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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ميدقت

 نم الصف رشع ىنثا ىلع لمتشت ؛"ناريإ ىف مالسإلا" باتكل ةديدج ةعبط هذه
 لصفلا ةفاضا نم نكمتأ مل ءالصف رشع ةثالث ىلع ىوتحا ىذلا باتكلا اذه لوصف

 .مالسإلا ىف ىندملا نوناقلاو تابوقعلا نوناق.. هناونعو ىقبتملا

 قفقحتو باتكلا لمتكي ىتح «هللا نذإب ةمداقلا ةعبطلا ىف فاضي نأ لمآو

 .ىشاوحلاو تاقيلعتلا ىقابو «ةوجرملا ةدئافلا

 قارشتسالا تلوانت ةثإلث تامدقمو ءلوصف ةعبرأ ةعبطلا هذه ىلإ فيضأ

 نع تشدحت مث هتافلؤم نع ًاثيدحو قارشتسالا اذه ىف ىكسفشورطب رودو ىسورلا

 ام ةساردل امهم الخدم اهرابتعاب ءابرغو اقرش ةيخيراتلا ةباتكلا ىف اهرودو ةديقعلا

 هذه نم تفذحو .مهئارآ ىف رظنلا ناعمإو مالسإلاو قرشلا نع نوقرشتسملا هفلأ

 ”نيملسملا دنع اهروطتو مالسإلا ىف ةيسايسلا ةيرطفلا" ناونع تحت ناك ام ةعبطلا
 .فدهلا ققحيو ضرغلاب ىفي لوصف نم فيضأ امف

 بأدلل ىذتحي ًالاثمو « ةديدج ةفاضأ باتكلا اذه نوكي نأ لمأ ةياهنلا ىفو
 ةساردو قيقدت دعب اهضرعو هتدام عمج ىف فلؤملا هلذب ىذلا ريبكلا دهجلاو

 تاملكلا ضعب تالولدم مهف ىف روصقل وأ هتديقع ببسب تانه نم لخت مل «ةقيمع

 . ةليلق ىهو ةيبرعلا

 ءءدصقلا ءارو نم هللاو

 ىعابسلا دمحم ىعابسلا روتكد
 هلا1١147١ رفص /م ©٠٠٠١ ليربا





 ديهمت

 : ابرغو ًاقرش ةيخيراتلا ةباتكلا رداصمو : خيراتلاو ةديقعلا

 عسيمج ىف هدهاشن لوق اذه .خيراتلا نع امامت ةبيرغب تسيل ةديقعلا نإ

 روصعلا ىف وأ اذه انرصع ىف برغلا وأ قرشلا ىف تنود ىتلا ةيخيراتلا تاباتكلا
 لاجملا ىلع اذه رصتقي الو .ىخيراتلا نيودتلاو ةباتكلا ةركف تأشن ذنم ةقباسلا

 ةباتك وأ ًالوق ناسنإلا اهنع ربعي رومأ نم هادع ام ىلإ دتمي لب . بسحف ىخيراتلا
 . ًالعف وأ

 نكمي ةيخيراتلا قئاقحلا نييالم نإف .هجهنم ىف ىملع خيراتلا نأ دكؤملا نمو

 ىبتلا نأ انلق اذإف ءءاوس دح ىلع ءاربخلاو نيصتخملا ريغ عنقت ثيحب ررقت نأ
 نرقلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا ىف مالسإلا ىلإ هتوعد غلب دق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 نإف .كاذنآ مظعألا نيتيروطاربمإلا ماكح ىلإ ًابتك لسرأ هنإو .ىداليملا عباسلا
 اهتحص تربتخا قئاثولا نم ةلسلس اهتبثت ثداوحلا نم اهريغ وأ ةثداحلا هذه ةقيقح

 ةلسلس وأ ةيعقاو ةقيقح اهربتعي خرؤملا لظيسو . ةريبك ةيانعب قيدصتلل اهتيلباقو

 عولطو ًاراهن سمشلا عوطس ىف كش اذإ الإ اهيف كشي نأ نكمي ال قئاقحلا نم
 .اليل رمقلا

 سسأ ىلع ةمئاقلاو ةقيقحلا هذه عم ةهباشتملا قئاقحلا نم ريفغ مج كانهو

 خيراتلا داوم ىه قئاقحلا هذه .صتخملا ريغو خرؤملا رظن ةهجو نم ةلئامم ةيملع

 مث داوملا هذه راتخت نأ بلطتي باتك ىف ةلمكتسملا ريغ داوملا هذه عضوو

 نيودتلاب ىمست ام ىه تايلمعلا هذه . ىصصق لكشب عضوت وأ فصوتو بترت

 مهفن فيك" ىمسملا هباتك ىف كلشتوك اهحضو دقو . خيراتلا نيودت وأ ىخيراتلا



 . ىليلحتلا ىخيراتلا جهنملا نع "خيراتلا

 عضخت هجئاتن نأ ىأ دودح ىف ىملع ىخيراتلا جهنملا نإ لوقي هارن اذلو

 .لدجلا وأ ةفسلفلاو نفلا ىلإ برقأ ىخيراتلا نيودتلاف نذإ . نيتلاحلا

 . خيراتلل ةيملعلا ةيعوضوملا نع عافدلا ىلإ نوقرطتي امدنع نوخرؤملاو

 نإف .ثداوحلا لسلست تابثإ وأ ةدرفم قئاقح تابثإ ىلع خرؤملا ةردق نونعي مهنإف
 .ةحيحصلا ةنكمملا ةديحولا تاريسفتلا ىه ةصاخلا مهتاريسفت نأ ىلع اورصي مل

 مهرايتخاو مهمييقت ىف اريثك لوقعملا نوزواجتي مهنأب اومعزي نأ مهرودقم ىف سيلف

 . قئاقحلا كلتل مهبيترتو

 سيلف « ةيخيراتلا ماكحألا ىف لخدت ةريغتم ةريثك لماوع كانه تناك املو

 . اوقفتا املك مهقافتا وه امنإو نيخرؤملا فالتخا وه شهدملا

 ةجرد ربكأ غلبي ىتح ةنماكلا هلويم ىلع طغضي نأ خرؤملا وأ بتاكلا ىلعو
 نم وأ .اهب اقبسم مهرذحي ىتح هلويم ىلع ةءارق علطي وأ ٠ زيحتلا مدع نم

 . اعم نيرمألا الك لعفي نأ لضفألا

 لظت ال ةقيقحلا نإف « ةيخيراتلا قئاقحلا ضرعل ةفلتخم ًاقرط كانه نأ امبو

 نم بتاكلا ئدابم هيلع ىوطنت ام وهف تاباتكلا ةميق ىلع مكحلل ديحولا ساسألا ىه
 كلذ ىلعو .ايقالخأ اروتسد وأ ام ةفسلف بنجتي نأ عيطتسي ال خرؤملاف « ةريصب

 نأ هيلع بجيف حوضوو ةحارصب روتسدلا كلذ وأ ةفسلفلا كلت ىنبتي نأ ريخلا نمف

 ريمشتلا ةيرظنب نمؤم وه له ؟ ىلاثم مأ . خيراتلل هريسفت ىف ىدام له حضوي
 مئاقلا ريسفتلاب ؟ يخانملا مأ ىفارغجلا ريسفتلاب نمؤم مأ ؟ ىنقتلا وأ ىداصتقالا

 ؟ةيهلإلا ةيانعلا مأ ةفرعملا ىلع



 ئدابم هيدل تسيل ىذلا خرؤملا نأ - كليشتوك ركذ امك - اذه ىلإ فاضي

 سيلف ىلاتلابو . رارمتسالا وأ رييغتلا اهب ميقي سسأ هيدل نوكت ال ةيقالخأ وأ ةيفسلف

 هذه لثم نودبو .ومنلا وأ طوقسلا وأ روهظلا وأ روطتلا ىلع مكحي نأ هرودقم ىف

 ىذلا فصولا وأ ىصصقلا درسلا كلذ نوكت نأ ةيخيراتلا ةباتكلل نكمي ال ماكحألا

 . خيراتلا رهوج وه

 ًاخيرات عضيل ال . ةيقالخألاو ةيفسلفلا دعاوقلا ضعب ىلإ خرؤملا جاتحي نذإ
 ةيخيراتلا تاباتكلا ىلع ةنطف ىف مكحي ىكل ًاضيأ لب قئاقحلل بيوبتلا درجم زواجتي
 اهيلع قفتي نأ نكمي ىتلا ئدابملا نم ةعومجم دوجو نم دبالو .هريغ اهبتكي ىتلا

 نييقرشلا نيخرؤملا تاباتك ىف دهاشن امك « ًابعص اذه ناك لب « نوخرؤملا
 لودلا ىخرؤم دنع هنع نييبروألا دنع لاحلا فلتخيف ءءاوس دح ىلع نييبرغلاو
 نأ مهنكمي ال ىتلاو ةيفسلفلاو ةيقالخألا مهئدابم مهيلع ضرفت ىتلا ةيكارتشالا

 نع ظفحت ال نييبرغلا دنع ةيقالخألاو ةيفسلفلا ئدابملا ىرن امنيبف « اهنع اوديحي

 عابتأ دنع كلذ ضيقن ىرن ءاهايإو قفتتو ءرملا براجت نم دمتست لب « بلق رهظ

 تداس امك مهدنع نوناقلاو نيدلاو قالخألاف « ةماعب ىكارتشالا وأ ىسكراملا ركفلا

 اهدارفناو ةلماعلا ةقبطلا ةرطيس ىلع ةظفاحملل اهتبراحم بجي ةيحيسملا ايروأ ىف

 نيفقتملا عنص نم 'نوناقلاو نيدلاو قالخألا" نأ سكرام لراك ىعداف «ةطلسلاب

 دهع ىف ةمتئاق تناك اهنإ ًاضيأ لاقو ىلامسأرلا ماظنلاو عاطقإلا ماظن ةدناسمل

 نأ حاصت ال اذل « ملظلاو لالغتسالا عوقو نود لحت ملو ةلماعلا ةقبطلل لالغتسالا

 . مكحلا اذه ىف اهتيروتاتكيدو ةلماعلا ةقبطلا مكحل ًادنس نوكت
 جذامنلا بقاعتل ةيلجيهلا ةيرظنلا طبري سكرام سراك نأ ىرن امك

 خيراتلا ىف ريغتلل هريسفت كلذل ةجيتنلا تناكو ءاقبلا لجأ نم حافكلا عم ةيراضحلا

 ةيآ ررقت ىتلا ىه جاتنإلا قيرط ىلع ةرطيسلا نأ ىأ : ةيداملا هررقت ساسأ ىلع



 عارصلا نأ. ريغ ءام ةرتف ىف دوست نأ نكمي « ةيركف جذامن ةيآ مث نمو . ةقبط

 اذهبو .ايراتيلوربلا راصتنا ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي نأ بجي تاقبطلا نيب رمتسملا

 ريغو ةعنصملا علسلاب لخد امك ىداملا مييقتلا لاجم ناسنإلاب لخد دق نوكي

 رتشالا عمتجملا ىف درفلا اهظفحي اهريغو راكفألا هذه . ءاوسب ءاوس ةعنصملا

 انه نمو . رومّلل هترظنو هركف ىلع رطيستف ةشقانم نود اقلطم اناميإ اهب نمؤيو

 . اذه مهركف نع ًاريبعت ةي ةيخيراتلا مهتاسارد تناك

 «مهتيبلاغ نيد ةفلتخملا اهبهاذمب ةيحيسملا نأ مغرف نويبرغلا نوخرؤملا امأ
 هماقم ةبقاعتملا تافسلفلا تماقو سوفنلا ىلع هترطيس دقف ىحيسملا نيدلا نأ الإ

 هريثأت نيدلا دقف امك اهريثأت ةيفسلفلا بهاذملا تدقفو - ةشهدلاو ةريحلاب مهتباصأف

 .اهتمصاخم ىفو ةلودلا ةهجاوم ىف اهسرامت ةطلس تاذ ةلود ةسينكلا تحبصأ ذنم

 دض تافسلف نم هترمثأ امو اهتحرط ىتلا اهئدابمب ةيسنرفلا ةروثلا نأ فاخ ريغو

 ىداملا ريسفتلل وأ ةيخيراتلا ةيداملا ةركفل تدهم ىتلا ىه . ةسينكلا دضو نيدلا
 . خيراتلل

 دق هيلع ةهئاقلا تافسلفلا وأ ىحيسملا ىنيدلا ركفلا نم ًالالظ نإف اذه مغرو

 . ثادحتلل مهلوانت ىلعو مهتسارد ىلع تسكعنا « نييبروألا سوفن ىف ةنماك تلظ

 ايندلاو .ةعامجلاو درفلا ةيمالسإلا ةديقعلا تلوانت دقف «نيملسملا دنع امأ

 تلمهأو هدحو ىحورلا لاجملاب متهت ملف . ةيملاعلاو لومشلاب تمستاو . ةرخآلاو

 راكتبالاو جاتنإلاو لمعلا نيدايمو ةيدسجلاو ةيسفنلاو ةيملعلا ىرخألا تالاجملا

 لوأ بتك ىتلاو ةفلتخملا ليجانألا اهتروص ىتلا ةيحيسملا تلعف امك - نيسحتلاو

 تلمهأو « ىداملا لاجملاب متهت ملو نرق نم رثكأب حيسملا ةافو دعب اهل ليجنإ

 ؛ةيسكراملا تلعف امك ىحورلا ومسلا تالاجمو ةيكولسلاو ةيقلخلا ىرخألا تالاجملا
 . ىرخألا ةيكارتشالا بهاذملاو

 آى



 ىنعم ديدحت ىف اوفلتخا دق قالخألا ءاملعو ةفسالفلا نم نوثحابلا ناك اذإو

 ةيحيسملا ةيبروألا تاعمتجملا ىسف مهراكفأب اورثآ نيذلا مهو .رشلاو ريخلا

 « ةرضملاو ةعفنملا ىأدبم ىلإ امهوعجرأف . ةيكارتشالاو ةيعويشلا تاعمتجملاو

 نمزلل ةلماش ةرظن اهبحاصي ال ىتلا ةلجاعلا ةيويندلا راضملاو عفانملا دودح نمض

 ةذللا ىأدبم ىلإ مهضعب امهعجرأو « مومعلا هجو ىلع ةايحلاو نوكلاو ةيناسنإلاو

 امهعجرأو « ناسنإلا اهسحي ىتلا ةيسفنلاو ةيدسجلا تاساسحإلا دودح نمض ملألاو

 درف اهب رظني ىتلا ةقيضلا تارظنلا دودح ىف ةدسفملاو ةحلصملا ىأدبم ىلإ مهضعب

 ةعامجلا. قح المهم درفلا بناج ظحالي مهضعب نأ ىرنو «سانلا نم ةعامج وأ
 وأ هلك درفلا قح ًالمهم ةعامجلا بناج مهضعب ظحاليو ؛هضعب وأ هلك ةيناسنإلا

 نمض رشلاو ريخلا ىأدبمل ةلماشلا ةصاخلا اهترظن اهل ةيمالسإلا ةديقعلا نإف
 نوكي الأ :ىناثلاو . طيرفت الو هيف طارفإ ال ىذلا لادتعالا : لوألا : ةعبرأ طورش

 ىسف نوكي الأ : ثلاثلاو .هدابعل اهدح ىتلا هللا دودح ىلع ناودع كلذ نم ئش ىف

 ْئش ىف نوكي الأ : عبارلاو .ةعامجلل وأ درفلل تباث قح ىلع ناودع كلذ نم ئش

 ثدح اذإف « هيلع ةحجار ةبسنب « ةعامجلا وأ درفلل ةدسفم وأ ررض كلذ نم
 قيفوتلا ىلإ أجلي نأب اذه ىمالسإلا ركفلا لحي ةعامجلاو درفلا ةحلصم نيب ضراعت
 نسم ةبسن رثكأل ًايدافتو ءاهقيقحت نكمي ريخلا نم ةبسن رثكأل انامض كلذو « لدعلاب
 . اهيدافت نكمي رشلا

 ديشرلا دقعلاو ديدسلا يطنملا ملسملا درفلا ىف ىبرت ةيمالسإلا ةديقعلا هذه

 وأ هسفن تابغر عم ًاضراعتم ناك امهم قحلا نع ديحي الو رومألا قئاقح كرديف

 ؛هبلطو ملعلا ليصحت ىلإ ملسملا عفد ىلع ةديقعلا صرح نع ًالضف ةيتاذلا هتحلصم
 ةينيدلا مولعلا ليصحت ىلع مالسإلا ىف ملعلا رصتقي الف لماشلا عساولا هانعمب ملعلا



 ام ةفرعمو هتاذ ةفرعم ناسنإلل حيتي ىذلا لماشلا هانعمب ملعلا لمشي لب اهدحو

 .ضرأآلاو ثاومسلا توكلم ىف رظنلاو نوكلا رارسأ ةفرعمو - هلوح

 حلصلا نوملسملا اهقبط ول .هتديقع نم حمالم كلتو . مالسإلا قطنم وه اذه

 اوكرت - نيملسملا نم مهريغ نأش مهنأش - اثيدح نيملسملا نيخرؤملا نكلو .مهلاح
 ىناسنإلا ثارتلا اومدقي ملف ءالؤه وأ كتلوأ جهن اوجهنف « ًابرغو اقرش اولامو كلذ

 هجهنم ىف نودلخ نباك « مهنم ريسي رفن ىوس « ةيخيراتلا ةباتكلا راسم ححصي ام

 نسم هوقبس نم لضف ناك نإو « ةمدقملاب فورعملا هباتك ىف هثب ىذلا ىخيراتلا

 ةيمالسإلا روصعلا ىف نوملسملا نوخرؤملا ناكو « ركني ال نيملسملا نيخرؤملا
 عيمج ىف اودافأ املثم ةقباسلا تاراضحلا ثارت نم اودافأف كلذ نوقبطي ىلوألا

 اومدق املثم ةيخيراتلا تافلؤملا نم ديدعلا ةيناسنإلا ثارتل اومدقو « مولعلا ىحانم
 نودلخ نباب اذإف ىرجهلا نماثلا نرقلا ناك ىتح ؛فراعملاو مولعلا عاونأ رئاس ىف

 ؛نورق ةدعب نويبروألا هب قبس خيراتلا ةسارد ىف اديدج اجهنم مدقيو هرصع قبسي

 .ابرغو ًاقرش ملاعلا مدقتو «ةعدلا ىلإ نوليمي اوذخأو نيملسملا لاح روهدتو

 ىناسنإلا هبجاو قرشلا نع ىقلتي برغلا ضهنو «هترود نمزلا راد امنيح

 ةمجرتلاو لقنلا ةكرح تأدبو « اهيقر ليبس ىف ىضملاو ةراضحلا حابصم لمج ىف

 اهيلع ةقباسلا تاراضحلا ثارت توتحا ىتلا ةيمالسإلا ةراضحلا ثارت نع
 نم ًاشالث وأ نينرق ةكرحلا كلت ترمتساو ؛ تركتباو تعدبأ امب هيلإ تفاضأو

 :ةمظنم ةكرحك .ديزي وأ ىداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح رشع ىناثلا نرقلا
 ريكفتلا بيلاسأ رييغتلاب تلان ىتلا ةيبروألا ةضهنلا ةكرح تناكف اهرامث ترمثأو
 ىف ترهظ « خيراتلا كلذ ةلمج ىفو .هفراعمو لقعلل ءامنلا ةايح تعباتو .سردلاو

 نسم ةياغلا تراصف . بولسألاو عوضوملاو ةياغلا تسم حالصإلل حاون هتسارد

 ةبغرو ةفرعملل ابلط ةينوكلا قئاقحلا مهف - ةيملع ةسارد لك نم ةياغلا ىه هتسارد

 ىوتسم عفرو « احلاص اهيجوت ةايحلا هيجوت ىف كلذب اعافتنا مث. نوكلا مهفت ىف
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 تلصوو ؛نونفلا فص نم هتجرخأو مولعلا نم ًاملع هتربتعاف ةيناسنإلا ةهافرلا
 ننسلا ىلإ عوجرلا ناكف . ةيونعملا وأ ةيناسنإلا ةفسلفلاب ةيلاعلا هقئاقح ةسارد
 «ةديعبلا اهبابسأ هانكتساو « ةيخيراتلا رابخألا ليلحت ىف اهب ءادتهالاو ةيعامتجالا

 درفلا ةايحل ىسايسلا رهظملا ىلع ًارصاق هعوضوم دعي ملو «ةريخألا اهتاياغ نيبتو
 « هثحب ةدامو خيراتلا ةيانع عضوم ىرخألا ةايحلا رهاظم تحبصأ لب . ةعامجلاو

 فدلتخم نم كلذ ريغو « ةيملعلاو ةينفلاو «ةيملعلاو «ةيداقتعالا ةيحانلاب ىنعمف
 هذه ضعب نأ ىلع .ةيرشبلا ةايحلا ريس ىف ديعبلا هرثأ كلذ لكل ناكو ءرهاظملا

 نم ةايحلا جرذت مهفل مزلأو ةيسايسلا ةيحانلا نم ةايحلا ىف لضفأ نوكي دق ىحاونلا
 هلك اذه ريغت .نيرصتنملا ماكحلا بكاومو لاتقلا مايأو دنجلا ددعو حوتفلا رابخأ

 كلذ ركذ امك - اهيحاون فالتخا ىلع ةايحلا ريس مظنل الماش ايصقت خيراتلا حبصأو
 .(')هباتك ىف ىلوخلا نيمأ

 ريغتت نأ ةياغلا تريغت دقو ًايضقم امتح ناكف بولسألا ىف رييغتلا امأ

 ةلأسم ىف ناسنإلا ىأر ريغتب ارثأت هنم دبال كلذ ناك امك بولسألا ىأ ةطساولا

 دايدزابو ةيلقعلا هتيرح ةرئاد عاستاو دقنلا ىف هرظن قافآ دعبيو « اهبيلاسأو ةفرعمل

 . "7مظنو نوكلا نع هفراعم

 حيحص ًاقيمع أدقن اهدقن قرط حيحصتو ةيخيراتلا ةياورلاب ةيانعلا تأدبف
 نسم ةيلاخ ةيراع اهلسريو هرابخأ ىقلتي خرؤملا ناك امنيبف ءىطخلا ميلس دعاوقلا

 صيصاقألاب جزتمت قئاقحلا تناكف «مهيلإ دنسلاب هتقث رفاوتت ال نمل اهدنسي وأ ءدنسلا

 :هنم لبقي.الو ءثدحم خرؤمل غوسي كلذ نم ئش دعي مل « ريطاسألاو بيذاكألاو لب
 نم هل دبالو ؛هب قوثوم حضاو لصأ ىلإ هيف ءاهتنالاو دنسلا سامتلا نم دبال لب

 )١ ( م 1955 ةرهاقلا - ؟"١ ص "لج لحنلاو للملا خيرات .

  (2)لص قباسلا ردصملا  , 35١؟7/ ,

 ها ا



 .هصنو ىورملا نتم ىف ةدقان ةقيقد ةرظن

 رداصملا لامكتسا « ةيخيراتلا ةساردلا بولسأ ىف رييغتلا رهاظم نم نأ امك

 ام رخأ ةياورلا تراصف « مهرداصمو ءامدقلا عجارم نم نكت مل ىتلا ةيخيراتلا
 روتعاف « رخآل ليج نم اهلاقتنا ءانثأ ليدبتو رييغت نم اهيرتعي امل خرؤملا هيلإ أجلي

 ىنابم نم ةرباغلا روصعلا ءانبأ اهفلخ ىتلا راثآلاب ةيانعلا تأدبف ءاهيحاون فعضلا
 مسالط تلحف ءاهنم ةيخيراتلا قئاقحلا طابنتسا ةلواحمو ءاهريغو تاودأو فحتو

 ةيفيلغوريهلا تئرقو «٠ ذيواعتو ىقر ءامدقلا رظن ىف تلظ ىتلا ةميدقلا تاغللا

 تافغللا رئاسو ةيطبقلاو ةيدرمثلاو ةينايحللاو ةيوفصلاو ةيولهبلاو ةيقيطوميدلاو

 راثآلا رود تدرفأو ؛مجاعملا اهل تعضوو اهفرصو اهوحن سردو لب «ةيرامسملا

 ىتلا ةلدألا كلت خيراتلا ىلع ةيداملا ةلدألا كلت نم هيلإ لوصولا نكمي ناك ام عمجل

 ال تناك نإو بذكت الو تاعانصلاو نونفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىحاونلا حضوت

 ةيساسألا رداصملا نم تحبصأ راثآلا ةسارد نإف لاح ةيأ ىلع أطخلا نم مصعت

 فارطأ ىف برعلا رارقتسا نكامأ ًالثم ةميدقلا ةيبرعلا راثآلا تنيب دقف ؛خيراتلل

 ىتلا ةريخألا ةيلهاجلا ةرتف لبقو ةيلهاجلا تارتف نم ةرتف نايإ ةيبرعلا ةريزجلا

 تنيب دقف .ىبرعلا بدألا خيرات بتك ىورت امك نيتئام وأ اماع نيسمخو ةئام تدتما
 «ندرألا قرش ءارببلا اهتمصاع تناك ثيح لامشلا ىف طابنألا ةكلمم راثآلا انل

 نيعم نسم بونجلا راآو ءصمح ةنيدم برق رمدت اهتمصاعو نييمارآلا ةكلممو

 « ىلاخلا عبرلا ءارحصل ةيبرغلا ةيلامشلا دودحلا برق وافلا ةقطنم اريخأو ءأبسو
 ردصم ريخ رصم ىف ىرحبلا ريدلاو كنركلا دباعم لعلو ,فاشتكالا ةثيدح ىهو

 ريخ زاريسش برق شوروك ربقو رخطصا ةنيدمو .ميدقلا رصم خيرات ةساردل

 . ىشنامخهلا رصعلا ىف ميدقلا ناريإ خيرات ةساردل ردصم
 ةساردب مامتهالا ىف هتباتكو خيراتلا ةسارد بولسأ ىف ريغتلا ىلجتي امك
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 هذه نم ةدافإلل ىلثملا ةقيرطلاو ءاقيثو ًاطابترا راثآلا ةساردب ةطبترملا شوقنلا

 لعف ام وحن ىلع ىرخألا ةيخيراتلا رداصملا نيبو اهنيب ةنزاوملا ىه شقنلا
 م١97١ ةنس ىفوتملا 3422 ؟7هم 86ءطقمست مشرب سكام ىرسيوسلا قرشتسملا

 هيجافوسو 284. ©0256 بموك نيتيإو 6. 7/166 تسيف نوتساج لاثمأ هذيمالتو

 .لاسنفورب ىفيل ىسنرفلا قرشتسملاو 61

 ةءارق نم "”موشرب' نكمت دقف .ةيبرعلا ةيرثألا تاباتكلا عماجب نكمت دقف

 ىف شوقنلا هذه عمجو .خيراتلا لئاسمب اهطبرو اهريسفتو .ةيبرعلا ةيرثألا تاباتكلا

 تاباتكلا ةعماجب' ةفورعملا هتعوسوم ىف اهردصأو نيطسلفو ايروسو رصم

 ةيبرعلا تاباتكلل ىخيراتلا لجسلاب ةفورعملا ةعوسوملا هذيمالت ردصأ امك 'ةيرثألا
 ؛م5454١ ةنس ريخألاو ءم١ 57١ ماع اهنم لوألا ءزجلا رهظ ءاءزج رشع ةثالث ىف

 ردصأف لاسنفورب امأ .ايخيرات ًابيترت ةبترم شقن ةئامعبرأ ىلع ءزج لك لمتشيو

 همحر ناخرط روتكد لاق امك .اينابسأ ىف ةيبرعلا شوقنلا ةعوسوم م١91١ ماع

 ىل ناكو «ةيخيراتلا ةباتكلا رددصم نع دوعس كلملا بادأ ةيلكب هتارضاحم ىف هللا

 . اهنم هدافتسالاو اهتءارقو اهيلإ عامتسالا فرش

 وأ تاكوكسملا ةسارد ىف اذه لثمتو ةيخيراتلا ىساردلا بولسأ روطت امك

 ةينيتاللاو ةينانويلا ةملكلا نم ؛مهردلا وأ سلفلا ىنعمب ىمن عمج - تايمنلا
 . دقنلا وأ ةبورضملا ةضفلا ىنعمب !!نهتحةك

 توعنلاو باقلألل لجس ىهو . اهتميق ىف نعطلا لهسي ال ةيمسر قئاثو ىهو

 ةراضحلا ةفرعم ىف ديفت امك « ةيسايسلا ثادحألا نم ريثك ىلع ءوضلا ىقلت ىتلا

 ةلاحلاو ةعانصلا ىلع لدت ىهف « اهل ةجتنملا ةلودلا كلت اهيلع تناك ىتلا

 رثأتت اهعاونأو اهريياعمو ةكسلا نازوأ تناكف ءاهتجتنأ ىتلا ةلودلا ةيداصتقالا

 ضعب ىلع ءوضلا ىقلي اهب شغ وأ فييزت ىأ روهظ نأ امك « ةيداصتقالا ةيحانلاب
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 . ةيعامتجالا ةايحلا بناوج

 لوب نيل قرشتسملا لثم . اهتساردب نوقرشتسملا ماقف كلذب نويبروألا متهاو

 تحت اباتك ١97١ ةنس ١147( ت) ىلمركلا ساتسنأ بألا ردصأو آقت6 16

 ىرذالبلا لاشمأ ءامدقلا هبتك ام اهيف عمج (تايمنلا ملعو ةيبرعلا دوقنلا) ناونع

 .مه/1/54 ىدنشقلقلاو ه4851© ىزيرقملاو ه8

 تلمتشا امو اهنم تايداملا دنع ةيخيراتلا رداصملا لامكتسا فقي مل امك

 ؛بوعشلا ريطاسأ ىف اورظنف « ةيونعملاو ةيبدألا رداصملا كلذك تسمتلا لب «هيلع

 ىف نوثحابلا رظنو .ةثراوتملا راثآلا نم كلذ ىلإ امو اهتاداعو اهلاثمأو اهصصقو

 سيماونب رصبلاو ةيسفنلا ةربخلا ةيادهبو ءةطيحلاو ىرحتلا نم بولسأ ىلع كلذ

 .قيقدلا ىخيراتلا دقنلا نم حوربو «ةينارمعلا ةايحلا نيناوقو عامتجالا

 تادنتسمو تالجس نم ةيمسرلا قاروألا ىأ قئاثولا ةساردب اومتها امك

 اهنأل ةيخيراتلا رداصملا ىلوأ تحبصأو ؛ اهريغو ةيداصتقاو ةيركسعو ةيسايس

 اميسال .عوبطملا نم لضفأ اهنم طوطخملاو .ةيلصألا ةيخيراتلا ةداملا ىلع ىوتحت

 دمتعي ال ىذلا ىخيراتلا ثحبلا نإ لاقي اذلو ءاهمادختسا قبسي مل ةديدج تناك اذإ

 امك خيرات دجوي ال قئاثو دجوت ال ثيح هنإ لب «ةيخيراتلا هتميق صقنت قئاثولا ىلع

 خرؤملا هعمج ام قئاثولا كلت نمو 562000505 زويينسسو ةمهع1015 اولجنال لوقي

 ىتح روصعلا مدقأ ذنم زيلجنإلل ىروتسدلا خيراتلا نع 77. 58:65 زبتس ىزيلجنإلا

 ىف ترشنو م7٠7١ ةنس ىفوتملا ثلاثلا ىرنه نبا - لوألا دواد كلملا مكح

 . م1856 ةنس دروفسكأ

 رصعو ىوبنلا رصعلاب ةصاخلا ةيسايسلا قئاثولا نم ةعومجم ًاضيأ اهنمو
 مضتو .باتك ىف ىدابأ رديحلا هللا ديمح دمحم اهعمج ىتلا نيدشارلا ءافلخلا

 اذه عمبطو .ركب ىبأ بتكو عادولا ةبطخو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تالسارم
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 .م193315١ ةنس توريب ىف رشنو باتكلا

 هب اوروط امك خيراتلا ةسارد هب اوروطف نويبروألا هجهن بولسأ اذه

 ؟هنع نيلفاغ ؟ اذه نع نيديعب نوملسملا ناك لهف «مهفراعمو مهمولع

 ةرتف ةيادب ىف نوملسملا كردأ دقف ءال لوقت ةينأتملاو ةيروفلا ةباجإلا

 اذه مهعقدو ؛فدهلا غولبل ةطساولا وأ ةليسولا ةيمهأ ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزا
 اوغليو ؛ةيئاسنإلل ىراضحلا ثارتلاب مهنم ًاناميإ ةقباسلا تاراضحلا ثارت لقن ىلإ
 كلذ ىلع انلدي «ةيلاع ةناكم هتافاقثو رصعلا فراعمب ةطاحإلاو ىركفلا ومسلا نم
 حيحصتو « ةلوقنملا نوتملل مهدقنو « ةمجرتلاو لقنلا ةيلمع ىف هوعبتا ىذلا مهبولسأ

 ىف ءاطخأل وأ ٠ مهرصع فراعم ىف روصقل نوقباسلا اهيف عقو ءاطخأ نم اهب ام
 اولدع ىتلا ةرشابملا ةمجرتلا ىلإ اهنع اولدع ىتلا ةرشابملا ريغ ةمجرتلا ةيلمع
 هكردأ امل نيملسملا كاردإ حضتا مش «كلذ دعب ةرشابملا ةمجرتلا ىلإ اهنع

 ثيدحلا ةسارد بولسأ ىف هوعبتا امو ؛ةضهنلا رضع ىف كلذ دعب نويبروألا
 مل ىذلا ليدعتلاو حرجلا ملع روهظو هيوارو هدنسو ثيدحلا نتمب مامتهالاو ىوبنلا

 . تاراضحلا نم ةراضح ةيأ ىف .مولعلا نم ملع ىأ ىف هبولسأ ىلإ قبسي

 ىف هنم انفالسأ هب ماق امع ديزي ال دنسلا دقن ىف نيرخأتملل هب فرتعن امو

 هلطعف امع انيلخت اننأ وه .انه هفيضن نأ نكمي ام نكلو « ةيمالسإلا ةياورلا لوصأ
 اهب كاسمتسالاو ةيدقنلا قرطلا كلت لامعتسا ىلع صرحن نأ وجرأو ءانفالسأ

 «ةيسفنلا ثوحبلا ىف ىقر نم دج امم ةدافتسالاو قيقدلا قيبطتلا عم ايوق ًاكاسمتسا
 وأ ةمهبم تناك رهاوظ ريسفت ىف هرثأ هل نوكي ءقدأو قمعأ ًارابتخا اهرابتخاو
 .")ىلوخلا نيمأ موحرملا لوقي امك اههجو ريغ ىلع ةرسفم وأ «ةهبتشم

 )١( لحنلاو للملا خيرات 77 .
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 اقباس ناك نودلخ نبا ملسملا خرؤملا دجن «ةيخيراتلا ةياورلا دقن لاجم ىفو
 ديشرلا كتف ببس ىف نوخرؤملا اهيوري ىتلا ةسابعلا ةصقل هدقنك ؛لاجملا اذه ىف

 ىف هذه مرإ ةنيدم فصو نم دامعلا تاذ مرإ نع نورسفملا هلقني امو «ةكماربلاب

 ىف هفعض طاقن نم للح امم كلذ ريغو ةيبهذلا اهروصق فصوو .ندع ىراحص

 اهوساق الو ءاهلوصأ ىلع رومألا هذه اوضرعي مل نيخرؤملا نإ" : لوقيف ةمدقملا

 ميكحتو « تانئاكلا عئابط ىلع فوقولاو «ةمكحلا رايعمب اهوربس الو ءاههابشأ ىلع

 . قحلا نع اولضف رابخألا ىف ةريصبلاو رظنلا

 رسظن نسحو ةعونتم فراعمو ةددعتم ذخآم ىلإ جاتحم خيراتلا نأ نيبي امك

 ءةداعلا لوصأ مكحت ملو لقنلا درجم ىلع اهيف دمتعا اذإ رابخألا نإ لوقيف تيبثتو

 سيق الو « ىناسنإلا عامتجالا ىف لاوحألاو «نارمعلا ةعيبطو ةسايسلا دعاوقو

 مدقلا ةلزمو روثعلا نم اهيف نمؤي مل امبرف ءبهاذلاب رضاحلاو دهاشلاب اهنم بئاغلا

 .("7قدصلا ةداج نع ديحلاو

 ىعامتجالا ىلقعلا دقنلل نودلخ نبا ةوعد نأ ىري ىلوخلا نيمأ ناك اذإو

 الو هرصع ءانبأ نم قلت ملو هسفن نودلخ نبا اهقبطي مل ةيخيراتلا تاياورلل

 ةياعرلا ع ضوم نيثدحملا دنع اهنأو ةيغاص اناذآ قرشلا ىف هوفلخ نمم

 ىدتها هنكلو ءهب فرتعا نأ بجي قح اذهف .خيراتلا سرد ىف ميظعلا ريدقتلاو
 ىف تاسارد هباتك ىف بج هنع لاق ىستح هتعاطتسا ردق هقيقحت لواحو هيلإ

 هليلحت ىف دجوتل نودلخ نبا ةمدقم ىف قحلا ةلاصألا نإ ,مالسإلا ةراضح

 لعفت ىتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لماوعلل ىعوضوملا بهسملا

 ليلحتلا اذه جئاتن نإو .ةلودلا روطت ىفو ةيسايسلا تادحولا نيوكت ىف اهلعف

 ."!هدجوأ هنأ نودلخ نبا لاق ىذلا (ديدجلا ملعلا) لشمت ىتلا ىه بهسملا

 )١( ؟ ص ةمدقملا نودلخ نبا .

 ص مالسإلا ةراضح ىف تاسارد بج (؟)  - 77١.توريب - سابع ناسحإ - ةيبرعلا ةمجرتلا



 ناطلسلا دهع ىف لئاسرلا ناويد سيئر بئان « ىقهيبلا انيأر كلذ لبق نمو

 خيراتب فورععملا باتكلا فلؤمو ءىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ىونزغلا دوعسم

 نأ باتكلا ةمجرتل هتمدقم ىف باشخلا ركذيو «هفيلأت ىف قئاثولا ىلع دتمعي ىقهيبلا

 ىدمبيل فقوتلا بجي امثيح فقي ناك هنكلو ادرس خيراتلا درسب فتكي مل ىقهيبلا

 اخيرات سيل هخيرات نإ ءفراعملا ةرئاد ىف ىقهيبلا نع دلوتراب ىأر لقنيو ؛هيأر

 لمع نيذلا كولملا ةايح نع ىسايس لجر ثيدح وه امنإ ءفورعملا ىنعملاب ةلودل

 .(")ةيجراخلاو ةيلخادلا نوئشلا ىف ىرجي ناك امعو مهعم

 ىتلا قئاثولا نم هرداصم دمتسي ىذلا خيراتلا ادع اميف هنإ' باشخلا فيضيو

 امهريغ وأ ناويدلا سيئر وأ ريزولا نم هعمس وأ هآر امم وأ هتزوح ىف تناك

 ءاهنيودت ىلإ خرؤملا اهب لصي ىتلا ةليسولاو ىضاملا رابخأ نع ىقهيبلا ثدحتي

 وأ لجر نم اهعمست نأ امإ :؛ثلاث امهل سيل نامسق رابخألا هذه نأ ىري وهو

 ىلع دهشيو ًاقداص ةقث ثدحتملا نوكي نأ عامسلا ىف طرتشيو «باتك ىف اهأرقت
 ال ام رابخألا نم قدصت ال" : ليق دقف ىلاعت هللا مالك هديؤيو لقعلا هلوق ةحص

 (37".ىأرلا هيف ميقتسي

 ؛ىسملعلا ثحبلا جهانم راكتبا ىف نيقابس اوناك نيملسملا نأ حضتي اذه نم
 عجارتن وأ فقوتن مث حيحصلا قيرطلا ىلإ ىدتهن اانكلو «هل ىلوألا ةاونلا عضوو

 ئسش نيملسملا نأ ظحلا نسح نم نكلو ؛هل فسؤي رمأ اذهو ءانرومأ لك ىف اننأش
 . رخأ ئش مالسإلاو

 ىملعلا ثحبلا لاجم ىف ةعيرس تاوطخ نويبروألا اطخ دقف لاح ةيأ يلع

 )١( ص ىقهيبلا خيرات باشخلا ىيحي 1-١١

 )١( ص ىقهيبلا خيرات باشخلا ىيحي ؟١
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 «لاجملا اذه ىف ةوطخلا ولت ةوطخلا اوعطقو ءىراضحلا مدقتلاو ىقرلا لاجم ىفو

 بوعشلا ةساردل كلذ اودعت لب بسحف مهراطقأو مهيوذ ىلع مهتاسارد اورصقي ملو

 اهتأشن ىف مهملاو زرابلا رودلا ةيوبابلل ناكو «قارشتسالا ةكرح تأشنف ةيقرشلا

 . ةفلتخم بابسأل

 ىناثلا رتسفلس ابابلا ةريس ىف هاندهاش ام لوقلا اذه ىلع ليلدكو

 ءاملعلا دي ىلع سلدنألا ىف هميلعتو هتسارد لصح دقف ىسنرفلا (م١٠٠”ت)

 ءاشنإب رمأ دقف «ةيبرعلا ةغللا نييبروألا ميلعتل ىعس لب ؛كلذب فتكي ملو «نيملسملا

 ؛0طمتاتع5 زرتراشو 8طعنتنت5 سميرو امور ىف ةيبرعلا ةغللا ميلعتل سرادم ثالث

 لاشمأ نم برغلا ىخرؤم ضعب هربتعا ىتح لاجملا اذه ىف امج هطاشن ناكو
 تعباتو .قارشتسالا ةكرحل ةاونو ةمجرتلا ةكرحل ةيادب 710ه:540116 كيدنروت

 ءاشنإ « ةيبوروألا لودلا كولم نم تبلطف ؛هتمسر ىذلا قيرطلا ىف ريسلا ةيوبابلا

 امور ةعماج لثم تاعماجلا ىف اهلاخدإو .مهدالب ىف ةيقرشلا تاغللا ةساردل دهاعملا

 تاغللا كلت ىسارك ىلع ىلاملا قافنإلا رمأ ىلوتو ءدروفسكأو سيرابو هييلبنومو

 ةعماج ىف لاحلا ناك امك هسفن كلملا وأ امور ةعماج ىف لاحلا ناك امك ةيوبابلا امإ

 .دروفسكأ ةعماج ىف تاغللا كلت ىسرك ىلع قافنإلا ارتلجنإ كلم ىلوتو ءسيراب

 سويرونوه ابابلا ررقف ءددصلا اذه ىف امدقت رثكأ ةوطخ ةيوبابلا تطخ مث
 امك «ةيقرشلا تاغللا ميلعتل دهاعم ءاشنإ رشع ثلاثلا نرقلا ىف 85هدهدئان5 عبارلا

 ىف ةيقرشلا تاغلل ىسارك ءاشنإ (م5١5١ت) ©1606 سماخلا تنميلك بابلا ررق

 صصخو ؛(م١111؟-١71١) ىنيدلا انييف عمجم نم ةقفاومب ةيملعلا ابوروأ مصاوع

 نيعو ةينايرسلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ةيقرشلا تاغللا نم ةغل لكل نييسرك |ابابلا اذه

 اذه ذاختا ىف ابابلا اذهل -كرحملا ناكو ءءاطعلا مهل لزجي نأب رمأو ةذتاسألا اهيف

 8. آدد1 للادنومير بهارلا وه ةيبرعلا مولعلا ىف رحبتم ىنابسأ بهار رارقلا

 الس



 ةلتاقم ىف هتايح ىضق هنأ مغر ىنارصنلا ىفوصلاب ةيبرعلا ءانبأ دنع فورعملا

 . ةيبيلصلا بورحلا ىلع ضيرحتلاو مالسإلا

 ضعب نأ ءقارشتسالا ةكرح ةأشن ىف ةيوبابلا رودل اديضعتو اذه ىلإ فاضي
 لئثم ةفقاسألاو نابهرلا نم اوناك ىمالسإلاو ىبرعلا ثارتلل نيمجرتملا رابك
 متها ىذلا وهو «ةلطيلط زكرم ىمجرتم رهشأ ؛ىنابسألا 6همع 21056 زيلاتنوج

 كلذكو .كلفلاو ةفسلفلا بتكب ؛ىنابسألا دواد نب انح ةلطيلط ةفقاسأ سيئر هعمو

 نع لقي ال ام مجرت ىذلا (م487١١ت) ىلاطيإلا ىنوميركلا راريج ىتكدنبلا بهارلا

 ىثابلا دراليدأ بهارلاو «كلفلاو تايضايرلاو بطلاو ةفسلفلا ىف اباتك نينامثو ةعبس

 ىذلا (م775١ت) توكس ليئاخيم ىدنلتكسإلا كانهو ؛ىزيلجنإلا 4061351 01 دن

 ىفوتملا ىناثلا كيرديرف روطاربمإلا دهع ىف ةمجرتلل ومرلاب زكرم ىلع فرشأ
 .م٠156١ ةنس

 اودصق امع ةديعب اهب نيمئاقلا ةديقع نكت ملو قارشتسالا ةكرح تأشن اذكهو

 تامدخ اودأو «هنع اوبتكو هيف اوفلأ امم ريثك ىف نيعدبم اوناك مهنأ قحلاو «هيلإ
 ثحبلا ةدج نم هب اوزيمت امل «ةفلتخملا اهيحاونب ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلل ةليلج

 ىف ةرصاعملا تايرظنلاو ةثيدحلا جهانملا ىلع مهفوقوو «مظنملا لقعلاو دقنلا ةكلمو

 ملاعملا ضعب ىلإ انه ريشأو ؛مهتاساردو مهثوحب ىف كلذ قيبطتو فيلأتلاو ثحبلا

 .هومدق امل ةزرابلا

 000 01 151212 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :ًالوأ

 ثوحب ىلع ىوتحتو «ةيناملألاو ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا تاغللاب تردص

 ةغللا ىلإ اهلقنب ةيرصم ةئيه موقتو ءأيدجبأ ابيترت ةبترمو ءنوصصختم اهبتك ةميق

 روتكدلاو ديشروخ ىكز ميهاربإو «ىوانتنشلا دمحأ نم لك اهيلع فرشي ةيبرعلا

 . دعب لمكتست ملو ةمجرتلا ةيلمع ىف ًاريبك اطوش تعطقو «سنوي ديمحلا دبع



 72611001221 تايرودلا : ايناث

 هرشن أدب ام اهمهأ نم نيقرشتسملا ةمئأ اهيف بتكي ةيملع تالجم ىهو
 اهل زمريو 10ان223] 012156 120ز:2] ىقاق10ع 5061667 مساب ١875 ةنس ندنل ىف

 ل0ان7221 هءثمساب ”١1847 ةنس اكيرمأ ىف ردص امو 1. 2. 4.5. فورحلاب

 ]. 4. 0.5. فورحلاب اهل زمريو مرد ءتوده 0210121

 قرشتسملا ةسائرب ةيقرشلا تاساردلل ةيويسآلا ةلجملا سيراب ىف ردص امك

 ءاملعلا ةفيحص كلذ لبقو 45136906 1هانك28] ةيويسآلا ةلجملا مث ١8١١ ىساس ىد

 ةلجملا كلت تدعو 16 10115281 06 530132186 مسأب رهشأ ةثالث لك ردصتو 65

 ءادلجم 77٠١ ىلع اهؤازجأ تفين دقو ءاهقثوأو برغلا ىف قارشتسالا رداصم عسوأ

 ةيويسآلا ةراقلا تلوانت ةحفص ١٠٠7و'٠٠٠ نيب دحاولا تاحفص ددع حوارتيو

 درو امك تاحفصلا كلت نم نيثلثلا وحنب زاف ىذلا ىمالسإلا ىبرعلا ملاعلا اميسال

 «ةنيصر تاساردب مالسإلاو برعلا صختو «م59174١ ماع اهل ريرقت رخآ ىف

 ةلاحرلا لعف املثم ءاهقيقحتو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاطوطخملا رشنب تمتهاو

 ماعو ١844 ماع نيب اهطسوو ايقيرفأ لامش باج ىذلا 82:08 ثراب ىناملألا

 ىف نيعزج ىف اهرشنو ةيبرعلا تاطوطخملاو قئاثولا نم ًاريثك عمجو .
 / .م41/6١© ماع ندنل

 اهعبطب متهاو اهققح ةيسرافو ةيبرع بتك نم ادنلوهب نديل ةعبطم هترشن ام : ثلاث
 رابك دحأ بج نوتلماه ىزيلجنإلا قرشتسملا مهسأر ىلعو نيقرشتسملا ةمئأ

 ؛ىمالسإلا ثارتلا ةسارد ىلع مهتايح اوفقو نيذلا نيرصاعملا نيقرشتسملا

 . ةيراكذتلا بج ةلسلسب فرعت ةلسلس هلو

 ءاهت سرهفو اهفينصتو بتكلا ميظنت ىف ىساسألا رودلا نيقرشتسملل ناك : اعبار
 تاعوضوملا ىف بتكلا ىلإ لوصولا ةقيرط حضوت ىتلا تافلؤملا اوفلأو

 لال



 : لاجملا اذه ىف مهجاتن نيب نمو «ةفلتخملا

 721. هفلؤمل م175١ كرويوين ىف ردص ىذلا (11106 10 126 156 5

 6.14. هتفلأ دق و © 0 >ءععم٠مأ 8مم كلذكو نيرخآو 2ن(ءطتصك

 بتكب قلعتت عجارم كانهو م1١-١561١19605 نيب وغاكيش ىف ردصو 77ةصعءطعا]

 نكامأ ىلإ ريشي بتكلا هذه ضعبو «نيعم رصع ىف اهنيعب ةلود خيرات وأ خيراتلا

 ما1755 ةنس نطنشاو ىف ردص ام لثم اهنع ةرصتخم ةذبن ىطعيو «عجارملا دوجو

 آس( م2200 22] 81110 ععوجطإب 01 1115021621 501626165 : ناونع تحت

 ؛ةيلودلا ةيخيراتلا ةيعمجلا نع خيراتلا كلذ ذنم ةنس لك دلجملا اذه ردصيو

 :لثم ةفرعملا عورف ىتش ةلجملا هذه لوانتتو ءاكيرمأو ابوروأ ىف ةيعرف ناجل اهلو

 بوعش خيراتو «خيراتلا لبق ام روصعو «ةراضحلا خيراتو ىخيراتلا ثحبلا قرط

 خيراتلاو :ةطنزيب خيراتو ءبرغلا ىف ىطسولا روصعلا خيراتو ؛ىندألا قرشلا

 . ثيدحلا خيراتلا ىف ىفاقثلاو ىنيدلا خيراتلاو ىعامتجالا

 لاجملا اذه ىف نيملسملا قبس ىلإ ةراشإلا نم دبال ةطقنلا هذه متتخا نأ لبقو

 ةفيلخ ىجاحو ءتسرهفلا باتك بحاص م151/ه17487 ق ميدنلا نبا وه اهف

 ىسف عيبطو نوففلاو بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشك باتك بحاص (7١٠تر)

 ةلاقملا : تالاقم رشع ىلع ىوتحي .تسرهفلا باتكو . 1١95154١-١9475 لوبناتسأ

 مسجعلاو برعلا نم ممألا تاغل فصو ىف : لوألا نفلا ءنونف ةثالث ىهو ىلوألا

 ىلع ةلزنملا عئارشلا بتك ءامسأ ىف ىناثلا نفلا ءاهتباتك لاكشأو اهطوطخ عاونأو

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا باتكلا ةغل ىف ثلاثلا نفلا ءنيملسملا بهاذم

 مولعلل امهادحإ « نيتلاقم هلعجو ىمزراوخلل مولعلا حيتافمو ءكلذ ريغ ىلع هفلخ نم

 مولعل ةيناثلاو ٠ باوبأ ةتس ىف عقتو ةيبرعلا مولعلا نم اهب نرتقي امو ةيعرشلا
 .ه.11547 ةنس ةرهاقلاب ةرم لوأل رشنو «باوبأ ةعست ىف عقتو مجعلا

 تا 1 ١



 ىلإ سيكرس هفنصم لصو ىذلا ةيرصملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم ابتكو
 . ءازجأ ةدع ىف عقيو م1515 - .ه11755 ةنس

 : ايسور ىف قارشتسالا

 قيرط نع لوألا ىسابعلا رصعلا ذنم ايسورو برعلا نيب تالصلا تأدب

 فصو مدقأو .ءارشلاو عيبلل دادغب نم نيمداق ايسور اودصق نيذلا برعلا راجتلا

 ه1 م١171 ردتقملا ةفيلخلا هذفنأ ىذلا () نالضف نب دمحأ هبتك ايسورل ىبرع

 سورلا جاجحلا قيرط نعو ءاجلوفلا رهن فافض ىلع ميقي ناكو راغلبلا كلم ىلإ

 بألا ةلحر اهرهشأ نمو ؛مهتالحر ىف هودهاش ام اوفصو نيذلا سدقملا تيب ىلإ

 كنل روميت مهدعب نم اهازغو ايسور لوغملا ازغ مث . م1١1١-1١١١8 ليناد
 م796١ ةنس هسفنب روميت اهلتحأ مث م١17381١-١٠78١ وكسوم ىلع ىلوتسأو

 اهتعبط ةنس 74٠ رمتبما ةدمل ايسور نم مسق ىلع لوغملا تايماح ىدحإ ترطيسف
 قارشتسالاب برغلا ذخأ نأ دعبو « ةراضحلاو ةفاقثلاو نيدلا ىف ىمالسإلا اهرثأب

 تاغللاو ةيبرعلا ةغللا نوملعتي بالطلا نم ةسمخ لوألا سرطب لسرأ ءايملع اذخأ
 ةغللا ميلعتب م714١ ةنس ترمأف ءهارجم ةيناثلا نيرتاك ةكلملا ترجو «ةيقرشلا
 ةسردملاب ايسور تلصتا مث «ةمجرتلل ًادادعإ نازاق ةسردم ىف ةيرتتلا مث ةيبرعلا
 . اهنم تدافأو «ةيقارشتسالا ةيدنلوهلا

 ماظنلا قيبطت رثإ ىلع الإ ايسور ىف هتاذب ًامئاق املع قارشتسالا حبصي مل
 ةيمالسإلاو ةيماسلا اهيعرفب ةيقرشلا تاغللا جردأ ىذلا م١٠8١ ةنس اهب ىعماجلا

 ةنس نازاق ةعماج جهانم نمض ةيبرعلا ةغللا تلخدف ةيعماجلا ةساردلا جهانم نمض

 ةنس (م 6 ماسع تأسشن ىتلا) وكسوم ةعماج ةيقرشلا تاغللا تلخدو 7

 ذنم ايسور ىف ايملع ًأجهن جهتنت ةيقرشلاو ةيبرعلا تاساردلا تأدبو ء. م١

 )١( ةنس ىديلو ىكز دمحأ ىكرتلا ملاعلا هرشن ١474 ىبرعلا صنلل ةيناملأ ةمجرت عم .

 تال و



 قطانم تلتحا ىتلا م311١ ةنس ةيفشلبلا ةروثلا ىتح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

 زكارم تنمظنو « ةلودلل اهميظنت ةداعإ ىف ةروثلا كلت كلذ دعب تعرشو « ةيمالسإا

 ءاسهيلع فارشإلل نيقرشتسملا رابك ىلإ دهعو ءاهريغ تأشنأو ةمئاقلا قارشتسالا
 ئشنأو ءىكسفوشتارك هيلع فرشأو ةيقرشلا تاغلل ادهعم تثدحتسا دارجننيل ىفف
 ىقرشلا دهعملاب دعب تفرع ىذلا ,م١357١ وكسومب ةيقرشلا تاغلل ىزكرملا دهعملا
 ىف ةيقرشلا تاغللاو ةيبرعلا ةغللا تلخدأو :م١ 57١ ةيتيفوسلا مولعلا عمجمل عباتلا

 ىكسميرك ىسورلا قرشتسملل ناكو ؛كلذ دعب تئشنأ ىتلا تايلكلاو دهاعملا عيمج

 مهنع ردصو «دنقشط ةعماج ىف ةيبرعلا تاساردلا ىلع فارشإلا ىف زراب رود
 فحاتملاو تايتكملاو تاعماجلا نع قارشتسالا قاطن جرخو «ءديدجلا قرشلا ةلجم

 خيرات نم ءازجأ فييايلب رشنف «ءاملعلاو فراعملا رئاودو تالجملاو ءابدألا ىلإ

 . ةليلو ةليل فل ىكسميرك مجرتو «م1754١ ةيقرشلا تاعومجملا ىف ىربطلا

 نرود نأ نيقرشتسملا نع هباتك نم ثلاثلا دلجملا ىف ىقيقعلا بيجن ركذو
 ٠١ نم رثكأ تغلب ةيروطاربمإلا ةبتكملا ىف ةيقرشلا تاطوطخملل اسرهف فنص

 فصحتملا"ةبتكمو ؛:ةسيفن ةيقرش تاطوطخم ىوحت تادلجملا نم انويلم نيرشع
 ةيبرعلا بتكلا اهنم عبارلا مسقلا مضي « تادلجملا نم نييالم ةرشع مضتو ىويسألا

 ىناثلا مسقلا مضيو ءفلأ نينامث هتاطوطخم مسق غلبيو «ةيرتتلاو ةيكرتلاو ةيسرافلاو

 ةيبرعلا بتكلا سرهف نرود فنص امك «ةيطبقلاو ةينايرسلاو ةيربعلا تاطوطخملا
 تاطوطخملا سرهف نيزور فنصو ١857 جروبسرطب ىف ةيكرتلاو ةيسرافلاو

 -14117 جرب سرطب) تادلجم ةعبرأ ىف انيلوبو جربسرطب ىف ةيبرعلاو ةيسرافلا
0). 

