ناونع ابيلص ليمج روتكدلا باتك نم يناثلا لصفلا لمح
 ىلإ يمالسإلا كلفلا ملع ةأشن لصفلا اذه يف ابيلص روتكدلا داعأ دقو « " يبرعلا

 يلع نب دنس لاثمأ نم نومأملا اورصاع ءاملع اهب ماق يتلا ةديدجلا قلخلا ةيلمع

 ةيكلفلا تايطعملا يف رظنلا ةداعإب اوأدب دق اوناك ءروصنم نب ىيحيو يمزراوخلا

 «ةتباثلا بكاوكلا ةكرحو «ضرألا طيحم نم ةجردلا لوط سايق لثمك ةينانويلا
 تاهاجتالا ترطيس دقو «خلإ . . .راهنلا لدعم كلف نع جوربلا كلف ليم رادقمو
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 مثيهلا نبا فنصف يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ يمالسإلا كلفلا ملع يف ةيدقنلا

 ةرتفلا هذه يفو «" سوميلطب ىلع كوكشلا ' هاّمس أباتك 4٠ 01١( يلاوح ىفوتملا)
 كاردتسالا' هامس رخآاباتك - ةيوهلا لوهجم لاز ام - رخآ يسلدنأ يكلف بتك تاذلاب

 انيس نبا ذيملت (م ٠١7١ يلاوح) يناجزوجلا ديبع وبأ بتك كلذك « " سوميلطب ىلع
 اهبكترا يتلا ءاطخألا ىلع هيف دري نأ لواح ثيح « "كالفألا بيكرت ' هامس اباتك

 لاطبإ باتك ' هامس اباتك (م١٠١1 يلاوح ىفوتملا) ينوريبلا فلأ كلذك «سوميلطب
 لك ىّدأ دقو . بكاوكلا ضورعل سوميلطب ةئيه ىلع هيف ٌدري " ناهربلا داريإب ناتهبلا

 ىلإ ؛ينانويلا كلفلا دعاوقب رظنلا ةداعإ ةيلمعو «كلفلا ملع دعاوقب مامتهالا اذه

 لالهلا ةيؤر لئاسمب متها يذلا تاقيملا ملع ةأشنو ةئيهلا ملعو موجنلا ملع نيب زييمتلا

 . ةفلتخملا نكامألا يف ةلبقلا هاجتا باسحو ةالصلا تاقوأ زييمتو

 دقو « " يبرعلا كلفلا ملع يف ةلاصألا ملاعم " ناونع ثلاثلا لصفلا لمح دقو

 عفدت ةيملع تايطعم قلخ وه اهنم دوصقملا َنأب ةلاصألا ةملك ىنعم ابيلص روتكدلا نيب
 ديدجلاب تأي مل يبرعلا كلفلا ملع ْنأ ابيلص روتكدلا حضو دقو «مامألا ىلإ ملعلا

 داعأ هنأ امك «كلذ ىلإ نيرخآلا دشري نأو أطخلا نع فشكي نأ عاطتسا لب ءطقف

 . ىلوألا ةجردلاب أطخلا يشاحت ةيساسألا اهتياغ ةديدج ةيملع بيلاسأ ةغايص

 لاجملا يف قئاقح لا ضعب دروأف يبرعلا كلفلا ملع يف ةلاصألا ملاعم لّصف دقو

 ملع نيب ةرم لوأل اوزّيم نيذلا مه نيملسملا نأ نيب مث «يرظنلا لاجملا يفو يدصرلا

 ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنمو ,يمالسإلا عرشلا همذ يذلا ميجنتلا ملعو يضايرلا كلفلا

 نود نم طقف كلفلا ملعب ىنعت ةئيهلا بتك ىمست ةيبرع بتك رهظت تأدب يرجهلا
 مسالا وهو ءاذه " ةئيهلا " ظفل ْنأ انه ركذلاب ريدجلاو . مومذملا ميجنتلا ملعل ضرعتلا

 . ةينانويلا يف لباقم هل نكي مل «هريغ نود كلفلا ملعب صتخا يذلا
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 زيكرتلا ةداعإ اهنم «يبرعلا كلفلا ملع ةلاصأل ىرخأ ملاعم ابيلص روتكدلا زربأو

 ةغايص ةداعإ اهنمو ءاهيف ينانويلا كلفلا ملع لهاست يتلا ةيملعلا سسألا ىلع

 هجاتنإ ةدبز تلصو يذلا ملعلاو «يرفخلا نيدلا سمش هلعف امك ملعلل ةغلك تايضايرلا

 يفو «ةيضايرلا تايرظنلا ةماقإ يف مهرودب هنم اوديفتسيل نييبوروألا ةضهنلا ءاملع ىلإ
 ةيعيبطلا رهاوظلا نيب طبرلا ةداعإ يف صاخ لكشب اوديفتسيلو «ةيكلفلا تباوثلا قيقحت

 . ةثيدحلا مولعلا لعفت امك رهاوظلا هذه رّسفت نأ ضرتفي يتلا ةيملعلا سسألاو

 روتكدلا ركذو « " يبرعلا يملعلا ركفلا ةيلاحرم " ناونع عبارلا لصفلا لمح دقو

 , ماعلا يبرعلا ركفلا خيرات ميسقت يف ةداع مدختست يتلا ةعئاشلا ةيلاحرملا ابيلص جروج

 ةرتفلا : يلاتلا لكشلا ىلع اهصيخلت نكميو «يبرعلا يملعلا ركفلا خيرات صخألابو

 مهمولع برعلا هيف ذخأ رصع كلذ يلي ءركذي ملع اهيف نكي مل مالسإلا ىلع ةقباسلا

 ناكو «ةمجرتلا رصعب رصعلا كلذ يمسف «ةمجرتلا قيرط نع ةميدقلا بوعشلا نع
 يبرعلا يركفلا عادبإلا رصع ءاج هدعب .نييداليملا عساتلاو نماثلا نينرقلا دودح يف

 دقو .رشع يداحلا نرقلا رخاوأ ىتح عساتلا نرقلا رخاوأ نم ةداع هدادتما ددحيو

 ركفلا يحاون عيمج لمش طاطحنا رصع هدعب يتأيل يبهذلا رصعلاب ريخألا اذه ىمسي

 . رشع يناثلا نرقلل ةيلاتلا روصعلاب هدادتما ددحو فورعملا يبرعلا

 ركفلا جاتنإ نم يبرعلا ركفلا خيراتل لسلستلا اذه نأ ىلإ ابيلص روتكدلا راشأ دقو

 اهنكل «يرشبلا خيراتلل روحمك ةيبوروألا ةيزكرملا دمتعي يذلا يبوزوألا يقارشتسالا

 برعلا نم يبرعلا ركفلا ثارت يف نيلماعلا مظعم اهب ذخأو ةعئاشلا ةيجهنملا تحبصأ

 تاراضحلا برعلا هب مدخ يذلا ميظعلا رودلا ىلع ليلدلا ةماقإب اورخافتو «مهسفنأ

 . ينانويلا ثارتلا ىلع مهظافح لالخ نم ىرخألا

 رصع نكي مل ةمجرتلا رصع نأ ىلإ راشأو ةقباسلا ةلحرملا ابيلص روتكدلا دقن مث
 قلخ ىلإ ىدأ عادبإو دقنو صيحمتو مضه رصع ناك لب ءاطقف ةينانويلا نع لقن
 .امهريغو تاثلثملاو ربجلا يلقح لثم ةديدج لوقح
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 يف ءاج امنإ كلفلا ملع ىلإ ةبسنلاب يبهذلا مولعلا رصع ْنأ ابيلص روتكدلا نيبو

 رشع سداسلا نرقلا يف هجوأ غلبو « " طاطحنالا رصع ' هيلع نوقلطي يذلا رصعلا

 ىلإ وعدي وهو «يبرعلا كلفلا ملع نع هباتك ةمدقم يف كلذ لّصف دقو «يداليملا

 .ةقبسملا ماكحألا نم صوصنلا ريرحت لجأ نم طقف سيلو «ةعئاشلا ةّيجهنملا ضفر

 ىلع ملكتيل لاجملا صنلا ءاطعإو اهيلع ةقبسملا ماكحألا نم انناهذأ ريرحت لجأ نم لب

 . هسفنبو هسفن

 ىلع يلازغلا ةروث ةجيتن تأي مل ابيلص روتكدلا يأر يف وهف طاطحنالا رصع اّمَأ

 ءاج لب «كلذ ضحدت مولعلا تالاجم نم دهاوشلا ْنأل ءروهشم وه امك ةفسالفلا

 ىلع اكيرمأ فاشتكا دعب ابوروأ اهتققح يتلا ةيداصتقالا ةوقلل ةجيتن حجرألا ىلع
 بهذلا نم ةننطملا نانطألا ابوروأ ثروأ يذلا فاشتكالا كلذ ذنمف «سوبمولوك يدي

 دراوملا هذه ىلإ رقتفي يمالسإلا ملاعلاو «ديدجلا ملاعلا نم اهيلإ تدرو يتلا ةضفلاو

 مل ءابوروأ عم قابس ةلاح يف هنأك يمالسإلا ملاعلاو نيح لا كلذ ذنمف . ءيش دعب ًائيش

 سيل .ةنس دعب ةنسو «موي دعب اموي عستت نينثالا نيب ةوجفلاو «نآلا ىتح اهب قحلي
 . نيتراضحلا نيب قبس ةراسخ كانه ناك لب « طاطحنا رصع كانه

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلا نأ ابيلص جروج روتكدلا ىري :ةصالخلا
 تظفح ىتلا ندملا وأ ةمجرتلا تسيلو ةيبرعلا مولعلا ةأشن ءارو تناك ةيسايسلاو

 لمحت تناك ةيبرعلا مولعلا نأ اضيأ ىريو .روباسيدنج وأ ناّرحك ينيلهلا ثارتلا

 «هريغو يدنهلاو ينانويلا قباسلا ثارتلا مضه ىلإ ةفاضإلاب عادبإلاو ةلاصألا عباط

 ةهجو معدت ةيليصفت ةلدأ مدق لب «لاجملا اذه يف ًايرظن ابيلص روتكدلا مالك نكي ملو

 ابيلص روتكدلا دقنيو .هصاصتخا لاجم وه يذلا يبرعلا كلفلا ملع لالخ نم هرظن

 رصعلا ْنأ ىريو «طاطحناو راهدزاو ةأشن روصع ىلإ يبرعلا ركفلل عئاشلا ميسقتلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 «طاطحنالا رصع هيلع نوقلطي يذلا رصعلا وه يبرعلا كلفلا ملع ىلإ ةبسنلاب يبهذلا

 ماع لكشب يبزعلا ركفلا خيرات ةساردل ةديدج ةيجهنم ىلإ - ةياهنلا يف - وعدي وهو

 سيلو اهتاذ مولعلا رّوطت ةسارد ىلع موقت ؛صاخ لكشب يبرعلا يملعلا ركفلاو
 «برعلا نيسرادلا نيب تعاش ىتلاو نوقرشتسملا اهعضو يتلا ةقبسملا ماكحألا ىلع

 ةيمالسإلا ةيبرعلا مولعلل يقيقحلا راسملا نيبت ىلإ ةديدجلا

 . يمالسإلا يبرعلا ركفلل ةديدج ةيلاحرم ءاسرإو
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 (ةرصاعم ةءارق : نآرقلاو باتكلا) ناونع تحت ًاباتك رورحش دمحم وتكدلا فلأ

. 

