


 ىلوالا ةقلحلا

 ءامعالا رصع

 لوالا نمحرلا ليغ كفيت

 نيت راقلا نيب لمافلا قيضلا لخادلا نم رلا دع زاتحا امدنع

 نم ددعو ردب هالوم كلت ةئيرحلا هترمانم يف هقفار ةبروالاو ةمقيرفالا

 لعماشل اال ترحا# بكتلا رغث يف ةرم لوال همدق عضوو نيسلخلا ءرامنا
 مل ريمتبس ) ه ١مإب هن نم يناثلا عيب ر يف كلذو يىلدنألا لحاشلا

 رارقتسالا مدعو ىضوفلا نم ةرتف زاتحت سلدنالا يف ةيبرعلا ةلودلا تناك
 داللا لالتحا يومالا ريمألل دبم امن .. ةسائرلا ىلع ءزانتلاو محلا .يف

 يف سلدنالا ةالو رخ 1 يربثلا نمحرلا دع نن نسون ىلع رامتثالاو

 . ةروبشلا ةرالا كرعم

 مهي دق فرشلا يف نينساسلا ةقحالم نم رافلا يومالا اذه ناك

 نا اهنم عيطتي قرشا يف نيبساعاا لوانتم نع ةدسب هل ةلود هاثنأ ىلع

 ىلدنالاي لاو ىلع رصنلا هل مت ام ء كلا ممن مهلع صئنب ناو مهئوانب
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 نمحرلا دبع فرع ةديدش هيعزه هشيج مزهو هلطيلط ىلا ابراه اده رفو
 طسوتلا ضمالا رحبلا ينرغ يف ةمقاولا دالبلا. كلت ىلا هتقاس رادقالا نا

 تراها ىتلا نييومالا ةموكح اهنطساوب دسيف اهب لحن يتلا هتلود ءىعني يك

 . ةيساقلا نيدساملا تابرض ماما قرشلا يف ائيدح

 ةموكح ءاشنا ىلع دعاسب نكي مل كاذنا سلدنالا يف وحلا نكلو

 محلا يف نومماطلاو دالبلا ممت نقفلاو ناكم لك يف ةئاق تاروثلاف ةمظنم
 يلدنالا عمتجلاو ةدشب روبظلا ىلا تداع دق ةيلبقلا ةيسمملاو نوريثك
 دسافلا هذه ىلع يضقي نأ نمجحرلا دبع ىلع ناكف . . لحنم خسفتم

 ةخسار هنوق ةلود ءانب عيطتسي يك ابعومجمب ةنتفلا بابسا نم صلختيو ابلك
 . كاكرالا

 اتس ىوس كاذنآ رمعلا نم غلي نكي مل نمحرلا دبع نا مغرو
 هلعج ام لاضنلاو مزملاو ءاكذلاو ةعاحشلانم ربظا دق هناف اماع نرشعو

 يبلا نيثالثاو ىنثالا ماوعالا ىضقم ءادعالا ىلع رصتنيو تابوعصلا للدي
 ياه ١م ةنس اهلا هلوصو دنم يا  ىلدنالا يف هتاح نم ابشاع

 نم يهنيال ماد لاضن يف م نمو - ه 9١/ل؟ ةنس هنأفو ىتح م 65

 و الا ةروث عمقي الو ىرخا ضوخم نال ارططم هسفن ىري ىتح ةكرمم
 ناهتافو ليق عاطتسا نا ىلا رخآ جرخم ىتح امعز يضري الو ةروث اهملت

 نم ريبك طسقب عتمتت ةئداه داللا ىري وهو محلا ينركح ىلع عبرتي
 دحب يح نا عيطتسي حبسا هناو هفلاح دق ظحلا ناب فرمف رارقتسالا

 املانتال يتلاو قشمد يف مهيسمء رقم نع ةديملا ةقطنلا كلت يف نييومالا
 . دادنب يف نييساملا ءافلخلا يدبا

 فدسورافلا سلدنالا يلاو ىلع ايئا يمقي نأ نمحرلا دبع ىلع ناك
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 و ديدج نم راسنالا عمج ىلا اذه دمسيال يك كىربفلا نمحرلا دبع نب
 نرا الق عاطتسا دق اذه ناكو . هتيراحم ىلا هب دوعي شيح ليكشن

 متاح نب ليمصلا ءيجمبو هيلا هلايلط لها نم مسق ماضنا هفوفص يوقي

 اونكو نمحرلا دبع مهلا عرسأف هيلا مامضنالاو نييرضلا نم ةعاج عم
 معي مل اديدش اراصح مهلع ضرفف اا/ا88 هريلا يف اورقتسا دق

 حلسلا دقعو كلدب نمحرلا دبع لق نامالا عم مياتلا بلط ىوس ههاجمن
 نة را دع 6 ليهملاو فدو داعو مالم5 حج ه ١م ةند رفص يف

 ىتح لي وط تقو ضي مل هنكلو نيم ركحم نيززمم ةطرق اكف
 ثيح 8/58104. هدرام ىلا رفف فسوي سأر بعادت ةرامالا هركف تداع
 م راسو لجر فلا نيرشع ءاهز عمجف هتريشعو هلها ىلظمم اهنف ناك

 همزه ناورم نب رمح نب كللا دبع اهلاو نكلو 5غ4,||[/7 ةيليبشا وحن
 نا الا ؛ ةفوقص ةداعا الواح 101800 هلاعيلط ىلا راق اهنع هدرو

 نمح رلأ دع نم يحوب م الهمؤ عه "١14 ةنس ِي هولاتغا هراصنا سمب

 رف ةطرق يف هيلا هسأر اولمحو نيخرؤلا ضمب ركذ اك هسفن لخادلا
 هيلعرضبق نمحرلا دبع لاف ليمملا امأو . دينملا مصخلا كلذ نم هسلختل
 لخاد هقنخ نم لسرأ مث ةيطرق نم فسوي رارف دب نجلا يف هجزو
 اضيا ةريبك ةوطخ هنم هسلخت ناكف هنجس نم عياسا ةمضب دعب نجسلا

 , هتلود رارقتسا ليبسو

 ماق دقف لخادلا نمحرلا دنع اببحاو ىتلا ةمابلا ةيلالا ةروثلا اما

 ةنيدلا ءابجو ريبك ءديؤي ءارضحلا ةريزحلا يف فسوي نب مساقلا اهم

 ءاليتسالا نم نارئاثلا نكمت دقو هدلاو قيدص نمنلا نب قزر خيشلا
 تعاطتسا نمحرلا دبع شويح نا الا ةيليبشا ىلعو 5600)لاه هنوذش ىلع
 . نازااتلا فافيلحلا اهنم رف اننب ةيليبشا ىلا ةرفاظ تلخذو الع راصتالا



 حاجنلا نم اهبيصن .نكي مل تاروث ةمضب اهتاذ ةيليبشا يف ترهظو
 تاكرحال اًماد ارقم اضيا هلطيلط ةنيدم تناكو . اهتقتاس بيصن نم ربك |
 هرصاحف ىربقلا ةرذع نب ماده اهف جرخ دقن . تاروثلاو ةئوانلا

 نا ىلع حلسلا اويلطف اعرذ ابلها قاض ىتح ديدش اراصح نمحرلا دبع
 مهمل صب رمأ ثمح ةيط رق ىلا نا رلا دع ممداقف نراثلا ءامعزلا اوماسي

 . كانه

 يصحيلا ثيغم نب ءالعلا ىلع يضقي نأ يومالا لخادلا ع اطتساو

 هسأر ىلرا مث هلتقو هشيج ىلع رمتنف سلدنالا يف نييساسلا ةيعاد
 اذه ناك ثيح ةكم يف روصنلا ىلا نيبساعلا رامش دوسالا للاب افوفلم
 عاترا روصنتلا ءآر ام هقدارس مامأ سآرلا ىمرف جحلا ةضيرف يدؤي
 . «رحلا هنببو يبي لمح يذلا هن دجلاو لاقو هءأرا

 تاروثلا دامحاو هئادعا ىلع ءاضقلا نم نمحرلا دع نكمت اذكه

 ملو . ©) ةليبشاو 860م هحاو )ل|عقارش هلل يف ةساحبلا تاروثو

 ينلا ليلس هنا ىعدا يذلا دحاولا دبع نب ايقش يربربلا عزنا حلفب
 للق ذا هيلا يربربلا مامضنا مغرو هتوق مغر نمحرلا دع نم رمالا عازتنإ

 كال ث ةلمح نمح را دع تدده ىلا راطخالا ريك ١ نم تناكو

 نا حابملا وبا ةيلبيشا يف رظو يبصحللا رفانلا دبع هجاب يف رو يبمحيلا ديعس هلل يف رظ )١(
 . يصحيلا يحب
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 . ايناسا لالتحال ةنريلا لابج هزايتحاو

 كاظقي نب كايلس رآث م 7/4 دب ه ؟ماإل ةئم يف هنأ كلذ ةصقو

 ٍيلاويرامنالا ىيحم ن نيسحلاو[83خ8611011ةهنواشرب يلاو يبرعلا نب
 مغرلا لعو.هملخو نمح رادع لاتق ىلع انلاو 7قخ856023 ةطسرس

 الأ نمحرلا دع دنح ىلع ىلوألا تاشوانلا يف راصتتالا اعاطتسا اهنأ نم

 اراسف ةجحنرفلاب داحنتسالا اركسف كيذلو ةلاهئاا نم نيقثاو اوكي مل اهنا

 ةمطاقم يف ثويرذإب ةنيدم يف مالاله :-- ه 141 ةنس يف نالراش ءاقل ىلا
 اهنا لاقيو ةيلاشلا تايالولا وزغو ابعم فلاحتلا هيلع اضرعو ايلافتسو
 هشويج عم ةوكي ناو ةطسق رس وا هنولشرب ىتتيدم ىدحا هئاطعإب هادعو
 . هئأوأ تح نيمضنم هل نييضاخ

 لابج اقرتخم هشويحم راسو نييبرملا نييلاولا بلاط نانراش ىلو
 .اارخ8116٠ !رافان ةمساع 201111000 هنولبنب ىلع فرشا امظ هينربلا
 ىلآ راس مث ايناسا يف نييحيسلا كلذب بضغاو اهللع ىلوتساو اهرصاح
 يف هلا ماضنالل هراظنتا هءافلح دحيم هنآ دقي فتاك ثيح ةطسقرس

 َن ذابلس نيب ةموصخ تبشنو ريثت دق ناك مضولا نكلو داللا لالتحا

 دص ىلع ممسو هرإب نيسحلا اهرثا ىلع عتتما ,ىحب نب نيسحلاو ناظقي
 لواحف ةدسوم اهءاوبا دجو ةنيدلا ماما نامنراش لصو امل لمفلاو . ةجئرفلا
 كشي حبسا يذلا نابلس ىلع ضبق نإ الأ هنم ناك اف لشف هنكل ابحت
 ءاننأ نكلو . ةيللا لايذا رجم ىتا ثيح نم داعو هعم هفلح' قدص يف

 اهدلاو صيلخت لاميطتسي اهلما يحن رفا! شما اميتو امهر اصنا اعدج ريسالا نابلس
 اماقتتا ىراصنلا سنكشبلا نم قيرف ةلخلا كلت يف اهلا مضناو رسالا نم

 ضفقتاو بيرختلاو ريمدتلا نم هنولنب مهتمصاعو مهدالب ةجنرفلا هلزنا ال
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 يا103 1251 .11.!ءاذ5 لافنور رممدنع دا راش ضشيحةرخؤم ىلع عيا
 يجنرفلا شيحلا ةرهز اهنف تاق لتقاا اهدونج يف اولمعاف «1) هنريلا لاج

 هله دس ابمف تملظنت يتلا ةروبشلا ةدوشنالا لطب دالور مهسأر لغو

 ادهمو . فقولا ذاقنا نائراش عيطتسي نأ لق نومجابلا بحستأو . ةيقوما
 ددهم ناك يذلا ريطتساا رْدلا اذه نم ةيرعلا سلدنالا تسلخت قكشلا

 . برملا تفلاح فورلقلا نأ الول ةثشانلا ةيومالا ةلودلا ىلع ءاضقلا

 سلختي مل هنكلو يجراحلا يمن رفلا رطحلا "92 نم شيرق رقص صلخت
 دعب اهشاع يتلا تاونس رشلا لاوط حفاكي لظ دقف . ةيلخادلا نيفلا نم
 فلتخم يف نزبتتلاو ؟حللا يف نيمماطلا دض اينابسا لالتحا نائراش ةلواحم
 ىلقملاب فورعلا يربفلا بيبح نب نمحرلا دبع لاتق ىلا رطضاف . داللا ءاحنا
 011434108 ةطانرغ تابح يف يناسنلا ةيحدو 101081114 ريمدتتابحيف
 زيزملادبع نب يصامرلاو 01)110)(211' وروم نصح يف ةرجش نب مهارباو
 فسوب نب دقي دوسالا ياو ى1:0:113885:.1 ءارضحلا ةريزحلا يف يناتكلا

 ءالؤه ىلع راصتنالا عاطتسا دقو . . اهرواج امو هلطيلطايف يربفلا
 . سلدنالا ةراما ىلا لوصولا يف محلامآ تباخو انيمج

 مسالا نع افيرمت « اروزيش باب » يبردالا فيرعلا هيمي يذلا رملا انه مفي )١( 
 هنوليني قرع ياعم هيريلا يبرغ يف 0111(12 5 (.11'151] مدقلا ينامورلا

 . .ابنم ارتم وليك نيتالثو تسي لاوح دس ىلعو

 رقص » ةيوامم نمحرلا دبع يمن دق رومنملا رفح اا ينابعلا ةفيلملا نا لاقي - (؟)
 ةكتحلاو ءاكذلاو ةارجلاو سألا ةدش نم هن هارب تناك امل هلاجي دحا يف « شيرق
 . رومالا رسدنيف
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 كلالأ ضمب ةمجابم نع كإذ لالخ يف نمحرلأ دع مجحن ملو أده
 نال راش عم أذس دقع هنا مك « الثم ارافانك لبشثلا يف ةينارصنلا ةينابسالا

 . نمحرلا دع ةافو ىتح تمادو امين ةقادصلا هسب تدطو

 ءاسانلا نع لغشي مم نم رلأ دع لاف مدقن م لك ىلع ةوالع

 هماتها اضيأ ىمالا اذه يلوي نأ عاطتسا لب تاروثلاو نقفلاب نارمعااو
 ىمسو ةميدلا قئادحلا هب طيمت ًامخف ارصق ةطرق يبرغ لامش يف اكنأف
 ةطرق روس أشنأ هنأ م . هترامال ازكرم اهذختاو ةفاصرا ةقطنلا كالت
 عورسلا ىمأ لمع عورأ نكلو : ماوعأ ةدع هف لممعلا ماد يذلا ريكلا

 اذه يف لسلا أدب دقو . ةبطرق يف عماجلا يومالا دجسلا ءانب وه هب
 مالم6 ه٠ هس ف .« لمح رلأ دع ةرامأل ة.سنلا ا رخأتم دحسأا

 نيمتلا ماخرلاو ةمخفلا ةدمعالا هل بلحف نيتاس ٍلاوحن هتافو لبق يأ

 يب كولم هيف دازو ماده هنبا هد هلابعإ ماقف هماقا لبق فوت هنكلو

 . ماعلا دجاسم مظعأ اير لب سلدنالا دجاسم مظعأ حبصأ ىتح ةيما
 دالب يف هترسءا دحم دسي نأ رافلا يومالا اذه عاطتسا اذكه

 تعاطتساو هدعب نم هدافحأو هوانا هثراوت يلفع أكلم رس ةدسب ةئأ

 ىقرأو ىوقأ كاذنآ اهتراضحو اهتوق يف سفانت نأ كانه ةءومالا ةلودلا

 . ملاملا لود

 نأ دب ال لوالا نم رلأ دبع لامعأ نع ةحاللا هذمل اماتخو اذه

 مغرو سلدنالا يف يومالا ريمالا اذه انلب يتلا ةوقلا مغر هنأ ىلا ريشأ

 هنأف جراحلا يفو لخادلا يف هئادعأ ىلع اهزرحأ يتلا ةيلاتتلا تاراصقالا
 هقافلخ ةطخلا هذه ىلع ريسسو ةرامالا بقلب ىفتكا لب ةفالخلاب بقلتب نأ أعب م

 « رصانلاب » بقللا هتأ دبع نب دم نب نمحرلا دبع مكحلا ىلإ لصي ىتح هدعب نم
 . ىرتس م اهدحب جوأ ىلا اينابسا يف ةيرملا ةلودلاإ لصيو ةفالمللا بلت

 ذي



 : نمحرلا دبع نب ماشه دهع

 اماشه هنبا رثع دحالا هدالوأ نيب نم لخادلا نمحرلا دنع راتخا

 عضوم ناك اًإو ربكألا دلولا ماشه نكي ملو . سلدنالا <ح يف هفلخيل

 ماده دلو دقو . ةيلاملا يهاولاو اناا نم هي ىر ناك ان هسآ ةقث

 هياونت يدل هرمحع تاكو مالهال سرام١ ها#مو لاوش ع يف ةطرق يف
 ينامت يلاوح ةكئ مادو ةنس نينالث مالوم هاالا ةتدعا ف يللا

 .ماله5-ه 4 ةند يف قون ذإ طقذ تاونس

 مغرلا ىلع ماده دبع يف ىلدنالا عور رارقتسالاو نمالا داس

 باغالا ىلع كلذ عجريو هبجو يف تماق يتلا ةيلحلا تاروثاا ضعب نم
 ىلع صرح نم يومالا ريمالا اهب عتمتي ناك يتلا ةديخلا تافصلا ىلا
 لما ريدقتو دابحلا فغشو ىقتلاو ندتلا وحن ليمو ةلادما بحو ماظنلا