 ةيليعاسإلا تاطوطخملاب متها ىذلا فونافيإو ٠ ناملاز ًاضيأ نيسرهفملا نمو
 تاطوطخملا فصو ىذلا سلتربو . م1117 اهرشنو ىويسألا فحتملا ىف

 مولعلا عمجم ىف ةيقرشلا تاطوطخملا كلذكو ؛ءىويسآلا فحتملا ىف ةيسرافلا

 - اله



 ىف تاطوطخملا نسحأل اسرهف فنص ىذلا ١1607 فييايلب كلذكو :ةيكبزوألا

 ةيبرعلا ىدربلا قاروأو ١477: دهعملا هرشن «مولعلا عمجمل عباتلا ىقرشلا دهعملا

 . ىتيفوسلا داحتالا ىف

 نم ناكو 8٠٠-898 ١1, ىكسيفلافوك : سورلا نيقرشتسملا نم ركذتو

 تمجرتو ؛(ةطوطخم تلاز ام) ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم نآأرقلا ىناعم ةمجرت هراثأ

 ةيملع ةمجرت لوأ ىهو م1880١-٠484١ فوكولباس دي ىلع كلذ دعب نآرقلا ىناعم

 .اهعبط رركتو ١417 ةيسورلا ىلإ

 دادعإو رشنب ةصاخ ةفصب متها ىذلا م915١-4545١ ناملاز لراك مث

 باتك تاطوطخمو ؛«٠١٠8١ فونارجوب ةعومجم ىف ةيسرافلا تاطوطخملل فاشك

 . م7١5١ ىنوريبلل ةيقابلا راثآلا

 ١8595- دلوتراب ف ف وهو سورلا نيقرشتسملا رابك نم دحاو ىلإ ىتأن مث
 1865١: جروبسرطب ةعماج ىف ىمالسإلا قرشلا خيراتل اذاتسأ نيع ىذلاو م٠

 رداصملا فصوو ىمالسإلا قرشلاب ىنعو ىطسولا ايسأ خيرات سرد نم لوأ ناكف
 ىف ةينيدلا ةطلسلاو ىهلإلا مكحلا ىف نودلخ نبا ةيرظنو « هب ةقلعتملا ةيبرعلا

 ١ فوك اينيموأو ٠ ىكسفوبوكابو نيميز هيدي ىلع اوجرخت نممو «ةيمالسالا ةلودلا

 « نيدلجم ىف اهل لوغملا وزغ دنع ناتسكرت اهنيب نم هئامعبرأ ىلع وبرت هراثأو
 نع ةيسيبرعلا ىلإ همجرت ىذلا ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات وأ مالسإلا ةراضحو

 وهو ةرهاقلاب رشنو رهاط ةزمح - ىليربوك داؤف دمحم اهب ماق ىتلا ةيبرغلا ةيكرتلا
 ىطسولا ايسآ ىف كرتلا خيراتو « ةريثك تادلجم ًذلمل هب ام لصف ول ريغص باتك

 ناريإ خيراتو .ةرهاقلاب رشنو ناميلس ديعسلا دمحأ ةيبرعلا ىلإ هلقن دقو ١97354 ةنس

 بطخلا نب رمع ىناثل ةفيلخلا نع ةسارد هلو ٠ ةيسرافلا تاليودلا نع باتكو

 . ١575( ةيقرشلا تاساردلا) مالسإلاو ةيذوبلا نع باتكو

 خيرات باتك ةيسورلا ىلإ مرت ىذلا م14817-١11511 ىكسميرك كانه مث
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 ١5١4( وكسوم) نيأزنج ىف مالسإلا خيراتو ”١10 هكدلونل ةيماسلا بوعشلا

 ناويدو )١11١5( رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا ىف ثيدحلا ىبرعلا بدألاو
 . )١5117( وكسوم مامت ىبأل ةسامحلا

 هئامعبرأ ىلع هراثآ تبر ىذلا ء١1561 - 148487 ىكسفوشتارك مهنمو

 ةرادإ ىف ةسارد : اهرهشأ نمو .رسفمو مجرتمو « فنصم نيب ارثأ نيسمخو

 قارشتسالا خيرات ىف بتكو ©١110( ةنس ايبهذ اماسو اهنع لانو) ىدهملا ةفيلخلا

 نم ديدعلا ف شتكاو ؛ ىرونيدلل لاوطلا رابخألا باتك رشنو «يسورلا

 ةمرلا ىذ ناويدل ديدج طوطخمو ١91١7« دجام نبا طوطخم اهنيب نم تاطوطخملا

 ىواطنطلا خيشلل ايسور فصو ىف ديدج طوطخمو ؛918١ ىعمصألا حرشب

 ةعماج ىف ةيبرعلا سيردت اولوت نيذلا نييرصملا ةذتاسألا نم وهو 6

 اباتك فلأو ء هل )١184٠( رصيقلا ءاعدتسا ىلع ءانب (18417-1451) جربسرطب

 « نيطسلفب ةدولوملا ةدوع رصن موثلك هتلقنو اذه ىواطنطلا دايع دمحم خيشلا نع

 ةليلك مجرتو ١957( ةرهاقلا) نسح ىنغلا دبع دمحمو نسح ديمحلا دبع هققحو

 تاسساردلا خيرات نع باتك ًاضيأ هلو ؛474١ نيسح هطل مايألاو ١1754 ةنمدو

 ٠ نآرقلا ىف مجنلا ةملك ىنعم نع ةسارد اضيأ هلو «ىتيفوسلا داحتالا ىف ةيبرعلا

 . نمحرلا ةروس ىأ 65 مقر ةروسو

 ةيليعامسإلا ةديقعلا ةسارد ىلع فكع ىذلا 1885-١170 فونافيإ كانه مث

 ىلع اديدج !ءوض ىقلأف ءدنهلا دالب ىف اميسال ةينانويلا ةفسلفلاو نيدلا نيب اهقيفوتو

 ىويسأآلا فحتملا ىف ةي ةيليعامسإلا تاطوطخملا هراثآ نمو « اهراشتناو اهروطت

 بدألا ليلدو .جالحلا ةساردل ةديدج ةيسراف قئاثوو ((7 مولعلا عمجم رشن)

 تافلؤملا سرهفؤ ١575( ىابمب نييمطافلا ةديقعو ١977( ندنل) ىليعامسإلا

 حورشو تامجرتو تاسارد ةيليعامسإلا نع هلو « ةيعيشلا ةكرحلاو «ةيليع امسإلا

 , ١5117-15715( لاغنبلاب ةيويسآلا ةلجملا)



 ىببرعلا ىبملعلا عمجملا ىف أوضع ناكو 1485٠-141517 سلترب كانهو

 ناريإ ىف ةيفوصلاو 4”١157«: ىسرافلا بدألاو انيس نبا هتافلؤم نمو قشمدب

 قوطلو ١107( وكسوم) ةنمدو ةليلك باتكل ةمدقمو ةيبرعلا ةغللا هقفو :, 7
 . (م) 5 دارجننيل) ورسخ رصانل همانرفس مجرت امك ؛ 96١ا/ ةمامحلا

 «نيدلا لوصأو مالسإلا خيرات ىساردب ىنع ©١816 دولوملا فييايلب ىنيفإو

 ةيبرعلا ةفالخلاو مالسإلاو ١54١( دارجننيل) مالسإلا ردص خيرات ىف ثحابم هلف

 رمتؤم ىف هاقلأ ىذلا) عباسلا نرقلا ىف مالسإلا روهظو ةيبرعلا ةلودلا ةأشنو

 « ةيبرعلا ةراضحلا نع ثحب هلو ١154( لوبناتسأ 77 ىلودلا نيقرشتسملا

 . ةفالخلا خيرات ىف لوصفو

 نع ةسارد اهلو افيلاتشاك س ك ةديسلا نيقرشتسملا ءالؤه نيب نمو

 ىنمزلا خيراتلاو « نآرقلا ىف فنحو دهشو عاطأو ملسأو بانأ : تاحلطصملا

 نيعبرألاو ةعباسلاو رونلا) نيرشعلاو ةعبارلاو « (لافنألا) ةنماثلا نآرقلا ةروسل
 . /١15571( دمحم)

 نع ةيخيراتلا هثاحبأب رهتشا دقو ١4854-١5950 ريدوخاز . ب مهنيب نمو

 ءطيسولا رصعلا ىف سراف خيراتو : ةيقوجلسلا ةلودلاو ناسارخ لثم « ناريإ

 نم ادحاو نآلا دعيو ١104 دلو فييايلب روتكيف مث . ىسكراملا خيراتلا ىف ةسارد

 خيرات ةساردب متها ىذلا فونافيإ مهنمو ءرشع ثلاثلا نرقلا ىف نامكرتلا خيراتل

 نيب ىذلا باتكلا فلؤمو انثيدح عوضوم ىكسفشورطب مث .("”ايقيرفأ لامشو سنوت
 .هنع ثيدحلا قبس دقو .انيديأ

 .ثالثلا هتادلجم ىف عوضوملا اذه لوح تاليصفتلا نم ديزمل نوقرشتسملا ىتيفصلا بيجن )١(



 لخدملا

 ىف 21854 ويلوي رهش نم 7١ ىف دلو ءىكسفشورطب جيولواب ايليا وه

 نايإ ىطسولا ايسأو زاقوقلاو ناريإ خيرات ىف ريبخ ءىسور خرؤم . "فييك' ةنيدم

 .ىطسولا روصعلا ةرئذف

 ماع ةيعماجلا هتسارد نم هغارف دعب ًاققحمو ًاسراد ةيملعلا هتايح أدب

 وكاب ةنيدم ىسف لمع م579١ ىلإ ١177 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخو م5

 مولعلا عمجمل عباتلا" زاقوقلا ةسارد دهعم ىف ءاسردم نيع مث اسردم «ناجيبرنأب

 عرف ىف مث ؛(م11125١ ىلإ ١17١ ماع ذنم) ايجروجب "سيلفت' ةنيدم ىف ؛"ةيسورلا

 ١ك نم) دارجننيل ةنيدم ىف ةيسورلا مولعلا عمجمل عباتلا خيراتلا ةسارد دهعم

 .دهعملا اذه ىف م٠56١ ماع ذنم قيقحتلا لاجم ىف هلامعأ تأدب ثيح (م1567١ ىلإ

 ناتسكابزوأب دنقشط ةعماج ىف «ىندألا قرشلا راطقأ خيرات ةدام سيردتب موقي ناكو

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تاونس نايإ

 'ىندألا قرشلا كلامم خيرات" ةدامل ةيذاتسألا ىسرك ماهمب مايقلا هيلإ دهع

 . م541١ ماع كلذو ءدارجننيل ةعماج ةيقرشلا تاساردلا ةيلك ىف

 آبيرقت اماع نيرشع دعب ةيذاتسألا ةبترم لان ١144 ربوتكأ نم نماثلا ىف
 نع ةاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلل هتلاسر عوضوم ناكو .قيقحتلاو سردلا نم

 ىتح رشع سداسلا نرقلا ذنم اينيمرأو ناجيبرذأ ىف ةيعاطقإلا تاقالعلا خيرات

 ."نييداليملا رشع عساتلا نرقلا

 تاس



 ةمصاع) دنت شط ىف دقع ىسورلا قارشتسالل رمتؤم لوأ ىف كراش

 . (ةيلاحلا ناتسكابزوأ

 ةمس كلتو .ىندألا قرشلا راطقأ خيراتب قلعتي اميف هدلب ىف اريبخ ىحضأ
 . ىكسفشورطبل ةزيمملا تامسلا نم ىلوأ ةيساسأ

 ىسف نيسصصختملاو نيقرشتسملا نم ريبك ليجل ذاتسأ هنأ : ةيناثلا ةمسلا

 .سورلا نابشلا نم ىمالسإلا ركفلاو «ناريإ خيرات

 ىرصبيقلا دهعلا ىف ءاوس «ةيمالسإلا قطانملا كلت شياع هنأ : ةثلاثلا ةمسلا

 ناك ىلاتلابو .همايقو هليكشت دعب ىتيفوسلا داحتالا دهع ىف وأ ةيرصيقلا ايسور ىأ

 قطانملا كلت عم ءامهدعب ءاج نمو 'نيلاتس'و 'نينيل' اهعبتا ىتلا ةسايسلل ًارصاعم
 عاضخإ ىف فنعلا غلب ىذلا بيهرتلاو بيغرتلا ةسايس عباتو اهناكس عمو ةيمالسإلا

 .اهثارتو قطانملا كلت ةيصخش ءاحمإ ىلع لمعلاو قطانملا كلت
 خيراتلا ةباتك ةلاحتسا نوري نويبروألا نوقرشتسملا ناك اذإ : ةعبارلا ةمسلا

 ليحتسملا نم نأو ءاهتاغل وأ اهتغل ةفرعم نود ةيقرشلا بوعشلل طيسولاو ميدقلا

 ةصاخلا اهتفاقث بلق ىف شيعلاو ضوخلا نود ةيقرشلا بوعشلل ميدقلا خيراتلا ةباتك
 حافك دهاشو اهءانبأ شياعو ةيفاقثلا ةئيبلا كلت ىف شاع ىكسفشورطب نإف «تاذلاب
 .جهنملا اذهل ًاديسجت هتافلؤم ىف ناكف ءاهئاملع

 ؛مهنم ادحاو ىكسفشورطبو ةماعب سورلا نيقرشتسملل حيتأ : ةسماخلا ةمسلا

 قرفلا دئاقع نع اهتسارد دعب اهوكلام ثدحت ةردان تاطوطخم ىلع عالطإلا

 ةيليعامسإ تاطوطخم هتبتكم تنمض ىذلا "فونيميس' دنع لاحلا وه امك .ةفلتخملا

 لالخ نم ةيناسيكلاو ةلزتعملاو ؛ةطمارقلا دئاقع "فوناويإ" رشن امكو «ةردان
 ةيمالسإ قطانم نم همض امب ىتيفوسلا داحتالا ناك دقف .ةردان تاطوطخمو رداصم
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 دق .اهريغو ايسور لخاد ةريبك ةيمالسإ تاعامج دوجوو زاقوقلاو ىطسولا ايسأ ىف
 . تاطوطخملا كلت نم نييالملا مض

 «قيرفلا حورب نولمعي نيقرشتسملا نيثحابلا نم قرف دوجو : ةسداسلا ةمسلا

 ىسلع لدت ةمس هذهو .نيقرشتسملا ءالؤه نم قيرف لخاد ىكسفشورطب ناكو

 .رخألا ىأرلاو دقنلا لبقتو قيرفلا حورب لمعلاو ىملعلا لمعلا ىف ةيعامجلا

 ةشقانمل اه صصخ تاسلج ىسورلا ىملعلا عمجملا دقع م٠95١ ماع ىف

 .ةساردلاو ثحبلا ىف ةفلتخملا تاهاجتالا ىوذ ءاملعلا تمض ء«دقنلاو ثحبلا جهانم

 ىف ءارآلا كلت تعمجو ءارآ نم هادبأ اميف هججح احضوم هيأرب ملاع لك ىلدأو

 راطقأل ىخيراتلا لماكتلل ةصاخلا ةكرتشملا تامسلا ىه ام' .هناونع ناك باتك

 . ؟قرشلا

 ىفلوبقملاو طسولا ىأرلا ىلإ لوصولا هنم فدهلاو .م9755١ ماع باتكلا رشن

 ىخيراتلا لماكتلا ىف فالتخالاو قافتالا هجوأ" :وه باتكلا ناونعو ؛عوضوملا اذه

 .قرشلا راطقأل

 ةيعامتجالا بناوجلاب ةيخيراتلا هتاباتك ىف ىكسفشورطب متها : ةعباسلا ةمسلا

 ىف صصخ دق هارنف «ةيسكراملا ةيرظنلل اقبط ىسايسلا داصتقالاو ةيداصتقالاو

 ناريإل ىعامتجالا ميظنتلا نع ًالصف ءاهل خرأو اهبتك ةرتف وأ ةلحرم لك ةياهن
 «نأشلا اذه ىف هيأر نلعأو ةلحرملا كلت ىف ةيعامتجالا تالكشملا ضرعو ءالثم

 مهتالاصتاو ىوفصلا رصعلا ىف ناريإ ىف ةنسلا لهأ نع هثيدح دنع لاحلا وه امك

 . ةيئامثعلا ةلودلا عم

 ءىعاطقإلا رصعلل رهاظمك عاطقإلاو ىضارألا ةيكلم نع هثيدح كلذكو

 ' '.مالسإلا روهظ لبق-روظنملا اذه نم ةيبرعلا ةريزجلا سرد امكو

 تاكا



 نودلخ نبا كلذكو ىونزغلا رصعلا ىف ذفلا خرؤملا "ىقهيبلا' ةيجهنم نأ عمو

 رابك نسم دحاو وهو ىسنرفلا قرشتسملا نيهاك دولك هيجهنم نأ عمو ءدعب اميف

 ةيمهأ تلوأ دق اهنأ عم ؛نيرشعلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ىطسولا نورقلا ىخرؤم

 وكسيسنارف' هيجهنم نم رثكأ سوردملا عوضوملل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلل
 كلتب مهمامتها داز دق سورلا نيقرشتسملا نإف ١15٠4« دلو «ىلاطيإلا ىليبرباج
 ىعامتجالا لماعلا ةيمهأ تلجتو :خيراتلا ةساردل ىسكراملا ريسفتلل اقبط لماوعلا

 وهو نيقرشتسملا نم ةعبرأ ىكسفشورطب هيف كراش فلؤم ىف خيراتلا ةسارد ىف

 ىلع اوزكر دقف "رشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح ةميدقلا روصعلا ذنم ناريإ خيرات'
 دض مث ةيمالسإلا ةفالخلا دض تاروث نم ثدح اميف ىعامتجالا لماعلا ةيمهأ

 باحصأو ةيمّرخلاو ىسوجملا دابنس ةروث لثم «دعب اميف نييروميتلاو لوغملا

 ىقرش ىف جراوخلا ةروثو "ةرمحملاو ىمّرخلا كبابو" ناجرج ىف ءارمحلا مالعألا
 .ناريإ

 : هتافلؤم ب

 اهخيرات ىف فلأف ىمالسإلا ىركفلا اههثارتو ناريإ خيراتب ىكسفشورطب متها
 . اهيلإ مالسإلا لوخد ذنم اهيف ىمالسإلا ركفلا ىفو

 : نيمسق ىلإ هتافلؤم تمسقنا

 دحاو باتك ىف سورلا نيقرشتسملا نم قيرف عم كراش دقف ؛كرتشم لوألا

 ةميدقلا روصعلا ذنم ناريإ خيرات" ناونعب باتك ىف كلذو .نآلا ىتح ىملع بسح

 تاقلالعلا خيرات" : ةيلاتلا لوصنفلا هيف بتكو ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح

 عباسلا نرقلا ىتح ىرجهلا عبارلا نرقلا نيب ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 . 'ىرجهلا

 اا



 نرقلا ةياهن ىتح نييوفصلاو نييروميتلا خيراتب ةقلعتملا لوصفلا بتك امك
 ماع هنم ىلوألا ةعبطلا ترشنو «ةيسرافلا ةغللا ىلإ باتكلا اذه مجرتو .رشع نماثلا

 . ش.ه ١764 ةعبارلاو شاه 4

 تاوزغلا نع ثيدحلا نم اوللق دق اعيمج نيفلؤملا نأ باتكلا اذه ىف ظحاليو
 ةايحلاو سانلا نع ثيدحلا نم اورثكأو ؛حلصلا تادهاعمو بورحلاو كراعملاو

 اوراتخا باتكلا اذه ىف ركفلا ةدحو قيقحتلو ةلحرم لك ىف ةيعامتجالا تاقالعلاو

 ضقاتتلا نع اديعب ًاسناجتم باتكلا جرخي ىتح هيف رظنلا ةداعإل هيفلؤم نم ةثالث
 اذه ىف ركفلا ةدحو قيقحتل هنوري ام ةفاضإ ءارجإب مهل حمسو «ةفلتخملا هلوصف ىف

 ءاهيف ةقرافلا ةمسلا نإف ءتامولعم نم.هب درو امو باتكلا اذه ةيمهأ مغرو .باتكلا

 ريثك ىف فلاخملا ىأرلا ءادبإ ىف تلثمت «هتايبلس نع اريثك ديزت ىتلا هتايباجيإ ىفو
 رقكفلاو ىبروألا قوفتلا ةيرظن طلست نم نويبروألا نوقرشتسملا هيف عقو امم

 ةفاقثلا ةلاصأ ءالنجب اوحضوأو هتراضحو قرشلا ىلع ةيبروألا ةراضحلاو

 ناريإ لوخد دعب ةيمالسإلا ةراضحلاو ركفلا اومسو مالسإلا لبق ةيناريإلا ةراضحلاو

 .مالسإلا ىف

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو ًادرفنم اهبتك بتك : ىناثلا )1

 . 'ىلوغملا رصعلا ىف ضرألاب ةقالعلاو ةعارزلا"-١

 . "ناسارخ ىف نييرادبرسلا ةروث'-؟
 ١684 ماع ةمجرتلا نم ةعبارلا ةعبطلا ترشنو "ناريإ ىف مالسإلا"“-*

 ةيسرافلا ىلإ ةقباسلا ةثالثلا بتكلا 'زرواشك ميرك' لقن دقو ءش.ه
 . ناريإ ىف اهرشنو

 .'وكالوه رصع ىف ةنيدملا نايعأ" اهنيب نم ةفلتخملا نوتملا ةساردو قيقحتب متها

 كل للا



 هللا لضف نيدلا ديشر تافلؤم لالخ نم ىعاطقإلا ىداصتقالا ماظنلا"و

 عماج" باتك بحاصو .ىلوغملا رصعلا ىف ريبكلا خرؤملاو ريهشلا ريزولا
 تمجرت دقو هتيانع لك دايصلا داؤف دمحأ هللا ةمحر ىذاتسأ هالوأ ىذلا "خيراوتلا

 ىهتنت تادلجم ةعبس ىف باتكلا عقيو ءاهيف كراش ةيبرعلا ةغللا ىلإ هنم ءازجأ
 .م١٠151 / هال١٠ ماع ثادحأب

 "ىفوتسمملا هللاد مح" ىسرافلا خرؤملا تافلؤم نع ىكسفشورطب بتك امك

 تافلؤملا كلذكو «ةيقرشلا زاقوقلل ىداصتقالاو ىعامتجالا خيراتلا ةساردل ردصمك

 . ةيقرشلا ناسارخ خيراتب ةقلعتملا صوصنلاو

 نم دحاوك "ىفوتسملا هللادمح' هفلأ ىذلا 'هديزك خيرات" باتك نع بتك امك ٠

 . مآ75١0-1 /ها/١٠ ماع هثادحأ ىهتنت ىذلاو ماعلا خيراتلا ىف ةمهملا بتكلا

 ءايبنألا لاوحأ نع باتكلا اذه ىف ىنيوزقلا ىفوتسملا هللا دمح ثدحت دقو

 ددعو نيدشارلا ءافلخلا رصع مث ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلاو مالسإلا لبق ناريإ كولمو

 نع ثدحت مث ءرشع ىنثالا ةمئألاو ةيسابعلا ةلودلاو ةيومألا ةلودلاو ةباحصلا نم
 ةمئأ لاوحأ نع ثيدحلاب باتكلا ىهنأو .فلؤملا دهع ىتح مالسإلا دعب ناريإ ماكح

 نع ثيدحلل اصاخ باب درفأو ءارعشلاو نيدلا ءاملعو خياشملاو ءارقلاو ةنسلا

 .٠ نيورف

 نم نيعبسلاو ةدحاولا غلب دق ناكو هتايح ةعباتم نم نكمتأ مل ىننأ ىنفسؤيو
 فيلأت' نع ةسارد : هتافلؤم نم هيلإ تلصوت ام رخأو () شاه ماع هرمع

 . '"ةيقرشلا ناسارخل خيرأتلل ردصمك ىفيس

 )١( ق ه1 5475 قفاوملا ش .ه١؟45 ماع ىف نآلا نحن ©١٠١6م.



 : باتكلا اذه(ج

 اميف - ىتيفوسلا داحتالاو ةيرصيقلا ايسور مامتها رامث نم ةرمث باتكلا اذه

 تناك ىتلا .زاقوقلاو ىرغصلا ايسأ ىف اهل ةرواجملا ةيمالسإلا قطانملاب - دعب
 ثيح م8١٠٠ /لمه5+157 ماع ذنم ةصاخبو ءديعب نمز ذنم اهيلع ةرطيسلل ونرت

 كيزوأ مكح نايإ ما 551/ه3577 ماع ايسورل ةرافس ةرم لوأل ىراخب ىف تسسأت

 ايسأو ناتسكرت' ةقطنم ىأ - ةقطنملا هذه ىلإ رظنت ايسور تناكو - ىنابيشلا

 تسناكو .ةيدئاقعو ةيداصتقاو ةيسايس بابسأل ةصاخ ةيمهأ تاذ ةرظن - "ىطسولا
 دادتما ىظسولا ايسأ نورزتعي اوناك نيذلا ةرصايقلل ًاحمطمو ًاعمطم اهيلع ةرطيسلا

 ذنمف .اهيلع تبقاعت ىتلا تاموكحلاو تافالخلا ةرثكل بحاص الب اضرأو مهل ًايعيبط

 ةضبق ىف اهلك ناتسكرت طوقسو م9١7١0-1١17١ /ه١7117/161 ىلوغملا وزغلا

 هدافحأو هؤانبأ هدعب نمو ةقطنملا كلت مكح ناخزيكنج نب ىاتغج ىلوتيو .لوغملا
 ةليبقلا ىأ 'ىدروأ نوتلأ" ةلود تنوكتو لوغملا ملسأ نيحو م1758 /ها/55 ىتح

 ةغللا ةيسرافلا تناكو .ةيمالسإلا ةفاقثلا تدادزا امك اراشتنا مالسإلا دادزا ةيبهذلا

 نم ةبلغلا تناك نإو سانجألاو قارعألا عونت مغر اهنع ةربعملا .اهمساب ةقطانلا

 .ىكرتلا رصنعلل سنجلا وأ قرعلا ثيح

 /صهاله5 نم ةدملا لالخ بورحلا نم ةرثف ةقطنملا كلت دهشتو
 ذنم مكحلا ىلع هدالوأو روميت ةرطيسب رمألا ىهتنيو .م1-768١13191-هالال١

 نيب رخأ ًاعارص ةقطنملا كلت دهشت مث .م١ 444 ىلإ 155 /مه٠6٠94 ىتح 0١

 ناريإ ىف ىوفصلا ليعامسإ هاشلا اوبراح نيذلا نابيش لآ همسح روميت ءافلخ
 /ه5575 ماع ىراخب ىف ايسورل ةرافس لوأ سيسأت ذنمو .م١٠15 /مه7

 ام اهل متو ةيمالسإلا قطانملا كلت ىلع ةرطيسلا ىلع مزعلا ةدقاع ايسورو ما 48

 .تدا رأ

 كس



 مدق داجيإ ىف ايسور هيف تحجن ىذلا ىداليملا رشع سداسلا نرقلا ذنم

 ابروأ تناك ةيركفلا اهزونك ىلع فوقولاو ةيمالسإلا قطانملا كلت ىف اهل ىسايس

 "قارشتسالا ملع' حاجن بابسأل اعيمجت رشع نماثلا نرقلا ىتح نرقلا اذه نم دهشت
 ؛ةيقرشلا تاطوطخملا نم ةمخض ةعومجم اهلالخ تمكارت دقف .ىمكارت لكشب

 ىلإ تلسرأ ىتلا تاثعبلا لضفب .ابروأ تابتكم ىف ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا

 دق تناك ىتلا تافلؤملاو تاطوطخملا نم خسنو لقنل اهريغو ةينامثعلا ةلودلا

 . ىمالسإلا ملاعلا نم اهيلع تلصح

 ربكأبو لب ةريبك ةعومجم ءانتقاب تمتها نيح ءيشلا سفن ايسور تلعف

 ددع صصختو «؛عوبطمو طوطخم نيب ام ةيبرعلاو ةيمالسإلا بتكلا نم ةعومجم

 ةبتكملا تمضو ءزوفكلا هذهل ةلماشلا سراهفلا دادعإب سورلا ءاملعلا نم ريبك

 ددع اهنيب نم ,م١12١ ماع "باتك نويلم نيرشع" نع ديزي ام "دارجننيل' ىف ةماعلا
 عباتلا ىويسألا فحتملا ءانب ىف صصخو ةسيفنلا ةيقرشلا تاطوطخملا نم ريبك

 ةيبرع نم ةيقرشلا ةبتكملل عبارلا مسقلا صصخ ىتيفوسلا داحتالل ىملعلا عمجملل

 فلأ نينامث ىلاوح مسقلا اذه ىف تادلجملا ددع غلبو - ةيرتتوو ةيكرتو ةيسرافو

 تاطوطخم سورلا نيقرشتسملا نم ددعل ةصاخلا تابتكملا تمض امك - طوطخم

 نم ةردان ةعومجم تمض ىتلا (فونميس) ةبتكم ىف لاحلا وه امك ةردان

 .ةيناسيكلاو ةلزتعملاو ةطمارقلاو ةيليعامسإلا قرف نع تاطوطخملا

 تعمج ىتلا تاطوطخملا كلتل ةيسورلا ةغللاب ًاسرهف "ىكسفوشنارك" عضوو
 ةصاخلا تابتكملاو دارجننيل ةبتكم نمو اهريغو زاقوقلا : لثم ةفلتخم قطانم نم

 تاطوطخملا اهنيب نم دلجم فلأ نينامث تمض ىتلا دنقشطو دنقرمسو ىراخب ىف

 .((نينبل)) مسا دعب اميف تلمح ىتلا ىطسولا ايسأ ةعماج ىف ةيقرشل
 نيفلأ وحنب هتاطوطخم تيصحأ ىتلا ىكبزوألا ىقرشلا دهعملا تابتكمو
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 ىملعلا عمجملا ةبتكم ىلإ ةفاضإلاب' تادلجم ةعبرأ اهتنمضت )١7٠١( هئامعبسو

 .تاطوطخملا نم ًاريبك اددع مضت ىتلا ىكبزوألا

 دهعم ديمع هتقفربو ناتسكابزوأ ةعماج سيئر اهب ماق ىتلا ةرايزلا لالخو

 ةيلك - ةيقرشلا تاساردلا زكرم ةرايزب امهمايقو رصمل اهب ةيقرشلا تاساردلا

 كرتشملا لمعلل نيبناجلا نيب نواعتلل ةيقافتا عيقوت مت - ةرهاقلا ةعماج - بادآلا

 فصتنم ىف كلذ ناك .ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تاطوطخملا كلت ةساردل

 دوجول نآلا ىتح لعفت مل ةيقافتالا هذه نأ هل فسؤي اممو .ىضاملا نرقلا تانيعست

 ٠ نيبناجلا نم روصق

 ىف نيصصختملا سورلا نيقرشتسملا لبق نم ةيفينصتلا سراهفلا مامتإ ناك
 حاتأ امك ءمدقتلاو راهدزالاو ومنلا قارشتسالا ملعل حابأ دق تابتكملا ملع

 ىتش ىف نوتملاو رداصملا كلت ىلع فوقولل ةلماك ةصرفلا سورلا نيقرشتسملل
 . نييبروألا نيقرشتسملا نوسفاني مهلعج امم تالاجملا

 ىتلا هتافلؤم يف اهنم دافأ ةريبك سراهفلا هذه نم ىكسفشورطب ةدافإ تناك

 باتك' وهو ثيدحلا عضوم اذه هباتك فيلأت ىف اهنم دافأ امك اهيلإ ةراشإلا تقبس

 ٠ ”ناريإ ىف مالسإلا

 مسقلا" بالط ىلع فلؤملا اهاقلأ تارضاحمو سورد هساسأ ىف باتكلاف

 .دارجننيل ةعماجب قارشتسالا ةيلك ىف "صاخلا

 نم ىمالسإلا ركفلاو ةيلصألا هنوتمو هرداصمو مالسإلا خيرات . هعوضومو
 ةفرطتملاو اهنم ةلدتعملا ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملاو فوصتلاو هقفلا ثيح

 اهخيرات ربع ناريإ لخاد ةصاخبو ةيمالسإلا لودلا لخاد تثدح ىتلا تاروثلاو
 رصعلا ذنم ناريإل ايمسر ابهذم عيشتلا ذاختا دعب وأ ىنسلا دوجولا ةرتف ىف ءاوس

 .ىرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب ىف ىوفصلا



 ىف ديدج وه لب بسحف ىسورلا قارشتسالا ىف اديدج سيل باتكلا عوضومو

 .باتكلا ةيلومش ثيح نم ىملاعلا ىوتسملا ىلع قارشتسالا ةسارد

 لوح ءارآلا نأو رامعتسالل ًابكاوم أشن قارشتسالا نأ كردن نيملسملا نحن
 ىلإ ةليلج تامدخ ىدأ دق قارشتسالا نأو - حرداقو حدام نيب فلتخت قارشتسالا

 سورلاو نويبروألا نيقرشتسملا نم ًاريثك نكلو .ةيريشبت افادهأ هل نأو رامعتسالا
 مهورد مهلو .ىملعلا ثحبلا جهانم ىف ةحضاو ةيؤر مهلو ةليبنلا مهفادهأ مهل تناك

 ًأرقن نملو أرقن امل نيعاو نوكن نأ مهملاو .قرشلا زونك نع ماثللا ةطامإ ىف
 تاباتكلا نم عونلا اذه لثمف أطخ وأ ازواجت هارن ام ددحنو هدنع فقن اذام فرعنو

 نكلو .تايتزجلا وأ تايلكلا ىف ءاوس ءاطخأ نم ولخي ال ىفيلأتلا جهنملا اذهو

 نسم هريغ ىفو باتكلا اذه ىف ةدراولا ةيعامتجالا لئاسملاب يفيلأتلا جهنلا مامتها

 نأ امك .ةديفم اهنأ كشال ةسارد ليبس ىف لوذبملا دهجلاو سورلا نيقرشتسملا بتك
 ضصعب موهفم ىف نييبرغلا نع نوفلتخي مهلعج ةيخيراتلا ةباتكلا ىف مهبولسأ
 اهتراضحو ابروأ قوفتب نونمؤي نيذلا نييبرغلا ضع موهفم ىفو تاحلطصملا

 . تافاقثو تاراضح نم اهادع ام ىلع اهتفاقثو

 ةصاخلا هتيؤر ةيواز نم ةيبهذملا رومألاو لئاسملا ىلإ ىكسفشورطب رظن
 ةمجرتلا مّدق نيح ىناريإلا ملاعلا 'ىميكح اضر دمحم" تيأر اذل .نايحألا ضعب ىف
 ميرك" ملاعلا لعف كلذكو ةديدع تاظحالمو ءارأ مدقي باتكلا اذهل ةيسرافلا

 امل دقنلاو تاظحالملا نم ديدعلا تبثا ىذلا ةيسرافلا ىلإ باتكلا مجرتم "'ىزرواشك

 اهضعب تلقن (تاحيضوت" ناونع تحت اهلعجو .عبشتلا نع ةصاخبو باتكلاب درو

 مجرتملا ىأ "ف م'ب اهتزّيمو ةيبرعلا ةمجرتلا هذه ىف اهنأشب هعم تقفتا ام وهو
 .ىبرعلا مجرتملا ىأ (ع م)ب ىتاظحالم تليذو .ىسرافلا

 هبابسأ هل ءاطخألا ضعب ىف هعوقوو فلؤملا عم رظنلا ةهجو فالتخاو

 اهيناعمو اهتادرفمو ةيبرعلا ةغلل ةصصختملاو ةقيقدلا ةفرعملا مدع .اهنم ةددعتملا



 . ىمالسإلا ركفلا تلوانت ىتلا

 ةيعوضوملا ىف رثؤي صاخ ىركف جهنمو داقتعاو ةيؤرب ناميإلا : اهنمو

 . راكفألا ضعب ىف رظنلا دنع

 نم ددع ليلحت ىف ةصاخلا مهئارآو نييبرغلا ضعب راكفأب رثأتلا اهنمو

 فلؤملا نأ ىلإ باتكلل مدقملا كلذكو ىسرافلا مجرتملا راشأ امك طاقنلاو رومألا

 ةنسلا لهأ ىدل ةعبرألا ءاهقفلا ىواتف ىلع ةينوناقلاو ةيهقفلا هتاثحابم ىف دمتعا

 . قداصلا رفعج مامإلا ىلإ ةبسن - ىرفعجلا بهذملا ماكحأ اريثك لفغاو

 ةينسلا بهاذملا ىلإ اهقيرط تدجو دق بهذملا اذه راكفأ ضعب نأ مغر

 خيش توتلش دومحم خيشلا ربكألا مامإلا ناكو ةنسلا لهأ ءاملع ركف ىلإو ةعبرألا

 ابهذم هرابتعاو ىرفعجلا بهذملا ساسأ ىلع دبعتلا زاوجب ىتفأ دق رهزألا عماجلا

 .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلل ةليسوك ًاسماخ

 اذه ةياهن ىف اهيلع دمتعا ىتلا ةفلتخملا عجارملاو رداصملا ركذ ترثأ دقو

 رداسملا تركذ امك ءاهل اروصم ةيسورلا اهيف امب اهنم ةيبنجألا ةصاخو باتكلا

 ةيوبنلا ةرجهلا ليبق نم خيرأتلا لوانتي باتكلاو .تاحيضوتلاب ةصاخلا عجارملاو
 . رشاعلا نرقلا ةيادبو ىرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن ىتح

 قيفوتلا ىلو هللاو

 ىعابسلا دمحم ىعابسلا روتكد
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 مالسإلا روهظ

 ةمدقملا

 ىداليملا عباسلا نرقلا ةيادب ىف «ةيبرعلا ةريزجلا ىف مالسإلا روهظ طبتري

 ةيعامتجا ةضهن ةيادبو :(تاقبط) ىقبطلا عمتجملا نيوكت عم مصفنت ال ةطبارب
 ةديقعك مالسإلا ىهتناو (لامشلا برع) ةريزجلا ىلامش برعلا نيب ةدقعم ةيسايسو

 ةريزجلا دودح تدعت ةيسايسو ةيركسع ةوق تاذ ةيبرع ةلود سيسأت ىلإ ةيوضهن
 .ةيبرعلا

 ىلإ عامتجالا ءاملع دحأب تدح ىتلا ىه ةيسايسلا «ةيعامتجالا ةضهنلا هذه

 "ةينيدلا دمحم ةروث" رخآ ملاع اهيلع قلطأو ءاهيلع "ةيمالسإلا ةروثلا" ىمسم قالطإ
 زاقوقلاو ىطسولا ايسآ لودو ناريإ اهيلإ مضت نأ نم ةريصق ةرتف ىف تنكمتو

 ةيقرشلا ئطاوشلا ىلع ةلطملا «ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا) ةطنزيبل ةمدقتملا لودلاو

 ؛(ةقالخلا) ةيبرعلا ةلودلا نم اءزج تحضاو ءطسوتملا ضيبألا رحبلل ةيبونجلاو

 .مالسإلا تقنتعاو

 ترهظ دق ءاهتديقع مالسإلا ناك ىتلا ةيمالسإلا ةضهنلا نإف ةقيرطلا هذهبو
 خيرات لبقتسم ىف اميظع ًاريثأت ترثأ دق اهنأو ةصاخبو ؛ةيملاع ةغبص تاذ ًاعيرس
 .اهل ةرواجملا ةلودلاو ناريإ

 مالسإلا لهق ةيبرعلا ةريزجلا ىلامش برعل ىعامتجالا ميظنتلا سردي ملو
 نرقلا ةيادب ذنم هنأ «هب ملسملا نم نكلو .ةقحتسملاو ةمزاللا ةساردلا نآلا ىتح

 ةريزجلا نم ةيلامشلا ىحاونلا ىف ءىعامجلاو ىوبألا ميظنتلا ناك ءىداليملا عباسلا

 .روهظلاو نوكتلا ىف تاقبطلا عمتجم أدبو ءىشالتلاو فعضلا ىف اذخآ ناك ةيبرعلا

 -: ىقبطلا عمتجملا ةيهام ىف رظن اتهجو سورلا ءاملعللو

 دق (قيقرلا كالم) دابعتسالا عمتجم : نأ ىرت ىلوألا رظنلا ةهجو تناك



 ىف ةيراجتلا لفاوقلا قيرط ثيح - ةنيدملاو ةكم ىحاون - زاجحلا ةقطنم ىف رقتسا
 طمن ناك امنيب .نييداليملا عباسلا نرقلا لئاوأو سداسلا نرقلا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا
 ميظنتلا ناك ءارحصلا ىف لاقتنالاو ىعرلا ىلع مئاق ؛ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةايحلا
 تاصاهرا نأ مغر ءآنطب رثكأ ةروصبو ايجيردت ىشالتي ىعامجلاو ””ىوبألا

 .لماكتلا ىف ةذخأ تناك ىعيبطلا نيوكتلا

 ةراجتلا لفاوق ىف ًابلاغ اوكراش ءايرثأ لاجر رهظ دقف ىرخأ ةيحان نمو
 دجو دقف اذه عمو .ديبعلاو ةيشاملا ناعطقو ىضارألا كالم ةرمز نم اوحضأو

 .مهتايرح ىلع اوظفاح نيذلا نومدعملاو ءارقفلا ءءالؤه بناجب

 دعب برعلا نأل «جاتنإلل ةيساسأ ةليسو برعلا نيب قيقرلا ةراجت حبصت ملو

 ىذلا ىعاطقإلا رايتلا ىلإ اوفرج دق ؛ىداليملا عباسلا نرقلا ىف ةبقاعتملا تاحوتفلا
 كلت نأل ًارظنو نكلو .اهركذ قباسلا ايسآ راطقأ ىلع ةريبك ةروصبو ارطيسم ناك
 اذه نكي ملف «ديبعلا كالم ةايح بولسأ اهيلع رطيسي لازيال ناك ةروكذملا راطقألا
 طمنلا اذه رهدزأ دقف كلذ نم ضيقنلا ىلعو ءهنم برعلا صلخت دق ةايحلا نم طمنلا

 .مهتاحوتف دعب ةتقؤم ةروصبو

 دعب ىبرعلا عمتجملا ىف تنوكت دق ةيعاطقإلا تاقالعلا نإف لاح ةيأ ىلعو
 ةاسيح طمن لظو .ىداليملا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىربكلا تاحوتفلا

 ."”ىوناث ةايح بولسأك مهنيب اظوفحمو ايقاب (قيقرلا كالم) نيديفتسملا

 :(ةيوبأ ةلص ىأ) بألا ةيحان نم مهعمجت ىتلا ةلصلا نوكت ةعامج مضي ىذلا ميظنتلا ىأ )١(
 ةعامجلا هذه دادعت ناكو هباختنا متي ريبك صخش ةرسألا وأ ةعامجلا هذه سأر ىلع نوكيو

 .ابيرقت درف )٠٠٠١( ةئامثالث ىلإ لصي اهلماكت ةيادب ىف
 نورقلا نم ةمدقتملا لحارملا ىف ةيبرعلا ةفالخلاو مالسإلاو برعلا" فيبايلب .آ .أ : ىلإ عجرا(1)

 .ىداليملا عباسلا نرقلا ىف مالسإلا روهظو ةيبرعلا ةلودلا سيسأت' هفلؤمل كلذكو ”ىطسولا
 ثشللثلا ىلودلا رمتؤملا ىف (قباسلا) ىتيفوسلا داحتالا ولثمم اهاقلا تارضاحم ةعومجم

 ةيادب ىف ةيبرعلا ةريزجلا ءىكسوبوكاب .ويرآ" اضيأو ١154 وكسوم «نيقرشتسملل نيرشعلاو
 /!١9561. وكسصوم '' دلجم '"ملاعلا خيرات" باتك ىف «ىداليملا عباسلا نرقلا

 م



 نع ةرابع تناك مالسإلا روهظ تاصاهرإ نإف قيرفلا اذه ىأرل ًاقفوو

 ديبعلا كالم ةايح بولسأ نيوكتو ىعامجلاو ىوبألا ميظنتلا رايهناو ىشالتو فعض

 .زاجحلا ىف

 ايلب.آ.أ تافلؤم ىف اقباس هيلإ راشملا ىأرلا اذه وأ ةيرظنلا هذه تنود دقو

 تافلؤم ىف تسكُع امك ةيلصألا نوتملاو رداصملا نم اديفتسم (وكسوم) فيب

 .فوتسلوت .ب.سو ىكسوبوكاي .ويزآ : لاثمأ ءنيرخألا سورلا ءاملعلا

 .ءىوبألا عمتجملا نأ : نوري ةيناثلا رظنلا ةهجو باحصأ ناك امنيب

 تقتقتلاو رايهنالا ىف ذخأ دق ناك ةيبرعلا ةريزجلا ىبونجو ىلامش ىف ىعامجلاو

 ىف ةذخأ عاضطتقالل ةمدقتملا لحارملاب ةصاخلا تاقالعلا تناك .ةعيرس ةروصب

 ثودح لبق ىتح ءىرخألا ةايحلا طامنأ رئاس ىلع تاقالعلا هذه تقوفت دقو نيوكتلا

 .ىداليملا عباسلا نرقلا ىف ةيبرعلا ىربكلا تاحوتفلا

 ناك «ةيادبلا ذنم مالسإلا- نإف -ةيناثلا رظنلا ةهجو ىلع ءانبو .؛ببسلا اذهلو

 .ىبرع عمتجم نيوكتل اثعاب ناكو عاطقإلا ءاسؤرل انيد

 وأ تاليصفت ةيأ ركذ نودو ةيفاك ةروصب - هذه رظنلا ةهجو نلعأ دقو

 .”فونريمسا.آ.ن اميمصت ةرثكأ ةروصبو .©اياكسولوكيب .و.ن .حرشو لالدتسا

 وكسوم ةعماج ىف باش ليصفتلابو .ةقد رثكأ ةروصب ةيرظنلا هذه حرش دقو
 .ةيلصألا نوتملاو رداصملا ىف اديفتسم هزداريدان.ىا.ل : وه ؛ةيموكحلا

 ةريزجلا ىف قيقرلا عوضوم راشتنا نأ : لوقلا ىلإ فلؤملا اذه ىهتناو

 )١( دارجندنيل : وك سوم "دنهلا قيرط ىف نويطنزيبلا" هفلؤم ىف اباكسولوكيب  1١56١ص 7١8
 .اهدعبامو

 ص ١4554 وكسوم .ىتيفوسلا داحتالا ىف مالسإلا ثحبل رصتخملا خيراتلا . فونريمسا .آ.ن (؟)

 ته



 ادودحم ناك مالسإلا لبق ةيبرعلا

 ىأرلا باحصأ عم باتكلا اذه فلؤم (ىكسفشورطب) روطسلا هذه بتاك قفتي

 دشأ دقعم مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلل ىعامتجالا ميظنتلا رمأ نأ ملعن اننكلو لوألا

 .دعب حضتي ملو ةيعادلاو ةبجاولا ةساردلا نآلا ىتح سردي مل هنأو ديقعتلا

 هلررمأ ةساردلاو ثحبلا ديق نيتفلاسلا رظنلا ىتهجو عضو نإف ببسلا اذهلو

 .لبقتسملا ىف حضتتس ةمهم ةلكشملا هذهل ىئاهنلا لحلاو ةيمهأ

 لازي الو ناك مالسإلا روهظ نأ : اهدافم ةدكؤم ةقيقح كانهف ريدقت ةيأ ىلع

 ميسظنتلا روهظ ةيادبو ."”ىرئاشعلاو ىوبألا ميظنتلل تتفتلاو رايهنالا رايتل اساكعنا

 .لامشلا برع نيب ىقبطلا

 ةهجوم لازت الو تناك ئش ىأ لبق هظعاومو مالسإلا تاميلعت رهوج نإو

 ةدئاس تناك ىتلا ناثوألا ةدابع ىأ - هتادقتعمو هتايقالخأو رضتحملا ميظنتلا دض

 ىعامتجالا ميظنتلا لوانتت ةديدعو ةداج تاساردو تافلؤم دجوتو .برعلا نيب

 لشم ءابروأ برغ ءاملع اهتيبلاغ بتك مالسإلا روهظ نابإو مالسإلا لبق برعلل

 دلوجف ءىأ ءركب . ك نزؤاهلولوي «هنيدرك روه كونس ءىزود.و ؛هكدلون.ت

 .نورخآو هيردنأ ت ؛سنمال.آ ءسويلوجرم .دو «ىناتئاك.ل «هميرك .ه ءرهيست

 ىف انمامتها عضوم سيل مالسإلا ردص خيراتو برعلا خيرات ةسارد نألو
 .أ.آو ءدلؤتراب .و تافلؤم“ لثم - ةيوسرلا ةغللاب تافلؤم كانه نأ اننإف باتكلا اذه

 ىكشيرك
 ىلإ ئراقلا ليحنو - تاعوضوملا كلت ىلإ ةرصتخم تاراشإ ريشنس

 ةعامجلا هذه دارفأ نيب طابترالا نوكي ىتلا ىأ "مالا مكح' ةريشع وأ ةعامج وأ - ىرئاشعلا )١(

 .مالا قيرط نع



 ."”تامولعملا نم ديزم ىلع فوقولل ركذ قباسلا تافلؤملا

 ىبونجلا :نيتعومجم وأ نيمسق ىلإ سنجلاو لصألا ثيح نم برعلا مسقني

 ىلإ امهرودب امسقنا دقو (ةيبرورضم) ىا ىلامشلاو (نالهكو ناطحق ىأ) ىنميلا وأ

 .رئاشعو لئابق

 ةيادب ىف لامشلا ىلإ تلقتنا دق ةيبرعلا ةريزجلا ىبونج لئابق نم ريثك ناك

 نوشيعي الحر اودب لامشلا برع نم مظعألا مسقلا ناكو .ىداليملا عباسلا نرقلا

 تناك ىتلا) اهكالتماو لامجلا ةيبرتو ىعرلاب ةيساسأ ةروصب اولمعو ىراحصلا ىف

 اولغتشا امك ٠« بورحلاو لفاوقلاب ةصاخلا ةعتمألا لمحو لقن ىف ةسيئر ةلزنم لتحت

 .نمثلا ةيلاغ تناك ىتلا ءدايجلا نم ليلقلا !وكلتما .زعاملاو فارخلا ةيبرتب ًاضيأ

 عبانم لوحو تاحاولا ىف ةرمثملا راجشألاو ليخنلاو ريعشلا ةعارزب اولمع امك

 .هايملا

 ةفيلألا تاناويحلا ةيبرت تناك امنيب ءرئاشعلا ةرطيس تحت عتارملا تناك

 رئاشعو لفابق ىلإ عمتجملا ميسقت ناكو .دارفألل اكلم ضرألا تاحاسمو ديبعلاو

 .ىنامألاو ءارثلا ةجرد ىف نيابت رئاشعلاو لئابقلا لخاد كانه ناكو .ايعرم ارمأ

 ريسيو .ايروس ىلإ نميلا قيرط نم دتمي ةيراجتلا لفاوقلا قرط دحأ ناك

 تناكو .(ديعسلا) ىرفشلا نميلا ثيح ةيبرعلا ةريزجلل ىبرغلا ئطاشلا تاذاحمب

 تقؤم راظتناو رمم تايالو - رصمو نيطسلفو ايروس - ةيطنزيبلا تايالولا

 .-نميلا ربع - دنهلا دالبو ةشبحلاب ةراملا ةراجتلا لفاوقل

 هذه كولم لذب هيلع اهترطيسو نميلا دالب ىلع ةيناساسلا ناريا ءاليتسا دعب

 «ناريإ ربع ةطنزيب ىلإ دنهلا دالب عئاضبو ةراجت ليوحتل مهدهج (ةيناساسلا) ةلودلا

 .ىكسميرك .!.أو دلوتراب .و.و : تافلؤمو نيفلؤم قبس ام ىلإ فاضي )١(

 -6غ6م-



 تلق اذل .نميلا دالب ربع "تقؤملا فقوتلا' تيزنارتلا ةراجت روبعب اوحمسي ملو

 قيرطلا اذه نع ةيراجتلا ةكرحلا
 لخاد ديدشلا داضتلاو ةيعامتجالا تافالتخالا مث عضولا اذه روهظ ناك

 .ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيداصتقاو ةيعامتجا ةلكشم زورب ىف اببس ةيبرعلا لئابقلا

 ىلإ ايروس نم ةهجتملا ةيراجتلا لفاوقلل ىسيئرلا قيرطلا ىلع ةكم عقت
 ةنيدملا هذه ىداليملا ىناثلا نرقلا ىف ىنانويلا ىفارغجلا سوميلطب ركذي .نميلا
 اهنأل 'سدقملا ناكملا' ىنعتو ةيبونجلا ةيبرعلا ةملكلا نم مسالا اذه "بركم" مساب
 ةدبع برعلا لبق نم امارتحا ةسدقملا نكامألا رثكأ نم ةدحاو تناك مالسإلا لبق

 .ناثوألا

 ناكملا اذه ناكو .ةبعكلا مساب ةفورعم (ص) ىبنلا رصع ىف ةكم تناك

 ةريزجلا ءاحنأ نم نيرئازلا نم ةريثك دادعإ ءاتشلا روهش لاوط بذتجي سدقملا

 جاستن ودسبلا هيف لمابتي ريبك قوس ءانثألا كلت ىف ماقي ناك ثيح ,ةفلتخملا ةيبرعلا
 رمتلاو بوسبحلاو لالغلاب «ةفيلألا تاناويحلاو فوصلاو دولجلا نم مهتاناويح

 .ةنيدملا تاعونصمو

 ةهجتملا ةراجتلا لفاوقل غيرفت ناكم عئاضبلا لدابت قوس ةلزنمب ةكم تناك
 .نميلا ىلإ ايروس نم

 ةليحتسم ةعارزلا ؛ءبيثك ناكم ىفو عرز ىذ ريغ لحق ناكم ىف ةكم عقت

 .اهطيحم ىف

 تاناويحلا ديصو فرحلا نم ددعب ةراجتلا بناجب ةنيدملا هذه ناكس لمع

 ديدعلا اهب ةبصخ ةعساو ةحاو ىهو فئاطلا ةكم نم ةبرقم ىلعو نكلو . اهتراجتو

 كلتماو "فيقت' ةليبق اهب ترقتسا دق تناك ثيح «ةريبكلا بنعلا عارزمو ضايرلا نم

 سو ل



 ىف تاحاولا نم اهريغو فئاطلا ىف ةيعارزلا ىضارألا ءايرثألا ةكم لهأ نم ريثك

 نم) ةيبرعلا ةريزجلا ىلامش لئابق ىدحإ ةكم ىف شيعي ناك ىداليملا خيراتلا ةيادب

 ءايحأ نم ةنوكم ةنيدملا كلت تناكو . "شيرق" ةليبق مساب فرعتو (رضم ةليبق

 ةيلخادلا ةراجتلا ىف نوكراشي ةكم لهأ ناكو ةيشرق ةرسأ ىح لك ىف برقتسا

 توافت ىف اببس ناك امك «ةنيدملا كلتب ةورثلا عيمجت ىف ًاببس ناك امم «ةيجراخلاو
 .تقولا سفنىف دارفألا نيب ةورثلا ىف شحاف

 ةراجتلاب اولغتشا ثيح ريبك ءارث تاذ تالئاع ةيشرقلا ةليبقلا لخاد دجوو

 امك «(نييومألا) ةيرثلا ةيمأ ىنب ةلئاع تالئاعلا كلت نيب نم ناك .ابرلا تايلمعو

 تاعانصلاو ةريغصلا ةراجتلاب نولمعي اوناك ثيح اضيأ ةريقف تالئاع تدجو

 .ديصلاو ةريغصلا

 دمحم ىببنلا جرخ اهنمو .ةريقفلا تالئاعلا نم ةدحاو مشاه ىنب ةليبق تناك

 ىلاملا لداعتلا ققحي ىتح [مالسإلا نيد سسؤم] ىمالسإلا نيدلا ةلاسر لماح (ص)
 .رسألا لخاد

 مسهلمع نكي مل نيذلا .ءديبعلا نم ديدعلا نوكلتمي ديبعلا راجتو نوسانخلا ناك

 نوعريو «ةيجاتنإلا لامعألا ىف نوكراشي اوناك لب ءلزانملا ىف ةمدخلا ىلع ارصاق
 ىسف ةعقاولا قئادحلاو عرازملا ىف ةعارزلا ىف نوكراشي ناك امك مهبابرأ ناعطق
 نم مهبلغأ ناكو ءىرخأ تايسنجو راطقأ نم ديبعلا ءالؤه ناك ةرواجملا تاحاولا

 (ص) دمحم ةايح لاوحأ ةسارد نم حضتيس امكو .ءادوسلا ةرشبلا دالبو شابحألا

 .ةمحرلا مدعو ةظلغلاب ابلاغ مستي ناك قيقرلا بابرأ كولس نإف

 ةهجتمو ةكم ةرباع «نميلا نم ةمداقلا ةيراجتلا لفاوقلا ىف نويكملا كراش

 نكي ملو .ماع لك ايروس ىلإ ناتلحر كلذ بناجب مهل تناكو (ماشلا) ايروس ىلإ

 ةفام ًانايحأ مهل ناكو لي «لاملا سأر نم ةئاملا ىف نيسمخ نم لقأ راجتلا ءالؤهل



 .لاملا سأر نم ةئاملا ىف

 ماخلا دولجلا نع ةرابع ايروس ىلإ ةكم نم ةردصملا عئاضبلا تناك
 بيبزلا عاونأ لضفأو ةيبرعلا ةريزجلا نداعم نم ةضفلاو بهذلا كئابسو ةغوبدملاو
 .رومتلاو ؛فئاطلا ةحاو نم

 بيطلاو“ءغمصلا : ىهف:نميلا دالب نم ةكم ربع رمت ناك ىتلا عئاضبلا امأ
 .ءبهذلا نداعم : ايقيرفا نم «ةغوبدملا دولجلاو بورخلا رجشو لدنصلا بشخو

 ىرخألا لباوتلاو لفلفلاو ةفرقلا دنهلا دالب نمو .ةرشبلا دوس ىراوجلاو ناملغلاو
 ىف عئاضبلا هذه نوعيبي راجتلا ناك .ةميقلا تاجوسنملاو جاعلاو ةرطعملا داوملاو
 تاجوسنملاو ةيطنزيبلا ةيفوصلاو ةريرحلا تاجوسنملا اهنم نوردصيو .ايروس

 قابطألاو (الثم خوخلا) ةظيلغلا ةشمقألاو نالزغلاو مانغألا ربو نم ةيناوجرألا

 رئاسو نوتيزلا تيزو ليمجتلا تاودأو ةحلسألاو ةيزلفلا تاعونصملاو ةيجاجزلا

 .ودبلا ىلإ هكم قوس ىف لالغلاو تيزلا نوعيبي ناكو .لالغلاو ةيتابنلا تيزلا عاونأ

 تناك .هعاستاو ةكم راجت ةراجتل ىراجتلا نازيملا ىلاتلا جذومنلا حضوي

 نوسمخ هردق لام سأرب ايروس ىلإ ةكم راجت اهزهج ىتلا م1754 ماع ءاتشلا ةلحر
 امنيب «ةيوبألا ةرسألا ءاضعأ اهكلتمي اهنم افلأ نوعبرأ ناك .بهذلا نم لاقثم فلأ