 «نورق ةدعل يمالسإلا ركفلا ىلع رطيس يذلا دومجلا ةلكشم لح دارأ هنأ هيف معز

 : ةدع رومأ ةساردلا هذه ةباتك ىلإ ىناعد يذلاو

 هتاباتكل - قباسلا ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ليكو - ورتللب تربور ةيكزت : لو“

 دمحم : مه «باتك ةثالثب هيف داشأ حيرصت يف ةيكزتلا هذه تءاج دقو «هرظن تاهجوو

 . ةيروس نم رورحش دمحمو «رئازجلا نم نوكرأ دمحمو ء«رصم نم يوامشعلا ديعس

 ضعب يف لالضلاو فارحنالا روص نم -ذومنب ملسملا ؛ راقلا ديوزت : يناغلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراآو ىؤر

 تدرو يتلا ءاطخألا لك ىلع درأ نأ عيطتسأ ال يننأ ىلإ ةيادبلا ذنم هبنأ نأ دوأو

 ةرثكلو .ءةهج نم ةحفص )8١19( غلبي يذلا همجح ةماخضل كلذو «باتكلا يف

 طاقنلا ضعب ىلع درأس ينكلو «ةيناث ةهج نم بتاكلا اهنع ثدحت يتلا تاعوضوملا

 . اهيلع درلل ماقملا عسّتي يتلاو ءاهريغ نم ةروطخ رثكأ اهارأ يتلا

 هباتك ءانب ماقأ يذلا هجهنم هباتك ةيادب يف رورحش دمحم روتكدلا ضرعتسا
 دوجو مدع دامتعاو «ظافلألا يناعم ديدحت يف يوغللا جهنملا دامتعا وهو «هيلع

 يتسارد نم تسسحأ دقو «يسرافلا يلع يبأ ةيرظن ىلإ ادنتسم «ةغللا يف فدارتلا
 ىلإ هوقبس ةلزتعملا ْنأ ةقيقحلا نكلو « جهنملا اذهل نيفشتكملا لوأ هنأ نظي هنأ باتكلل

 همْوق ناَسلب الإ ٍلوُسَر نم اَنلَسْرأ امَو » : ىلاعتو هناحبس هلوق ىلع نيدمتعم جهنملا اذه
 .[؛ :ميهاربإ] 4 ُميكَحلا ُريرَعْلا َرْهَو ُءاَشَي نم يدْهَيَو ُءاَشَي نم ُهللا لضيق ْمُهَل َنْيبيِ
 ىنعملاب ةملكلا ىنعم مهرصح اهزربأ «ةددعتم تالالض يف جهنملا اذه مهعقوأف

 رظنلا يف ةّئسلا لهأ جهنم ىلع ادمتعم مهيلع ةيميت نبا در دقو ءهدحو يوغللا
 «خلإ . . .رفكلا «ةالصلا «ناميإلا : لثم ظافلألا ضعب ْنأ نيبف ,ظافلألا هذه ىلإ

 ادّدحم ًاحلطصم تحبصأف «رخآ ىنعم اهاطعأو يوغللا اهانعم نم عرشلا اهلقن

 هلوقل قيدصتلا ةغل ينعي ناميإلا ظفل ًالثمف ءًالماك ًاحيضوت ةّنسلاو نآرقلا هحّضو
 ءانل قّدصمب تنأ امو : ىنعمب «[77 :فسوي] 4 اَنل نمْؤُمب تنأ اًمَو 9 : ىلاعتو هناحبس

 ءاضقلاو رخآلا مويلاو لسرلاو بتكلاو ةكئالملاو هللاب ناميإلا عرشلا يف ينعي هنكل
 ثيداحألاو ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا هتافصبو هللاب ناميإلا ينعيو ءردقلاو

 دقو «ناميإلا ىّمسم يف تلخد ىتلا ناكرألا ةيقبل ةبسنلاب لق كلذكو «ةفيرشلا
 «نانجلاب قيدصتو «ناسللاب لوق ناميإلا :اولاقف ناميإلا فيرعت انئاملع ضعب لمجأ

 . ناكرألاب لمعو



 ١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 فالخلا ةجيتن ةّنسلا لهأ دنعو ةلزتعملا دنع ناميإلا نيب ةيسيئر قورف تجتن دقو

 ناميإلا ىّمسم يف لمعلا ةّنسلا لهأ لاخدإ : اهزربأ «ناميإلا ةملك عم لماعتلا جهنم يف

 . احالطصاو ةغل ناميإلا نيب ام ناتشف «هل ةلزتعملا لاخدإ مدع لباقلابو

 تحبصأ عرشلا يف ةالصلا نكل «ءاعدلاو ةلصلا ينعت ةغللا يف ةالصلا كلذكو

 ,ةحتافلا ةءارقو ءدوجسلاو «عوكرلاو «مايقلا :اهنم لامعأ ىلع لدي احلطصم
 «ندبلا ةراهط :اهنم طورش لامعألا كلت قبسي نأ بجيو «خلإ . . .حيبستلاو

 كلذ قفاري نأ بجيو «خلإ . . .تقولا لوخدو «ناكملا ةراهطو «بايثلا ةراهطو

 ام ناتشف «خلإ . . .للذتلاو «ميظعتلاو «نانئمطالاو «عوشخلا :اهنم ةيبلق لامعأ

 . احالطصاو ةغل ةالصلا نيب

 ةيعرشلا تاحلطصملا عم لماعتلا يف ةّنسلا لهأ جهنم حيضوتلا اذه دعب نآلاو

 : ةيلاتلا رومألا ىلإ ريشنو رورحش روتكدلا ةشقانم ىلإ دوعن «ةلزتعملا جهنم عم هفالتخاو

 تاحلطصملا نيب زيبمتلا مدع يف ةلزتعملا أطخ رورحش دمحم روتكدلا رّرك - ١

 «يبنلاو «نآرقلاو «باتكلا :لثم روتكدلا اهل ضّرعت يتلا ظافلألاف .ظافلألاو

 ئرقتسن نأ ىلإ جاتحت اظافلأ دعت مل ؟ خلإ . . . يناثملا عبسلاو «باتكلا مأو ءلوسرلاو
 كلذل «عرشلا رداصم ىف اهانعم ئرقتسن نأ انيلع لب «مجاعملا يف يوغللا اهانعم

 نم رورحش روتكدلا اهطبنتسي نأ لواح يتلا يناعملاو تازييمتلاو تاقورفلا لك َنِإف
 ىلع اهانب يتلا جئاتنلا لكو «هتحت لئاط ال رمأ وه امنإ ءاهدحو ةّيمجعملا ظافلألا يناعم

 . .يناثملا عبسلاو تاهباشتملا تايآلا وه نآرقلا ْنأو «نآرقلاو باتكلا نيب قيرفتلا

 ىلعو «ظافلألا هذه نومضم دّدح يذلا وه عرشلا ْنأل .ةحيحص ريغ جئاتن «خلإ

 ددحو اهمسر يتلا ةصاخلا هتاحلطصم باب نم هَجبلي نأ نيدلا مهفي نأ ديري نم لك

 نيدو ملعو بهذم لك قح نم يهو ةيعيبط ةوطخلا هذه لثم نأ يريدقت يفو ءاهانعم

 . هل الخدم نوكت يتلا ةصاخلا هتاحلطصم دّدحي نأ



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 قايس الو ةغللا اهب حمست ال يناعم ظافلألا ضعب رورحش روتكدلا لّمح -١؟

 ةميرك تايآ ثالث يف تدرو يتلا باتكلا مأ ةرابع هريسفت كلذ ةلثمأ نمو «صنلا

 دودحلا يهو ةلاسرلا كلت نومضم ديدحت كلذ ىلإ فاضأو «55 دمحم ةلاسرب

 'باتكلا مأ" ةملك انرّسف ولو «ةماعو ةصاخ تاميلعتو تادابعلاو قالخألاو

 كلت اهيف تدرو يتلا تايآلا انأرقتسا ولو « " باتكلا لصأ' ينعت اهاندجول اّيمجعم
 : نيينعم لمتحت اهنأ اندجول ةرابعلا

 ُكَِلَع لّرنأ يذلا َوُه) : : ىلاعتو هناحبس هلوقل كلذو : تامكحملا تايآلا : لوألا

 نوع عر مهبول يف نيد ام ٌتاَهباَُم ُرَحَأَو باتكلا مأ نُه َتاَمكْحُم تاَآ هم باكل

 َنمآ نووي ملعلا يف َنوُحِاَلاَو ُّل الإ يأمل امو هليوأتءَعباَو فاء هم َباََ ام

 مولع بتك تلصف دقو .[7 : نارمع لآ] 4 بالا اوُْوَأ الإ ُركَذَي اَمَواَنبَر ددع ْنَم ّلك هب

 . هباشتملا هضيقن فيرعتو مكحملا فيرعت نآرقلا

 تبي ُءاَضَي اَم هللا وُحْمت ا : ىلاعتو هناحبس هلوقل كلذو : ظوفحملا حوّللا : يناغلا

 اَنْيَدَل باتكلا مَآ يف ُهَنِإَو ) : ىلاعتو هناحبس هلوقلو «[* :دعرلا] 4 باّتكلا م ةدنعَو

 1 . [؛ :فرخزلا ] 4 ٌميكَح ٌيلَعل

 يناعم "باتكلا مأ" ظفلل رورحش روتكدلا ليمحت حضتي نيلاحلا الك يفو

 ددح هنأ هفاستعا يف ديزي امو «ءصنلا قايس الو يوغللا ليلحتلا اهلمتحي ال

 تايآلا نوكت نأ نكمي هنكل «تادابعلاو قالخألاو دودحلاب تامكحملا تايآلا

 هلوقك .خلإ . . .راثلاو ةئحجلا تايآ ضعب وأ «ىلاعت هللا تافص يف تامكحملا

 : ىلاعتو هناحبس هلوقكو «ء[١ : صالخإلا] 4 ٌدَحَأ ُهَللا َوُه لق : ىلاعتو هناحبس

 ْمُهْسَي ال ٠ : ةّنجلا نع ىلاعتو هناحبس هلوقكو .«[" :صالخإلا ]4 ُدلوُي ْملَو دلي ْمل
 . خلإ . . . [؛8 :رجحلا] 4 ٌبَصن اَهيف



 || بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 ربتعا دق وهف «ظافلألا ضعبل يوغللا ريسفتلا يف رورحش روتكدلا فستعا

 ضفقانتلا ةجيتن - هللا ادع ام - ءايشألا كاله نوناقب هرارقإ ' هللا ناحبس ' لئاقلا لوق