 عاطتساف .. ةيعرلا نوؤشب ماتهاو نيكالاو ءارقفلا ىلع فامعو ءاذلاو

 عاطتسا م هوبأ هل هكرت يذلا ريكلا ثارتلا ىلع ظفاحت نأ هلك كلذ
 ةنومالا ةرسالل ةلود سيسأتو ءانب نم لخادلا نمحرلا دبع هأدب ام عاتي نأ
 . طسوتملا ضيبالا رحلا نم ةيبرغلا ةبحلا يف

 ةرون يف ابيلع بلثتو ماشه اهبجاو يتلا تابومسلا ىلوا تناك
 دقو .٠ اهمخأ .دض اقلاحتو ةفالخلا ايقح ادا نذللا هقأادعو كاملس هبوخأ

 ماثنه ابلسرأ يتلا شويحلا نأ الإ ابف ةروثلا انلعأو ةلطيلط ىلا ارف
 ام دمب نامالا هلا دبع بلطو ينختلاو برحلا ىلا نايلس ترطضا اههتقحالا

 ةيطرق ىلا ةدوملا هل حوسو هنع افنعو كلذ لا هوخأ هباجأف هيخأب لد
 يطعاف ًاضيأ وفعلا بلط نأ نابلس كلذ دمب ثبلل ام مث . ًامركم ةززمس
 ا رانيد فلا .٠7 غليم ماشه هل مفد دقو . برنلا ىلا هتلئاع عم لحرب نأ يلع ه
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 رقم يف هنتاجاح ءانق ىلع اهب نيمتسي يك هيأ ثرأ نع هل ضيونفتك
 هيخأ ىلا مامضنالا ةظمل رخآ يف هللادبع ررق دقو اذه . ةديدحلا هتايح

 حاجنلا اهبيصن نكي مل لاشلا يف تاروثلا ضمب كلذ دعب ترجفنا
 نيسحلا نب ديعس .ابلعأ يتلا ةروثلاك ةعرسب املع ءاضقلا نم ماشه نكمتو
 نابلس نب حورطم انلعأ يتلا ةروثلاو 100137105, هشوطرطب يراصنالا
 [10121)ىهدنر ةفطنم يف ربربلا اهراثآ ىتلا ةنتفلا امأ . ةنولشرب يف ناظقي ن
 لمعتسأو . اضيأ اهدامحا نم مكه نكف دقف مالوؤع -ه !المي ةنس يف

 برخف ةوسقلا ىهتنم هللا دع نب نإبا رداقلا دع نييومالا شويج دئاق ابف

 . ةيناث ةروثلا ىلا ةدوملاب ةقطناا كلت“ يف ربربلا ركفي ال يك عاطتسا ام رمدو

 دز نع رصقي مل الاتغه إف « ةيلخادلا تاروثلا هذه مغر
 هينيع مأب ىري كاك . انرف يف ةجنرفلاو لمثلا يف ىراسنلا ءادعالا

 ةجحابم ىلع لبثلا يف ةينابسالا لودلا نومجشي اوناك ةجنرفلا نا فيك
 ةبغرب هسفن ةرارق يف رمشي ناك هنا أ ةدعاسلا, مهنودميو ةطرق ءارما
 ريسأأ مالو  ه 195 ةنس يف دعتبب هأآرا كلذدلو . وزنلاو دابحال ةحلم

 وحن يومالا شيلا هجوتي ىتح ةنلا كلت فيص ينأي نا امو لاثلا وحن
 سيجلا ددع نا نيخرؤلا ضمب ركذيو . اهدالب ايزاغآ.[.1018 ةيقيلج
 نكمت لئاقم فلا نيسبرا غلب دق ناّمع نب هللا دبع هدوقي ناك يذلا
 لوالا ودومرب ىقيلحلا كللا ىلع رصتتي نا لاتقلا نف يف همدقتو هتعاجشب

 متاننلا الخ هبطرق ىلا داع مث ابارخ داللا يف تعءو 110
 . بالسالاو

 كللأ يلع رصنتي تخم نب فسوي هدايقب رخآ شيج ناك ةنسلا سفن يف
 , هد ولو لمت تتشرو 03 هيلا برغ يف هسفن ودومرب
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 مالها ه 1ا/8 ةنس نيب ةمقاولا ةرتفلا يف ةمئار تاراصتنا تزاحو لكلا

 نب حملاو ريصن نب ىسوم تاحوتف مباتي نا دارأ اماثه نأكو

 انرف يف هينربلا لابج ءارو ابف يقتانلا نمحرلا دبعو ينالوحلا كلام
 هجوتف ثينم فرب كللا دبع بجاحلا ىلأ هتدايقب دبع أبوق أثيج لكشف
 ةنوريح ةئيدم ىلع ىلوتساف مالو  ه ١975 ةنس هينربلا ربعو لامثلا وحن
 نوصحلاو لقاملا نم ًاددع مجاهو جنرفلا ديب تناك يللا 4
 داك الو . ايناس ةقطنم ىلا كلذ دمب لصسوو

 هنبأ نا ةينوسكسلا لئاقلا ةيراحمب كاذن 1 ًالوئثم هجنرفلا كلم نالراش
 مبباما مزه هنكحل ؛ برعلا تإحه دص هقتاع ىلع عقو يذلا وه سيول

 نم هلمح اوعاطتسا ام مبعم !اوامحف ةميظع مئانغ برعلا ملغو ةركنم ةميزه
 1 يسلاو ىرسالا نم الئثاه [ددع ميعم كويحسصي أوداعو ةجئنرفلا دالب تاورث

 هاله ةنس يف لاشلا وحن ماشه اهم ماق ةوزغ رخآ تناكو

 نيةسلا نيب فينع لاتق بشنف ديدج نم ةيقيلح دالب ايف مجاه ماوه

 مهنكل هتيادب يف ةقلالخلا رصتنا يناثلا ونوفلا ديدحلا يقيلخلا كللا نيبو
 . مهيديأ تحن مقو ام لك برعلا معو اومزه نا اوئبل ام

 يف نسالا دطوي نا ماشه يناثلا يومالا ريمالا عاطتسا اذكه

 يف باحعالا ريش ال هناو . جراخلا يف داللا ءادعا ىلع رصتنيو لخادلا
 نارمعلاو ءاثبلا ىلا ةماتها أضيأ هجوم نا عاطتسا هنأ يومالا ريمالا اذه

 رمأو ىرخا دحاسم ةدع ماقأ امك هئاشنا هوأ د يدلا ةطرق دحتسم مات يمف

 . هدبع يف سلدنالا ةمصاع ترهدزاف ةريبشلا ةطرق ةرطنق ديدحتب



 : ماشه نبا ىلا دبع

 ماب هيا ةفو بقعو ةلطرق يف ةرامالا يسرك ىلع كحلا عر
 ةطرق يف دلو دق لنراكو . مالؤك ح ه 4٠ هنس رقص نماثلا ف يا

 ةتس سلدنألا ةراما ىلوت نيح رمسملا نم هل لاكف مالالء ح ها64 قس

 مه +85 ةنس يف ىفو# ذإ أماع نرشعو ةتس ةبارق هنكح مادو ًاماع نرشعو

 : هرمع نم نيسخلاو ةيناثلا رهان دقو م م

 رصتني نأ اهف مح يلا هليوطلا ةدلا هذه لالخ كلا عا اطتسأ
 ضبرلا ةروف ىرتس أك ابسأر للعو جو تماق يبلا اةدالا تاكرحلا ىلع

 ظفاحب نا نكمت م ةرفحلا هعقوم يف تبتت' يتلا ةلطيلط يف درمتلا ةكرحو
 ىلعو لاهشلا يف ةيحيسلا ةوسق دايدزا نم مغرلا ىلع هدالب دودح ىلع
 رم ناك اذاو ىلدنالا نم ةيلاثلا ءازجالا يف ةجنرفلا عالعا نم مغرلا

 دوس أغءاو متت وأ هن انش اذا سيق هدبع يف عاش دق ةللش

 ةطرق يف ةومالا ةلودلا زن ؟لم رع ةئيدلا هده دس ىلا كت لإ هلي

 لاثشنا ىلاو ةيدامم ةيناسا لودب اهتابح عيمج نم ةطاحم اهنوك ىلاو
 نري هللا دع هم هيلع اهنلعا ىتلا ةروثلا اهرامح ءانثا يكحلا

 . نمحرلا دبع
 محلا اههباح ىتلا ةيلخادلا تاروثلا نع ثيدحلا» أدن نا اندرا اذاو

 دق انك نزإلا هللا دعو نابلس هيمع ةروث تناك املوا ىر همكح لالخ
 ناقرتياتاك اهنكلو نم رلا دع نبماشه دبع يفانيأر م برغلا ىلا الحر

 ماشه ايسحا ةافو املع اذه نيضملل يناثلا فرطلا نم ربظام ىلع ةمرفلا

 ءروتي و ٠ محلا ديدملا ريمالا ىلع ةروثلا نالعاو رحللا زابتحا ىلع المع

 لا



 مدني مل كلذ نا الا ةحيرفلاب داجنتسالا نم ايرآم ىلا لوصولا لحا نم
 نم افوخ سلدنالا يف لغوتلا نع ةظل رخآ يف اولدع ةجنئرفلا نال
 الس رطضاو .:اهب محل. لبق ال تاوق ةبحاوم وأ يبرع نيك يف عوقولا
 ىدأ امت محلا شوج . دود اأهدحو ةكرعلا اضوخت نأ كلذ ءازا .هللأ دعو

 ةبطرق يف نابلس ىلع ضبقلا ىلا ىعألا ىبتاو اهراسنا عم ايهتيزه ىلا
 يلف يحلا نم وفملا بلط دقق هللادبع اما . م م6. تح ه 11م4 ةنس

 اده ةكارح تدمحف هتادنع همع ىبا ىلا هتاوخا نم نيتنثا جدزو هيلط

 . 5لا ةراما نم ةيقابلا ةدلا لاوط ةيسناب ةتنبدم يف ةنيكلا ىلا رلخو

 ينأب فورملا قوزرم نب لولب اضيا ةرتفلا كلت يف راث دقو
 فسو» نب سورمع رآث م ةطسقرس لتحاو ىلعالا رئثلا يف راث « جاجحلا

 فورلنلا نم ةدافتسالا نينثالا نملك لمأتو[إ]4:(585"11ةقشو ةنيدم ماح
 ىلع ىمنرفلا ممجملا ءارج نم كاذنا محلا ابب>اوب ناك ينلا ةبمصلا
 دنم تركحذ 15١ لاتق نود درا دق يخحنرفلا وزنلا نا الا سلدنالا

 هناطلس اذه درتساف ؟1ا ةعاط ىلا ادومي نا نارالا نايلاولا رطضاو ةبينه
 ظ . ةراثلا قطانملا ىلع

 ةنندم يف ةروثلا .:رلعا مم.0 ح هاو6 هنس يف هنأ ثدحو

 فب تادبع نب ميسا همسا ةهاجولا مظع سألا ديدش يربرب معز ةدرام
 عبس ةدم ةنيدلا يف لقتسي نا فينملا رثاثلا ذه عاطتسا دقو . سوسناو
 هتكلو . هرامحجل ددرتت تناك يلا شوبحلا در نم اهلالخ نكحمت تاونس

 هاطعاف نامالا بلطي نا هل ملصالا نم هنا ىأر هيلع ءاضقلا يف محلا ر ارصا ماما
 . ةعاطلا لا ةدرام راق داراام ملا
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 أتفي مل ىتلا ةرئاثلا ةنيدلا هذه « ىئدالا رثثلا ةمصاع ةلطيلط اما

 ةيومالا ةلودلا ىلع توروثي نييرمتسلاو نيدلولا نم مبمظعمو اهناكس
 ابهناكس نك دقف « ىلدنالا يف لخادلا رمح رلا دع ابسسأ ذنم

 6 6 ربما .يأ 34 ءوضحلا نوديري الو مهتميبطب درمتلا ىلا نوليع

 ةقَقملا ةمصاملا رب ام ىلع مهنيدم كوربتعي نولازب ال اوناك منال ةطرق

 ايناسسأ نومكح اوناك ندلا نيسرفلا طوقال ةمصاع تناك اهتفصب داللل

 ماضنالل امود نودعتسم اهناكس نأب ىرن ثاذلو . امل برملا لالتحا لق

 فارتعالا مدع ىلا نولايمو مهتتيدم يف ةروثلا ءاول مفر نم لك ىلا
 كلا ما يف طبمل ! ثدحام اذهو ةطرق يف موقي ريما يا ةطلب

 .لرلعاو ممحخ قف هننأ دسع راثلا مالمال حه املا ةنس ايف ماق دقق

 كاششاف هتراحلا فسوت نب سورمع دئاقلا اذه هيلا هحوف محلا ةعاط هملخ
 ةديبع ىلع سدف لايتغالا حالس ىلا أل مث كرام ةدع | راوثلا كلا
 ىلا اهتدامك تداع نأ ثلت مل ةنيدلا نكحاو . ةروثلا تدمحخاف هلتق نم
 ادلوم ناك هتفصب اهملع ايلاو سورمع دئاقلا نيست يلا ملا احلف ةروثلا
 ةنيدملا يف رومالا ديلاقم هيلوت دنم لمعي ذخاو . ايف ناكلا ىظمك
 الاط هنا ىأر دقو . اهروذج ىلع ءاضقلاو ةروثلا لماوءع ثاثحال
 مث ىمأب ىانلا ر ميأب « ءابحوو « اهناكس ىلع نورطمي ءامعز ةئيدلا يف دححوب

 ركف كلذل . قيقحتلا نع اهدمباو رومالا بعصا نم ابلع ةرطيسلا ناف
 يك ةنيدلا يف ةريكلا سوؤرلا نم اب صلختي ةقيرطب سورمع يلاولا
 ةحدم ردف اهف ضيرحتلا لماع ىع يضقيو ردملا ابسأر ةنيدملا دقفت

 ناكس عانتقا عاطتسا نأ دمب سو رمع ترا ةحتدمللا هذه ةمقو ةرفحلا

 هبنقفا ومع أننا مهبلثم هيومالا ةلودلا ىلع مقان هناو ممل قيدص هنأ, ةنيدلا

 اوطلتخم ال يك دنجلا ىنكسل اهنأب ججحت ةنيدلا رهاظ يف ةئيصح ةملق

 ضشيج مم ءهجلا هيلا بلطي ؟4لا ىلا لسرا مث . هنوحعزيف بعدلا

 فد



 ءادعالا ةلئاقمو لامكلا وحن ريسلل مداق شيلا نا ةنيدلا يف نالعاو هل

 نعرلا دبع هنبا ىلا هتدايقب دبع ةلطيلط ,إا اشيج الف ملا لسراو
 ةشدلا يف شيحلا حصا امف . هدبمل ايو بيرق امع حصيس يذلا
 اهميقي هني ىعدا ةميلو روذح ىلا اهراكحو ةنيدلا ءابجو سورمحع اعد
 ةملقلا يف ةميلولا لكم لطظ نمالا دقو امض . ريمالا دلنبأ فريش ىلع

 تلعا ىلا ةدح ىلع فويَصلا نم هرشع لك اودوقي نأ هدونح سورمع ما

 نم رثك ١ لثتو « لمفلا ذقنام اذهو كانه ميلتق ىلا اودمعي ناو مامطلا

 سورمح ناذا كلدب نوعدلا نم دحا رمشي نأ لق هوجولا نم ةثامعبس
 دودوحولا ناك رخآ بأي نم جورفلاو بأبي نم لوخدلا نأ نلعا دق ناك

 . رخآ بال نم اوحرخ دق اولخد نذلا نأ نونلقب

 دق تناك هرفح يف ىلتقلا سوؤر منضو ىلا نودممي دونحلا ناكو

 حبذل اهلا سورمع ىعداو كيذل اصيصخ رصقلا ةرخؤم يف ترفح
 لف اولتق دق ءابجولا مظعم ناك مالا ىلا نيوعدلا نطف الو . رقبلا

 هامل ةنس يف كلذ مقو دقو . لئالقلا الا رارتلا نم نكعمت
 610 . م ابوي حب

 ديدج نم ةروثلا ىلا تداع ةلطيلط ناف هلك كاذ نم مغرلا ىلع
 ةئنس يف يا ثداحلا نم تاونس ةمشب دمب ابحارج تمأتلا نأ دمب

 ءانع ريك دجب لو ةريك تاوقب ملا ابجاف مورزك ح هزوك

 مكصح لوق ةرغاص تيضرو دبدح يف تعضخف اًطوخد يف ةرلآ هذه

 . ىومالا ريمالا

 )١( ؛سا - [1151' .1215 |. 5ل 3115. : هبانك فلات ورب قل خيراتلا انه ركذ ٠١
 رثع تمقو ةئداحلا نا يزودووسأر ىلعو نورحخلا نوخرؤم ركذ اني . ةنابسالا ةعبطلا نم
 ؛ءمه.اله ه١51١1 كاز دس تار
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 يفو بهو نب مزح راث ثيح ةجاب يف ىرخأ ةيلحع تاروث تمقو
 ةطلس نم صاقتئالل قفوت مل اهنكلو ىقياحلا فسوو نب ناورم راث ثيح ةدرام

 1: دبلا ف ىو ابملع ىضق مكحلا

 ةواوع محلا ةراما ىلع ايقيقح ارطخ تاكش ىنلا ةيلخادلا ةروثلا اما

 . ضب رلأ ةروثب ةاملا ةروألا و

 فرتلاو خذبلا ربلظنا نييومالا نم ريما لوا وه كلا ريمالا ناك
 كولا ءملنع تاطالب هبشي هرصق اه غ دقق سلدنالا يف هطالب يف

 . هف ةشاحلاو مدسخلا ددتو هتعورو هتماحفل دملا كلذ يف ةرطاالاو

 ىلع ءارمشلاو هامدتلا سلام ىلضفي ديسصلاو وبالا ىلا الام تاكح هنا اك

 ةسايسأا يفلخ دتلا نعنيدلا لاج روءابقفاا داعسا لواحتو ةفاقثلاو زماا تاودن

 تراثو ءاقفلاو ءاطلا هلع مقت هلك اذهل . ثداوحلا ىرح ىلع ريثأتلاو
 تكوحورف بسمشلا دارفا نيب هَل ةئسلا هيلعدلا كوثب اونخأو هنن ميس وفن