 لاجرلا نم تائملا مهقفاريو نوكرحتي اوناكو .ىقابلا نورخآلا شيرق ءايرثأ كلتمي
 ةادحلا نم ددع راجتلا ىلإ ةفاضإلاب مهقفاري ناك امك ؛حالسلاب نيججدملا

 نسم نيرجؤملا ءارحصلا ناكس نم (ءارفخلا) سارحلا نم تاعامجو نيدشرملاو
 .ةيودبلا لئابقلا نيب

 960٠ نيب ام لصي احبر نوققحي ناكو أضيأ ابرلاب نولماعتي ةكم راجت ناك
 ىف تدجوو (رانيدلا لداعي حبرب ضرقيو رانيدلا ناك) ةئاملا ىف ةئام 963٠٠١ وأ

 ( ةلود - ةنيدم) ةلودلا وأ ةنيدملل ةلودلا ةطلس اهل ةطرشلل ةطقن اهدحو ةكم



 ةوق نولثمي باون كانه نكي ملو .ةلقتسم ةرادإ رادت ةرسأ وأ ةريشع لك تناك

 .كلذك نجس وأ ةيركسص ةوق وأ ةيئاصق ةمكحمل لأ كانه نكي ملو «ةلودل

 صاخ لزنم ىف ءرئاشعلا ءاسؤرو خويشل عامتجا رخآل نيح نم دقعي ناكو

 رسألا رومأ ىف رظنلاو «ةوونلا راد ىمسي ناك .ةكم نم ةبيرقلا نيدايملا دحأ ىف
 .اهل لولح داجيإو اهيلع فلتخملا رئاشعلاو

 رارقلل ممهعاضخاو نيضراعملا رابجإل ةيذيفنت ةوق سلجملا اذهل نكي مل نكلو
 .ةضراعتملا مهئارآ نع مهيهنو ذختا ىذلا

 عقت رتم وليك ةئامثالث دعب ىلع اهنم لامشلا ىفو ةكم نم ةبرقم ىلعو
 مساب مالسإلا روهظ ذنم تفرع ىتلا ىهو (ابيرتي) ةينانويلا ىف ىمست ىتلا "برثي'

 عرازملاي ئلتمت ةيعارز ةحاو ىداليملا عباسلا نرقلا ةيادب ىف تناك "ةنيدملا'
 اتليبق . ةصاخ لئابقل ةنوكسم (قطانم) ءايحأ ةسمخ ةحاولا كلت ىف «بنعلا مئاركو

 باصأ ام ناك ىدوهيلأ نيدلا عبتت ىرخأ لئابق ثالثو ناتنيثولا جرزخلاو سوألا
 امو ىضارألل ةصاخلا ةيكلملا روهظو تتشتو عدصت نم ىرئاشعلا عمتجملا

 تالاجر رابك نيب داح عارص روهظ ىف اببس ديدش ىلام ءارث نم كلذ بحاص

 لامش عمتجملا ناينب ىف ًاريبك ًاعدصت ببس امم ىضارألا باحصأو لئابقلا

 عمتجملا روهظ ىف ًاببس ناك امك . تابارطضالا نم ةجوم راثأو « ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلع ءاضقلل ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةدحوم ةلود داجيإ ةرورض ىضتقا امم «ىقبطلا

 .لئابقلا نيب ةوادعلا ىلع ءاضقلا ةرورض ىف اببس ناك امك .ةلكشملا كلت

 دبال ناك «ىلبقلا عازنلاو ةصوصخلا ىلع ءاضقلا ىأ - فدهلا اذه قيقحتلو

 ناك ىطسولا نورقلا عمتجم نألو .ةديدج (راكفأ) تايجولويدياو تادقتعم دوجو نم

 تادقتعملا ىوس فرعي نكي مل هنأ ىأ «تادقتعملا نم دحاو عون ىوس فرعي ال

 قلعتي اميفو ..ديدج نيد ةروص ىف ديدجلا دقتعملا رهظي نأو دبال ناك - ةينيدلا
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 اهسفن تغبص دق ةيخيراتلا ةيبعشلا تاروثلا نأ لوقلا نكمي مالسإلاو ةيحيسملاب

 ةثالثلا ةيملاعلا نايدألا نم دحاوك مالسإلا وأ ديدجلا نيدلا رهظ ببسلا اذهلو

 ةيعامتجا لماوعل ةجيتن ...ةيبرعلا ةريزجلا ىف رهظ دقو ءفورعم وه امك

 عارصلاو ىلبقلاو ىفئاطلا ميظنتلا وأ ميدقلا ىبرعلا ىوبألا عمتجملا دقف .ةيداصتقاو

 ةيودبلا ةميدقلا ناثوألا ةدابع طمن ىهني نأو دبال ناكو .مهنيب اميف تاموصخلاو

 .ميدقلا دقتعملا طقسي نأ امازل ناك امك - موجنلا هيلأتو مانصألاو

 نيدب ناميإلاو هلألا ةينادحو سيئرلا اهدامعو ةديدجلا ةينيدلا ةديقعلا تماقو

 فالخ نم لفذابقلا نيب ادئاس ناك ام لحم لحيل ةاواسملاو ةوخألا نوناقو ديدج

 ةلودل ةديقعو ادشرمو ًاليلد نوكت نأ تادقتعملا هذه لثم تاعاطتسا دقو .قافنو

 .ةيبرعلا ةريزجلا تلمش ةديدج

 عسمتجملا تابلطتمل ساكعنا وهو -ديدجلا نيدلا اذه ىف دهاشي « اذه عمو

 ةيحيسملاو ةيدوهيلا : تاقبطلا عمتجمل ةقباس ىرخأ تانايد نم رصانع -ديدجلا
 ضصعب اضيأ مالسإلا ىف دهاشي امك .(")ةيصونغلاو ةيوناملا نم ليلقو ةيتشدارزلاو

 .ةينيدلا فيلاكتلا ىف ةصاخبو ىلخاجلا رصعلا تداس ىتلا ةينيدلا ةيحانلا نم ءايشأ

 عم ةيبرعلا ةريزجلا ىلامش ىف ةكرابملا نكامألا سدقأ نم ةدحاو ةبعكلاو

 ىف اببس تناكو «لبق نم ارارم اهانركذ دقو (ديحولا سدقملا كرابملا نكت مل اهنأ

 هب طيحي عالضألا عبرم نحصو عساو ناكم وهو اهذوفن ولعو ةنيدملا هذه ةرهش

 ىف (ليا تيبو) -ةهلآلا -ب لوقن نأ حصألاو .كلسب طاحم ناكم هلخادبو روس

 ءارآلا نيب اهعابتأو اهب نولتاقلا جزم دقو ؛ىلوألا ةيحيسملا نورقلا تداس ىتلا ميلعتلا نم
 ةيفسلفلا راكفألا ضعب نيبو (ميدقلا دهعلا ىف درو ام فالخب) ةيحيسملا تايرظنلاو

 .ةديدجلا ةينوطالفألاو "ةيروغاثيفلاو ةينوطالفألا'

 م اىدل



 دق تناك راجحأ هلخاد ىف ترقتسا دقو ةددعتم ةهلآ ."هللا تيب' ىنعي ةيماسلا ةغللا

 ددع ىصحأ دقف انيديا نيب ةياور نم حاتم وه امل اقفوو .ىدومع لكشب تعضو

 تناك . (امنص )7١ امنص نيتسو ةئامثالثب ناكملا اذه ىف ةمئاقلا ناثوألا هذه

 .لامشلا برع ةهلآ عيمج لثمت

 دعب هعقوم ىف لظو ىقب ىذلا "دوسألا رجحلا" كلذك ناكملا اذه ىف رقتساو

 ةيثيحلاو ةذفانلا ةملكلا اهيلع نيمئاقلا ىلع ىفضت ةبعكلا ةنادس تناكو .مالسإلا

 فئوطلا هذه نم ضعبل ناكو .شيرق نم ةردتقملاو ةروهشملا فئاوطلل ةينيدلا

 .ءاتشلا لصف ىف ةرايزلاو جحلا مسارم ةماقإ ءانثأ اهيدؤي ةينيد ماهمو تابجاو

 كلذك ناجلا دوجوبو ةهلآلا ددعتب مهناميإ ىلإ ةفاضإلاب لامشلا بارعا ناك

 ةملكلل ةرصتخم ةروض وهو) هللا ىأ ىلعألا هلألا ةركف مهتليخم ىف رودت ناكو

 .ىلاعت هللا ىمسيو (هلآلا موهفم ىنعي ةملكلا كلتل ىماسلا رذجلا لياوف هلإلا ةيبرعلا

 ةلماكتم ريطاسأ (برعلا) بارعالل نكت مل .ةمهبمو ةيلك ةروصب هل مهروصت ناكو

 .نيينانويلا دنع ًادوجوم ناك املثم

 طوقس ىف ةرورضلاب ىرئاشعلاو ىوبألا ميظنتلا رايهناو ككفت عبتت دقو

 هاجتالا ببستو .ناثوألا ةدابعو كرتلا ىأ برعلل ةقباسلاو ةميدقلا ةينيدلا تادقتعملا

 معأ اعيمج برعلا نيب ةرواجملا كلامملا نايدأ راشتنا ىلإ ةدحاو ةديدج ةيؤر وخن
 رصعلا ىف تقولا كلذ ىف رقتسا دق ناك ىذلا ؛هريغو بونجلاو لامشلا برع نم

 . ىعاطقإلا

 جراخ نم ةيبرعلا ةريزجلا ىف رقتسا دق ديحوت نيد لوأ ةيدوهيلا تناك

 ةيروطاربمإلا نم اولقتنا دق اوناك نيذلا - دوهيلا نورجاهملا لمح دقو . ةريزجلا
 .اهيلإ نيدلا اذه مهعم اولمح - ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ةينامورلا

 مزود



 : ىه ةيبرعلا ةريزجلا ىف دوهيلل ةيسيئرلا عمجتلاو دجاوتلا زكارم تناكو

 انركذ امكو (ةنيدملا) "برثي' ةصاخبو زاجحلا نم ىلعألا مسقلا تاحاوو نميلا دالب

 .ةيدوهي لئابق ثالث ةنيدملا ىف كانه ناك لبق نم

 ةيدوهيلا زكارملا نم ادحاو ةنيدملا لامش ىف ةدوجوملا ةحاولا - "ربيخ" تناك

 ةكم نودصقي اوناك ام ًابلاغو «كلذك فئاطلا ىف نوشيعي دوهيلا ناكو .ةمهملا
 ىف ةعارزلاب نولمعيو اعانصو اراجت ةيبرعلا ةريزجلا ويدوهي ناك .ةراجتلل

 ىلإ - ةيدوهيلا بقع - ىناث ديحوت نيدك ةيحيسملا تلخدو .ةيعارزلا تاحاولا
 نع )١( : ةثالث قرط ربع ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ةيحيسملا تلخدو .ةيبرعلا ةريزجلا
 ىف ةيحيسملا اهكولم لبق ىتلا ةيبرعلا ةنساسغلا ةرامإ برع ةطساوب ايروس قيرط
 ةعيبطلاب لوقلا باحصأ] ةيسيفونوم بهذملا ىلع ىداليملا سماخلا نرقلا ةياهن

 نع (؟) .ةيبرعلا نيييمخللا ةرامإ ةمصاع ةريحلا قيرط نع (؟) .[ةيهلإلا ةدحاولا

 عبارلا نرقلا ذنم اهب ترقتسا دق ةيحيسملا تناك ىتلا ةشبحلاو بونجلا قيرط
 .'موسكا' كلملا دهع ىف « ىداليملا

 .نميلا دالب ىف ةيدوهيلا راوجب كلذك ةيحيسملا ترشتنا امك

 ةمسن فلا نم رثكأ كاذنإ اهناكس ددع ناكو نميلا لامش ىف نارجن ةنيدمو
 أرقم تناكو سئانكلا اهب ناكو «ىداليملا سداسلا نرقلا ةيادب ىف نييحيسم اوناك
 .ريبكلا فقسُألل

 لاثملا ليبس ىلعو ةيبرعلا ةريزجلا نم ىرخأ نكامأ ىف ةيحيسملا ترشتناو

 .(اهب ةسينك كانه تناك) ةيبرعلا ةريزجلا طسوو دجن ىقرش ىفو «ةماميلا ىف
 لقاوقلا ىف اوكراش امك ةعانصلاو ةعارزلا ىف دوهيلا نأش مهنأش نويحيسملا لغتشا

 تاحاولاو ندملا ىلإ نوهجتي اوناكو .ةرمتسم وأ ةمظتنم ريغ ةروصب ةيراجتلا

 .اهب ودبلا ميقي ىتلا قطانملاو

 -طمال-



 نيدلا اذه ىف تلخد دق لئابقلا تناكو «ةيحيسملا نوقنتعي ءارحصلا ناكس ناك

 نيب ةيدوهيلا رشتنت مل نيح ىف ('ىريكلاركب" ةليبق نم مسقو ريمنو «بلغت «لئابق)

 .ةيدابلا ناكس

 ىأ ةفلتخملا ةيحيسملا بهاذملاو قرفلا نوعبتي ةيبرعلا ةريزجلا وحيسم ناك

 ؟مالسإلا ردص ىف اهريثأت اهل ناك ةيحيسملا قرف

 نيب ءىرخألا قرفلا نم اريثأت رثكأ ىتسيفونوملا بهذملا عابتا نأ ودبي

 زئاسجلا نمو ةرطاسنلا نم ددع دجو امك .ودبي ام ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ىيحيسم

 .م١405 ماع دقع ىذلا نوديقلخ لفحملا اذه تارارق عابتاو ةينوديقلخ) سكوذوثرألا

 مالسإلا ,لبق ىذلا اذه نوكي نأ ةثالثلا بهاذملا هذه نم ىأ عطتسي مل نكلو

 ىسف ةنيابتم تناك ةروكذملا ةثالثلا بهاذملا هذه نأل" ةيحيسملا رصانع نم اضعب

 .""ةيهلإلا ةعيبطو حيسملا ىسيع ةيهولأل اهتيؤر

 نم ادحاو دعُيو ءرشب نبا رشب حيسملا ىسيع نإف مالسإلا ميلاعت بسح نكلو

 .ءايبنألا متاخ وهو (ص) دمحم لبق اولسرأ نيذلا ايبنألا رابك

 نم) ةينويبالا "ةيحيسملاو ةيدوهيلا" تاميلعتلا نم رثكأ بهاذملا كلت برتقتو
 قرفلا مدقأ نم ةدحاو ىهو .ءارقفلا ىنعت ىتلا 181810171114 ةيربعلا ةملكلا

 حيسملل نإف «ناريإو نيرهنلا نيب ام دالب ىف شيعي مهرثكأ ناك نيذلا ةرطاسنلا ميلاعتل اقبط )١(
 نيصخش ىف نامصفنت ال ناتعيبطلا ناتاهو «ةيهلآ ىرخأو ؛ةيرشب ةعيبط «نيتيعبط
 حيسملل نإسف ةيسكذوثرألا) ةينوديقلحلا ميلاعت ىلع ءانبو ىبسن رمأ امهضعب عم امهقاحتلاو
 لوقل اقبطو .دحاو صخش ىف نامصفنت ال اهنكلو ةيرشب ىرخالاو ةيهلا امهادحإ .نيتعيبط
 ةعيبطلا ىنعمب "سيزيف'و دحاو ىنعت ىتلا "سونوم ةينانويلا ةملكلا ىهو] ةيسيفونوملا ةقرف
 ةيونيدلا هتايح راودأ عيمج ىف حيسمللو «ةيهلإلا ةعيبطلا ىهو ةدحاو ةعيبط هل حيسملا نإف

 نيبو نمرألا دالب ىف ابلاغ نوشيعي ىأرلا اذه عابتا ناك .ةيمدآلا تافصلا نم ةعومجم
 ىلإ ةيشبحلاو ايروس تلخد ىتلا ةيحيسملا نأ نظيو .ةشبحلاو رصمو ايروسو ايلعلا نيرهنلا
 .ىتسيفونوملا بهذملا ىلع تناك ةيبرعلا ةريزجلا

 سم ا



 .ةروجهملا ةيحيسملا

 ىلوألا اهتطبار - ىرخألا ةيحيسملا قرفلا فالخب - مينويبالا ةقرف عطقت مل

 اضرف ةيدوهيلا ةينيدلا تاعيرشتلا وأ ىسوم ةعيرش نوربتعي اوناكو .ةيدوهيلاب

 ًالوسر ًأرشب ىسيع نوربتعي اوناك) هتيرشبو ىسيع ةونبب نورقي اوناكو «مهيلع

 وأ ثيلثتلا ًأدبمو هتيهولا نوركني اوناكو .سانلا ذاقنال هللا لبق نم لسرأ دق ناك

 (دوهيلا نم ذوخأملا ليجنالا) ًاحالطصا نومسيو صاخلا مهليجنإ مهلو .هلإلا ةيثالث

 ةغللا هذهب فرتعت مل ةيمسرلا ةسينكلا نأ نيح ىف «ةيمارآلا ةغللاب ابوتكم ناك هنأو
 .انيلإ لصت ملو ةيمسر ةغل

 نكامأ ىف زئاجلا نمو ةكم ىف نوشيعي اوناك نيذلا نييحيسملا نأ نظُيو
 - دوهيلا) نم اوناك مهنأ زئاجلا نم هيلإ اوثدحتو ادمحم اوقل دق اوناك ىرخأ

 .(نييحيسملا

 رعاشلا (م574 دودح ىف ت سيق نب نوميم ريصب ابأ) ىشعألا نأ ودبيو
 فرتعا (ص) دمحم حدم ىف ةديصق هتافو ليبق مظن ىذلاو دحوملاو ميدقلا ىبرعلا

 ."نييحيسملا - دوهيلا" ءالؤه نم ناك هنأ ودبيو ؛هتلاسرو (ص) دمحم ةوبنب اهيف

 نم فالخب) ةينيد ةغبص تاذ ةيوق تاعامج اولكشي مل نييحيسملا نأ عمو
 داهزلا نم ريثك دجو دق هنأ الإ (نامعو نميلاو ةنساسغلا ةرامإو ةريحلا ىف اوناك

 ناك امك ءءارحصلاب مهعماوص ىف تاعامج ىف وأ نيدرفنم نوشيعي اوناك نابهرلاو

 .زاجحلاو ىرقلا مأ ىداو ىفو ماشلا ىف لحلا

 فرع .نابهرلا نم عونلا اذه تامس ىف برعلل ةميدقلا ةيفاقثلا راثآلا دهاشنو

 نسم مهيديا اولغ نيذلا ءارحصلا ناكسو نييحيسملا ءالؤه نم اضعب دمحم هرضح

 .مهاركذ مرتحيو مهلجي دمحم ناكو مهبحن اوضق ىتح ايندلا

 -م ُ-



 تلخد دق هنيشدارزلا نم رصانع نأ كاردإ لئاوألا نوملسملا عطتسي مل

 لب .بسحف ةيشدارزلا عابتا تادقتعم اوفرعو ءطقف نييحيسملاو دوهيلا ربع مهبهذم
 نسم ديزم ةفرعم نوعيطتسي اوناك نيملسملا نإف "”رهيستدلوج ىتانكيا دقتعي امكو

 ىف اوناك نييناريإلا راجتلا نأل .نييناريإلا نم ةطاسو نودو ةرشابم تامولعملا

 ددع كلذك نميلا دالب ىف شيعي ناك امك ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ ةرمتسمو ةبئاد ةكرح

 نيدحوملا نم ةعامج تدحو امك نيرحبلا ىف هتيشدارزلا تجارو .نييناريإلا نم
 .نييحيسملاو دوهيلا بناجب «مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا ىف

 مهنوم_سيو .ىراصنلا نم الو دوهيلا نم ال نودحوملا ءالؤه نكي مل

 ةملك ساسأ .(ءافنح اهعمجو فينح" ةيبرعلا ةملكلا نم) "ءافنخ" مساب احالطصا

 تاريسفت ةملكلا هذهل ىساسألا ىنعملا ىف نيثحابللو .حضاو ريغ اهرذجو فينح
 .ادج ةليلق فانحألا وأ افنحلا نع انل ةحاتملا رابخألاو .ةفلتخم تاداهتجاو

 بل اوذخأ مهنأو ءاعم ةيحيسملاو ةيدوهيلاب نيرثأتم اوناك فانحألا نأ ودبي

 (ناثوألا ةدابعو كرشلا ىفنو دحألا دحاولاب ناميإلا ىأ) هولبقو نيينيدلا نيذه بابل

 فاكتعالاو دهزلا ةايح ارثأو اهعاتمو ايندلا نم مهيديأ اوضفنو ءاوزنالا ىلإ اولامو
 ؛ةيحيسملا اوديري ملو ةيدوهيلا اولبقي ملف قالفنا ةلحرم ىف تقولا سفن ىف اولظو

 .طيسبلا ىبرعلا درفلا هلبقي ةيئادب رثكأو ةطاسب رثكأ نيد عابتأ اوقبو

 دمحم ناك ءىراصنلاو دوهيلاو ءافنحلا نيب قورف نع برعلا ءارعشلا ثدحت

 .(قح ىلعو رهاطلا نيدلا) عابتأ مهدعيو .ءفانحألاو ةيفينحلا ىلع فرعت دق (ص)

 ةدبع لباقم ىف مهركذ دروو ىنعملا اذهب نآرقلا ىف ةيفينحلا تدرو دقو

 ةايح ةريش فلؤم ماشه نبا ربتعيو .ميهربإ نيد عابتأ (ص) دمحم مهدعيو ناثوألا
 ةمواسمو هفدارم "فينح" ةملك مدختساو ميهاربإ نيد مهبهذمو ةيفينحلا دمحم ىبنلا

 ناكو هكم ىف نوشيعي اوناك فانحألا نم ةعبرأ ءامسأ ماشه نبا ركذي "ملسم" ةملكل



 ةجوز ةجيدخ ةديسلا ءابرقأ نم دحاو وهو ىشرقلا دسأ نب ظون نب ةقرو ؛مهدحأ

 .ىلوألا ىبنلا

 نيب ةطبار دوجوب كوقلا ةيخيراتلا ةيحانلا نم نكمي ال هنأ دكؤملا نمو

 نم مهنظن انلعجي اضيأ ليلد كانه سيلو ةيبرعلا ةريزجلا ىف ميهربإ ةوعدو ةيفينحلا

 .ودبلا نيدحوملاو ديحوتلا أدبم عابتأ

 هنإ لاقي نأ نكمي «مالسإلل نيساردلا نييبرغلا باتكلا ضعب معزي امك نيد
 .برعلل ابهذم ةيادبلا ىف ناك

 املعم ناك ودبي ام ىلع ءافنحلا بهذم نإف كلذ نم ضيقنلا ىلعو لب

 « هللا - ىلاعت هللا دوجوب داقتعالا لثم) .ةيبرعلا ةريزجلا خيرات ىف ةديدج ةرهاظو

 ةيفينحلا روهظ نأ حضاولا نمو (ةيبرعلا ةريزجلا ىلامش ىف ناثوالا ةدبع دنع

 ةجيتن رهظ دق ناك ىذلا هاجتالا وهو- ديحوتلا وحن هاجتالل احيضوت ناك (ءافنحلا)
 اجيوتت مالسإلا انربتعا اذإو .ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةقباسلا ةينيدلا تادقتعملا ةلكشمل

 .(ساسأ نود) باوصلا نع اديعب كلذ نوكي نلف ءافنحلا بهذمل

 نم ناك ىبنلا رصاع ىنذلا رعاشلا ىفئاطلا تلصلا ىبا نب هيمأ نأ ودبيو)
 فانحألاو نييحيسملاو ةيبرعلاب نيقطانلا دوهيلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو (ءافنحلا

 .نيملسملاب اصاخ نكي مل مسالا اذه نإف اذه ىلعو "هلإلا" مساب هللا نومسي اوناك

 نكلو .مالسإلل اسسؤم ؛(ص) دمحم ب فرتعأ مالسإلا روهظ نع ثدحتن نآلاو
 ىف تاقبطلل ديدج عمتجم نيوكت تاصاهرإ تناك اذإ هنأ نئمطم ركفب لوقلا نكمي

 تطقس دق ةميدقلا ةيبرعلا ةيلهاجلا سسأ نكت ملو دعب ترفوت دق ةيبرعلا ةريزجلا

 نإف هب تدجو دق ةيلهاجلا دض ةينادحولا وحن ةضهن كانه نكي ملو .دعب تشالتو

 نإف ترهظ دق تناك اذإ وأ .اضيأ تدجو دق نكت مل اهرودب ةيدمحملا ةضهنلا

 ام ناعرس ةفورعم ريغ ةديحو تيقبو .اهكاردإ وأ اهب ملع ىلع اونوكي مل ةماعلا

 - هم



 روهظلا ىلع رداق ريغ -مالسإلا ىأ - ديدجلا ىملاعلا نيدلا كلذ نكي مل .ىسنت

 .اهنع ثدحتلا قبس لامأو فادهأو ةيعامتجا تامدقمل رفاوت نود رارقتسالاو

 زئاجلا نم ىتلاو (ص) دمحم نع ةبوتكملا رابخألا نإف «ةيخيراتلا ةيحانلا نم

 سدقملا باتكلل نوكي نأ نكمي ال .ةحاتم ريغ ءاهولجس دق هل نورصاعملا نوكي نأ

 ةفرعمل ًاردصم نوكي نأ نكميال -ةدودعملا بلاطملا نع رلظنلا فرصب- ةيحيسملا

 ثيداحألا" وأ هلاوقأو هلامعأو ىبنلا ةايح حرشب ةقلعتملا بلاطملا نإو .ىبنلا ةريس

 .تطبضو تنود مث ةليوط ةدم لالخ رخآ ىلإ درف نم ةهافش لقتنت ناك

 ثيدحلا .ىلع امئاق ناكو (ص) دمحم ىبنلا ةريسل حرشو ليجست لوأو

 ىسف طقف رهظ هنكلو (ه٠6١ ماع ىفوتم) قحسا نبا هب ماق ام وه (ىوبنلا)

 ىسف [ةيوبنلا ةريسلا] ترهظ امك .(ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا فصتنم

 تاجرختسم ةروص ىف انيديأ ىلإ لصوو (ه5١7 ت) ماشه نبا هبتك باتك

 ْ .(ه١٠7 ت) ىربطلا خيرات ىف ةلتصفم ةلصتم

 لفقاوألا ءافلخلا ناك ةيقيقح ةيصخش (ص) دمحم ةيصخش نأ دكؤملا نم

 .هنم مهبارتقأو ىبنلا نم مهابرق ةجيشو ىلع مهمالك ذوفنو مهتوق نونبي مهوديؤمو

 املعمو ابيرق ايمهو اصخش مهسفنأل اوذختي نأ نكمملا ريغ نم نوكي نأ ىهيدبو

 .اضيأ مهرصعلو مهل

 هتايح ةلحرم ىف ةصاخبو - هلوح تاياورو تاياكح ترهظ ةدم دعبو نكلو

 ىتلا ةيمالسإلا تاياورلا ىف تدرو ىتلا ىبنلا ةريس نإف ببسلا اذهلو .ةكم ىف

 ىروطسأ ,بناج اهب ةقثوملا ةيخيراتلا ثادحألاو تامولعملا نم ريثكلا ىلع ىوتحت
 ريغ نم لوبقملا زيمي نأ ىلع ًانايحأ رداق ريغ ىخيراتلا دقانلا نوكي امبرو

 صخش لك نإف ءاعيمج نوملسملا اهب لبق دق تاياورلا هذه نألو نكلو .لوبقملا

 ةايح نع ةيساسألا تامولعملا هذه ىلع ءانبو .اهتفرعمل رطضم مالسإلا ىف ثحبي

 - مايد



 نم ًالصأ (ص) دمحم ناك .ةرصتخم ةروصب ةروكذملا تاياورلل ًاقبط (ص) دمحم
 نع ةدودحم تامولعم كانهو .هكم تمكح ىتلا ةليبقلا كلت .ةيشرقلا ةيمشاهلا ةلئاعلا

 .ةورثلا ليلق ارجات هللادبع هدلاو ناك طقف هدلاو هللا دبع نعو ىبنلا دج بلطملا دبع

 .ةدحاو ةيراجو فارخلا نم ًاددعو لامجلا نم اسمخ هتافو نيح هتجوز هنع تثرو

 .هرمع نم ةسداسلا ,ىف دمحم اهنبا ناك نيح "ةنيما" هتدلاو تيفوت

 ال امبرو مءالا وأ 07١ ماع ةحاتملا تاياورلل اقبط هكمب (ص) دمحم دلو

 نإ لوقت ىرخأ ةياور ببسب طقف هلوبق نكمي نكلو ءاحيحص خيراتلا اذه نوكي
 اموجه نميلا ةشبحلا مكاح ههربا هيف مجاه ىذلا ماعلا ىأ - ليفلا ماع ىف دلو ىبنلا

 وأ ةنسم ةيأ نع خيرات (ص) دمحم ةايح نع انيديأ نيب سيل لاح ةيأ ىلع ارساخ
 .ددرت نود هلوبق نكمي رهش

 كدجوو ىوأف اميتي كدجي ملا" هصن ام [ىحضلا] 1” مقر ةروسلا ىف درو

 امأو رهتت الف لئاسلا امأو رهقت الف ميتيلا امأف ىنغأف ًالئاع كدجوو ىدهف الاض

 [امجرتم فلؤملا هدروأ] .ثدحف كبر ةمعنب

 همعل فارخلاو زعاملا هتلوفط) ىف ئعري ناك (ص) ادمحم نأ ةياور ىفو

 نيحو .هيخأ نبا ماعطإب لفكت دقف اذه عمو اريقف هسفن بلاط وبأ ناكو ٠ بلاط ىبا

 دمحم كراشو هكم ءايرثأ دحأ ةلمرأ ةجيدخ ةراجت ىف لمع اباش ءدمحم ىحضأ

 وهو (ص) دمحم جوزتو «ةجيدخ هب تبجعأف ءايروس ىلإ ةراجتلا ىف ةلاعف ةكراشم

 ىلع تكشوأ دق ةجيدخ ناكو .ةجيدخ "ةديسلا" نم اماع نيرشعو ةعبرأ نبا

 تسبجنأو ءاديعس امهجاوز ناك امهنيب نسلا ىف قرافلا مغرو اهرمع نم نيعبرألا
 ءدمحمل ةبوبحملا ةنبالا ةمطاف : مهنم ةايحلا ديق ىلع تيقب ءانبأ ةدع هنم ةجيدخ

 .(ةرجهلا نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا ىف تيفوت) اهدلاو توم دعب اهرودب تيفوت دقو

 هجيدخ ةديسلاب هجاوزو هطابترا ةدم لاوط دمحم ىبنلا نإ لوقت ةياور كانهو

 - مع



 نيح نم اهاركذل ًءايحأ ءارقفلا معطي ناك هنأو اهتايح نايإ ىرخأ ةأرمإ جوزتي مل
 هل تاعمتجا نيحو ءاقوفش اميحر ناك (ص) ادمحم نإف تاياورلل اقبطو .رخآل

 .ءارقفلاو ىماتيلا اهيف دعاسو الإ ةصرف كرتي مل «ةورثلا

 فيغر ىلع لوصحلل ىعسلا هنوؤم هافكو «ةيداملا دمحم ةايح جاوزلا نمأ

 كلذ ةباجإ ؟ال مأ هجيدخل ةيراجتلا رومألا ىف ةلاعف ةكراشم دمحم كراش له .زبخلا

 تناك ىرخأ لئاسمب متهيو كراشي نأ عاطتسا ريدقت لكل اقفو هنكلو ةمولعم ريغ

 .اريثك همامتها عضوم

 دوهيلا عم ثدحتلا بحي ناك (ص) دمحم نإف «ةدوجوملا تاياورلل اقبط

 نيتاه ىف امهم هأر ام ىه ديحوتلا ةركف تناكو .ةينيدلا رومألا ىف نييحيسملاو
 ناك هنأو .هللا نم لزنملا ىحولاب نونمؤي اوناك نيتنايدلا نيتاه عابتا نأو نيتنايدلا

 .نويحيسملا نابهرلاو ىقتلي

 ةينادحولا (ةفرعمب) انمؤم ناك هيرصاعم نم ريثك لثم (ص) دمحم نأ ىهدب
 ءىسشلاو .بجعتلا ريثي ارمأ كلذ نكي ملو ؛ءنيكرشملاو ناثوألا نم رفني ناك هنأو

 لوسر هنأ دقتعا فيك وه ةبوعص رثكأ ارمأ هكاردإو همهف نوكي نأ نكمي ىذلا
 ىأ ميهاربإ نيد ءايحإب هيلإ دهع هنأو ميدقلا دهعلا ءايبنأ راتخا امك هراتخا هللا نأو

 اموي هل رهظ ىذلا "سدقلا حورلا" وأ "حورلا" نع هسفن (ص) دمحم ثدحتي

 .ًاضيأ اليل سدقلا حورلا ىلجت نآرقلا ركذي امك 2”هللا لبق نم

 ةيليللا تافشاكملا ىدحإ ىف (حورلا) ليربج ىأر هنأ (ص) دمحم لوقل اقفوو
 ."ىوأملا ةنج اهدنع «ىهتنملا ةردس دنع" 2 (ةليل تاذ هآر هنأ)

 .اهدعب امو 717 ةيأ ء١4 ةروسو ©" ةروس ميركلا نآرقلا )١(

 ١6. ؛54١ ةيأ - 57 ةروس ميركلا نآرقلا )١(
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 دمحمب ءارسإلا نع ةرابع ةليللا تاروهظلاو تادوهشلا كلت نم ةدحاو تناك

 ةصق روهظ أشنم ةلحرلا كلت تناك .ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم

 سدقلا ىف ناميلس دبعم ةرخص ىلإ دمحمب ةكئالملا ىرسأ ثيح 'جارعمل'
 عباسلا نرقلا نيب ةلصافلاو ةدتمملا ةرتفلا ىف) كلذ دعب ديش ثيح .(ميلشروأ)

 مرحلا مساب ىمالسإ دجسم كلملا دبع ىومألا ةفيلخلا دهع ىف «ىداليملا نماثلاو

 .ىصقألا دجسملاو ةرخصلا ةبق وهو كرابملا ناكملاو فيرشلا

 ؛«505 ماع اهغاليإو هتوعد نع نالعإلا أدب دق (ص) ادمحم نأ ةياورلا ركذت

 هتبيبحو هتجوز ةجيدخ ىأ «نوبرقملا هؤابرقا هتوعدب نمآ نم لوأ نأو مل

 ىذلا بلاط ىبأ نب ىلع همع نباو (ةمطافو «موثلك مأ «ةيقر) ثالثلا هتانبو ةيفولا

 كلن دعب ملسأ مث (دعب اميف عبارلا ىدشارلا ةفيلخلا وهو) دعب اميف ةمطاف نم جوزت
 لوألا دئارلا ةفيلخلا حبصأ ىذلا ىرثلا رجاتلا ركب وبأو ىنبتلاب هنبا ةثراح نب ديز

 اميف اروهشم ًادئاق ىحضأ ىذلا) ساقو ىبأ نب دعسو ىبنلا بيرق ريبزلاو دعب اميف

 نانثاو .(ه7١ -ق“1؟1) ماع ةيسداقلا ةكرعم ىف نييناريإلاب ةميزهلا لزنأو دعب

 نم ادج ةريبك ةورث اعمج ناذللا فوع نب نمحرلا دبعو ةحلط امه راجتلا نم

 ةفيلخلا وهو) شيرق ةليبق نم ةريهشلا ةيمأ ةلئاع نم نافع نب نامثعو امهتراجت
 .(ةليمجلا ةيقر ةديسلا جوزو ثلاثلا ىدشارلا

 حبصأ) قباسلا دبعلاو ىعارلا دوعسم نب هللا دبع لئاوألا نيملسملا نيب نمو
 ةيأ ىلع رجاتلا دعس نب هللادبعو «(نيروهشملا لوسرلا ةباحص نم ادحاو دعب اميف

 راجتلا اهنم فقو دقف .ةديدم ةدمل ريبك احاجن ققحت مل ةيدمحملا ةوعدلا نإف لاح

 .ةينلع ةروصب ايداعم افقوم قيقرلاو ديبعلا اوكلام راجتلاو نوبارملا

 دمحم ةوعرد نكلو .ىنيد بصعت تاموصخلا كلت ببس نأ لوقلا نكمي ال

 ىف نييسسايسلاو راجتلا عفانم ىلع أارطخ لكشت تناك ناثوألا ةدابع ىلع ءاضقلل
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 نل هنأ ىنعي اذه ناكو .ةبعكلا ىف ناثوألا ةدابع طوقسب ندؤت هتوعد تناكف ةكم

 ءداسكلاب هكم ىف ىراجتلا قوسلا بيصيسو لب بسحف راوزلا لابقا فقوي

 ةكم دقفيس هنأ كلذ ىلإ فاضي ءىرخأ قطانم عم ةيراجتلا ةكم تاقالع فعضيسو
 .ىسايسلا اهذوفن

 اريبك ًارطخ ةيدمحملا ةوعدلا ىف اوأر ةكم تالاجر رابك نإف ببسلا اذهل

 سيئرو ةكم ءايرثأ ربكأ نايفس وبأ ناك .اهنم اورفت دقف اذل ةصاخلا مهحلاصم ددهي

 هامسأ دقو دمحمل ةوادع نانلا دشأ ماشه نب ورمعو 'دنه" هتجوزو ةيومألا ةرسألا

 ."لهج ابأ" دمحم عابتا

 دمحم هبقل ىذلا بلطملا دبع نب ىزعلا دبع ىأ دمحم مع نإف ةياهنلا ىفو

 (هتوم دعب منهج رانب دمحم هدعو دق ناك) نايفس ىبأ تخأ جوزت ىذلاو (بهل ابأ)
 .(ص) دمحم موصخ دلا اوناك

 كلذ ىف تاداعلل اقبط «٠ ىنعي ناك كلذ نأل «هلتق ىلع دمحم ءادعأ ؤرجي مل

 هل اوببسو هوحيري مل مهنكلو .ةيمشاهلا ةرسألا دارفأ عيمج ءامد ليست نأ تقولا

 .مهرورشو مهتاءازهتساب هودراطو هوبقعتو ءاذيإلا

 هعابتا ددع لصو هتوعد ةيادبو لوألا ىحولا لوزن نم ماوعأ ةسمخ دعب

 نم ريثك مهنيب نم ناك .ادرف نيسمخو ةئام نم برقي ام ةكم ىف هب نينمؤملاو

 مهلامآ تسكع دق دمحم ميلاعت نأ كلذ نم جتنتسي ال نأ بجيو .ديبعلاو ءارقفلا

 . (ديبعلا ىأ) مهتاعلطتو

 ميلاعتلا كلت ىف نكت ملف "هميرك" اهضرتفا ىتلا ةيضرفلا نم مغرلا ىلعو

 .(ىتسيلايسوس) ةيكارتشالا نع ئش ىأ ةروكذملا

 اولاتكا اذإ نيذلا نيففصملا' هيلإ ىحوأ ام ىف دعوت دق (ص) ادمحم نأ اقح



 ليولاب هكم راجت دعوو نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو ءنوفوتسي سانلا ىلع

 ةايحلاو هللا مهيسنيس ىعسلا نأ كلذ «؛لاملا عمجو رثاكتلا ىلإ ىعسلا نع ىهنو

 مه ىرخألا ندملا ىف وأ ةكم ىف ءاوس نيمرجملا رباكأ نأ" لوقي ناكو ."”ةرخآلا

 لك سيلو .كلذ حبقو مارحلا قيرطلا نع لاملا بسك نع ىهن هنكلو . نومثآلا

 .باسحلا مويو هللا ىسن دق هبحاص ناك اذإ ابنذ لاملا عمج دمحم ربتعا .لاملا

 ىأ ليجنألاو ةاروتلا ىف دوجوم كلذ لثمف ءديدج ئش ىأ ميلاعتلا هذه ىف سيل

 رفتن ةهجو نم) لالحلا قيرط نع بستكي ىذلا لاملا نكلو .ةقباسلا لسرلا بتك

 ىوذب قلعتي اميف) ةينيدلا هتابجاو تقولا سفن ىف هبحاص ىدؤيو (ةعيرشلاو نوناقلا

 ةنيدملا ىف مث هكم ىف لاملا اذه لثم بسك (ص) دمحم ربتعإ «(ةقدصلاو ماحرألا

 ةصاخلا ةيكلملا قالطإلا ىلع (ص) دمحم ركني وأ هنع مل اعورشم ارمأ دعب اميف

 ناك هنكلو (اعورشم ارمأ دمحم هربتعا برحلا ىرسأ ةصاخب) ءىرسألاو قيفرلاو

 .(ديبعلاو ىرسألا ىأ) مكناميإ تكلم ام ةلماعم نسحب ىصوي

 نم ىلوالا ةلحرملا ىف ديبعلا نم ددع مالسإ نأ ةلوهسب كردن نأ نكمي

 نونكي نيذلاو هكم ىف ةورثلا باحصأل اقيقرو اديبع اوناك نيذلاو «نيدلا اذه روهظ

 بسك نع ىهن ىذلا - (ةيدمحملا) مالسإللو (ص) دمحمل دقحلاو ءاضغبلاو ةوادعلا

 .اذهب ةفرعم ىلع ديبعلا ءالؤه ناك ءمارحلا لاملا

 موي ةمايقلا موي نأ اوربتعاو مهل ارصانو ايماح ادمحم ديبعلا ربتعا اذهل
 - بابرألا ءالؤه روفن نأ ىهيدب .بابرألا ءالؤه نم مهصاصق موي ربكألا باسحلا
 ىأ نم رثكأ ناك ةفيعضلاو ةمورحملاو ةريقفلا ةعامجلا هذه نم - ةكم ءايرثأ ىأ

 ةنايدلل ءادفلاو اياحضلا لوأ اوناك ىراوجلاو ناملغلا ءالؤه نم اددع نأ ىوري .ئش
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 مهبابرأ نم نيملسملا ديبعلا نم اددع ءايرثألا نونمؤملا ىرتشا دقو .ةيمالسإلا

 ةشبحلا ىلإ اورجاه دق ديبعلا نيملسملا ءارقف نم رخآ اددع نإ لوقت ةياور كانهو
 نوسمخو نانثا ةكم ىف ىقبو .مهئاذياو مهتدراطم نم اصالخ ةيحيسملا نطوم

 .م6١11 ماع ىلاوح - نيملسملا نم (51)

 حيضوتل اريبك ادهج ةكم ىف هتوعدل ىلوألا ةلحرملا ىف (ص) دمحم لذب
 ميعن نم نونمؤملا هاقليس امو باسحلا مويو «ءىربكلا ةمايقلا مايقو «ةعاسلا بارتقا

 ناك .ءازج نم نومرجملاو رايخألاو نوكرشملا لانيس امو ىرخألا ةايحلا ىف
 ىف سكعنتو .نييحيسملاو دوهيلا نيب اكرتشم الصأ ةرخألاو ءازجلا مويب داقتعالا

 هفشاكملا" باتك ىلوألا اهروصع ىف ةيحيسملا بتكلاو دوهيلا راثآ نم ريثك

 . ةنيعم لحارم ىف نتيتنايدلا نيتاه لماكت انحوي ىلإ بوسنملا

 ىحيسم فلؤم ىلإ بسن ىذلا "ةفشاكملا" باتك نأ نودقتعي نيسرادلا نكلو
 .م15 :5]/ ىماع نيب هفلا هنأو .ايدوهي ناك لوهجم

 ةبيجع رظانم نم اهب امو ةمايقلا موي دهاشم اضيا نآرقلا ىف رهظ دقف

 ؛ىربكلا ةمايقلاو بيهرلا باسحلا مويو .ايندلل ةئجافملا ةياهنلاو ةحضاوو ةبيرغو

 ."ةفشاكملا" باتك ىف رهظ ام سفن وه

 ملاعلا ةياهن نأ نظي ناك هتوعد ةيادب ىف (ص) ادمحم نأ لمتحملا نم
 .دعب اميف كلذ نع لدع هنكلو .ةكيشو

 ناكو .هيعمتسم ىلإ هللا نم ميلاعت نم هب هيلإ ىحوي ام غلبي (ص) دمحم ناك

 ءرجحلاو ماظعلا نم عطقو ليخنلا قرو ىلع هب هيلإ ىحوأ ام نوبتكي نوعماسلا
 امك نيمعتسملا ىلع ىلج حضاو توصب هنولتي اوناكو ؛هنورهظتسي ام ابلاغ اوناكو

 .مهرودب هنوأرقي اوناك نيذلاو ىلهاجلا مهرعش نوظفحي ءارعشلا ناك
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 نايإ تبتك ىتلا) ىحولا عطق (ص) دمحم توم دعب نيملسملا عمج «كلذ دعب

 .نآرقلا وأ نيملسملل سدقملا باتكلا اونودو (هيلع تيلتو دمحم ةايح

 ةروصب ىبنلا عابتأ ددع دادزا «ةشبحلا ىلإ نيملسملا نم ددع ةرجه دعب
 بلطملا دبع نب ةزمح ملسأ -م5١5- دودح ىأ ءانثألا كلت ىفو اذه عمو .ةدودحم

 ملسأ امك لوسرلا دسأو "هللا دسأ" بقلب اهدعب بقل . هتعاجشب اروهشم امادقم ناكو

 ايوق اطيشن ناكو هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا ىف اباش ناك ىذلا باطخلا نب رمع

 ةيمهأ ةصاخ ةفصب رمع مالسإ لتحاو .(ىناثلا ةفيلخلا دعب اميف حبصأ) الاعفو

 .ةريبك

 عمتجا دقف .ةكم ىف نيملسملاب ةديدج بئاصم تلح ىتح ليوط تقو ضمي مل

 ةيامح نع مهيديا اوفكي نأ نييمشاهلا نم اوبلطو "ةودنلا راد" ىف فئاوطلا ءاسؤر

 لماعتت نلو ةيمشاهلا ةرسألا نوعطاقيس مهنإف اولعفي مل اذإ مهنأب مهوددهو دمحم

 .اهعم ىرخألا رسألا

 مل مهنأ الإ ءدمحم نيد اولبقي مل - مهنم ليلق ددع ىوس - نييمشاهلا نأ عمو
 نم وضع لك نإف ميدقلا ىبرعلا فرعلل اقبط هنأل .هتيامح نع ماجحإلا اوعيطتسي

 لك ةيامح ةرسأ لك ىلع بجيو «هتريشعو هترسأ نع عافدلاب فلكم ةرسألا ءاضعأ

 .قح ريغ ىلع درفلا اذه ناك ولو اهيف درف

 .طقف بهل وبأ كلذ نم ىنثتساو ةيمشاهلا ةرسُألل ةعساو ةعطاقم تمت اذهلو

 وأ ةرباعلا ةيراجتلا لفاوقلا ىف ةكراشملا نم نييمشاهلا عنم نوكي نأ نكمملا ناك

 كلذ نم نيماع دعب مث .اهيلع ءاضقلاو ةرسألا كلت رقف ىف اببس ةكم نم ةجراخلا

 هرارصإو لهج ىبأ ثبشت مغر رشاعملاو لئابقلا خويش لبق نم رارقلا اذه ءاغلإ
 .ةعيطقلا ىلع



 ؛ةجيدخ (ةديسلا) ةيفولا هتجوز تيفوتو «ءنسحتي مل (ص) دمحم عضو نكلو

 ةسائر تلقتناو «ةيمشاهلا ةرسألا سيئر بلاط وبأ بوبحملا همع اضيأ ىفوت امك
 .نيملسملاو دمحمل ادودل اودع ناك ىذلا بهل ىبأ ىلإ ةرسألا

 ذئكدنع ءاذيإلاو ةيرخسلا نم نمأي ىتح «ةليلق ةدم دعب هلزنم دمحم جرخو

 ريخ ال ةكم ىف هتماقا نأ دمحم كردأ ةبعصلا عاضوألاو ةئيسلا لاوحألا هذه ىفو

 (ص) دمحم هجوت .فئاطلا ىلإ ةرجهلا ىف هعابتأ عم رمألا ةيادب ىف ركف .اهيف

 ىلإ رطضأف ةراجحلاو بوطلاب لبقتسا ثيح كانه ىلإ ىنبتلاب هنبا ةثراح نب ديزو
 .ةدوعلا

 اهلهأ نم اوناكو "برثي' ةحاو ىف هل ءاقدصأ دجو اذه عم (ص) دمحم نكلو

 اوناك نيذلا جرزخلاو سوألا مهو اهب ةعارزلا ىف اولمعو اهينطوتسم نم وأ

 ىلبقلا ءادعلاو تاموصخلا ىلإ اعجار روفنلا اذه ناك .ةكم ءايرثأ نم نورفني

 ةيندملا ىعارز نم ريبك ددع ناك دقف ةينمض ىرخأ بابسأ كانه تناك امك .ميدقلا

 سوألا ىتليبق دارفأ نم ريثك ناك اذهل .اهراجتو ةكم ىبارم نم نوضرتقي

 فارشأل اودع ناك دقف ايعيبط ارمأ (ص) دمحم عم مهداحتأ نوربتعي جرزخلاو

 .ةكم تالاجر رابكو

 ءارحص ىف م177-م١57 - نيترم ةيحان نم هتباحصو دمحم ىقتلا اذهل

 قافتا نيفزطلا نيب دقعو ؛ىرخأ ةيحان نم جرزخلاو سوألا نيبو ةيحان نمو ةبقعلا

 ىف هتباحصو دمحم لابقتسال جورخلاو سوألا اهبجومب دهعت مسقلاب دضع ةدهاعمو

 ميقي نأو .رمألا مزل اذإ مهنع عافدلاو حالسلاب مهتيامحب اودهعت امك ةنيدملا

 نب سابعلا نأ لوقت ةياور كانهو .ةلصفنمو ةصاخ ةعامجك ةنيدملا ىف نوملسملا

 ارجات سابعلا ناكو .نيفرطلا نيب تاثحابملاب ماق ىذلا وه ىبنلا مع ؛بلطملا دبع

 :ةيراجتلا نييكملا لفاوق ىف كراشي ناكو .ءارقفلا نييمشاهلا رثكأ سكعب ء ًايرث

 تاب همه



 عرازمو قئادحلا كلتماو .كلذ نم حبريو ةيضفلا لاومألا نيرخألا ضرقي ناكو

 سابعلا نكي مل .ةكم ىرئازل مزمز ءام عيب قح كلتمي ناك امك .فئاطلا ىف بنعلا
 نيديؤملا عم ةنسح تاقالعب ظفتحا دقف اذه عمو ؛مالسإلا قنتعا دق تقولا كلذ ىتح

 ةرسأ) دعب اميف تحبصأ ىتلا] سابعلا ةرسأل اسيئر ناكو مالسإلل نيضراعملاو
 ىستح ١77 قفاوملا م6١!1-٠7654 ذنم ةفالخلا تلوت ىتلا نييسابعلا وأ سابعلا

 شه"

 ةنوكم تاعامجو ماسقأ ةدع ىلإ نوملسملا مسقنا ىتح ليوط تقو ضمي مل

 ناكو .نيرجاهملا لئاوأ نم رمع ناك .ةئيدملا ىلإ ةرجهلا اوأدبو .دارفأ ةدع نم

 ةئم نع نوديزي ال (ةشبحلا ىلإ اورجاه نمو ديبعلا ءانثتساب) كاذنآ نيملسملا ددع

 ]١6٠[. ادرف نيسمخو

 ىلعو ركب وبأو دمحم رجاهو .ةبعص ةنيدملا ىلإ مهترجه نكت مل ببسلا اذهل

 .اهيلإ مهدعب

 تاياورلا ىف ةنيدملا ىلإ ةكم نم (ص) دمحمو نيملسملا لاقتنا ىمسي

 ائطاخ اريسفت انايحأ ةملكلا هذه [نيثحابلا ضعب] رسفيو "ةرجهلا' مساب ةيمالسإلا

 ىنعي "رجه" وهو عقاولا ىف ةملكلا هذه رزج نكلو "رارف' ةملكل ةفدارم اهنولعجيو

 ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالاو «هتليبق كرتو "صخش عم ةرشاعملاو ةطبارلا عطق'

 لقن" ىنعت نورجاهم اهعمجو ءرجاهمو "ناكملا لقن' ىنعت ةرجهلا نإف اذهلو .رخآ

 ."ةعامجل ناكملا

 مساب ةنيدملا ىلإ ةكم نم (ص) دمحم ةقفارمب اولقتنا نيذلا صاخشألا ىمس

 ةملكلاو) "راصنألا" مالسإلا اوقنتعا نيذلا ةنيدملا ناكس ىلع اوقلطا امك "نيرجاهملا"

 ىبرعلا رذجلا نم "نيعملاو قيدصلا' ىنعت ىتلاو - "رصان' اهدرفم ةيبرع راصنأ

 .('نع عفادي وأ نيعي نأ ىنعمب "رصن'



 ةرجهلا نأ وه بلاغلا ىأرلاو .ةفلتخم ءارآ كانه «ةرجهلا خيراتب قلعتي اميفو

 قفاوملا (ىمالسإلا ىرمقلا ميوقتلا بسح) لوألا عيبر نم (8) نماثلا ىف تثدح دق

 .م١17 ربمتبس نم نيرشعلا ]٠[

 ادمحم نإ لوقت ىتلا ةياورلاو .ىمالسإلا خيراتلل ةيادب ةرجهلا ةثداح تحبصأ

 .(اهل شاسأ ال) ةروطسأ ىمالسإلا خيراتلل ةيادب ةرجهلا لعج ىذلا هتاذ وه (ص)

 ضرع .مهخيراتل ةيادب ليفلا ماع نم نوذختي زاجحلا برع ناك تقولا كلذ لبقف

 ىدحإ ىف (ههجو هللا مرك) ىلع نم حارت رتقاب) ما م قفاوملا ش1

 نكلو ىمالسإلا خيراتلل ةيادب (م57؟ ماع ىأ) ةرجهلا ماع نوكي نأ ىلع تاياورلا

 نم لوألا مويلا نوملسملا ذختا دقف ؛كاذنآ هب الومعم ناك ىرمقلا ميوقتلا نأل ًارظن
 ةيادب نوملسملا هذختا - ىرمقلا ميوقتلا بسح ةرجهلا ماع سفن نم لوألا رهشلا

 عباسلا رهشلا) ويلوي رهش نم ]١5[ رشع سداسلل اقباطم ناكو ءىرجهلا خيراتلل

 .العف ةرجهلا هيف تثدح ىذلا مويلا سيلو :م77١ ماع (ىداليملا ميوقتلا ىف

 ىلع ارطيسو اقباس نيبراحتملا حرزخلاو سوألا ىتليبق نيب (ص) دمحم ىخآ

 .(المعو الوق) ةمات ةرطيس ةنيدملا

 رشاعلا ماغلا ىتح) ةرشابم ةرجهلا دعب ةيلاتلا لحارملا ىف (ص) دمحم لمع

 .ةيهادو اكنحم ايسايس ادبو .ةلاعف ةروصب ةباحصلا عم (ىرجهلا

 ضدعب ىف ةلوقنمو ةليصأ دعت ىتلا .(دنسلا) ةقيتولا نومضم نم حضني

 ىتلاو ةنيدملا ىف ةيمالسإلا ةعامجلل ىساسألا ماظنلا وه دنتسملا اذهو تاياورلا

 نأ اهيف حضتي - جرزخلاو سوالا ىتليبق نيب مربملا قافتالا ساسأ ىلع تنود

 ايسايس اميعز تقولا سفن ىف ناك ةيمالسإلا ةعامجلل اسيئر ناك نيح (ص) دمحم

 .ةنيدملا كلتل مكحلاو عرشملا ناكو ءاهلك ةنيدملل



 مهنكلو «ةريشعلاو ةليبقلا ننس مهتادقتعم ىلع ءانب نوملسملا ءامعزلا رقي مل

 نم عون داجيإ اوزاجأ .ةروكذملا ننسلا كلت عم ةأجف فالتخالا ةلاحتسا اوكردأ نيح

 نأ "ةنيدملا" ناكس عيمج ىلع بجي هنأ ىنعمب .اهعم فيكتلاو ةينالقعلا ةحلاصملا

 رظنلا نود «قوقحلا ىف نيواستم ًاعيمج اونوكي نأو ادحاو ايسايس اميظنت اوحبصي

 .نيعم نيد وأ ةينعم ةليبق ىلإ وأ نالف ىلإ مهباستنا ىلإ

 ىأ هسنع عافدلا وأ هتيامحل بهت نأ بجي الف لتق ةميرج مهدحأ بكترا اذإو

 ناكو .لئابقلا نيب ةعونمم ءامدلا ةقاراو ةموصخلا تراصو «لئابقلا نم صخش

 اهلالقت سا ىلع ظفاحت ةليبق لك تناكو .تاعزانملا ىف مهنيب مكحي (ص) دمحم

 لفابقلا عم تاقالع ميقت نأ عيطتست ةليبق لك تناكو رومأ نم ىقبت اميف ىتاذلا

 اهتبصانم هبجي ىذلا شيرق ةليبق ادعام اهعم تايقافتا عقوتو ةنيدملا جراخ ىرخألا

 ىتاذلا لالقتسالاب معنت ةلقتسم ةعامج ةينيدلا ةيمالسإلا ةعامجلا تلكشو .ءادعلا

 بجي ناكو ةنيدملا ةحاو ىف ىرخالا لئابقلا اهب معنت ىتلا قوقحلا سفن اهل تناكو

 .ةنيدملا ىف ىرخألا تانايدلا باحصأ عم ةارادملا بولسأ عابتا

 قوقحلا ىف ةاواسملاب فرتعاو "”نيدلا ىف هاركإ ال" لصأ (ص) دمحم نلعأ

 شيسعلا نوعيطتسي عيمجلا ناكو ناثوالا ةدبعو نييحيسملاو دوهيلاو نيملسملا نيب

 دقف اذه عمو .اهئدابم ساسأ ىلع مهتايح اوشيعي نأو ةصاخلا مهتنايد ىف ازارحأ

 .ارايتخاو ةيعاوط مالسإلا ىف جرزخلاو سوألا نم ريثك لخد“ا.