 ناحبس“ ملسملا لوق ربتعت 7 يتلا تاريسفتلا لكب أزهتسا دق وهو اّيلخاد هيوحت يذلا

 تناكو «لامك ةفص لكب ىلاعت هفصوو «بيعو صقن لك نع هللا هيزنت ىنعمب ' هللا

 ريضي يذلا ام يردأ الو ءاّيبسن اموهفم لمحت بويعلاو صئاقنلا نأ كلذ يف هتّجح
 ىرخأ ةيضق كانه نكلو !؟يبسن وأ قلطم بيع لك نع هللا ملسملا هزني امدنع ىنعملا

 نم فلأتت ' هللا ناحبس ' ةرابع نأ يه ىنعملا لاجم يف روتكدلا فاستعا ىلإ ةفاضإلاب

 اهتغيص نأ حضاولاو «هللا تاذ ىلإ ءيش ةفاضإ ينعت يتلاو «هيلإ فاضمو فاضم

 هيزنتلا ةفاضإ وهو ءريسفتلا ءاملع هب لاق يذلا ىنعملاب الإ اهريسفتب حمست ال ةّيوحنلا

 .رورحش روتكدلا هيلإ بهذ يذلا ىنعملاب ةّيوحنلا اهتغيص حمست الو هللا تاذل

 دّيقمو نيبمك ةئسلل هضفر ةريثك نايحأ يف هماكحأو هجاتنتسا أطخ ىف داز اممو

 86 لوسرلا قيبطت هرابتعا لب ءبسحف اذه سيل «ميركلا نآرقلا تايآل لّصفمو
 ىوتسملاب طبترملا صاخلا همهف وهو «ءيش يف انل مزلملا ريغ هداهتجا وه مالسولل

 تائفلا نم ريثك عم يقتلي اذه يف وهو «يبسن مهف وهو ؛ةيبرعلا ةريزجلل يفرعملا
 نم ريثك عم ىقتليو «جراودخلاو ةلزتعملاك اميدق ةفرشملا ةنسلا تداع يتلا ةفرحنملا

 نيسحك :ابناج اهحرط ىلإ تعدو ًاثيدح ةّنسلا نأش نم تنّوه يتلا تايصخشلا
 . خلإ . . . دمح جاح مساقلا وبأ دمحمو «نيمأ دمحأ

 ىلإ ةوعدلاو ةفّرشملا ةّئسلا نأش نم نيوهتلا يف لاوقألا هذه نأب كش نم سيلو

 نم ةميركلا تايآلا تارشع يف ىلاعت هللا رمأ عم الماك ًاضقانت ضقانتت : تاون همس

 بناج ىلإ راشأ دقو «ىلاعتو هناحبس هتعاط بناج ىلإ كَ لوسرلا ةعاطب ميركلا نآرقلا
 نم :اهيف لءاست يتلاو « ' ةلاسرلا ' باتك ةيادب يف - هللا همحر - يعفاشلا كلذ نم

 ىلإ انهّجو يذلا وه نآرقلا ْنأب باجأف ؟كَك لوسرلا ةعاط موزل ىلع لدتسن نأ انل نيأ
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 اهنمو نكي لوسرلا ةعاطب ترمأ ىتلا تايآلاب دهشتساو «كلذ انيلع بجوأو «كلذ

 اًمو» :اهنمو :ءاسنلا] هللا عاطأ ْدَقَف لوُسَرلا عطُي نمط : ىلاعتو هناحبس هلوق

 َنيِنمْؤُملا لْوَق ناك امنإ 9 :اهنمو «[7: رشحلا ] 4 اوه ُهّنَع ْمكاَهناَمَوهوُذَحَف لوُسَرلا ُمكانآ
 .خلإ .. .[ها :رونلا ] 4 اَنْعَطَأَو اَنِْمَس ب اوُلوُقَي نأ ْمُهْنَْب َمكَحَيِل هلوُسَرَو هللا ىلإ اوُمُد اَذإ

 جرخي بتاكلا لعج يذلا وه هعم ةئسلاب ذخألا نود هدحو نآرقلا ىلإ رظنلا نإ

 ثعبلاو ةمايقلاك : ةينآرقلا يناعملا ضعب وأ ةميركلا تايآلا ضعبل ةبيرغ ريسافتب انيلع

 عبّسلل هريسفت وه دحاو لاثمب كلذل لثمأسو «خلإ . . . يناثملا عبّسلاو ةعاسلاو روصلاو

 يف مامزلا فرط :ةانثملا) :لاقف ةغللا سبياقم يف اهلصأ نع ءاج ام دروأ يتلا يناثملا

 ءاهحتاوف نذإ يهو روسلا فارطأ اذإ يناثملاف «هفارطأ نم ءيشلا ىنثي امنإو «(شاشخلا

 حتاوفلا يه يناثملا عبسلا نذإف ءروسلل حتاوف عبس يه يناثملا عبسلا ْنأ ىلإ لّصوتف
 . مح -17 ءمسط -75 ءهط-6 .سي-4 .«صعيهك -7 «صملا ١- «ءملأ ١- :ةيلاتلا

 ١١ نم فلأتت اهدجوف ةقباسلا عبسلا تايآلا اهنمضتت يتلا فرحألا ىلإ رظن مث

 ةقباسلا حتاوفلا يف درت ملو ىرخأ روس ةيادب يف تدرو يتلا فرحألا ذخأو ءافرح
 : يه «ةثالث اهنأ دجوف

 ةعبرأ ريصتف ةقباسلا فرحألا عم اهعمجمن .نونلا -" ءءارلا 5١- «فاقلا ١-

 . ناثم عبس اضيأ يهو (727) تحبصأ اهنأ ىلإ راشأو ءافرح رشع

 نيبو افرح رشع دحأ تغلب حتاوفلا روسلا فرحأ نأ وهو هيلإ لّصوت ام نيب طبرو
 ملاعلا يف ةفورعم ةيناسنإ ةغل يأل ىندألا دحلا نأ نم تايناسللاو تايوغللا ءاملع لوق

 مهافت يأل تاوصألا نم مزاللا ىندألا دحلا وه اذه نأ ربتعاو ءاتوص رشع دحأ وه
 . لبقتسملا يف ىرخألا بكاوكلا يف دجوت نأ نكمي تاقولخم يأ نيبو اننيب

 نع ةئسلا يف درو ام رنلو « يناثملا عبسلل هريسفت يف رورحش روتكدلا هدروأ ام اذه
 .القعو اعرشو ةغل باوصلا نع هداعتبا ىدم ىرنل «يناثملا عبّسلا ريسفت
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 ىلعملا نب ديعس يبأ نع هدنسم يف - هللا همحر - لبنح نبا دمحأ مامإلا لاق

 «تيلص ىتح هبجأ ملف لكَ هللا لوسر يناعدف يلصأ تنك : لاق - هنع هللا يضر -

 تنك ينإ هللا لوسر اي :تلق .لاق . "؟ينيتأت نأ كعنم ام" :لاقف هتيتأف :لاق

 اَذِإ لوُسَرللَو هلل اوُبيِجَتْسا اوُنَمآ َنيذلا هيأ ن> : ىلاعت هللا لقي ملأ" «لاق .نيلصأ

 لبق نآرقلا نم وأ نآرقلا يف ةروس مظعأ كّتملعأل " : لاق مث . ' 4 ْمُكيِيْحُي امل ُمُكاَعَد

 هللا لوسر اي : تلق جرخي نأ دارأ اًملف يديب ذخأف : ل "دجسملا نم جرخت نأ

 4 َنيملاَعلا ٌبَر هلل ُدْمَحلا معن" :لاق .نآرقلا يف رف ةروس مظعأ كّتملعأل تلق كنإ

 رّسفت تاياورلا ضعب تدرو دقو .2" هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبّسلا يه

 ال !؟ريسفت نم يناثملا عبّسلل كك لوسرلا ريسفت دعب لهو «طقف يناثملا عبّسلاب ةحتافلا

 . رخآ ريسفت ىلإ علطني نأ لَك لوسرلا ريسفت عمسي نأ دعب ملسمل زوجي هنأ نظأ

 نم بوصأ يناثملا عبشٌسلل ةّئسلا ريسفت نأ ىلإ قبس ام ىلإ ةفاضإلاب هّرنأ نأ بحأو
 .ينث لصألا كرتو ةانثم ةملك راتخا هنأل ؛رورحش روتكدلا دنع درو امث ةّيوغل ةيحان

 دحاو لصأ ءايلاو نونلاو ءاثلا" : يلي ام ينث لصألا نع ةغللا سبياقم يف ءاج دقو

 اذه نأ ةقيقحلاو . "نينيابتم وأ نييلاوتم نيئيش هلعج وأ «نيترم ءيشلا ريركت وهو
 تايآ عبس ةحتافلا ْنأل ؛ىنعملا لصأ وهو ةحتافلا ىلع ًاقابطنا رثكأ يوغللا فيرعتلا
 ىرخأ ةملك راتخاو رورحش روتكدلا هب ذخأي مل كلذل «ةالص لك يف ىنئتو رّركتت

 اهيلإ لّصوتي نأ ديري يتلا ةجيتنلا غوصيلو «هتسارد يف ًالصأ اهلعجيل ' ةانثملا" ىه

 . ةيناسنإلا تاغللا يف تاوصألا لصأ عم روسلا حتاوف يف فرحألا ةقباطم يهو

 لكل لباق ةّئسلاب هطبر نود ميركلا نآرقلا مهف ْنأ ىلإ ةباحصلا رايخ هبتنا دقو
 نآرقلاب جراوخلا ججاحي نأل ساّبع نبا بلاط يبأ نب يلع هّجو كلذل «تاريسفتلا

 ىلع حيحص هدانسإ : طوؤانرألا بيعش لاق )١17885(« مقر «دمحأ مامإلا دنسم «دمحأ مامإلا )١(

 ظ . يراخبلا طرش
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 نآرقلاب مهججاحت ال : هل لاقف جراوخلا ةشقانمل هلسرأ امدنع ًاعم ةفرشملا ةّنسلاو ميركلا

 . ةئسلاب مهججاح ءهجوأ لاّمح نآرقلا ْنِإف هدحو

 يعطقلا صنلل نيملسملا مهف يف ةرغث حتف ىلع رورحش دمحم روتكدلا صرح
 نوزكري نيذلا باتكلا نم ددع عم يقتلي اذه يف وهو «ةلالدلا يعطقلا توبثلا

 «نيمأ دمحأ نيسحو ءرهاض لداع :لاثمأ نم تقولا اذه يف ةرغثلا هذه حتف ىلع

 نم ًاضعب لوانت بتاك لكو «خلإ . . .يوامشعلا ديعس دمحمو ء«ديز وبأ رصنو

 تايآ لوانت نيمأ دمحأو «ىلاعت هللا تافص تايآ لوانت ديز وبأ رصنف ءتايآلا هذه

 لوانت رهاض لداعو «ةأرملاو باجحلا تايآ لوانت يوامشعلا ديعس دمحمو .دودحلا

 انيابم اديدج ًامهف همهف ةرورضو ماع.لكشب ةلالّدلا يعطقلا توبثلا يعطقلا صنلا
 ةيعطقلا تايآلا هذهل انمهف رّوطن نأ ىلإ اعد مهنم دحاو لكو «ةقباسلا ماهفألا لكل