 باكي راو تارشلاو خحاللإاو وألا يف هفارسا نع ثيداحالاو تاءاشالا

 ةقانلا بمشاا تاثف ضمب دنع افسح ىدص مهياعد تقال دقلو يساملا

 اًماد زبتت تناك ىتلا تاثفلا هذه . نييرمت-!او نيدلولاو ريربلا نبي ةصاخو

 ةمك احلا ةطلسلا ىلع ةروثل صرفلا

 عاقي الادايعالاو ءابقفلا رد م.م -- ه امله ةنس يف هنأ ثدحو

 اذه نا الا . يناورلا مساقلا نب دم بلع ًاسئر اونيعو محلا

 اهربدم ىلع اذه ضيق - ةرماؤلا غالبا ىلا ردابو رومالا 9 قش

 ربشأ ضع ب هلع ىلنلا ةمقن تداز و اظئافحلا كلت هن 0 تراثأف
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 تاكو م ريمقو5 - ه ١64|  ةئس ِق ةملاو اوس ةروث ردأوب تربظ ىحح ةنؤلمم

 ضعب ىلع ضقو اعرسم داع اهربخ هنلب اظ « كاذنآ ةنيدلا نع ًائاغ

 ةنس يف تيدن ىلا ىريبكحلا ةروثال تامدقم ابلك هذه تناك
 ىلع سلا دارفإ ؤرت داز ةيضاملا ةرتفلا لالخ يفف موارده 0 ؟

 ةصراق تاملك هنوعمسيو انايحا قيرطلا يف هل نوضرمتي اوراص ىتح محلا
 . هتهأ رمالل دؤتاو رصقلا نيمحت صمأف فقولا ةروطخي <ىلا رعشو

 ةماعلا دحاو ملا كيلام دحا نيب مادص رثا ىلع موي تاذ ةروثلا تلمتشاو

 وحن اوراس مث رئاثلا يحلا يف ةصاخ اوممجحتو بوص لك نم ساتلا بف
 مهنم (مق رما م مدصب هسرحو». هنالغ نم ةقرف محلا رمأف ريمالا رصق

 نيراثلا ىبلي يك لزانلا قرحيف رئاثلا ضبرلا ىلا لوصولا اولواحت نا
 لاققلا ناك ايف « العف محلا ةطخ تححن دقو . رصقلا ةجام رع
 ربع دفني نأ .نيلوالا نم يرق عاطتسا ةماعلا نيبو سرحلا ةوق نين رودي

 مرود ىنانلا ىأر اف . قئارحلا اهف لمشأف ةرئاثلا ةيحاضلا للا عودا

 نحلف مبئاثاو مملاع نم نكميام ذاقتال اوداعو لاتقلا اوكصرت لمتشن
 ردقي مهنم اريك اددع اودإا تح لتقلا مهف اولمعاو شيلا دارفا مهب
 بلصو مايا ةثالث ةبارق رئاثلا ضبرلا يف كفسلاو لتقلا ماد دقو . فالالا

 اوقرفتف ةبطرق نم ًالاح جورحللا ىلع مهنم يقب نم ربجأو راوثلا نم ةئامثالث
 ةيردنكسالا ىتح مهتاقا نفس ىلع رحبلا مهم مسق ربيعو سلدنالا ءاحنا يف
 نإ اومتعام مث . كاذنآ كانه ةْئاق تناك يتلا ةيلهالا برحلا يف اوكرتشاف
 تماد ةيرع ةموكح اهف اوأشناو اهولتحاف ةيلقص ةريزح ىلا وبحوت

 . نمزلا نم نرق وحن

 ابمئاقو .ثيح نم ىربكح ةيمها ةنتفلا هذهل نوخرؤلا ىطعا دقل

 ضن



 يف هنع رهتشا ال «يضبرلا محلا » محلا ريمالا اوعد مهنا تح اجناتتو
 . نرئاثلا ةقحالمو ةروثلا داّا يف ةدشلاو ةوسقلا نم ةمقولا كلت

 ءارمالا هفالسا نم ةصحانلا هداهم ًامابتها لقا نكي مو هدالب دودح

 . نييومالا

 بحاجلا رأس م بفكئد هامل. فدسص ف يأ هدبع هنأدب ىفف

 فودصحلا ةقطنم ) عالقلاو ةللا ىلا ةفئاصلاب ايزاغ ثينم نب مركحلا دبع
 دالبللا يف تاعو (41.0113413.4ةربلق ةعلق ىلع ىلوتساو ( ةميدقلا ةلاتشق وا
 . ةيطرق ىلا داع مث ةريثك مثانغ منغو داللا يف

 يف 8451111105 سايروتسا ةكلمت ىلع نيلللا تالمح ترركحتو
 مم ٠ محطه | ما/ هنس ينم ماا ابوه عمم... م. نيةقأولا تاونلا

 ابلتمت يتلا داللا محلا ريمالا نب ماثه حاتحا م مءم ح ها1و+ ةنس يفو
 اح ه *.. ةنسا ف مش . :رثك ماننب ايمم داعو ةلاحلا لان: رلا ةلود

 رصتتاو سايروتسا دالب ىلا ةفئاملا ميركلا دبع بجاحلا داقم م5

 اهضاخ ىتلا كراملا رخآ تناك ةريك ةكرعم يف يناثلا وسنوفلا ابكحام
 . ةنارصنلا ةيلاشلا ةكلملا هذه دض لوالا محلا شضيح

 هبنلا اما . ةيلاشلا ةناسالا لودلا حلا ةقالمل ةسنلا, اذه

 روما يف لخدتلا ةركف نع ىلخت دق نكي مل اذه ناف نانراشو ةجئرفال

 برملااهئارما جاعزاىلع اممصم ناك كلذ نم سكملا ىلع لب ايئان سلدنالا
 دادهم هدالب بوتح ف هيوق ةبرع ةلود ءوشن كود عاطتسا اذا ةلوالاو

 فك



 ضه امك ةنس يف دمع دقو . ةلظخل لك يف هدمس نم هئانا شضشرعو هشرع

 نمضي ىكل يناثلا وسنوفلا ةيقيلح ريما عم ةدهامم دقع ىلا مالوم ب

 اشثيج ممل. ب ه ١م ةنس يف ريس مث . يهديأتو سنكشلا ءالو

 ةنيدلا مامأ شيحلا لصو املو . ابحتف ينبي ةنولشرب رن وحن ايوق

 مسمع يك ةئبدلا بوزنج يف هم وق طبارو اهبلع راصحلا برش
 . تادادمالا لوصو

 دق تادحتلا لوصو نمو ةرسماحملا ةوقلا ةرثك نم مغ رلا لعو

 نا نود نيتنس ٍلاو- نيمحابلا هجو يف تدمص دق ةيرملا ةنولشرب ةنبدم
 اعرذ يبرعلا ةنيدلا ىلاو قاض امدنع نكحلو . اهلا لوخدلا اوميطتب
 ىلا لصي نا مالظأا حضح حن لواح تادادمبالا لومو دسو رامحلاب

 دفع يف كلذ تفف هرساو هيلع ضق ودعلا نكلو تادحنلاب دوميلل ةطرق

 لخدف ثوصحلا يف تارنثلا ضم حتفي نا ودملا عاطتساو ةنيدلا لها

 ؟رظن ني جابملا هب رصنلا ناك ةنيدلا لخاد لاتق بشنو ةجحنرفلا اهنم
 ةنيدلا لها اهبلع ناك يتلا ةئايلا ةلاحال ارظنو ربدم سأر دوجو مدمل

 . ةحن رفلا يديا يف ةنيدلا تطقسو راصحلا كلذ دعب

 يف برملا عم تالوجلا ىدحأ اوحترب نا ءالؤه عاطتسا اذا
 مهمحلصم دض ةحبحلاو اثم ناك هلاتلا تال وخلا يف ميلخح ناف سلدنالا

 نيموحه ؟جلا دص مم.ء.و رو م.اهده اوس و 6١؟ نيلاتم نيمأع ىف
 اوداعو هحداف راخ اجلالخ تو ابلا ينم ةيلاهشلا سلدنالا دودح ىلع نيحنرف

 . ةمحلاو ةعزملا لايذا نوري

 كاما وساخن اثيح مما# - ه اوال يف <ىلا ريس فقو أده

 ةنيدم هجاعو (03141.13230.1 اينولاثاك ارفف ينللا هفادع دمع ةداقب

"4 



 نود مقاوم ةدع يف جنرفلا ىلع رصتتاو اهدامتسا الواحم ةدشب ةنولاشرب

 نأب ربظيام ىلع نيقبرفلا نم لك رعشو . ةنردلا راوسا عاضخا عيطتسي نا
 ىتح ةقيقحلا يف ترمتسا ةتقوم ةنده دقع الطفف دينعو يوق همصخ

 . كالراش ةافو

 ىلوو هنبا ىعدتسا هلجا وندب رمش امدنعو حلا مالا رخاوآ يف

 هيلع نوكت نا بج ام ايف هل نيب ةيصو هياا ىقلاف نحر ادع هدبع
 ماع يف اقباس تركصذ اك يفوت مث . ةيعرلا ةسايس يفو محلا يف هنطخ
 . م مك9 - ه٠[

 : مكحلا نب نمحرلادبع دهع
 كاذن 1 هس تناكو هوبا هيف ىفوت يذلا مويلا يف سلدنالا ةرادا ىلوت

 عاسنإ فرع دقو . مالو - هلا ةنس ةلطملط ف هدلوم ناك ذا هن نيثالث

 تفلبو هدبع يف سلدنالا ترهدزاف ةرادالاو برحلا نوؤش يف هتربختو هتفاقث
 . نييومالا ءارمالا نم هقبس نم دبع يف اهغلبت مل ةجرد

 ًائيشتناك ةرمتسم ةروص: سادنالا يف موقت تناك يلا ةيلخادلا نقفلا نا
 ذنم ةمئاقلاةسفانلاو يلدنالا ممتجلا ركشتينلارصانملاددعتوداللاعاسنالا رظن ًايعيبط
 لوللا هب موه تناك يذلا سدلاو . مبفنتا برملا لئابق نيب لالتحالا ءدب
 مكحلا يف نيمماطلا نم هتالوو ريمالا نيب عقوت يك ةيلاشلا ةينابسالا ةيحيسلا
 نم ددع مايق برغتس: ال انناف هلك كلذل مبسفنال ةطاسلا راكتحا ىلا نيلايلاو

 ةجيتن هنأ امل نكي مل .كحلا نب نمحرلادبع ميظملا ريمالا دبع يف تاروثلا
 امدقتو اهتيح سلدنالا يف ةبومالا ةلودلا تمباتو اهلك تلثف لب ةيباجيا
 .اأهراهدزاو

 ءانيأر الاط يذلا هئادع همع هيلع ران ء يناثلا نمح رلادع ةءالو ةحتاف يف
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 لتحاو سانللا نم ريبك ددع ةرملا هده يف هلو> فتلا دقو كايسعلا ءاول فرب

 يف يفوتف هلحاعو هب ملا ضرلا نأ الا ةبطرق ىلا فحزلا ررقو ريمدن ةقطنم
 ءارمالا تحعزا الاط هرو# ةكاررح هتوع تافطناف ممم ح ها ةنس

 ٠ مهلنشو نييومالا

 يفةيِيمللاو ةيرشلا نين تن ةنتف دامحاب كلذ دعب نمحرلادع لغشو

 ميعز باغتو كلذ يف ملفت ملابنا الا لاوحالا ةثدهن] شويحلا لراف ريمدت

 ىتح ن؟*“ رلادبع ريءالا هتعاطإ فرعام ريغ تاون ةدع ةقطتلا ىلع نينسنلا

 ةعاطلا ىلا داعو نامالا بلطو ةمواقلا لم م ممم - ه؟ وم ةند تنا اذا

 اًضيا نمح رلادبع دبع يف تربظ ىت'ا ىربكلا ررحتلا تاكرح نمد ناكو

 دقو . راجلادع ن دو#تو نيتره ن كامءاس نيميعزلا ةدادقب ةدرام يف 'رربلا ةروث

 لاح راب جنئرفلا اهدماو امجش أك ةروثلا هذه لا نودهاملا ىراستلا مشنا

 لا ناكم نم راوثلا املالخ لقنت تاون ةمذب ةروثلا هذه تماد دقو لاومالاو

 اذاءاذث هحاىلا()(1384)030)(5 هنوتكا ىلا م 107سويلطب نم رخآ

 اثحال هيقلج ىلا ةليج نسحلا ةعرابلا هتخا عم دوم أجلف ءايعالا مبقلل تح
 مكَف امدنعو . همركأو هب بحرف « يناثلا ونوفلا ابكلم طالب ىلا

 هبحسو هلها رساو ةيقيلج كلم هلتق ةبطرق ريما ةعاط ىلإ ةدوملاب دون
 . ةينارصنلا قانتعا ىلع ابلمحف ةليمج هتخا جوزيو

  ةلطيلط ينعا  تاروثلا ىلع تداتعا يتلا ةنيدلا تداع دقو اذه
 مشاه ىعدي ةماملا نم لجر اهب راق م مكو - ه4 ماع يف درمنلا ىلا

 ةرواجلا ثدملا لس ربقب دحاف ساتلا نم نم مج ث كاع هل ود ممتجاو بارقلا

 ةدع يف هعم كعشا هلاتقل اها نم رادع هيلا لسراف . اداسف اهف ثيعبو

 لالخ هلق نم م مسإ  ه+15 ةنس يف نكمت ى> ةعساح ريغ عقاوم
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 نم مغرلا ىلع نكلو . هتك رح تدّخو هباحسأ قرفتف كراملا ىدحا

 يف برفلا مكح لاوط لظتسو ةيروثلا !تايح عام هلطملط نأف كلذ

 هحو نم 97 اذالمو ةطرق يف رممالا يلوا ىلع نيآانال أرقم سل دنالا

 . نوناقلا ىلع نيحراخلاو ةلادملا

 نب نمحرئادبع دبع يف ربظ دقف ةيلخادلا بعاملا هذه بناج ىلا
 ب يباب م حا يكحلا ىلع ديدج راعش مكحلا

 فلؤملامدلا نم يدنامرونلواعسا مجاه مم. ع  هجوعو ةنم ىفف
 لزتف ( ايلاح لانتربلا ةمساع) [1513008 هنو.يدل ًافرم اكرم ص س

 اولمعاو ريلا ىلا ١11613505 جنكيقلا مساب خيراتلا يف نيفورملا

 متاقو ةدع ف برملا عم اوكتشاو ةنيدملا كلت ىف لتقلاو رانا ٠ بيلا

 فنا ديو . ماذلا سس هرب مكحلا نب نمر ادع ىلا اهبلاو لسراف

 و اوحولت امون ردع ةثالث ةدم هنو.شأ يف ادا نويد:امروتلا ثاع

 اولصوو (:انةادىثلاء 01 !!15!31 ريبكلا يداولاربتاولخدم نمو بونملا

 اوركسعو اهورداع مش مايا ةمبس اهئاحنا يف اوثاعو اهومحتتاف ةيليشا ىتح

 نيس.دنامرونلا ةازلا دل ناكم لك نم برعلا عرهو . اهبرق ناكميف
 سساحللا أك اذا بح ةمساح ريغ كرامم ةمضب نيقيرفلا نيب تيشنف

 يف نويدنامرونلا مزهمم64 ربقون ١١ تن هم. ةنس رفص نم كوربشلاو
 © مهفس نم مسق فرحا نأ دمب مهم ريبك ددع لتقو ةمساح ةكرعم

 . طرحلا وحن ةين# اومجوتووهنفس للا اودتراف لضفا باحسنالا نإب اوأرف
 مث هجابو هلا يتنيدم ىلع ةراغالابمبقيرط يف برعلا نم اومقتنا مهنكلو

 اوقب نأ دعب لاثلا رطش مببحو اوم كانه نمو هنوبشلا رف ىلع اورم
 ف بعرلأو عزفلا نروقليو ةلدنالا ندلا كدو+اه عيباسا ةعضن

 نفض



 . ناكللا سوفن

 هحومكملا نب نمح رئادبع نأ ةئحافلا ةراثاا هذه جنات نم ناكو
 ءانل ةعانصأا رود ضعمب ءاذناو ندملا نيمحمو لوطسالا هيوقت ىلا ةمامعأ

 ضيالا رحبلا يبرغ يف يبرعاا لوامسالا ىلطق ددع كدب دازف « نفسلا

 1١م81ء1::(11)(.1 هقرويم ةريزح ءاضخا نمثلذب نمحرلادبعنكمو ظسوتلا

 ةيرحلا مفيد ىلا الها رطشاف !1:411125.[11 رايلالا رزج ىدحاو
 ةيرحبلابرملا تاحوتق كلذ دعب تعستا مث . ةطرق ريمال ءالولاا اودبمنو

 ينرفلا ايليسسرم رم اوحاهو ةيلقصو ةينيدرسسو ميسروك ىلا تلموف

 اوماقأاو لرإ ةنيدم اوهحاهو كورلا رغ بع. دنع ستافور ةبالو اورغو

 غ تابحلا ثان يف تارمعتملا نم اددع

 ةينايسالا لودلا دز دابحلاو ورْعْلا كلذك يناثلا نمح رلأ دع متهأو

 همكح نم يلوالا تاونلا ذن) ةينربلا ءارو اف ةجحنرفلا دضو ليشلا يف

 مركلادبع بحامجلا ةدايقب ليلا لأ أ ةدح ةجو م مل - ه < هس

 ةنيدم ىلع راغا دق ناك يذلا هيقيلح كلم دض تثينم ن دحاولادع ن

 ءالقلاو هيلا ةقاعنم برخو ءاذ_عاألا يضارأ يبرعلا شيخا قرحاف ماس

 9 يسلاو مكاننلاب ااقتئم داع 9 الها ىلع ةيزحلا ضرفو

 هللا ةقطنم ىلع ةراعالا ىلا ةيرملا شويحلا تداع نيتب كلذ دع
 وسنوفلا نه ةنده اهرثا ىلع تدقع تارامآلا ةعضشب تزرحاف عالقلاو