 ميلاعتلا تقبطو .اميظنت رثكأ لكشب ةنيدملا ىف ىمالسإلا ىنيدلا عمتجملا رهظ

 رثكأو اديقعت ديقعت رثكأ دعب اميف تحضا ىتلا ميلاعتلا كلت «ةيلصألاو ةيسيئرلا ةينيدلا

 ءحوتفم ءانف هب طيحي أطيسب ًءانب ناكو " ةنيدملاب' دجسم لوأ ءاشنإ متو .اليصفت

 .؟65 ةرقبلا ةروس ميركلا نآرقلا )١(

 كم



 ةالصلل اناكم دجسملا نكي مل «ىبنلا تيبب الصتم ناكو ىرخأ نابم هطسو ىف مضي
 ءارفسلا" لابقتسال ارقمو ءةماعلا تاءاقللاو تاسلجلل اعضوم دعي ناك لب بسحف

 رود ىدؤي (صر) دمحم ناكو .ةيمويلا تاولصلا دعوم ديدحت متو .كلذك "مهريغو

 وهو كلذك نذؤم لوأ نيُغ .نيلصملا ةمامأ ىلوتي نأ ىنعيو .ةالصلا ىف مامإلا
 ىلإ نيملسملا وعديو نذؤي نأ هبجاو ناكو .كلذ لبق ادبع ناك ىذلا ىشبحلا لالب

 .موصلاو لاستغالاو ءوضولا دعاوق تددحت امك .ةالصلا

 نمو نييكملا نيرجاهملا نم ةنوكم ءانلق امك «ةيمالسإلا ةعامجلا تناك

 ةبارق ىلع مئاق ئش لك ضفر عمتجملا اذه ىف مت (ةنيدملا لهأ) نيينيدملا راصنالا

 ."ةوخأ نونمؤملا امنإ" لصأ ىلع ًءانب «مدلا

 ةاواسملا ىنعمب نيملسملا عيمج نيب تاواسملاو ةوخألا ةركف نأ دكؤملا نم

 ىسف ةاواسملا هذه لثم دوجو ليحتسملا نم ناكو .اعقاو ارمأ نكي مل (')ةيعامتجالا

 ةيكارتشالا نع ثيدح كانه نكي مل امك .ةيقبطلا تاقالعلا هيف تنوكت تناك عمتجم

 .ةيليختلا

 ةمروألاو لصألا نع رظنلا فرصب نيملسملا نيب ةاواسملا ةركف نكلو

 ةرسم لوأل لكشتي ىسايش داحتا روهظل ةمهم ةمدقم تناك ىفئاطلاو ىلبقلا بسنلاو

 .ةنيدملا ىف ةيبرع ةيسايس ةدحول

 خرؤملا نودلخ نبا ىرن اننأ ىتح كلذ دعب اعيمج برعلا روطت مث

 :لوقي ناك (ىرجهلا نماثلا) ىداليملا رشع عبارلا نرقلا ىف شاع ىذلا فوسليفلاو
 ىلع نيرداق اونوكي ملو «ةينيدلا ةرارحلاو ةيمحلا ودبلا نقل دق ىبنلا دمحم نكي مل

 نسم نيواسستم عمتجملا دارفأ عيمج نوكي نأ «ةيعقاولا ةيعامتجالا ةاواسملا موهفم ناك اذإ (1)
 عمتجملا ىف الو مالسإلا ردص ىف احاتم نكي مل رمالا اذه نأ دكؤملا نمف ةيداصتقالا ةيحانلا
 ةاواسملا اذه ىفني ال مالسإلا ميلاعت رهوجو . (ناكم ىا ىف نآلا ىتح احاتم سيلو) ىبرعلا
 .ةلماكلا ةاواسملا وه مالسإلل ىعقاولا ىمسالا فدهلاو اذه ديؤي لب



 .ةردتقم ةيوق ةلود نيوكت

 ةريزجلا تلمش ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا سسأ تعضو ةنيدملا ىف ةماقإلا نابإ
 مالسإلا نكي مل .ةلودلا كلت ةفطن ةنيدملا ةحاو ىف ىسايسلا داحتالا ناك اهلك ةيبرعلا

 عمتجملا نوك ىذلا رايتلا ناكو .كلذك ايسايس الماع ناك لب بسحف ًاينيد رايت
 . ةفالخلا ةلود داجيإو ةيبرعلا ةريزجلا دحوت ىف اهتاذ ةلعلا وه ىقبطلا

 تنوك .ىسايسلا داحتالاو رايتلا اذه عيرست ىف ًالاعف الماع ناك مالسإلا نكلو

 ءافلخلا ىف -ةباحصلا ىأ- ىبنلا ةباحص نم ام دح ىلإ ةريغص تناك ةعامج

 دعب تلوحت «ةمكاحلا ةديدجلا ةقبطلل ايلعلا ةحيرشلا ىه ةديدج فارشأ ةقبط لئاوألا

 .ةيعاطقا ةقبط ىلإ ةيبرعلا تاحوتفلا رصع

 اذه أدبو ؛باتكلا لهأ نيبو نيملسملا نيب مات ماصفنا ثدح ةنيدملا ىف

 نيد ىلإ مالسإلا ةروث لدبتو .دعب اميف :نييحيسملا عم مث دوهيلا عم الوأ ماصفنالا
 اعونو ديحوتلا وحن ةضهن نع ةرابع ةكم ىف هرمأ ةياذب ىف ناك نأ دعب ءلقتسم

 .دحاو نآ ىف ثدحي مل رايتلا اذه نأ دكؤملا نمو .ةيفينحلا نم

 برقتلا ىف ًالمآ لظ دوهيلاب هتلص عطق نأ دعب (ص) ادمحم نأ عمو
 ةوادع دشأ دوهيلا نأ" هانعم ام نآرقلا روس ىدحإ ىف امك نييحيسملا عم داحتالاو

 :نيملسملل ةدوم مهبرقأ نأو (ءامدقلا ناثوألا ةدبع) نوكرشملا كلذكو نيملسملل

 عطق (ص) ادمحم نكلو ”انابهرو نيسيسق مهنم نأ كلذ (نييحيسملا) ىراصنلا
 ةعيطقلا كلت نأ ودبيو .ةنيدملا ىف ةريخألا هتماقا لحارم ىف ىراصنلا عم هتلص

 ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا شويج عم دودحلا تامادصل ةبكاوم تناك

 دوهيلا اونمأ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل" 87 ةيأ .ةدئاملا * مقر ةروسلا ميركلا نآرقلا )١(

 انابهرو نيسيسق مهنم نأ كلذ ٠ ىراصن انإ اولاق نيذلا ةدوم مهرثكأ اندجتلو ءاوكرشأ نيذلاو
 ."نوربكتسي ال مهنأو



 تاقالتخا ىلإ اعجار اهلقأ ىف ىراصنلاو دوهيلا عم تاقالعلا عطق ناك .(ةيطنزيبلا)

 انوكي مل نيتنايدلا باحصأ نأل ةجيتن امهعم تاقالعلا عطق بابسأ رثكأ نكلو ةينيد

 ةنيدملا ىف دوهيلا لئابق عِم نيملسملا نيب ةقالعلا نكت مل (ص) دمحم ةوبنب نيفرتعم

 :جرزخلاو سوألا نيب ءافخلا ىف نوريثك ءادعأ كانه ناك لب ءبسحف ماصخ ةقالع

 .(ص) دمحمل ءادعلا اورمضإ ايرهاظ مالسإلا اونلعأ

 ءالؤه بقلو لخادلا نم ىمالسإلا عمتجملا ضيوقتل مهدهج ىراصق اولذبو

 .(نونطبي ام ريغب نورهاظتملاو - نيهجولا باحصأ ىنعمب) "نيقفانملا" بقلب

 هعارص نع ةنئيدملا ىلإ هتباحص عم هترجه دعب (ص) دمحم لختي مل

 رارضأ قاحلإ ىف اوركف مهنأ ودبيو .ةكم ىف ناثوألا ةدبع رابك دض هداهجو

 ةيراجتلا لفاوقلا قيرط عطق ربع كلذ .للشلاب اهتباصأو نييكملل ةيراجتلا تايلمعلاب

 .ةنيدملا نم ةبرقم ىلع عقاولا ايروس ىلإ هكم نم دتمملا

 ةيكم ةيراجت ةلفاق نوملسملا مجاه (م577) ةرجهلل ىناثلا ماعلا ةيادب ىف

 ةنيدملا ىملسم ءادتعا دعب (ةكرعم) ةوزغ تثدح ماعب كلذ دعبو .اهلاومأ اومنغو

 سرام) "ردب ةوزغ" مساب ةفورعملا ىهو .ايروس نم ةدئاعلا ةيراجتلا ةكم ةلفاق ىلع

 تكلهو (ةوزغلا) ةعقوملا كلت ىف نويكملا مزُه .(ثلاثلا ىرجهلا ماعلا م14

 مالسإلا ءادعأ دلا ؛ءلهج وبأ ىلتقلا نيب نم ناك .نورخآ رسأ امك ءمهنم ةعامج

 نم اريبك اددع اولتقو . رخآ ددعو ؛نايفس ىبا نباو «ةلظنحو ةوادعو ةموصخ

 دعب ىرسألا نم ىقب نم حارس اوقلطأو مالسإلا ءادعأ دلأ نم اوناك نيذلا ىرسألا

 .ةيزجلا عفد اولبق نأ دعب وأ «مهمالسا اونلعأ نأ

 نيكرشملا فوفص ىف لتاقي (ص) دمحم مع سابعلا ناك « ةكرعملا كلت ىف

 بهذو ةحارس نوملسملا قلطأ ؛نيملسملا دي ىف اريسأ عقوو «نييكملا ناثوألا ةدبع

 دهعت دق ناك نأ دعب (ص) دمحم ةقفاومب ناك هحارس قالطإ نأ ودبيو ةكم ىلإ



 .ارس نيملسملا ةيامحب

 نيملسملا نم رشع ةعبسو ةئامثالث .ردب ةوزغ ىف كراش دق هنأ ىوري

 نوقابلاو «ناسرفلا نم ةثالث وأ نانثا نيملسملا نيب نم ناك .نييكملا نم ةئامتسو

 وحنلا ىلع ةيبرحلا مئانغلا (ص) دمحم مسق .(ةناجهلا) لامجلا ىبكارو ةاشملا نم

 سمخ نوكي نأو «نورخآلا هذخأي ام فاعضأ ةثالث (لايخ) سراف لكل نكي : ىلاتلا

 .ءارقفلاو ىماتيللو هلآو دمحمل مئانغلا

 متنك نأ ليبسلا نباو نيكابمملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو ”ةسمخ هلل نإف ئش

 ئسش لك ىلع هللاو ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا موب اندبع ىلع انلزنأ امو هللاب متنمآ
 «) ريدق

 (ص) دمحم ةرهش تغلب دقف «ةميظع ةيمهأ (ةكرعملا) ةوزغلا هذه تلتحا

 .اريبك اولع ةنيدملا ىف هذوفن العو « ةنيدملا نع ادج ةديعب قطانم

 نوملسملا مجاه ىلاتلا ماعلا ىف ىأ (م175) ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا ىف

 فالآ ةثالث نم انوكم اشيج نايفس وبأ داق كلذ ىلع ادرو ءىرخأ ةرم ةيكملا ةلفاقلا

 «نيملسملا نم فلا "5٠٠٠١ ةكرعملا كلت ىف كرتشاو .ةنيدملا مجاهو نييكملا نم

 لتق '"دحأ لبج"' ىف نوملسملا مزهو «نيقفانملا نم ةئامثالث ةنيدملا ىلإ مهنم دتدرإ

 اوديفي مل نييكملا نكلو (هللا دسأب بقلملا) ىبنلا مع ةزمح (ةوزغ) ةكرعملا كلت ىف

 .مهلزانم ىلإ اوداعو ةنيدملا ىلع ءاليتسالل دج ىأ اولذبي ملو مهراصتنا نم

 كردأو ؛هعضو ىف رثؤت ملو هذوفنبو (ص) دمحمب ىذأ ىأ ةميزهلا قحلت مل

 ماع ىفو .نيقفانملا ةنايخو ميظنتلا نادقف ىلإ دوعي امنإ قافخالا اذه ةلع نأ

 )١( 1ةيأ لافنأل 4١.

 ايا



 ةنيدملا ىلع موجهلل ارارج اشيج نايفس وبا داق (ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا) (م570)

 نم نفالأ ةشالث ةثالث مهنيب نم ناك (درف فالآ ةرشع نم انوكم ناك هنإ لاقي)

 شابحألا ةقزترملا نم ددعو ءمهعم تدحتا ىتلا لئابقلا نم نوبراحمو نييكملا

 «ةقاحصلا نم هعم نمو (ص) ادمحم نكلو .اريبك اديدهت ةنيدملا نوددهي اوناكو

 .مهل انصحو ًاعرد هوذختاو مايأ ةتس لالخ ةنيدملا لوح اقدنخ اورفح

 ىذلا ىناريإلا ىسرافلا ناملس وه كلذب مهيلع راشأ ىذلا نأ ةياورلا ركذتو

 ةباحص رابك نم ادحاو راصو مالسإلا قنتعاو ةيدوبعلاو رسألا ىف هعوقو قبس
 نوعلا ةيدوهيلا ةظيرق ىنب ةليبق تمدقو «ةنيدملا مالسإلا ءادعأ شيج رصاح .ىبنلا

 نيذلا ةكم دنج نم تاعامج تكرتو «ءنيرصاحملا نيب تافالتخا ترهظ نكلو مهل

 لفئابقلا دجت ملو نيعجار اوركو عيباسأ ةثالث دعب مهعقاوم نايفس وبأ مهسأري ناك

 .نيعجار اوركف ارفم دجن ملو مهب ىسأتلا نم ادب ىرخألا

 فلأ ١٠٠١ هعمو (ص) دمحم هجوت ةرجهلل ةعباسلا م1718 ماع ىف

 اوهجوو مهنأ الإ .جحلا ةضيرف ءادأ نيمزاع ةكم ىلإ ةباحصلا نم ةئامسمخو

 دقع ءشيرق ءاسؤر عم هلوطملا تاثحابملا نم ةلسلس دعبو «ةحلسم ةيكم تاعامجب
 ةماقإ : ىلاتلا وحنلا ىلع نييكملا عم ةيبيدحلا ىف "ةعيبلا" مساب فرع قافتا وأ حلص
 ىأ لمح نود ةكم ةرايز ىف قحلا نيملسملل .ماوعأ رشع ةدمل لاتقلا مدعب ةنده

 لفاوقلل ضرعتلا مدعب (ص) دمحم دهعت .(فيسلا لمح طقف هب حومسملا) حالس

 .ىبنلاب (ص) دمحم مسي مل ةدهاعملا هذه كلت ىف .ةيكملا

 فرتتعي ىلوألا ةرملل هنأل ؛ايسايس ارصن قافتالا اذه هتابحصو دمحم ربتعا

 نيملسملا نم ةعامج نكلو .قوقحلا ىف مهل واسم فرطك دمحمب ةكم ءاربك
 هكم لوخدب مهسشنأ نونمي اوناكو ةكم ءايرثأ نم نورفني اوناك نيذلا نييداعلا

 .كلذل اريثك نيحاترم اونوكي مل نيرفاظ



 ناك .ةيمالسإلا تاعامجلا لخاد فالتخا هيف رهظي لاجم لوأ اذه ناك

 ايندلا تاقبطلا تناك امنيب «ةكم ءاربك عم حلصلل ةديؤم ةيمالسإلا ةعامجلا ءاسؤر

 .هب ةحاطإلل نودهتجي

 نم رثكأ ةيبيدحلا (قافتا) حلص دعب هتناكم تعفتراو (ص) دمحم ذوفن الع

 ىتلا لئابقلا كلت ةصاخبو «ةيسايسلا دمحم ةموكح ةريثك ةيبرع لئابق تلبقو لبق ىذ

 .ءادعلا ةكم بصانت تناك

 ىف لوخدلا «ةيبيدحلا حلص صوصن ىف مهنم (ص) دمحم ىبنلا بلطي مل

 ءادعأ نم اوناك نيذلا نييشرقلا نم ددع (ص) دمحم ركسعم ىلإ ىتأو مالسإلا

 نيذللا صاعلا نب ورمعو ديلولا نب دلاخ : ءالؤه نيب نم .مالسإلا اوقنتعاو مالسإلا

 ال اناكو .ةيمالسإلا ةفالخلا ىف نيروهشملا نيملسملا ةداقلا نم دعب اميف احبصأ

 نأو ةلاعف ةيسايس ةوق ىحضأ دق مالسإلا نأ نوري اناك مهنكلو نيدلاب نالفحي

 .ةعفنملا نم ريثكلا ققحيس هيلإ مامضنالا

 مالس قافتا دقعل ةمالسإلا ةعامجلا ءاسؤر دهتجا دقف ءدعب اميف حضتا امكو

 اذه لثم نأ هيديؤمو (ص) دمحمل ةبسنلاب دكؤملا نم نكلو .ةكم ءاربك عم حلص

 تناك ءانثألا كلت ىف .ايرهاظ مالسإلا اولخدي نأ شيرق ءاسؤرل حيتيس ناك حلصلا

 .مالسإلل ىرخأ ةديدج ةيؤر ةكم ىف نييشرقلا نيب ترهظ دق

 .ةاجف (ص) دمحم هلوسر ةلاسرو هلإلا ةينادحوب نونمؤيس مهنأ اذه ىنعي ال

 دحوت نأ اهوردقمب ةيسايس ةوق مهرظن ىف حبصأ دق مالسإلا نأ ببسب نكلو

 .ةيبرعلا ةريزحلا

 اذه ناك هتنبا هجوز هنأ ىتح (ص) دمحمل هتوادع نع هتاذ نايفس وبأ عجارت

 .ىسايس داحتا دقعل قافتا ىف لوخدلل هدادعتسا نع ْئبني ذئنيح لمعلا



 .مهتعفنمل اهريخستو ةوقلا هذه نم ةدافإلا مهنكمي هنأ ةكم راجت رابك كردأ

 مهدلخ ئف رودي ناك ةكم تالاجر رابك نم ددعو نايفس وبأ نوكي نأ نكمملا نم
 تناك ىتلا ىضارألا كلت ىبرعلا داحتالا قيقحت دعب ةيبرع ريغ راطقأ ةيناكمإ كاذنأ

 داليلا حتف ناكو .ايسآو طسوتملا رحبلا ئطاوش ةاذاحمبو ةيراجتلا لفاوقلا اهربعت

 امأ .ةيداصتقالا تامزألاو لكاشملا نم جورخلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا دعاست ىرخألا

 نمف مالسإلا ءاول تحت نوكت نأ لضفألا نم تاحوتفلا هذه لثم نوكت نأ نكمي هنأ

 .(بقاوعلا ريدقت) عقوتلل ةلباق كاذنآ ةرظنلا هذه نوكت نأ نكمملا

 برتتقا (ةرجهلل عساتلا ماعلا ءاتش) م١512 ماع رياني رهش نم لئاوألا ىف

 اهعم دحتا نمو ةنيدملا لهأ نم ءادشألا لاجرلا نم فالآ ةرشع هعمو (ص) دمحم

 اولسرأ ثيح ةيعافدلا ريبادتلا ذاختال نويكملا بهو ةكم نم برتقا «لئابقلا نم

 ءاقل بترو (ص) دمحمب ىقتلاف «مالسإلا قنتعاو ىبنلل اديؤم ناك ىذلا سابعلا

 طورشب ةكم ميلست رارق دمحم عم نايفس وبأ عقوو نايفس ىبأ عم هعابتأو دمحمل

 وأ مهتويب نومنزلي نيذلا نييكملا لك نامأب رقأو .هئاقدصأو هترسأل ةعفان تناك

 نونوكيسو هتيب ةحاسو نايفس ىبأ راد نولخدي وأ ؛مهل ارقم ةبعكلا ةحاس نوراتخي

 ةرشع نم برقي ام ماعلا وفعلا اذه نم ىنثتسا هنكلو .مهل دحأ ضرعتي نلو نينمأ
 ةكم نيملسملا شيج لخدو .مالسإلا قانتعاب نويكملا دهعت .مالسإلا ءادعأ دلأ نم

 دجسمملا ىلإ تلوحتو ناثوألا نم ةكم (ص)دمحم رهط ءابيرقت ءامد ةقارإ نود
 .نيملسملا ديعمو مارحلا

 امنإو ناميإو ةديقع ريغ نع نييشرقلا رابك نم ددع قانتعا نوكي نأ ىهيدبو

 .ةيسايس ةرورضل

 هيمأ ىنب ءاضعأو نايفس وبأ ظفاحي ملف هريدقتو نايفس ىبأ سدح قدصو

 ءاسؤر نيب ازراب ارود اوبعل لب ءبسحف ةكم ىف مهتلزنمو مهعقوم ىلع مهوديؤمو

 مس ١ -



 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا

 .ةيومألا ةرسألا ءاضعأ دحأ نافع نب نامثع ىلوت ًاماع رشع ةعبرأ دعبف

 ةيواعم سسأ اماع .رشع ةسمخ نم برقي ام دعبو (ةفيلخلا بصنم) ةلودلا ةسائر
 .ةيبرع ةفالخك ةيومألا ةرسألا نايفس ىبأ نب

 تاحوتفلا عفانمو مناغم نم ىربك ةدافتسا نايفس ىبأ وديؤمو ءابرقأ دافتسا

 نمب ىرخألا قطانملاو ايروس ىف ةديدجلا ىضارألا ىلع اورطيسو ةريبكلا ةيبرعلا
 .ةيبرحلا مئانغلاو لاومألاو ديبعلا نم ىتش مناغم اومنغو كالملاو نيحالفلا نم اهيف

 تعضخ (م571-570) ه١٠13-19 : ةرجهلا نم ةرشعو ةعست ىماع لالخ

 (ص) دمحم ةعاطل ةرطضم ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم مظعألا مسقلاو فئاطلا ةحاو

 .ناثوألا ميطحتو مالسإلا لوبقب ةنورقم نايحألا رثكأ ىف ةعاطلا كلت تناكو

 هب ايضار ناكو ؛مالسإلل ىرهاظلا مهقانتعاب رمألا ةيادب ىف ىفتكي دمحم ناك

 هنإف لوألا ليجلا ىف رهظي مل اذإو دعب اميف رهظيس ىقيقحلا ناميإلا نأب انمؤم ناكو

 تقو ضمي ملف .دعب اميف ريدقتلا اذه قدص دقو .ةيلاتلا لايجألا ىف ئضيو عشيس

 .ىمالسإلا نيدلاب اعيمج ةريزجلا لهأ نمآ ىتح ليوط
 هزرحأ ام عمو .ةنيدملاب ناك امك دمحم ماقم لظ (مالستسا) ةكم حتف دعب

 ول "كلم" بقل هسفنل ذختي مل هنأ الإ ةيبرعلا ةريزجلل ةيسايس ةسائرو ةدايق نم دمحم

 ماسشلا ىف ةنساسغلا لثم ةيبرعلا تارامالاو نميلا كولمل اديلقت . عاطتسال دارأ

 .(دجن ىف هدنكوبنو تارفلا برغ) ةريحلا ىف نييمخللا وأ هزذانملاو (ندرألا)

 لاحل اذه عمو "ءاطسبلا" دارفألا رئاس ةايح نع فلتخت ال ةطيسب هتايح تناك

 جوزت .ةيدمحملا ةرجهلا لبق هيلع تناك امع هتايح ىف ثدح دق افيفط ارييغت نإف
 هتافو تقو (هل) هتمصعب ناكو .تايرخأ تاجوز ةجيدخ "ةديسلا" ةافو دعب ذمحم



 ]١4[ ةأرسمأ ةرشع عبرأ هتايح ءانثأ جوزت دقف لاح ةيأ ىلعو تاجوزلا نم عست

 .ىراوجلا فالخب

 ىف رمألا اذه ىف ببسلا نأ : لوقي نيح اقحم ناك دلوتراب نأ ودبي انهو

 مرح دوجو ةروربضب نولوقي اوناك ثيح ميدق ىبرع داقتعال اعجار ناك هرثكأ

 .ىسايس سيئر لك ماقمو ةبيه ىلع ظافحلل ىلخاد

 تنب ؛ةضفجو ءركب ىبأ تنب «ةشئاع نم (ص) دمحم جاوز ببس نكي مل

 ىبرع قيثوت ديري ناك هنأل الإ نهريغو «نايفس ىبأ تنب «ةبيبح مأ مث ءرمع

 ماكحإو داحتالا ىري ناك نيذلا هباحصأ عم جاوزلا ةطبار ةيصخشلا هطباور

 .ايرورض ارمأ مهنم ىبرقلا ةحيشو

 هنكلو .ءاسنلا نم أددع جوزتي نأ ىبنلا وهو هل حابأ دق هللا نأ دمحم دقتعا

 ملسم درف ىأل نكمي الو ءايدقع اجاوز ءاسنلا نم اعبرأ نيملسملا نم درف لكل دّدح

 ددعت نسحتسي مل دمحم نإف اذه عمو .دحاو نآ ىف تاجوز عبرأ نم رثكأ عمجي نأ

 . تاجوزلا

 معذتلاو ةيهافرلاو لمجتلل ةبغر هيدل نكت ملو لاملا عمجل ابحم ىبنلا نكي مل

 ةظفاحملل ةيبرح ةمينغ لك سمخ نوكي نأ رّرقو هلهأو هترسا ةايح نمأ هنكلو

 نيذلا نيدهاجملا ىماتيلا لمارأل كلذكو هنم ىبرقلا ىوذو لوسرلا لمارأ ةناعإو
 .ليبسلا نباو نيكاسملاو داهجلا ىف اولتق

 لبق هيلع تناك امع تريغت دق ةنيدملا ىف هتايح نابإ (ص) دمحم عضو ناك
 ةكم ىف هب فرتعي مل (ص) دمحم ناك اذإ : ىنعي لوقلا اذه نم فدهلاو ةرجهلا

 ىسايس لجر ىلإ ةنيدملا ىف لدبت هنأ الإ ءالوبقم كلذ نكي ملو غلبمو ىنيد ةيعادك

 .اعدبمو ةيهاد ايبرح ادئاقو اكنحم ايسايس ادبو ىنوناق مكاحو



 ماع عيبر ىف (ص) دمحم جح . (ص) دمحم ربكو اعيرس نونسلا تضمو

 ىف [رفص 74 ىف ةعيشلا تاياورل اقفوو] لوألا عيبر نم رشع ىناثلا ىف ىفوتو
 .(م577 وينوي 8) ةرجهلل ةرشع ةيداحلا ةنسلا

 الو وه ال هنأ ودبي .هتافو دعب رومألا ةهجاومل ارماوأ ةدعاق كرت دق نكي مل

 ىحصضأؤ ةنيدملا ىف لوسرلا اونفدو .ةعرسلا هذهب هتافو نوعقوتي اوناك هتباحص

 .ةنيدملا دعب مهل ىناثلا رازملاو نيملسملل ةكرابم ةعقبو ارازم هدقرم

 هايزالاروس ىدش
 ان/از/از/ , 80 05 ك4 ضال . التت

 -ا/ رس



 لوألا لصفلا

 جراوخلاو .ةعيشلاو .ةنسلا : بهاذم روهظ

 هللا ىلص دمحم ىبنلا توم دعب ءراصنألاو نيرجاهملا نيب تاشقانملا ترج

 ابأ نافرطلا لبقو ءىوقلا ذوفنلا بحاص رمع لخدتب تمسح ؛('!ئجافملا ملسو هيلع

 ةينيدلا ةطلسلا نيب كاذنأ قرف كانه نكي ملو) ةيمالسإلا ةعامجلل اسيئر ركب

 مساب هدعب اوتأ نمو ركب وبا ىمسو (ةلودلاو نيدلا نيب ىأ) (ةيسايسلا ةطلسلاو
 .()ىبنلا ءافلخ ىأ ؛ءافلخلا

 ركب وبأ : اماع نيثالث ةعبرألا ءافلخلا رصع وأ ىلوألا مكحلا ةرتف ترمتساو

 -١؟5* نم نافع نب نامثعو ؛« ”١7-75 نم باطخلا نب رمعو ه ١١-١١ نم

 ةجح ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىفف ءاتجافم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا توم نكي مل )١(

 مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا" ةميركلا ةيآلا الت اهيفو عادولا

 ةنسلا ىف هنإ مث ؛ملسو هيلع هللا ىلض هلجأ وندب اناذيإ كلذ ناكو .(؟) ةدتاملا "انيد مالسإلا

 نب ديز نيب ةماسأل دقع امايأ اهب ماقأو ةنيدملا مدق امل ءىفوت ثيح ةرجهلل ةرشع ةيداحلا
 هنأو .ماشلا ضرأ نم هوبأ لتق ثيح دصقي نأ هرمأو ءراصنألاو نيرجاهملا ةلج ىلع ةثراح

 املف - فرجلاب اميقم ةماسأ ناكو - شيجلا ذفني نأ لبق ةلعلا ىكتشا ملسو هيلع هللا ىلص

 لوقي امك) "اموي رشع ةعبرأ لتعأو ءارارم اهلاقف "ةماسأ شيج اوذفنأ" : لاق هيلع تدتشا

 ص ١؟ج بهذلا جورم ىف ىدوعسملا ركذي امك) اموي رشع ىنثا وأ "١١( ص ١ج ىبوقعيلا

 .ىبرعلا مجرتملا 7

 هنومسي ةباحصلا ناك ركب وبأ عيوب نيح هنأ (١؟ لصف 777 ص ةمدقملا) نودلخ نبا ركذي )١(

 ةفيلخ ةفيلخ هنوعدي اوناك باطخلا نب رمع عيوبو ركب وبأ ىفوت نيحو هللا لوسر ةفيلخ

 ريمأ بقل قلطأ مث «ةفيلخ بقلب اوفتكاو هتفاضإ لوطل بقللا اذه اولقثتسا مث ءهللا لوسر

 .ىبرعلا مجرتملا - باطخلا نب رمع ىلع نينمؤملا

 تا/ثقة-



 ةرتف ىه ةرتفلا هذه تناكو .ه١4 ىتح "6 نم بلاط ىبأ نب ىلع هالك

 .ىربكلا تاحوتفلاو تاراصتنالا

 ةيطنزيبلا ةلودلاو ةيناساسلا ناريإ نيب ترمتسا ىتلا بورحلا تدعاس دقو

 هذه تدتماو ءتاراصتنالا هذه قيقحت ىف (ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا)

 .امهنم لك ىوق تقحصو نيفرطلا تفعضأف م1578 ىتح ٠١54 ماع نم بورحلا

 ىف ءارمألا ةبغر ىف نييناريإلا ىلع برعلا راصتنا ىف للعلا ىدحإ نمكتو

 ببس امم «نيقاهدلا مساب نوفرعي اوناك نيذلا مهو .ضعبلا مهضعب نع لاصفنالا

 .اهل الثمم هاشنهاشلا ناك ىتلا ةيزكرملا ةموكحلا ىرتعا انهرو افعض

 ةيروطاربمإلا كلامم ىف ةيبرعلا تاحوتفلا ريس طخ نع ثدحتن نأو
 فدهلا نع ديعبو جراخ تاراصتنالا كلت حرش نأل (ةيطنزيبلا) ةيقرشلا ةينامورلا

 كالمأ ىف تأدب دق ةيبرعلا تاحوتفلا ةروس نأ ىلإ طقف ريشن نكلو «باتكلا اذه نم

 .دحاو نأ :ىف نيتيروطاربمإلا نيتاه

 15: هه <١ ىتح ١ ماع نم ةدتمملا ةرتفلا ىف - برعلا نكمت دقف

 ايلعلا نيرهنلا نيبو (ماشلا) ايروسو نيطسلف ىلع ءاليتسالا نم : م117١ ىتح

 اهحتف مت نأ ىلإ م٠514 - ه١٠٠ ماع زاقفقلا قطانم ىلع ءاليتسالا أدبو .رصمو

 .ىرجهلا ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ايئاهن

 نم اونكمتي مل مهنأ الإ ءىرغصلا ايسآ ىلع ةريثك تالمح برعلا نشو
 نيب دودحلا ةقطنم تتبث .ىرجهلا ىناثلا نرقلا ةيادب ىفو ءاقلطم اهب رارقتسالا

 برعلا ربعو «ةيبرعلا ةفالخلا نيبو (ةيطنزيبلا) ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 وأ نيتكلمم ىلع برعلا رطيس امك تارفلا رهنل ايلعلا ءازجألاو سوروط لابج

 تى



 دفق «ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلل ثدح امل ارياغم ةيناساسلا ناريإ ريصم ناك

 لوخد نم ةثراح نب ىئثملا ةدايقب م 577 ه ١7 ماع ةيادب ىف برعلا نكمت

 سرام رهش ىف اوعاطتسا دقو «نيرهنلا نيب ام دالب ىف ةيناساسلا ةلودلا كالمأ

 كلنو «نييمخللا ةمصاع ةريحلا ىلع ءاليتسالا ماعلا سفن نم (نيدرورف - دنفسأ)

 نسم (تشهييدرأ) ويام رهش ىفو . لسالسلا تاذ ةكرعم ىف ىنثملا راصتنا دعب
 لقن : م 554 - ه1 ماع ةيادب ىفو «نييناريإلا ديلولا نب دلاخ مزه ماعلا سقن

 ادادعتسا ةلاعف تاوطخ نوذختي نويناريإلا أدب ذئدنع «(ماشلا) ايروس ىلإ دلاخ

 متسر رصاح 5754 « ه ١7 ماع نم (فيرخلا طساوأ) ربمفون رهش ىفف «لاتقلل

 ىئاثلا ورسخ ديفح ثلاثلا رجدزي دعاس ىذلا ءناسارخ مكاحو ىناريإلا دئاقلا -

 تارفلا رهن ربعي هكرت نأ دعب ىبرعلا شيجلا - شرعلا ءاقترا ىلع (الفط ناكو)

 ةريحلا نيب طبري ىذلا رسجلا لوح ءرسجلا ةعقوم ىف ةحداف ةميزه هب لزنأو

 هب زاتما امو ؛هنهذ ةدحو ىنثملا ريكفت ةعرس نأ الإ «تارفلا رهن ىلع نوفسيطو

 ةرم تارفلا رهن روبع برعلا عاطتسأو ءراصحلا اذه كف نم هتنكم «ةيدج نم

 ىنئاريإلا شيجلا نم ريبك دشح ةدايإ نم م1760 - ه4١ ماع ىف نكمتو ءىرخأ

 نم نيرشعلا ىف) ةريحلا بيرق بيوبلا ةكرعم ىف نارهم دئاقلا هدوقي ناك ىذلا
 .(م19356 < ه ١١6 ةنس سطسغأ رهش

 ؛هردق قح ىبرعلا رطخلا ردقي مل تقولا كلذ ىتح هنأ ثلاثلا درجدزي كردأ

 برعلا راصتنا رابخأ «نييناريإلاو درجزي عامسأ ىلإ كاذنآ تمارت دق هنأو ةصاخ

 .(ندرألا رهن عورف دحأ) كومريلا ةكرعم ىف «نييطنزيبلل ىسيئرلا شيجلا ىلع

 «ناريإ ءاحنأ عيمج نم ةيركسع تادحو عمج ىلع ممص دق دئاقلا متسر ناك

 ىلع ديزي ام اهحيلستو تاوقلا هذه عيمجت رمتسا دقو ءشيجلا ةداق عيمج ىعدتساو

 .ماعلا



 ىف هركسعم ريبكلا ىناريإلا شيجلا ماقأ م1155 - ه١ ماع فيرخ ىفو

 .اضيأ هنم ةبرقم ىلع ىبرعلا شيجلا رقتساو .ةريحلا ةنيدم نم ةبيرقلا «ةيسداقلا

 .ىبرعلا شيجلل ادئاق - نيرجاهملا ىمادق دحأ - صاقو ىبا نب دعس رمع نيع دقو

 نويناريإلا ناسرفلا ناك دقف نيشيبحلا نيب احضاو قرفلا ظحالن انهو

 ةفذاقلا ٌجداوهلا ةلماح ءةمخضلا ةليفلا مهقفارت ءةحلسألا عاونأ لضفأب نيججدم

 ءمههوجو سمشلا تهفل دقو .ءاردزاو راقتحا ةرظن برعلل نورظني «حامرلل

 اوفيثك (لامجلا اوبكار) مهتاناجه .مههوجو بارتلا ربغو ؛مهترشب ةرمسلا تطغو

 ؛ئدص حيفص نم مهفويس ةدمغأ ؛مهمادقأ لاعنلا ىطغت الو «ةيلاب مهلامسأ ءروعشلا

 .راقبألا دولج نم مهعورد

 وأ مايأ ةثالث (م177- ه15 ماع ةيادب ىف) ةيسداقلا ةكرعم ترمتسا دقو

 نم قرف ةدع نييناريإلا فوفص ىف لتاقي ناكو ءافينع ايراض لاتقلا ناكو «ةعبرأ
 مويلا ىفو ؛ماشلا نم ىبرعلا شيجلل ددع لصو مايألا كلت لالخو .نمرألا ءارمألا

 هوجو تمعأ .ىصحلاو لامرلا نم بحسب وجلا دبلتو فصاع حير تبه ريخألا

 رصنلا ققحتو (ايهلإ انوعو ادييأت ةرهاظلا هذه برعلا دعي ) نييناريإلا نيلتاقملا

 .نيملسملا دي ىف ىناريإلا ملعلا طقسو «ةكرعملا ىف متسر لتقو «برعلل

 روفلا ىلغ (نئادملا) نوفْسيط ةمصاعلا كرت ةميزهلا كلتب رجدزي عمس نيح

 تطقس ىتح ليوط تقو ضمي ملو .سورجاز لابج ىلإ برهو ناولح ىلإ هجتاو

 مل املو (م577- ه ١5 وينوي) برعلا دي ىف (ماكحلا نم) ةروجهملا ةمصاعلا

 قافتا دقع نم اونكمتي مل اهناكس نإف «ةنيدملا نع عافدلل ةنماكلا تانيصحتلا ذختت

 نم قيرف لتقو .بارخلاو رامدلل نوفسيط كلذب تضرعتف اهميلستل برعلا عم

 نويلم ةئامعستت اهتميق تغلب مئانغ اهنم برعلا منغو ءرخآ قيرف رسأو ءاهناكس

 .مهرد



 ةياهن ىف - ةجلد رهن ىقرش - ءالولج ىف ىرخأ ةرم نييناريإلا برعلا مزه
 .ةمات ةرطيس (قارعلا) نيرهنلا نيب ام ةقطصنم ىلع اورطيسو م5107 - ه ١5 ماع

 برعلا طش بصم نم ةبرقم ىلع ةرصبلا لثم ءاهب مهل تاركسعم برعلا ىنبو

 رهنل ىبرغلا ئطاشلا ىلع ةفوكلاو م1725 - ه1 4 (ىبرعلا) ىسرافلا جيلخلاب

 نييرادإ نيزكرم اتحبصأو م5178 - ه ١1 ةريحلا نم ةبرقم ىلع تارفلا

 ىبرعلا ركفلا زكارم نم نيريبك نيزكرم دعب اميف اتحبصأ مث «نييموكحو

 دوهيلاو ؛نويمارآلاو نايرسلاو نويماسلا اهنكسي اضرأ قارعلا تناكو «ىمالسإلا

 .ايبسن ةزيجو ةدم ىف ةيبرع تحبصأ ببسلا اذهلو ءام دح ىلإ

 بوص اوهجتا مث ناولح ىلع برعلا ىلوتسأ م٠١11 - ه ١4 ماع ىفو

 ثيح - نادمه بونج - دنواهن ىف ةلصافلا ةكرعملا عقتل ..ةيناريإلا ةبضهلا قامعأ

 ماسع ىفو «ةكرعملا ىف ىناريإلا دئاقلا زوريف لتقو .كلذك برعلا راصتناب تهتنا

 نارهت نم ةبيرقلا) ىرلاو نيوزقو ناجنز ىلع برعلا ىلوتسا م117١ - ه

 امك «برعلا عم احلص تدقعو ةمواقم نود نيوزق تملستساو ءسموقو (ةيلاحلا

 .ناهفصأو ناشاكو مقو نادمه ىلع م1414 - ه 74 ماع ىف كلذك برعلا ىلوتسا

 نسم ماسعلا سفن ىف اونكمتو .سراف ىف رختسا ىلإ برهلا ىلإ درجدزي رطضاو

 «سراف اولخدو ناتسزوخ نم ىربلا قيرطلا اوربع مث نيرحبلا نم رحبلا بوكر

 اولزنأ برعلا نكلو ءسراف نيقاهد لبق نم ةتيمتسم ةفينع ةمواقمب اوهبوج ثيح

 دعب ةيساق ةميزه - سراف نابزرم - كرهش مهمعزتي ناك نيذلا نيقاهدلا شيجب

 .جوت نم ةبيرقلا رهشير ىف ةيومد ةكرعم

 ىبأ عم تعقو مالستسا ةيقافتا بجومب املس رختسإ ةنيدم برعلا لخديو
 نونلعيو ماع دعب ةيقافتالا سرفلا ضقنيو .م148 - ه 78ماع ىرعشألا ىسوم

 روفلا ىلع رختسإ ةنيدم برعلا رصاحف «ةنيدملل ةيبرعلا ةيماحلا نولتقيو ةروثلا



 ءاسنلا اورسأو لاجرلا نم افلأ نيعبرأ اولتقو ءاريمدت اهورمدو اهيلع اولوتساو
 ىسلع مهئاليتسا ءانثأ برعلا ةداق (')١بصتغاو .م145 - ه ١5 ىف لافطألاو

 .مهترطيسل تعضخ ىتلا كلت نم ةعساش ىضارأ سراف

 نيب م ىنغو ةروث رثكأ -.نيرحبلا ىلاهأ نم - ميمت نب ةلظنح ةلئاع تناكو

 اودقع دق سراف ىف نييناريإلا نيقاهدلا نم اريثك نكلو .(")سرفلا ضارألا كالم
 مهعالقو مهيضارأ ىلع كلذب اوظفاحف .نيحتافلا برعلا عم مالستسا تايقافتا

 .ةيعاطقإلا مهتازايتماو

 .ناتسيس ىلإ اهنمو نامرك ىلإ ثلاثلا درجدزي بره م1145 - ه 559 ىف

 ه٠ "7ناسارخ ىلإ ىناساسلا كلملا بره ؛ىحاونلا كلت ىلإ برعلا فلد نيحو

 مل دنواهن ةكرعم دعب هنأو ةصاخ «خيراتلا كلذ ذنم ائيس هفقوم ىحضأو .م١٠16 <

 نيقفارملاو دونجلا نم ريسيلا رذنلا نم هعم نمو لقتني ذخأو .ةردقلا وأ ةوقلا هل دعي

 ناكو «هل نيعباتلا مهراغصو ءارمألا رابك ةنواعم ىف المأ ءرخآ ىلإ عضوم نم

 ةدعاسملاو نوعلا ميدقت نوربتعي اوناك مهنكلو ؛:ةصاخ ناريإ قرش ىف اريبك مهددع

 لاكيإ ىف مهنم دحاو لك دهتجاو .هل ىنعم الو هنم ةدئاف ال ارمأ زجاعلا ناريإ كلمل

 ال ىتح «ىفاعم اميلس هاشنهاشلا ملست هنأب ادهعت ذخأو .هريغ ريمأ ىلإ درجدزي رمأ

 باصتغا ةملك تناكل ةيمالسإلا ةعامجلا ةعفنمل ىضارألا هذه اوذخأ دق برعلا ةداق نأ ول )١(

 .ف م .ةقداص ةملكلا نوكت طقف ةيصخشلا مهتعفنمل تناك نإ امأ .اهعوضوم ريغ ىف انه

 سيلو ةماعلا ةحلصملل ناك تاقوألا كلت ىف ىضارألا ىلع ءاليتسالا نأ كشال نكلو

 ٠ .ةيصخشلا ةعفنملا وأ ةحلصملل

 )١( ص كلامملاو كلاسملا - ىرخطصإلا 47 ١.

 نم اءزج ةارهو ؛خلب ورمو :روباسين تناكف «نآلا هيلع ىه امم رثكأ كاذنآ ناسارخ تناك (')

 برغ لامشو ايلاح ةيسورلا نامكرتلا دالب بونجو ناريإ ىقرش لامش ىأ « ناسارخ

 .ناسارخ نم اءزج ناتسناغفأ



 هكلس ىذلا ىدرفلا كولسلاو ةيلاصفنالا تاعزنلا كلت تناكو «ةيلوئسملا لمحتي

 .اهلالقتسا ناريإ نادقف ىف ةيسيئرلا للعلا ىدحإ ؛نويعاطقإلا
 اولبقو نيحتافلا عم تايقافتا دقع نييلحملا ىضارألا كالم نم ددع لضف دقو

 مهنم رخآ قيرف رثأ امنيب «ةيعاطقإلا مهقوقحو مهيضارأ ظفح لباقم ىف جارخلا عفد
 اوضق ىتح ادحاو ادحاو برعلا مهبراحف «نيقرفتم اوناك مهنأ الإ «نيحتافلا ةبراحم

 ثلاثلا درجدزي برهو «ناسارخ ىلع برعلا رطيس م١165 - ه ١" ىفو

 درجدزب لوصو لوبقو «هناخ ةقطنملا كلتب ىلحملا ريمألا ىوهام نكلو ءورم ىلإ

 مادقألا ىلع ارئاس ورم ةباوب ىلإ لصو هنإ ىتح ءدونجلا نم هعم نم اهرثإ ىلع
 ام هل حمسي ملو (تاياورلا ىدحإ ىف طقف دحاو صخش) نيقفارملا نم ليلق ددع عم

 قسفتت ءدرجدري توم نع ةفلتخمو ةريثك تاياور تركذو «ةنيدملا لوخدب ىوه

 :باغرم رهن ئطاش ىلع ةماقملا نيحاوطلا ىدحإ ىلإ أجل درجدزي نأ ىف اهتيبلاغ
 ىلحلاو رهاوجلا نم هعم ام ىلع لوصحلا ىف اعمط مئان وهو اليل هلتق ناحطلا نأو
 رثع دقو .رهنلا ىف هتثجب ىقلأو .")7 (تاياورلا ىدحإ ىف ىوهام نم ضيرحتب)
 سايلإ ىعدي ناكو - ورم فقسأ ماقأ ثيح «هتثج ىلع ةقطنملا كلت ىف نويحيسملا

 ةأرما تناك - دنمت داعس نيريش - هتدج نأل نييناساسلا كولملا رخآ ةثح نفدب -

 ."!ناريإ ىحيسم ىعرت تناكو ءزيورب ورسخ ىدل ةريثألا ةجوزلا تناكو ةيروس

 ورم ناكس نأو «هلاومأ ذخأو ءدرجدزي لتق اتاحن نأ ىرخأ ةياور ركذت امنيب

 .برعلا عم احلص ىوهام دقعو "”ونفدو ىبشخ توبات ىف درجردزي دسج اوعضو

 .ةياورلا ليصافت ىف فالتخا عم "88 ص ؟ج نادلبلا حوتف )١(
 .؟58847” ص ١ ج ىربطلا )س0

 , ١827732 صادج ىربطلا(")

 ليلو



 غلبت ةيدقن لاومأو ةسيفنلا نداعملاو ريعشلاو حمقلا نم ةينيع ةمارغ عفدب دهعتو

 .مهرد نويلم اهتميق

 اهلك ناريإ تعضخو .م١590 - ه ١ ماع ةيناساسلا ةيروطاربمإلا تطقس

 خلب قطانم ادع .ىبرعلا مكحلل (ةيقرشلا ةيلامشلا ةيحانلا) نوجيج رهن ىتح ءابيرقت
 دقف .ناتسربطو ناليجو مليدلا ىأأ رزخلا رحب طش قطانمو ناتسلبازو روغلاو
 كلذ دعب تملستسا مث «ةتيمتسم ةمواقم تمواقو اهلالقتسا ىلع قطانملا كلت تظفاح

 ةرطيسلل عضخت ملف لباكو روغلاو مليدلا دالب امأ (م/07- ه45 ماع ىف خلب)

 .(لوألا ىرجهلا نرقلا ةياهن ىف ىأ ءتقولا كلذ ىتح) ةيبرعلا

 ءاهيلع برعلا ءاليتسا ءانثأ ةغلاب رارضأل ناريإ قطانم نم ريثكلل تضرعتو

 ةثاخب «برعلل تملستسا ىتلا ىرقلاو ةنيدملا ناكس نم ريبك ددع رسأو ىبس دقف
 نيقاهدلاو ندملا ناكس نم ريثك نكمت امنيب ءناتسزوخو سرافو قارعلا قطانم نم

 عفدب اودهعتو «مهتعاط ىف اولخدو.برعلا ةداقلا عم دوهعو تايقافتا عيقوت نم

 سيك فلأ 6٠ ادقن مهرد فلأ ةئامعبس عفدب روباسين نابزرم دهعت دقف «جارخلا

 ىرذالبلا لقن دقو .مهرد فلأ 45٠٠١ عفدب درويبأ ناقهد دهعتو ءنارفعزلا نم
 نم ريثك ىف اضيأ تركذ امك «تادهاعملاو تايقافتالا كلت نم ريثك صوصن

 ةيرح تايقافتالا كلت تنمضت دقف اعبتم ناك امكو .نيرخآلا نيخرؤملا تافلؤم

 امك ؛(دوهيلاو نييحيسملاو - نييشدارزلا) ناكسلل تاداعلاو ةينيدلا سوقطلا ةسرامم

 ىف نودهعتي نويلحملا :ناكسلا ناكو ؛ةيصخشلا مهتيرحو مهلاومأ ىلع ناكسلا تنمأ

 اوعفدي نأو ,مهونوخي الأو ؛مهيلع. برعلا ةرمإو ةرطيسب فارتعالاب كلذ لباقم
 ةمنذلا لهأ ىلع ةضورفملا بئارضلا رئاسو ةيزجلا اوعفدي مث ةدحاو ةرم ةمارغلا

 .اعانت

 ةلودلا كلت لوخدو «برعلا ىديأ ىف ناريإ طوقس ىلع جئاتن ةدع تبترت دقو



 ناريإ قطاسنم ىلإ برعلا لاقتنا جئاتنلا هذه لوأ «ةفالخلا راطقأ ةزوح ىف
 لئابق لكش ىف لاقتنالا اذه ناكو .اهضرأب مايخ ةماقإ وأ اهندم ىف ناطيتسالاو
 ةرجهلا كلت نأ ىلإ (مالسإلا ملاع) هباتك ىف ريشي دلوتراب نإ ىتح «ةلماك ةيبرع
 نكاسم تناك ءرمألا ئداب ىف ةيبرح تاركسعم ةماقإ ةروص ىف متت تناك ةيبرعلا
 ودبلا نأ جئاتنلا هذه ىناثو .ةفيلخلا لبق نم نيعملا مكاحلا ةماقإل كلذك ةصصخم

 تاركسعملا هذه تلوحت دقو .مهل تحبصأ ىضارأ ىلع اولوتسا دق برعلا نم

 اهيف رهصنا ةقتوبو ىمالسإلا ركفلل زكارم اهضعب حبصأو «ةلماك ندم ىلإ اعيرس

 (ىداليملا رشاعلا) ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف هنإ ىتحو «كرتشملا ىمالسإلا ركفلا
 ةقحاسلا ةيبلاغلا برعلا لكشي ءمق ةنيدم لثم «ةيناريإلا ندملا نم ريثكلا ناكس ناك
 تقبس امكو ءاهلك ناريإ ىف ترشتناو ةيبرعلا ةغللا ترطيس امك ءاهب ناكسلا نم
 .برعلا ىضارألا كالم نم ريفغ ددع ناريإ ىف رهظ دقف ءاريثك كلذ ىلإ ةراشألا
 ىتلا ةيناويدلا ىضارألا وأ ةلودلا ىضارأ امإ اهتيبلاغ ىف تناك ىتلا ىضارألا كلت

 كلتب نونطاقلا نوحالفلا ناكو ءاهلك ناريإ ىضارأ نم مظعألا مسقلا لثمت تناك
 تناكو «ليج دعب ًاليج اهنوثراوتيو ؛نيرجأتسم وأ نيعرازمك اهب نولمعي ىضارألا
 فلكملا ىلاملا اهزاهج قيرط نع ىضارألا كلت نم اهبيصن ىلع لصحت ةلودلا
 نم اعاستاو اددع رثكأ ناتسزوخو قارعلا نم لك ىف ةلودلا ىضارأ تناكو ؛كلذب
 .ىرخألا ىضارألا رئاس

 ةسيبدأو ةيمسر ةغل - ناريإ برعلا لوخدب ةيبرعلا ةغللا تحبصأ كلذبو
 لب ؛ناريإ نم حمت مل ةيناريإلا ةفاقثلاو ةراضحلا نكلو ؛(نيملسملل ةبسنلاب) ةينيدو
 ترهظ ىتح ناريإل ىبرعلا حتفلا ىلع ةنس ةئام ضمت ملف ؛كلذك برعلا ىف ترثأ

 ةيسرافلاب تبتك ىتلا ةيبدألا تافلؤملاو راثآلا نم ديدعلل ةيبرعلا ةغللاب تامجرت
 ىرجهلا ىناثلا نرقلا فصتنم ىف تامجرتلا هذه روهظ ناكو «(ةيولهبلا) ىطسولا



 ىلع ةرطيسملاو ةدئاسلا ةغللا ىه ةيبرعلا ةغللا تناك اذه مغرو .(ىداليملا نماثلا)

 ايقيرفإو ةيبرغلا ايسآ راطقأ عيمجل ةبلاغلا ةغللا ةلزنمب تحضأو «ةيبدألا ةكرحلا

 .ةيلامشلا

 ةفرعم لقأ اونوكي ملو) ةيبرعلا ةغللا نوملعتي نييناريإلا نيقاهدلا رابك ذخأو

 ىطسولا ايسآو ناريإ نم لك ىف ةيبرعلاب راعشألا نومظني اوذخا (اهب برعلا نم
 ىتح ىناشلا - ىداليملا رشاعلا ىتح رشع نماثلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ

 نويناريإلا اضيأ ةيبرعلاب بتك امك "ةغللا كلتب تاعوطقم اوركنو ؛ءىرجهلا عبارلا

 اوفرع نيذلا مهو) ةيناريإلا ةراضحلاو ةفاقثلل نوسدقملاو ىبرعلا مكحلل نوضهانملا

 لحم تلحو «نييناريإلا نيب ىبرعلا طخلاو ةيدجبألا ترشتنا امك (نييبوعشلا مساب

 ىتلاو ديدجلا اهروطتو اهومن ةلحرم ىف) .ةيولهبلا - ةيمارآلا ةقباسلا ةيدجبألا

 رعشلا ملاع ىف ديدج نم روهظلل تداعو (ةيردلا وأ ةديدجلا ةيسرافلا مساب تفرع

 سابع ةديصق ىف كلذ رهظو .(ىداليملا عساتلا) ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ةيادب ىف
 تبتك ىتلا ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تافلؤملا ىفو .(م58١1 - ه554١) ىزورملا

 دتماو "”(ىداليملا رشاعلا) ىرجهلا عبارلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيسرافلاب

 .ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ةيفوصلا بتكلا لمشيل ةيسرافلا ذوفن

 ام ”- ؟<ج (ىرجهلا سماخلا نرقلا ةيادب) رهدلا ةميتي هباتك ىف ىروباسينلا ىبلاعثلا ركذ )١(

 ءارعسشلاب عبارلا دلجملا قلعتي امك «ناريإ برغ ىف ةيبرعلاب اوبتك نيذلا ءارعشلاب قلعتي

 رسشع ةعستو ةئام غلب ءارعشلا ءالؤه ددع نأ ركذ دقو ؛ناسارخ ىف ةيبرعلاب اوبتك نيذلا

 .ارعاش

 همساو فلؤملا لوهجم باتك وهو ه 77 ةنس ىف ايفارغجلا ىف ةيسرافلاب باتك لوأ بتك )١(

 همساو ؛ىورهلا قفوم هبتك ةيودألا ةفرعم ىف ةيسرافلاب باتك هلبق نم بتكو «ملاعلا دودح

 .مها1-57ه1/ ماع نيب ةيودألا قئاقح نع ةينبألا



 تافلؤملا ىف اهتناكمو اهذوفن ىلع ةيبرعلا ةغللا تظفاح دقف اذه مغرو

 .ةيهقفلاو ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةفسلفلا بتكو ةقيقدلا ةيملعلا

 نيب ىمالسإلا نيدلا راشتنا وهف «ناريإل ىبرعلا حتفلا جئاتن ربكأ امأ
 ةروصب كلذ مت دقو «ناريإ ىف ةيتشدارزلا ةنايدلا ىلع ماتلا ءاضقلاو «نييناريإلا

 ةيحيسملا تناك) ناريإ ىف مربملا ءاضقلا اهيلع ضقي مل ةيحيسملا نأ عمو «ةيجيردت

 عباسلا ىتح ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا ىف ناريإ ىف راشتنالا ىف احاجن تزرحأ دق

 اهذوفن ددحو فقوأ دق ىمالسإلا نيدلا نأ الإ (ندملا ناكس نيب ةصاخبو ىداليملا

 .اهراشتناو

 «نييناريإلا نم اددع نأ عمو ؛ةدحاو ةعفد راصتنالا اذه مالسإلا زرحي مل

 لوألا نرقلا فصتنم ىف مالسإلا اوقنتعا دق ندملا ناكسو نيقاهدلا نم مهرثكأو

 ىنعي ىنيدلا ريغتلا نوربتعي سانلا ناك رمألا ةيادب ىفو .(ىداليملا عباسلا) ىرجهلا

 نكلو ءايبرع حبصيو هتمأو هموق عم ىبرقلا جئاشو لك عطقي ديدجلا ملسملا نأ

 برسعلا نيبو لب ءمهسفنأ برعلا نيب ةدئاس تلظ ةيلبقلا تاميسقتلا نأل ارظن
 دارفأ نم وأ) مالسإلا ىف لخد دق نييناريإلا نم درف لك نإف «ناريإ ىلإ نيحزانلا

 ىدحإ ىلإ بستني نأ هيلع متحملا نم ناك (مالسإلا ىف اولخد نيذلا ىرخألا ممألا

 نم ىبرعلل تناك ىتلا قوقحلا ةفاكب معني نكي مل هنأ الإ ءاهب لصتيو ةيبرعلا لتباقلا

 ىلو ىثالثلا لعفلا نم ىلاوم ةملكلا هذه عمج) اهب ىلوم حبصي لب «ةليبقلا كلت ءانبأ

 ىلص دمحم هنلعأ امل ةحضاو ةفلاخم كلذ ىف نأ مغر ( ب لصتا وأ برقت ىنعمب
 مهلصأ نع رظنلا فرصب نيملسملا نيب ةماتلا ةاواسملا أدبم نم ملسو هيلع هللا

 ةليبقلا عم دهاجي ىلوملا ناكو «ةليوط.ةدمل ةحضاو تلظ ةقرفتلا نأ الإ ؛مهتمورأو

 .اهيلإ بستنا ىتلا

 دارفأل ةبسنلاب ايندتم ناك ىلاوملا عضو نأ عمو ءاريبك ىلاوملا ددع ناك



 ةصاخبو ةماه بصانمو ةيلاع بتارم لغش ىلاوملا ءالؤه ضعب نأ الإ - ةليبقلا
 ءاربخ مه نم كاذنآ برعلا نيب نم كانه نكي مل هنأل «ةيلاملا تارادإلا ىف

 .لاجملا اذه ىف نويئاصخأو

 مالسإلا راشتنا ناك (ما/٠6 - 551١ / ه 7١١؟-١4) ىومألا رصعلا ىفو

 ةنس ةئام دعب هنأ ةيقابلا تاياورلا ىدحإ ركذت .ناريإ ىف افيعضو ائيطب هذوفن دتماو

 نييتشدارزلا نم ريبك ددع دنهلا دالبب تارجكلا ىلإ رجاه ناريإل ىبرعلا حتفلا نم
 حتفلا ءانثأ اهيلإ اورجاه دق اوناك ىتلا زمره ةريزج نم ءادلألا نيبصعتملا

 ."ىبرعلا

 خيرات ىف صصختملا ىسورلا قرشتسملا - فستنارتس انيا .أ.ك ركذيو

 مل (نوملسمملا مهيلع هقلطأ ىذلا مسالا وهو ءسوجملا) نييتشدارزلا نأ - ناريإ

 .ةددعتم تارمو تارتف ىلع امنإو ةدحاو ةرم دنهلا دالب ىلإ اورجاهي

 ىف ناريإ ىف نوشيعي اوناك نيتشدارزلا نم ًاريبك اددع نإف لاح ةيأ ىلع
 .(ىداليملا رشاعلا) ىرجهلا عبارلا نرقلا

 عبارلا نرقلا طساوأ ىفارغجلا ملاعلا ىرخطصإلا ةباتك نم جتنتسيو

 ىف سراف ناكس ةيرثكأ نولكشي اوناك رانلا ةدبع نأ (ىداليملا رشاعلا -ىرجهلا

 ملو «"'ىتشدارزلا نيدلا دباعم نم ةيلاخ ةيحان وأ ةيرق وأ ةنيدم ةيأ نكت ملف ؛هدهع

 امك ةزيمم ةمالع وأ صاخ سابلب مهسفنأ نوزيمي - مهترثكل - نويتشدارزلا نكي

 تاذ ةريبك ةعامج دنهلا دالبب ىف نونوكي ثيح «نييسرابلا مسأب ءالؤه فالخأ رهتشا )(((

 .ةقيقد تاميظنت

 .اهدعب امو ١١7 ىرخطصإلا(١)
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 سراف ةنقاهد نم ريبك ددع ناك امك .”ةيمالسإلا ةعامجلا ميلاعتل اقفو امتحم ناك

 .ىرجهلا عبارلا نرقلا ىتح مهتيتشدارز ىلع

 روصلا نسم ريثكلا ىوحت ؛"'”صجلا ةعلق ةصاخبو ةيلبجلا مهعالق تناكو

 ناريإ تاراصتنا ىكحت ىتلاو «نيقباسلا لاطبألاو كولملل ميدقلا ىناريإلا صصقلاو

 .2ةميدقلا

 زيمتت ؛مليدلاو ناستربطو ناليج ىأ رزخلا رحب ئطاوش قطانم تناك امك

 عساتلا) "ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ةيتشدارزلا ةنايدلا قوفتب
 نونيدي ناسارخ ىف نيقاهدلاو ناكسلا ةيبلاغ تناك كلذ نم سكعلا ىلعو (ىداليملا

 دجو نإو .(ىداليملا عساتلا) ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىلوألا فصنلا ىف مالسإلاب

 ىرجمهلا عبارلا نرقلا نابإ ارس ةيتشدارزلا عم نوفطاعتي نمم ليلق ريغ ددع اهب

 اوناك مهنأو ”اريثك نامرك ىف نييتشدارزلا ددع ناك امك (ىداليملا رشاعلا)

 لامش) لبجلا ةقطنم ىف (ىداليملا رشاعلا) ىرجهلا عبارلا نرقلا ىتح نودهاشي
 نأ ىرجهلا عبارلا نرقلا ىفلؤم نم وهو ”ىسدقملا رهظم ركذيو .(ناريإ برغ

 .(ناريإ برغ) نادبس ام ةقطنم ىف ةدوجوم تناك "ةيمرخلا نم ةريبك ةعامج

 نرقلا ىف امأ ؛ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ناريإ ىف لاحلا وه كلذ ناك
 ام اردانو ؛نيملسملا نم ناريإ لهأ نم ىمظعلا ةيرثكألا تناكف ىرجهلا سماخلا

 )١( ص ىسدقملا 45١.