 دنعو ةباحصلاو لوسرلا مهف دنع فقوتلا مدع ىلإ اوعدو «ةلالدلا ةيعطقلا توبثلا

 بجي لب «ماع ةئامعبرأو فلأ رادم ىلع رمتسا يذلا مهفلا اذه «نيملسملا ءاملع مهف

 لك دشحو «ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا رصعلا تايطعم ءوض ىلع اهمهفن نأ

 نأ دوأ رورحش دمحم روتكدلا ججح ضرعتسأ نأ لبق نكلو «ةصاخلا هججح مهنم

 ةيوعلأ هلعجو «نيدلا خسم ىلإ يهتنت نت يتلا ةوعدلا هذه يف قاّيَسنآلا ةروطخ ىلإ هبنأ

 نوكي نأب ةقباسلا نايدألا هيلإ تهتنا ام ىلإ اننيد ذئنيح يهتنيو ءءاوهألا باحصأ ديب

 . مهرادحنال اعباتو رشبلا تافارحنا لكل ًارربم

 ةلالدلا ةيعطقلا توبثلا ةيعطقلا صوصنلا لك رورحش دمحم روتكدلا لوانت

 ظ . . جاوزلاو قالطلا تايآو ثاريملا تايآو ابرلا تايآو دودحلا تايآ لوانت وهف «ًبيرقت

 زق ان ًنيقج ايف ايست ةقباسلا تايآلا لكل هلوانت نم ىهتنا هنأ مهملا «خلإ

 عاونأ لحأو ةفعاضملا فاعضأ ابر مّرح ابرلل ةبسنلاب وهف «ًاقباس تحرط يتلا ماهفألا
 لكل عرشلا اهددح يتلا ةبصنألاب بعالتلا حابأ ثاريملا تايآل ةبسنلابو .ىرخألا ابرلا
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 .دالوألا تاوذ لمارألا نم هحابأ تاجوزلا ددعتل ةبسنلابو «ةرسألا دارفأ نم درف

 .خلإ . . .اهزوشن ةجلاعم لحارم ضعب ىغلأ دقف زشانلا ةجوزلا ةجلاعمل ةبسنلابو

 روطت ةهبش ىلإ ةلالدلا يعطقلا توبثلا يعطقلا صنلا لوانت نم لك دنتسا دقو

 ءايشألاو تاودألاو ملعلا يف رارمتساب رّوطتملا ديدجلا كانهف «يرشبلا طيحملا

 رّوطتلل قفارم ماكحألاب رّوطت كانه نوكي نأ بجي يلاتلابو «خلإ . . .لئاسولاو

 نايك يف ةتباث ءايشأ كانه ْنأ لوقلا كلذب نولئاقلا كئلوأ يسن نكلو ءانب طيحملا

 امدنع مالسإلا ْنأو ءاهيلإ اوراشأ يتلا ةريغتملاو ةروطتملا ءايشألا بناج ىلإ ناسنإلا

 فاجلااب اهطبر .خلإ . . .ةأرملاو قالطلاو جاوزلاو ثاريملاو دودحلا تايآ عضو

 «ةرسألا كانهو «ىثنألاو ركذلا نيب بذاجتلا كانهف «يناسنإلا نايكلا نم تباثلا

 ىلإ ةتباث رومأ يهو ؛خلإ . . .ماقتنالا ةوهشو ءءاسنلا ةوهشو «لاملا ةوهش كانهو

 قالطلاو جاوزلا تاعيرشت تناكف ءاهب ةطبترم ةتباث دودح نم دب الف «ةعاسلا مايق
 . لتقلاو ىنزلاو ةقرسلا دودحو ةرسألا ماكحأو ثاريملاو

 لّوحتملاو تباثلا ىعار هنأ وه ريبخلا ميلعلا هللا نيد مالسإلا نأ ىلع ليلد ربكأ نإ و

 نايك يف ةتباثلا بناوجلل ةتباثلا عئارشلا لزنأف «ةيرشبلا ةايحلاو يناسنإلا نايكلا يف

 اناطعأ الثم مالسإلاف «ناسنإلا ةايح يف ةلّؤحتملا رومألل ةماع ًارطأ ىطعأو «ناسنإلا

 بجوأو عيبلا لحأو ابرلا مّرحف ؛ةيداصتقالا ةايحلا لاجم يف ةدودحم ةماع اناكونأ

 ةنّيعم داومب الو ةنّيعم ةّيعارز قرطب الو ةنّيعم ةعارزب انمزلي ملو ثاريملا ضرفو ةاكزلا

 . ناكملاو نامزلا فورظل كلذ كرت اغإ «خلإ . . .ةنّيعم ةعانصب الو ةنّيعم ةراجتب الو

 ةنلا نعو هتاذ نع ىلاعت هللا انثدحف «ةددعتم ةّيبيغ رومأ نع نآرقلا انثّذح دقلو

 ملاع نيناوق ْنأ حضاولا نمو «خلإ . . .نوكلا قلخو ناسنإلا قلتو ةكئالملاو رانلاو

 ةفسالفلا هيف عقو يذلا لالضلا مظعم ّنِإو «ةداهشلا ملاع ىلع لاحب قبطنت ال بيغلا

 ىلع ةداهشلا نيناوق بحسو ةداهشلا ملاع ىلع بيغلا ملاع سايق نم ءاج ةلزتعملاو
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 مالك هسايق اذه ةلثمأ نمو ءأطخلا اذه يف رورحش روتكدلا عقو دقو «بيغلا ملاع

 نم هل دب ال ظوفحملا حوللا يف دوجوملا نآرقلا نأ لّيخت كلذل ءرشبلا مالك ىلع هللا

 راهشإ ةليل يهو ءردقلا ةليل هك دمحم ىلع هلازنإ لبق ةيبرع ةيناسل ةغيص ىلإ لاقتنالا

 . هرظن يف ميركلا نآرقلا

 ظوفحملا حوللا يف ادوجوم ناك يذلاو هب هللا ملكت يذلا ميركلا نآرقلا اذه نكلو

 ضوخن نأ عيطتسن ال يلاتلابو هللا تاذ لهجبن اننأل اهب هللا ملكت يتلا ةيفيكلا فرعن ال

 . يلقع وأ يعرش دنس الب نوكتس اهنأل تاليصفتلا هذه يف

 نيملسملا ْنأ عم ءردقلاو ءاضقلا مهف يف ةيربجلا ىلع ًاريثك رورحش روتكدلا ندند

 لكاوتلاو ةيبلسلا هنأ ىلع لاوحألا نم لاحب ردقلاو ءاضقلا اومهفي مل لئاوألا

 ذخألاو «ثادحألا وحن ةيباجيإلا هنأ ىلع ردقلاو ءاضقلا اومهف لب «ةدارإلا بلسو

 الماع ةروصلا كلتب ردقلاو ءاضقلا مهف ناك كلذك «هللا ىلع لكوتلا ّمثو «بابسألاب

 ءانبلاو لعفلا ىلإ اهعفد يفو «خيراتلا رادم ىلع ةملسملا ةيصخشلا ءانب يف ايباجيإ

 تافاقث نم ردقلاو ءاضقلل نيملسملا مهف لخد يذلا نَحَّدلا لجو «نوكلا رامعإو

 لاغشنالاو ريبدتلا طاقسإ ىلإ اعدو «ةيبلسلا خّسر يذلا فّوصتلا اهزربأ «ةيجراخ

 . قلاخلل قلخلا كرتو تاذلاب

 ءاجو « ثيدحلا رصعلا يف ردقلاو ءاضقلل ئطاخلا مهفلا اذه نوملسملا زواجت دقو

 : نيلماع ةجيتن كلذ

 يف هانثرو يذلا ردقلاو ءاضقلا مهف يف روصقلا هجوأ نيح اصلا مظعم زاربإ : لوألا

 .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا هيلع نوكي نأ بجي امل ةحيحصلا ةروصلا زاربإو «ةرخأتملا روصعلا

 ءاضقلل ئطاخلا مهفلا جاور يف اببس تناك يتلا فّوصتلا ةجوم راسحنا : يناغلا
 .ردقلاو
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 يف تسيل ردقلاو ءاضقلا لوح رورحش روتكدلا ةندند ْنأ ىرأ ينإف ؟كلذل

 . رضاحلا ائتقو ىف ةرهاظلا هذه نوملسملا زواجت نأ دعب اهلحم

 ةميركلا تايآلا نم ريثك ريسفت يف هدحو هلقع ىلع رورحش دمحم روتكدلا دمتعا

 نود هدحو لقعلا ىلع دمتعا نم لكل يعيبط رمأ وهو «ريسفتلا نم بئاجعب ءاجف
 نم روثأملا ىلع دامتعالا نودو ءاهريسفتو تايآلا مهف يف لقنلاو لقعلا نيب ةجوازملا

 : نيتيآب انتلوقم ىلع لثغ نأ عيطتسنو «لاوقألا

 دقف «[14 :رطاف] 4 ٌريَن ايف الح الإ ةَمأ ْنَم نإَو ط : ىلاعتو هناحبس هلوق : ىلوألا
 مالسلا هيلع - حون لبق رشبلا ىلإ ةكئالم لسري ناك هللا ْنأ رّرقو «كالملاب ريذنلا رّسف

 حون ُمْوَق ْتَبَذك »> : ىلاعتو هناحبس هلوق ْنأ معزو ءرشبلا ىلإ لوسر لّوأ هربتعا يذلا -
 :رمقلا] 4(رّذتلاب ُدوُمَ ْتَبّذَك ل : ىلاعتو هناحبس هلوقو 2[. :ءارعشلا] 4 َنيِلَسْرُملا

 مهنوملكي رشبلا ىلإ اولسرأ نيذلا ةكئالملابو مهّيبنب تبذك ماوقألا كلت نأ ينعي 4[
 نأ نيب هناحبس هللا ْنأ وهو ريسافتلا مظعم هتركذ يذلا ريسفتلا ضفرو «مهنوعديو
 عمجلاب لسرلا ةملك تءاج كلذل .هلسر عيمج بيذكت ينعي دحاو لوسر بيذكت

 . ىنعملا اذه ىلإ ريشتل درفملاب سيلو

 اهرّسف [ه+ :صصقلا ] 4 ُهَهْجَو الإ كلاَه ءْيَش لك !» : ىلاعتو هناحبس هلوق : ةيناغلا