 - تاونس ع لاوح تماد يناثلا نمح رادع رسالاو ىاب روتسا كلم يناثلا

 ةريس ىلا نمحرلادبع داع م ممر - ه؟بم ةنس يف يأ ةندحلا ةياهنب

 هيزاغ ةيلاشلا قطانلا ىلا ددرتت خيراتلا كلذ دنم ةيرملا شومحلا تذخاف وزتلا
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 ةنس يو ةيحبلاو ةيمالسالا ايئايبا يمسق نيب تندح يلا ةندهلا ءانثا

 دالبل ةيلامثلا دودحلا ىلع ةنواشرب رف نم ةئرفلا راغا ديدحتلاب موجب به؟١؟
 ىلع رصتتاو اينولااك ةمطاقم مجاه !ثيِح نمحرلادبع مهملا ريسف ةيرعلا سلدنالا
 ءاًماللاتحا يف محتب نإ وود ةنولشرب ةنيدم رصاحو كراعم ةدع يف ةجحنرفلا

 ةيوق تلاذي اهناو ةرهأاس هبل رعأا ةلودلا ..ةىل ءادعالل ربظا هنكلو

 . بناجلا ةمينم

 يف يناثلا نهرلادبع شوج لبق نم ةنولشرب وزغ ةلواحم ترركت دقو
 مانغا نم تام ص لوصحلاب ةضتكم علذ ىلا قفوت تأ تود م16 ١ تماس" ةنس

 . ىرسالا نم الئاه اددع ابعم ةحطمعم بالسالاو

 نب نمح رلادبع ميظملا ريمالا يكح نع ةحدالا هذه يمنا نا لبق اريخاو

 ضمب تحاتجا يتلا ينبدلا بسمتلا ةكرح ركذ ىلا قرطتا نا دب ال مكحلا
 لامعا باكترا ىلع نومدقي مهلمحف س'دنالا يف نوشيمي اوناك ئذلا ىراصنأا

 . مهنم نولدتملا اهديؤي الو ىحيسلا نددلا اهرقي ال

 ميققوقح نب نودقتمي اوناك سلدنالا ىراصن نم اددع نأ كلذ ةصقو

 ةصاخ ةلماعم مهنولماعي ماكهلا ناو سادنالا يف ةيمالسالا ةلودلا ينةموضبم

 ةروصب قطن مل داللا لالتحا نيح مبسفنا ىلع اهومطق يلا دوعولا لاو « ةفحمج

 مهْسِبأجلف ؛دابطضالاو لظلا نم مهباصا ايف ببسلا هوربتعا يذلا يمالسالا نبدلا
 كلذب مهنا نيدقتمم يمالسالا ندلا ىلا تاناهالا هيجوتو يبرملا لوسرلا بس ىلا

 . ةينطولاو ةينيدلا متابجاو نم بجاوب لوموقي

 تايم مظعإب فصنا دق سلدنالا يف يمالسالا مكحلا نإب اندلع اذاو



 يف قحلاو مهتراجتو مهرئاعش ةسرام ةيرح نييمدلا كرتف سلدنالا يف حماستلا
 محل حفاو ةساملا ةينيدلا مهدايعاب لافتحالاو سيقاونلا عرقو سئانكلا ءانب

 نيرمذتلا كنئلوا تحاتحا يتلا بصمتلا ةجوم نا فيك انيأر كلذ لك انهع اذا

 ىضوفلا قلخ تناك اهنم ةيساسالا ةيانلا ناو « اهرربي ام امل نكي مل نيلماحتلا

 نم صلختلا ىلع اولممي يك سانلا سوفن يف ةروثلا رودب يمرو ةنتفلاو
 . يبرعلا ىمالسالا مكحلا

 تاقرطلا يف انلع يبرعلا ينلا بس ىلا نيصعتلا ءالؤه نم ددع دمع دقو

 رمالا ءيدإ يف نودلا نولوؤسلا ربظاف ءاضقلا ماماو ةماملا ةنكمالا فو

 ضرمتلا ىلع ارجتي نم مكح نا عم اروف مبمادعإب اورمأي مو مهعم اين الهاست
 مهنا انلعاو حرصو مهاناها يف اوداز ءالؤه نكلو « الاح لتقلا لوسرا
 كلذ ماما نيدلا ةاضقلا مسوب نكب لف ةدابشلا اولانيو اولتقي يك كلذ نولعفي

 ذفنف . لتقلاب نيبصعتلا كاوا نم ددع ىلع مكحلا الا بصعتلاو تنمتلاو رارصالا

 ىارام»و هارولف هتناناتفلاو ويخولوا بهارلا مبسأر ىلع ناكو مكحلا ىببذ
 كلت ترا الا . نيسيدقلا دادع يف مبلتقم دعب نابسالا نبدلا لاجر مبمضو نذلا

 بدثيهنأب ضرثلا كاذل اممخ دقع ينارصن رمتؤم نلعا نيح تدّح دق ةكرملا

 نيحو حيحصأا يحيسلا نددلا ميلامتل نيفلاخم اببكترم ربتعيو لاهعالا كلن

 . ابلعشتو ةنتفلا ثااد ريدت تناك يتلا سوؤرلا تلاز

 ةناثلا يف وهو مهم -ه#+مرو ةنس يف مكحلا نب نمحرلادع يقوتو
 هل ركذي امم ناكو . ًاماع نيئالثو دحا يلاوح يح نا دمب هرمع نم نيتسلاو

 نم داللا دودح هتيانحو داللا ءاحنا يف نمالا ديطوت ىلع ةوالع نافرملاو لضفلا
 نوهب ةطرق دجسم يف داز دق . ءانااو نفلاو نارمملاب هؤانتعا « ودملا تاراغ

 ىو



 أعنا هنا م, نياملا نم ربك ددما عستي حبصاو هتحاسم مسوف نديدج

 ؛ امل نييدنامرونلا وزغ دعب ريبكلا اهروس ىبو اضيا ةيليشأ يف عماجلا دحسلا

 . ءاننلا قئادحلا نم ددعب ةلطرق نزو

 ف ةراحتلاو ةعانملاو ةعارزلا ترهدزا دقق ركذ م لك لع ةوالعو

 اهاوقأو ماعلا لود عا نم سل دنالا تحتيصاف ةمظع دز لحخدلا دازو هدبع

 ةبطرق ىلا تارافسلا تناف نمزلا كاذ يف ةرطألالاو كوللا مظعا اهئارمأ دو بطخ
 نمو( نويدنامرونلا ناك ثيح ) كرامتادلا ةكلمت يجو ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا نم
 . انتاكم تعفتراو ةلوذلا نأش مظمف ةرواجلا لودلا نم ددع

 : مكتملا نب نحرلادبع نب دمج دبع

 ممواع ح ه0م4 ةئم ف هنأ ةافو بقع مكحلا ةدس ىلا دمي دعص

 امكذ ناكو مما م سهل إل ةن- يف ناك ءدلوم نأ ذأ ةنس نيثالث ٍلاوح هرمعو

 هيلع تصقن هدبع يف افداص يللا لك اشلاو تاروثلا نأ الا رومالل امبفتم

 . همكح ةدم لوط تلئشو هتراما

 ءدب ذنم ثنابمعلا ءاول اتدامك تنلعا ةلطدط ةراثلا ةنيدملا ناف

 نأ دعب م6 ع حشا غ٠ ةتس ف يا نيتتس دعب كلذ ىلا تداع 9 ةيكح

 |رافان كلم عم كلذك و كويأ كلم ()06001110 لوالا وينودرا عم ابلها فلا

 نم براقالو « ةلطلط وحن راف ةرلأ هذه يف الحفتسم رطحللا دم ىاآرو

 مسقلاب راسو لالتلا ءارو ءيتخم نأ هشيح نم ربكألا مسقلا يما اهلا لوصولا
 همداقلا شويحلا هل اض ةلطددط لها ىأر ام « ةنيدلا راوسأ وحن يفالا

 دق مجارف تويلوإكا كاسآلا م ٌدافلح مبعمو مهلاتقل اود رخ مبعاضخال

 شيملا قرف يق نمكت ثيح ىلا اولسو ىتح ةعزهلإ نيرهاظتم هثيجو

 قام



 مهافلحو ةلطبلط له' ىلع اوضقناو مهئباحخم نم دمح ريمآلا دونح جرحف

 ةرشعنم رثك اب ىهالتق ددع نيخرؤلا ضمب ردق ىتح لتقلا مهف اوامعاو

 نلراف هلك كلذ مغرو . افلا نرشع ٍللاوحم رخالا ضملا اهردقو فالا

 ةيومالا ةطرق ةموكح ىلع نيمقانلا لكل أحلم تحبصا لب أدجت ل ةنيدلا

 مكحلا دض ناكم لك يف ةياعدلا كوثبي اوناك نذلا نيصمتلا ىسقا ىتحو
 تدا دكو .لطلاو دابطنالا سس ررحتلا ىلا ىرامتلا توعدبو 0 يمالسالا

 ثاذ دعب ةددعتم تابسانم يف ةنيدلا يف نكذاا مايق ىلا لماوماا هذه لك

 ىدحايف لسحو .ابعاضخال رخالا ولت شملا لاسرا ىلا دمه ريمالا رطضاو
 ةرانقلا دعاوق مدي يماف ةلطيلط يلا ريمالا أل نا م4685 ةنس تارملا

 لها جرخ كاذنيحو باحسنالاب هدونج ىلا زعوا مث ةمئاق ابك رب عم ةريكلا
 ددع مهنم لتقو رهنلا يف تطقس ةرطنقلا قوف اوحبسا الف , يملاتقل ةلايلط
 رطضأ ىح اهبرحف ابحاراو ةئيدلا راوسا كلذ دمب دمح محاهو . رفاو
 ٠ ةعاطلا نالعاو ململا بلط ىلا ابلها

 ةيااوتلا اهتاروث ةبطرق ةموكح جعزت ةليوط ةدم ةلطيلط تثبل اذكه
 يبرملاسنتافلا مامأ سأرلا ءىطأطت نا أدت مل  ةيدقلا طوقلا ةمصاع هو  اهنال

 احالسابلا ةيدؤلا قرطلا ةروعوو !مقوم ةعانم نم دمتست تناكو . ديدجلا

 .ةطرق ءارمأ ةعاط نع ابحورخ يف هيلع دمتعت

 نة رادع ن دف“ ريمالا دبع يتىرخا ةريثك ةيلخاد تارون' تبشن دقو

 نكمو 11 حار ةملق ىلتحاف ابمظدم ىلع بانتلانم نكم مكحلا ب

 يفو نامالا اهؤامعز بلطف مم ه+8ه4 ةنس يف هدرام ةروث ىلع ءاضقلا نم

 دمع ريمالا باجتسا دقو .. ركأش نباو يقيلملا ناورم نب نمحر لادبع مهتمدقم

 ما



 يبو اولعفف ء اهيف اوشيعيو ةبطرق ىلا اولقتتي نأ طرش ىلع نامالا عاطعاو مهلا

 نب مشاه ريزولا عم اهرئا ىلع فلتخا ةبطرق يف تاونس ةعضب يقيلحلا ناورم نإ
 نلعاوءدرام يقرششيبونج يف جاه»ه» ةملق ىلا ألو ةنيدلا نم رفف زيزلادبع
 . ةملقلا راوسا نيصحتب ينع لأ دمب ديدج نم ةروثلا

 ةثالث ةدم هرصاح اشمح هللا لسرا ذا اميرس دمه ريمالا لمف در ناكو

 سويلطب يلا فارصنالاب هل حمسي نا ىلع نامالا بلط ىلا هرطضا ىتح ربشا
 دبع دخأ ىتح ةطرق وحن ةبحوتم هنومالا شويحلا تداع نا امو ادد دز هع

 ريزولا ىنا الو . نويل كلم عم فلاحت هنا لب « اهنوصح يوقي ناورم نب نمحرل
 قلطي ملو اريسا هذخاو ةحداف ةعزه اذبب لزنا شيح سأر ىلع هعاضخال ىشاه

 .دحخ ريمالا هلجا نم امفد ةريبك ةيدف ءاقل هرسا نم نيماع دعب الا هحارس

 ماوعالا يف كلذ مهللع ىصمتساف لئاسولا ىتدب هعاضخا ةبطرق ماكح لواحو

 اوشساو ثوصحلا نم هدب ام ىلع الاو هب فارتعالا ةطخ ىلا اوأحلف « ةيلاتلا

 يتلاتاروثلا ضمب عاضخا كاذك دمع ريمالا عاطتساو . هرش تقولا لحلا ثالذب
 نإ ىسوم يأ ليعامسا هاخاو اف رلعم نا ذا يق يب ةروث ابمهاو لاشلا يف تماق

 سأريلع دمت ريمآالا راق هطقرسو 95 هليطت ىلع ايوتسا يسق نب ىسوم

 ىسوم نب فرطم ىلع ضبقو ةليطت مضخاف ملال؟ ه7 68. ةنس يف مخض شيج
 ةبطرق يف نييومالا ءارمالا ةطلس نع ةجراخ ةدم تلظ دقف هطسقرس اما
 ةنس يف ابعاضخا دم نب رذنملا عاطةسا ىتح اهرصاحتو اهباع ددرتت شويحلاو

 ىلع انوبرع نئاهرلا مدقو هعوضخ ىسوم نب ليعاعتا نلعاف ممم - ه4

 نب دمج هطسقرس يف ىزتنا ىتح ةطرق ىلا شويحلا تداع نأ ام نكلو . هقدص

 دمج ءرساف نويل كلم كاثلا ونوفلا عم فلاحتو ليخامسا ىخا نب ىسوم نب بل

 . فينعلاتق دعب ديدح نم ةنيدلا ىلع لوتسا شيح لاسرا يف

 ضي



 ىثح تدتماو د ريمالا دبع يف تماق ىتلا ىربكلا ةروثلا اما
 ةلود ديمو ةيوماالا ةرسالاب ميطت تداكو هننأادعو ردنلا هنأ مايا

 لج يف اهلعا يلا تنروصقح نب رمع ةروث يبف ىلدنالا يف مالسالا
 ١0 25110 ريشي ر

 لسا ىلا مجور ندلولا نم ةرسا ىلا نوصفح نب رمع سستني

 أنغ هوبأ ناكو « مالسالا ف جسار هنح لخد دقو ؛ مدق ينأ رصن

 لامعا سراع - ةريسلا ءىس ادساف أشن ارمع نكل ةورثو ةناكم اذ

 سس هلوح فتلاو هسفنن يف اوه فداصص كلذ نال ةصوصالاو بيلا

 تاسابج يف شست تدخا ةبامع لكشف لمعلا نع نيلطاملاو ندسفلا

 يف هبر لاو قفوي ملو . نينمالا سانلا ىلع ىدمتو اداف !1مرإنو هيرو رتشب رب
 ايوما اشح نكل « هراصنا ددع دادزاو هنأش ىوقف هتكارح ىلع ءاضقلا

 ىلا هباحصأ نم ددع مم لمحو ميلستلا ىلا رطضاف هيلع رامتالا عاطتسا

 نبا سفن نكل . هشيج يف اطباض هنيعو دم هنع افع ثيح ةطرق
 ريمالا ضشيح نم رارفلا ىلا همفد ةسائرلاو مع زعال هحو ةباثولا نوصفح

 ىلا ديه حج نم داع ثيح رتثبرب يف لوالا هنروم ةفطنم ىلا ةدوملاو
 هعاضخال دمحم ني ردتلا راس املف « ثيملاو ىللاو بهلا ف لوالا هتريس

 أن هاا نوصفح نإ هلا أجتلا يذلا نصحلا رصاحو مهو هج مس فيص يف
 راثلا اهزهبشتاف ةطرق ىلا داعو الا همفر ىلا دمءعف راصحلا ءانثا هسا ةافو

 ديدحلا يومالا ريمالا مانا يف هذوفن ةقطنم مسوبو هفن يوقيل ةصرف
 . دمحم ن ردنلا

 ريسمالا دبع ت'الم يتلا تاروثلاو لكاشملا عيمج نم مغرلا ىلع

 دصي يك ةيلاهشلا لودل! وحن تاوزنلاو تالخلا هيحوت نع رصقي مل هنا دمحم

 مم



 :رسآلا سيسأت 27 ابطخ يلا سدقلا دابجحلا ةنسب هنمسب موقفي ىكلو اهيناءادتعا

 . لخادلا ك0 ريمالا ةمك احلا ةبومالا

 يف نوصحلا نم املوح امو ةنواشرب رثث ةدصاق تالمح ةدع تبحوت دفق

 نوصحلا ضب ىلع ءاليتسالا نم تنكمتف مه4هورممهج ه1 و هبمهي ماوعا
 ةبسنلاب امأ ٠ اهبسفن ةنولشرب ىلع ءاليتسالا نم نكمت نا نود ةجنرفلا باهراو
 _- ىلا تالمح ةدع دمحم ريمالا هحو دقف لاشلا يف ةيناسالا ةيحبسلا لودلل

 ل نأ م هةمى.-عهم عج هنسأرافأت ىلع اهادحا يف عاطتسا توحاراو هلاتعقو ارافانو

 اهذ لقتعاو ةطرق ىلا قيس يذلا ارافان كلم رسأي ناو هنولناب نوصح برخ

 ايثاحنا ىف اداف اهتاذ ةلودلا ىلع ىرخالا هتاراغ يف ثاع يك . اماع نرشع يلاوح

 اوناك ام اريثك ابك وام ناف نويل ةلودل ةسنا! اما اهضاراو انوصحل ايرختو

 يفلسح ام ةمجابلا ةريبكلا ةوقلا نودهادي نيح نيلسلا عم حلملا دقع نولْضف
 يف نويا ريفس ممن ةيناثلا ةنسلا هده يفف مهىعحهاب و ممر حهج م ةنس