 .نادلبلا مجعم - توقاي - سراف ةقطنمب ناكرأ ةيحان يف ناكم )١(

 ١١8. ص ىرخطصأإلا (؟)

 ) )4ىرخطصأإلا 1١8.

 .ىسدقملا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ ىفارغجلا ريغ (©)

 ىضارألل ةيعامجلا ةيكلملاو ةيعامتجالا ةلادعلاب ىدانت ةقرف تناكو ءكدزم عابتأ ةيمرخلا (1)



 نرقلا ىف كلذ لثمو «نييتشدارزلاب قلعتت ارابخأ ةيناريإلا تافلؤملا ىف دهاشت
 هيبتك ىذلا ىفارغجلا ىخيراتلا هفلؤم ىف ىخلبلا نبا ىرنف ىرجهلا سداسلا

 مل هارن «همان سراف هامسأو ىرجهلا سداسلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىف ةيسرافلاب

 دجو نإو ءسراف ىف نييتشدارز دوجو ىلإ وأ «نييتشدارزلا ىلإ اذه هباتك ىف رشي

 رشاعلا نرقلا ىف ناريإ قطانم ضعبو دزيو نامرك ىف نييتشدارزلا نم ددع

 .(دابأربج ىف نآلا دوجو مهل سيلو) ناهفصأ نم ةبيرقلا دابأربج لثم - ىرجهلا

 رصمع وأ ةرتف ءانثأ ةيبرعلا ةفالخلا عضو نع ثيدحلا ىرخأ ةرم دوعن
 4١ ىلإ ١١ نم تدتما ىتلا نيدشارلا ءافلخلا) ةعبرألا ءافلخلا رصع ىف «تاحوتفلا

 نيب تاقبطلا عمتجم نيوكت وحن افراج ىضمي رايتلا ناك (م١١1 ىتح 192: - ه
 مسقلا نأ عمو ؛"رايتلا اذه عافدنا ةدش ىف تاحوتفلا ةيلمع تدعاس دقو ؛برعلا

 ةعامجلل اكلم ىحضأ دق برعلل ةعضاخلا كلامملا ىضارأ نم ةدمعلاو ىسيئرلا

 كلذ ىلإ انرشأ امك - ىضارألا كلت نم ًاريثك نأ الإ «ةيمالسإلا ةلودلل وأ ةيمالسإلا

 .تاحوتفلا ةيلمع ةداقلو صاخشأو دارفأل اكلم ناك - لبق نم اريثك

 عباسلا < ىرجهلا ثلاثلا ىتح لوألا نرقلا) كلذل ةيلاتلا ةلحرملا ىف تنوكتف

 ىلع تقولا سفن ىف ظافحلا مت امك « ةيعاطقإلا ةفالخلا ةورذ (ىداليملا عساتلا ىتح

 رابك نم ريثك رهظف «(ءارحصلا ناكسو ودبلا نيب) ةريشعلاو ةليبقلا ةايح بيلاسأ

 نم) ةباحصلاو (ةيمشاهلا ةرسألا) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءابرقأ نم نييعاطقإلا
 نم مسقو (ةصاخ ةيمأ ىنب) ةكلاملا ةرسألا نم ءاضعأو (راصنألاو نيرجاهملا

 (هنع هللا ىصر) نامثع تافرصت نإ : لوقيو ىأرلا اذه ىلع ىسرافلا مجرتملا قلعي )١(
 ىلع تدعاس ىتلا ىه نييسابعلاو نييومألا ءافلخلا ةرتف مث لاملا تيب ىف هلامع فرصتو

 ةمئأو ماوعأ ةسمخ دتما ىذلا ىلع رصع امأ «ةقحلا مالسإلا ةداج نع فارحنالا اذه لثم

 .قيلعتلا اذه ىف ةحضاو ةبصعتملا عيشتلا ةرظن نأ كشال «مامت كلذل ارياغم ناكف ةعيشلا
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 بورحلا ةجيتن نايعألاو ءامظعلا ءالؤه ءارثلا باصأ دقل .نيقباسلا لئابقلا ءاسؤر

 ىتش مناغم اومنغو لب طقف ةحوتفملا كلامملا ىضارأ ىلع اورطيسي ملف «ةرمتسملا

 فوللألاو باودلاو دايجلا نم ناعطقلاو لاومألاو تاجوسنملاو ةضفلاو بهذلا نم

 ."ىعرلاو ةعارزلا ىف مهنم اودافتسا نيذلا ناملغلاو قيقرلا نم ةفلؤملا

 راتس تحت ارتتسم ىقبطلا عمتجملاو ىقبطلا نيوكتلا رايت ناك تقولا كلذ ىف
 ةيمالسإلا ةينيدلا ةعامجلا نيب قرف كانه نكي ملو «ةيحورلاو ةينيدلا ةموكحلا

 (نآرقلا) ىأ هللا باتكب درو ام ساسأ ىلع امئاق داقتعالا ناكو «ةيبرعلا ةلودلاو

 رومألا نيب ىأ ؛ةرامإلاو ةمامإلا نيب لصاف دح كانه نكي مل امك «ىبنلا ةنسو

 عيمج نيب ةاواسملا أدبم ناك .امهنيب كلذ دعب قرف دجو نإو «ةفالخلاو ةينيدلا

 نكي ملف «ةيلعفلا وأ ةيعقاولا ةيحانلا نم ادوجوم نكي مل نكلو هب افرتعم نيملسملا
 .مسر الب امسا ناكو «هل ربخم ال رهظم ىوس كاذنآ

 ةيومألا ةرسألا ذوفن ولعو راصتنا رصع هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ تناك

 نامثع نإف لوقلا قبس امكو) ةكم فارشأ بزح ىرخأ ةرابعب وأ ءاهل نيديؤملاو
 ؛نيرجاهملا ىمادق نم دعي ناكو ءًاحمس ًالجر نامثع ناكو (ةرسألا كلت نم ناك

 عمج ىلإ عسي مل ءابيط مالسإلا قيمع «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رهص وهو

 نايفس ىبأ مع نبا مكحلا هيف رثأ دقو «ةيومألا ةرسألا ءاضعأ هلوح عمج «لاومألا

 دك نم ةصاخ ةدئاف دافتسا ىذلاو ؛نيرجاهملا ىمادق دحأ «ةبعش نب ةريغملا ءالؤه نيب نم )١(

 نب ةريغملا قيقر نم ناكو ءايناريإ ايحيسم قيقرلا ءالؤه دحأ ناكو «ناملغلاو قيقرلا ءالؤه
 باطخلا نب رمعل ىكتشا موي تاذ ءادادح وأ اشاقن وأ اراجن ناكو ءزوريف همسا ناكو ةبعش

 .كلذب ةافولا ىلع رداق ريغ هنأو موي لك نيمهرد هنم بلطي (ةريغملا ىأ) هبحاص نإ الئاق

 تانعط ةدع دجسملا ىف رمع نعطو انيكس زوزيف لتسا اذل باوجلا ىف هحزام رمع نكلو

 .574 ص ؟ج بهدلا جورم ىدوعسملا هتايحب تدوأ
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 نب ناورم ناكو :مالسإلل ادودل امصخ ناكو ءايرث ًالجر مكحلا ناكو «ةفيلخلا معو

 ةدايق رومأب نيمئاقلا عيمج نامثع ىفعأو ؛هينواعمو نامثع ىراشتسم رثكأ مكحلا

 لحأو مهب صانم نم ةفلتخملا ىحاونلا ىف ةيالولاو ةيموكحلا بصانملاو شيجلا

 ترشثكو مهبصانم نم اودافأف ءاهل نيديؤملاو ةيرومألا ةرسألا ءاضعأ مهلحم

 آيلاو نيع ىذلا نايفس ىبأ نب ةيواعم ةصاخ ةفصب ءالؤه نيب نم زيمتيو ؛مهتورث
 .تاكربلاو تاورثلاب ةءولمم اضرأ تناكو ؛ماشلا ىلع

 طخس فارشألا ىلإ نامثع ليمو ةواسملا مدعو ىعامتجالا فاحجإلا راثأ دقو

 نيديؤملا بزح وأ ةعامج نامثع رصع ىف نوكتف ؛برعلا نم ةريثك تعامج

 ىبأ نب ىلع ةمطاف ةبوبحملا هتنبا جوزو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا رهصل

 انه نمو ىلع ةقرف وأ بزح وأ - ىلع ةعيش مساب هل نوديؤملا ىمسو «بلاط

 .عيشتو ةعيش ةملك ترهظ

 ىلع قح اونلعأو طقف ةثالث ماق لوألا ةفيلخلا باختنا ءانثأو ءرمألا ةيادب ىف

 : مه ةثالثلا ءالؤهو «ةفالخلا ىف

 ملو (لصألا ىناريإلا) ىسرافلا ناملسو ؛دوسألا نب دادقمو ءىرافغلا رذ وبأ

 رجضلاو طخسلا رشتنا نامثع دهع لالخ هنأ الإ ءكاذنآ مهلاوقأ ىلإ دحأ عمتسي

 ىذ نم رثكأ ايلع سانلا بحأف «ىمالسإلا عتجملا ىف ايندلا تاقبطلا رئاس لمشيل

 .ارارم همسا مهتنسلأ تجهلو لبق

 سسؤملا مايألا كلت ذنم ( ه1” ةنس ىفوتملا) ىرافغلا رذ وبأ راص دقو

 عمط دض تالمح نشي ذخأو .ةعيشلا وأ (ىلع ةعيش) ىلع بزحل ىلعفلا مظنملاو

 ءاهتنيزو اهجهابم نم مهسفنأ هب اوذخأ امو ايندلا ىلع ديدشلا مهصرحو ةالولا رابك

 روضح ىفو قشمد ىف كلذ نلعي ذخأو «؛ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت نع مهدعبو
 ايلع دصتقي .ةمامإلا ىف ىبنلا لا ةيقحأ ىف هيار نلعي ذخأو ءماشلا ىلاو ةيواعم



 نيسحلاو (ه 4 وأ ” ةنس دولوملا) نسحلا ىأ ةمطاف نم هءانبأو (هنع هللا ىضر)

 نأ الإ «ةنيدملاب نامثع ةفيلخلا ىلإ رذ ابأ ةيواعم لسرأف ( ه5 وأ 4 ةنس دولوملا)

 .هيلإ وعدي ناك امب رشاب رذ ابأ

 ىف هتيقحأو ايلع نوديؤي اوناكف ءايسايس ابزح مهرمأ ةيادب ىف ةعيشلا ناك

 ناك املو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هتبارقل هيلإ مهليم ناكو (ةمامإلا) ةفالخلا

 ىف ةلودلاو نيدلا نيب لصف دوجو مدعل ارظنو ءتافصو قالخأ نم ايصخش هب معني
 اذل «نيدلا نم ساسأ ىلع ايثارو ةقالخلا ماظن ةماقإ ىلإ ةعيشلا ىعس دقف مالسإلا
 .مخ ريدغ ىف هتفالخل ايلع راتخا دق هصخشب ىبنلا نإ اولاق

 ةيتيدلا بازحأللا ...جاروخلاو ةعيشلا بازحأ نزواهلف وي ىمس دقو

 نم ًاريبك امسقو اعرف اونوكي ةعيشلا حبصأ كلذ دعبو ..ةضراعملا ةيسايسلاو
 :ةفيلخلا باختنا أدبم نوديؤي ةنسلا لهأ ناكو .ةنسلا لهأ لباقم ىف مالسإلا (ملاع)

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ وأ (نيينسلا) مساب كلذ دعب اومسو

 رذ وبأ لعف املثم - هئارآل وعدي ناكو ءعيشتلا سسؤم أبس نب هللا دبع ناك

 أرق هنأو ؛ملسأ مث نميلا دوهي نم ناك أبس نبا نا ىوريو رمع ةفيلخلا دهع ىف -

 تاشئانملا بحي ناكو ؛مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ىف ةينيدلا بتكلا نم ديدعلا
 نواعم هل ناك ؛رابكلا نيقباسلا ءايبنألا نم دحاو لك نإ لوقي أبس نبا ناكو «ةينيدلا

 ايمرإ راتخاو ءنوراه يسوم راتخا الثمف : هل ايصو نوكي وأ هراتخي بودنم وأ

 ىلص دمحمل ىصو كانه نكي ملو ءىراوحلا سرطب حيسملا راتخاو خوراب ىبنلا
 .نيقباسلا ءايبنألا ءايصوأ طمن ىلع - ىلع ريغ ملسو هيلع هللا

 ةركفلا وأ ةيرظنلا هذه ىنب دقو ءاضيأ ىبنلا ةعجر ةركف عضاو أبس نباو

 ىلص ادمحم نف ؛عجري نأ بجي ىسيع نأ امك لوقي ناكف ؛نآرقلا تايآ ضعب ىلع

 ةعجرلا لصأ نإ لوقي نزو اهلف نأ ىتح .كلذك ةعجر نم هل دبال ملسو هيلع هللا
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 ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ءايحإ ةداعإ وأ ةعجر لصاب نرتقا ةالغلا ةعيشلا دنع

 .هدعب نم ةمئألا ىف ىلع حور لولحو ىلع ةروص

 ىلع قوقح نالعإب طقف فتكي ملف «ةعيشلا ةالغ سأر أبس نب هللا دبع ناكو

 .ةيهولألا ماقم هيلع ىفضأ لب ءابيرقت

 دمحم رهص «ىلع ىف لمألا راهظإ ىف ولغلا ةروص ىف ةماعلا طخس ىلجتو
 ةالغلا هلصوأ ىذلاو - طقف ةعيشلا مارتحاب رفظي مل ىذلا ءملسو هيلع هللا ىلص

 ىف هتوم دعب رهظو ءاضيأ ةنسلا لهأ همظعو هربكأو لب - ةيهولألا ماقم ىلإ مهنم
 .ىروطسألا لطبلا ةروص

 ناكو ريثكب هرمع نم نيسمخلا زواجت دق نامثع مكح ةياهن ىف ىلع ناك

 اذ نينيعلا ظحاج ةماقلا ليوط «نوللا ىحمق «نيبكنملا ضيرع «سأرلا علصأ الجر

 صالخإلاو ءافولا ديدش ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ذيملت ىلع ناك .قيمع داح رظن

 نم ادحاوو .دمحم ىلإ سانلا برقأ مه لاجر ةتس نم ادحاو ناكو «مالسإللو هل

 .ةنجلا لوخدب دمحم ىبنلا ةايح ىف اورشب «ةباحصلا نم لاجر ةرشع

 انيمأ هل ةسامحلا ةياغ اسمحتم هيلع هريغلا ديدش هنيدل ابحم ىلع ناك

 اديعب :ةرهشلا ىف بغار ريغ ءاهريبكو اهريغص ةيقالخألا لئاسملاب امتهم .اقداصو

 .ادلص ابراحم امهش اعاجش ًالجر ناكو «لاملا بحو عمطلا نع

 :ةةنعط ةرشع تس اهيف نعط ىتلا ردب ةعقوم ىف اراوغم الطب ناك
 ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهضاخ ىتلا تاوزغلا عيمج ىف كراش هنأ ةصالخلاو

 ىلع ناك امكو ءىكحت ريطاسأو ىورت اصصق كراعملا كلت ىف هتالوطب تناكو

 الإ ؛هللا ءايلوأل ةمزاللا تافصلا عيمج هقالخأ ىف عمج ءارعاش ناك اعاجش ابراحم

 تناك دقف ءىسايسلا ةلودلا لجرل ةمزاللا تافصلاب معني نكي مل كلذ مغر هنأ



 ىف فوخلا) ةينيد للع نع ةمجانلا ةيقالخألا رومألا قئاقدب مامتهالا ىف هتالاغم

 نيبو هنيب لوحت (نيملسملا ءامد ةقارإ نع ةبساحملا نم فوخلاو هللا مامأ ةيلوئسملا

 .ةرادملا بولسأ ذاختا ىلإ اليم هنيوكت ىف تدجوأو :ءمراصلاو مساحلا ءارجإلا ذاختا

 ذاختا ىف ديدشلا ثيرتلا ىلإ هعفدي اذه ناكف «ةيلك ةينيدلا هراكفأل اعبات هلقع ناك

 دجملل ىعسلاو تاذلا بحو ةرثألاب مهتي نأ نم هفوخ ناك امك «تارارقلاو ءارآلا

 .هموصخ دض ةعدارلا تاءارجإلا ذاختا نيبو ابلاغ هنيب لوحي ىصخشلا

 امامإ نكي ملف ءدمحم نم رثكأ ايلع نومظعي اوناك ةعيشلا نأ لوقلا نكميو
 .اميظع ايمالسإ ادهاجمو هللا ءايلوأ نم ايلوو الطب ناك لب بسحف

 نأ نودفتعي ىداليملا رشع عساتلا نرقلا لاجر نم نيثحابلا نم قيرف ناك

 عيشتلا نأو ؛ءىنيد بهذمك هورهظأو مالسإلا ىف عيشتلا بهذم ىف اودجوأ نييئاريإلا

 حورلل لعف در ناكو «ةيئاريإلا رظنلا ةهجو نم مالسإلل اريسفتو اريبعت ناك

 ىأرلا اذه ىف مهقفاوي ناك امك ءىزود - وفوداراك) برعلا ةهجاوم ىف ةيناريإلا
 .(كلذك رللويم.أ

 دقف ءحيحص ريغو بذاك ىأر هنأ الإ «ةيحان نم ايملع ىأرلا اذه ودبي دقو

 ةعيبط تاذ تايجولويديألاو تادقتعملا نأ نوودقتعي نويبروألا نوثحابلا ناك

 سفن ىف نونمؤي اوناكو::كلذك ةدوجوم ةيرصنعلا ةيقرعلا نايدألا نأ امك «ةيقرع

 ةدحاو ةفاقث موهفم ىف نوكرتشي نيذلا سانلا نأو ءرصنعلاو قرعلا أدبمب تقولا
 بهذملا نأب مهلوق اوددر اذلو ؛مهتديقعو مهميهافم ىف نوهباشتم ةدحاو ةيبرتو

 فوصتلاو ىعيشلا بهذملاو ؛ىبرعلا رصنعلا ةديقعو بهذم وه مالسإلا ىف ىنسلا

 ىف ةيناريإلا حورلا لعف در وأ ىناريإلا رصنعلا نيدو ىسرافلا رصنعلا بهذم وه

 خيرات ىف ةيقرعلا وأ ةيرصنعلا نايدألل دوجو ال هنأ عقاولاو . برعلا لباقم

 خيرات ىف ةيقرعلا وأ ةيرصنعلا نايدألل دجوت مل ةماع ةروصب هنإف اذكهو .ةيرشبلا



 خيراتف ؛:ةيرصنع تادقتعم دجوت نلو دجوت مل ةماع ةروصب هنإف اذكهو .ةيرشبلا

 ترشتنا دق ةيطاقتلالا نايدألا هذه نأ حضوي ةيذوبلاو مالسإلاو ةيوناملاو ةيحيسملا

 دق اهنأو «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نيتيحانلا نم اعيمج رشبلل كرتشملا ساسألل ةجيتن

 تاقاقشنالا نأو «ةنيابتم ةيقرع رصانعو ةفلتخم ماوقأ نيب ةليوط ةرتفلو ترقتسا

 وأ ةيرصنع وأ ةيقرع ةيحانب طابترا هل نكي مل اهنم ىأل ىلخادلا عونتلاو

 .كتلوأ وأ موقلا ءالؤه صئاصخب

 عيشتلل ىناريإلا أشنملاب ةلئاقلا ةيضرفلا نإف كلذك ةيخيراتلا ةيحانلا نم
 لئاوأ نأ نزو اهلف ركذيف «نآلا امامت كلذ ىفن نكميو لب «:ةحيحص ريغ ةيضرف

 .ابرع اوناك امنإو ىلاوم نييناريإ اونوكي مل ةعيشلا

 عابتأ دوهيلا نيب ةرم لوأل رهظ دق (ءايبنألا ةعجر) ةعجرلا لصأ نأ عقاولاو

 ىيحي) ةيحيسملا ىلإ اهنم لقتنا مث (خونخأو سايلإ ةعجرب داقتعالا) ةاروتلا

 ةقلطملا ةيهلإلا ةردقلل لثمم ىبن دوجو ةركف نأ دقتعي نزو اهلف ناكو (ىنادمعملا

 .مالسإلا ىلإ ةيدوهيلا نم تلصو دق ضرألا هجو ىلع

 فالخأ - ةمئثلل ىدمحملا رونلا ةصاخبو ءروكذملا بهذملا نإف كلذ دعبو

 دق اهلك «ةعيشلا ةالغ اهب نمآ ىتلا ءايبنألل خسانتلا ةركفو ةعجرلا لصأو - دمحم

 ةيفسلفلا راكفألا ضعب اهلخادب توتحاو «ةيبرعو ةيمالسإ ةئيب ىف تمنو تأشن

 .ةينانويلا

 ةئيبلا ىف وأ ناريإ ىف ءاوس «ةددعتملا ةيعيشلا قرفلا كلذ دعب ترشتناو

 ىناريإو ىكرتو ىبرع طيحم ىف ىنسلا بهذملا رشتنا امك «ةيكرتلا وأ ةيبرعلا
 ابنج ىعيشلا بهذملاو (ندملا ناكسو نييعاطقإلا نيب) ىنسلا بهذملا جارو ؛كلذك

 ىتح عبإرلا < ىداليملا .رشع سماخلا ىتح رشاعلا نرقلا ذنم ناريإ ىف بنج ىلإ
 تاقبطلاو ىرقلا ناكس نيب ةصاخ ةفصب ىعيشلا بهذملا رشتنا) ىرجهلا عساتلا
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 .(ندملا ناكس نم ايندلا

 سانلا ةماع طخس داز دقل ؛نامثع ةفيلخلا مكح ثادحإ ىلإ ىرخأ ةرم دوعنو

 نم ءاتساو .م5867-166 / ه "5 / ه "5" نم ةدتمملا ةرتفلا ىف نامثع ىلع

 نم اونابك نإو مهنأل.(نيرجاهملا ىمادق) فارشألا ةقبط دارفأ ضعب هتافرصت

 «ةيموكحلا رومألاو بصانملا نغ اودعبأ دق اوناك مهنأ الإ ةيمأ ىنبل نيديؤملا

 .هل نيضهانملا ىلإ ريبزلاو ةحلط مضناو هنم اوبضغف

 عمج ةكم ىلإ مدقت (155 ةنس ليربأ) .ه "5 ماع نم لاوش رهش ىفو

 مهل ًاركسعم اوماقأو ةرمعلا ءادأب اللعتم رصم ةرصبلاو ةفوكلا لهأ نم حلسم

 ملظعم ناك .ةفوكلا ةعامج ةدايق رتشألا نب كلام ىلوتو «ةنيدملا كلت ةباوب راوجب

 ىف نولمأي اوناكو ؛عيشتلا حور مهنيب تجاو دقو ءايندلا تاقبطلا نم نيرئازلا ءالؤه

 اناك نإو امهدايح رسيبزلاو ةحلط نم لك نلعأو ءددرت هنكلو ءىلع ةدعاسم

 نأ نوشخي ةيمأ ىنبل نوضهانملا فارشألا ناك املك ءارس نيطخاسلا ناضرحي

 اوناك مهنكلو «ةنيدملا بوص (نيرئاسلا) نيطخاسلا نيضهانملل قيرطلا اوحسفي

 .رومألا ةمزأ ىلع ءاليتسإلا ةنيدملا ةباوب ىلإ مهروضح نم ةدافتسإلا نودوي

 نع تثدحت ىتلا رداصملا نأل ؛ةحضاو ريغ كلذل ةيلاتلا ثادحألا تاليصفتو

 ايداعم ناك رصع يف تبتك اهنأ ىأ ءىسابعلا رصعلا ىلإ عجرت ثادحألا كلت

 نانئمطإلا نكمي ال ببسلا اذهلو «ةفالخلا خيرات ىف مهرودو ةيمأ ىنبل امصاخمو
 .عجارملا كلتل

 ىف لخد دق ىلع نم ةدعاسمب نامثع نإف رداصملا كلت ىف درو امل اقبطو
 ةالولاو ماكحلا لزعب دعو امك مهاوكش بابسأ ةلازإب دعوو نيطخاسلا عم تاثحابم

 ةعامج نم ددع عاطتسا تقولا سفن ىف نكلو ؛ىحاونلاو تايالولا كلت ىف

 ةروهمم نامثع نم ةلاسر نع ةرابع تناك ةماه ةقيثو ىلع اولصحي نأ نييرصملا
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 لاقتعاب رصم مكاح نامثع اهيف رمأ .رصم ىلاو حرسلا ىبأ نبا ىلإ ةلسرم ةمتاخب

 دارفأ ءاتساف ءمهلجرأو مهيديأ عطقي نأو ءرصم ىلإ مهتدوع درجمب ةاصعلاو راوثلا

 لزنم اورصاحو ةنيدملا اولخدو اوعجرو «كولسلا اذه نم ةحلسملا ةعامجلا هذه

 .كلذ نع نامثع عنتماو «ةفالخلا نم هلزع اودارأو «نامثع

 ادعتسم نامثع ىقبي نأ نامضل مهراصح لوطي نأ ىف نولمأي راوثلا ناكو
 لزنمل عيباسأ ةرشع ماد راصح دعبو ؛عوجلا هب دتشا ام اذإ ةفالخلا نع ىلختلل

 وينوي )١7 ه © ماع ةجحلا ىذ نم رشع نماثلا ىف ةنيدملا ىف رشتنا «ةفيلخلا

 ةرصتنل تمدق اهنأو قشمدو ةرصبلا ةالو لبق نم تلسرأ ةحلسم تاوق نأ ( م75

 نسم ةفيلخلا لزنم راوثلا مجاهف ءازتاج ىناوتلاو ريخأتلا دعي ملف :هتدعاسمو نامثع

 .رمألا ةياهن ىف هولتقو هسارح اوقرفو ةرواجملا لزانملا فقسأ

 لتقم ىف مهكارتشاب نظ درجم وأ ةقالع ةيأ ىفن ىف ريبزلاو ةحلط دهتجا
 نم لك مهيلإ مضناو ىلع ةفالخ ةنيدملا اولخد نيذلا نويرصملا حرتقاو نامثع

 ىتح ليوط تقو ضمي ملو ءرمألا ةياهن ىف ةنيدملا لهأ مث نييرصبلاو نييفوكلا

 ناكو نينمؤملا مأ ةشئاع مهتديأو نايصعلا ملع اعفرو ةكم ىلإ ريبزلاو ةحلط بره

 نكلو ءاضيأ ىلع ةعيابم نع صاقو ىبأ نب دعس دئاقلا عنتماو .... ةياغ ىف ةديس

 ماشلا ىلاو نايفس ىسبأ نب ةيواعم ناك هعابتأو ىلع ىلع ارطخ سانلا رثكأ
 ملو ؛ءىلع ةعيابم نع عنتماو نييومالا فارشأ هلوح عمج دق ناك ىذلا (ةيروس)

 راعش ةيواعم عفرو «نامثع لتقم ىف كارتشالاب همهتاو هيلع راث لب كلذب فتكي

 ."نامثع مد ىف صاصقلا ذخأ"

 ةنس فيرخلا لصف رخاوأ ىفو «ةرصبلا ىلع ريبزلاو ةحلط رطيس ذئدنع

 ىلع مزهو ةرصبلا ”بوص ىلع شيج كرحت «م1675 ةنس ربمسيد ه نأ

 ىلع قلطأف ةشئاع ترسأو ؛«ةنيدملا كلت نم ةبيرق ةعقوم ىف هل نيضراعملا

 دا وى



 لتق امك «هتايحب تدوأ ةباصإ ةكرعملا ىف ةحلط بيصأو «ةمركم ةززعم اهحارس
 تدمتعا ىتلا ةروكذملا ةعامجلا راوبلاو رامدلا باصأ اذهبو «هرارف ءانثأ ريبزلا

 رهش ىفو .ةرصبلا (هنع هللا ىضر) ىلع لخدو نيرجاهملا ىمادق نم قيرف ىلع

 ْئطاش ئلع ةقرلا بونج نيفص ةقطنم ىف (م1617 وينوي) ه7 ماع نم رفص

 نب ورمع مهيلإ مضنا نيذلا «ةيواعم برعو ماشلا دونج عم ىلع دونج ىقتلا تارفلا

 .صاعلا

 نب كلام ةدايقب ىلع .شيج ةنميم تمجاه ةكرعملا مايأ نم ىناثلا مويلا ىفو

 نم ددع ناكو «ةميزهلا هب اولزنأو ةيواعم شيج ىلع ةدايقب شيجلا بلقو رتشألا

 تنقنأو ءاناعجشو ءادشأ برح لاجر اوناكو ءىلع شيج ىف نآرقلا ةظفحو ءارقلا

 نب ورمع رمأ دقف ؛ةمصاقلاو ةركنملا ةميزهلا نم ةيواعم صاعلا نب ورمع ةليح

 ىلع فقوأ «هللا باتك ميكحت ابلاط حامرلا ىلع نآرقلا عفرب دونجلا صاعلا

 مهضعب ناك) هينواعم طغض تحت ةيواعم عم تاثحابم ىف لوخدلا لبقو ؛ةكرعملا

 .(ارس ايلع نوفلاخي ىرعشألا ىسوم وبأو سيق نب ثعشألا لثم

 دييأت نم هنامرح ىف اببس ةملاسملا ىلإ هتعامج ةداقو هليمو ىلع ددرت ناكو

 هللا مكح نأ نودقتعي اوناكو " هللا الإ مكحال" هراعش نوقشنملا عفرو ءهل سانلا ةماع

 عم تاضوافم ىف لوخدلا نأ مهداقتعا ناكف «ةيواعم ىلع رصتتا ايلع نأل ردص دق
 ىف سانلا ةماع بغري ملو هللا مكحل ةفلاخم وه امنإ راصتنالا اذه دعب ةيواعم

 ؛ةينيد ريسافتب اذه مهيأر نوحضوي اوناكو «ةيمأ ىنب فارشأ ةقرف ةحلاصم

 مهل اركسعم اوماقأو ؛هركسعم اورداغف ىلع دونج نم افلأ رشع ىنثأ سأيلا باصأو

 اوراتخأو ءسورجاز لابج نم ةبيرقلا - قارعلا ىف - ناورهنلا نم ةبرقم ىتلع

 ةفقيرطلا هذهبو ءايداع ةلتاقم ناكو ءبهو نب هللا دبع وه مهيلع ةفيلخ مهل ادئاق

 ةربعم ةروث ؛لمشأو فنعأ ةروث تعلدناو ءىلع ىديؤم رسكعم ىف عدصت ثدح

 ا -١.



 لجأ نم لب «نييولعلا ةلئاعو ىلع لجأ نم ال عتجملا نم ايندلا تاقبطلا ةدارإ نع
 اذكهو ءىلع نع اولصفناو «نييومألا فارشأ ةقرف دض نيملسملا عيمج ةاواسم

 .جراوخلا مساب ةلقتسمو ةديدج ةقرف مالسإلا ىف ترهظ

 ةقرف ىلإ كل دعب تلوحت مث ءايسايس ابزح مهتروث ةيادب ىف جراوخلا تناك
 .دعباميف ةيخيراتلا مهتيمهأو مهميلاعت نع ثدحتنسو «ةيبهذم

 ءايفوأ اولظ ىذلا صاخشألا ىلع كاذنأ ةقالطإ ىف ارصاق ناك ةعيشلا مساو

 عابتأ رظن ةهجو ناكو .ةمامإلا ةثارو ةركفب نينمؤملاو هدعب نم هفالخأو ىلعل
 .تقولا رورمو ةصرفلا مانتغال ةليسو تاضوافملا حارتقا نأ ةيواعم

 ىلع ربجأ ايلع نكلو .م198 - ه 74+ ةنس ةيلخادلا برحلا تددجتو

 ىف مهركسعم ةدايإو (هوراشتسم دارأ اذكه) رمألا ةيادب ىف جراوخلل ىدصتلا

 نم ابراض جراوخلاو ةعيشلا نيب ملسلاو حلصلا حبصأ. نامزلا كلذ ذنمو «ناورهنلا

 ءانثأ ىجراخلا مجلم نبا نم فيس ةبرضب هسأر ىف حرجو ىلع بيصأ دقف لاحملا

 ١9 وأ ١7 ىف .كلذل ةجيتن نيموي دعب ىفوتو ةفوكلا دجسم نم ىلع جورخ

 ةيواعم ةفالخ تنلعأ خيراتلا اذه لبقو ؛م5151 ةينوي 754 - ه 4٠ ةنس ناضمر

 .سدقملا تيب ىف

 وحنب «نيريخألا نيماعلا لالخ «ةيلخادلا برحلا كلت ىف راصتنالا ةفك تلامو

 دق سانلا ناكو ؛ىلع لتقم دعب بورحلا كلت تفقوت دقو «ةيواعم بوص حضاو

 دقع «ةيوطلا ميلس ءاملاسم الجر ناكو ءايناث امامإ نسحلا ربكالا هنباب اوفرتعا
 اكالمأو امخض اغلبم كلذ لباقم ىف ذخأو ؛هقوقح نع هيف لزانت «ةيواعم عم احلص

 ؛ةنيدملا ىف ماقأو «(مهرد.نويلم ١ لداعت تناك اهنأ نيخرؤملا ضعب ركذي) ةعساو

 ؛ةفالخلا كلامم عيمجل ايمسر ةفيلخ نلعأو هيضراعم عيمج نع ةيواعم افعو

 ىتح 565١ /-ه ١" ىتح 4١ نم ةدتمملا ةرتفلا مكحو «نيملسملل ةفيلخ بصنو

 ها ىلا



 م

 ناك همكح ىف ىساسألا هدامتعا نأل ؛«ةلودلل ةمصاع قشمد ةيواعم راتخا

 دهعلا ىسفو «(ماشلا) ايروس ىلإ لبق نم ترجاه ىتلا ةيبرعلا لئابقلا ىلع امئاق
 (ما/٠6 ىتح 55١ - له 177 ىتح 4١ نم ةيومألا ةرسألا تمكح) ىومألا

 ماظنلا ديلاقتو ننس ىلع ةظفاحملا عم ىعاطقإ مكح ةلحرم ىلإ ةفالخلا تلدبت
 برعلا نم ءارحصلا ناكس نيب ادئاس ناك ىذلا) قيقرلا عمتجمو ىلبقلاو ىرئاشعلا

 ةينيدلا ةلودلل نيديؤملا اذه راثأ دقو .ةينيد ريغ ةلود نويومألا دجوأو (نييناريإلاو
 نيفلاخملل ًازكارم ةنيدملا تناك ؛مهريغ وأ راصنألا وأ نيرجاهملا نم ءاوس

 تناكو «نييومألل نيمئادلا نيضراعملا رطخأ جراوخلاو ةعيشلا ناكو نيضراعملاو

 .ةاواسملا مدعو سانلا ريهامجل ملظلاو طوغضلا ىلع ةمئاق ةيلخادلا نييومألا ةسايس

 نيبو لب .مهدحو ةمذلا لهأو نيملسملا نيب ادئاس ةقرفتلا بولسأ نكي ملو

 ةسايسلا هذهو لامعألا كلت تناكو .برعلا ريغ نم نيملسملاو برعلا نيملسملا

 ىلع امئاد دمتعت جراوخلا تاروث تناك «؛تاروثلاو تاضافتنالا عالدنأ ىف اببس

 قيقرلاو ندملا ناكس نم نييفرحلاو ءارقفلاو ودبلاو نيحالفلا ىأ ءسانلا تاعامج

 - لبق نم ليق امك - هنأ عمف ؛ةعيشلاب قلعتي اميف امأ «ةمذلا لهأ كلذكو نيملسملا

 نم اوناك مهنأ الإ - ىضارألا كالم رابك نم مهيعباتو مهتداق نم ءزج ناك

 ةلودلا كلت اوبصانو «نييومُلل ةمكاحلا ةئيهلا نم اوفعأو «نييومألل نيضراعملا

 نم ريثك ىف سانلا ةماع ىف مهريثأت مهل نوكي نأ ةعيشلا عاطتساو «ءادعلا

 .مهنانب عوط اوحبصأو مهيلع اورطيسو ؛تاقوألا

 مهيلإ مضنا دق هنأ الإ ءبرعلا نم ًاعيمج اوناك لئاوألا ةعيشلا نأ عمو

 «؛ناريإو قارعلا ىف ةصاخبو ىلاوملا نم ريثك ىومالا رصعلا ىف مهب ققحتلاو

 ةليلذلا مهتيعبتو برعلل ةبسنلاب ريقحلا مهعضو نم صلختلل مهدهج ىلاوملا لذبو
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 لوصولاب نورشبي ةعيشلا ناكو ؛برعلا ناك املثم ةلماك مهقوقح اولاني ىتحو مهل

 .فدهلا اذه ىلإ

 روهظ ىف اببس (م0٠18 - ه )57١ ةيواعم لوالا ىومألا ةفيلخلا توم ناك

 .مهل نيضراعملاو نييومُثلل نيفلاخملل لاعف طاشن

 ىلع نب نيسحلا ةلباقمل ةكم ىلإ مهنع نيلثمم ةفوكلا ناكس نم مسق لسرأ دقف

 ىناشلا مامإلا نسحلا هيخأ توم دعب مهل ًاثلاث امامإ هب اوفرتعا دق ةعيشلا ناكو -

 نب ديزي دض ةروثلا ةدايقو ةفوكلا ىلإ مودقلل هوعدف - م1515 < ه14154 ةنس

 .ةيواعم

 ليقع نب ملسم همع نبا لسرأو ءريغص عمج عم ىلع نب نيسحلا كرحتو

 ىفوتو ءاهب ةيعيشلا ةروثلا ران أفطأ ةفوكلا مكاح ءدايز نب هللا ديبع نكلو «هلبق نم

 هريس ءانثأ نزحملا ربخلا اذه نيسحلا عمس ”ةفوكلا ىلإ هلوصو لبق ليقع نب ملسم
 نم ليلق ددع عم ريسلا لصاوو «قافرلا ضعب هنع ىلخت دقو «عجري مل هنكلو

 نم ةبرقم ىلع "”ءالبرك ىعدي لحاق عقوم ىف هركسعم برضو ءءايفوألا قافرلا

 رشع ةينامث ءالؤه نيب نم ناك طقف ادرف نيعبس هعم ىقب رمالا ةياهن ىفو «هفوكلا

 .مهلافطاو مهؤاسن كلذك ركسعملا نم ناكو :””هتمومع ءانبأ نم

 ةعبرأ نم فلؤملا ىومألا شيجلا دئاق صاقولا ىبأ نب دعس نب رمع لبقأو

 نم رمع بلطو «ىلع نب نيسحلا ركسعم رصاحو ؛ءالبرك ىلإ لتئاقم فالأ

 .ىبوقعيلاو ىربطلا - ةيخيراتلا رداصملا ىف درو ام عم لوقلا اذه ىف ىفاننب )١(

 شيج نكلو «برعلا طش نم اهيلإ لصت هايم اهب اضرأ تناك لب «ةلحاق اضرأ ءالبرك نكت مل (1)

 هلافطأو هلاو نيسحلا هجو ىف هايملا ىراجم دصوأ دق ناك دايز نب هللا ديبع ةدايقب ديزي

 .هشيجو

 .هتوخإ ءانبأو هؤانبأ مهنم ناك لب ؛هتمومع ءانبأ نم اعيمج اونوكي مل (*)

 هسا وعد



 باصأو ءدر نود هكرت نيسحلا نكلو ءديزي ىلإ هرمأ كرتو مالستسالا نيسحلا

 عساتلا بورغ ءانثأ هنإف ىربطلا لوقي امكو مهماليإ دتشاو نيسحلا ركسعم أمظلا

 هتيصو نيسحلا نلعأو ؛م٠18 ةنس ربوتأ نم عساتلا ه ١ ةنس مرحملا رهش نم

 مرحم نم رشاعلا حابص ىفو «ةالصلل اميقم هلك ليللا ىقبو ءهرماوأ رخأ ردصأو

 لاتقل نيبراحملا نم هعم نمو نيسحلا عرسأ «ةعامج رجفلا ةالص ءادأ دعبو

 همجاهي مل ةكرعملا ةيادب ىفو «لافطالاو ءاسنلا ىقآم نم رمهنت عومدلاو ءادعألا

 رهتشيو ءاعنشلا ةفصولا هذهب فصوي نأ دري مل مهنم ايأ نأل «ةفيلخلا لاجر نم ىأ

 همجاه نيسحلا وحن امهس دعس نب رمع قلطأ نأ دعب نكلو «ىبنلا ديفح لتاق هنأب

 صخش نوكي الو ءاعيمج مهنيب هلتق ةيلوئسم قرفتت ىتح دحاو لجر موجه عيمجلا

 نأ دعب ةففاكتملا ريغ ةكرعملا هذه دعب اليتق نيسحلا طقسو «هلتقب اروهشم هنيعب

 هعم اوناك نم لتقو ءفيس ةنعط نيثالثو عبرأو مهس ةيمر نيثالثو ثالثب بيصأ

 رمأي مل هنأ نلعأو ديزي رهاظتف ءقشمد ىف ديزي ىلإ تلسرأو مهسوؤر تعطقو

 ءابرقأو لافطألاو ءاسنلا حارس قلطأو .؛ثدح امل هرثأتو هفسأ ىدبأو نيسحلا لتقب

 .ةنيدملا ىلإ ةدوعلاب مهل حمسو نيسحلا

 ةعيسشلا لفتحاو ءاقيمع اريثأت نيرصاعملا ىف ةملؤملا ةعقاولا هذه ترثأ دقو

 ادحاو نيسحلا دقرم وأ ءالبرك تراصو «ثلاثلا مامإلل نيبأت لفح هولعجو مويلا اذهب

 .ةعيشلل ةكرابملاو ةسدقملا نكامألاو ىربكلا تارازملا نم

 هللا دبع راث (م0١18 - ه )5١ نييومألا دض ةنيدملا لهأ راث مايألا كلت ىف

 ةفيلخ هسفن بصنو ةكم ىف (ةباحصلا نم ناكو روهشملا ريبزلا نبا) ريبزلا نب

 « بفهالا" ماع ىف الإ ةروثلا كلت هتنت مل ءقارعلا ىف ذ هدنج راث امك :نيملسملل

 نع اهب قوثولاو اهيلع دامتعالا نكمي عجارم رثكأ نأ نزو اهلف وي دقتعيو ( م1

 ةباحص ذيمالت ذيمالت نم وهو فنخم ىبأ تافلؤم ىه ةعيشلا خيرات نم ةرتفلا كلت

 مه ١-



 مالا/ل4 - ه ٠١4 ماع ىفوتو ثيداحألا ىعماجو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .ىربطلا خيرات ىف تظفحو تلقن اهنم اريبك امسق نكلو "”ةدوجوم ريغ هتافلؤمو

 نم ةئام ةفوكلا ىف عمجت ىتح نيسحلا داهشتسا ىلع ليوط تقو ضمي ملو

 ءههرمع نم نيتسلا نع لقي مهنم دحاو ىأ نكي ملو «ةيرس ةيعمج اونوكو ةعيشلا

 ناك ؛ةباحصلا ىمادق نم ادحاو ناكو درص نب ناميلس مهخيشو مهسيئر ناك

 رهش ىف - هجوتف «ةقئاف ةعرسب ةيعمجلا هذه مجن العو «نيسحلل رأثلا مهراعش
 ىسلإ نيرئاثلا نم فالآ ةعبرأ - فيرخلا فصتنم م1487 - ه 56 ماع ربمفون

 مهنكلو 'ةدرولا نيع' اهنأ ودبي) هنيشر ىلإ اولصوو تارفلا رهن اوربعو ءالبرك

 (م586رياني - ه 55 ةنس ءاتش لوأ مهيبأ ةركب نع اوديبأو ءاركن ةميزه اومزه

 الزنم كلتمي ناكو ىفقثلا ديبع نب راتخملاو ءدرص نب ناميلس رآثلل اودصت نممو

 - ةفوكلا ىلإ نيسحلا مامإلا كرحتب ملع نيح ءاهنم ةبرقم ىلع اضرأو «ةفوكلاب

 نولمعي نيذلا ىرقلا لهأ انه اهب دصقيو) ىلاوملا عمج - هرمع نم نيتسلا ىف ناك

 دعب ةفوكلا ىلإ عجر مث ءالبرك ةبكن دعب لقتعاو «هلابقتسال بهذو (ىضارألا ىف

 ثلاثلا نبإلا بودنمو لثمم هنإ لاقو ءىغيشلا بهذملل جوري ذخأو ءهحارس قالطإ
 ىفوتو م5917 ه 15 ةسن ىف ةيفنحلا نب دمحم دلو .ةيفنحلا نب دمحم ىأ «ىلعل

 نم لب «ىبنلا تنب ةمطاف نم سيل نكلو ىلع نبا وهو م/١٠٠6 - ه 8١ ةنس

 نأ ىوريو «ةيفنحلا نبا مسا هيلع اوقلطأ اذل "ةفينح ىعدت ةيبرع ةليبق نم ةيراج

 لتقم : لثم تعبطو هتافلؤم ضعب ىلع رثع دق هنأ 44٠ ص هقيلعت ىف زرواشك ميرك ركذي )١(
 نع القن "راتخملا لاوحأ ىف" ىفقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا رابخأ وأ رأثلا ذخأ باتكو نيسحلا
 .5817 ص نيملسملا دنع خيراتلا ملع باتكو ١١١-١١١ ص ”ج ىلكارزلل مالعألا باتك

 ىذلا باذكلا ةمليسم ىلع نيملسملا راصتنا دعب ىلع مئانغ نم تحضأ دق ةيراجلا هذه تناك (1)

 .ةفينح ةليبق دييأتب ىظحي ناك

 هى



 ناك امك ةبيطلا تافصلاو ايازملا نم ديدعلاب معني ناك نيسحلل قيقشلا ريغ خألا اذه

 راتخملا مهسأر ىلعو ةعينشلا نم عمج ماق نيسحلا لتقم دعبو «ةعيشلل ءافولا ميظع

 نم ىلع ءانبأ نم كانه نكي مل هنأل «مهل مامإ ةيفنحلا نب دمحمب مهفارتعا اونلعأو
 ةعيشلا ةيبلاغ نكلو .(اراغص نولاازي ال نيسحلا دالوأ ناك) كاذنآ كلذل لهأ وه

 نآل «مهل مامإ هب اوفرتعي مل لاصخ نم هب معني امو ةيفنحلا نب دمحمل مهرابكإ مغر
 .ةيناسيكلاب فرعت دعب اميف ةصاخ ةقرف هل نوديؤملا نوكف «ىبنلا تنب نكت مل همأ

 ةعيشلا راث م1865 - ه5 ةنس نم فيرخلا لوأ قفاوملا ربوتكأ رهش ىفو

 دض اوناكو - ريبزلا نب هللادبع دونج كاذنأ مهيلع رطيسي ناك ىتلا «ةفوكلا ىف

 ذخأو «ةروثلا كلتل ةيلمعلا ةدايقلا راتخملا ىلوتو «ةنيدملا ىلع اولوتساو - ةفيلخلا

 نومضمب هيلإ ىحوأ دق مالسلا هيلع ليربج نأ لوقي ناكو ؛هءارأ دجسملا ىف نلعي

 نب ميهاريإ ىلإ ةروثلا كلتل ةيركسعلا ةدايقلا رمأب راتخملا دهعو ؛«"لاوقألا كلت

 ةنيزخب دجو ام مسقو «نينمؤملا ريمأ بلاط ىبأ نب ىلعل ريهشلا دئاقلا رتشألا كلام

 حوارتي امب مهنم دحاو لك بيصن غلب) نيرئاثلا عيمج ىلع اهيلع ىلوتسا ىتلا ةفوكلا

 .(مهرد 6٠6٠ ىلإ ٠٠١ نم

 :ةيمأ ىنبل نيديؤملاو نيسحلا لتقم ىف اوكراش نمم اريثك راتخملا مدعأو

 شيج ىلع رصتناو «قارعلل ايلعلا ةقطنملا ىف ارزؤم ارصن ميهاربإ زرحأو

 راتخملا عابتأ نكلو (م185 سطسغأ « ها17 ماع نم مرحملا ىف) نييومألا

 ىف نييناريإ اوناك نيذلا ىلاوملا ىناثلاو برعلا فارشأ امهدحأ «نيقيرف اومسقنا
 اوعفر دق اوناكو ؛عمتجملا ىف ايندلا ةحيرشلا ريخألا مسقلا دارفأ ناكو ءرمألا عقاو

 «قيرفلا اذه بناج ىلإ راتخملا زاحناو «نيملسملا عيمج نيب ةماتلا ةاواسملا راعش

 نكي ملو ماهلإلا وأ ةوبنلا عدي ملو اصلخم ايعيش ناك ىفقثلا راتخملا نأ زرواشك ميرك ركذي )١(
 .مهتلا هذه هب هوقصلأ نيذلا مه نييومألا نأو ةيناسيكلا عابتأ نم

 ١ 2-2ك-



 مزه .هوناخ نأ اوثبل ام مث ءمهروهظ هل اورادأو فارشألا قيرف هنع فرصنا اذل

 ةسفيلخلل ىداعملا ريبزلا نب هللا دبع شيج نم ةرصبلا نم ةبرقم ىلع ةعيشلا شيج

 ةنيدم ةعلق ىف هراصنأو راتخملا نصحتف «ةفوكلا ةنيدم كلذ دعب شيجلا اذه لخدو

 رمألا ةياهن ىف ةعلقلا نم اوجرخ مث رهشأ ةعبرأ لاوط اهب ءانعلا اولمحتو ةفوكلا

 .م147 ليربأ - ه 54 ماع ةكرعملا ىف راتخملا لتقو

 ىلإ بهذي ملف «راتخملا ةروث هنع رفست ام بقرتي ةيفنحلا نب دمحم لظو

 دعي ناك ةيفنحلا نبا نأ عمو .مهنع لصفني مل هنكلو راوثلا ىلإ مضني ملو قارعلا

 هرمع ةياهن ىتح لاعف رود ىأ هل نكي مل هنأ الإ «:ةصاخلا ةعيشلا قرف ىدحإل امامإ
 لبق نم ةدراطملا وأ ءاذيإلل ضرعتي مل اذلو .م١70 وأ 7٠١ قفاوملا ه 4١ ةنس

 دشأ تناكو «جراوخلا اهب ماق ىرخأ ةروث «ةعيشلا ةروث ءانثأ تعلدناو .نييومألا

 نييفرحلاو نيحالفلا «ءارقفلا ودبلا نع الضف اهفوفص نيب تمض دقف ءاففنعو ةوارض

 ماوقأ نم نيرافلا ديبعلا كلذكو ءاوملسأ ىذلا نييناريإلا ىأ ءىلاوملاو برعلا نم

 جراوخلا ةديقع نع ثدحتن «ةروثلا وأ ةضافتنالا هذه نع ثدحتن نأ لبقو ءىتش

 .ةماع ةروصب (ىداليملا عباسلا) ىرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ ىف مهئارأو

 عيمج نيب ةاواسملاب فارتعالا ءجراوخلا ميلاعت هيلع تماق ىذلا ساسألا ناك

 ةرطيسلا اهيف مهل - نوملسملا اهحتف ىتلا دالبلا نأ نودقتعي اوناكف «نيملسملا

 سوؤؤرلا ةبيرض وأ جارخلاو ةيزجلا نوعفدي نيذلا ةمذلا لهأ ىلع ناطلسلاو

 ملو «يمالسإلا عمتجملا لخاد عيمجلا نيب ةمات ةاواسملا نوكت نأ بجيو «(ةيزجلا)

 نم نيملسملا عيمج نيب قوقحلا ىف ةعباتلا ةاواسملا قيقحت جراوخلا فده نكي

 وهو ىمسأ فده قيقحت ىلإ نوحمطي اوناك لب ؛(ىلاوملا) برعلا ريغ وأ برعلا

 جراوخلا ةديقع امات انيابت تنيابت دقو ءايعمج نيملسملا نيب ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت

 .ددصلا اذه ىف ةغيشلا لهأو ةنسلا لهأ ةديقع نع ةمامإلاو ةفالخلاب قلعتي اميف
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 ىسايسلاو ىحورلا دشرملاو دئاقلا وهو - ةفيلخلا - مامإلا نأ جراوخلا دقتعاف

 هيف كراشي ىذلا «باختنالا قيرط نع هرايتخا نوكي نأ بجي - ةيمالسإلا ةلودلل

 -مامإلا نوكي نأ بجي الو ءسنجلاو قرعلا نع رظنلا فرصب نيملسملا عيمج

 لكل احاتم نوكي نأ بجي لب ءشيرق ةليبق نم طقف ةنسلا لهأ دقتعا امك -ةفيلخلا

 ىلع جراوخلا فضي ملو ءايشبح ًادبع ناك ولو كلذل ةمزاللا تافصلا كلتمي صخش
 ةهجو نم ةفيلخلا وأ مامإلاف «ةيداع ريغ ةزيم وأ ةيسدق ةفص ةيأ ةفيلخلا وأ مامإلا

 ةعامج لبق نم راتخم بئان لب ءاناطلس سيلو ءاينيد املعم سيل جراوخلا رظن

 :ةيمالسإلا ةعامجلا هبختنت ؛نيملسملا حلاصم نع عفادمو ءىركسع دئاقو «نيملسملا
 ىلع ظافحلا ىهو اهب فلكملا ةنامألا ناخو هملاظمل نانعلا قلطأو ملظو ءاسأ اذإف

 ةعامجلا نإف ةماعلا ةحلصملا نم ةفك ىلعأ ةصاخلا هتحلصم ربتعاو ةمألا حلاصم

 .هباقعو هتمكاحمو هلزع عيطتست

 هنأب جراوخلا نمأ امك ءطقف ةدحاو ةلئاع ىف ةفالخلا رصحنت نأ نكمي الو

 ةعامجلا نيبو اهنيب لاصتالا ناك اذإ اهتفيلخو اهمامإ اهل نوكي نأ ةعامج لك قح
 ىف ءافلخلا وأ ةمئألا نم ددع دجوي نأ نكمملا نمف اذه ىلعو ؛نكمم ريغ ىرخألا
 مساب نومسي اوناك جراوخلا ءامعز نإف ببسلا اذهلو «ةفلتخم نكامأ ىف دحاو تقو