 نوكلا اذه ْنِإف كلذل ءاهعم اهضقانت لمحت ةداملا ْنأو «هتاضقانت لمحي نوكلا اذه نأ

 هريسفت وه اذهو .«ىرخأ ةدام ىلإ هلّؤحيس هكاله نكلو «كلهيسو لدبتيسو رمدتيس

 اذه لّوحت دنع نادجوتسو نيتدوجوم ريغ رانلاو ةّنجلا ْنأ ربتعي وهو «ةمايقلا مويل

 دوجو ترّرق يتلا ةفيرشلا ثيداحألا ضفري اذه يف وهو «ىرخأ ةدام ىلإ نوكلا

 هريسفت ضحدت يتلا ثيداحألاو تايآلا تارشع درسأ نأ ديرأ الو «رانلاو ةئجلا

 قفوي نأ نكمي فيك :هدمتعا يذلا يوغللا هقطنمب هلأسأ نأ ديرأ يّنكل «ةقباسلا ةيآلل
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 تاقولخملا ءانف ةطاسب لكب ينعي يذلا وهو ةقباسلا ةميركلا ةيآلل يوغللا لولدملا نيب

 ؟ةداملل كالهلا نذإ وه نيأف ؟ىرخأ ةدام ىلإ اهلّوحت نيبو ءاهكالهو ىرخألا

 ليوأتلا :اهنم «ةلوبقم ةدع ماسقأ ىلع يوتحيو «نآرقلا مولع ثحابم دحأ ليوأتلا

 دحأ نم اورذح انءاملع نكلو ءريسفتلا ىنعمب ليوأتلا :اهنمو «ءيشلا قيقحت ىنعمب

 حوجرم ىنعم ىلإ حجارلا ىنعملا نع ةلوؤملا ةيآلا ظافلأ فرص ىلع موقت يتلا هماسقأ
 ةمدخ يف هل ةفرحنملا قّرفلا مادختسا ةجيتن كلذ مهريذحت ءاج دقو «ةغللا هب حمست ال

 هدد دمحم اهمسر يتلا هلاعمو نيدلا قئاقح عايض ىلإ ىذأ هنألو ءاهتالالضو اهئاوهأ

 اعد لب .ءبسحف اذه سيل هب ذخأ دقل معن ؟ليوأتلا اذهب رورحش روتكدلا ذخأ لهف

 . اهنم دحاول ضرعأس نكل تاليوأتلا كلت لكل ضرعأ نلو «هل نْنَقو

 عفْسلاَو 712 رْشَع ٍلاَيلَو <17 ٍرْجَفلاَو 9 :رجفلا ةروس يف ىلاعتو هناحبس لاق

 ٠ : يلي امب ةقباسلا تايآلا رورحش روتكدلا رّسف ,[؟ - ١ :رجفلا] 4ِرئَولاَو

 ٍرْشَع ٍلاَيلَو 472 ٍرْجفلاَو ط :لاق ثيح لئاه ينوك راجفناب أدب لوألا قلخلاف'
 ِرْشَع ِلاَيَلَو 9 «لوألا ينوكلا راجفنالا وه رجفلا ْنِإ ثيح ؛4ِرْتَولاَو عفَشلاَو <22
 هلوقب اهعبتأ اذل ءءوضلل ةفاّقش تحبصأ ىتح رّوطتلل لحارم رشعب ترم ةداملا نأ هانعم

 هيفو نيجورديهلا وهو دوجولا اذه يف نّوكت رصنع لوأ نإ ثيح «4ِرْثَولاَو عفشلاَو
 َتاَوَمَسلا َقلَخ يذلا َوُهَو ف : هلوق يف اذه دكأ دقو .رادملا يف رتولاو ةأونلا يف عفشلا

 .ءاملا دلوم وه نيجورديهلاو «[0 :دوه] 4ِءاَمْلا ىَلَع ُهْشْرَع َناَكَو مايأ ةتس يف ضزألاَو
 قلَح يذلا هلل دْمَحلا ) : لاق اذل راصبإلل ًالباق دوجولا حبصأ رشعلا لحارملا هذه دعب يأ

 نيالا ماعنألا ] 4 َنوُلدْعَي م ْمهَبَرب اوُرْفك َنيذلا مث روُنلاَو تاَملظلا َلَعَجَو َضْرَألاَو تاومسلا

 رجفلا رّسف امدنع ليوأتلا تاهاتم يف دعتبا دق رورحش روتكدلا نأب كش نم سيل

 رّسفو ءرشعلا ةداملا رّوطت لحارمب رشعلا يلايللا رّسفو «لوألا ينوكلا راجفنالاب

 . ١١ 60ص «ةرصاعم ةءارق :نآرقلاو باتكلا «رورحش ذمحم .د(١)



 بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد ,لوألا بابلا

 .ليوأتلا اذه لثمب حمست ال ةروسلا تايطعم نأل ؛نيجورديهلا زاغب رتولاو عفشلا

 نآرقلا تايآ عّوطي نأ ةعدب بحاص لكل ةصرفلا انيطعأل هليوأت ىلع هانررقأ ولو

 .هأوهو هعدب بسح

 هتالالضو رورحش روتكدلا تازواجت ضعبل عيرسلا ضرعلا اذه دعب :نآلاو

 ركفلا يف دومجلا ةلكشمل ًالح سيل باتكلا َّنِإ لوقن نأ الإ عيطتسن ال «هتافارحناو
 نيدلاو يمالسإلا ركفلا تاقلطنمو سسأو ناكرأ نم ريثكل مده وه لب «يمالسإلا

 .ىمالسإلا



 ِدوَقَتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

: ٍ 1 
+ 
2: 

20 ّ 
2*3 22-1 22-014 

2011116 
++ 11110 

20 
01000 

1111111 1 [1 1 11 : : 
201011 

22221 4 2+2 

111710 
20100 
42 

 0211 ذل
22 

2121010111 :21 
77111111 222 

:4 202 2 
00 

+: 
 2ظ121 1 22121111“

212111111 
 00 ا ا

04 
+7 
22*10 42214222 2 000 : 

 2ظ1 7
10 

211111 

2*2 0 
 2 1 701 خو طجم ؛

4 2224 06 
_-- 

 ت1

+2954 
 7 ظ16 1200

 «ةيمالسإلاو ةيكيرمألا نيتَمألا ةاي يف امهم ٠٠١١/4/١١ ثداح لكش

 يذلاو « "ربراه لريب" ريمدت ثداح دعب اكيرمأ لخاد عقي ريبك ثدح يناث وهن

 ةّمألل ةبسنلابو «ءافلحلا بناج ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا اكيرمأ لوخد يف بّبست

 'ييمالسإ نيدلبل اكيرمأ لالتحا 7٠١١/9/١١ ثداح عبتتسا دقف «ةيمالسإلا

 ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيسايس ةددعتم عيراشم حرطو «قارعلاو ناتسناغفأ :امه «نيّمهم
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 نأ نكمي كلذل « ' ريبكلا طسوألا قرشلا " عورشمك «يمالسإلا ملاعلا مومعب قلعتت

 . اديفمو اّمهم أرمأ ثيدحلا اذه لوانتت يتلا بتكلاو ءارآلا ضارعتسا ربتعن

 ةرادإ لوح ةقلقم ةلئسأ : 9/١١ لوح تاهبش " ناونع لمحي باتك دص دقو

 ىلإ بتاكلا ضّرعت دقو «(نيفيرغ يار ديفاد) فيلأت نم 9/1١١" ثادحأو شوب

 ةيمسرلا ةياورلا ناك هنأ ركذف .«باتكلا اذهل هفيلأت تعدتسا يتلا فورظلا

 زكرم ةمجرت 4/١١« و شوب ةرادإ لوح ةقلقم ةلئسأ 4/١١« لوح تاهبش «نيفيرغ يار ديفاد (8:)

 .م8١٠٠ ءمولعلل ةيبرعلا رادلا :توريب «ىلوأ ةعبط «ةمجرتلاو بيرعتلا



 !١ بتكلا ضعبل ميوقتو ةسارد :لوألا بابلا

 ثّدحتت تناك يتلا ءارآلا نأ ربتعي ناكو “7٠07 عيبر ىلإ اهب املسم ناكو ثادحألل
 ةرماؤملا ةيرظن نمض لخدت ربمتبس ١١ ثادحأ يف نييكيرمألا نيلوؤسملا طّروت نع

 ةينورتكلإلا عقاوملا ضعب ىلإ هل ةليمز ةيعماج ةذاتسأ هتهّبن نأ ىلإ «يئاردزالا اهانعمب
 هداقو «باوصلا نم ابناج اهيف دجوف اهيلع علطاف «ةيمسرلا ةياورلل ضّرعتت يتلا
 تضّرعت يتلا ثاحبألاو بتكلا بتاكلا ركذ دقو «ىرخأ تاسارد ىلإ ثحبلا اذه

 هبتك ' ثودحلاب 4/١١ تامجهل حمس له" ناونعب لاقم :اهنم «ةيمسرلا ةياورلل

 لجأ نم مدلا : ملحلا برح" لاديف روغ باتكو ءنوسموت لوب ىعدُي لقتسُم ثحاب
 فيك :ةيرحلا ىلع برحلا" دمحأ زيفان باتكو « ' ينيشت -شوب بالقناو طفنلا
 بولسألا نيبو ليصفتلا نيب حوارتت اهنأ دجوو « " ؟4 ١١/ يف اكيرمأ تمجوه اذاملو

 ؛ديقعتلا نع دعتبيو «حوضولا نيب عمجي باتك ىلإ جاتحي رمألا نأ دجوو ءدّقعم
 ربتعي ءاذإ . هنم ةحورطملا ءارألا ضرعو هصيخلت ددصب نحن يذلا باتكلا اذه ناكف

 «نيرخآ ىلإ اهيف لضفلا دوعي باتكلا اذه يف ةحورطملا رظنلا تاهجو ْنأ بتاكلا

 اهيلع ءاوضألا ءاقلإو قئاقحلا نيب عمجلا ىلع رصتقي باتكلا اذه يف هرود نأ ربتعيو

 .اهريسفتو

 «نيتقاخو نيأزج ىلع باتكلا يوتحي اهل انضّرعت يتلا ةمّدقملا ىلإ ةفاضإلاب
 : ةيمسرلا ةياورلا ّدض تمّدق نيهاربلا نم ةيساسأ عاونأ ةسمخ كانه نأ بتاكلا ىريو

 ثّدحتو «ةيمسرلا ةياورلا يف قيدصتلل ةلباقلا ريغ رومألاو تاضقانتلاب قلعتي ١-
 . باتكلا نم لوألا ءزجلا يف كلذ نع

 ةريثم ةلئسأ اهنأب اهفصوو «ىرخألا ةعبرألا نيهاربلا نع يناثلا ءزجلا يف ثّدحتو
 : يلاتلا وحنلا ىلع تءاجو «.قلقلل

 ١ - لوح ةقبسم تامولعم نييكيرمألا نيلوؤسملا ىدل ناك له 94/١١؟

 ؟9 ١١/ لبق تاقيقحتلا نويكيرمألا نولوؤسملا قاعأ له -



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ؟١١/94 ثودحب حامسلل مهتعفد بابسأ نييكيرمألا نيلوؤسملا ىدل ناك له - 5