 لمحم وهو 01010010 ديقوا ةمصاملا ىلا داعو ةطرق يف نيللا عم حلملا دقع

 امدعا ندللا ٠60165 ايسيرك ول هتحاصو 1:1010جئز٠ سقلا تافر

 ميناهالو نيلا تادقتمل مهضرمتل اماع نيرشع وحنب كلذ لق ةطرقب

 . يبرملا لوسرلل

 ممرفواو ةيمأ يب ءارمأ ةريخ نم نمحرلادبع نب دمحم ريمالا ربتعي
 بتحف ©« هةيح ةيدامتتا ةطخ ىلع هتايح ءانثا راس دقو تسأل ءاكذ

 يراوحلا ذوفن همأاأ يف فعضو « ةدئازلا فيراملا نم |ريثك لاما تن

 ةيئاشنا ميراشمب مايفا بقولا هل مستي ملو اده . رصقلا يف ةلاقصلاو

 ىلعو ةطرقب عماجلا دجسلا ىلع ابلخدا يلا تادايزلا ضمب أدع ايف ةمخض
 ٠ هتاقحامو ريكلا رقلا



 : نمر لادبع نب دمج نب رذنملا دبع

 نيمب رالاو ةيناثلا يف وهو م ممه حهوالس ةنس يف ةرامالا عبو
 دقو .م م4 تب ه م»و ةنس هيطرق ىف هدلوم يراك ذأ هرمع نم

 رومالا ريمت ف هشفن لس هدامعأو هتصحش ةوف هج ملطم ددم تأ

 هتطلس تاغطو اده مظامتل زيزعلادبع نب مشاه مويلا ريزول» شطب هنا ذا

 . ديهش ن ةيمأ ن نمح رئادع وه رخآ امخش هتاححلا بدنو

 دق تناك يتلا ةلطيلط ةنيدم ىلا اثيج ردنلا ريمالا هحو دقو

 هنا 5 ميلع رصتنيو راوقلا مزه نا عاطتساف « ابعاضخال ةروثلا ىلا تداع
 ةكلمع يضارا وزني نا بل نب دمع ىلعالا رثثلا بحاص ىلا اهناذ ةنسلا يف نعوا
 . تارامتتا ةدع برملا ءادعا ىلع لانو لمفف ةناسالا نوبل

 ةروث وهابف مح يتلا ةليلقلا ةدلا يف رذنلا لمش ام ما نا الا

 هعامس دعب هيضارأ نع راصحلا ردنلا مقر نأ دنم اده ناف . نوصفح نإ

 نروصحلاو يضارالا ىلع ريثيو هسفقن ىوقي أتفي م , دمج هيأ ةافو أنب
 هيلا جرخف . هل ةعضاخ دالبلا نم ةريبك همقر تح.ما ىتح ابلتحيف ةرواجملا
 راصحت رذنلا ادب دقو « هيلع ءاضقلا امزتعم م مه -: ١٠١غ ةند رذنلا

 دلو لا نوصفح نبا لثم ىلع ايف ضقو امضخأف هنوذشرا
 ثراح ايف رساو هغإب لج كوصح كلذ دس حتف مث نوثشيع
 ثدح نوشيع مم هبطرق ىلا ميلسراو حورطم ين, نم تولاطو نوعو
 لربا تاكو .٠ هتاها يف ًانامما بلك و رزتخ ريخالا - بلصو . الص اولق

 عقت نأ رمع يثخ الو ؛ ددكلاراصحلاهياعرذنلا ضرفف رتشب رب يف أمنت نوصفح
 هيلا ىطمي نا ىلع مالستسالا ديري هناب نلعأف ةليحلا يلا ألا رذنلا ديب ةنيدلا
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 قيرطلا فو . هبطرق يلا ريمالا عم لحري يك هعاتمو هلها لمحتا لثب ةلام
 نع اديب حبسا دق شيحلا نأ رمع دك أت نأ دمبو « ةمساملا ىلا
 ىلا داعو ابلمحت تناك يتلا ءايشالاو لانبلا عم مالظلا حنج تحن رف رتشبرب

 ىلع ممصو ةنايكلا كلتا ردنلا بضغو . ديدح نم ةروثلا نلمي رتشبرب
 نود لاح هب ملا يذلا ءىجافلا ضرما نكل « ٌراشلا عاضخال ةدوملا
 لنراكو « :اثلا .ةنيدما راصحت موقب وهو هتاحم ىدوأ لب كاذ نم هنكمت

 الا هقادع نأ تاياورلا ضع رك دنو . م المودع ةنس يف كالذ

 . هناكم ؟حلا ةدس ىلا دمصي يك هيخا توم يف ٍببسلا وه ناك رذتلا

 ءاخا نأب لوقي رخآو « مودسم عضب# هدمف رثا ىلع تام هنا لوقي قيرفف
 ىدل رتشبرب نع راصحلا مفر لاح يأ ىلعو .امومسم ابارش هيلا مدق دق
 ىلع ةديدج تارانب موقي يك هنوؤ د مظني هبطرق ىلا شيحلا داعو رذنلا ةافو

 !دئاقو اكنحم ًايسايس رذنلا ناك دقو . ديدحلا ةفيلخلا دمع يف نوصفح نا
 رمع ةروث ىلع ءاضقلاو سىلدنالا يف ةتتفلا دامخا هناكمأب اححان ًايركسع

 هردقن نأ نم انتمنم هتافو نكلو ءاذه نم رثك ١ دمالا هب لاط ول نوصفح ن

 . هيأدع ةيخال ةرامالا باب تحتقو « هريدقت قح

 : نحر لادع نب دمج نب هقادبع دبع

 هنس رفص ربش نم هيف فون يذلا مويلا سفن يف رذدنلا ءاخا فلخ

 م م44 تح هم09 ةنس هبطرق يف هدلوم ناكو م مهم ج ه ؟ابو
 . اماع نيمب راو امب رآ ةرامالا ىلوت نيحح هنسو

 هجاوي نا هيلع ناكف ةيساق ةمص فورظ يف هكح تادبع أد
 برملا ءامعزلا اهب موقي ناك يتلا نيفلا « تاكم لك يف تماق يتلا نيفلا
 كراملاو اهبونلمي ريربلا أدب يتلا تاروثلاو ةحماس ةصرفلا نور نيح مسفنا
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 هيرصتملا ةوادعا ةجيباتك ندلوااو برملا نيب ةرمثسم ةروصي يشنت تناك يلا

 ريمالا مانا يف سلدنالا تألتماف . ربربلاو برعلا نيب ةيلهالا بورحلاو « مهيب

 )١( . هتيالو لوط كلذك لب لو « بلثتم ةبح لك يف راصو نفل هفادع

 يع اهدامحا ةرورض يف هفادع ركف يتلا تاروثلا ىلوا تناكو
 قفوب مل يتلاو ةيومالا ةموكحلا ىلع نودمفح نا ابلعا ىتلا ةريطخلا ةروثلا
 فتوصفح نا ةمجابل دمتسي ريمالا فذخا . ابلع ءاضقلا يف هوبا الو هوخا

 يضر اهب بسكي ةوطخب موقي نأ ربظي ام ىلع دارا اذه نكلو هلقاعمم يف
 صفح هتبأ لاسرا ىلا دمعق « هدب يتلا قطانملا ىلع ظفاحتو « ريمالا
 ايلاو هيقب نأ ىلع هللا دبع ريمالا عم يللا دقع ًالاط هطرق للا
 . رشي رب هقطنا

 ةروت نم ءابنالل ةمالم ةسانلا كلت هرودب ريمالا دحو د دقو

 . رخشب رب ةقطنم ىف هرقأو هضرغ لقف 2« دكوصقح ن رمع ةروثك ةحعاج

 نب باهولا دبع همم لسرا م . ايادهلا نم ريثك مم هيلا هنبا داعاو

 ىضم نأ ام نكلو . ةقطنلا ؟ح يف هبال ادعام نوكيا فوؤرلا دع

 درطف ديدح نم ةعاطلا امع توصفح نبا نش ىتح ربشا ةعضب كلذ ىلت
 برق هنارغ تلصو دقو . اداسف ضرالا يف ثدب داعو ريمالا لمت

 ىلع هلاتقا جرخمي نا كاذنيح هللا دبع ممصو سانلا نيب ىعذلا بدف ةمماعلا
 ةيوقلا ثوصخلا دحا رامحل ةرلا هذه هللادع هجوتو .ةريك تاوق سأر
 نمحلا نم برتتا الو من]ءون ىالب نصح وهو ثوصفح نال ةبباتلا

 )١( ص ا/>لماكلا ريثالا نا ١64
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 نيقي رفلا نيب تبشف « نصحلا نم ةبرقم ىلع هراظتا توصفح نا تاوق تناك

 ريمألا تاوق ابف ترصتنا ما موه١ تاه م04 ةنس يف ةلئاه ةكرعم
 ىلا رارفلل نوصفح نا رطضاو « راوثلا نم ًافولا تلتقو ًانيم اراصتنا

 ريمالا راسو . ةيسيئرلا هتدعاق رتثيرب ىلا ام بوذحلا يف لالا بامش
 عبات مث ابلتحاف نوصفح نبال ةمباتلا هونززو هجتسا ةنيدم ىلآ كلذ دسب

 ةكحرمم ضوخ ىلع ورحت 1 نوصفح نا تاوق نكلو رتشبرب ىلا هقيرط
 ريمالا نأ ريظيو . راوسالا ءارو نم ةمواقلاب تفتك ! لب همم ةديدح

 لثمب مايقال تذختا دق نكت مل تادادمتسالا نال بمص ةنيدلا لالتحا نإ ىأر

 . ةميأا ةيرض نوصفح نال هحو نا دعب هطرق ىلا دامف راحلا لمعلا كلذ

 ىأر « يالب نصح مامأ نوصفح نا ةيزه ىلع ناماع ىغم نأ دسب
 رتاشلا زهتب ال يك هتقطنم ىلع هتجه ددجي نأ هيلع نأ ّفادع ربمالا
 تلسرا كالذلو . هيلع ءاضقلا بعصلا نم حبميو هفن يرقيف لا ةصرف

 دمهو ته مك9 م1 ةنس نيب ام نوصفح نبا لاتقل ةمباتلا تالخلا

 م مووت ما 7م5 ةنس ىفو . ةماح ةحيتن نع رفس نأ نود م موو

 هسفنل دختاو هتر.أ دارفا رئاس مم ةينارصنال هقانتعا نوصشح نأ نلعا

 . همالسا يف ًاملخم نكي مل نوصفح نبأ نا ربظيو . ليئومس وه اديدج أما
 ذإ . هتاوقو دومفح نأ ىلع ءيس رمأ كيذل ناك لاح يأ لع نكلو

 اومنتماو نيباسلا هداوق ضعمب هيلع راثو هراصنا نم ريثك كاذ رثأ ىلع هرحه

 لواح دقف نوصفح نبا امأ .. مهتعاط هل نونلمب ريمالا ىلا اولسراو مهتوص

 عمو نويل كلم كلاثلا وسنوفلا عم فلاحتلا قيرط نع هسفن يوقي نأ

 نيب تاقالعلا تءاس ماو... حجه امم ةنس يف هنأ ثدح 5 . يف يب

 م



 ثوصفح نإ عم فلاحتو اده راثف هيليشا ىلاو حاجح نب مهأ ربا نيو ريمألا

 . اج ناهتسي ال ةوق نانثالا لكشف

 « دوصفح ناو ريمالا نيب ملمال تالواحع تثدح « تقولا ثاذ ف

 تلاوت دقو . هيلع ناك ام يلا لاتقلا داعو ةحيتن ىلأ لصت مل ابتكل

 ءاضقلا يف جلفت نأ كلود م01 سساشع ماعىتح توصقح نا ىلع ريمآلا تالمح

 . هاوق كاهنإو هططخ طابحا يف تحن نأو ايئاهن هيلع

 ةريبك ةيمهأ احل نكي مل يتلا تاروثلا نم ددع بدن كلذ لالخ
 ةسايلا اروطو ةوقلاب ةرا هللا دنع اهدمحاف سلدنالا ءاحنا فلتخم يف

 ىلع درك قطانلا ضمب يف بردلا ءامعزلا ضءب راث دقف . ةليحلاب رخآو

 تاروثلا كالت باحسا كبتشأو اهريغو هلطيلطو رتثب رب يف نيدلولا تاروث
 . ةعساح ريغ ةليوط كراعم نيقيرفلا نيب تثدحف « المف ىراصتلاو ندلولاب

 ىتلا ناادأه هريِلا ةقطنم ةروثلا تنلعأ يتلا قطانلا دادع يف تاكو

 رخآ معز باختتا يلا ةييرملا تاتويبلا تدمع معز ابف لتق اك تناك
 ةروقا ترشتناو ©« ىراسعللاو ندلولا لاتق يف هقباس ةطخ ىلع ىشم هناكم

 هقرولو 83 ا 0 هغالو زد كابحو هنوذش يف أضيأ

 امك ةريبك ةروطخ تاذ نكت مل تاروثلا هذه نأ الإ .. ا.مد«ه
 تاروث يف ربلخت اا ةوقلاو ةوسقلا كلتب ملطصت نكن مله .« تلق
 قطانلا ىلع اوظفاحي نأ برملا ءامعزلا كئلوأ ضمب عاطتسا دقو . رربلاو ندلولا

 . رصانلا نج رلادبع ءيحم ىتح اف اورينا يتلا

 كاذنا اهتدأو ةمسلدنالا كذملا هظعأ أنبا هليشا تناك دقو اده

 . هللا دع روطاربمالا مح لالخ ةليوط ةيومد ةنتفل ًاحرسم هطرق دمت
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 لست مهنأشت فعمض ال مث « تاونس عضب لالخ هدبع وب اهنف را دقق
 هلأ دع ريمالا تاكو . نوردلخ ونب ءالؤه دعبو جاحح ونب ةنيدلا ةماعز

 ءامعزلا كئلوا ضعب ةءالو ىلع قفاون نأ نايحالا نرم ريثك يف رطشي

 هل انونامي ةالولا ناك يتلا يمسالا عوضحلا رهاظمب امناق هيلبشا يف برعلا
 . مدش برحلا ءابعأب همايق نع ًاضوع

 رتاشلا ميعزلا ميلع رقأ هلا دبع ريمالا تاف سويلطل ةبسنلإب
 ابعزتنا ىتح هئافلخ ىديو هدم ةئيدملا تلظو 1 يقيلحلا ناورم ن نمح ر لأ دع

 . ىراس 5 م هو ت ه ملل ةنس يف رصانلا هبنم

 يذ يىنب ةلئاع يه ةيريرب ةلئاع ايف رطيسي ناك دقف هلطيلط امأو
 مهملع بلثتلا اوعاطتسا يق ينب نركلو . رذنلا ريمالا مايأ دنم نونلا
 م ورأوا حا ه وع ةنس قو ٠ مهنم ةنيدلا عازتناو تارتفلا ضمب يف

 ءالمتسالا يف ثونلا يذ نب فيلح ةثيرطلا نبا وه نييلحلا ربربلا نم معز حن

 نوح نونلا يذ ونب رمتسا دقو . رصانلا هنم ابعزتنا نأ ىلا ةنيدلا ىلع

 مانأ رخاوأ يف ةصرفلا ممل تحنس يتح هلطيلط نم ةيرفلا قطانلا يف

 لود نيب نأش امل ناك ةلود اوسأو هلطيلط ىلع اولوتساف ةومالا ةفالحلا

 . دعب ايف فئاوطلا

 « ةريخالا ميمايأ ىلع نوفرشي يق ونب فتاك هطاق رس يفو

 نم دمحم هنبأو يبجتلا زيزملادبع نإ ن>رلادبع ةماعزب نيبيجتلا نأ ثيح
 نب دمحم ناكف . مهنم ةفطنلا عازتنا نم اونكمت ىبحم يبأب فورملا هدسب

 هلك رغثلا حبصأو ةدمب نم محير بهذ « اهف ىق يب ءارما رخآ با
 . يبجنلا دمحم ىبحي ينأ دي

 ن دمحم نب ال هفادع ريمالا رقأ اهرواج امو هليلطت ةنيدم فو

20 



 «هبطرق يف يومالا ريمالل هعوشخ با نب دمحم نب ةفادبع هوخأ عبات اذه
 نب ديحم وهو ةطللا هعزاتي ةقطنلا كلت يف ديدح را ما نكل

 ةفادبع نييو هنيب ةديدع كراعم تمقوف ليوطلاب بقللا طيربش نب كللادبع
 مهدي تناك يلا ثوسصحلاو ثتدلا نم ريثك ىلع لوتساو ل ن دمحم نا

 كرتشاو « هتدابم ىلا ىل ن هقادع رطضأ ىتح هرمأ ىوقو ةسا دجشاو

 ماقو تاوزنلا ىدحأ يف ليوطلا لتقف ليشلا يف ىراصنلا دض داملا يف نانثالا
 . هناكم هدالوأ

 أم دمحم هلاأ داع رعمالل تقولا نم رك ذلا ةقبالا تاروثلا ك دارعت م

 ةينارصنلا لودلا ىلع اهنش هبطرق ءارمآ داتعا يتلا تاوزذلاب مايقلاب هل حمسي
 فأش تاذ تاوزنب اوموقي مل مهتبج نم ىراصناا تأ مك « لبشلا يف

 نم نويل كلم كاثلا ونوفلا نكمت نع ادع ةيمالسالا ىضارالا يف

 نكلو . م مكن حش 8 ةنسيف ل روافزرلا ةروع ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 نلف « :ريثكلا تاروثلاو نكذلا ببب وزنلا نم هادع :ركمتي مل اذا

 بجاولا كاذ نم ءيذب أوماق اوقلا قطانلاو للعالا رثثاا ةالو ضس

 مو.ع -حه 91 ةنس نويل يضارا | يق لآ با نإ دمحم نإ ب ازنف

 ةلود أنغ هنأ - ثااثلا ونوقفلا لع رمتنأاو نوصحلا ضسس لع ىلوتساو

 هك رعم وا ايوا وي اود ةنس يف اراقا
 نظف دمحم نب بى | يفوت مث ٠ هدنج نم ددع لتقو بل اهم مزه ةديدش