 .ايشرق مهنم دحاو ىأ نكي ملو «نينمؤملا ريمأو ةفيلخلاو مامإلا

 ىلع ةقتافلا ةفيلخلا ةطلسب نوفرتعيو نودقتعي اوناك جراوخلا نأ عقاولاو
 ماصأ لوئسم هنأو ةطلسلا كلتل ذفنم ىوس طقف سيل ةفيلخلا نكلو «نينمؤملا عيمج

 .ةعامجلا

 ؛نييعرشلا ءافلخلا نم رمعو ركب ابأ ىأ نيلوألا نيتفيلخلا نأ جراوخلا دقتعاو

 نأ ىلإ ايعرش ةفيلخ ايلع نودعي اوناك مهنإف «مهيأرل اقفوو «نامثع ةفالخ اولبقي ملو
 جراوخلا فرتعي ملو ؛(ميكحتلاب ىضر ىأ) تاثحابمو تاضوافم ىف ةيواعم عم لخد
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 .نييولعلل ةيثارولا ةفالخلا اولبقي مل امك نييسابعلاو نييومألا ءافلخلاب

 «نيملسملا نم ىضارألا كالم راهكل ءادلأ ءادعأ جراوخلا ناك امك

 ةيعامتجالا ةلادعلا مدع أدبمل نيضراعم اوناك ةصاخلا ةيكلملا دوجو نوضراعيو

 قتتعي نيح دبعلا نأ نودقتعي اوناكو «ةيمالسإلا ةعامجلا لخاد (ىعامتجالا ملظلا)

 اذه ىلعو ءادبع ملسملا نوكي نأ نكمي الف ءروفلا ىلع ارح حبصي نأ بجي مالسإلا
 عساتلا ىتح عباسلا) ىرجهلا ثلاثلا ىتح لوألا نرقلا نم جراوخلا ةكرح تناك دقف

 ءروذجلا ةقيمع ةيسايس ءارأ نع اربعم «سانلا ةماع ىلع دمتعي ًارايت (ىداليملا

 مهتيرظن ريسفتل لوألا ماقملا ىف نيدلا نم نوديفتسي اوناكو «كاذنآ مهراكفأ كلذكو

 .ةيسايسلا

 ىأ «ةنسلا لهأ نع ةينيدلا لئاسملا ىف نيفلتخم عقاولا ىف جراوخلا نكي ملو

 مل ىتلا لحارملا كلت ءىلوألا هلحارم ىف مالسإلا اهيلع ناك ىتلا ىلوألا ةروصلاب

 مهنيب نكي ملف ؛مهنيب تجارو نيملسملا فوفص ىلإ اهليبس تدجو دق عدبلا نكت
 ةروسلا دوجو اوركنأ امك ؛نآرقلا قلخ مدع ةيرظن جراوخلا لبقي ملف ؛نيب توافت
 لبق سايقلاو عامجإلا اوركنأو ءفسوي ةروس ىهو نآرقلا روس نم ةرشع ةيناثلا

 ىوس ناكم ىأ ةرايز اوزيجي ملو (سايقلا اوفنو عامجإلا جراوخلا قرف ضعب

 سيدفقتو ةدابع مهنيب ترهظ كلذ لباقم ىف نكلو «ءايلوألا سيدقت اومرحو «جحلا

 :جاروخلا ةكرح ليبس ىف مهحاورأب اوحض نيذلا ءادهشلا ؛جراوخلا نم ءادهشلا

 سوفقطلا رئاسو موصلا ءادأو تاولصلا ىلع ةظفاحملا ةدشب جراوخلا زاتما امك

 نيح ملسملا نإ نولوقي جراوخلا ناكو «ةقئاف ةيمهأ ةيقالخألا لئاسملا اولوأو ةينيدلا
 نإو ؛ءكلذك رفاك ناميإ ةقيقح ىف كشي ىذلا صخشلاو ءارفاك دعي ةريبكلا بكتري

 ةعامج نع صخشلا جرخت نأ نكمملا نم ةيوس ريغ وأ ةميقتسم ريغ ةدحاو ةوطخ

 دعب مالسإلا ةريظح ىلإ دوعي نأ نكمملا نم هنكلو (جراوخلا رظن ىف) نيملسملا
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 .نيملسملا ةعامج عفن ليبس ىف داجلا لمعلاو ةبوتلا

 ةمئألا نأ ىأ : ىسايس فده ىلإ لوصولا ةينيدلا تاميلعتلا هذهب دصقي ناكو

 ىتأيو - هللا باتكل مهروهظ اورادأو هللا رمأ اوصع نيذلا نييعرشلا ريغ ءافلخلاو

 نينمؤم اونوكي ملف اذه ىلعو ءرئابكلل نيبكترم اوناك - نويومألا ءالؤه ةمدقم ىف
 ءمهداهج بجي لب طقف رمأ مهل عاطي نأ نكمي الو «نيدترم ةرفك اوناكو نيدلاب

 .دترمك هلتق بجي جراوخلا دي ىف مهنم طقسي نم لكو

 العف جراوخلا هيلع مدقأ ىذلا (جراوخلا ١ ادع نيملسملا عيمج) نيدترملا لتقو

 مادعإ وأ ضارعتسالا) مهدنع ايرابجأو ًاينيد ًالصأ كلذ دعب ربتعا دق رمألا ةيادب ىف

 .(نيدترملا

 اهظفحو ىربطلا اهلقن هتاباتك نأ ىلإ ةراشإلا تقبس ىذلا - فنخم وبأ لوقي

 ءانثأ جراوخلا فوفص نيب ترهظ دق تناك ةيعرف قرف عبرأ نإ - عايضلا نم

 .(م147 قفاوملا ه 54) ديزي توم

 2« ةقرازألا : ىلاتلا وحنلا ىلع قرفلا هذه ىدشرمو ةداق ءامسأ تناكو

 . ةيضابإلا مث ةيسهيبلاو «ةيرفصلاو

 دعيو «:ةموصخو ةوادع دشأو افرطتو اولغ جراوخلا قرف رثكأ ةقرازألا تناك

 تاياورلا ىدحإ ىف درو امل اقبطو «ةيعرفلا ةقرفلا هذه سسؤم قرزألا نبا عفان

 لتقلا أدبم ىنبت دقو "”قتع أ مث ادبع حبصأو هدلاو برعلا رسأ ىنانوي دادح نبا وهف

 لصألا اذه نأ دقتعي ناكو .ةددشتملا تاجاتنتسالا ساسأ ىلع ضارعتسالا وأ ماعلا

 ىلع كلذك قبطني نأ بجيو لب ؛مهدحو جراوخلا ءادعأ ىلع طقف بصني ال

 كلذ ركذ ءركب وأ ميمت ةليبق نمو برعلا نم هنأ ىرخأ ةياور ىفو 55” ص ىرذالبلا )١(

 ,6ه51ص .همج فنخم ىبأ نع القن ىربطلا
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 جراوخلا تاروث ءانثأ ىأ ؛مهئادعأ دض داهجلا ءانثأ مهلزانم ىف نيفلختملا جاروخلا

 : ةيتآلا تاميلعتلا هعابتأ ىلع قرزألا نبا قبط ببسلا اذهلو

 .مهنم نيفلختملا عم لاصتالا عطق ١-

 .نيدترملا نم ةروثلا ركسعم ىلإ اومضني مل نيذلا صاخشألا عيمج رابتعا ١-

 ىأ ةبرتلا تحت راوشلا ركسعم ىلإ نومضني نيذلا صاخشألا عيمج عضو -“

 لّققلا ةيلمع نإ : لوقي ناكو ءاضيأ لافطألاو ءاسنلا لتق قرزألا نبا زاجأ
 لوألا نرقلا ىف جراوخلا ناكو .مهدحو لاجرلا ىلع ةرصاق تسيل برحلا ءانثأ

 «نودترم نيملاظلا نأ اونلعأو «نيملاظلاو ملظلا دض نولمعي ءادلأ نيلتاقم ىرجهلا

 هيلإ وفدهي ام قيقحت ليبس ىف مهحاورأب نوحضي اناعجش جراوخلا ناك امك

 نأب نونمؤي اوناكو «نامثألا ىلغأب مهتايحب نوحضي مهنأب نونمؤيو «هيف نوعمطيو

 .مهئامدل ئازج ريخ نوكتس اهميعنو ةنجلا

 كلتىف ءاسسنلا ةكراشم حلسملا جراوخلا حافكل ةزيمملا صئاصخلا ىدحإو

 ةعاجشلا ىقرزألا ةارما ميكح مأ ةصاخ ةفصب لاجملا اذهىف ترهتشاو «ةكرحلا

 ةيقحأب لاتقلا ءانثأ حيصت تناك دقف انسح تلبأ ىتلا (ها/4 ىتح 7١ نم)

 صخش انه سيلأ ؛نهدلاب هحسمو ؛ءسأرلا لسغ تمئس دقل' : لوقتو داهشتسالا

 ."؟قاشلا لمعلا اذه نم ىنيجني

 مهبقعتيو ؛ةمحر الب جراوخلا دراطي ىومالا مكاحلا دايز نب هللا ديبع ناكو

 فشكت نأب مهنأش ليلقتو مهتكوش نم دحلل ارمأ ردصأف ءاذيإلا مهيذؤيو «ةداوه الب

 .لاتقلا ةحاس ىف ةيراع ىقبتو مهئاسن سوؤر

 ةفصب ةقرازألاو ةماعب بصعتملا جراوخلا فقوم نأ ركذلاب ريدج وه اممو
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 هاجت ةديدشلا ةارادملا بولسأل ابكاوم ناك جراوخلا ريغ نيملسملا عيمج دض ةصاخ

 .تقولا سفن ىف ىراصنلاو دوهيلا

 ىسوم ىأ مهءايبنأ اونوخي مل ىراصنلاو دوهيلا نإ نولوقي ةقرازألا ناكف

 اوناك جراوخلا ضعب نإ ىتح «مهيلع قبطني ال نيدترملا لصأف نإف اذلو ,«”ىسيعو

 نيملسملا عم قوقحلا ىف نيواستم ىراصنلاو دوهيلا رابتعا بجي هنأ نودقتعي

 هلوقب كلذ نوددحيو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبنب اوفرتعي نأ طرشب (جراوخلا)

 ."انل ًايبن سيلو برعلل يبن ناك ادمحم نإ"

 كلت مسا قتشا دقو ءالادتعا ةيعرفلا جراوخلا قرف رثكأ ةيضابإلا تناكو

 لوألا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شيعي ناك ءضابإ نب هللا ديبع مسا نم ةقرفلا

 طرفملا ةقرازألا بصعت ىلع ةيضابإلا راث دقو (ىداليملا عباسلا) ىرجهلا

 هب ىدان ىذلا جراوخلا ريغ نم نيملسملا عيمجل ىرابجإلا لتقلا لصأب صاخلاو

 الإ ةيعرش ريغ وأ ةينوناق ريغ ةفالخلا نوربتعي اوناك ةيضابإلا نأ عمو .ةقرازألا
 دقع نكمي - مهئادعأ ةقرازألا فالخب - ةيومألا ةفالخلا نوربتعي اوناك مهنأ

 .اهعم ةحلاصملا

 اهب ماق ىتلا ةروثلل ةبكاوم قارعلا ىف جراوخلا ةقرازألل ةروث ربكأ تناكو
 ةعيشلا ةروثل ةبكاومو ناورم نب كلملا دبع ىومألا ةفيلخلا دض ريبزلا نب هللادبع

 584 قفاوملا ه 78 ىتح ) ًاماع رشع ةثالث ةروثلا كلت ترمتسا دقو ءاضيأ

 .(م1517 ىتح

 ىفتقنسو - ام دح ىلإ ةنيابتمو ةضقانتم رداصملا ىف تركذ ىذلا ع خيراوتلاو

 ."”نواهلف وي اهركذ ىتلا خيراوتلا انه

 17/7211 ط هاب كهنت, 1016 26118105 ج01115ءطعات 082052 (مهتكأ ء2) 48-28م(5)
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 ماع نم) ةفوكلاو ةرصبلا ىف تاضافتنا ةدعب ةروثلا هذه لبق جراوخلا ماق دقل

 ىفو .(م51-5098/ا/ قفاوملا ه 54) ةفوكلا ىفو (م551-١15175 قاوملا ه ١

 دبع ةرطيس تحت قارعلا نم ىلفسلا مسقلاو ةرصبلا تناك م1854 - ه 15 ماع

 ديبع ىبأ نب راتخملا ةدايقب نورئاثلا ةعيشلا ةفوكلا ىلع رطيس امنيب ءريبزلا نب هللا

 نبا ماقأو «ةريزجلاو قارعلا نم ىلوألا مسقلا ىف نييومألا شيج رقتساو ىفقتلا
 تناكو هعابتأ نم ةئامثالث ٠٠" هعمو (ناتسزوخ) زاوهألا ىف هل اركسعم قرزألا

 نوراك رهنو هلجد رهن ئطاوشو هرصبلا ئطاوشو هرصبلا ىقرش تاعقنتسملا

 م 584 قفاوملا ه5 ةنس جراوخلا عاطتساو ؛جراوخلا ةروث عالدنا زكارم

 نب ةدجن باختنا مت ةريخالا ةقطنملا كلت ىفو .اضيأ نيرحبلاو ةماميلا ىف رارقتسالا

 حارس قلطأ نأ ةدجن لامعأ نيب نم ناكو ءجراوخلا فرط نم ةفيلخ ىفنحلا رماع

 لظو .هماميلاب هيضارأ ىف هيواعم مهنكسأ نيذلا قيقرلا نم درف فالأ ةعبرأ ٠
 .م145 قفاوملا ه4 ماع ىتح ةيحانلا هذه ىف نيميقم جراوخلا

 ترج ىتلا ةيومدلا كراعملا ىدحإ نايإ ءءانثألا كلت ىف قرزألا نب عفان لتقو

 ةليجد رهن برعلا هيمسي ىذلا) نوراك رهن ئطاش ىلع بالود نم ةبرقم ىلع
 هيلإ مضناف «هل افلخ مهيلع ةفيلخ زوحام نب هللا ديبع ةقرازألا راتخاو .( ه5

 نم ىضارألا كالم ىأ نيملاظلا دض اوراث دق نيحالف اوناكو «نييناريإلا نم ريثك

 .شابوألا ةعامج مهنومسي وأ مهيلع نوقلطي ةقارزألا ناكو ءبزحلا

 رهن ىقرش ىربلس ىمست ةقطنم ىف ريبزلا نبا دنج نم ةقرازألا مزهو
 زوحام نب هللا ديبع ناكو (م185 قفاوؤملا ه 717 ةنس عيبر طساوأ ىف) نوراك

 .ةكرعملا هذه ىلتق دادع ىف

 نأ دعبو «ءسورجاز لابج ىلإ اورقهقتو زاوهألا ةنيدم نع ةقرازألا ىلخت

 ىرخأ ةرم اورقهقت سراف ىف روباس ةكرعم ىف ىرخأ ةرم ةميزهلا ةرارم اوقاذ
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 .مهل امئاد ارقم تلظو ةمات ةرطيس اهيلع اورطيس ثيح نامرك ىلإ

 اوضوعو مهرسك اوربجو مهفوفص ىرتعا ىذلا صقنلا ةقرازألا لمكتسا

 ثيح « ةرصبلا بوص زاوهألاو سراف قيرط نع ىرخأ ةرم اوكرحتو :مهرئاسخ

 هرودب ايداعم ناك ىذلا ريبزلا نب هللا دبع قيقش ريبزلا نب بعصم مهعم كبتشا

 مهقيرط ىف سورجاز لابج اوربع كانه نمو «نئادملا ىلإ ةقرازألا دتراف .ةفيلخلل

 ءرهشأ ةدعل ناهفصأ اورصاحو ءىرلا ةنيدم ىلع اورطيسو ءىرخأ ةرم ناريإ ىلإ
 م5845 قفاوملا ه 7١ ةنس ويام رهش ىفو ءاهيلع ةرطيسلا اوعيطتسي مل مهنكلو

 ةفيلخ روهشملا رعاشلا ىنزاملا ةءاجفلا نب ىرطق ةقارزألا راتخا عيبرلا طساوأ

 نم ةرتف دعبو «نامرك ىلإ ةقرازألا نيلئاقملا داق ءاعاجش ًالجر ناكو مهيلع

 ديدج نم نوراك رهن اوربع ؛مهرسك اوربجو مهتوق ةقرازألا اهيف ددج ؛ةحارتسإلا

 نكلو ءةرصبلا ةهجاوم ىف برعلا طشل ىقرشلا ئطاشلا ىلع مهل اركسعم اوماقأو

 هتميزه رشإ بعصم لتقم ربخ هعامس درجمب ءريبزلا نب بعصم داق باهملا

 الثمم ةقارزألا لتاقي ذخأو نييومثلل زاحنا م١153 قفاوملا ه 77١ فيرخ

 اهلعجو ؛شيجلا ةدايق بصنم نم هافعأ كلملا دبع ىومألا ةفيلخلا نكلو .نييومُلل
 دبع هيخأ نبا مث ةيادبلاىف دلاخ اهالوتيف «بوانتلاب اهنايلوتي نييومألا نم نينثا ىف

 دبعب ةحداف ةميزه اولزنأ مهنأ الإ ءنامرك ىلإ ىرخأ ةرم ةقرازألا دتراف ءزيزعلا

 رشآو ؛هشيج نم اريبك اءزج اهرثإ ىلع دقف ؛.(سراف نم) درجب اراد ىف زيزعلا
 اقيبطت اهولتق ثيح) ةقرازألا دي ىف ةريسأ ءانسحلا هتجوز تعقوف ءاعيرس رارفلا

 .(هب نونمؤي يذلا (مهأدبمك) مهلصأل

 ىلإ اولصو ىتح (ناتسزوخ) زاوهألا اولتحاو نيرافلا ةقرازألا اودراطو

 رصتنلا اهلالخ الدابت نيفرطلا نيب ةيبرحلا تايلمعلا ترمتساو برعلا طش ئطاش
 ه5 :رخاوأ ىف نسوي نب جاجحلا كلملا دبع ةفيلخلا نيع ىتح «ةميزهلاو
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 .ةفالخلا نم ىقرشلا ءزجلا ىلع امكاح م14 قفاوملا

 ةمحرلا فرعت ال ادينع بلقلا ىساق ناكو .اريدقو اكنحم ادئاق جاجحلا ناكو

 ىنثأ دقو «نييومألا فارشاو ةلودلا ةسايس ذيفنت ىف اديدشو امزاح «هبلق ىلإ اليبس

 نأ اوربتعاو .سنامالو ركب.كو نوزواهلف لاثمأ نويبوروألا نوخرؤملا هيلع

 نسم ةمعنو ةورثو ءاخر نم هكردأ امو هدهع ىف قارعلا ىلع رطيس ىذلا ءودهلا

 .ةفداصملا ليبق نم تأت مل هلامعا

 ماقو اراهنأ مهءامد لاسأو اقحس ةيبعشلا تاضافتنالا جاجحلا قحس دقف

 تارفلاو ةلجد ىرهن ئطاوش ىلع ىرلاو ةعارزلا لاجم ىف ةريثك تاحالصإب

 جارخ عومجم غلبو ؛تارفلا طش ىلع طساو نيدم ىنبو نوراك رهن ضوحو

 ءمهاردلا نم انويلم 5١4 (ىداليملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف) قارعلا

 نم نويلم ةئام ىلإ ةيواعم دهع ىف ضفخناو ءنويلم ١١ ىلإ رمع دهع ىف لق مث
 ىرخأ ةيحان نم ايدأ دق ةنيكسلاو ءودهلا اذهو ةينرامعلا ةضهنلا هذه نكلو ؛مهاردلا
 : ىليام ىلإ

 لصمحي ناك ءاجارخ (ددجلا نوملسملا) برعلا ريغ نيعرازملا ىلع ضرف
 نم امتاخ اوقلعي نأ نيحالفلا ىلع مكحو «ةمذلا لهأو نيملسملا ريغ نم ىضماميف

 ىلإ لاقتنالا اوعيطتسي ال ىتح مهتماقإ عضوم هيلع رفح ؛مهباقر ىف صاصرلا
 تاونقلا قشب ةقلعتملا ىرخألا ةيرابجإلا لامعألاو جارخلا عفد نم صلختلاو ندملا
 هنأ ىوريو «ةلودلل ةفلتخملا ريمعتلا ىحانمو عالقلاو ندملا ءانبو راهنألا ريهطتو

 لجر فلأ نيسمخ نأو «نيدالجلا دي ىلع افلأ نوثالثو ةئام جاجحلا مكح ىف لتق

 ةدايقل بلهملا جاجحلا نيعو «جاجحلا ةافو ءانثأ نيسوبحم اوناك ةأرما فلأ نيثالثو

 .ةقرازألا ةبراحمب فلكملا شيجلا

 مهوربجأف ؛هقرازألا نم ةفك ىلعأو ةوق ربكأو اددع رثكأ بلهملا تاوق تناك
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 اوماقأ ثيح نورزاك ىلإ مهولصوأ ىتح مهوبقعتو ءسراف بوص رقهقتلا ىلع

 لوح بلهملا تاوقو ةقرازألا نيب ًالماك ًاماع ماد لاتق دعبو «كانه انيصح ًاركسعم

 ةيادب يف نامرك ىلإ اوهجوتو ءسراف كرت ىلع ةقرازألا ربجأ ءرخطصإو روباس

 تحضأو «ةليوط ةدم ذنم مهترطيس تحت تناكو «م5935 قفاوملا ه ا/ا/ ماع

 فصنو ماع ةدمل نيفرطلا نيب برحلا ترمتساو «مهعمجتو مهتماقإ زكرم "تفريج"

 برحلا دمأ ليطي هنأو :ةرفص ىبأ نب بلهملاب نظلا ءاسأ جاجحلا نكلو «ماعلا

 المؤم ناك بلهملا نأ ودبي نكلو «هالوتي ىذلا ةدايقلا ماقم هسفنل ظفحي ىتح ادمع

 بلهملا ناكف «ةقرازألا فوفص ىف لتاقلا ءابولاو ةيدعملا ضارمألاو طحقلا راشتنا

 .هلمأ امل ارظتنا ةلاح ىف نذإ

 نيقيرف دوجو هنع مجن نامركب ةقرازألا فوفص ىف قاقشنا ثدح هنأ عقاولاو

 ةينامث ىلاوح كانه ناك امنيب .ةءاجفلا نبأل هيفو برعلا ةيرثكأ تناك : ةقرازألل

 هيلع اوقشنا دق ءبرعلا نم ريثك مهيلإ مضنا نيذلا (نييناريإلا) ىلاوملا نم فالآ
 0 .هيردبع مساب مهل اديدج ادئاق اوراتخاو

 امهدحأ هبردبع مسأب نادئاق كانه ناك دقف رداصملا ضعب هركذت امل اقبطو

 :ةنحاط كراعمو ماد لاتق (ةقرازألا نم) نيقيرفلا نيب بشنو ءريبك رخآلاو ريغص

 ىقب امنيب ؛(ةيلاحلا ناردنزام) ناتسربط ىلإ هل نيلاوملا عم ةءاجفلا نبا هجوت

 ترمتسا برح دعب ةميزهلا مهب تلزن مث ءنامرك ىف ريغصلا هبردبع عم ىلاوملا

 ه ١4١ ةنس فيرخ) اعيمج مهيبأ ةركب نع اوديبأف ءبلهملا لاجر عم رهشأ ةتس

 .(م/5177 قفاوملا

 برعلا نيب ةقرازألا ركسعم ىف ثدح اقاقشنا نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 نع ربظنلا فرصب -> نيملسملا عيمج نيب ةاواسملا لصأ نأ مغر نييناريإلاو

 .جراوخلا هتلبق ىذلا لصألا - مهتايموقو مهقرع
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 ةرتفل رارقتسالا ىف نولمأي ناتسربط ىلإ اوهجوت نيذلا ةقرازألا برعلا ناك

 مل ةيحانلا كلتب ىرقلا لهأ نكلو ؛لابجلاو شارحألاب ةئيلملا ةقطنملا كلت ىف ةليوط

 «نييتشدارزلا نم كاذنأ اوناك ىرقلا كلت ىلاهأ نأل مهلابقتسا اونسحيو مهل اوحيرتسي

 اولسرأف «مهنوفيخيو مهنم .مهنورفني اوناكف «ةظهابلا ةيزجلا ةقرازألا مهيلع ضرفو

 نبا لتقو «لابجلا كلت نايدو ىف مهدنج قرفتو مهومزهف «ةقرازألا ةبراحمل اشيج
 ىدحإ ىلإ هعم ةعامج عم ةءاجفلا نبا لاضن قيفر لاله نب ةديبع أجتلاف «ةءاجفلا

 عوج نم مهباصأ امو ديدشلا طحقلا ةجيتن ةعلقلا نم رمألا ةياهن ىف اوجرخ

 .م151 قفاوملا ها/4 ماع ًاعيمج اوكلهو ءررضو

 طش نم ىولعلا مسقلا يف جراوخلا رأث ةقرازألا ةروث ىلع ءاضقلا لبقو

 ءاماع نيرشع ةدمل حرسم نب حلاص ةيرفصلا جراوخلل ىحورلا دشرملا ناك ةلجد

 ظعولاب موقي ةرتفلا كلت لاوط لظ دقو «هللا ءايلوأ نم. ايلو مهرظن ىف دعي ناكو

 ماقتنالا نوديريو هللا مساب نودهاجي مهنإ : لوقيو هتوعدل سانلا ةوعدو داشرإلاو

 ؛ةيعرلا دض ملاظم نم تفرتقا امل اقافو اءزج ةرطيسملا ةموكحلا نم مهسفنأل

 جرخو هللا نوفرعي ال ىذلا مهيديؤمو (نييومألا) نيبذاكلا ةمئألا نوبراحي مهنإو
 ملو .باراد ىف م5135 قفاوملا ه ا/" ماع نم عيبرلا فصتنم ىف جراوخلا

 اعيرس مهددع رثاكت نكل ءادرف نيرشعو ةئام نم رثكأ مهرمأ ةيادب ىف اونوكي
 ىف حلاص لتتقو راوثلا ةلتاقمل ىدنج فالآ ةعبرأ هماوق اشيج جاجحلا لسرأف

 :راوثلا بساني ايبرح ًابولسأ راتخا «ةيهاد ادئاق ناكو ديزي نب بيبش هفلخف ةكرعملا

 ىتلا مهعاضوأ بسح جراوخلاراوثلا لمعي نأ ىنعمب ءاحاجنو تاراصتنا هب ققح

 وأ نيتئام نم نوكتت ةريغص بئاتكو تاعومجم ةئيه ىلع نوكرحتيف ءاهيف نونوكي
 لخدتف ءاهضعب رشإ ىف تاعامجلا كرحتت نأ ىأ ؛ةدح ىلع لك درف ةئام
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 ىلع ةراغإلا تالمح نشتو ءادعألا عم ةعمتجم وأ ىدارف برحلا تاعومجملا

 طاشن ناك ءانثألا كلت ىف «ةنازخلا ىلع ةيلاملا لوصو فقوتيف ةلودلا نئازخ

 هخوج نم ءزجو نئادملاو ةفوكلا نيب ءطسوألا قارعلا ىف افينعو ًالاعف جراوخلا
 ماع فيص ىف جراوخلا ىلوتساو ءجراوخلا عمجت زكارم مدقأ ةلجد ئطاش ىلع
 عمجف ءاهيلع مهترطيس اومكحأو اهب اورقتساو نئادملا ىلع م 595 قفاوملا هالا/

 اوماقأو تارفلا رهن اوربعو هتاوق اوتتش جراوخلا نأ الإ ءروفلا ىلع أشيج جاجحلا

 نييفوكلا نم ةدعاسملاو نوعلا بلط نم جاجحلا نكمتي ملو ةفوكلا راوجب ًاركسعم
 تلصو تاوق ةنواعمب نكمت جاجحلا نكلو «هلجأ نم لاتق لوخد ىف اوبغري مل نيذلا

 ظ .جراوخلا عفد نم ماشلا نم هيلإ

 دعب نامرك ىلإ رقهقتلا بيبش ررق م191١ قفاوملا هالا/ ماع فيرخ ىف
 ىلإ كانه مضني ىتح ءامهضاخ نيبرح ىف هدونجب تقحل ىتلا ةديدشلا رئاسخلا

 هروبع ءانثأ نوراق رهن ىف قرغو هداوج قوف نم طقس بيبش نكلو «ةقرازألا

 ناك امك ؛هداوج لوفج هطوقس ىف ببسلا ناكو ءهلمكأب هشيج هربع نأ دعب رهنلا
 .هدسج قوف ًاليقث ًاعرد ىدتري حالسلاب اججدم بيبش

 هنارقأ نيب ًازيمم ديزي نب بيبش ناك دقف ةفلتخملا رداصملا هتركذ امل اقفوو

 اريثكف ءسانلا بحو ةبحملاو فطعلاب زيمت امك «ةعاجشلاو مسجلا ةوقو ةماقلا لوطب
 وأ نيدترملا لاتق ىلع صنت ىتلا جراوخلا ميلعت افلاخم ىرسألا حارس قلطأ ام

 مذلا هل اوهجوو حالسلا ءاقفر هيلع راثأ امم ؛مهل ةاجنلا لبس ريفوتب ءضارعتسالا

 نوعلا هيلإ نومدقي اوناك مهنكلو بيبش دونجب قارعلا ويحيسم قحتلي ملو «موللاو

 نم هبيصن ناك ةرم تاذو ءريسيلا ريذنلا ىوس كلذ نم حبري ملو «ةفلتخم لئاسوب

 قوف نم هب ىقلأف ؛نئازخلا ىدحإ ىلع ءاليتسإلا دعب لاومألا نم ريعب لمح مئانغلا

 لصألا ةينانوي تناكو تالمحلا ىدحإ ىف هتدلاو ترسأ ءرهنلا ىف لمجلا رهظ
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 جراوخلا ركسعم ىلع جاجحلا موجه ءانثأ هل ةقفارملا هتجوز تتام امك ءتتامو

 ما/4) ًاعيرس تلحمضاو بيبش توم دعب جاروخلا ةروث تشالتو .ةفوكلاب

 .(م5914 قفاوملا

 ريثم ئش مهتاروثو جراوخلا نع اتثدحت نيتللا رظنلا ىتهجو نم حضتي

 - ةبلصلا ةدارإلاو ةقث ةفقئافلا ةعاجشلاو ةروثلا ةرئاد عاستا وه «ةريحلاو ةشهدلل

 ىلع ةقيقحلا كلت قبطنتو .لاتقلا ءانثأ نورئاثلا اهادبأ ىتلا - ةريحلا ىلع ةثعابلا

 ىتح 15484 قفاوملا ه 7/8 ىتح "56 ىماع نيب تعلدنا ىتلا جراوخلا تاروث

 سفن ىفو ؛ءكش عضوم سيل اهيف نيحالفلل ىسيئرلا رودلا نإف ةماع ةفصبو ء.م151

 مهنأل «ةكرحلا كلت ىف فعضلا ةطقن لكش دق جراوخلل ىنيدلا بصعتلا نإف تقولا

 مرح دقو «نيدترمو ءادعأ جراوخلا ادع اميف نيملسملا عيمج نوربتعي اوناك

 .ندملا ءارقفو نيحالفلاو ودبلا ةماع دييأتو ةدعاسم نم كلذب مهسفنأ جراوخلا

 دودحم ناك امنإ .نيلتاقملا ءالؤهل تيقملا بصعتلا نأ فيايلب .أ.أ بتكيو

 لب .بسحف ةوسقلاو ءادعلا عاونأ دشأ ةفالخلا اوبصاني مل مهنأ ىلإ ىدأ دق ءركفلا

 ةيبهذملا مهتادقتعم مهوكراشي مل نيذلا نيملسملا ةماع دض برح ىف اولخدو

 .ةيسايسلا مهراكفأو

 اذه ناكو «لافطألاو ءاسنلا نومحري الو ءنينوحطملا نومهدي ام ابلاغ اوناكف

 سيلو ىبسن حاجن قيقحت و كاردإ ىف ًايبس ناكو ؛جراوخلا ةروث فعض للع ىدحإ

 .الماك

 ىبهذملا مهبصعت نأ الإ ةيصعملاو ملظلا ىلع ةروثلل اوبه جراوخلا نأ عمو

 ىف مهتدحو ىف اخرش دجوأو نينوحطملا فوفص ىف عدصت داجيإ ىف ببست

 .ةلودلا ةزهجأ ةهجاوم ىفو مهفاحجإو نييعاطقإلا مناغم ةهجاوم
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 ةيعرف قرفو قرف ىلإ مهميسقتو جراوخلل ةيلخادلا تافالتخالا تفعضأ امك

 رشع ىناشلا نرقلا ىف تلصو ىتح جراوخلا قرف تددعتف ءجراوخلا ةكرح

 ىلإ تاقوألا ضعب ىف تلصوو «قرف ىنامث ىلإ (ىرجهلا سداسلا) ىداليملا

 .«ةقرف نيرشع

 (ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا لاوط جراوخلا تلكش دقف اذه مغرو

 ىبيرغو ايقيرفإ ىف ربربلا قطانم ىف مهتماقإ زكارم تناكو ءةريبك ةيسايس ةوق

 زاوفألاو ةلجد ئطاش ىلع هخوجو لصوملا ىحاونو (ةيضابإلا) نامعو ةريزجلا

 ضععب تناكو .تاضافنتالاو تاروثلا ىمئاد جراوخلا ناك .ناتسيسو (ناتسزوخ)

 .ءادوس ًامالعأ ىرخأ قرف لمحت امنيب ةروثلا ءانثأ ءاضيب امالعأ لمحت مهقرف

 قفاوملا ده7١١) ناسارخ ىف جيرس نيب ثراحلا ةروث تاروثلا هذه ىدحإ تناكو

 ظ م

 قفاوملا ه 1١71-١77 نم مكح) نييومألا ءافلخلا رخآ ناورم دهع ىفو

 ماق ةديدش ةروث تعلدنا ءايساق بلقلا ظيلغ ةدارإلا ىوق ًالجر ناكو (م/5. - 4

 ءسيق نب كاحضلا اهداق م7454 قفاوملا ه ١١1 ماع قارعلا ىف جراوخلا اهب

 ؛م/4© قفاوملا ه ١78 ماع طساوو ةفوكلا ىلع اهءانثأ جراوخلا راوث ىلوتسا

 نيرشعو ةئام ةروثلا عالدنا نم ماع دعب غلب راوثلا ددع نأ تاياورلا ىدحإ ركذت

 نلتاقي نكو عوردلا نيدتري ىئاللا ءاسنلا نم ددع مهنيب نم ناك ءدونجلا نم افلأ

 اولزنأو لصوملا ىلع كاحضلا ىلوتساو «ءلاجرلا فوفص ىف بنج ىلإ ابنج

 كرحتو «نيبيصن ىف هللا دبع اورصاحو «ىناثلا ناورم نب هللا دبع دونجب ةميزهلا

 ىف تثدح ةيومد ةكرعم ىف جراوخلا مزهو ةريزجلا بوص هسفنب ىناثلا ناورم

 قفاوملا .ما/45 ةنس ةكرعملا ىف كاحضلا لتقو .قزمم رش مهقزمو "اثون رفك'

 افلأ نوعبرأ مهنم ىقب دقف اذه مغرو «ةفوكلاو لصوملا جراوخلا كرتو ه8
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 ثيح (زاوهألا) ناتسزوخو ناولح قيرط نيكلاس سراف ىلإ اورقهقت دونجلا نم
 .ما/47 قفاوملا - ه١ ةنس اقرفتو ةميزهلا مهب تقحل

 (ىداليسملا نماثلا) ىرجهلا لوألا نرقلا ىف جراوخلا نأ نزواهلف وي ركذي

 نآلا مهنلكل ءىدنج فلأ ئدنج ةئام ايبسن ةليلق تاوقب كراعملا ىلإ ناولخدي اوناك

 (ةعمتجملا دونجلا نم فولآلا تائمو تارشع) ةريبك تاوقب كراعملا ىف نوكرتشي

 براجتلا نم تدافتسا امبر) جراوخلا نأ ةرهاظلا هذه نم نزواهلف طبنتسيو

 دقل ءمهفوفص ىللإ اومضناو مهئارأ نع مهتديقع فلتخت ادارفأ اولبق دق (ةقباسلا

 .ةيومألا ةفالخلا ناكرأ جراوخلا تاروث تلزلز

 نم امهدارفأ ناك ةفوكلا ىف ةيعيش ةروث جراوخلا ةروث نايإ تعلدناو

 نيسحلا ديفحو ةعيشلل عبارلا مامإلا نيدباعلا نيز نب ديز اهسأرت ابيرقت نييناريإلا

 ةيرثكأ نكلو (م/44 ربوتكأ قفاوملا ه ١177 ماع نم فيرخلا لوأ) ىلع نب

 دادعإلاو ريضحتلا ةروثلا كلتل قبسي مل «ةروثلا هذه ىف اوكراشي مل قارعلا ةعيش

 .اهران تدمخأو اهؤووض ابخ ام ناعرسف ىفاكلا

 ىلصألا رقملا ناتسيس تحضأ (ىداليملا نماثلا) ىرجهلا ىناثلا نرقلا ذنمو

 تارم ةدع نيحالفلا جراوخلا ضرح دقف ؛ناريإ ىف جراوخلل ىسيئرلا زكرملاو

 .ةروثلا ىلع

 نينرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف ة ناتسيس ىف ىربك ةروث كرتأ نب ةزمح داقو

 تاروث ترمثتساو (ىدلليملا عساتلا ىتح نماثلا نرقلا) ىرجهلا ثلاثلاو ىناثلا

 .اضيأ هدعب امو (ىداليملا عساتلا) ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىتح ناتسيس ىف جراوخلا

 ىف نوشيعي جراوخلا ناك ريهشلا ىفارغجلا حئاسلا ىومحلا توقاي لاق امكو

 رشع ثدلالثلا) ىرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا عبرلا ىتح ةريثك دادعأب ناتسيس
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 ةنيدم ناكس ةيبلاغ نولكشي جراوخلا ناكو ؛مهبهذمب مهناميإ ناونلعيو (ىداليملا

 رهتشاو «ةملاسم ةقرفك نوشيعي اوناك رصعلا كلذ ىف جراوخلا نأ ودبيو "”هيوكر
 ىلع مامتهالاب ةريدج ةصق توقاي لقنيو «ةلادعلاو نيدتلاو ةنامألاب كانه جراوخلا

 .لدعلا مهيخوتو مهقدصو مهتنامأ نيبت راجتلا دحأ ناسل

 رييخلا لعفو نوعلاو ةدعاسملا أدبم ايلمع نوقبطي ناتسيس جراوخ ناكو

 ناتسيس ىف ىأر املثم ناكم ىأ ىف ري مل هنإ توقاي لوقي امكو «ةريبك ةروصب

 «مهيديأب ذخألاو مهتدجن ىف عارسإلاو ءارقفلا ةدعاسم ىلع ديدشلا جراوخلا صرح

 .هنع عافدلاو فيعضلا ةرصنل مايقلاو

 ىف اوكزاشو «ةليوط ةرتف نيضراعملا ةقرازألا جراوخلا دوجو رمتسا دقو

 ىتلا ةروشثلا كلت ءزاوهألاو قارعلا نم ىلفسلا ءزجلا ىف تبشن ىتلا جنزلا ةروث

 تلزلزف ًاماع رشع ةعبرأ ةروثلا كلت ترمتساو «نيحالفلاو ودبلا ءارقف اهيلإ مضنا

 .ةيسابعلا ةفالخلا ناكرأ

 رهتشا ىذلا دمحم نب ىلع ىمسب ةقرازألا نم ايجراخ ةروثلا هذه دشرم ناك

 .جنزلا ةفيلخ وأ جنزلا بحاص بقلب

 رخآ ىبهذم بزح رهظ (ىداليملا نماثلا) ىرجهلا ىناثلا نرقلا ةيادب ىفو

 ةليبق نم نييسابعلا ةرسأل نيديؤملا نم بزحلا اذه ءاضعأ ناكو «نييومألا دض
 .ىبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلا فالخأ مهو شيرق

 الإ :ةلودلا بصانم نع نيديعب اوناك نييومألا مكح نايإ نييسابعلا نأ عمو
 مهتبارقل مارتحالا نم ديزمب نوظحي اوناكو ءىضارألا كالم رابك نم اوناك مهنأ

 «ءسابع 'نب هللا دبع نب دمحم ىأ ىسابعلا فالخأ ةصاخبو نويسابعلا ماقف «ىبنلل
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 نإ لوقي ناكو ء«سانلا نيب هركفو هتياعد ثبي ةدارإلا ىوق القاع اصخش ناكو
 اذه نييومثلل سيلو «ةفالخلا قح مهل ىبنلا ةرسأ ءاضعأ مهو طقف سابعلا فالخأ

 .مكحلاو نايفس ىبأ ىأ هئادعأ فالخأو ىبنلا نع ءابرغ مهف «قحلا

 ناكس نم ايندلا تاقبطلا نكت ملف ءادودحم نييومألل ىعامتجالا دييأتلا ناك
 مهنم ابضاغ ناك لب ؛مهيلع ةطخاسلا ىه مهدحو نيحالفلاو ودبلا حئارش وأ ندملا

 نييناريإلا نيقاهدلا ةصاخبو ىضارألا كالم رابك تاعامج نم ريثك مهيلع امقان

 ةفالخلل نيديؤملاو (نكامألا نم اهريغو ةنيدملا ىف)ىنيدلا مكحلل نيديؤملا برعلاو

 .(كلذك نويسابعلاو ةعيشلا) ةيولعلا

 نييسابعلا فوفص نيب رهظ دقف نيملاسملا نييولعلا نم ضيقنلا ىلعو

 نرقلا نم لوألا عبارلا ىف نوكتف «ةديعب ةرظن ووذ .نوكنحم نويسايس مهيديؤمو

 ةدايق ىلوتو «ةفوكلا هزكرم ناك «سابعلا ىنبل نيديؤملل ىرس ميظنت ىرجهلا ىناثلا

 ريكب ىمسي ةمه وذ داج ىناريإ لجر سابعلا نب ىلع نب دمحم لبق نم ميظنتلا اذه

 :ةيلحم تاميظنت نوكيو مهتوعدب رشبيو نييسابعلا حلاصل وعدي ذخأ .ناهام نب
 دادزي مهددع ناك مهل نيديؤملا نإف ةدراطمو تاقياضم نم هل اوضرعت ام مغرو

 برعلا ريغو برعلا نم نيطخاسلا ءاوتحا ىف نودهتجي ةاعدلا ناكو «موي دعب اموي
 كلت ىلإ مضناو «سابعلا ىنبل ةوعدلا دييأتل نيملسملا ريغو لب جراوخلاو ةعيشلا نم

 ةعيشلا قرفلا ىدحإل امامإ ناكو ةيفنحلا نب دمحم نبا) مشاه وبأ ةزوعدلا

 ءسابعلا ءانبأ ىلإ هدعب نم لقتنت ةمامإلا نإ :ةافولا هترضح نيح لاقف ؛(ةيناسيكلا

 ىنبل لوؤت نيح ةفالخلا نأ مهل نونلعيو سانلا ةماع نورشبي نييسابعلا ةاعد ناكو

 ةيزجلاو جارخلا ةميق نوللقيس مهنأو «جارخلا ءادأ نم نيملسملا نوفعيس سابعلا

 ىرابجإلا لمعلا نم نيحالفلا نوفعيسو «لوبقملا دحلا ىلإ نيملسملا ريغ نع

 نكمملا نم ناك ةيبعشلا تاعمجتلاو دعاوقلا ىلع دامتعالا بولسأ نكلو «ةرخسلاو
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 ةيعامتجالا مهئارآب نورشبيي اوناك ةاعدلا نأل «نييسابعلا ىلع ارطخ لكشي نأ

 .سابعلا ىنبل ةوعدلا بوث ىف ىضارألل ماعلا ةيكلملاو

 نسم ةدتمملا ةرتفلا ىف ناسارخ ىف تعلدنا ىتلا نييسابعلا ةروث تحرش دقو
 رداصملا نم ريثكو ىربطلا خيرات ىف م/1417٠6-0 قفاوملا ه -1١1

 رصتخملا ىربطلا خيرات ىف اهل ركذ دري مل تايئزجلا نم ريثك كانهو ؛ىرخألا
 بتك ؛فلؤملا لوهجم ىخيرات باتك ىف تركذو (هيوخد عبط) انيلإ لصو ىذلا

 دافتسا ءىرجهلا سماخلا ؛ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا ةيادب ىف ةيبرعلا ةغللاب
 ىأ.و فشتكا ءانيديأ ىلإ لصي مل ىذلا ىربطلا خيراتل لماكلا نتملا نم هفلؤم

 .ةريصق ةرتفب كلذ دعب عبط مث ءاملعلا ىديأ هتلوادتو باتكلا اذه فيايلب

 قفقتت «ملسم ىبأ ىأ ةروثلا ميعزو أشنمو لصأ نع ةددعتم تاياور دجوتو

 ةرايزل ملسم وبأ بهذ مث «هبابش نابإ:ادبع ناك هنأ ىهو ةدحاو ةطقن ىف اعيمج

 ناكو .ناهام نبا ريكب ىلع كانه فرعت ثيح ؛هسبحم ىف لقعم نب ىسيع هديس

 :كلذ لجأ نم انجسو مهل ةوعدلاو سابعلا ىنب دييأتب نيمهتم (ريكبو ىسيع) نانثالا

 لاصخو تافص نسم هب معني ناك امل ةدوشنملا هتلاض هيف دجوو ريكب هسرفتو

 هحنمو مهرد ةئامعبرأ غلبمب ملسم ابأ ىرتشا ءنجسلا نم ريكب جورخ دعبو «ةزيمم

 هنع آبئان هلسرأو هل ىلوم هلعجو هرودب هقتعأ ىذلا سابعلا نب دمحم نبا ميهاربإل

 ناضمر "©) دوهعملا مويلا ىفو «ةروثلا مايقل دهمي ىتح ورم ىلإ هنم الوسرو
 ةعبرأ عمتجاف ةروثلا مايقب ًانالعإو ًاناذيإ نارينلا اولعشأ (م/417 هينوي 4 - ه6

 ىف ةروثلا تلعتشاو دوسلا تايارلا اوعفرو ءادوس ًابايث ًاعيمج اودترا صخش فالآ
 .ناسارخ ىلامش قطانم عيمج ىف دحاو نآ

 اولوو ءراوشلل ةيسيئرلا ةعامجلا نولكشي نويناريإلا ىرقلا ناكس ناك
 مضنا دقو «ةيرق نيتس ناكس دحاو موي ىف هيلع لبقأ ىتح ملسم ىبأ رطش مههوجو

 ند ١ -



 .دييبعلا نم ريثك هب قحتلا امك نويناريإلا نويلحملا ةنقاهدلاو نويفرحلا اضيأ هيلإ
 ةداس ضرتعا ؛هركسعم ىف صاخ انيوكتو ةعامج مهل صصخ دق ملسم وبأ ناك

 نلعيلف :ملسم وبأ لاقف ركسعملا ىلإ ناملغلا ءالؤه روضح ىلع ديبعلا ءالؤه

 ضرتعا نيح ”مكباحصأ ىلإ اودوع ريمألا لوقي' : لوقيو ركسعملا ىف ىدانملا

 نيح لوقلا ىدانملا قدص دقل' : ملسم وبأ نلعأ ٠ مهعوجر ىلع مهرودب ناملغلا

 ىأ) "ةيدمحملا ةمالا ءاضعأ مهتاداس نإ لق نكلو « مهتاداس ىلإ اودوعي نأ مهاعد

 .راوثلا ركسعم ىف ناملغلا ىقب اذهبو (نييسابعلا

 دقف «ةفلتخم تاغبص اذو اعونتمو اددعتم ةينيدلا ةيحانلا نم راوثلا نيوكت ناك

 ناتسيس جراوخو ةيناسيكلا ةعيشلا نم ددع ةنسلا نع ًالضف نيرئاثلاب قحتلا

 ال ؛حالسا اولمح دق ناملغلاو نييفرحلاو نييورقلا ةيبلاغ تناكو ءاضيأ ةيمرخلاو
 اونلعي مل ببسلا اذهلو ءرهقلاو ملظلا نم صالخلا ىف المأ لب نيبسابعلا لجأ نم

 نسم بلطي ناكو «نيرئاثلا نم صخش لكل مامإلا ميهاربإ ىأ رظتنملا ةفيلخلا مسا

 ءصخش ىأ مسا ركذ نود ةعيبلا نيمي اومسقي نأ راوثلل اثيدح نيمضنملا ةيبلاغ

 ىذلاو ءارجإلا اذهل ىسيئرلا ببسلا ناكو .دمحم لآ نم اضرلل' ةرابع نوركذيو

 ىلإ مامضنإلل ةيولعلا ةرسألا ءاضعأو ةعيشلا بذج ءرخآ ببس ىأ ىلع مدقتي

 لآ قوقح نع عافدلا ىلإ فدهت ةروثلا نإ سانلل نولوقي اوناك ببسلا اذهلو «ةروثلا

 ةيمشاهلا ةرسذلل لماشلا حالطصالاو ءمشاه ىنب ىأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 «راوثلا ىلإ ةعيشلا نم ريثك العف مضنا دقو ءامهيلك نييولعلاو نييسابعلا ىلع لمتشي
 ةرابعبو ؛مهتقث لانف سانلا نم ايندلا تاقبطلا بعاتمو بلاطمب ملسم وبأ متها دقو

 ءافو سانلا لقأ دعي نأ نكمملا نم ناكو «نييسابعلا ةعامجل قيفر رثكأ راص ىرخأ

 دعت ملو ؛قارعلاو ناريإ ىضارأ ىلع ترطيس ةيلخاد برحك ةروثلا تعلدناو ءمهل
 ناجرج ىفو سوط نم ةبرقم ىلع مئازهلا اهب تلزن ىتلا نيييومألا شويج
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 نسم رياني ه١” ماع نم ءاتشلا لوأ بازلا رهن ئطاش ىلعو دنواهنو (ناكرك)

 حافسلا سابعلا ىبأ مسا نلعأو ةمواقملا نع تلختف ىدصتلا ىلع ةرداق م//٠6 ماع

 .ةفوكلا دجسم ىف ةفيلخ ىسابعلا

 ىقح 6٠١ قشفاوملا ه"6557 ىتح ١77 ةيسابعلا ةفالخلا ترهظ اذهبو

 ١72 قفاوملا 754 ىتح 6٠١ نم مكح ىذلا حافسلا سابعلا وبأ ناكو مم

 ىتح ١77 قفاوملا 7765 ىتح 754 نم روصنملا رفعج وبأ هوخأو ه117 ىتح

 اودقتعا «نييسابعلل ةفالخلا رومأ ترقتسا نأ دعبو «نييسابعلا ءافلخلا وأ ه8

 ام اوذفني ملف ءسانلا ةماع.عم ةغاورملاو عادخلا بولسأ اوكلسي نأ امزال دعي مل هنأ

 لوصولا ىف سانلا ةروث نم اودافتسا نأ دعبو ؛هب مهونتفو سانلا ةماع هب اودعو

 ريرحت ىف اولجعتو ءانلع مهتاسايس ىف فارشإلا بولسأ اوكلس «ةفالخلاو ةطلسلل

 سانلا بحو مهذوفن راشتنا نم نوشخي اوناك مهنأل ءمهحالس قافر ةضبق نم مهباقر
 .افورعمو اروهشم مهاوعدو مهرومأو سانلاب ملسم ىبأ مامتها ناك امك مهل

 قسيرط نع ادئاع ناك امنيبو ءجحلا ادصاق ةكم ىلإ ملسم وبأ هجوت نيحو
 وبيأ لتقف ردغلا كارش هل بصن دق ناكو «هتماقا رقم ىلإ ةفيلخلا هاعدتسا قارعلا

 ةنس رياربف قفاوملا ه١ ماع نم ءاتشلا طساوأ .دالبلا ىلإ هلوصو دعب ملسم

 ىف آيبسو «ةفيلخلا نم ناريإ ىف نييورقلاو سانلا روفن ىف ًاببس هلتق ناكو م6

 ىف نيحالفلا تاروث ةداق ناكو ؛هومظعو ملسم ابأ ةيمرخلا مرتحاو ؛هيلع مهطخس

 هرمأ نيفتقملاو ملاسم ىبأ عابتأ نم مهنأب مهسفنأ نوتعني ىطسولا ايسآو ناريإ
 .اضيأ ةعيشلاو لب تاروثلا ةداق مه مهدحو ةيمرخلا نكي مل ؛هجهن نيجهانلاو

 407 - له )١6-777 ةيسابعلا ةفالخلا مايقو ةيسابعلا ةروثلا جئاتن تناك

 .ناريإ ىف مالسإلا خيراتو ىعامتجالا ناريإ خيرات ىف ميظع ريثأت تاذ (744 -

 رابكو ىعاطقإلا ميظنتلا ةرطيسو قوفت ىنعي نييسابعلا راصتنا ناك - الوأ
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 تداز لب .بسحف ائيش كلذ نم دفتست مل سانلا تاعامج نأ امك ءىضارألا كالم

 طخس رهظو «لبق ىذ نم رثكأ روصنملا ةفيلخلا دهع ىف مهيلع بئارضلا ةأطو

 ةدايق تحت تاروثلا هذه تعقو دقو ؛تابارطضالا نم ةلسلس ةروص ىف نيحالفلا

 ةعيشلا ملع تحت وأ ةفلتخملا جراوخلا قرف مالعأ ءءاضيب مالعأ وأ ءارمح ةيولأ

 ىناشلا) ىداليملا نماثلا نرقلا نم ىفاثلا فصنلا ىف ناريإ خيرات لظو ءرضخألا

 هيلع ميخت (ىرجهلا ثلاثلا) ىداليملا عساتلا نرقلا نم لوالا فصنلاو (ىرجهلا

 .نييسابعلا ىلع نيطخاسلا نيحالفلا تاروث ثادحأ

 ةسيبهذملا قرفلا ككفت ىف لثمتت نييسابعلا راصتنال ةيناثلا ةجيتنلا تناكو

 دح نييعت ىأ ءامهنيب ةحضاوو ةلصاف دودح داجيإو «ةفلتخملا ةيمالسإلا ةيسايسلاو

 ةيحان نم ةينسلا بهاذملاو ةيحان نم جراوخلاو ةعيشلا ةفلتخملا قرفلا نيب لصاف

 ةلود) ةلودلل ىمسرلا بهذملا ةعطاقو ةساح ةروصب ىنسلا بهذملا حبصأو ؛ءىرخأ

 كلذ ىف اهنأش ةينيد ريغ ةموكح تناك ةيسابعلا ةفالخلا ةموكح نأ عمو (ءافلخلا

 ءمهتطلس ىلع ىنيدلا عباطلا ءافضإل مهدهج اولذب دق مهنأ الإ ىومألا ةقالخلا نأش

 ءاملعلل ًامامإ ىسابعلا ةفيلخلا نوربتعي اوناك نيذلا ءاهقفلا نم اددع مهلوح اوعمجف
 ةيناسيكلا ةعيشلا ةقرف نويسابعلا دابأ تقولا سفن ىفو «نيدلا ءاملعو نيدهتجملاو

 ىرخألا ةعيشلا قرف اودعبأ امك «ةروثلا مايق نابإ مهل نوعلا دي تدمو مهتديأ ىتلا
 املاط ةيولعلا ةرسألا ءاضعأ عم فنعلا كلسم نويسابعلا ءافلخلا كلسي ملو «مهنع

 نيذلا ءابقرلا مهيلع اونيع مهنكلو ءهطاشن ىأ نع نيديعبو نيملاسم نيتماص اوناك

 اوئيسي وأ ةرداب ةيأ مهنم ودبت نيح مهنولقتعي اوناكو «مهتاكرحتو مهلامعأ اودصر

 .مسلا مهنوعمطي وأ هفات رمأل ولو مهب نظلا

 اوناك ببسلا اذهلو «ةيسابعلا ةفالخلا عم اهتافالخ ةفلتخملا ةعيشلا قرف تأدب

 .نايحألا نم ريثك ىف سانلا دييأتب نوظحي
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 سيرفت وأ ماجعت سا ةيلمع ىف تلثمت نييسابعلا راصتنال ةثلاثلا ةجيتنلاو
 وأ لداعت) سرخالا وأ قطنلا دقاف ةيادبلا ىف ىنعت ماجعتسا ةملك تناكو «ةفالخلا

 كلذ دعب تقلطأ مث (ناملألا ىلع اهنوقلطي سورلا ناك ىتلا ىستمن ةملك فدارت

 «نييناريإلا نيقاهدلا رابكل نينيدم نويسابعلا ناكو ؛مهريغ نم رثكأ نييناريإلا ىلع

 -ا47 - مه 17-1177 ةروثلا عالدنا ءانثأ ةريبك تادعاسم مهل اومدق دق اوناكف

 اذلو «مهقحب مهل اوفرتعيو هوعنص ام ليمج مهل اودري نأ نويسابعلا دارأو م

 .ةلودلا ىف ةعيفرلا تاجردلاو بصانملا نم ريثك ىلع فارشإلا ىلوت مهل اوضوف

 ةيمسرلا ةغللا نأ عم) ةيناريإ ةغبصب ةطلسلا تغبطصا خيراتلا كلذ ذنمو

 ةيموكحلا مظنلاو ديلاقتلاو ننسلا نم ريثكلا اولقنو (ةيبرع تناك نيدلاو ةفاقثلاو

 نيقاهدلا نيب ةحلاصم كولسلاو بولسألا اذه دجوأ دقو « ىناساسلا رصعلل

 اوناك نيذلا نييناريإلا نم ريثك لخدو امهنيب امالسو ةيسابعلا ةفالخلاو نييناريإلا

 «ةعامجلاو ةنسلا بهذم اولبقو ءارايتخاو ةيعاوط مالسإلا ةيتشدارزلاب نونيدي

 حبصأو «ناريإ ىف ةيعاطقإلا تاقبطلا ةديقع تقولا كلذ ذنم ىنسلا بهذملا حبصأو

 نيضراعملل ةديقع - ةيعامتجالا رومألا نم ريثك ىفو - ةيسايس ةديقعك عيشتلا

 عساتلا) رشع سماخلا نرقلا ةياهن ىتح امئاق عضولا اذه رمتساو .نيفلاخملاو

 .ةيوفصلا ةلودلا سيساتو (ىرجهلا
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 ىناثلا لصفلا