 ؟١١/94 دعب تاقيقحتلاو تالاقتعالا نويكيرمألا نولوؤسملا قاعأ له -4

 نييكيرمألا نيلوؤسملا ؤطاوت رابتعا نكمي له : لاؤس لكشب ىلوألا ةمتاخلا تءاجو

 ةجاحلا ' : ناونع تحت باتكلل ةيناثلا ةمتاخلا تءاجو ؟4 ١١/ تامجهل لثمألا ريسفتلا

 .نيتمتاخلاو باتكلا يأزج ىلع اعيرس ًارورم ّرغ نأ لواحنل نآلاو « ' لماش قيقحتل

 ١75 و ١١ نيتلحرلا ةيضق لوألا ءزجلا نم لوألا لصفلا يف بتاكلا ضرعتسا

 بتاكلا حضوأ . " ؟حجنت نأ نيفطاخلا تامهمل نكمأ فيك" :لاقف امهنع لءاستو

 دنع ١١ ةلحرلا تناك 4/١١ ةحيبص تفطتخا يتلا ىلوألا ةرئاطلا نأ لصفلا اذه يف

 يملاعلا ةراجتلا زكرم نم يلامشلا جربلاب ةرئاطلا هذه تمطترا دقو «/: 59 ةعاسلا

 ةرئاطلا نوكت نأ ىلإ ةراشإلا نم ةقيقد 7١" دعب لصح كلذو «8: 55 ةعاسلا دنع

 ودقتنم دكؤيو «لعفلاب تفطتخا ةرئاطلا ْنأ ةفرعم نم ةقيقد 70 دعبو «تفطتخا دق

 فورظ يف ةدّدحم تاءارجإ كانه ْنأ يف نمكت ةيساسألا ةطقنلا ْنأ ةيمسرلا ةياورلا

 يف ةلتاقم تارئاط ةطساوب اهضارتعا مت دق ١١ ةلحرلا تناكل تعبتا ام اذإ هذهك

 دق نوكت نأ نكمي اهنأب ىبنت ةراشإ يأ اهيف ردصت يتلا ةظحللا ذنم قئاقد ٠١ نوضغ

 «يضرأ راطم ىلإ ةلتاقملا تارئاطلا عابتاب تاراشإلا ةرئاطلا عطت مل اذإو . تفطتخا

 . ىصقأ دحك 8:1١ وأ 8:75 يلاوح لصحيس ناك كلذو .رّمدتو فصقتس اهنإف

 بتاكلا ضرعتسا دقف ةدحتملا ةيوحجلا طوطخلل ةعباتلا ١76 ةلحرلل ةبسنلاب ام

 يف كلذ متدقو «يملاعلا ةراجتلا زكرم نم يبونجلا جربلاب اهماطترال ةيمسرلا ةياورلا
 ةلتاقملا تارئاطلا لبق نم ضرتعت مل اهنأ يهو ةقلقمو ةرّيحم ًارومأ دجوف «4: ٠

 ةرئاطلا ماطترا ىلع قئاقد عبس يضم دعبو «ةفطتخم اهنأب ملعلا دعب ةيكيرمألا

 ةرئاطلا طاقسإل ةدعتسم نوكت نأ تالتاقملا ىلع يغبني ناك «يلامشلا جربلاب ىلوألا



 ليبس ضرتعت مل تارئاطلا نم يأ ّنأ الإ .اهرماوأل نعذت مل لاح يف ةيناثلا ةفطتخملا
 يملاعلا ةراجتلا زكرم نم يبونجلا جربلاب اهماطترا ىلإ ىّدأ يذلا رمألا ١1176 ةلحرلا

 . 1:٠7 ةعاسلا يف

 جربلاب تمطترا ةرئاطلا هذه نأ ةقيقح نابسحلاب ذخألا دعب لاح ّيأ ىلع

 يتلا بابسألا نم ْأَيأ ّنإف «ىلوألا ةرئاطلا ماطترا نم ةقيقد ١7 دعب يبونجلا
 ةرئاطلا ٌصخي اميف ةيجذومنلا تاءارجإلا ذاختا مدع رّسفت اهنأب لّيختن نأ نكمي

 دعاوقلا يف نيراّيطلا ظّقيت مدع وأ ناريطلا ةكرح يمظنم لامهإ لثم - ىلوألا
 ؛- تفطتخا اهنأب ينعي نكي مل ةرئاطلل ذاشلا كولسلا نأ ضارتفا وأ ةيركسعلا

 يف هنأل ؛اهضارتعا مدع لقألا ىلع وأ ١75 ةلحرلا طاقسإ مدع رّسفي نأ نكمي ال

 نيعباتلا يقرشلا يلامشلا يبونجلا عافدلا عاطق يف نيّينقتلا لك ناك تفقولا كلذ

 ةيلاردفلا ناريطلا ةرادإ عم رشابم لاصتا يف ةيسأرلا مهتاعاّمس نوعضي 7101410 ل

 دق نوكت نأ يغبني 71011410 ْنأ ٍّيأ ١1١ ةلحرلا رابخأ عامس لجأ نم نطسوب يف

 0 دعب نوغاتتبلا باصي اذامل وه رثكأ رّيحي امو . عضولا ةروطخل امامت ةكردم تحبصأ
 ؟94 :78 ةعاسلا يف ىرخأ ةقيقد

 قئاقحلا ركذف «نيجربلا طوقسب قلعتي اميف ةيمسرلا ةياورلا بتاكلا ضرعتسا مث
 ةعاس دعب ىعادتو احابص 8: 57 ةعاسلا يف ١( ءانبلا) يلامشلا جربلا برض :ةيلاتلا

 ءانبلا) يبونجلا جربلا برض اميف . ٠١:7 ةعاسلا يف «كلت هتباصإ نم ةقيقذ 47و

 يذلا ٠ ىنبملا اَمأ . 4: 59 ةعاسلا يف يأ ةقيقد 0 5 دعب ىعادتو 4 : ٠7 ةعاسلا يف ١(

 ةعاسلا يف راهنا دقف ينابملا نم نيتلصفنم نيتعومجم دعب ىلع عقي يذلاو برضي مل
 : ةيلاتلا ةلئسألاب عئاقولا هذه يحوت . رهظلا دعب نم 5

 هنأ عم يلامشلا جربلا رايهنا نم ةقيقد 79 لبق يبونجلا جربلا راهنا اذال : الوأ
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 ؟برضي مل هنأ ىلإ ارظن ءاساسأ 7 ىنبملا راهنا اذامل : ًايناثو

 ةرارحلا نم ةيلاع ةجرد يف نكي مل قيرحلا ْنأ ىلع ءانب تالؤاست بتاكلا حرطيو

 ىنبملا رايهنا لوح تالؤاست حرطيو «نيجربلا ةدمعأ هيلع موقت يذلا ذالوفلا بيذيل

 .رايهنا اهيف ثدحي ملو ةلئاه قئارح اهيف ناك 5و 0و 5 ينابملا نأ عم /

 ةراجتلا زكرم نم نط 7٠٠١٠٠٠٠١ نزي يذلا ذالوفلا ماكر ليزأ اذامل :لءاست مث

 يف ةدرخملا راجت ىلإ عيبو هل يعرش صحف يأ ءارجإب حمسي ملو تقو عرسأب يملاعلا

 نكي مل ام ؟نودقتنملا لءاستي «ةلجعلا هذه مل ؟ايروكو نيصلا ىلإ رّدصو كرويوين
 . هيفخت ام ةموكحلا ىدل

 نم هل دب ال ىنبملاو نيمأوتلا نيجربلا رايهنا نأ ىلإ ةيمسرلا ةياورلا ودقتنم لّصوتيو
 ميعدت لجأ نم نودقتتملا كئلوأ اهدروأ ةريثك تاليصفت كانهو «مظنم يريجفت لمع

 عونو «نيجربلا قارتحا نع ردصي ناك يذلا ناخدلا عون : لثم نم «مهرظن ةهجو
 دوجوملا لزالزلا دصر زكرم نم ةدافتسالاو «ةثالثلا ينابملا رايهنا نع جتن يذلا رابغلا

 .خلإ . . هتجرد ددح يذلا ريجفتلا نم عون ثودحب دافأ يذلاو .كرويوين برق

 تباصأ يتلا ةلحرلا يهو «17/ ةلحرلا نع يناثلا لصفلا يف نيفيرغ ثدحت

 ىلع ةيدام لئالد :اهنم تاهبشو تالؤاست حرط مث ةيمسرلا ةياورلا لقنو «نوغاتنبلا

 تالؤاستلا حرطيو «خوراصب برض لب 01/ غنيوب ةطساوب برضي مل نوغاتنبلا نأ
 نوغاتنبلا فقس اوبرضي نأ ىلوألاو يبرغلا حانجلا نويباهرإلا برضي اذامل : ةيلاتلا

 ضفخنيو ةرئاط دوقي نأ ةربخلا ميدع راّيط عيطتسي لهو ؟هب نكمم ررض ربكأ اوقحليل
 تدقف دق 71 ةلحرلا نوكت نأ نكمي لهو ؟ةيبرغلا ةهجولا برضيل ضافخنالا كلذ
 موجهلا عنمي مل اذال ؟نوغاتنبلا برضت نأ لبق رادارلا ةشاش نع ةعاس فصن ةذدمل

 ةباصإ نم ةعاس فصن دعب ءاج هنأ عم ةيجذومنلا ةيلمعلا تاءارجإلا ذيفنت ةطساوب

 ؟نوغاتنبلا ءالخإ متي مل اذاملو ؟يناثلا جربلا
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 لبق نم تطقسأ يتلا ةلحرلا يهو 117 ةفسرلا ثلالا لصفلا يل نيايرخ فران

 لالخ نم ًاحضاو ناك هنأ عم تطقسأ اذامل : ًايسيئر الاؤس دروأو «ةيبرحلا تارئاطلا

 ؟5 ئاطلا مامزب كاسمإلا ىلع اوكشوأ باكرلا ْنأ ةينوفلتلا تاملاكملا

 ىلع سيئرلا فّرصت اذامل : سيئرلا كولس نع عبارلا لصفلا يف نيفيرغ ثّدحت مث
 هغلبت تناك يموقلا نمألا ةراشتسم سيار ازيلدنوك نأ نيف ف ؟هيف فّرصت يذلا وحنلا

 ءارو ندال نب ةماسأ نأب تنبت جروج جاتنتسا هيلإ تلصوأو «لوأب ال وأ تاروطتلا

 تقولا يفف : «لؤاستلل ةاعدم ناك سيئرلا كولس نأ نيفيرغ حضوو «تارئاطلا فاطتخا

 نكمي ناكو ةعاس ةّدمل ًافوشكم شوب ناك ىجالملا ىلإ سيارو ينيشت داقُي هيف ناك يذلا

 نم ةيامح نود اديرولف نم تعلقأ سيئرلا ةرئاط ْنأ ةفاضإلاب «هيلإ اولصي نأ نييباهرإلل