 بيخ ليوطلا نرأ دس 2: برلا ةالولا تاراغ نم اوصلخت مهنا ىراصالا

 نييلاتتم نيماع يف لبشلا ىصقأ يف سرايلب هقطنم ىلع هتراغاب مهنظ
 هنس يف كرتشا مث . ءادعالا نم ًاريثك لتقو مئاننلا نم ًاريثك منف
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 يف أضيأ يبق ينب ءارمأ نم بل نب ادع عم م ل١ -- ه 4
 اقيرط نريمالا نم لك كلسو هنولبنا, اتساع ىلا فحزلاو ارافان وزغ

 ليوطلا نأ مك . ةمساح ةكرعم يف زوفلا نم انكمتي مل اهنكلو « القتسم
 رصتتاف يلاتلا ماعلا يف ( هنولشرب اهتمساعو ) اينولا“ ةمطاقم ورزغ ىلا داع
 لتق نأ ليوطلا ثبل ام مث تنوكلاب بقللا اهريسمأ ىلع كراعملا ىدحإ يف
 . كانه اهب ماف ةيناث ةوزغ يف تاذلاب ةقطنلا كلت يف

 يضارأ نم ءزج يأ ىلع ءاليتسالا هلا دبع ريمالا علطتي مل اذا
 نيرمانلا ثامجشلا .داوق لضفب عاطتسا دق هنأف © لامثلا يف يرامنلا

 . رايلالا رزج يف ينعأ : ةيقرشلا ةبملا يه ىرخأ ةبج يف عسوتلا نم
 دئاقلا ضرع م ه.س دج ه مو. ةند هللا دبع دبع رخاوأ يفق

 دق ماصع ناك يتلا رايلابلا رزج حنف عورشم ريمالا ىلع ينالوخلا ماصع

 رايلالا تلخدو هتيالو ىلع ريمالا ءرقأ ابحتف ىلا اذه قفو الو . نؤلاو نفسلاب

 . ةيمالسالا ةلودلا ةريظح يف تقولا ثالذ فئم

 ةيرملا ةلودلا ذاقنا هلبادبع ءاطتسا نأ دمبو « لاك اذه دب

 نافلا ءارج نم رايجنالا نم طسوتلا ضبالا رحبال يبرنلا ضوحلا يف
 ةموكصح ىلع ىراسنلاو ندلولا رمآث ءارج نمو اهئاحنا يف تماق ىتلا

 ؛ يسايسلا سلدنالا حرسم ىلع مبعامطاو ربربلا روبظ ءارج نمو هطرف
 نأ دمب هرمع نم نييبسلاو ةيناثلا يف وهو م و10 -- ه م. . ةنسيفهقلاخ لا بهذ
 . لاضالاو بارطضالاب ةئيلم اماع نيرسشعو أاسمخ مح

 مست دامحت امدأ ًالاع رمخال امم اعرو أريمأ هنأ فنع ناك دقو

 ال
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 اوم 1 نعا اتق نع

 « يوسلا قيرالا نعا ور دنع مهنا هل اوروص ام
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 اثنا ءقلحلا
 ءافلخلا رصع

 رصانلا نجح رلادبع دبع

 مولع حم س.. ةند يف يأ ةرشابم ادع هدج ةافو دمب ىلوت
 نأ الا . دبملا ةالورف هفلديل ءدالوا ربك أ دمحم راتخا دق هتادبع ذاكر
 هديفح ىلا ةرامالا كاذتح همادع لوحف « هلتقو هيلع دقح افرطم هاخلا

 نمحرلأ دع دلو دقو . هتعااعب عيخلا ىصواو لوتةلا دمحم ن نه رلادعع

 رمملا نم هل كاكف ما م١ ياني - ه مابإب ناغمر ربش يف ةلعرق ل

 . ةئند لو رثعو ىدحا هتءالو نيح

 ءاكذلاو ةباحتاا مئالع هرافظأ ةمومت ذنم ديدحلا ريمالا ىلع تربل

 الف . هيدي ىلع راهدزالاو ريكلا اوجرو هب اريخ سانلا رسشتساف « فوفتلار
 . لامآلا ربك أو ىنامالا بذعا «5> ىلع ىلنلا قلع هتعم تن

 عاطتسا ذإ « كي سشلا ْنَظ نسحب ىلع نمح رئأ دع ناك دقلو

 تايصملا نالعأ ىلع رثاث ؤرجم دمي لف . سلدنالا يف تاروألا فاتخم دامحا
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 تاوزفلا نم ريثكلإاب ما م . توصفح نا ةكرح ىلع ايئاهن ىضقو
 هيلع رؤي ملو اهلاكس بولق يف بعرلا ىقلاف لهشلا يف ةينارصنلا لوذلا ىلا
 قاارونءلعوو قدنفاو كور !ًذكاعادنل ناسا تتع قك رمم يف ودملا راصتنا

 مظمم بلطف هلاتشتو سايروتساو ارافانو نويل يضارأ حايتحا نم نكمتو

 نكحم دقو اذه . تاونسلا ضمب يف ةيزجلا عفدل اوراعشاو حلصلا ابكوام
 كلذ ىلع هدايز لب « سلدنالا نع ىمطافلا رطحلا در نم ًاضيأ رصاناا

 عمطي ناك يتلا وأ نيمطافال ةمباتلا برتلا قطانم ضعب لالتحا عاطتسا

 هتوق مهل ربظأو مهمسوت نم دحف « ًايئا اهملع مذوفت طسب نويمطافلا
 كلت يف عرصاع ول هنإب للعلا عم سادنالا وز+ يف ريكفتلا لع اوؤرح 0!

 مهني روطاربمأ ىلا ابمذو هدالب ىلع ءاليتسالا قاوددر انآ فيعض ريمأ ةرفلا

 محلا لغاشم مغرو « ةيروس ىلا شكارم نم تدتما يتاا ةعساولا
 ةينبالا نم ادفع في25 ءانبال ةريبك ةانع رصانلا هحو دقف « ةريثكلا
 هل ارقمو هكلملل ةمساع ابلعج يتلا ءارهزلا ةنيدم ابسأر ىلع ةمخفلا
 كلذ كولم مظمم نأ ةحردل قافالا يف هتيس عاذ دقو « :ةيشاحو هتلئاماو

 ىرخالا ولت ةرافسلا هطرق لا اول راف « هتتادع ىلا اوء-و هدو اوطخ رسنلا
 . هيوقلا هتلود عم تالملا قيثوتو همم فلاحتلا تادهامم دقعل

 شيج سأر ىلع ةسفنب جرخ رصانلا يح نم ىلوالا ةنسلا يف
 مهأ ىلع لوتساف اهف ةمئاق ةروثلا تناك ثيح نايج ةقطنم ىلا أبجوتم
 ّضَأ يداو لا اأاهدس راس 3 . مهتعاط ةروثلا ءامعز هل مدكو اهعوصدح

 مضخا# كز رو اك هكون جلتلا لاح ةللس ىلا هنمو ]زن 121

 نرأ دبي ةيطرق ىلا داعو اف ةرئاثلا رصانملا ىلع ىفقو ؛ اباك ةفطنلا كل

 . رهشأ ةثالث ءاهز هتوزغ تقرغتسا



 هيلبشأ عاضخإ نم نمح رلادع نكمف ماهل حجامه م.1 ةنس و

 هلق نم لاو اهلا لسرأو اهراوسأ مديف ء امل ليوط راصح دب
 نم تضفتا يتلا ةيلاتلا ماوعالا يف امأ . ابف نيدلولا ةروث ىلع كلذب ىغقف

 هسسضب يف بلنتلا نم نكمت نمح رادع ناف ه س.ءو سل سءآ ةنس
 نم اريبك اددع حتتفاو ء ىراصنلا هئافلحو توسفح نإ ىلع كرامم
 عقو مواال ه مس.ه ةنس تنأ اذإ ىتح « ةوقلا نومحلاو ةييثلا ندلا
 ريكلا راثلا توم وهو سلدنالا يف لاوحالا ةئدهن يف رئالا ريك أ هل ناك ثداح

 . لوصفح نب رم

 دقف « صفحو رفمحو رمح رلا دعو نابلس ةعبرالا هدالوا امأ

 مويلا دعس مويلا فمضت تناك مهتاوق نأ الإ « ةمواقملا يف يغعلا اولواح
 ةنس يف ممرخآ ىلع ىضفق ىتح ريمالا شويج يديأ يف عفت مهنوصحو
 تجرخأو « نمحرلادبع ريمالل رتثبي ةنيدم تعضخو ماوعم باه ماو
 كوصفح ناال اكو . هيطرق ىلا تلسراف اهتم نايل هدلوو نوصفح نا تافر

 اهدادترال تمدعأو دعب امف اهلع صفق 4مجعوزاعو اننخرا امسأ اف

 ثدح دقو . يمالسالا نبدلا ىلع ينلعلا امحهمو ةينارصنلاب ابكسمتو مالسالا نع

 . م هرسإل < ه س5 ةنس كلذ

 سويلطب و هإطءلط ًاضيأ ةرتفلا كلك يف نججرلا دع عضخلا دقو

 يف ةروثلا ىلع ءاضقلا كاذب عاطتساف ١411:2018 هيسنلبو ريمدتو
 هبطرق يف ةلودلا محاضم ضفت ةليوط ةدم تئيل نأ دعب يحاونلا فلتخم
 . ةيركسملاو هيداملا اهآوق دقتتستو

 نكن مل كلذ ناف ةيلخادلا نيفلا دامحا# نمحرلا دع لغش نئل

 , لاشلا يف ةينارصنلا لودلا دم سدقلا داجلاب مايقلا نم هسنيبل
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 دودح ىلع كتفلاو يبلاو يللا تارانب نوموقي ام اريثك ءالؤه ناكو
 ارانب مهتباجا ىلا يومالا ريمالا رطضيف ابضارا نمضو ةيرملا ةلودلا

 ةلودلا ةوقب رخآل نيح نم ههرهشيو مهدح مبمزاي ىكص ةرمدم ةكاتف

 . ةيرملا

 تويا كلم وجاه م ولؤ؟ حج ه م١٠ ةنم ىف هنأ ثدح دقن

 دخأو هدرام ةقاطنم يف لغوتف برلا يضارأ .00(11112 1| يناثلا وينودرأ

 ضا ريعالا ىلع دحأ ل م نأ لود نم داع م بتالسالاو ماننلا أبيع

 شح يف ةدمع يأ ف ريحا ىذا قسما رمالاب نم رادع ع الو 3 ةماع

 أدامف داللا ءاحنأ ىف ثاعو كراعم ةدع يف 'بشح مربف كونا يضارأ ىلا ريك

 ترركت دق ىراصتلا تآادتعا نأ الإ . ىرسالاو ىئاننلاب المحم داع مث
 يبلاو محلاتتا رصاناا ابلسرأ يتلا تالا تددمتف ةيمالسالا يضارالا دودح ىلع

 ةروعسو ( ارافان ةمصاع ) هنولناب ةيحيسلا لودلا مساوع حايتجا نم تنكمت

 ابك ولم عض ىتح ( هلاتثق ةمساع ) 35)11010'[8 صغربو ( نويل ةمساع )
 . حاصلا اوبلطو

 ضشويحلا ىلع م ةربه دل ده سسأب ةلس فىدنلاو م هاب حام سرو هك :

 ل راعم ِِق لادن زرخن 5 تعاطتسا هده نكلو ب ةيمالسمالا هس رعأ

 رطشا هلق 3 ةموكج فت اوتو ين“ اه قافثا . وغر لاشلا
 ىلا اولسرأو « رصانلا نمحرلادبع مم حلملا اوبلطي نأ يلا اك ولم لقت

 نم قدا لاوس نرطاشا موعونسأ# ضرالا اذج لأ بقا راق همط رث

 . رصانلا «ح نم ةريخالا ةرتفلا يف اينابسا عوبر ٍلسلا داسو نمزا

65 



 ةنس دنم ةفالخلا بقل ذختا دق ناكو  نمح رادع ةفيلخلا سنب
 يتلا ةيمطافلا ةوعدلا ةمواقل هماتهأ هجوي نأ - م وجو ح اه مراب

 راشتنا ىتدخم نمح رادع ناك . سلدنالا ددهت تدخأو ايقيرفا يلاعش تحاتحا
 رداف .. هيلع يرتسلا قفط يلتت ىقني ل .يندنالا يف. يقرالا يعل

 نم ربريلا ءارمأ مهد امن 292 الع ىلوتسا هتبس ىلا لوطسا لاسرأب هتوق رابظال

 همم فلاخمو ؛ ساق ىلا هذوفت دتماف هتعاطو هتدابم ىلا هتانزو ةسرادالا

 . لاومالاو ايادملاب رصان'ا هدمأف هسانكم ريمأ ةيفاملا يأ نب ىسوم
 4 مهذوفن طسب نولواحم هدمبو رصانلا ؟ح لاوط نويمطافلا يقب
 نال كلذ نم اونكمتي مل مهنأ الإ .« رصانلا ءافلخ لع اهنا فل"
 ههرطخ درل دادمتسالا ةبعا ىلع فقيو مهتاكرح بقارب ناك يومألا ريمألا

 قيضملا روع اولواحم نأ نود تالا كالت يف ةطلل لا هتعزانمب اوفتك اذ
 همس ةنس يف تراغأ يتلا مهتفس ضس الإ ميلا ةيربيالا ةريزهلا هيش ىلا

 رصاتلا درو اداف هيف تثامف م1,011:1118 هبرلا أفرم ىلع م وغو ح

 سنوت ٠ىطاوش يلا بلغ رحبلا ريمأ ةدايقب ةيرحب ةوق لاسرأب ةرانلا كلت ىلع
 . نيمطافلا ةراغل تراث نأ دمب ةتات تعحرو اسف تثاع

 لاماب مايقلا نم رصانلا ةفيلخلا ةدايلاو برجلا لغاشم منمت م

 لسحأ نم يعدتساو ةيئارلا روصقلا نم اددع داشاف « نارمعلاو ءاثئالا

 بلج ةماع تاهزتنم أشنا أك « ملاملا ءاحنا فلتنع نم نينانفلاو نيسدنملا كاذ

 وهنارمملاو ءانلا يف يسيئرلا هلمع نكلو . ةرواجلا لاملا نم ءالا اهيل
 . ءارهزلا هنيدل هتداشا

 لكم لايمأ ةمخ ةفام ىلع ةديدحلا ةيفالملا ةنبدلا مقت تناك

 ) )1١نيييطافلإ نيلاوملا ربرباا نم ةالولا ضب دي يف هتبس تناك .

 ل



 ىتح اماع هنن لو م اولا - هم ممو هتدايف لمملا ادب دقو © هطرق

 ةن- نم هتيشاحو هتلئاع عم اهلا لقتتا دق اذه نأ مغر رصانلا ةافو دسب

 ىتكحم ان فصنو « ديدحلا هرقم اهأنأ العا م ه٠ - م ج4

 هيلعتناك امو « ةعورلاو ةمظملا نم ةنيدلا كل: هيلع تناك ام يلدنالا خيراتلا

 يتلا رئاخذلاو فحتلا نم هيوحت تناك امو « فرتلاو ةءاخفلا نم اهروصق

 . ءارهزلا ةنيدمل هلئانب ةيدانع هيلا تيدهأو ضرالا عاقسا فلتخم نم تبلج
 اهنأ مغر اهنم !ءزج لكشت تحبصأ ىتح هبطرق نيبو اهنيب ءانبلا لصنا دقو
 م ءارهزلا نأ ديب . ديدحلا نم باوبأ ةعس هل اهب صاخ روي ةطامحم تناك

 ىلع لوتسا امدنع رماع يبأ نب روصنلا بجاحللا نال ىرتم مك اليوط رمعت
 ءافلخلل ىسبلو هل ةيةيقحلا ةطلللا تحصاو داللا يف رومالا تاردقم
 :دعاقو هل أرقم ابلعح ةرهازلا اهامسأ ةديدح ةنيدم ءانب ىلا دمع .« نيبومالا
 ادبو سلدنالا يف ةنتفلا تماقالل مث . اهلا ءارهزلا نم ةيمهالا تاوحتف هكحل

 ةدع يف ءارهزلا ةنيدم تهحوه ربربلاو برملا نيب يمادلا ليوطلا عازنلا

 تحصمأ دق تناك ىتح ةهومالا ةلودلا هاهن تأت و تقرحأو تاسانم
 تادبتساو ىلبق نم اهف بدت تناك يتلا ةايحلا اهترافف نيع دمب ارعشا

 نيب ةاحال مما الو اهمذ ةكرح ال الالطاو بئارخ اهئام بدعو اهرظانم لام

 , ايناوتع

 رصاتلا نمح رلادع رع ةدنلا هده محم نأ لق انل دب الو اذه

 ديطوت يف ةيرملا ريغ رصانملا ضمب ىلع هداتعا ىدم نع ًائيش ركذن نأ
 ةصاخ ةروصبو « ةرباربلاو يلاولاو هلاقمناك انوؤش ريبتو هتلود رومأ
 . هلاقصلا

 , أمات ًاسالخا هل ةبرملا لئاقلا صالخا يف كشي نمحرئادع ناك



 « دممف . برعلا دنع ةيارقلاو ةيصملا هيءات يذلا رودلا ىدم مس لو

 دنساو ىربكلا بسانلا نع برملا ءا معزا ضسب ءامقأ لا « هزك رأ أنكمت

 يف ةقيقحلا تاطللا لك هفنل ىقبأ نأ دب ةبلاقصلا نم نايتف ىلا !ابظعم

 مل ةديدش ةبرض ةييبرملا ةيطارقتسرالا ىلا كاذ هلمسب هجوف « ةلودلا
 برعلا تسفاث ىتح ىرخالا رصانملا ىلا ةيوقت ىدأ امم اهدمب اهذوفن دمتست
 يربكلا ةنتفلا تماق امدنع دالبلا ءازحأ ضعب يف مكحت نأ تعاطتساو مكحلا يف