 ةيمالسإلا ةينيدلا كسانملاو ميلاعتلا

 رهظ دق مالسإلا نأ عمو ...مالسإلل "ىعيمجتلا بناجلا نع قبس اميف انثدحت

 لوألا) ىداليملا عباسلا نرقلا ةيادب ىف (ةيبرعلا ةريزجلا) لامشلا برع ىف

 ىفاأدبدق ىقبطلا عمتجملا ناك) ام دح ىلإ ىودب ىعامتجا خانم ىف (ىرجهلا

 ةروصب بذتجي ىأ عاطتسا هنأ الإ ؛ىئادب ىفاقث عضو ىفو (كاذنآ نوكتلاو روهظلا

 ةيروطاربمإلا نأ -امدقت رثكأ - ةرواجم راطقأ تانايد نم رصانع ةلوهسو رسيب

 تاعمتجملا تانايد ىف «مالسإلا روص ىف دهوش امكو كلذ نمو .ناريإو ةيطنزيبلا

 دعاوقو كسانملا تيطغأو ةتباثلا لاوصألاب مامتهالل لقأ دوهج كلذب دقف «ةيمانلا

 .ربكأ ةيمهأ ةينيدلا ةايحلا

 ءاسنبو .ةعاطلاو [هللا عوضخلا ىنعمب "ملس' ةيبرعلا ةملكلا نم) مالسإ ةملك

 ةملك تدرو .هللا عيطي ىذلا صخشلا ىنعت "ناملسم"و 'ملسم' ةملك نإف اذه ىلع

 حلطصم نآرقلا ىف ةملكلا هذه ةازاومب ركذ امك ءتارم ىنامث نآرقلا ىف "مالسا'

 .[نيدلا"و ةاجنلاب نيقيلا ىأ] "ناميإلا"

 ةباشتم تاملك ثالث برعللف [نيدلا ىأ] ريخألا حلطصملاب قلعتي اميف امأ

 لوألا : لصألا ىف افلتخم ىنعم اهنم ةدحاو لكلو ةفلتخم ىناعم ىدؤت توصلا

 مكح ىناثلاو .ةءاضقلا مكحو مكحلا ىنعم ةيربعلاو - ةيمارألا ىف ىنعت ىتلا 'نيد'

 ىتلاو مالسإلا لبق ةيبرعلا تلخد ىتلا ىطسولا ةيسرافلا ىف "نيد'و "ند" ةمكحملا

 نكمملا نمو .ةفلتخم ىناعمب مدختست "نيد" ةملك نإف ببسلا اذهل ."ناميإ" ةملك ىنعت

 ' .مالسإلا نيد ىنلع ابلاغ قلطت اهنكلو معأ ةروصب نيد لك ىلع قلطت نأ

 .مالسإلا ىه دحاو ةقتوب ىف اهدهصو اهعمجو ةقباس تانايد نم ذخالا ىأ )١(
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 عومجم نوحضويو 'ناميإ' ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع نوقلطي ام ًابلاغو
 ."نيد' ةملكب نيملسملل ةينيدلا تابجاولا

 ىلع هلقنيو (ص) دمحم ىلإ هبسني افيرعت "نيد' ةملك ىناتسرهشلا فرعي

 : ىلاتلا وحنلا

 نيدلا لوصأ ىهو ةسمخلا لاوصألا وأ ناكرألا ىنعي مالسإلل لماشلا موهفملا

 .ىونعملا ريخلا لعف ىأ ناسحالاو (مالسإلا ةقيقح) ناميإلاو ىمالسإلا

 .ةبيطلا لامعألا ءادأب نرتقيو ناسللاب رارقألاو داقتعالا مزلتسي ناميإلا

 : ةرابع ناكرألا هذهو .ةيمالسإلا ىلوألا لحارملا ىف ناميإلا "نكر' نوكت

 هيربعلا ىف اهلداعمو ةيبرع ةملك ىهو) موصلا (”) .ةالصلا (؟) .ةداهشلا )١(

 .ةبعكلاو ةكم ىلإ جحلا (5) .ىرابجإلا ناسحإلا وأ - ةاكزلا (54) .5052 ةطيسولا

 هلإ ال نإ دهشأ' ب قطنلا ةلمجلا هذهب دوصقملاو ةداهشلا ىا لوألا نكرلاو

 ىلع لمتشتو ملسم لك ىلع بجاو ةملكلا هذه قطنو .هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ
 -ب «هديحوتو هللا ةينادحوب رارقألا -أ :امه : ناريغتي ال نيتيباث نيأدبم وأ نيلصأ

 .ةلصفنم ةروصب نيلصألا نيذه شقانسو (ص) دمحم ةلاسرب رارقإلا

 هلإ ال هنأ مالسإلا حضوي .ةبهسم ةروصب ديحوتلا وأ ةينادحولا لصأ حضتا

 نإف لبق نم انلق امكو ةريبكلل ابكترم نوكي نيرخآ ةهلآ دوجو زيجي نم نأو هللا الإ

 لب دحاو هلإك سيل "هللا" نوربتعي اوناك مالسإلا لبق ةريزجلا هبش ىلامش برع

 ىنعمب "هلا" ةيبرعلا ةملكلا نم ةقتشم "هللا" ةملك .لاعتملا ىلعألا ةهلإلا هنوربتعي

 ةيربعلا ةغللا ىف ىنعت ىتلا "ليإ" وأ "لا" ىماسلا رذجلا نم .ةماع ةفصب "هللا"

 ..21 252 ©1012 ةينايرسلا ىفو ”'ء1ودط

 (هللا) ىنعمب نييحيسملا دنع ميدقلا دهعلا ىفو ةاروتلا ىف درفملا لمعتساو 61011153 ميهول' عمجلا )١(
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 ثيلثت وأ ةثالث ةروص ىف دحاو) ىحيسملا ثيلثتلا لصأ (ص) دمحم ضفر

 ساسأ ىلع ىنب دق ةيحيسملا ىف ريغتيي ال ىذلا تباثلا لصألا اذه .(دحاولا هلإلا

 اضقانتم ارما (ص) دمحم هربتعي ةينانويلا ةيجاتتتسالاو ةيروصلا ةفسلفلا نم

 ادمحم نأ ًاحوضو رثكأ ةروصب لوقنو (صاخشأ ةثالث دوجو ىف دحاو صخش)

 دلوي ملو دلي مل ؛هل كيرش ال دحاو مالسإلا ميلاعت ىلع ءانب هللاف .اكرش ثيلثتلا ربتعي

 ؛ىحيسملا ثيلثتلا لصأ امامت ىفانت لاوقألا هذه اثانإ وأ اروكذ ءانبأ هل نكي ملو

 نم ديدعلا مهل تناك نيذلا ةيلهاجلا برع دنع ناثوألا ةدابعو .كرشلا دض مالسإلاو

 ناثوألاو مانصألاب نيكرشملا (نيبذاكلا ةهلآلا) مالسإلا ىّمس) .اثانإو اروكذ ةهلآلا

 .(هللا ىأ دحألا دحاولا هلإلا نع ازييمت ىلعأو

 ىدمرسو ىحو هتاذلو هتاذب دوجوم (دحاولا) هلإلا نإف مالسإلا ميلاعت بسحو

 بر وهو ميلع ئش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهو دمصو (لازيال)

 وه ءرونلا وه «نيمكاحلا ريخ وهو «نيدلا موي كلام ءسودقلا كلملا وه «نيملاعلا

 ملع ىذلا وهو «ءقلع نم ناسنإلا قلخ تيمملا وهو ىيحملا وه «قلاخلا وه «قحلا

 ؛ميلعلا وهو ؛ىوقلا وهو ءرداقلا وه ءديرولا لبح نم ناسنإلا ىلإ برقأ وهو «ملقلاب
 تافصلا نم ريثكلا اضيأ نآرقلا ىف تركذ امك خلا ....ريصبلا وهو عيمسلا وهو

 .هلل

 هلإلا ةيحان نم وهف : نيتروصب هلإلا روصي ةيحيسملا ىف امك مالسإلاو

 نينمؤملا مدع فوخيو ءهرعتسملا رانلاب نيصاعلا ددهي (رابجلا) ردتقملا بيهملا

 ةيحان نم وهو .بانأ نم هيلا ىدهيو ءاشي نم لضي هللا نأو .منهج ران ىف دولخلاب
 .دودولاو قازرلا ءبهاولا.ءروفغلا رافغلا بونذلا رفاغ ءميحرلا نمحرلا هلإلا ىرخأ

 ءارو ام ةروص هيلع ىفضت هلإلاب قلعتت تاحالطصا نآرقلا ىف فداصنسو

 شرعلا ىلع هنإ ليقو ناسنإلاب هللا هبشت ىرخأ تاحالطصا دهاشنسو «ةعيبطلا

 ا



 هلو (نيعأ) نيع هلو "ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو ..) ىديأ هلو «'”ىوتسا

 اوناك مهنأل تقولا كلذ برعل ىركفلا ىوتسملا قباطي روصتلا اذهو ...."'هجو

 رقي مل هتاذ تقولا ىف نآرقلا نكلو .ةروصلا هذهب ةيلهاجلا ىف ةهلإلا نودسجي

 .ىهيبشتلاو ىزاجملا وأ ىقيقحلا ىنعملاب تاحلطصملا هذه لوبق ةحارص

 ثلاثلا ىتح ىناشثلا نرقلا) دعب اميف ةتباثلا مالسإلا لوصأ تنود نيحو

 ةركف نوديؤي اوناك (ةلبانحلا نم ةلق مهو) نيملسملا نم اليلق اددع نإف ىرجهلا
 .كلذ ضفرت ةيبلاغلا تناك امنيب هيبشتلا

 ديحوتلا ىلع ةمئاق هللا ىف نيملسملا ةديقع وأ ةيمالسإلا ةديقعلا نأب ليق امكو

 .ىش لك ثعبمو ردصم هللا نأب رارقإلاو ضحملا

 دوجوم قلطملا وه هنأو .هتينادحوو هللا ىلع موقت نآرقلا ىف ةيساسألا ةركفلا

 هللا نيبو ملاعلاو هللا نيب ةقالعلا ةيفيكب قلعتي اميف امأ .ملاعلا قلاخ .هتاذلو هتاذ ىف

 ودييو .ةلئسألا كلت نع ةحضاو ةباجإ نآرقلا ىف سيلف ؛؟نوكت فيكو ناسنإلاو

 دوجوب مالسإلا نمؤي ىبنلا اهب متهي نأب ةريدج وأ رابتعا عضوم نكت مل اهنأ اضيأ
 ىذلا ليربج : مه ةعبرألا ءالؤه :مه نبيرقملا ةكئالملا نم ةعبرأ مهنمو ةكئالملا

 :؛تادوجوملا عيمج ىلإ قزرلا لصوي ىذلا ليئاكيم .ءايبنألا ىلع ىحولاب لزن

 ىف خفني ىذلا ةمايقلا موي كلم ليفارسإو حاورألا ضبقي ىذلا توملا كلم ليئارزع

 هللا ءايفوأو هللا نودبعي «مهقلاخ هللا نييلزا اوسيل ةكئالملا .ةمايقلا موقتو روصلا

 مالسإلاب ةصاخ تسيل ةكئالملل تركذ ىتلا ىؤرلا هذه . سانلاو هللا نيب ةطساو

 نم نيبرقملا ةكئالملا ءامسأ ىتحو ةكئالملا ةركف' تذخأ دقو هعادبإ نم سيلو

 فالخب ءايبنألا ةلزنم نم لقأ ةلزنم ةكئالملا لزنأ مالسإلا نكلو ىراصنلاو دوهيلا

 )١( ةروس نآرقلا ٠١ .ىرخأ تايآو © ةيآ ١- ةروس نآرقلا ٠ ةيآ 51.

 () ةيأ 54 ةروس نآرقلا ١54. ةيآ ؟ ةروس ©١١ .ىرخأ تايأو
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 نسم نانثا هسرحي ناسنإ لكو .ىراصنلاو دوهيلا تاداقتعا ىف رمألا هيلع ناك ام

 .ةكئالملا

 ةملكلا نم ةيبرعلا) ناطيشلا وأ ('سلوايد" ةينانويلا ةملكلل فيرحت) "سيلبا"

 نييحيسملاو دوهيلا تاياور ىف لاحلا وه امك ىمالسإلا ركفلا ىف ("اناتاس' ةيشبحلا

 نع نوملسملا اهركذي ىتلا ةصقلا نإف اذه ىلعو هدرطو هللا هنعلف هبر ىصع "كلم"
 هللا تاقولخم مظعأ ميظعت سيلبا ضفر دقف :ةعيدبو ةليصأ سيلبال هللا نعلو بس

 هللا لخدأف هللا رمأل ًالاثتما نورخآلا ةكئالملا همظع ىذلا تقولا ىف ناسنإلا ىأ

 .نوبنذملاو ةاصعلا عيمج هب قحليسو (منهج) رانلا سيلبا

 مهاوغأ نيذللا ءاوحو مدآ نايصعو بنذب ةصاخلا ةاروتلا ةصق نآرقلا لبقي

 .ةنجلا نم ادرط اذهلو سيلبا .امهل سوسو نيح «مثإلا ابكترا ىتح سيلبا

 ىأ - ةدرمتم حاورأ دوجوب ةيلهاجلا برعلا داقتعا ىلع (ص) دمحم ظفاح

 قلخي نأ لبق 'مومسلا ران' نم مهقلخ هللا تاقولخم نم مالسإلا ىف ناجلاو .نجلا

 .نيرفاك نورخأ ىقبو مهضعب ملسأو .رشبلا

 .نيطايشلاب داقتعالا ةركف هيتشدارزلا نم دعب اميف نوملسملا راعتسا

 .هللاو رشبلا ءادعأ مهو سيلبأ عابتأ مه نيطايشلاو

 ةيلكلا ميلاعتلا عم (ص) دمحم نع ةيمالسإلا ميلاعتلا نيب قيثو طابترا كانهو

 نايدأ ىف دهاشتو رشبلا ىلإ هللا اهلسرأ ىتلا ةسدقملا بتكلاو ءايبنألاب ةقلعتملا

 نإف .ىراصنلاو دوهيلا نم اهتيبلاغ تذخأ ىتلا) مالسإلا ميلاعت بسحو .ىرخأ

 اولسرأ دق "لسر' وه ىلوألا ةجردلا ءايبنأو .اهل فاضأو اهيلع قوفت دق مالسإلا

 مهو نوريثك (ىبن ةيربعلابو . ةيبرعلاب) نويداعلا ءايبنألاو .ةليبق وأ موق ىلإ
 .لسرلا اهأدب ىتلا ميلاعتلاو ظعاوملا غالبا نولصاوي
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 نيلسرملا ءايبنألا مساب ةاروتلا ىف مهركذ درو نيذلا لسرلاب مالسإلا فرتعيو

 ىسيع ؛ءىسوم ءميهاريإ ؛حون ؛مدآ : ىلاتلا وحنلا ىلع مهو ىلوألا ةجردلا وأ

 .حلاصو دوهو بيعش ىأ ةثالث ءامسأ ىلهاجلا صصقلا نم مهيلا اوفاضأو .حيسملا

 .ءايبنألا متاخ ادمحم نأ نورقيو

 ىف هسفن ربتعي ادمحم نأ هوجولا نم هجو ىأ ىلع نآرقلا نم دافتسي ال

 ميهربإ ةصاخبو نيقباسلا ءايبنألا نباب دمحم رقيو نيقباسلا لسرلا نم ىلعأ ةلزنم
 مظعأك دمحم نولجيو نومظعي دعب ميف نيملسملا نكلو ؛هفالسا مه ىسيعو ىسومو

 .نيرخآلا لسرلل امارتحا هميظعتو همارتحإ نوربتعيو لسرلا

 (ميدقلا) قيتعلا دهعلا نم ؛ةاروتلا نم نيرخآلا لسرلا ضعب ءامسأ تذخأ

 امك .هريغو سنويو بوقعيو قحساو ؛سايلاو ناميلسو دوادو نوراهو بويأو طول

 ءالؤه ضدعب .ءارذعلا ميرمو «نادمعملا ىيحيو ايركز : ديدجلا دهعلا نم ذخأ

 ةروصب تاروثلا ىف ةروكذم ىمالسإلا صصقلا ىف مهؤامسأ تدرو ىتلا ءايبنألا

 مالسالا فانصأو (سايلأ رضخ) سايلا عم رضخو خونخاب لفكلا وذ لثم :ةدحاو

 وذ ردنكسالا) (ىبن) نييداعلا ءايبنألا ءامسأ ةمئاق ىلإ ىنودقملا ردنكسالا مسا

 ثالثو ةئامثالث ١7" دوجو ةياهنلا ىف اوركذو نيكسملا سيجرج كلذكو (نينرقلا

 الوسر وأ ايبن نورشعو ةعبرأو ةئام ١74 نم برقي امو الوسورو ايبن ةرشع

 نأ نكمي ال .نييبنلا متاخو لسرلاو ءايبنألا مظعأو رخأ (ص) دمحم ربتعيو .ايداع

 روهظ ركني مل هنأ عم تازجعملاب نايتالا دمحم عّدي مل .هدعب ىبن كانه نوكي

 دعب اميف نيملسملا نكلو .ىسيع ةصاخبو نيقباسلا ءايبنألا لبق نم تازجعملا

 ميدقلا دهعلا ءايبنا ءامسأ ركذو ةيلات تايور ىف (ص) دمحمل تازجعم نع اوثدحت

 ىلع ىنبم هلقأو اشاردملاو دوملتلا ىف درو ام ساسأ ىلع ىنبم هرثكأ نآرقلا ىف

 نم دوهيلا تاياور ىف درو امو نآرقلا ىف درو ام نيب قرف كانه اذهلو .ةاروتلا
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 ةريزجلا ىلإ ىتأ ميهربا نأ [نآرقلا ىف درو] لاثملا ليبس ىلع .ىحاونلا ضعب

 نبا وهو رشابملا هتفيلخ ليعامسإ هنبا فلخ هنأو مارحلا تيبلا ةبعكلا ىنبو ةيبرعلا
 ب قاعتي اميف .برعلا وبأ ةميدقلا تاياورلا هذهل اقبط ليعامسإو . (رجاه) ةديسلا
 ةينانويلا ةملكلا فدارت ىتلاو ةيربعلا 'خايشم' نم ذوخأم مسالا) حيسملا ىسيع

 ثدحتي (اكربت سدقملا تيزلاب ههجو ىلع اوحسم ىذلا صخشلا ىأ) "سوتسيرخ"'

 جفاوس نم روكذم وه ام ضعبو نيرخآلا ءايبنألا نع هثيدح نم رثكأ هنع نآرقلا

 سيل هنأ لمتحملا نمو حيبسملا هلوفط نع ليجنألا ىف درو ام عم قباطتي نآرقلا ىف
 .ارشابم القن هنع الوقنم

 نم ةتس نم دحاوو «هللادبع هنأو ميرم نبا ىسيع نإف (ص) دمحم ةيحان نم

 حيسملل اهتدالوو ميرم ةيرذعب ىرخأ ةيحان نم نآرقلا رقي امك .نيلسرملا ءايبنألا

 نآرقلا ىف درو امبسحو ..ابيرقت ليجنإلا هدروأ ام عيمج . ديعي هنإف ةياهنلا ىفو

 لوقي ..هللا نم "نك" ةملك نع جتنت امنإ اهمحر ىف ىسيع ةفطنل ميرم لمح نإف

 حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر ميرم نب ىسيع حيسملا امنإ" نآرقلا

 .ليجنإلا ةياور ىف درو ام عم قباطتت نادمعملا ىيحيو ايركز ةصقو "”هنم

 نآرقلا نكلو ليجنإلا ىف تدرو امك حيسملا بلص ةصق نآرقلا ىف سيل
 اوبلصو هللا هاجنا دقف هولتقي ملو هلتق نوديري ارفاك دوهيلا نإ : كلذ نع الدب لوقي

 .هب اهيبش رخآ اصخش

 .نيملسعلا نيدلا ءاملعل :يثك تاليوأتو تاريسفت دعب اميف ةصقلا هذه تراثأ

 رقي ."ىكانريس نوميس' وه حيسملا نم الدب بلص ىذلا نأ لوقت ةياور كانهف

 ليجانألا ىف درت مل ىتلا تازجعملا نم ديدعلا هل بسنيو ىسيع جورعب نآرقلا

 )١( ةيأ - 4 ةروس نآرقلا ١7١.
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 «تازجعملا كلت نيب نم" «"حيسملا ةلوفط نع (لوحنم) ليجنا" ىف ةدوجوم اهنكلو

 حورلا هبيهيو اريط نوكيف نيطلا ىف خفني هنأو ةرشابم هتدالو دعب ىسيع قطن

 ...خلا هايحلا

 لاق ذإو :هتوبنو (ص) دمحم ةلاسرب رشب دق ىسيع نإف نارقلا ىف درو امكو

 هاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصم مكيلا هللا لوسر ىنا ليئارسإ ىنباي ميرم نب ىسيع

 رحس اذه اولاق تانيبلاب مهءاج املف' دمحأ همسا ىدعب نم ىتأي لوسرب ارشبمو
 .' ”نيبم (1 .

 اذه ىف درو ."'انحوي ليجنا ىف ءاج ام ىلع ىنبم نآرقلا ىف لوقلا اذه

 ىأ "تلكاراب' مهتأيس هنأ هب نينمؤملا دعو (مالسلا هيلع) ىسيع نأ ليجنالا
 .(ىّزعملا) وأ ىساوملا ىأ (هدض) 'طيلقرافلا"

 ىنعت ىتلا (تلكيرب) ةملك نم الدب تفرح دق ةلمجلا هذه نأ نوملسملا دقتعا
 .ةيبرعلا (ص) دمحمو دمحأ ةينانويلا ةغللاب

 تلكاراب مساب هئيجم ركذ دق نآرقلا نأو نآرقلا ىف حدم دق ىسيع نأل ارظنو

 .تلكيرب وه (ص) ادمحم نإف «ىساوملا وأ

 ءرصمو (ماشلا) ايروس برعلا حتف نأ دعب ؛نييحيسملا نأ اذه نع مجن
 .ارابتخاو ةيعاوط مالسإلا اولخد دق .ةصاخ ةفصب اينابسأو ةيلامشلا ايقيرفأو
 ىناثلاو لوألا نينرقلا لالخ تثدح ىتلا ةيركسعلا تاراصتنالا نأو ةصاخبو

 وه هتاذ هللا نأب ةلئاقلا ةركفلا نيرصاعملا ناهذأ ىف تخسر دق تناك نييرجهلا

 ىأ دمحا ىنعم نإف ىنعملا اذه ىلعو ىلع ىنثا حدم ىأ 'دمح' رذجلا نم ءدمحم ىنعم سفن وه دمحأ )١(

 "دمحم"و حودمملا

 .,ل ؛15 باب انحوي ليجنا )سس
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 .مهرصانو (نيمجاهملا) برعلا ىماح

 ىذلا ىهلإلا ىحولا لصأ عم ءايبنألاب ةصاخلا ةيمالسإلا ميلاعتلا برتقتو

 .ءايبنألاو لسرلا ربع ماوقألا ىلإ لصي

 ميهاريإ ىلع ابنكو افحص هيدل نم لزنأ دق هللا نأ ءالثم نآرقلا ىف درو دقف
 .ليجنألا ىسيعو روبزلا دواد ذخأو ةاروتلا ىسوم ذخأ : ىسيعو داودو ىسومو

 دوهيلا ىلإ هللا اهل سرأ ىتلا ةيوامسلا بتكلا نإف نآرقلا هدروأ امل اقبط نكلو

 نوملسملا .ةيلصألا اهتروص ىلع قبت ملو .مهيديأب دعب اميف تفرح دق ىراصنلاو

 مدآ ىلع تلزنا ةرشع بتك كانه ةيلوألا بتكلا هذه ىلإ ةفاضإلاب هنأ نودقتعي
 (خونخأ' هاروتلا هربنت) سيردإ ىلع اباتك نوثالثو تيش ىلع باتك نوسمخو

 ةفئامو ةعبرأ ةلزنملا ةسدقملا بتكلا عومجم لعجي امم .ميهربا ىلع بتك ةرشعو
 .اباتك ٠١ 5 اباتك

 طقف نآرقلا نع فلتخت ءاعيمج ةلزنملا بتكلا هذه نإف ةيمالسإلا ميلاعتلل اقفو

 عم ةدحتم اهتاذ ىه اهنأو .ميظنتلاو بيترتلاو ةغللاو ةروصلاو لكشلا ثيح نم

 'هللا مالك“ نأ اذه نم لدتسيو ءنومضملاو ىوتحملا ثيح نم هعم ةقباطتم نآرقلا
 ةفلتخملا ةنمزألا ىف سانلا ىلإ غلبي ناك هنومضم نأو لزألا ذنم دوجوم نآرقلا ىأ
 نم ."اقولخم نكي مل لزنملا نآرقلا نأب لوقلا كلذ دعب رهظ اذهل .ءايبنالا ربع

 ال حيسملاو داودو ىسومو ميهريإ ىلع لزن ىذلا مالكلا ناك اذإ ىرخأ ةيحان

 مالسإلا نأب جاتنتسالا نكمي هنإف نآرقلا ىف درو ام عم نومضملا ثيح نم توافتي
 ناك ىتلا ةينادحولا ىلع مئاقلا ىلزألاو ىقيقحلا نيدلا وه هنأو اديدج انيد نكي مل
 .ةميدقلا روصعلا ذنم نولسرملا ءايبنألا اهب غلبي

 .باتكلا اذه نم نماثلاو ثلاثلا لصفلا ىلإ عجرا )١(
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 دبالو .نييحيسملا نم (حيسملا دض وأ) لاجدلا حيسملا ةصق نوملسملا ذخأ

 .هللا دابعلو هلل ودع هنأو سيلبال امداخ لمعي نأو ايندلا ةياهن لبق لاجدلا رهطي نأ

 رحلبلا ئطاش ىلع ةرخص ىف ديقمو نوجسم لاجدلا نإف ةيمالسإلا تاياورلل اقبطو

 ."ءاذغلا نيطايشلا هل مدقي

 ةيسشحولا لئابقلا نم مهو) جوجأمو جوجاب هيف موقي تقو ىف رهظيس هنأو
 بيرختب (ايسأ قامعأ ىف نويشعيو ةاروتلا ىف مهمسا درو ىتلاو ةيوارحصلا

 .مهناودع فقول ىنودقملا ردنكسالا هانب دق ناك رادج ريمدتو

 ىف ةيدوهي ةقطنم ىف وأ ةفوكلا ىف رهظيس لاجدلا نإف ةفلتخم تاياور ىفو
 عيمج بيصيسو هلك ملاعلا ىلع هناطلس طسبيس هنأو ناسارخ ىف وأ "”ناهفصأ

 نل همكح ةدم نكلو ةدابعلا رود عيمج مدهيسو «ةيشحو ةروصب ءاذيإلاب نيملسملا

 .هلتقيو هيلع ىضقيو ىدهملا رهظي ثيح ءاموي نيعبرأ نم رثكأ لوطت

 نأ ةيادبلا ىف نودقتعي اوناك) نيدلا ىف ددجيسو هللا لبق نم ىدهملا لسرّيسو
 حيسملا رهظيس ذئدنع (رخآ صخش هنأ دعب اميف اولاق مهنكلو .حيسملا وه ىدهملا

 ةبيهملا ةمكحملا موقتو ىربكلا ةمايقلا موقتو اعيمج ىتوملا ثعبي ذئنيح ةيناثلا ةرملل
 مل هنأ روفلا ىلع نلعيل ةمكحملا حيسملا حتفي .اتيم ناك نملو ءايحألل اعيمج رشبلل
 ذئدنع .هلاوقأو هميلاعت اوفرح دق نييحيسملا نأو هللا وه هنأ اقلطم هسفن نع لقي

 ىف رافكلاو نيملسملا نم عيمجلا فقيو تاومألاو ءايحألا قئالخلا عيمج ضهني

 اعيمج رشبلل ةئيسلاو ةريخلا لامعألا بتك ضرعي ثيح .ةيهلإلا ةمكحملا ةرضح

 لخديو هنيزاوم تلقث نم مهنمف مهلامعأ باتك نزويو .ءادهشلاو ءايبنألا ءانثتساب

 .ةينانوي ةروطسأل ساكعنا لوقلا اذه نأ ودبي )١(

 ىف دوهج هملكف .دوهيلا ضرأ ىأ "ناتس دوهج" مساب "كلامملاو كلاسملا" هباتك ىف ىرخطصالا اهركذ )١(

 .دوهيلا ىنعت ةيسرافلا

 ١- مع ى



 .رانلا ىف طقسيف هنيزاوم تفخ نم مهنمو ةنجلا

 (خزربب) ةنجلا ىف وأ رانلا ىف ىتوملا ثوكم نأ نويحيسملا دقتعي امك دقتعن

 .ةمايقلا موي ددحتي ىئاهنلا مهريصم نأو تقؤم

 نييتسدارزلا ىأر نع ةيهاملا ثيح نم رانلا ىف مالسإلا ىأر فلتخي ال

 ةينانويل» تادقتعملا اضيا نايدألا هذه ركف ىف تسكعنا امك نييحيسملاو دوهيلاو

 .(رتشع ةصق ىف) ةيروشآلاو ةميدقلا

 86172010 "متهج" ةملك تذخأ امك ءدوهيلا نم رانلا ىمسم نوملسملا ذخأ

 .ليجنألا نم "نيهج'.ةملكو ءسدقلا نم بيرق لهس وهو "منه لهس' ىنعي ةيربعلا
 لك تصصخ .باوبأ ةعبس اهلو تاقبط عبس نم نوكتت اهنأ ىلع رانلا نوروصيو

 اعساو اناكم منهج تاقبط نم ةقبط لك لكشت .ةاصعلا نم ةنيعم ةعامجل اهنم ةقبط

 ىلع .طارصلا مساب فرعي «ةرعشلا نم دحأ ةقيقر ةرطنق منهج «ىلعأو اريبكو

 ثيح ةيرحو رسيب نوحلاصلاو نوجانلا هربعي طارصلا اذه روبع ىتوملا عيمج

 ةينيتاللا ةملكلا نم ةذوخأم طارص ةملك نوكت نأ لمتحيو طارصلا مهل عستي

 ءالخلا ىف نوطقسي مهنإف نومتألا امأ (ىنعملا سفن ىدؤت ىتلا موتارتص

 نكلو ةفلتخملا نيبنذملا تاعامجل ةنيابتمو «ةعونتم منهج باذع قرط . ىئاهناللا

 .ةفلتخملا باذعلا عاونأ ىف ىسيئرلا رودلا بعلت رانلا

 نم ريثك دقتعا ؟ال مأ ىدبأ منهج باذع له ةعطاق ةروصب نآرقلا ددحي مل

 وأ ىأر نوكتو .نيملسملل ةبسنلاب ايدبأ نوكي نل منهج باذع نأ دعب اميف نيملسملا
 ايدبأ منهج باذع نوكي نأ ىرعشألا ىفن دق .فارعألا وأ خزربلل ةبسنلاب داقتعا

 نأ دعب منهج ران نم سانلا جرخيس هللا نإ' ىوبن ثيدح ىلع هاري اميف دنتسيو

 ."اومحفتيو اوقرتحي
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 ىمالسإلا ركفلا ىف منهج ران باذع ةيدبأ مدعب لبانلا ىأرلا اذه رشتنا دقو

 .(نيملسملل ةبسنلاب اذه نأ دكؤملا نم) دعب اميف

 سودرفلا ةملك نوملسملا ذخأ) ليصأو تباث دقتعم ةنجلا ىف نيملسملا ىأرو

 نومدخي نيذلا نادلولا نيدلغملا ناملغلا نينمؤملاو .نيينانويلا ربع نييناريإلا نم

 نيذلا ناملغلا وأ ةنجلا بابش عوضوم كلذ نم .(ةنجلا ىف نيعلا روحلاو نينمؤملا

 .(نويعلا روح ىنعت روحلاو) هوجولا ضيب نيعلا روحلاو نينمؤملا نومدخي

 روحلا عوضوم نأب لوقي ىذلا "” 0.5316 قرشتسملا ىأر ىزودر ىفن

 ءانغ ةقيدح ةنجلا نأب نيملسملا نوفلؤملا ربتعي .نييتشدارزلا نم ذوخأم نيعلا

 لخن اهبو نويعو راهنأ ةنباد اهبو اهفوطقو ةريثك اهرامث ؛ليلظلا لظلا اهفحي

 .نامرو

 ةيادب ىف درو ىذلا ةنجلا ىف نيعلا روحلا نع ثيدحلا نأ لوقلا بجي نكلو

 .مهئامسأ ركذ نع زرتحا دق ةيندملا روسلا ىف مث ةيكملا روسلا ىف ىأ نآرقلا لوزن
 ىف ايح لظو نيملسملا تاعامج بولق رسأ دق ةنجلا ىف ناسحلا نع ثيدحلا نكلو
 .دعب اميف مهقالخأ

 لهأ نأو ءاوس دح ىلع ءاسنللو لاجرلل ةنجلا نأ نع حوضوب نآرقلا ثدحت

 وأ هللا نم برقلاب نينمؤملا رشبي مل نآرقلا نكلو .ةرهطم جاوزأ عم نوشيعي ةنجلا

 .ةرشابم هتيؤر

 نولوقي مهنأ ىأ ايدام ارمأ ةنجلا روحو ةنجلاو رانلا نوملسملا ربتعيو

 اودهتجا ةيفوصلا ةصاخبو نيققدملاو ءامكحلا نيعرشملا نم اددع نكلو عوضوملا

 )١(  2.134"1ع طفعدصي 0.5216
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 : نيتروص ةنجلل نإ اولاق ذإ .ةيئاحيإ ةروصب ةيسحلا ةنجلا رظانم ىلإ رظنلا ىف

 .ةيقنلا ةيماسلا حاورألل ةيناحور ىرخألاو «ةعيضولا عئابطلل ةيدامو ةيسح امهادحأ

 درو امك 'ريدقتلاب' لوقلا ىلوألا روصعلا ىف ةيمالسإلا ةتباثلا لوصألا دحأ
 ةريخلا مهلامعأو مهراكفأب قلخلا قلخ دق هللا نإف لصألا اذه ىلع ءانبو نآرقلا ىف

 ىرخأ ةعامجل كالهلاو طوقسلاو ةعامجل حالفلاو ةاجنلا ًالصأ ردق دقف ةريرشلاو
 .""نولقعي ال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو ..هللا نذإب الإ نمؤن نأ سفنل ناك امو"

 مهنأو ىدبألا باذعلاب مهل ناميإ ال نمو ةاصعلا ددهي تقولا سفن ىف هنكلو

 ةيرح راكنأو ىنعي ىذلا ىأ) فقوملا اذه ىف ودبي ىذلا ءاضقلاو .نودلاخ منهج ىف

 اميف همهف نكمأ دق (تقولا سفن ىف هناميإو هلامعأ نع هتيلوؤسم ةيحان نم ناسنإلا

 .دعب

 مالسإلا ىف ةريبك تاوعدو اثوحب تبس دق ريدقتلا لصأ نإف تقولا كلذ ذنمو

 ءانبل ًابسانم احالس ناك لئاوألا هئافلخو (ص) دمحم رصع ىف لصألا اذه نكلو

 .ةديلولا ةيمالسإلا ةلودلا

 ةيسايسلا هتلزنمو هتطلسو هتوبنو (ص) دمحم ةلاسر نإف لصألا اذهل اقبطو

 دق هدعب نم هئافلخ ةموكح. رارقتساو ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ رئاس ىف مث ةنيدملا ىف

 ناميإلا ناك (ةيردقلا) ردقلاب لوقلا ىلإ لصألا اذه ىهتنا .لزألا ذنم تردقو تددح

 نيدهاجملا ىأ) نيدهاجملا ةوقو ةعاجشل اكرحمو اعفاد ناك تاحوتفلا لالخ ردقلاب
 ىغبنيالو .لزألا ذنم صخش لك توم ةظحل لبق نم هللا ددح دقل .(نيدلا ليبس ىف

 هتظحل ىف عقيس ردقم وه امف ؛ةكرعملا ىف نيدهاجملا رطخ ىأ فيخي ال نأ
 .ةردقملا

 لق ةيأ سنوي ةروس )١(

 م ١



 مالسإلل ةيقالخألا ضئارفلاو ةينيدلا كسانملاو تاعيرشتلا نع ثدحتن نأ الإ

 ةوعدلا ةيادب ىف ةينيدلا ةغبصلا تاذ كسانملا هذه تلتحا دقف لبق نم انلق امكو

 .ةتباثلا اهلوصأو ةعيرشلا ئدابم لبق ايماس اماقم ةيمالسإلا

 هتلاسرو دمحم ةوبنب ناميإلاو ديحوتلا لتحي ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نأ كلذ

 .(ريغتي ال ىذلا) "كيتامك' ةعيرشلل تباثلا لصألاب طبترم وهو لوألا نكرلا

 تاعيرشتلا موسر ىلع لمتشت اهنع ثدحتنس ىتلا ىرخألا ةعبرألا ناكرألاو

 .(جحلاو ةاكزلا موصلا «ةالصلا) ىهو ةيقالخألا دعاوقلاو

 ىف ةددحم دعاوقل اقبط ىدؤت نأ بجي ىتلا ةالصلا وه مالسإلل ىناثلا نكرلا

 نكمي .انكمم كلذ ناك املك دجسملا ىف ىدؤت نأو راهنلاو ليللا نم ةددحم تاعاس

 ةصاخ تاكرحب ةالصلا نرتقت .اضيأ ءالخلا ىفو لزانملا ىف ةالصلا ىدؤت نأ

 ءادأب ةالصلا ىف ةكرح لك طبرتتو .(كلذ ريغو دوجسلا ؛عوكرلا - ىديألا عفر)

 تقولا بسح تاعكر عبرأو نيتعكر نيب ام حوارتت ةالصلاو "ةعكر' ىمستو تاملك

 .(ةلبقلا ىأ) ةكم ىف ةسدقملا ةبعكلا وحن ةالصلا نوكت نأو راهنلاو ليللا نم

 وأ ةداجس" ملسملا صخشلل نوكي نأ : وحنلا اذه ىلع ةالصلا ءادأ تابيترتو

 قلطلا ءاوهلا ىف وأ لزنملا وأ دجسملا ىف ..اهشرفي نأو ةالصلا اهيلع ىدؤت شرف

 ىف ةعونمم ةالصلاو ةداجسلا شرفو ةالصلاف اسجن سيل ىأ ارهاط نوكي نأ طرشب

 .عونمم كلذ ريغو هايملا تارودو خلسملا

 هنأب هتين ىف وأ لاع توصب امأ ةالصلا ىونيو ةداجسلا ىلع ملسملا فقي

 ىتلا ةقيرطلا بسح ةالصلا ملسملا ىدؤي مث هللا ضرفل ءادأ اهب وتني ىتلا ىدؤيس

 .مالسإلا اهرقأ

 ةطقنلا هذهو ةليللاو مويلأ ىف تارم ثالث ةيادبلا لا ىف ىدؤت تاولصلا تناكو

 ةالصلا ىدؤي نأب ةيلك ةدعاق ىلع دعب اميف رقتسا رمألا نكلو .نآرقلا ىف ةدراو

 -غغ١-



 ةالص :نع ةرابع ةليللاو مويلا ىف سمخلا تاولصلا هذه .مويلا ىف تارم سمخ

 03 :(مويلا فصتنم) رهظلا ةالص - ١ «ناتعكر سمشلا قورش لبق ىأ حبصلا

 ةرتفلا ىف «مالظلا مودق لبق (رصعلا ةالص ىأ) ىرخألا ةالصلا -" . تاعكر

 دعب ىأ) برغملا ةالص -:5 .تاعكر 4 سمشلا بورغو مويلا فصتنم نم ةدتمملا

 مونلا لبق ام ةالص .ليللا ةالص ىأ) ءاشعلا ةالص -* .تاعكر ” سمشلا بورغ

 .تاعكر عبرأ 4 ىهو نيتعاسب برغملا ةالص دعب ابلاغ نوكت ىتلاو

 ريخأت نود نذؤملا نلعي مث ؛ةالص لك تقو دجسملا ىف ةالصلل نذؤملا ىداني

 .ناذألا تاملك سفن ىه ةماقإلا تاملكو .ةالصلا ةماقإ

 ةعيشلا نكلو (فانحألا ءانثتساب) ةدحاو ةرم ةالصلا ةمايق نونلعي ةنسلا لهأ

 .نيترم اهنودؤي

 لزنملا ىف ةالصلا ءادأ ديري صخش لك نأب نينمؤملا ةينيدلا بتكلا ىصوت
 قلطلا ءاوهلا ىف وأ هتيب ىف ةماقإلا ءاعد ىدؤي نأ دجسملا ىف سيلو ءالخلا ىف وأ

 ةالص ةيأ مايق لك لبق ةبجاو ةماقألاو ةالصلل ناذألا عفرو دجسملا ىف لصي مل اذإ

 .عماجلا دجسملا ىف ةعمجلا ةالص لبق كلذكو

 كانهو . ةالصلا لبق لاستغالاو ءوضولا ضئارف ىدؤي نأ ملسملا ىلع بجي

 : ءوضولاو لاستغالا نم ناعون

 نيقفرملا ىتح نيديلاو هجولا لسغ ىلع رصاق ىئزج لاستغا وهو ءوضولا ١-

 .ةالص لك لبق كلذ نوكي نأو نيبعكلا ىتح نيلجرلاو

 ةينلا بحاصت نأ بجيو ةبانجلا نم ةراهطلل كلذو الماك ندبلا لسغ ىأ لسغلا ١-

 ئش ىأ لجأ نم سيلو) هللا لجأ نم كلذ ءادأ نوكي نأو لاستغالا وأ ءوضولا
 .(رخآ

 ةساجنلا . ةيمالسإلا ميلاعتلا ىف ةقدب هحيضوت مت مالسإلا ىف ةساجنلا موهفمو
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 ىف ىراجلا ءاملا نم دافتسي نأ بجيو ةينامسجلا ةراهطلا مدع نع فلتخي موهفم

 وأ راج ءام هب ءوضولل نحص وأ طايح دجسم لكب ناكو .ءوضولاو لاستغالا

 .بارت وأ لامر وأ بيط ديعص نم مميتلا زوجي ءاملا دجوي مل اذإف .هايم ةروفان

 اهروضح اعيمج نيملسملا ىلعو دجسملا ىف عمجلا مايأ ىف ةعمجلا ةالص ىدؤتو
 دجسملا ىمسيو ةالصلا هذه ءادأل صّصخم دجسم ىف ةعمجلا ةالص ىدؤتو اهءادأو

 مكاحلل ةوعدلا متت ثيح ربنملا قوف نم ةعمجلا ةبطخ مامألا ىقلي ثيح «عماجلا

 .ظعاوملاب ةبطخلا نرتقتو نيملسملا ةعامجلو ىمالسإلا

 نم لقأ نيلصملا ددع ناك اذإ ىفنحلا هقفلا بسح ةعمجلا ةالص ءادأ نكميالو

 نمو) دجسملا ىف ةعمجلا ةالص نيدؤت اقباس ءاسنلا تناك ]4٠[. ايلصم نيعبأ

 دقو رتاس ءارو نم وأ دجسملا ىف صاخ عقوم ىف ةالصلا نيدؤي نك نهنأ دكؤملا

 نكلو .ىعيشلا بهذملا ثيح ناريإ ىف ايراس عضولا اذه لازي الو نهسوعر نيطغ

 ةالصلا ءانثأ دجسملا ىلإ نرضحي ال ىطسولا ايسأ ىف ةنسلا لهأ نم ءاسنلا

 وأ ةعمجلا ةالص ءادأل موي نيملسملا دنع ةعمجلا موي .لزانملا ىف ةالصلا نيدؤيو

 دنع دحألاو دوهيلا دنع تبسلا فالخب) ةحارو ديع موي سيلو طقف ةعامجلا ةالص

 ةعمجلا موي نم ةالصلا ءادأ دعب مهلامعأو مهرجاتم نوحتفي نوملسملاف (نييحيسملا

 .ةداتعملا ةيمويلا مهلامعأب نوموقيو

 ةيبلقلا ةيعدألاب ةروكذملا تاولصلا ىلإ ةفاضإلاب ايمسر مالسإلا فرتعيو
 .(ليللا حجريو) اراهنو اليل تقو ىأ ىف ةاجانملا كلت ىدؤتو ةاجانملاو

 وأ ةغل ةيأب ىدؤت نأ نكمي اهنأب ةضورفملا تاولصلا نع ةيعدألا هذه فرتقت
 .ةبجاو تسيلو ةبحتسم ةيعدألا هذه ةيدأتو .نايب لكب

 رهش ىف نوملسملا هيدؤي نأ بجي ىذلا موصلا وه مالسإلا نم ثلاثلا نكرلا

 ال نيملسملا دنع موصلاف .نييحيسملا مايص نع فلتخيو ءاموي نيثالث ةدمل ناضمر
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 ىسنعي وهف كلذ نم معأ وه لب ماعطلا نم عونلا اذه وأ نالف نع عانتمالا ىنعي
 تاوهسشلاو تاذللا لك نع عانتمالاو بارشلاو ماعطلا عاونأ لك نع ماتلا عاتتمالا

 رجفلا نم.دوسألا طيخلا نم ضيبالا طيخلا نيبني نأ ذنم ىأ ليللا ىتحو رجفلا ذنم
 لوانتي نأ عيطتسيف ءراهنلاب هيلع مرح ام لك ليللا ىف ملسملل لحأ كلذ لباقم ىفو
 .ناضمر رهش لاوط كلذ ةاعارم بجيو .ءاذغلا نم عون ىأ

 مايأ نم ةدعف ءرفس ىلع وأ اضيرم مئاصلا ناك نإف موصلا اذهب نآرقلا رمأ

 موي لك نع نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ءاهءادأ ملسملا ىلع بجي رخأ

 ملحلا اوغلبي مل نيذلا لافطألاو عضرلاو لماوحلا ءاسنلا .ءارقف ماعطإو همصي مل

 لاجرلا نم نونسملاو هزجعلاو ىضرملا عيطتسي امك .موصلا ءادأ نم نوفعي

 نينسملا نم اريثك نكلو موصلا نع اضيوعت ءارقفلل تاقدصلا اومدقي نأ ءاسنلاو
 .موصلا ةضيرف نودؤي راغصلا ىتحو

 نوعيطتسي مهنأل نيرسوملا ءاينغألا ىلع ابعص سيل اذه ءادأ نأ نكمملا نم
 مهتقو اولغشي نأو راهنلا ءانثأ اوحيرتسي ناو نيترم ليللا ءانثأ ماعطلا لوانت نأ

 نييفرحلل ةبسنلاب ناضمر نكلو .نومانيو دجسملا ىف وأ لزنملا ىف نآرقلا ةءارقب
 ناك اذإ ةصاخبو مدخلاو ةعارزلا لامعأل ةقزترملاو ديبعلاو ءارقفلاو نيعرازملاو

 ةبوعصلا ديدش نوكي ناضمر نأ دكؤملا نم .فيصلا لصف عم فداصت دق ناضمر

 بجميو لظلا ىف ةجرد نيعبرأو ١ نيب ام حاورتت فيصلا مايأ ىف ةرارحلا نأل

 .ءام ةرطق لوانت نود ديدشلا شطعلا عم مايصلا مهيلع

 ثيح هل ةيلاتلا مايألاو لاوش نم لوألا ىأ رطفلا ديعب ناضمر رهش ىهتني
 دجاسملا ىف ةريثك موسرو تاعيرشتبو ةمظعلا رهاظمب ةبوحصم تالافتحالا ماقت

 .لزانملاو

 .ماعلا نم تقو لك ىف بحتسم موصو بجاو مايص كانه مالسإلا ىفو
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 نآرقلا اهددح دقو «ةيرابجإلا ةقدصلا وأ ةاكزلا وه مالسإلا نم عبارلا نكرلا

 ىلع بجي ةقدص ةاكزلا نودعي رمألا ئداب ىف نوملسملا ناك امك «نيملسملل

 ىوأملا ندقف ىئاللا ءاسنلاو لمارألاو ءارقفلا نيب اهمسقت نأ ةيمالسإلا ةعامجلا

 ةعامجلا هيف تسسأت ىذلا تقولا كلذ ذنم نكلو .ةزجعلاو نيكاسملاو ىماتيلاو

 ةطلسلاو ةردقلا ىأ ةلودلاو ةينيدلا ةعامجلا موهفم نكي مل) ةنيدملا ىف ةيمالسإلا

 تناك ةاكزك نيملسملا نم عمجت تناك ىتلا لاومألا نإف (تددحت دق ةداملاو ةينيدلا

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا دي ىف عضوت

 نييومالا ءافلخلا نمز ىأ) ةيومألا ةلودلا تماق ىتح ليوط تقو ضمي ملو

 ةلودلا كلت تماق ةينيد ريغ ةلود ىلإ تلدبتو (ه7١١- ه١41 ءا/0.-0

 ةدعاسمو ةيريخلا رومألا نم اهفيراصم ىف ةاكزلا لاومأ نم ريسي ءزج فرصب

 .ةلودلا تاجايتحا دس ىف ربكألا ءزجلا تفرصو ءارقفلا

 تلدبت نيملسملا نم ذخؤت ةيرابجإ ةقدص تناك ىتلا ةاكزلا نإف ةقيرطلا هذهبو

 .بئارضلا نم عون ىلإ

 نكمي الو « ةاكزلا طقف نوغلابلا نوملسملا عفدي : نع ةرابع ةاكزلا صئاصخ

 .ىرخألا تانايدلا عابتأ نم ىأل ىدؤي نأ

 ةئاملا ىف 7,5 ىأ 5٠/١ رادقمب ةعانصلاو ةراجتلاو راقعلا تادئاع ردقتو

 ىف 7١١ زواجتي ال رادقمب ديصلاو تاناويحلاو ىشاوملا ةيبرت تادئاع ردقتو
 ثلاثلا نرقلا ذنم ىأ) ىطسولا نورقلا نم ةرخأتملا ةنمزألا ىف ناريإ ىفو .ةئاملا

 ىهو) "اغغتلا" ةبيرض لثم ةاكزلا نم ًالدب ةظهاب بئارض تضرف (ىداليملا رشع
 ىلع بئارضو ةعانصلاو ةراجتلا ىلع تضرف بئارض ىهو (ةيلوغم ةملك

 .كلذ ريغو ديصلاو ىشاوملا
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 ايعوطت اموصو ةالص ةضورفملا موصلاو ةالصلا بناجب مالسإلا زاجأ

 ةاكزلا ةازاومب مالسإلا ىصوأ امك .اهب ىصويو ةبحتسم مالسإلا اهربتعاو

 ةقدصلا هذه نونمؤملا نوملسملا ربتعيو .ةيعوطتلاو ةبحتسملا ةقدصلاب ةيرابجإلا
 ءارقفلل هدحو امأ ملسملا اهيدؤي ابلاغ اهنودؤيو ءاهتاجنو حورلا ريهطت ىف ةديفم

 «ةماع ةفصب نورسوملاو راجتلاو نويعاطقالا اهيدؤي وأ شياوردلا ةصاخبو

 تاسسؤملاو سرادملاو دجاسملل فاقوأك اهريغو ضرألاو لاومألا نوصصخيو

 اهريغو نيرفاسملا لزنو تويبو ماتيألا رودو ئجالملاو تايفشتسملاك ةيريخلا

 نع رفكت نأ نكمملا نم تاناعإلاو تاقدصلا نم غرفلا اذه لثم نأ نودقتعيو

 .منهج باذع نم مهيجتتو مهبونذ

 .ةبعكلاو ةمركملا ةكم ةرايز ىأ 7188 ةيربعلاب 'جحلا" وه سماخلا نكرلا
 ىأ ءاليبس هيلإ عاطتسا نمو نيرداقلل نكل ءرمعلا ىف ةدحاو ةرم بجاو جحلاو
 ءاسنلاو ةزجعلاو ءارقفلا ىلع اضرف سيل جحلاو .نيغلابلا صاخشألاو ءايرثألا

 « مهسفنإ ىلع قافنالا نوعيطتسي ال نيذلا صاخشألا ىلع ةماع ةروصبو ديبعلاو
 .جحلا مسارم نودؤي ءاسنلاو ءارقفلا نم ًاريثك نإف اذه عمو

 ىف نيريبك نينثا نيديع دحأ ىحضألا ديعو ءىحضألا ديع ىف جحلا متيو
 مالسلا هيلع ميهربا ىبنلا دي ىلع ةبعكلا مرح ءانب ةصقب طبترم ديعلا اذه .مالسإلا

 ةكم نم ةبرقم ىلع ةعونتم ةسدقم نكامأ كانهو .دوسألا رجحلا ليربج عضوو

 ميهربا ةسامحب جحلا مسارم طبترتو (اهريغو ىنم «ةفلدزملا ءمزمز رئب ؛تافرع)

 .ليعامسإ هنباو

 برعلا اهيدؤي ناك ىتلا مسارملا هبشب جحلا مسارم ضعب نأ نآلا تبث نكلو
 .(ص) دمحم رصع ىف ىودبلا هانعم ىسن ىذلا ىلهاجلا رصعلا نابإ مالسإلا لبق

 نوكي نأ بجيف امهيلع ىقباو دوسألا رجحلاو ةبعكلا ىلع ظفاح دق مالسإلاو
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 ادبعم تحضأو ةميدقلا ةبعكلا تلدبت ةقي ةقيرطلا هذهب مالسإلا حورو قبطني ريسفت كلذل

 .دحاولا هلل

 وه ميهاربإ نأو اهانب ىذلا وه (مالسلا هيلع) مدآ نأ مالسإلا ىف فورعمو
 (ص) دمحم اهرهط ىتلا مانصألا ةدبع كلذ دعب اهلتحيل ءاهءانب داعأو اهددج ىذلا

 .كرشلاو سندلا نم رمألا ةياهن ىف

 ىأ ةرجهلا نم رشع ىناثلا رهشلا نم رشاعلا ىف ىحضألا ديعب لافتحالا متي

 هكم ىلإ رفسلا نأ لب ديدعلا اذهب لافتحالا ىف قحلا طقف نيملسمللو ةجحلا ىذ رهش

 .طقف مهقوقح نم قحو نيملسملا ىلع رصاق امهيف ةماقإلاو ةنيدملاو

 ةكم ىلإ لخدي نأ رشع عساتلا نرقلا ىف عاطتسا نييبروألا نم اددع نكلو

 همدق تئطو دقو تراهكروب ناك ىناملأ ىبروأ صخش لوأ) نيملسم ةروص ىف

 كونس»#" مهنيب نم ناكو نيملسمك ةكم ىلإ رفسلا اوعاطتسا دقو (م54١18١ ماع هكم

 لوانت حرش نسحأو لضفأ مدقي نأ عاطتسا ىذلا ىدنلوهلا قرشتسملا ؛هينورك روه

 .هكم فصو هيف

 نب هللا دبع نكلو «طيسبلا ىودبلا اهعباط ىلع ةبعكلا تظفاح جحلا كسانمو

 هب ماق ام هورصاعم نادأو ةبعكلا ءانب ديدجت دارأو قفوم ريغ لمعب ماق ريبزلا

 اهئانب ليدبت وأ ةبعكلا رييغت ىلع كلذ دعب صخش ىأ ؤرجي ملو ةمثآ ةعدبك هونادأو

 ىسلإ ءانبلا اذه ريغي نأ صخش نأ دري ملو ىليطتسم عبرم نحص طسو موقي ىذلا

 ىف نيملسملا هب ىسأتي مل هبعكلل ىرامعملا زارطلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 .هنودلقي وأ دجاسملا ءانب

 هكم بوص هجوتنو ةيحان لك نم جحلا لفاوق هجوتن نأ نيملسملا ةداع نم

 سا مكى



 ةنيدملا ىلإ باهذلا لبق نوهجتيو «ةجحلا ىذ رهش نم عباسلا مويلا ىتح كلذ رمتسي

 ثيح ةرخصلا ةبق دجسم ةرايزل سدقملا تيب ىلإ نوهجتي انايحأو لوسرلا ربق ثيح
 .(ءامسلا ىلإ) ةكئالملا هقفارت دمحم جرعي

 ةسدقملا ضرألا ىف [ةاصوصخم نكامأ ىهو] تاقيملا همدق أطت ىذلا جاحلاو

 بايث مارحإلاو .مارحألا سبالم ىمست اصاخ ابايث ىدتري ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم
 جاحلا طسو ىف مازحب طبرت ىلوألا ةعطقلا ءطيسبلا شامقلا نم نيتعطق نم هنوكم

 هسأرب وحنلا اذه ىلع ىضميو هفتك ىلع جاحلا هعضي ىرخأ شامق ةعطق ةيناثلاو

 : ةبعكلا ةرايز تافيرشت نم ءزج ةيلاتلا مسارملاو ؛هكم ىلإ ىأرلا رساح) ةيراع

 هكم مامأ ىقلي ثيح (هكم نم اليم )١7 تافرعب فوقولا ءىنم ىداو ةرايز

 تارمجلا ىمرو (ايرج) ىنم ىلإ ةفلدزملا نم ىعسلا ؛«(ةجحلا ىذ ؟) ظعاوملا

 وأ فورخ وأ روث وأ لمح] ىنم ىف حئابذلا ميدقت مث ةثالث نكامأ ىف ناطيشلا ىلع

 اهدحو ىنم ىف ال ةجحلا ىذ رهش نم رشاعلا حابص ىف ةحيبذلا هذه حبذت [زعام

 جحلا ةضيرفل ةيئاهنلا (مسارملاو) كسانملاو .ىمالسإلا ملاعلا راطقأ عيمج ىفو لب

 جاجحلا هجتي مث دوسألا رجحلا ليبقتو ةبعكلا لوح تارم عبس فاوطلا نع ةرابع

 ءمزمز رئب نم ءاملا نوبرشيو .هيف ةالصلا نودؤي ثيح ميهاربا ماقم ىلإ كلذ دعب
 جمحلا مسارم ىهنتو (ةورملاو افصلا ىتبت) ةورملاو افصلا نيب نوعسي كلذ دعبو

 - هدلب ىلإ كلذ دعب جاحلا دوعيو ةجحلا ىذ رهش نم رشع ىناثلا ىف ةبعكلا ةرايزب

 .ىجاح "جاح' بقل وهو امرتحم ابقل كلذ دعب زرحيل

 ىهو "ةرمعلا' مساب فرعيو رغصالا جحلا كانه ءربكألا جحلا لباقم ىفو

 ىدؤت ةرمعلا ىفو .ىحضألا ديع خيرات ريغ خيراوت ىف ةكم ةرايز نع ةرابع

 ابحتسم ًالمع دعيو باوث ةرمعلاو حئابذلا رحن ءانثتساب ربكألا جحلا مسارم عيمج
 بجوأ (ةنيدملا ةرايز نأش اهنأش) ربكألا جحلا لداعت ال باوثلا ثيح نم اهنكلو