 ؟هيلع ًايقيقح رطخ ال هنأ فرعي ناك سيئرلا نأ كلذ ينعي لهف «ةلتاقم تارئاط ٍّيأ

 تحت سماخلا لصفلا لعجف يناثلا ءزجلا يف عسوألا قايسلا ىلإ نيفيرغ لقتنا مث

 دقل ."؟١١/94 لوح ةقبسم تامولعم نييكيرمألا نيلوؤسملا ىدل ناك له' ناونع

 مهنأو «ربمتبس ١١ نع تامولعم مهيدل نكت مل هنأ نييكيرمألا نيلوؤسملا نم ددع ىعذا

 تدجو ثيح 1110 ماعو 1194 ماع ذنم تامولعم لقن نيفيرغ نكلو .اهب اوئجوف

 تلحت# + 'اكنيجوب عورشم ' تيعد ةطخ هيق ةدعاقلل روييمك زايج ةييلقلا ةطرشلا

 رخاوأ يفو «يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلإ اهب ناريطلاو تارئاط فاطتخا نع هخسن ىدحإ

 ّنأب نييكيرمألا نيلوؤسملا ينابلاطلا ةيجراخلا ريزو ملعأ ٠٠١١ ماع نم (ويلوي) زوف
 .فالآلا لتقيسو ةدحتملا تايالولا لخاد " ريبك موجه" ل ططخي ناك ندال نب ةماسأ

 اراذنإ ريباعتلا ٌّدشأب سطسغأ /بآ رهش يف شوب رذح هنأ نيتوب يسورلا سيئرلا ركذو

 ةيمسر ةينبأ اهنيب نم «ةدحتلملا تايالولا ىلع موجهلل نوٌدعتسي اوناك ًايباهرإ 70 نأ نم

 ترذح سطسغأ /بآ ١ يف ةيرابختسا ةركذم ايناطيرب تمّدقو «نوغاتتبلا لثم ةّمهم
 . ةّدع تارئاط فطخب قلعتي ةدحتملا تايالولا يف موجهل ةدعاقلا طيطخت نم اهيف
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 نم ةلاسر ربمتبس /لوليأ 4 يف تضرتعا ةيكيرمألا تارباخملا نأ نيفيرغ لقنو

 نلو «ةميظع ارابغأ نيععسعم نيهرب لالخ" ءاهيق لوقي هتدلاول ندأل نب ةماسأ
 يموقلا نمألا ةلاكو نأ كلذك نيفيرغ لقنو . 'نمزلا نم ةرتفل ًائيش ينع يعمست
 ىطعأ ذإ 33٠١١. فيص لالخ دمحم خيش دلاخو اطع دمحم نم ةلاسر تضرتعا

 ْنأب ترذتعا ةيكيرمألا تارباخملا ّنكلو «4 ١١/ تامجه ىلع لوألل ةقفاوملا ريخألا
 ءاعدا ْنأب لصفلا ةياهن يف نيفيرغ صلخ . 4/١١ ثادحأ نع نيموي ترخأت ةمجرتلا

 بذك 4/١١ ثادحأ نع ةقبسم تامولعم مهيدل سيل هنأب نييكيرمألا نيلوؤسملا

 . هابتنالل ةريثم حبصتو «يمسرلا طّروتلا ةركف ززعتت ةجيتنلا هذه ىلع ءانبو «حيرص

 نولوؤسملا قاعأ له" :هناونع لعج يذلا سداسلا لصفلا يف نيفيرغ نيب

 نيلوؤسملا ريصقت ىلإ تراشأ لئالدلا نأ "؟١١/94 لبق تاقيقحتلا نويكيرمألا

 نيلوؤسملا نأ امك 4/١١« ثادحأ لبق ندال نب ةماسأ لتقو رسأ يف نييكيرمألا

 /زومت ٠١ يف سكنيف ةنيدم يف يآ يب فإلا ءالمع تاريذحت اولهاجت نييكيرمألا

 نم اهريغو سيلوب اينيم ةئيدم يف يآ يب فإلا ءالمع اوقاعأ مهنأ امك ١ 2.3٠١ ويلوي

 ةقاعإ دكؤت لصفلا اذه يف ىرخأ عئاقو نيفيرغ دروأو «نييباهرإلا ةعباتم نع ندملا
 . 4/١١ لبق تاقيقحتلل نييكيرمألا نيلوؤسملا

 نيلوؤسملا ىدل ناك له" :لاقف ءًاديدج الاؤس عباسلا لصفلا يف نيفيرغ حرط مث
 راشأو «باجيإلاب باجأ .'؟١١/4 ثودحب حامسلل مهتعفد بابسأ نييكيرمألا

 ىلع ٌدر امهنأ ىلع اترّوَص قارعلاو ناتسناغفأ ىلع نيبرحلا ْنأ ىلإ ددصلا اذه يف

 راشأو .لوطأ ةرتف لبق شوب ةرادإ لامعأ لودج ىلع امهنأ ةقيقحلا نكل «باهرإلا
 جاتحت تناكو «ةيجراخ رومأ لعفل ينطو عامجإل جاتحت اكيرمأ نأ ىلإ نيفيرغ
 'ربراه لريب ' لا هذه يه ربمتبس ١١ ثادحأ تناكو «ةديدج "ربراه لريب ' ىلإ

 يبرحلا ليومتلا يف ةريبك ةدايز بلطتي يخوراصلا عافدلا ْنأ نيفيرغ نيبو .ةديدجلا

 . 4/١١ تاءادتعا هتققح ام اذهو «ديدج يكيرمأ نرق لجأ نم
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 نولوؤسملا قاعأ له" :لأسف نماثلا لصفلا يف رخآ الاؤس نيفيرغ حرط مث
 لاّوسلا ىلع نيفيرغ باجأ .'؟١١/94 دعب تاقيقحتلاو تالاقتعالا نويكيرمألا

 ندال نب ةماسأ نع ثحبلا ةيرارمتسا نع فكلاب كلذ ىلع للدو «باجيإلاب قباسلا

 ةدعاسمب نابلاط نيوكت يف 151 ةيناتسكابلا ةيلخادلا تارباخملا رود ءافخإو «ةدعاقلاو

 فاّون دعاس دق ناك يمويبلا رمع ىعدي صخشل عيرسلا قالطإلا ركذو :..4

 لوأل اكيرمأ لوخد ىلع - نيفطاخلا نم ناربتعي نيذللا - راضحملا دلاخو يمزاحلا

 امهدعاسو ءاهيف اثكميل ةقش امهل مّدقو «وغييد ناس ىلإ امهلصوأو ١1444 ماع ةّرم

 . خلإ . . . يفرصم باسح حتف ىلع

 ثادحأ ريسفت ْنأ ىلوألا ةمتاخلا يف نيبو «نيتمتاخب هباتك نيفيرغ بتاكلا ىهنأ دقو

 ةيرظن "و «"ةءافكلا ةلق ةيرظن" «" ةفداصملا ةيرظن ' :تايرظن ثالث يف رولبتي ١

 تالامهإلاو تاريصقتلا لك ْنأب ةءافكلا ةلق ةيرظنب دوصقملاو ؛ "يمسرلا ؤطاوتلا

 ةجيتن تثدح ةيامحلاو عافدلا تالاجم فلتخم يف ربمتبس ١١ موي تثدح يتلا ءاطخألاو

 نم ءزج يه 'ةءافكلا ةلق ةيرظن ' نأ ىلإ راشأو «صاخشألاو ةزهجألا ىدل ةءافكلا ةلق

 بقعو «ةفداصم تثدح '"ةءافكلا ةلق" ثداوح لك ْنأب ينعت يتلا "ةفداصملا ةيرظن'

 ةجاذس بلطتي "ةءافكلا ةّلق ةيرظن "و ةفداصملا ةيرظن قيدصت َّنأب ةيرظنلا هذه ىلع نيفيرغ
 باب يف لخدت افّرصت (18) نيفيرغ ىصحأو . ' يمسرلا ؤطاوتلا ةيرظن ' قيدصت نم ربكأ
 : بتاكلا هيلإ راشأ امم جذامن ىلع ئراقلا عالطإل اهنم ةثالث لقنأس ' ةءافكلا ةلق'

 ةيلاع ةءافك ةلق ناريطلا ةرادإ يف ناريطلا ةكرح يمظنم نم صاخشأ ةّدع رهظأ -

 . صاخ وحن ىلع مويلا كلذ يفو «4 ١١/ تامجه يف

 لاسرإب رمألا اريخأ 212/100 و 710141) يف نولوؤسملا ىطعأ امدنع -

 نم اهلاسرإب نيتلاحلا اتلك يف اورمأ «نطنشاوو كرويوين ةيامحل ةلتاقملا تارئاطلا

 . يلاوتلا ىلع زوردنأو رياوفكام يتدعاق نم ًالدب ةديعب دعاوق
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 ىلإ ٠ ةعرس غولب ىلع ةرداق تارئاط نودوقي نيذلا نورايطلا ءالؤه -

 لمح نم ءاحضاو ناك امك «تاذلاب 4/١١ يف اونكمتي مل «ةعاسلا ىف اليم 5

 .خلإ . . . ةعاسلا يف ليم ٠١ ىلإ ٠٠١ ةعرسب الإ ناريطلا ىلع مهتارث

 ءاليلد )١5( تناكف يمسر ؤطاوت دوجو حجرن يتلا لئالدلا نيفيرغ عمج
 : لاثم لا ليبس ىلع ةثالث اهنم لقنأس

 ءاقبسم نيترضحم اتناك قارعلاو ناتسناغفأ ىلع نييرحخلا نأ ىلع لئالد -

 ّنش ءارو ببسلا نكت مل 4/١١ تامجه نأ ىنع يذلا رمألا «ةيسايسويج بابسأل

 . طقف ةعيرذلا لب نيبرحلا نيتاه

 ىلإ لوخدلاب ةدعاقلا عم تاقالع مهيدل نيذلا لاجرلل حامسلا ىلع لئالد -

 . اجراخ مهيقبت نأ اهل يغبني ناك ةمظنأ دوجو نم مغرلاب ةدحتملا تايالولا

 ةللضم تانايب رادصإب نييكيرمأ نييسايسو نييركسع ةداق مايق ىلع لئالد -

 . فاطتخالا ثادحأ ىلع اًدر هولعف ام نأشب ةئطاخو

 ةجيتنلا نأ باتكلل زجوملا ضرعلا اذه نم اهيلإ ىهتنن نأ نكمي ىتلا ةصالخلا

 ىف ثادحألا نم اريك نأ ركذلاب ريدحلا نمو «ةنباثو ةيوق دهاوشو نيهاربب اهمّشد
 4/١١ ثادحأ ىف ىمسرلا ؤطاوتلا سيلو «ىربكلا لودلا اهتعنص ثيدحلا رصعلا