 . فئاوطلا ةلود ايضاقتا ىلع تماقو ةفالحلا تراهنأو

 اهدجوأ ىتلا ةبوقلا ةلودلا هذه نأ لوقت نأ اريخأ انيلع ىَتب

 ةمرمعلا لودلا نيب ىلوالا ةناكلا تاون دق سلدنالا يف رصانلا :رمح رادع

 ةروصن ةنارصنلاو ةيوروالا لودلا راظنا اهلا تيحتاف . كادنا ةسالسالا

 تاراغس هطرق ىلا تدفاوتف «ابعم ةيسامولبدلا تاقالملا دقع ىلا تمسو ةماع
 دفو ماها د2 ها مم ماع ىفف . اذوفن امظعأو لودلا كانت ىوقأ لثت

 اادحلا مهعم نولمحمت نييطنزيلا روطاربما عباسلا نيططسق لسر هبطرق ىلا
 هلالجو رصانلا طالب ةمظع ههترهمو لاقتسا نسحأ اوليةتساف « ةيبفنلا

 نم ريزو محمي ةينيطنطقلا يلا اوداع مث . هيف ىلا رهاظمو هفراخزو
 ىلا داعو ءادا ندحأ هتمبم ىداف , ةيدحلا ةلباقمو ةرايزلا درا رصاناا ءارزو

 . هتلحر يف نيتنس ىضق نأ دمب هبطرق

 كلم سرطب لثمت تارافس سلدنألا ىلا يلاوتلاب كلذ دمب تدفاوت مث
 لودلاو اينالا روطاربما ربك الا وتواو انرف كلم عبارلا سيولو ةلاقصلا

 .. اهريغو هلاتثق ىلا ارافان ىلا نويل نم لبشلا يف ةناسالا ةينارصنلا
 هيافو ىدلا نمح را دع كرو . مه دع نئيومالل داعو رصانلا ميسا عاذف

 تفرمالا ابعوبر قوق ترفري ةرهأز ةيتغ ةلود ماو51 ح همه. ةنس يف



 . ابمم تالصلا قنوت ىلا لودلا قبانتو

 : ناكآ عملا ةنيلغا:ةيع
 هونأ هرآ يذلا هللاب رصنتسللا مكحلا هدالوأ ربك أ رداتلا فلخ

 د يوت يذلا مويلا يف موا امتع ءالوو هتوخأ رثاس ص هتادح ل

 ناكو - م 45١ ريوتك ا - همه. ةنس ناضمر نم كاثلا يأ رءانلا

 ىدا# يف هطرق يف هدلوم ناك ذإ ءهرمع نم نيمسرالاو ةسداسلا يف دئموب مكحلا

 .م 6 سس ل او هند رخالا

 ء باعدلا هبوق ناك رالا ةدلحوم ةلود افرك ذ -3 كر دق رماتلا ناك

 تفرع لب تاروثلا قحسل ثوعباا ديرجت ىلا ةحاحم ةف' يكحلا ري رف

 نم ةريخالا ةرتفال ادادتما ناك ءاخرلاو رارقتسالا نم اعون هدبع يف داللا
 ةيلخادلا هتلود نوؤشب ماتهالا نم املالخ مكحلا نكمت رصاناا نمح رلادبع دبع
 . ةيح راخلا ةءايلا ىلا ةانملا نم ديزلا هيجوتو

 ىئرملا ىلا .كجلا لوصو ىلع لياق تقو ىوس ىثغم دق نكي م
 ناكو .لاكلا يف نابسالا ىراصتلا بناج نم ناودملا رداوب تربظ نيح
 دنحلاو لالا ضمس لوالا وشنان توبأ كلم دمأ دق هتافو لبق رصانلا

 ىلا رطنا يذلا عبارلا وينودروا بصتنملا همحع نبأ نم هشرع دادرتسال

 طرتشاو م هو. حج ه موو ةند لكلا يف شغرب ةنيدم ىلا رارفلا
 قوت اماق . دودحلا لع ثومحلا صب ملتو مده هتدعاسا أانمم رماثلا

 نأ كلذ ىلا فاضي . هب دعو ام ذيقنت ىنأو دبملا وناس ثكن رصانلا

 نلعأ « نويل ةكلمل هيناتا هلا :*ثق ةمطاقم يلاو كااسوك" نانرف تنوكلا

 ىلع ءادتعالا» ةديدحلا هتلود دود عيسوت ىلا ىمسب ادبو هلالقتسا كاذنآ

 . هيرملا يضارالا
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 ررق « ةمرعلا ةلودلا ضرأ ىلع ءادتعالاو دملا ثوكتلا اذه هاجت
 ةالولا رئاس ىلا هتك ذفنأو ةيلهشلا ةناسالا لودلا ىلع ةوقب درلا ؟جلا
 وزنلا ىلع ىلا مهصت داز دقو + وزذال دادعتسالا ةرورضب داوقلاو

 دادرتسال فروعلا هنم بلطي هلا عبارلا وينودروأ حولهم كلملا ءومل

 هبطرق ىلع عبارلا وينودروأ مدقم فمو يف ةيبرملا ةباورلا ضيفتو « هشرع
 ةنوملا دقت هدعو فيكو ءارهزلا رصق يف هل هلا ةفيلخلا لاقتساو
 . هيلا انادملا مدقو هل

 لسر ءاج « وزنلا ىلا ريلا ةهأ ىلع كهجلا ناك اني نكلو
 ام ديفنن هيلع كوذرمي « نيلسلا مم همدخ دانا يدخ يذلا ودناسكللا لقنم

 . رخالا ضميلامدهو دودحلا ىلع ةيقاولا ثوصحلا هيلتو رصانا مبكيلم هب دبت

 للص ؛ ماعلا كلذ يف وزرنلا نع لدعو ضرملا اده ىلا لش دقو

 داعو هدهبمب ثوكتلا ىلا وشناس دامف يفوت نأ ثباام مبارلا وينودروا نأ

 ظ . وزنا بهأتي محلا

 محابف ايزاع يجلا جرخ ماودحم جاه مهع ةند فيس يف
 تنوكلا ىلع رصقناو ةمددلا نابتشا تنش ةملق ىلع لوتساو هلاتثف يضارأ
 لوتسا ءدبع ثكنال مش : حلملا بلط ىلا ءرططأ ىذ ةددمتم مقا ومي كاثن 53 نانرف

 ًامسق اهناذةوزنلا يفي؟1!لسرأدقو 3111:3298 هيتتا ةماحلاةنيدلا لع برلا
 ا هب ري لع وةرباق ةنبدم لعب رمل اىل وساق ا رافات كلم يضا رآ ةمح ابل هشيح نم

 . ناسالا نم لابشلا ناكس بولق يف بعرلا ىقلا نأ دمب هبط رقىلا ؟هلاداع مث

 اهب ماظ ىرخأ ورزغ ةصق ةيرعلا ةيخضنراتلا بتكلا انل ىورتو

 هثالتساو هلاتشق يضارأ ىلا م هدو ت ه موو ةنس فيص يف ؟ىلا

 ةححات تاوزؤ ركحذ ىر م5 00011113403 جامرغ نصح ىلع املالخ

 ففي



 م ةكمل د ةكلا/ -ب مه سوا و اه م86 ياس ف جلا اهم م . ىرخأ

 : ايرقت قاسافت أ اهنع كلغ ال اغا

 هل تضرمت دق تناك ربك رطخ ىلدنالا دده « تاذلاب ةرتفلا هذه يف

 . هدنامرونلا تاوزنلا رطخ وهو ةدع كلد لق

 نم دكوهداقلا .:رودنامرونلا مجاه م ودك 2 ه 060 ةنس يف

 ددع نراك « هنوشل ةنيدم ينونح يف ةيرعلا سلدنالا لحاوس كراغادلا

 اداف ةقطنلا كلت يف اوثانف اكرم نيرشعو ةينامك ةرلا هذه يف مهنذس
 لتق ةكرمم تثدحف مهلاتتت نوذلا عمجت ىتح وفالعبا ام اولسو اوهنو

 مهئاقلل هيليشا لوطسا جرخ ءانثالا كلت يفو . نيقيرفلا نم ريتك اهف
 ةيدتامرونلا نفسلا ضسب ايف ترمد ةيرحب ةكرمم نيبتاحلا نيب تئدحف
 الالخ ثوسومم ةيرملا ءايلا يف اوثل دقو . لامدلا وحم ةارفلا دئراو
 تمطقنا مث نمزلأ نم ةدم لحاسلا طاقث ضصس رخآل نيح نم نومجابو

 ماوإلإ حج ه م56. ةنس يف ديدج نم روبظلا لا اودع ىتح مرابخأ
 اركذ ىز الاقأ الإ . مهدض ينرملا لوطسالا رييستي , محلا صاف

 اولضف ةازنلا ترا ودبو . تقول كلذ يف نيف رطلا نيب تندح هب رح كرامل

 اذه ناكو . مماوق قوفن نم هوأر 1 برملا عم ةكرمم يف كابتشالا نود عوجرلا
 . محلا مانأ مهب برعلا دبع رخآ

 رصاتلا مايأ هيلع تناك ام ىلع يناثلا كلا مايأ هطرق تللن دقو
 ءالك هرببالا ةرزحلا هش ف ةسانسلا 0 ًاساسأ ] زكض اهنوك نم

 ةناسالا لودلا فلتخم نم رارمتساب اهبلع ىلاوتت تارافسلاو دوفولا تناكف
 ةدعالا ىبلطل اهلا نوأجلي ىراصنلا ءارمأو كولم ناك 5 ةيوروالاو

 دقو . رومالا جرفنت ابر نمزلا نم ةهرب ايف ةماقالل وأ اهتفيلخ نم
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 ةيسادنالا ةفالحلا تلصو » هلوقب كالذ ىلع ناسالا نيخرؤلا دحأ قلع

 كالذب تنمأف ايناسا راس ىلع اهتدايس تطسبو اهتعور جوأ ىلا رصملا كلذ يف
 ش0: ةننكملاو مالسلا

 مايأ اهدده دقف « ايقيرفأ ىف ةيلدنألا ةيرعلا ةلودلا تاكلتمب امأ
 هاوالاب ح مه ماا ةنس لئاوأ يفق . يميشلا رطخللا وه ريك رطخ محلا
 نئدل رملا يمطافلا ةفيلهتا دئاق يحابتسملا دانم نب ىريز نب نيكليب راس

 نم مقتنيو نيسطافلا ناطلس كانه طسيل ىثك ارم ىلا ايزاغ سنوت نم هلا
 . دانم نب يريز هيأ لتقل هتانز ةليبق

 م ؤاغلحو زرخ ونبو هنانز عومج هل تدمس شك آرم ىلا هلوصو ىدلو
 اهريمأراحتتا و ةركنم ةعزه هنانز ةعزهب تبتتا ةيراضةكر مم نيقيرفلا نيب تلصححو

 . ةعزملا راع ىلع تولا لضف يذلا

 نونك نب نسحلا ىمسلاو هبلقتب فورعلا ةسرادالا ريعأ عراس دقو

 وعدب ذخأو « مكحلا ةعاط علخ نرأ دبب يميشلا دئاقات هتعاط مدقت ىلا

 يأر ام ناعر نيكلب ىميكلا دئاقلا نأ الإ . رانملا ىلع زملا ةفيلخلا

 ريمالا برغملا يف ةطلسلا تيقف سنوت ىلا ةدوملاو داللا ةردانمل أرطضم هسفن
 . نونك نب نسحلا ىيردالا

 نب دمج ىلا هتدايق لس أمخف ًاثيح دعأف ثداوحلا تايرجمب مكحلا لع
 يف راصتالا نم دمع نكمت دقو . ىصقالا برغاا ىلع ءاليتسالاب هفلكو مساقلا

 ةرادلا ترادف نونك ن ندحلا فلاح نأ ظحلا ثنل ام نكلو ؛ مالا ءىدأ

 هالوم ةداه ابد ًاثرح يحلا قسرا كادنح .اومزهو نيسلدنالا ىلع

 . ةسرادالا ةفاش لصأتسي نأ لق دومي ال نب ءاصوأو رمح رلا دع نب ىلاع

0 



 ريهالا راعضاو برغلا عءاضخا نم ليوط لاتق دعب لمفلاب اذه نكمت دقو
 ةامملا ةنيصحلا هتملق بلغ لخدف « هسفن نسي نا تروتك نب نسحلا

 نم ًاددعو نسحلا همم لقن مث ؟هملا ةفيلخا اهف اعدو رسنلا رحج
 مبنم اددع نيءعوئازرالا مهملع فرحأو محلا مهم أقمف هطرق ىلا هعانأ

 ةفيلخلا مس كلذ ىلع نيماع يلاوح يغم دب هتأ الإ . هناويدو هتيشاح يف

 نويسادنالا نكي ملو ةسرادالا كئثلوأ تاقفن ىفحملا رفمج هجاحو ؟حلا
 ىلعأ نم ىرسالا ىمري ناك فيكو هتوقو نسحلا مئاظف اون دق
 ىلدنالا نم هبجارخإب ةفيلخلا مأف : ايرأ اهلاا تولصيف شضرالا ىلا هلق

 إب زيزملا يمطافلا ةفيلحلا فنك يف اولزن ثيح رصم ىلا اهنمو سنوت ىلا اولحر
 . ةدعاسااب مدعوو مهدفو اذه مرك اف

 همأ وتل يناثلا مودا 1 ىكملا ةقلحلا لف 4 لا رمعلا ةحان سس امأ

 يتلا ةدازلا تناكو . هبطرق يف عماملا دحلا عيسوتب اموسرم ردسا مكحلا

 ٌفرثتسا دقو . همحح كلذب فعاضتف ةيلصالا هتحام لدامت هيلع تأرط
 ةمبدلا ءاسفيسفلاب تفرخز ةمخف ةنق هل تلمعو ماوعأ ةمبرأ يااوح ةدايزلا ءانب
 . يناثا سونامور ةيبنطتطسقلا رصبق نم اممم اريبك امق مكحلا ىقلت يتلا
 نئاج ىلا ىتساو يطنزيبلا زارطلا ىلع ةق ةديدج ةروصقم أضوأ مكحلا ًاشناو

 . دحلا لامعو ظاعولا ىرخاو ةقدما اراد دحلا

 ع ,كحلا ةفالخ يرع زجولا ثحبلا اذه يرن نأ لق انا دب الو
 ف تافل ولا دانذع دالدزأو هءارعشع 6 مولعلاو نادآلا راهدزا رك كن نأ يم

 ىلإ جلا ءانتعا لطفي كلذ زكو . ًاشتهدم ًادايدزا ةمدظملا ةومالا ةتكلا

 . بتكلا عمجم هقمش و
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 ىمقأ نم هئارسأ لسر لاسرا ىلا رمالا هرطذا ولو روبظلا ثيدح وأ سيفن
 نم رثكأ هتارخ يف عمجتي نأ ىلا ةعزتاا هذه تدأ دقو . ةرومعلا
 دق هنأب لاقيو . ملاعلا يف مولا عاونأ فلتخمب قلمتت داحم فلا ةئامبرأ
 هماههأ طرفا بككلا ةدودب ضعلا ها ىت> اهاع قلعو الك اهأرق

 ديلجتا ةصاخ ارود مكجلا أكنا دقو اذه . ثحللاو ةءارقلاو ةمااطلاب
 نم تائفاكمو بتاور فنوشاقتي نيدنتف نيفظوم اهلع ءانتعالاو بتكلا
 ءامنغالا نم نوريثكلا هرلقو هدبع يف دملا نأش عفتراف . ةلودلا ةازيم
 متدض ددع هيطرق ف دجوب مسعأو ب كلا مجو ةفاقتثلا اومتهاف ءاحولاو

 عضتراو فيلأتلاو ةباتكلا ىلا ىانلا لات ا ,حازلا ةداجلا تاتكلا نم
 . ؟1لا لق هيلع ناك ا يناقثلا ىوتسلا

 ديلا ةيالوت ىصواف فعضلاو ضرلا هدمع رخاوأ ِق ىلا رعس

 راوح للا لقتا املف . هنافو لق ةعسأا هل دحأو ماده ريدصلا هئنالا ةهدمب نم

 سادنألا يف نيل ةفيلخ ماه هنبأ بنو هثيدم تذفن هبر

 م( )ه م55 رفص + يف رصنتلا ؟ىلا ةفيلخلا يفوت امدنع
 ن ةريثلا هال هدمب نم ةمسأا دخأ رذؤحو قئاف نالقعلا هامداخ لواح

 نأ الإ . هدعل نم هنبأ ةمأ ون 6 ه-ءغر ثالذب نينلاع رصافلا نة رلا دبع

 نيفلظولا رابك و ءابجولا نم ددع ةدعامب يفحصملا نإثء نب رفمج بجامحلا
 ةريثلا ىلا ماع يأ نب دمحم دمعو نيبلقعلا ريبدت اوطب< نأ اوعاطتسا

 نأ لبق م و5 روتكا١ + همدك رفص + يف مادحل ةعيبأا اوذخأ مث هلت
 . هرمج نم رثع ةيناثأا لكي

 , يملا نوؤش ةسرابب هل حمست نس يف ديدجلا ةفيلخطلا نكي م
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 حبص همأ مهسأر ص ةزرالا تايصخشلا نم ددع هنع ةبانثلا أيس ملطضاف

 ةناكمو ةريبك ةوظحي هيبأ ديع يف مدتمتت تناك يتلاو لصالا ةيسنكشبلا
 يف اماه رود بملت نأ امل ردقيس ةيصخش عملت تأدب م . ةلودلا يف ةليلج
 . ركذلا مدقتلا ىماغ يبأ نب دمحم ةيصخش يه كلت « سلدنالا خبرا

 نم لصأ يلا ماع يبأ نب كللادبع دمحم نب هنا دبع نب دمحم عجرب
 ملا تفرعو ءارغمللا ةرزحلا يف هترسأ تلز . ةيرماا لوصالا قرعا
 ىلا يمتنت « ههءرب » همأو ةعبرسدااو ثردحلاب الاع هوبأ ناك . ةهاجولاو

