
 وه ءلا جهنم

 اًرارم هانحضوأ ام وه باتكلا اذه قيقحت يف هانكلس يذلا ماعلا جهنملا

 تاروشنم نم اًبيتك انعبط دقو ءاقباس اهانرشن يتلا بتكلا تامدقم يف

 نأ ٌبحأ نمل جهنملا اذه ليصافت هيف ةيريخلا يحجارلا ناميلس ةسسؤم

 خسنلا ئلع هّصن ريرحت يف ةدمعلا تناك دقف .باتكلا اذه صوصخب امأ

 انيديأب نكي مل هنأ فصولا نم نيبت دقو ءاقنآ اهفصو ّرم يتلا ةرشع عسنتلا
 ءزج لك يف اندمتعاف «(ن) ةينميلا ةخسنلاو (ب) طابرلا ةخسن الإ ةمات ةخسن

 خسن نامث ئلع دمتعن ءازجألا بلاغ يف انكو «ةّيطخ خسن نم انل رفوت ام ئلع

 ريرحت يف اهاندمتعا يتلا خسنلا زومر دلجم لك ردص يف انعضو دقو ءرثكأف

 ناكف ةحصلاو ةدوجلا يف توافتت خسنلا هذه نأ ةداعإلا نع ينغو

 اهب درفنت يتلا تاءارقلا نود ددعلا عامتجال وأ اهنم ٌحصألل ةءارقلا يف ميدقتلا

 نايب عم ءئرخأ نئارقب باوصلا هنأ حضتا نإ الإ ناتخسن وأ ةدحاو ةخسن

 .يشاوحلا يف كلذ

 نم جذامنل وأ ةدئاف هل ناك ام الإ خسنلا قورف عيمج ئلإ رشن مل

 ةيدنهلا) ةقباسلا تاعبطلا كلذكو «خسنلا يف عقاولا فيرحتلا وأ فيحصتلا

 وأ طقس وأ ءاطخأ نم اهيف عقو ام ئلإ انرشأ (ةلاسرلاو ىقفلاو ةينميملاو

 ىلإ انرشأ لب ءاهركذ بعوتسن ملو «ةيطخلا خسنلا يف تسيل ةمحقم تادايز

 تدمتعا اهنأ ةلاسرلا ةعبط هيف تمعز يذلا مسقلا يف اميسالو ءاهنم مهملا
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 نئلإ فرصني هنإف اًّرعم عوبطملا» قلطأ امئيحو .ةسيفن ةيطخ ةخسن ئلع
 يف حّرصن دقو «ةقباسلا تاعبطلا كلذ يف اهعم لخدي دقو «ةلاسرلا ةعبط

 :لوقن نأك ءعضاوم يف ةعومجم وأ ًةدرفم اهريغ وأ يه اهركذب يشاوحلا

 .كلذ وحنو ««ةعوبطملا خسنلا» وأ «ةميدقلا تاعبطلا»

 تعتبات دق اهنأ حجرنو ءفيطللا دبع ةعبط ىلع انلحأ عبارلا دلجملا يف

 نيب نكي مل نكلو لوألا دلجملا يف تلعف امك ةينميملا ةعبطلا اضيأ هيف

 .كلذب مزجلا نكمي ملف «ةينميملا ةعبطلا نم يناثلا دلجملا انيديأ

 رّيغن ملو «نايحألا بلاغ يف طسوتلاو زاجيإلا ئلع انيرجف جيرختلا امأ
 طقسل ةقّيض دودح يف الإ رداصملا ين امع تفلتخا نإو فلؤملا ظافلأ يف

 .كلذ ئلإ ةراشإلا عم خاسنلا نم فيحصت وأ حضاو

 رهاظ أطخ ئلع  ةفلتخم لوصأ ئلإ ةعجار يهو  خسنلا تقفتا اذإ

 ريشنو «نتملا يف هححصنف .فيحصتلا همسر لمتحي نأ الإ « نتملا يف هانتبثأ

 .ةيشاحلا يف خسنلا يف ام ىلإ

 ام اًبلاغو [ ] نيفوكعم نيب اهانعضو ةيطخلا خسنلا ئلع تادايزلا

 نايب عم خاسنلا نم وهس وأ قايسلا يف للخل وأ فلؤملا رداصم نم نوكت

 .يشاوحلا يف كلذ

 .صني مل وأ اهيلع ّصن ىتلا ءاوس ةفلتخملا فلؤملا رداصم انعبتت

 اميف باوصلا هجو ةفرعمو صنلا حيحصت يف اهتلباقمو اهتفرعمب انعفتناو
 نأل ؛فلؤملا دراوم يف هانحرش امك «هتابثإ يف رداصملا تفلتخا اميف وأ هبتشا