 نيلعف ىلإ رصانلا دبع لامج ةيكيرمألا ةزهجألا عفد هقبس لب «لوألا ثداحلا وه

 هب تهنأ يذلاو «يثالثلا ناودعلا ىلإ ىّدأ يذلا سيوسلا ةانق ميمأت : لوألا

 ركذ امك ءاج يذلاو «ةيبرعلا دالبلا ىف يزيلجنإلاو ىسنرفلا : نيرامعتسالا اكيرمأ

 دسلا ليومتل اهضرع اكيرمأ تبحس نأ دعب " مألا ةبعل" باتك يف دنالبوك زليام
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 ركذ دقف ءاكيرمأ هتدارأ يذلا لعفلا وهو «سيوسلا ةانق ميمأت ىلإ هجوتف «يلاعلا

 ةانق ْمأ دق هنأ « ' ألا ةبعل " ةلواط يف رصانلا دبع لامج رود لّثمي يذلا دنالبوك زليام
 . رصانلا دبع لامج اهمئثأي نأ لبق سيوسلا

 لامج بحسف ١1951 ماع يناجملا حمقلاب رصم ليومت اكيرمأ فاقيإ : يناثلا

 يذلا لعفلا وهو «ليئارسإ نع رصم لصفي ناك يذلا يلودلا سيلوبلا رصانلا دبع
 نالعإ ىوتسم ىلإ ىقري اديدهت ةريخألا هتربتعاو «ليئارسإو اكيرمأ هديرت تناك
 تّدأو « 195717 (وينوي) ناريزح 0 يف ةّنسلا مايألا برحب كلذ ىلع تّدرو .«برحلا

 . ةيبرغلا ةفضلاو نالوجلاو ءانيس ليئارسإ لالتحا ىلإ برحلا كلت

 طبترملا يمسرلا قطاوتلا نم بناوج انل نيب نيفيرغ يار ديفاد نأ حضاولا نم
 يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا عفني نأ بجي حيضوتلا اذه لثمو 4/١١« ثادحأب
 نكمملا نم هنأل ءاهئادعأ حلاص يف سيلو ةّمألا حلاص يف لمعلا ةجيتن ْنأ نم دكأتلل

 اذه سيل ءاهحلاص ىلإ اهرّيجتو لامعألا ضعب ءادعألا ةزهجأ ضعب لغتست نأ

 .مهحلاص يف تسيل لاعفأ ىلإ يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا عفدت دق لب .ءبسحف

 . امهقيمعتو كاردإلاو يعولا ةحاسم ةدايز يف وه اذه لثم عقي ال نأ ديحولا نماضلاو
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 :رع م1144 ماع رداصلا "ةبورعلا عادو ' هباتك يف ةّيغاص مزاح بتاكلا هّجو

 : لوألا : نيرمأ يف دسجت ةبورعلا لطع نأ نيبو «ةبورعلا ىلإ تاداقتنا «يقاسلا راد

 ةئزجت ةرمث اهتفصب ةلودلا ىلإ اهترظن : يناثلاو «يسايسلا يفارغجلا عقاولل اهتافاجم

 ثدحتو «ةينطولاو ةيدرفلا ةئيشملا راقتحا ىلع توطنا ةبورعلا ْنأ حضوو . ةيرامعتس

 ةدحولا ءادعأ دلأ تناك يتلا ةلودلا ةطلس تززع يتلا ةيكارتشالا ةيموقلا ةمظنألا ن

 دادبتسالا أوسأ ةضئافلا اهتيوطلس يف تلمحو ءدحاو تقو يف ةثيدحلا ةلودلاو

 يف ةّيغاص ثدحتو ءدحاولا بزحلاب لثمت يذلا ثيدحلا دادبتسالا ىلإ يقرشلا

 تاجهللاو ةيّمألا :امهو « هلا مامأ نيتبقع نع " ةفاقثلاو ةغللا ميهافم " ةرقف

 يتلا ةيسفنلا " ةرقف يف بتاكلا ثدحتو .ىحصفلا باسح ىلع دعصت يتلا ةيماعلا

 .اوطلا نع نافيس ليئونامع يليئارسإلا برعتسملا ةسارد نع '"ةيموقلا اهتلبلب

 ةديفم ةفرعمب اندوزت نأ اهعسو يف يتلا ةيبرعلا ميواقتلاو تالمعلا قاروأو ةيديربلا

 .م19414١ «يقاسلا راد :توريب «ىلوأ ةعبط «ةبورعلا عادو «ةيغاص مزاح ()



 ةيجولويديألا اهتنميه نمضت نأ هب ديرت يذلاو ةلودلل يمسرلا باطخلا ٌصخ اميف

 رصم رود رومض نع ةسداسلا ةرقفلا يف ةّيغاص ثدحت مث ,مكحت يذلا عمتجملا ىلع

 ةيزكرمو ةيموق ةيضقك ةينيطسلفلا ةيضقلا رومضو ةيموقلا بازحألا رومضو يموقلا

 رثكأ تالاصفنالاو ءارصق متت تادحولا نأ ىلإ ةعباسلا ةرقفلا يف راشأ مث «برعلل

 ةيداصتقالا تاقالعلاو ةيداصتقالا ةدحولا نع ةنماثلا ةرقفلا يف ثدحن مث « ساقي ال امب

 ءاغ لكشب رصم ةيبذاج فعض ةعساتلا ةرقفلا يف نيب مث «ةيبرعلا لودلا نيب ةبعصلا

 جيلخلا لود تاقالع ديطوت نعو «صاخ لكشب نادوسلا بذج ىلع اهتردق فعضو

 ةرقفلا يف ةّيغاص رشبو ءابوروأ عم ايقيرفإ لامش تاقالع نيتمت نعو ءايسآ لود عم

 قوقح ومنو حلستلا ةضراعمو ملسلاو ةئيبلا تاكرح هيف مظاعتت ديدج ملاعب ةرشاعلا

 . خلإ . . .يقالخألا رصنعلاو ناسنإلا

 مزاح ديسلا نأ 'ةبورعلا عادو " باتك تارقفل قباسلا عيرسلا ضرعلا يف ظحلن

 عجارتو «ةهج نم هفادهأ قيقحت يف يبرعلا يموقلا ركفلا لشف رهاظم دصر ةّيغاص

 نم يبرعلا طيحملا يف ةيبلسلا هتازارفإ ةدايزو «ةيناث ةهج نم ةيبرعلا ةايحلا يف هريثأت
 يتلا هتاءاصحإو هتدام يف ينغ باتكلا َنأب ةيادبلا ذنم فارتعالا بجيو .ةثلاث ةهج

 . . .ةيماعلاو ىحصفلاو عباوطلاو ةينغألاو ةطلسلاو ةسايسلاو داصتقالا تلمش

 يبرعلا يموقلا ركفلا رثعت رهاظمل هدصر دنع هليلحت زكري مل بتاكلا نكل «خلإ
 اقلطنم نوكت نأ نسحتسي يتلا هتأشن فورظو ركفلا اذه ةينب ىلع ةيبلسلا هتازارفإو
 ضعب يف ةعيرس تاراشإ اهيلإ راشأ دق بتاكلا نأ دجن اننكل ؛ليلحتلا اذه يف

 نوركفملا هدمتعا يذلا ئطاخلا سايقلا يف ةيبلسلا راثآلاو رثعتلا نمكيو «نايحألا

 عم يقتلت ةيبرع ةّمأ دوجوب اولاقو ءايناملأ ىلع ةيبرعلا ةقطنملا اوساق امدنع نويموقلا
 نوركفملا ءالؤه يسن نكل «خيراتلاو ةغللا :امهو ءاهنيوكت يرصنع يف ةيناملألا ةّمألا

 نيدلا رثأ وهو سايقلا اذه يف قرافلا .ءيرصحلا عطاس مهزربأو برعلا نويموقلا

 يمالسإلا نيدلا رود لهاجت نأو «ةيبرعلا ةقطنملا يف ةنوكملا ةّمألا نيوكت يف يمالسإلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 نأ نكميو «رضاحلاو يضاملا يف ًالعاف ناك يسيئر رصنع لهاجت ينعي ةّمألا نيوكت يف

 يبرعلا يموقلا ركفلا تاسرامب اهيلإ تهتنا يتلا ةيبلسلا جئاتنلا لهاجتلا اذه انل رّسفي

 . اهنم ريثك ىلإ ةّيغاص مزاح راشأ ىتلاو ةقطنملا ةايح تالاجم فلتخم يف

 تاجاح ةجيتن ركفلا اذه تأي ملف يبرعلا يموقلا ركفلا ةأشن فورظ نع امأ

 دودر ةجيتن ءاج امنإو «خلإ . . . ةيخيراتلاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةقطنملا

 كلذ دكؤي امو «ةينامثعلا ةفالخلا نودوقي اوناك نيذلا كارتألا ةهجاومل ةيسايس لعف

 ثيح «يفاقثلا بناجلا باسح ىلع ةيبرعلا ةيموقلا ىواعدلا يف يسنجلا بناجلا زورب

 نم ةلحرم يأ يف اهرسخت مل ةيفاقث عقاوم ةبورعلا رسخت نأ ىلإ زوربلا كلذ ىدأ

 . قباسلا اهخيرات لحارم

 نيبو يموق ركفك ةبورعلا نيب ةّيغاص ديسلا زييمت مدع ىدأ «قبس ام ىلإ ةفاضإلاب

 ةبورعلا ْنأل ءاهنع ةلوؤسم تسيل ارازوأ ةبورعلا هليمحت ىلإ ؛ يخيرات عقاوك ةبورعلا
 لشف يذلا ْنِإو ؛ةدوجوم تلاز امو يبرعلا يموقلا ركفلا لبق تناك يخيرات عقاو

 تازارفإلا مظعم ْنِإو «يبرعلا يموقلا ركفلا وه يكرامسبلا اهانعمب ةدحولا قيقحت يف

 مل « ةّيغاص ديسلا اهضعب ىلإ راشأ يتلاو ةيضاملا ةرتفلا يف ةقطنملا تداس يتلا ةيبلسلا

 ملستسن ال نأ انيلع كلذل ؛يموقلا ركفلا تاسرامم نم تءاج امنإ «ةبورعلا نم تأت

 . يخيراتلا اهعقاوو ةقطنملا ةيوه بساني امب اهجلاعن نأ انيلع لب ةيبلسلا تازارفإلا هذهل

 راشتنا دعب يرشبلا لبقتسملل ةقرشم ةروص هباتك ةياهن يف ةّيغاص ديسلا مسر دقل
 يعن نأ انيلع ْنأ نظأو «قرشملا لبقتسملا اذه نم انتصح ىدم وه مهملا نكل «ةلوعلا

 انل دكأتي يكل ةضهنلا راطق ىلع انعضي ال يبرعلا يموقلا ركفلا تلعج يتلا بابسألا

 قيقحتل يساسأ طرش وه ةبورعلا عم حيحصلا لماعتلا نإو ءدعاو قرشم لبقتسم
 عادو " ب ةّيغاص ديسلا عم لوقن ال نأل انوعدي لاحلا عقاو نأ نظأو «ضوهنلا اذه

 . ' ةيبرعلا ةيموقلا عادو " ب لوقن لب " ةبورعلا