 . مي يب

 ىلع دفوو ©« سرذلا ةابح اًمؤم هترسأ دلاقت لع دمحم ادن دقو

 يديأ لع سردو ةمب رشلاو بادالا يف عر دوو . اهدهامم ل لعتيأ هبط رق

 هحشر هرمع نه نيرشءلاو ةعباسلا غلب الو . ةذتاسالا رابك نم ددع
 ءكجلا ن نةرلا دع كالمأ ىلع فرشلا بصنا يفحصلا نامثع نب رفعج بحاحلا

 . دمب ةفيلخلا يفوت دق نكي مو

 هيلع مقوف هتيصخشو هناكذب بحمتو هفرعت ماده ما حاس تناكو

 يف ارانيد رسثع ةمخ هردق بتر نيعو ةقبالا ةفيظولا ىللذدا رايتخالا
 يوت نمح را دع نأ اعو م ةكلا/ هج ه سوك هن يف و ثئالذو . رييشلا

 يل سماع يلا ن دمت مدقت و . ماده هخأ ءالمأ ب نيع دف الفط

 حبصأ كك ةماعلا ةنازحخلا ىلع فارشالا هيلا فيضاف ةعرسب ةلودلا فئاظو

 ىنح هللو هيليشال ايضاقف ثيراولا يف و رظنا نيع مث ةكللا رادل أنيمأ
 ٠ مقالا تح مه مسا ةئس يف مشحال رظانو هطرشال ريدم ةفمظو لا لسصو

 لئالق ماوعأ يف ةلودلا فئاظو را ىلا ماع يبأ ن دمحم لصو اذكه

 وه ناكو . هل ابامحو هلع حب فطع ةصاخو هتانافكو ههاوم بيب
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 ابقلمتو اهباحعأ دير لاك امن فحتااو اادملا سفنأ اهرمثي كفني ال

 هطرق لهأ ثيدح تدغ نأ ماع نبأو حسم تافالع ثبلت لو . هب

 مكحلا يفوت الو . ةيمارغ تاقالع ىلا تلاحتسا دق اهنا ميخلا فرعو

 بجاحلا باج ىلا ةلودلا يف ذوفن ربك اب متمتي ماع يبأ نبا ناك رصنتسلا
 . يفحسملا

 نبأ يفر ىتح ماده ةيلوت ىلع لئالق مايأ ضمت لف « ًاقثوت دادزت ىماع نبا

 . ةلودلا

 يفحسلا بجاحلا نيب ةطلسلا ىلع يفخ عارص أكن مويلا كلذ ذنمو
 هدادتتساو يناثلا نأش ولعو لوالا طوقس يلا ةءابناا يف ىدا ىماع ينأ نأ نيبو

 . اقلطم ايدرف امكح سادنالا هكحو رمالا

 مو « ةعدلاو وبالا ىلا هتميباب الايم هنن ديؤلا ماه ةفيلخلا ناك
 يضقي ناكف ناللا ماع عالطشالل هلهؤت يتلا ةميقرلا لالحلاب متمتي نكي
 نا رسي ناك امم « تاليا ءاسنااو برطلا تالا نيب هقئادح يف هتاقوأ
 نانا راصو . هدي رومالا ةيصان ىلع ضبقال لاجلا هل حسفيو رماع يبأ
 يف نيجس هبش هنأو ءي5 رمالا نم هل سيل ماده ةفيلخلا ناب نوثدحتي
 نبا هيلع اهضرفي ةديدش ةقارم تحن الا هنم جورخلاب هل حمسي ال هرصق
 رماع يبأ نبا عم ةقفتم تناك اهفادهأ نأ املاط كاذب ةيضار حسبص تناكو . رماع ينأ
 . امل يفولا قيدملا هربتمت تناك امنأ افاطو

 صخش يأ نود مكملاب دادتتسالا ىلع كلذ دعب رماع ينأ نبا لمع

 ريكلا مددسب ةلاقملا نأ هرظن بقاثب ىأر دقو . ىرخأ ةئف وأ رخآ

 د



 ىلع لمعف © هتطلس نم ام اعو كودحت « ةلودلا دوؤْش يف ميلخدتو

 مم مق ينو رخآلا ضعبلا نجسو مهئامعز ضمب لتقب مهنم صلختلا
 . مرش رمأع يبا نا نمأو .هناطل تالذب راهناف « ةيئاتلا رزحلا ضمب ىلا

 وم نإثع نب رفمج بحاحلا ذوفن نم صلختا لمعي كلذ دمب ذخأ

 نع بجاجلا نا د لزمب رهآ ىتح ةفيلخلا ىدل ىمف . يفحسلا

 اهرومأ طبمو ةمصاملا ىلع اذه طيف رهاع ينأنيا ىلا امياتوهطرق ةنيدمكح
 .١ودحلاو نمالا اهمذ داسف امان اط.ض

 هذوفنو رماع يبأ نا هجو يف فقب نأ رفمح بجاحلا دارأو
 يبأ نبا ىلع هب نيمتسيا نمحرلادبع نب بلاغ مظدلا دئاقلا ةرهاسل ىمسف
 يلأ نبأ معو ٠ بلطاا ىلع ىلع قفاوق دم هنبال هتنبا دب بلطو « رماع

 . هسقنا هتتبا في هنم ىلطي بلاغ ىلا بتل كو هيسفن تراث كلذب رماع

 هن رهاصمم لقو هتغر دنع للغ لزتف رصقأا وفظومو حسبص كلذ يف همحخد دقو

 هعئارتالاةتحا طسو رماع ين نب دمحم ىلا هتنبا تقزف

 بداح ىلا ةباححلا ها هرإقو رفثلا نم الاع ةفيلخلا مدقتسا و

 دق هتامن درأ اهتم فرع اذهل هديدش ةب راض تناكف ؛« يفحسلا رقعح

 م والم ح ه مه ةنس نامش نم ريثع كلاثا يف لمفلطو . تبرتفا

 هئابرقأ ىلعو هيلع ضبقلاو ىفحملا بجاحلا ةلقإب هرمأ ةفيلحلا ردصأ
 يف يفحمأا ىقب دقو .. نحجسللا يف وبعضوو محلاوما ةرداعمو هناوعاو

 تام هنأ ليقو « هيف يقوت ىتح تاونس تاون- سمح يلاوح نجلا يف
 . رماع يبأ نيا ضيرحتب الوتقم

 ؛ يفحصملا بحاجلا ربك الا هسفانم نم رماع يىلأ نبا صلخت اذكه

 هترطيس تحن هلعحيا ءهاوه بسح شيحلا مظني دخاو وحلا هل ثلذب افصف
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 هعزاني ال ىلدنالا دالل قلطلا ديسلا ميصأ نيملا كلذ ذنمو . ةماتاا

 لكشي حاصأ ءارهزلا ةنيدم يف هدوجو نأ رماع يبأ نبي ىأر

 اوسلختيا رئاودلا هب نومبرتي مهو اورئاكت دق .ءادعا نآل هيلع ارطخ
 دوؤش هنم ردي هسفئأ لقتسم 6_0 ءاشنأ يف بغر هنأ أك هذوفن نم

 نأ امو . مورو ان ه سام هند يش ةرهازلا هنآدم ءاملد رمأف دالماا

 راودلا لقنب رمأ ىتح موه. ان ه مني هند ايف لمعلا ىهتا
 يف ةيفالخلا ةئيدملا سفانت تحبصاف ايلا هتيشاحو هتلئاع لقن مك اهلا ةيمسرلا
 . قنورلاو ةماحشلا

 تدك أن اهنال مم نيو هنيب دفت تقولا كلذ ذنم تاقآلملا تذخأو
 هياع تقنحف « آنت ادب رمت ةادلسلا نم اهنبا دب رمت يف بغرب رهاع يبا نبا نأ نم

 . كلذ نم نكست نأ نود هطاقسال يعسن تذخأو

 رماع يبا نبا نيب تثدح يتلا ةوفحلا يف ريتأت حبمل ناك امبرو

 عازنلا ىدأو افلتخا نأ اعل ام نينثالا نده نأ ذإ « بلغ دئاقلا هربصو
 .هعانا فرفتو ةكرعلا يف بلغ لتقف فوثكلا لاتقلا ىلا يب

 يف تاوزغ مبرأ مق دف رماع يأ نبأ لراك تقؤلا اده ىتح

 نم ريثكب داعو اهلالخ نيفوتلا هفلاح ةينارصناا ةيناينالا لودلا يضارأ

 نم ةللسب ماق دقق بلاغ هربص رمأ نم هغارف بقع امأ . مئانئلاو ىبلا
 . ابنم ةدحأو هنأ يف مزج م ةوزغ نيسنخا زوهانت ةديدعلا ةريبدلا تاو َرْلا

 فلتخم عاضخاو ةنرييالا ةريزجلا لامث ىصقأ ىلا لوسولا نم اهلالخ نكمتو
 ذختا دقو . هل ةيزإلا مقدي ابكولم دمت يتلا ةنارصنلا ةيناسالا لودلا
 رومثلا با هسفنل م ه١ رخخأ م مايا ةنس دنم رماع يأ نب دمع
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 ىمدي مبسأف ماعلا كلذ يف اهب ماق يتلا ةفئاصلا يف ةراصتنا رثأ ىلع نإ
 . « ماع يبأ نب دم هللا روصنلا بجاحلا ه مسإب ربانلا ىلع هل

 يف ايئابسا لاش يف هتاوزغ ىلع ةوالع يأ روصنلا لفش دقلو
 نسحلا مدق م وهو  ه مو ةند يف هنأ كلذ .ايقيرفا يلامش عاضخا
 يىمطافلا ةفيلحلا ىدل ًاثحتلم ناك ثح رصم نم ةسرادالا معز نونك نب

 لع ايلف . هنم ةدعاسمو أده دق دييأتب هعاجرتسال برغلا ىلا « هللا زيرملا

 كوب رمع ريزولا همع نبأ ةدايقب هتبراحل ايوق ًاشيح لمرأ كلذب روسنلا

 يلا ديتقاف هسفن ملت ىلا رطضاو نونك نب نسحلا مزه دقو .. رماع يبأ
 يف هلتت نم هيلا لسرأ روسنلا نكلو مكنإلا مايأ يف ثدح اك هبطرق
 كذب راهنظ . ةروثلا ىلا ةدوملا يف ركفي ال ىتح هسأرب هاو قيرطلا

 سلدنالا ماكملا أنبا ملقالا اذه حبساو ىصقالا برغلا يف ةسرادالا يكح

 . ةرشابم ةروصب برلا

 ايقيرفا يلامش نم ملقالا اذه يف أايئاهن أدت مل لاوحالا نأ دي
 يضرم ةليولع هم برعلا التفببا ملقا يارطناو يللا رسامم لكل لب
 هيف تماق نأ ىلأ يرخأ رجفنتا ىتح ةروث هيق دمت نكت لف نمزا
 . نيطبا رلا ةوعد

 ةباححلل كللادع هدلو روصنلا مهر ما وقكا - » "ملا ةنس يف

 كلذب ديلا هل ذخاف هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواحتي مل ىف وهو . هدمب نم

 ينل مق نمحرلا دبع يناثلا هنبا ىلا اهتاذ ةنسلا يف ةرازولا ةطخم دبع اك « سانلا نم
 . ةلودلا يف ةسامحلا زكارلا فلتخم ىلع ةرطسلا رماه

 ؛ مكحلا نم ءيش ماشه اهبال قي مل هنإ كاذنيح حبص تأر
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 5 اح ةيطع نب يرز ىلآ اباسر تعب كلدلو ٠ روصالاب مقوت نأ تداراف

 يب عابنا نم يريز ناكو . رماع يبا نب روصنلا ىلع هرصنتست بزنلا
 لع ا . هل اهديأت نلعأو حبص مم مفدناف هبتيضَقل نيسلخلا دشأ نمو هيمأ

 نيب تناك يتلا لاومالا ىلع لوتساف كللادبع هنبا لسرأ كاذب روصنلا
 فرتعاف كلذ ىلع اماشه بتاع مث « يريز ىلا اهلاسرأ عيطتست ال ىح حابص يدي

 . ةلودلا نوؤعب هعالطضا ىلع هركشو لضفلا» اذو هل

 رهظيو ربخ يب حبس ركذ ىلا قرطتت تاياورلا دمت ل تقولا كلذ ذنم
 .:ةربذلا نع ةديعب ةرومغم « ةدع كلذ دمب تيفوت اهنأ

 هياحأف فازرالا هنع روصذلا ملفت دقق ةيطع نب ىررزا ةيسنلاب امأ

 نأ الإ روصنتلا نم ناكاف . برثلا يف ةبطخلا نم هركذ مطقب كاذ
 . هيلع ىبلثتلا ف حلب نأ نود هب راح حضأو ةدامقب اثيح هيلا لسرأ

 يرز ىلع رامتالا نم نك: كللأ دع هنبأ ةداقب انت اثيح روصنلا لسراف

 . ءارحصلا يف هدراطو

 يضارأ تفدهتسا يتلا ةوزنلا كلت لالخ ضرما هب دتشا دقف « ةريخالا هتوزغ
 لصو ىتح ةفحم ىلع الوقع نيعوبسا وحن راسو م +٠١١٠  ه مو.؟ب ةنس ةلاتشق
 هنافو تناكو . كللادع هنبأ ىلا هحنامتب ىلدا نآدمب يوت كانهو « ملاس ةنيدم لا

 يف :رىفدق م٠ ( سطسغا ) بأ ١١  هارسو+ ةنس ناضمر ؟اب قف

 . ابسفن ةئيدلا

 : رماع يبا نب كلملادبع بجاحلا

 هيخال ار هطرق ىلا ةدوعلاب كللادبع هنبا ردإب « روصنلا ةافو يدل
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 دقو . هبطرق ىلا شيلا ةدايقو هيبا نفدب ةلانملا رما ىرمح لا دبع رثسالا
 هنأ وت موسرلما هنم لاف دي ولا ماده ةفيلخلا هيدر ىلا ةءماعإل هلوصو روق ردأب

 ديح كود اللا دمأ رمالا ىتئ..ا دقو . هينا ناكم :رهازلا يف سلخحو ةباححلا

 . هديب نناثاا رثتسا لب تانارطشا ثودح وأ

 ناح هنا تناك دقف كثالذل م هال: ل ظ مس ناس كللادع دلوم نك

 ملطم دنم كلئا دبع ريظأ دقو . ههلب رفاظاا هنقإو اماع نو ريثعو ةينات ةباححلا لوت

 وكيس هنأ ء يمد ىرخأ تافصو ةعاحُو امضاوتو رييدت نسحو امزح هتالو

 ةرقامب هفذش يه ةدحاو ةئيسس ةلخ هيلع بلت تناك نكلو . مكحلا يف هيبا ريظن

 . ةصاخلا هنامحت همايهاو باربثلا

 . كلذل اوحائراف ساتاا نع ينارضلا ضمب طاقساب هكح كللادبع أدب

 ةيطع نب يريز نب رهلأ رماف مزك ارم ىف هتلودل نيمضاحلا برغلا ماكح رقأ مث

 نم افلم ماع لك هيلا لسرب راصو برغلا رانم ىلع هل ءاعدلاب هوأ رغم لئاق مكر

 . طادملاو لاملا

 نم بورحلا يف ةعاجش لقا سيل هناب سانا ربطي نا كللادبع دارأو
 ىلع ممصم وه لب هدلاو اهبلع ريسي أك ىلا وزفلا ةسايس ريشا يوني ال هناو هيبا

 هءدستا يلوالا ةنسلا دن كالذلو . ةينا مثلا ةنايسالا لودلا ةمحابم ىلعو ابعاتا

 ومن للوالا هتوز كللا دبع ماق م اى. هنوب .-- ه مويج ةند نامش يف يأ

 مئاننلا نم ريثك ىلع زاحو نوسحلا ضمب حتتفاو هنولش رب ءاحنا يف ثامف لامعا

 هبطرق ىلا !دئاع لفق مث مظع لافت>اب ءاحنالا كلن يف رامفلا ديع ىفقو يبسااو
 اذه هلبقتساف ماشه ةفيلخلا ىلا هروف نم دقو نيرشتم نيئبم ىانلا هلبقتساف

 .. هدب لقو كللادبع هركشف هيلع عاخو لابقتسا نسحا

 امزع لقي ال ديدحلا بجاحلا ناب نابسالا دوللا لع ةوزنلا كلت رثا ىلع
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 .هذ3 توط# اوذأو هءاطرق ىلا تارائلا اولسراف رومذلا هبأ نع ةأارحو

 ةينارصتلاةينابسالا كالاملا وحن ىرخأ تاوزنب مايقلا نم كللادبع من مح اذهنكلو

 عبس ىلوآلا اهذ امب ابع وم غلب م ١٠٠1م9 1٠٠١4 7 ه مويحاو موي4 يتتس نيب
 . هلاتشق ىضارأ وحن ابهظء» ناكو . اهادحا يف سكني 4 تاور

 ةينيلطئطسقلا يف مورلا رصيقق نم ةرافس ناللا دلع ىقلت دقو اذه
 تناك ىتلا ةقادصلاو ةنسلا تافالملا فانثتسا اهنف بلطي يناثلا ليسا روطاربمالا

 هيده كلملا فع ىلا اسوا فن د ةرصايقلا نيبو قرشلا يف ةيمأ يبب كولم نيب هاف

 هلع درو كلذي بحاحلا ريق هتزوح يف | هناك نذلا نيذلا ىرمأ ضسو

 .در نسأ

 اهدمب ضرم ربشأ ةعضبو ماوعا ةتس نم رثا ١ كالادع ؟ح لطي م
 هنأاداغعو هتشاح دا رفآ هب ف ةرغهازلا رصف ىلا لمحيف ع ةساملا هن و رع ءانعا

 تلي نأ نود هرثا ىلعو تامو هلوانتف باركلا ىف امس هل د نم رلادبع مانعا نأ

 . هصطق ةروص) كالذ
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