 رخآ باتك لقنلا يف هردصمو اًلثم «ملسم حيحص» نم اًّضن لقني دق فلؤملا
 ظفللا مدقي ذئنيحف .ءبطلا يف يومحلا باتك وأ يقهيبلل «ةوبنلا لئالد»ك

١١ 



 قيقد عضوم اذهو ..فالتخالا دنع حيحصلا يف ام ئلع بتكلا هذه يف دراولا

 خلع مالكلا دنع ةانخرش امك باتكلا يققحم نه قيس نم هببسملز

 .تاعبطلا

 ةروصقملا فلألا نأ وهو ءظافلألا طبضب قلعتي رمأ الإ انه ريشنو

 اهيلع  انتاعوبطمل ريتخا يذلا طخلا ماظن يف  ءايلا ةروص لع ةبوتكملا

 ئراقلا لعلف ءاهل قباسلا فرحلا ئلع نيونتلا انعضو دقو «ةريغص فلأ
 ءاتلا ئلع نيونتلا نيب عمجلا ظحاليف ««ئتف» ةملك طبض للام بركقتمي

 (اًصع» ةملك لثم هنإف ءكلذ يف ةبارغ ال نكلو .ءايلا قوف ةريغصلا فلألاو

 .فلأ اهدعبو داصلا اهيف تنّون ىتلا

 فيرعتلاب قلعتي ام لك اهيف انحرش لوطلا ةطسوتم ةمدقمب باتكلل انمدق

 همولع نع فشكت ةيملعو ةيظفل .ةلصفم سراهفب هانمتخو .,باتكلاب

 . تاحخدو

 نارمعلا ىلع هقيقحت يف كرتشا دق سماخلا دلجملا نأ ركذلاب ريدجو

 .هرخآ ىلإ 707 ص) نم سمش ريزعو (” 67 ص) ئلإ هلوأ نم

 اهمظعمو «باتكلا مجح دادزي اليك عجارملاو رداصملا سرهف دعن مل

 وأ ءءارقلا ضعب هفرعي ال دق باتك اىلع ةلاحإلا تناك اذإف .هئارقل فورعم

 اهيلإ انعجر ىتلا ةيطخلا رداصملا امأ .اهناكم يف اهيلإ انرشأ .هنم ةصاخ ةعبط

 .اهلوصأب ظفتحت ىتلا تابتكملا ءامسأ اهعم انركذف

 ئلع ناعأ نَم لكل ركشلاب مدقتن نأ انتوفي ال ةمدقملا هذه ماتخ يفو
 يف دعاس نم صخنو .ةيملعلا ةرشنلا هذه دادعإ يف انكراشو انتمهم زاجنإ

 لوؤسمو تاطوطخملل داجمأ زكرمك ةيطخلا خسنلا ضعب ئلع لوصحلا
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 رادب ريبخلا يرهزألا حلاص ذاتسألاو ءربج دومحم ذاتسألا هب تاطوطخملا

 .تارامإلا ةلود نم يضروعلا لداع ميركلا خيشلاو .ةيرصملا بتكلا

 عيدجلا دمحم عيدج خيشلا اندّوز دقو ءاّدحاو اًدحاو نيمّكحملا خياشملاو
 ىبطلا ثارثلا رداصم نم ةلمجو باتكلا نم ةميدقلا تاعبطلا ضعبب

 رينم جارس ثحابلا خألا :عورشملا يف نيلماعلا ةوخإلا ركشنو .يمالسإلا

 ضعنب دادعإو تافوربلا حيحصتو ةيطخلا خسنلا ضعب ةلباقمب ماق ثيح

 ٌفصب ماق يذلا هللا باج دمحم دلاخ لضافلا خألاو .ةيظفللا سراهفلا

 خألاو يعالكلا بلاغ هللا دبع روتكدلا كلذكو .ةيظفللا سراهفلا

 نأ هللا لأسن «ةيطخلا خسنلا ضعب ةلباقم يف اكراش نيذللا يساّبع قلاخلا دبع

 دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ئاصو .نيينابرلا ءاملعلا يزجي ام ريخ هللا همحر

 .نيعمجأ هبحصو هلآ اولعو
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