 هناكرأو نيدلا لوصأ نم دعي ال هنأ مغر رخآ اينيد ابجاو ملسملا ىلع مالسإلا

 -و١ه1١6-



 بجاولا اذه .ىمالسإلا خيراتلا ىف ةيمهألا ةليلق تسيل هتناكم لعجي هنكلو ةسمخلا

 .وزغلا وأ "نيدلا ليبس ىف داهجلا" وه

 ةركف ترهظ .ةيندملا روسلا ىف نآرقلا ىف عوضوملا اذه (ةفطن) ساسأ دجن
 ىتح ١١ نم /مالث١ ىتح 5" ابيرقت) ةيبرعلا تاحوتفلا لحارم ىف داهجلا

 ءافلخلل تاحوتفلا تاسايس ةدعو ةلآ تحبصأو ةديدج ةيمهأ تلتحاو ه1

 .اهعفادو

 اهعبت امو بورح نم كلذ نع مجن ام مث عسوتلا ىف ءافلخلا ةبغر نأ عمو

 بيرخت ىف اهباصأ امم ةيمالسإلا ريغ لودلا نيبو ةيمالسإلا لودلا نيب بورح نم

 ارود ابعل دق نيدلا نأو ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهعفاود اهل تناك بورحلا كلت نإف
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملع هننق دق داهجلا لصأ نإف اذه عمو ايشماه (ايوناث) ايلات

 .ةروكذملا بورحلا ىف هوقبطو ايجيردت

 "نيدلا راد" وأ ”مالسإلا راد" : نيتقطنم ىلإ ملاعلا ٌمسق دقف لصألا اذهل اقبط

 ةيمالسإ ةموكح اهكحي ةلود لك ىلع ”مالسإلا راد" حلطصم قلطأ برحلا رادو
 .(نيملسملا نم اهناكس رثكأ نكي مل ولو ىتح) ةيمالسإلا ةعيرشلل اقفو رادتو

 تسيح ةفالخلا ةلودل ةيئاهنلا دودحلا ىه ”مالسإلا راد" دودح تناك ةيادبلا ىف

 .ةيمالسإلا ةلودلا رئاس ىلع كلذ دعب قلطأ مث اهترطيس ضرفت

 (رافك) نيملسم ريغ نينطاوم مضت ىتلا راطقألا عيمج ىهف "برحلا راد' امأ

 ."نورفاك ماكح اهمكحيو نيملسملا نم اهناكس نوكي وأ

 قالطإ نكمي ال هنإف رصاعملاو ثيدحلا انرصع ىف ةصاخبو نييمالسإلا نيعرشلا نم ريثك ىأر ىف )١(

 ةيمالسإلا ريغ ةموكحلا بولسأ نأل) رافكلا اهلتحا ىتلا ةيالسإلا دالبلا ىلع "برحلا راد“ حلطصم

 .كلذ قالطإ نكميف لتحملل ةمواقم كانه نكت ملو تثدح اذإ نكلو ءىداع ريغ رمأ دالبلا كلتل

 أ هال-



 حلطصم نوقلطيف رخآ اميسقت نوفيضي نييمالسإلا نيعرشملا ضعب كانهو

 ريغ تاموكح ىديأب رادت «ةيمالسإ ريغ دالب ىهو .دالبلا ضعب ىلع "حلصلا راد'

 .ةيمالسإلا ةلودلل جارخلا ىدؤت ةعبات ضارأ اهنوربتعيو «ةيمالسإ

 ةهجو نم ىهف ةبونلا دالبو ابجروج كلذ لاثم ناك ىطسولا نورقلا ىف

 (برحلا راد) ىأ ةيمالسإ ريغ لود عم ةرمتسم برح ةلاح ىف ةيمالسإلا رظنلا

 ."تاونس رشع ةدمل اهعم ةتقؤم ةنده دقع نكميو

 نيركاشلا ريغ" ىنعمب لوألا «رافكلا نم ةفلتخم اعاونأ ىمالسإلا هقفلا ددحي

 اذه نكلو .ىحولا لوزنو هللا ءاطعل نيركاشلا ريغ ىأ 'قحلاب نيرقملا ريغو

 ءاهقفلا لماعي 'نمؤملا ريغو ملسملا ريغو ناميإلا ميدع" ىنعي حبصأ حلطصملا

 .اريثك ةحضاو ةروصب ةقيقر ةقيفر ةلماعم «باتكلا لهأ" نوملسملا

 نأل «ةبئاصلاو ىراصنلاو دوهيلا ىلع نآرقلا ىف باتكلا لهأ حلطصم قلطأ

 ترج مث .ام دح ىلإ مهبم حلطصم ةبئاصلاو .ةرباغ نامزأ ىف مهيلع تلزنأ ابتك

 زئاجلا نم . حلطصملا اذه هيلع قلطي نأ نكمي صاخشألا ىأ لوح ثوحب كلذ دعب

 ةرابعب وأ .(نايئادنام) نييناسألا ةقرف وأ (نييتسونفلا) نيفراعلا وأ نييفينحلا مهنأ

 .اضيأ اذه انرصع ىف نودجاوتي نيذلا "قارعلا ىف ةلستغملا' ىرخأ

 لفهأ عم .ةرادملاو ةشياعملاو شياعتلا بولسأ عابتا ىمالسإلا هقفلا زيجي

 .(نيملسملا ريغ ةبيرض) ةيزجلا اوعفدي

 لهأ" مهيلع قلطي ةيمالسإلا راطقألا ىف نوشيعي نيذلا رافكلا نم عونلا اذه
 مهل تسيل نكلو ؛ةيصخشلا مهتديقع ىف رارحأ مه .ةصاخ ةعامج نولكشي 'ةمذلا

 .ةندهلا كلت ةرتف دتمت نأ نكمي )١(

 سا جاك



 اذه ملسملا ريغ قش نإف ءام دح ىلإ ةدودحم ةيندملا مهقوقح نأ امك «ةيسايس قوقح
 ؛نيرخآلا رافكلا عم كلذ لثم بجي امك .هدض داهجلا بجي درمتو ةعاطلا ىصع

 .(نييذوبلا) دونهلاو نيتتشدارزلا ىلع اعيرسو هلك اذه قبط دقو

 ء«ةمذلا لهأ نم نودعي نأ نكمي طقف باتكلا لهأ نإف ةيرظنلا ةيحانلا نمو
 .مانصألا ةدابعو نيكرشملا اوسيلو

 نيملسملا ىلع ابجاو ارمأ داهجلا ىف ةكراشملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ريبعت

 تسيل داهجلا ىف ةكراشملا نإف اذه ىلعو .لاتقلا ىلع نيرداقلا ىلع ةصاخبو

 نوعيطتسي ال نيذلاو حالسلاو دايجلا دادعإ ىلع نيرداقلا ريغ ءارقفلا ىلع ةيرابجإ

 .ديبعلاو ءاسنلاو خويشلاو ىضرملاو ةزجعلاو شاعملا ىلع ىعسلا نع مهيديأ فك

 له هدافم لاؤس نع ةياجإلا ىمالسإلا هقفلل ةفلتخملا ةيركفلا بهاذملا تثحب

 بهذملا سسؤم ةفينح وبأ دقتعي) ؟رافكلا دض برح لك ىلع لمتشي داهجلا موهفم

 تأر) ؟نيملسملا رافكلا مجاهي نيح عافدلا وه داهجلاب دوصقملا نأ مأ (كلذب ىفنحلا

 .(ضص) دمحم ىأر ناك كلذ نأ ودبيو كلذ ىرخألا ةيهقفلا بهاذملا

 نإف ةفينح ىبأ عابتأ نم مايألا هذه ىف ةنسلا نيملسملا رثكأ نأل ًارظن نكلو
 .نيملسملا ريغ رافكلا عم برح لك ىلع لمتشي ايلاح داهجلا موهفم

 انفذح اذإ .ةديدع تاففلؤم دعب اميف داهجلا نع ىمالسإلا ركفلا ىف تفلا

 زمريو مامإلا) :اهنيب ةيلصألا عيضاوملا ديدحت نكمي ءامهنيب اميف فالتخالا عضاوم
 رافكلا دض برحلا أدبي نيح (ةيمالسإلا ةلودلا) ةيمالسإلا ةعامجلا سيئر ىلإ انه هب
 ةرم لمعلا اذهب موقي نأ هيلعو .مالسإلا ىف لوخدلا مهنم بلطي نأ ًالوأ هيلع بجي
 ليبس ىلع نويطنزيبلا . ةيمالسإ ريغ ةلود عم برح كانه تناك اذإ الثمف .ةدحاو

 ةرمتسم برح كشلتو نييداليملا عساتلا نرقلا ىتح عباسلا نرقلا ذنم لاثملا

 سا همه



 ىف لوخدلا ىلع مهضحل ةاعدلا ةرم لك ىف لسري نأ مكاحلا ىلع سيلف ؛ةرركتمو
 .مالسإلا

 عيطتسي .ةثالث تالاح نيب رايتخالا نوكي ءرافكلا عم برحلا أدبت نيحو

 اذإو "نيدلا ىف ةوخأ" دادع ىف نوحبصيو ؛مالسإلا ىف لوخدلا نوروكذملا رافكلا

 ىف ىلصألا أدبملا نأل ًاداهج كلذ نكي نل ذئدنع ؛كلذ دعب برح مهنيب تثدح
 نأ ىهو ةدحاو ةلاح ىف الإ ءاضعب مهضعب التتقي ال نأ نيملسملا ىلع دكؤي مالسإلا

 .قح ريغ ىلع نيفرطلا دحأ نوكي

 .ذيفنتلا ةيحان نم وحنلا اذه ىلع نكي مل رومألا ريس نأ دكؤملا نم

 نيكسمتسم اولظيو «مالسإلا ىف لوخدلا رافكلا ضفري نأ : ةيناثلا ةلاحلا -"

 مدعب اوفرتعي نأو .ةيمالسإلا ةلودلا عابتا نم مهسفنأ نوربتعي اذه عمو مهنيدب

 مث ةصاخ ةيزجلا نودؤيو ةلزنم لقأ مهسفنأ نوربتعيو قوقحلا ىف مهنيب ةاواسملا

 .ةمذلا لهأ نم نوحبصيو ةضورفملا بئارضلا رئاس

 (نيملسملا) ىلعف ءىرخأ ةليسو كانه دعث ملو ةريخألاو ةثلاثلا ةلاحلا ىف امأ

 .ةياهنلا ىتح مهدض برحلا ءدبو رافكلا دض داهجلا

 نم ريثكلا كانه) نوملسملا ءاهقفلا اهيلع قفتا ىتلا داهجلل ةيلصألا دعاوقلاو
 ىلع (اهل ةفلتخم الولح ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا تدجوأ ىتلا ةيئزجلا دعاوقلا

 : ىلاتلا وحنلا

 لتق نكمي الو ؛لاجرلا لتق نكمي "برحلا راد" ىف رافكلا دض داهجلا ءانثأ

 مهتدابع رود ىف اونصحت نيذلا نابهرلا لتق زوجي الو .ءاسنلاو لافطألاو نينسملا

 .مهلتسق زوجي ندملا ىدحإ عماوص ىف مهتايح نوضقي اوناك اذإ امأ .داهزلاو

 لبق نم ةعاطلاو عوضخلا اولبقي مل نيذلا لاجرلا لتقي نأ مالسإلا شيج عيطتسيو

 --5ذج مهد



 ءاسنلا رسأو ءمهرسأ نوعيطتسي امك «ةمذلا لهأ نم مهنأ ىلع «مهب اوفرتعي ملو

 نآرقلا نم ةنماثلا ةروسلا تحضوأ دقو «مئانغلا نم اءزج نونوكيو زئاج لافطألاو

 ةروسلا هذه نوأرقي مالسإلا ةداق ناك ."”اهماستقا ةقيرطو برحلا مئانغ عوضوم
 .نيبراحملا بولق ىف ةوخنلاو ةيمحلا اوثبي ىتح لاتقلا ءدب لبق

 ىف عقت ىكلا ةلوقنملا لاومألا عاونأ لك وه : ةيبرحلا ةمينغلا وأ مئانغلا موهفم

 لوؤت نأ بجي ناك ىتلا ىضارألا كلذ نم ىنثتسا ىنكلو .داهجلا ءانثأ نيملسملا دي

 .ةلودلل ةعبات نوكت نأ ىأ ؛نيملسملا ةعامجل اهتكيلم

 لاومأو دايجو ىشاومو ديصلا نم نوكتت ةيبرحلا ةمينغلا نإف اذه ىلعو

 ءاجرلا نم ءاوس ىرسأ وأ تاجوسنم «ءسبالمو ءتاكوكسمو ةضفو بهذو «ةفلتخم
 ىف سرافلا بيصن ناك : ىلاتلا وحنلا ىلع مسقت ةيبرحلا مئانغلا تناك ءاسنلاو

 دايجلا نم برعلا هكلمي ام نإل ؛ءلمجلا بكارو هاشملا بيصن فاعضأ ةثالث ةيادبلا

 برعلا كالتما رتكو تاحوتفلا نم ةيلاتلا لحارملا ئف) اليلق ناك مالسإلا لبق

 .ةاشملل دحاوو سرافلل نانثا ىأ ءهاشملا مهس فعض سرافلا مهس ناك (دايجلل

 ىماتيلاو هبحصو ىبنلا فالخأل ةمينغلا نم سمخلا ميسقتلا لبق بنجي

 تحت نوكي ادقن وأ اينيع ناك ءاوس ايلمع سمخلا اذه ناكو .مهريغو ءارقفلاو

 ىرسألا» ناكو .هركذ قبس ىذلا وحنلا ىلع ىقابلا مسقيو .ةلودلا سيئر ةطلس

 .برحلا مئانغ نم ءزجك نومسقي

 هل لب ءىرسألا نم ءزجك مهمسقي نأ ال ؛ةيرظنلا ةيحانلا نم مامإلل ناك اقح

 نود مهحارس قلطي نأ وأ نيملسملا ىرسأ عم مهلدابي نأ وأ مهنع وفعي نأ قحلا
 ىف تثدح نأو اقلطم قبطت مل ةريخألا ةلاحلا وأ ثلاثلا قشلا نإف ةيادبلا ىف .لباقم

 .لافنألا ةروس )١(

 1 هك



 .ةردان تناك اهنأ الإ ىطسولا روصعلا نم ةريخألا لحارملا

 ريغ ىرسألا نوربتعي اوناك مهنإف (مسرلا ىلع) اعبتم ناك امل اقبطو

 وأ ملعملاب داهجلل ةريخالا ةلاحلا تطبتراو ءدونجلا نيب مهنومسقيو اديبع نيملسملا
 «ىندألاو طسوألا قرشلا لودل ىعاطقالا ماظنلا ىف ةليوط ةدم تيقب ىتلا ةرهاظلا

 نع ثدحتن نيح - دعب اميف ديبعلل ىنوناقلا عضولا نع ثدحتنسو .اديبع مهرابتعاب

 .ىمالسإلا هقفلا

 ديعو رطفلا ديع - نيريبكلا نيديعلاب لافتحالا نينمؤملا ىلع مالسإلا ضرف

 .[ةيمالسإلا ىربكلا دايعالا نم ريدغلا دبع] ىحضالا

 ديع اهنإف ةصاخلا ةالصلل ةماقإو ةحار مايأ اهنأ نع الضف دايعألا هذهو

 .حرفو ةداعس

 نيب رهظ امك .مايأ ةعبرأ وأ ةثالث (نيديعلا) دايعألا هذهب لافتحالا نآلا متي

 ةصاخ تاولص مايألا هذه ىف ماقت .كلذك ةيوناث ةيمهأ اهل مايأ ايجيردت نيملسملا

 :كلذ نيب نم .ةينيدلا مسارملا ءادأ ءانثأ طقف لامعألا لطعت نكلو ءاعدلا تالفحو

 ثيح - ةيمالسإلا ةنسلا نم لوأل رهشلاىأ - مرحملا رهش نم ىلوألا ةرشعلا مايألا
 نم رشع ىناثلا موي ىفو .(ع) نيسحلا مامإلا داهشتسا ىركذ ىف ءازعلا لفاحم ماقت

 امك لوألا عيبر رهش نم رشع عباسلا موي ىفو «لاوقألا ضعب ىلع ءانب رفص رهش

 رهش نم نيرشعلاو عباسلا مويو ؛.(ص) دمحم ىبنلا داليم موي وهو ةعيشلا لوقت

 (جارعملا ةليل) بجر رهش نم 58و ((ص) دمحم ةثعب) ةيوبنلا ةثعبلا ةيادب بجر

 ىلع ىحولا اهيف لزن ىتلا "ردقلا ةليل' وأ ناضمر نم ”و ؛(ص) دمحم جارعم

 ىف ناسنإ لك ريصم ددح اضيأ اهيفو (نآرقلا اهيف لزنأ ىتلا] نآرقلاب دمحم
 مهتاوعدو هدابع بلاطم ىلإ ىلاعت هللا عمتسي اهيفو .هللا لبق نم تاوامسلا

 دجاسملا ىف نآرقلا نوأرقيو ةليللا هذه نوميقي ءايقتألا نإف اذهل .مهل بيجتسيو

 هايل 5١-



 .ىرخأ دايعأ اضيأ ةعيشللو ءاعدلاب هللا ىلإ نولهتبيو

 ةدوجوم ناتخلا ةداع : ىرخألا مالسإلا تادابع ىلإ ةلاجع ىف نآلا ريشأو

 ىلع ةمالع روكذلا ناتخ دعيو ءدوهيلا دنع ةدئاس تناك امك مالسإلا ىف اضيأ

 ىرخألا' تانايدلا عابتا نم روكذلا ناتخ مالسإلا ءاهقف شقانو .مالسإلا مهقانتعا

 نحنف «مهنيب اميف اوفلتخاو ال مأ بجاو مهناتخ له مالسإلا ىف اولخد نيذلا نيغلابلا
 (ىرجهلا ىناثلا نرقلا) داليملا نماثلا نرقلا ىف ابولطم نكي مل ناتخلا نأ ملعن الثم

 ثيدحلا ديلولا نوتتخي نوملسملا نكي مل اوملسأ نيذلا ىطسولا ايسأ ناكس نم

 نس ىستح ناتخلا ةيلمع ءارجإ نولجؤي اوناك امنإو ءدوهيلا هيلع ناك ام فالخب
 ملسم لك عيطتسي .(روكذلا غولب تقو) رشع ةسماخلا وأ رشع ثلاثلا وأ ةسداسلا

 .ناتخلا لمعب مايقلا

 نآ ىف جوزتي نأ رحلا ملسملاف .تاجوزلا ددعت حابأ مالسإلا نأ ملعن نحن
 الو ىراوجلا نم دودحم ريغ ددع نع الضف '”ايعرش اجاوز تاجوز عبرأ دحاو

 عيطتسي لجرلا نإف لهس رمأ قالطلا نألو .نيتنثا نم رثكأ جوزتي نأ دبعلا عيطتسي

 مامإلاف .اديدج رخآ اددع جوزتيو اددع قلطي نأ ىأ ًاريبك اددع جوزتي نأ ايلعف

 جوزتي ناك ةعيشلل ىناثلا مامالاو (ع) ىلع مامإلل ربكألا نبالا وهو "الثم' نسحلا

 نكلو .ةأرمإ نيعبس 7١ جوزت هنأ ىتح كلذ دعب مهقلطي ناك مث هبابش ىف اريثك

 ةداعلا كلت تناك دقف تاجوزلا ددعت أدبم ئشني مل مالسإلا نأ ركذتن نأ بجي

 نم سكعلا ىلع لب ؛مالسإلا لبق (ىمادقلا دوهيلاو) نييناريإلاو برعلا نيب ةدوجوم
 رثكأ نم جوزتلا نم لجرلا عنمو اهديقو ةميدقلا ةداعلا هذه ددح دق مالسإلا نإف كلذ

 .دحاو نأ ىف ةعبرأ نم

 .اهدعب امو ” ةيآ ءاسنلا ةروس )١(

 مهب ١-



 ىذلا روجهملاو ميدقلا جاوزلا لاكشأ ضعب نع تقولا سفن ىف مالسإلا ىقبأو

 لشثم (ىرجمهلا لوألا) ىداليملا عباسلا نرقلا ىتح ةيلهاجلا برع نيب ًادئاس ناك
 ةركف نوملسملا ذخأ .جاوزألا ددعت أدبم مالسإلا ىغلأو ءىوبألا عمتجملا جاوز

 نم ىصخلا مادختسا كلذكو (ءاسنلل صاخ ءزج ىأ) نهل مرح داجيإو ءاسنلا ةلزع

 .نييناريإلا نم مرحلا ىف ةمدخلل لاجرلا

 لضفت ءاسنلا ةوس ىأ نآرقلا نم ةعبارلا ةروسلا تايآ ضعب نأ لوقلا بجيو

 ام اوحكناف ىماتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ نأو“ تاجوزلا ددعت ىلع ةدحاولا ةجوزلا
 ”."ةدحاوف اولدعت الإ متفخ نإف ؛عابرو ثالثو ىنثم ءءاسنلا نم مكل باط

 لضف هئنأ الإ ء:تاجؤزلا ددعت زاجأ نأو نآرقلا نأ : ةيآلا كلت نم مهفن

 تاجوزلا ددعت أدبم نوضفري ايلاح نيملسملا نأو ةصاخب .ةدحاو ةجوزب ءافتكالا

 ىف ادئاس ناسك ىذلا تانبلا لتق أدبم مالسإلا نادأو «ةدحاوب ءافتكالا نوديؤيو

 تالاجرلا رابكو ءاينغألا اهب زاتما ىتلا تازايتمالا نم تاجوزلا ددعت ناك

 .ةدحاولا ةجوزلاب تاقوألا نم ريثك ىف نوملسملا ىفتكيو

 مهيلع قفتي ام ناك ىئاللا ىراوجلا كلم ةداع ىطسولا نورقلا ىف ترشتنا

 .ءاحنألا عيمج ىف ايلمع رمألا اذه لطب دقو .اليلق (مهرهم) ايمسر

 مالسإلا ررق امك .(براقألاو) لهألا نيب جاوزلا' ىلع ادويق مالسإلا ضرفو

 امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا" : لوقي نآرقلاف ةأرملاو لجرلا نيب ىواستلا مدع

 اذه وأ ةديقعلا كلت تناكو ."””مهلاومأ نم اوقفنا امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف

 )١( ةيأ ءاسنلا ةروس 4.

 )١( .؟4 ةيأ ءاسنلا ةروس
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 رئاس عابتا نيب لب بسحف مالسإلا ىف سيل ىطسولا نورقلا ىف ادئاس ىأرلا
 قحي ناكلو ةجوزلا ةلماعم نسحب جوزلا مالسإلا ىصوأ امك .ىرخألا تانايدلا

 لوقي ..رمألا مزل اذإ اهبرضي نأو (زشانلا) ةعيطملا ريغ ةأرملا بقاعي نأ جوزلل

 "..نهوبرضاو عجاضملا ىف نهورجهاو نهوظغف نهوزشن نوفاخت ىتاللاو' نآرقلا

 .ايبسن لهس قالطلا . احربم برضلا نوكي نأ نود نكلو

 .ةمولعم ةدمل حاكنلا وأ ةغيصلا وأ تقؤملا حاكنلا ةعيشلا زيجي

 ىندأ نئاك وأ لجرلا نم ىندأ ةلزنم ىف ةأرملا لعجي مالسإلا نإف اذه عمو
 نهبجاو ءادأ نع نميلسملا لافطألاو تانمؤملا ءاسنلا مالسإلا عنمي ال ؟لجرلا نم

 . "هللا هاجت

 هيسآ ىلوألا :لامكلا دح اتغلب دق نيتأرمأب حلاصلا لثملا برضي نآرقلا نكلو

 اذإو ' : ”ميرم نع نآرقلا ىف درو دقف .ىسيع ما ميرم ةيناثلاو ءنوعرف ةأرمأ وأ

 .نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كرهطو كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق

 مأ" ةشئاعو لوسرلا تاجوز لوأ ةجيدخ ةديسلا «مالسإلا دعب نهيلإ تفيضأو

 تفيضا مث تاسدقم ءاسنك بلاط ىبأ نب ىلع ةجوزو ىبنلا ةنبا ةمطافو "نينمؤملا

 ىناسثلا نرقلا) ةعبار نهنيب نم تاسدقملا تاديسلا ىلإ دعب اميف تايرخأ تاديس

 ءاضرلا ىسوم نب ىلع ةعيشلل نماثلا مامإلا تخا ةموصعملا ةمطافو (ىرجهلا

 اناكم ىرن اذه ىلعو .ريبك رازم وهو (ناريا) مق ةنيدم ىف اهنفدمو اهدقرمو

 . نيملسملا نيسيدقلاو ءايلوألا نيب تاديسلل

 ناك املك نامثجلا نفد ىف عارسإلا بجوأ مالسإلا نإف تيملا نفدب قلعتي اميف

 .ىبرعلا مجرتملا 'عنمي' ةيسرافلا ةمجرتلا ىف )١(
 .47 ةيأ نارمع لآ ةروس )١(
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 لسغي نأ بجيو ءرثكألاىلع اهدعب موي وأ هافولا موي سفن ىف امأ ءانكمم كلذ

 ةالص) تيملا ةالص مساب فرعت ىتلا ةالصلا هيلع ىدؤن نأو نفكي نأو ىفوتملا

 لممحيو (شقن ىلع لمحي مث) توبات ىف عضوي مث هل نآرقلا نوأرقي نأو (ةزانجلا

 الإ هلإإ ال" نولوقيو نوعديو هنفد ىلإ قيرطلا ىف نيعرسم اوريسي نأو ربقلا ىلإ

 بارتلا نوكي (ناسنإلا ةماق ردق ىلع) ربقلا ىف هتوبات عم تيملا نوعضيو "هللا

 نفدي نأو توباتلا نم (ةزانجلا) نامثجلا جرخي نأ ىرخأ ةقيرطو ءامعان ابطر

 ىف نوعضيو «ةلبقلا وحن ههجو نوكي ىتح نميألا هبناج ىلع عضوي نأو نفكلاب

 .'ميحرلا نمحرلا هللا مسب'" ةصاخبو نآرقلا نم تايآ هيلع تبتك ةقرو ربقلا

 ءايشأ عضوب نوصوي ءايقتالا نيملسملا نم ريثك ناك ىطسولا نورقلا ىف
 .مهتادقتعمل اقبط مهروبق ىف ىرخأ

 ذقنم نب ةماسأ بتك ؛"ىرجهلا سداسلا" ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا ىف

 ناك هدلاو نإ هيف هلوقي «مامتهالاب ةريدج تارطاخ باتك ىماشلا - ىبرعلا ريمألا

 نآرقلا نم ةخسن ةرشع عيرأ عضوب ىصوأو نآرقلا خسنب هرمع لاوط ًالوغشم
 .هربق ىف هتايح نابا هخسن ىذلا

 نم مكح) فوصتملا (ىنامثعلا) ىكرتلا ناطلسلا ىناثلا ديزياب ىصوأو

 هربق ىف هعم عضوي نأ ىصوأ (ه114 ىتح 887/١517 ىتح 0١

 اهنتلمح ىتلاو هداهج نابا هعمج ىذلا رابغلاو بارتلا ىلع ىوتحي ىذلا قودنصلا

 لاوط رشتنم اذه ناك .تاوزغلا ىف اكراشمو رافكلا دض هداهج ءانثأ هسبالم

 ىلع ءاكبلا مالسإلا زيحي ال .ةينيد تامدخ نم همدق ام ىلع ليلدك ىطسولا نورقلا

 '  .ةينيدلا رماؤألا نم ىوقأ تناك ةيلهاجلا تاداعلا نإف اذه عمو .تيملا

 ةيمالسإلا راطقألا نم ريثك ىف ةدوجوم ةعنصو ةفرح تايكابلا تاحتانلاو

 تارازم ةصاخبو مهاتوم روبق ةرايزب نيملسملل مالسإلا حمسي «ناريإ ىف ةصاخبو
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 اهنع ريثك ثيدح ىرج روبقلا لهأ ةرايزل بادآو مسارمو تاداع كانهو .هللا ءايلوأ

 تالافتحالاو مهرباقم لالجإو هللا ءايلوأ ميظعت نأ الإ «ءايبنألا ميظعت نع لبق اميف

 نيب ادئاس لالجإلا اذه ناك امنيب .ىلوألا ةيمالسإلا لحارملا ىف ادوجوم نكي مل مهب

 .نيملسملا نيب كلذ دعب رشتناو جار مث (الثم نييحيسملا نيب) ىرخألا تانايدلا عابتأ

 نآرقلا مرحو .دوهيلا دنع ناك امم لقأ نيملسملا دنع ءاذغلا نم عونمم وهام

 رويطلا موحل لكأ عنمو مرح امك .امات ميرحت ريزنخلا محل لكأو رمخلا برش طقف

 ؛هحبذ نيح هيلع هللا مسا ركذي مل ناويح لكو ةدوؤملاو ةقنخنملاو ةتيملاو ةحراجلا

 بسح حبذي نأ دبال ىرخا ةرابعب وأ ..حبذلا نيح هيلع بذاك هلا مسا ركذ وأ
 اذإ اهنأل ريبك ةيمهأ لتحت ال تاعونمملا وأ عناوملا كلت نكلو .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ريزنخلا محل لكأ نع عانتمالا رشتناو اهيف بغري نل صخشلا نإف ةدوجوم نكت مل

 . رمخلا برشل ةبسنلاب فلتخي رمألا نكلو .ناريإ اهنيب نمو ةيمالسإلا راطقألا ىف
 اعيب هلوادت وأ رمخلا برش عنم ىلع قفاوي اقلطم نوملسملا نوبصعتملا قفوي ملو

 بتكو ةيخيرات دهاوش انيديأ نيب ءىطسولا ايسآو ناريإ ىف ةصاخبو ًءارشو

 برشي ناك ةروكذملا راطقألا كلت ىف بنعلا برش نأ تبثت ةديدع ةيبدأ رداصمو
 اوناك نيذلا ءارقفلا كلذ نم ىنثتسن انك اذإو .موقلا ةيلعو ءايرثألا تويب ىف موي لك

 برش نم نوفكتتسي دابعلاو نينيدتملا نإف .رومخلا برش نع نيريخم نوعتتمي

 .رومخلا

 ىلصألا دبعملا وه دجسملا" مهدباعمو نيملسملا ةدابع رود مامأ ًاليلق فقن

 ةعامجل ةالصلا لوسرلا اهانب دجسم لوأ نإف ىوري امل اقبطو ."نيملسملل ساسألاو

 اميف ىذتحي اجذومن دجسملا اذه نكي مل .هتيب راوجب ةنيدملا ىف ناك (ص) دمحم

 نييومألا رصع ىف دعب اميف رهظ اجذومن حبصأ ىذلا دجسملاو . دجاسملا ءانبل دعب

 نم ىناثلاو لوألا قفاوملا نييداليملا نماثلاو عباسلا نينرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف -
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 . اذه زاجنإل اوعد نييطنزيبلا نم ةذتاسأ هدييشت ىف كراشو .ةرجهلا

 اذه برعتلا ملعتو ؛ىنانويلا ىرامعملا زارطلا "”نويطنزيبلا ةذتاسألا قبط

 ءدجاسم ىلإ ةيحيسملا سئانكلا ضعب تلدبتو «هيلع اليدعت اورجأو دعب اميف زارطلا

 .ةبعكلا ةيحان ىلإ قرشملا نم ءانبلا اوريغو

 ارمأ ناك مويلاىف تارم سمخ ريبكلا دجسملا ىلإ نيملسملا باهذ نأل ارظنو

 تاولصلاب ةصاخ ىرقلاو ءايحألا ىف ةريغص دجاسم ترهظ دقف ءاديعبو ابعص

 لك ىف ريبك دحاو دجسم ىوس رمألا ةيادب ىف كانه نكي مل هنأ ثيحو «ةيمويلا

 .عماجلا دجسملا وا ةعمجلا دجسم مساب فرعو ةعمجلا ةالصل صصخم ةنيدم

 تاولصلا اهيف ىدؤي ىرقلاو ءايحألا لك ىف ةريغص دجاسم ترهظ دقف
 .ةيمويلا سمخلا

 عماجلا دجسمملا ىلإ ةفاضإلاب كانه تناك ءىطسولا نورقلا ىف ؛ناريإ ىف
 لحارملا ىف ترهظو .تاولصلا ةماقإل ىحلا ناكس هيف عمتجي ىح لك ىف دجاسم
 دجاسملا نم تانئمو ةععماجلا دجاسملا نم ددع ىطسولا نورقلا نم ةرخأتملا

 نورسوملا اهماقأ ىتلا ؛ةيلزنملا تايلصملا ىلإ ةفاضإلاب ةنيدم لك ىف ةريغصلا
 .طقف ندملا ىف رمالا ةيادب يف ةعماجلا دجاسملا تدجو .موقلا ةيلعو

 نرقلا ذنم ىأ) ةريبكلا ىرقلا ضعب ىف دعب اميف هعماج دجاسم تديش نكلو

 لك ىفو «برعلا نويفارغجلا كلذ ركذ امك - ىرجهلا عبارلا - ىداليملا رشاعلا
 ةرورض عم) ةعمجلا ةالص ءادأ نوملسملا عيطتسي عماج دجسم هب دجوي ال ناكم

 دجسملا ءانبل ةذتاسألا ءالؤه ه1-5١١85331 ماع ىف كلملا دبع نب لوألا ديلولا ىومألا ةفيلخلا اعد )١(

 ةسمينكلا هذه نم ىقبو .تبرخ دق تناك ىتلا قشمد ىف سدقملا انحوي ةسينك ناكم ريبكلا ىومألا

 .ةينانويلا ةغللاب ىرجح شقن عم ةيبونجلا ةباوبلا
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 ءاوهلا ىف وا ىحلا دجسم ىف ةالصلا ءادأ نوعيطتسي (ىندأ دحك ادرف نيعبرأ دوجو

 ءاوهلا ىف ابلاغ ةعمجلا ةالص ءارحصلا ناكس ىدؤيو .دجسم دجوي مل نأ قلطلا

 .ةالصلا ءادأل ةلبقلا وحن هجوتلا نم دبالو دجاسملا دوجو مدعل قلطلا

 وحن ىفلخلا هرادج نوكيو ةيرق دجسم وأ عماج لك ىف بارحملا دجويو

 .امئاد هكم وحن ىأ ةبعكلا

 رمألا ةيادب ىف نوملسملا ناك .بارحم نم رثكأ ىربكلا دجاسملا ضعبلو
 ءاسدقم اناكم بارحملا نوملسملا ربتعيو .بارحملا رطش مهوجو اولوي نأ مهيلع

 وأ فقس بارحملاو : هميظعت ىف نودهتجيو ةسينكلا بارحم نويحيسملا مرتحي امك

 نيز عالضالا ريثك وأ ةرئاد فصن لكش ىلع ليطتسم ىنحنم ىوقم رادج نم وبق

 فصتنم دعب نكلو بارحملا لباقم ىف تانادعمشلا اوعضو مث .ةينآرقلا تايآلاب

 ليدانقلاو عومشلا كلذ دعب ترهظ مث . (ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا

 وأ ناكم بارحملا نم ىنميلا ةيحانلا ىلعو «ةيحيسملا ذوفن ىلإ ريشت (ةينانوي ةملك)
 لوقي .تاجرد ةدع هلو ظعاولا وأ مامإلا هدعصي ىذلا ربنملا ىا عفترم ىسرك

 ' .ةالصلا نيح هالعأ نم ةعمجلا ةبطخ مامإلا

 ءايحألا دجاسم ىف ربانم دجوت الو «ةعماجلا دجاسملا ىف طقف ربنملا دجوي
 .دجاسملا رئاس نع طقف عماجلا دجسملا زيمي ام اذهو

 اهلو دايعألل تناك ةصاخ دجاسم ناريإ قطانم ضعبو ىطسولا ايسآأ ندم ىف

 رظفلا ديع ىأ نيديعلا ةالص ةنيدملا ىف نوملسملا اهيف ىدؤي .عساوو ريبك نحص

 .ىحضألا ديعو

 ناعون رثكي ناريإ ىف .دجاسملل ةديدع ةيرامعم زرط ترهظ تقولا رورمبو

 زاتميو .ناريإ ىلإ مهعم نوحتافلا برعلا هلخدأ لوألا عونلا .ىرامعملا زارطلا نم

 ىسف) ىلوألا ةيبرعلا دجاسملل ىديلقتلا زارطلاب ىرامعملا زارطلا نم عونلا اذه
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 يناثلا - ىداليملا نماشلا نرقلا ىلإ دوعي ىذلا قشمدب ىومألا دجسملا ايروس

 ىفو (ىرجهلا لوألا نرقلا - طاطسفلا ىف ريبكلا ورمع دجسم رصم ىفو ىرجهلا

 .لوألا ىرجهلا نرقلا - ريبكلا ةفوكلا دجسم قارعلا

 دوجول ةماع ةروصب ناريإ ىفو كلامملا كلت ىف دجاسملا نم عونلا اذه زاتمأ

 هبو زيلاهدلاو تاناويالا نم ددع هفارطأ ىف هب طيحي ليطتسم وأ عبرم ريبك نحص
 . نحصلا اذه ىلع حوتفم ةالصلا عضومو .ءوضولل هايم تاروفانو ضاوحأ

 طبريو .ربنمو بارحمو ةريثك ةدمعأ دجوت امك ىطغُم نوكي ام ابلاغو هب لصتمو

 1 ٠ .ةدمعأ ىلع ةسوقم فقسأ ربع نجصلاب ةالصلا عضوم

 ىف ىدهملا ةفيلخلا دجسم نع ةرابع ناريإ ىف دجاسملا هذهل جذومن مدقأ
 ىوس هنم قبي مل ىذلا (ىرجهلا ىناثلا نرقلا ةياهن) نارهط نم ةبيرقلا ىرلا
 دجسم (ىرجعهلا ثلاثلا نرقلا) نافماد ىف هناخ ىرات دجسم «(شا هباي) ضاقنا

 (ىرجهلا سماخلا نرقلا) دنوامد دجسم (ىرجهلا عبارلا نرقلا) عماجلا نيئان

 .اهريغو

 (دقرملا - ةسردملا - دجسملا)نكامألا هذه نم ىناثلا عونلل ةبسنلاب امأ

 لكشي دجاسملا نم عونلا اذه ىف .ميدقلا ىرامعملا ىناساسلا زارطلا اهيف دهاشنف

 عم دجسمملا نم سدقملا مسقلا ىنعي ءمظعألا مسقلا دجاسملا نم فوقسملا ءزجلا

 هذه .ةبق هقوفو هل ةدمعأ ال انمثم وأ اعبرم اريغص ءانب نوكيو ربنملاو بارحملا

 وأ خيطبلا حئارش لكش ىلع وأ لكشلا ىمفلش هرودم ؛ةيطورخم نوكت نأ امإ ةبقلا

 باب ناويالا اذهل .سوقم وأ رودم فقس تحت عفترم ناويا اهب لكشلاب ةليطتسم

 .داعبألا ثيح نم ادج ريغص هنكلو لكشلا ىناويالا مرحلا ىلع حتفي

 مرحلا ىفو ةدمعأ ةدع همسقت ةالصلل نكامأ انايحأ مرحلا فارطأ ىف دجوتو
 ب نا نا

 .ةقيقد ةدمعأ

 مرح ىلإ ليطتسم وأ عالضألا عبرم نحص ربع ريبكلا ناويالا ىهتني
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 ابلاغ تاناويا دجوت هفارطأ ىلعو ءءوضولل ضوح نع ةرابع نحصلا اذه دجسملا

 اهنم دحاو لك ةيلاعلا تاناويالا نم ةعبرأ دهاشي امك «نيتقبط نم ةنوكم نوكت ام

 .(مرحلا لخدم وه تاناويالا هذه دحأ] نحصلا اذه نم علض ىف

 نيوزقو ىناكيابلكو زيربت ىف عماجلا دجسملا ىه ؛عونلا اذه دجاسمو

 نييوفصلا دجسمو (ىرجهلا عساتلا نرقلا) دهشم ىف داش رهوك دجسمو ناتسدراو

 نرفقلا ةيادب) ناهفصا ىف ىابيز هاشم دجسمو ىرجهلا رشاعلا نرقلا) لييدرا ىف

 .عونلا اذه نم اهريغو (ىرجهلا رشع ىداحلا

 رقككفلا ىف زئاج ريغ مثالسإلا ةمئا ريوصتو ةبهذملا موسرلاو روصلا

 ةروصب ءدوجوملا رئاسو ناسنإلاو هللا روصت ىمالسإلا ركفلا ربتعيو ىمالسإلا
 دجن نيح ىف ءدجاسملا ىف روص دجنال ببسلا اذهل .(اكرش) ناثوألل ةدابع ةماع

 نع ةرابع تانيزلاو بيراحملاو ربانملاو تاناويالاو رادجلا ىلع تانيزلا نم اريثك

 ةليمج تاباتك اهلللختت لكشلا ةيبكوكو ةيسدنه روصو باشعأل ةزرطم لاكشأ

 معيو (هريغو ثلثلا ,خسنلا وأ ىفوكلا طخلاب) ميركلا نآرقلا تايآل ةيبرع هباتكو

 . ىريجلا رجحلا وأ رجحلا ىلع رفحلاو رجآلا نم عطقب تانيزلا هذه ىف ةناعتسالا

 رشع عبارلا نرقلا ىتحو (ىرجهلا سداسلا) ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا ذنم

 ىف ءاوس بابقلاو (تاناويالا) نيواوألاو ناردجلا نييزت ىف مدختسا ىرجهلا نماثلا

 .ةعيدب تاباتك عم ناولألا ددعتملا كيبازوملاو ىشاكلا ةيبرغلا راطقألا ىف وأ ناريإ

 رجحلا ىلع ةروفحملا روصلاو ةمخفلا ةنيزلا لئاسوب ربانملاو بيراحملا تنيز امك

 بيراحملاو .ةءالاللا عطقلا وأ عصرملا ىشاكلاب وأ رمرملاو روجالاو بشخلاو

 وقربأو ناهفصأ ىف ةظوفحم ةزراب موسرب ةنيزملاو ىريجلا رجحلاب ةصصخملا

 نيزملا بارحملاو (ةعيدبلا ناولألا تاذ ءافيسفلاب ةزرطم) اهريغو ماطسبو

 ىف ةعمجلا دجسمل ةيبناجلا تاعاقلا نم دحاو ةزرابلا ءافيسفلاب زرطلاو تاموسرلاب
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 كلذ ناكو ةيانعلاو مامتهالاب ريدج وتباجل وأ ىلوغملا ناطلسلا هادهأ ىذلا ناهفصأ

 .هال١99١/١1 ماع

 ىلإ عجريو ناشاك ىف نفلا نم ةيلاع ةجردب زاتمي ىذلاو ليمجلا بارحملاو
 .اهب ايقاب لازي الو ه775/م1775 ماع

 دفارم ىه ىتلا ةينيدلا نكامألا نم رخآ عون اريثك ناريإ ىف دهاشيو
 هللا ءايلوأو (ةمثألا ءانبأ) مهفالخأو ةعيشلا ةمئأ نفادم ىلع اهنوديشي تارازمو

 .نكامألا نم ريثك ىف رشتنتو .بابق تاذ ةريغص دجاسم وأ تارازم ىهو نيرخألا

 جاربألاب ةهيبش ىهو (هرانم وأ) نذآم ميدق نمز ىف دجسم لك ىف تميقأو

 ترهظ ةينيدلا ةضيرفلا ءادأل نيملسملا ايعاد «ناذآلا ءادأل نذؤملا اهيلإ دعصي ىتلا

 لوح ةفلتخم ءارأ نيثحابلاو ءاملعللو ءماشلاب ىومألا رصعلا ىف ةرم لوأل ةنذنئملا

 نم وأ (ةينانويلا ةيراكذتلا راجحألا) برغلا نم لصألا ىف ةنذئملا ةركف تذخأ له

 نذآملا هذهل ىرامعملا نفلاو (هيف كوكشم ريخألا ىأرلا) نييذوبلا نم وأ ناريإ

 .نيملسملا نيب فلتخم

 وأ ةرانم ىه ةيقاب لازت ال ىتلاو (تارانملا) نذآملا كلت مدقأ نم ةدحاو

 (ىرجهلا ثلاثلا نرقلا) دادغب نم ةبيرقلا ءارماس ىف (ةيولملا) ةيرئادلا ةنذئملا

 عالضألا نمثلا جربلا ةئيه ىلع ناريإ ىف ةيقابلا (نذآملا) تارانملا مدقأ ةبحلا

 نم لوألا,فصنلا) ةنزغ .ةنيدم ىف ةيقابلا ةنذئملا كلت «نذآملا هذه نم عون لمجأو

 .(ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا

 نكامأو ناهفصأو نانمسو ناغماد ىف تارانملا نم عونلا اذه لثم دجوي امك

 :ةديدم) ةيرئادو ةيلاعو ةعيفرو ةقيقد جاربأ تارانملا نم رخأتملا عونلاو .ىرخأ

 - وأ 1



 ناهفصأ ىف تارانملا نم عونلا اذه لثمو .اريثك اهنم ىلعألا مسقلا ةعيبطب (هرودم

 عباسلا نرقلا) هرانم ناورهو .؛(ىرجهلا سداسلا نرقلا) ليس دجسم ةرانم
 44 اهعافتراو (ىرجهلا عباسلا - سداسلا نرقلا) رانم نابرس «(ىرجهلا

 .اهريغو (ارتم نوعبرأو ةعبرأ)ارتم

 عالضا لفسألا ىف) ةيناوطسا نم عالضألا ةينامث تارانم اضيأ انايحأ كانهو

 .(رودم ىلعألا مسقلاو ةينامث

 رايزو (ه١1٠5)رانم نارتخد لهج" د ةرانم تارانملا - نذآملا كلت ىفو

 .ناهفصأ ىف اهريغو (نييرجهلا عباسلا - سداسلا نرقلا) رانم

 ةيسرافلاب ىمست ةريغص ةفرش هالعأ ىفو ىنابعث ىرئاد ملس هرانملا لخاد

 امهونيز مث «نولملا رجألاب تارانملا نوملسملا نيز دقف عبتم وه امكو .هتسد ىلك

 .(ءاسفيسفلا - ىناشيقلا عطقب كلذ دعب

 حبصأ نآلاو دجسملا ىناويا ىلخدم ىلع نيترانم نوديشي اوناك ام انايحأو

 لخاد نم نآلا ناذآلا عفرو «نايسنلا ىط ىف ةنئذملا ىلعأ نم ناريإ ىف ناذآلا عفر
 تارانملا لازت الو .اليلق عفترم ناكم دجسملا لخاد دجوي هنإف اذهلو دجسملا ناويا

 .طقف ةنيزلل ةدوجوم

 .ازراب رود بعلت لازت الو مالسإلا ىف سرادملا تناك

 تناك ىتلا (ةيلاعلا وأ ةطسوتملا) ةصاخلا ةيمالسإلا ةسردملل جذومن دجو

 ةيقرشلا ةيحانلا ىف "ةسردملاب'تيمس ىتلاو ةماع ةروصب هقفلاو ةينيدلا مولعلا سردت

 ترشتنا مث ءىرجهلا عبارلا نرقلا ىف (ناسارخو ىطسولا ايسآ) ةفالخلا ةلود نم

 .ةيبرغلا ةيحانلا ىف كلذ دعب

 ريثأت هل ىنايرسلا ىحيسملا ىلخادلا ميظنتلا نأ دلوتراب.و.و نييميداكأ لوقي
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 بولسأ نإف دلوتراب.و.و ىأر لباقم ىفو 2'”ةيمالسإلا ةسردملا ىف ميظنت ىف ليلق

 ماظن ىف اهريثأت اهل تناك عماوصلا ىف نوشيعي اوناك نيذلا نييذوبلا (هراهب) ةايح

 دق ىطسولا ايسآ ةايح طمنو تاميظنت نأ ىوقألا لامتحالاو ةيمالسإلا ةسردملا
 ةسردملا ناك .كلذ تابثأ نكمي ال نكلو .””ةيمالسإلا سرادملا تاميظنت ىف ترثأ

 ةسردملاب ةصاخ تارجح ىف نوثبي بالطلا ناكو .سرد لحمو ةماقإ لحم

 بجي ناكو .ةراتخملا ةررقملا بتكلا نوأرقيو نيسردملا سورد ىلإ نوعمتسيو
 ةسردملا ىلإ تاديسلا لوخد ناكو .فشقتو دهز ةايح نوشيعي نأ بالطلا ىلع

 نم عوبسألا ىف اموي بيغتلا نوعيطتسي اوناكف نوجوزتملا بالطلا امأ ءاعونمم

 لامعأب مايقلا بالطلا قح نم نكي مل «مهتويبو مهتاجوز ةيؤرل كلذو ةسردملا

 وه ةماع ةفصب سردلا عوضوم ناكو .ةيبرعلا ةغللاب سيردتلا متيو ؛ةينامسج

 ريغو ثيداحألا ةساردو ريسفتلاو هديوجتو نآرقلا ةءارقو ىمالسإلا هقفلاو ةعيرشلا

 فرصلا ميلعت ناكو .سرادملا ضعب ىف ةينيدلا ريغ مولعلا سردت تناك امك .كلذ

 ىف سردت ىتلا ةيساسألا مولعلا نم كلذ ريغو قطنملاو ةغللا هقفو وحنلاو
 نأ بالطلا ناكمإب ناكو «سيردتلل ةنيعم وأ ةددحم ةدم كانه تسيل .سرادملا

 ىف بالطلا ىلع بجيو .نوملعتيو نوسردي رمعلا ةياهن ىتح سرادملا ىف اولظي

 .مهءاذغ نودعيو مهتشيعم بابسأب اوفلكتي نأ رمألا بلاغ

 لبق نم) ادئاع ردت ةلوقنم ريغ لاومأ ىأ دجاسملا لثم فقو سرادملل تناك
 بنع عرازمو قئادح . اهضارأ ىلع نوشيعي نيحالف نم اهب امو عرازملا

 ىداليملا عساتلا ىتح سماخلا نم نورقلا ىف (ةيروطسألا) ةيحيسملا ةينايرسلا ةيلاعلا سرادملا رهشأ )١(
 .ناتسزوخ روباسيدنجو ايلعلا نيرهنلا نيب) نيبيصن ىف

 (نييداليملا نماشلاو عباسلا نرقلا) قطانملا كلت ىطغي ناك خلبو ىطسولا ايسآ نوملسملا حتف نيح )١(

 رشع ىداحلا نرقلا ىتح قطانملا كلتىف نوشيعي نويوناملا لظو .نييوثاملاو نييذوبلا نم ريثك ددع

 .ىرجهلا سماخلا ىداليملا
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 هذه لخد فرص متيو «قاسوألاو نيكاكدلا - ندملا ىفو ؛ىقاوسلاو نيحاوطلاو

 هذه ميمرتو ريمعتو حالصإ ىلع قفتي امك مدخلاو نيسردملا ىلع هلماكب تافوقوملا

 .ةفلتخملا ىمالسإلا ملاعلا راطقأ ىف فلتخم سرادملا هذه ءانب زارطو .ةينبألا

 ءانب زارط هسفن وه ناريإو ىطسفلا ايسأ ىف سردملا ءانب زارط ناك

 - تاناويإلا هب طيحي ليطتسم وأ عالفضألا عبرم نحص ىأ : اهب ةعماجلا دجاسملا

 .ةعفترم ةعبرأ تاناويا عم ايلاغ نيتقبط نم تناكو

 نكامأ نحصلا عالضأ ىفو ؛تارجح اهب نحصلا فارطأ تاناويا نأل

 «شيواردلا تاواقناخ اهرواجي قطانملا كلت ىف سرادملا تناك ةيادبلا ىفو .سردلا

 عمو دجسملاو ةسردملا عامتجا ناكو .امهنيب لصف ثدح تقولا رورمب نكلو

 .ىطسولا ايسآو ناريإ ىف ادوجوم ارما ابلاغ عماجلا دجسملا

 مامأ فقيو ةعمجلا ةالصو ةيمويلا تاولصلا ىف مهمؤي نم نومسلملا نومسي

 .'مامإلا" هنومسي فوفصلا

 وه )57١1-5177 ةنيدملاب ىمالسإلا عمتجملا ىف هتايح ءانثأ (ص) دمحم ناك

 .(ةعامجلا مامأ هسفن

 ىف نيلصملا ةمامأب موقي ناك ىومألا دهعلا ىفو نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف
 هضوفي صخش «قشمد ىف مث ًالوأ ةنيدملاىف) (ةمصاعلا) ةنيدملا ىف ةعمجلا ةالص
 ناكو .ةفالخلا ىضارأ ىف لمعلا اذهب نوموقي نوعباتلا وأ ةدالولا ناكو .(ةفيلخلا

 ةينيدلا ةيمالسإلا ةعامجلا نأ نودقتعي اوناك دقف .ةعامجلا ةمامإ شويجلا ةداق ىلوتي

 نكلو ةصاخ ةينيد ةعامج ةيأل دوجوالو .أزجتي ال دحاو ةيبرعلا ةلودلاو

 .ةيمالسإلا ةينيدلا رئاعشلاو ماهملاب مايقلا ةدايق نولوتي ةلودلاىلثمم

 ةعاطم ةعامج نودعي اوناكو .ىسابعلا رصعلا ىف ءاهقفلا ةعامج ترهظ

 اى/اؤو١ا -



 هيبشت نكمي ال .نآرقلل نيظفاح نيناوقلاو ىمالسإلا عيرشتلا ىف ةملكلا ىعومسم
 ىف) ءابهقفلا ظحي مل .نييحيسملا نابهرلا وأ ةفقاسألاب ةينيدلا ةيحانلا نم ءاهقفلا

 قح مهدحو مهل سيلو ةسادقلا ةفص مهل تسيلو ؛ةصاخ ةيهلإ ةحفن ةيأب مالسإلا

 مهنأ امك سانلا نع ةيلازعناو ةنبهر ىف شيعلا نوعيطتسي الو ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ

 .بونذلا وحم ىلع ةردق مهيدل تسيل

 ىذلا رودلا سفن ىمالسإلا عمتجملا تبعل دق ءاهقفلا ةعامج نإف اذه عم نكلو
 ليبق نم) انايحأ ءاهقفلا ىلع نوقلطيو .نييحيسملا نيدلا ءاملع وأ ةسواسقلل ناك

 ةعامج مسا مهيلع قلطي نأ حصألاو .(نوملسملا نويناحورلا .. مسا زواجتلا

 ةالصلا دعاوق فرعي درف ىأل نكمي هنإف ةيرظنلا ةيحانلا نم .نينوناقلاو نيعرشملا
 ىف نكلو .ةالصلا ىف امامإ نوكي نأ هل نكمي ةيبرعلا ةغللاب ةليلق ةفرعم ىلعو
 .نينيعم دارفأ ىلإ دجاسملا ةماما ماهم تدنسا ىسابعلا رصعلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىناعم ثالث ايجيردت مامألا ةملكل ترهظ

 سيئرو.:(امسا بختنم سيئر) ةيمالسإلا ةعامجلا سيئر وه ةنسلا دنع مامإلا ١-
 ريغ كلذكو ةيلاع ةينيد ةناكم لتحي تقولا سفن ىف وهو ةيمالسإلا ةلودلا

 مامالا" ةملكب ةفيلخلا - مامإلا ىمسيو .ةفيلخلا وه مامالاف اذه ىلعو .ةينيد
 دوقي ىذلا مامإلا لباقم ىف 'ىربكلا ةمامالا' مساب هتلزنم ىمستو "ريبكلا

 ةينسلا ةيهقفلا بهاذملا وسسؤم ىمسيو .ةالصلا ءانثأ دجسملا ىف نيلصملا

 ."ريبكلا :مامإلا" مساب اضيأ

 (ع) ىلع هرهص لآو دمحم لآ نمو .ةيثارو ةماما ةنسلا دنع ةمامالاو مامإلا ١-

 ةلودلاو ةيمالسإلا ةعامجلا ةسائرو ةمامالا هل حنمتو .(ع) ةمطاف هتنبا جوز

 .ةيهلإلا ةدارإلا هل اهحنمت لب سانلا لبق نم ال ةيمالسإلا
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 ماسمالا نومسي ةالصلا دجسملا ىف نيلصملا مؤي وأ دوقي ىذلا دجسملا مامأ -

 ةعماجلا دجاسملا ةمئا نيعّيو ."ىرغصلا ةمامالا" مساب هماقم ىمسيو ريغصلا

 نيعي امك .زيمتملا ريبكلا ملعلا باحصأو ةينيدلا ةلزنملا ىوذ ءاهقفلا نيب نم

 نوكت نأ نكمي نكلو .ىرقلاو ءايحألا دجاسم ةمامإل نوزيمتم صاخشأ

 ةعيشلا حجريو .نيدتلاو قلخلا نسحب نوزاتمي مهنكلو ةليلق ةينيدلا مهتامولعم

 ضاخشأ نم نونذؤملا راتخي امك ءةالصلا مامإ وأ (نوذام) ءالؤه ةيمست

 ىلع اونوكي نأ مزاللا نمو «ةالصلارئاعشب ملع ىلعأ نوكي نأ بجيو نيزيمتم
 .ةينيدلا رومألاب ةصاخ ةفرعم

 وأ خيشلاو ةصاخ ةعامج وأ ةفئاط نيملسملا نيب نيدلا ةمئاو ةيفوصلا لكشي

 ىف (ىفوصلا)ىنافرعلا رايتلا اولثمم مه شياوردلا ةوخألا سيئرو مامأ (ريب) دشرلا

 .دعب اميف صاخ لصف ىف مهنع ثدحتنسو ؛مالسإلا

 عابتأ عم نيملسملا ةرادم بولسأ نع ةرصتخم ةروصبو طقف نآلا ثدحتتو

 ءاملع وأ نيقرشتسملاو نيرصاعملا نييبرغلا نيثحابلا نيب عاش .ىرخألا تانايدلا
 نيد مالسإلا نأب لئاقلا ىأرلا اذه وأ داقتعالا اذه ةروثلا لبق سورلا تايمالسالا

 ىلع اذه انقبط اذإ ةصاخبو ىرخألا تانايدلا عابتا عم (لماعتلا نسحي ) ةارادم

 .ىطسولا نورقلا ىف ةيحيسملا عم هلماعت

 بصعتلا" نأ هدافم امات اجاتنتسا دلوتراب .و.و نيسميداكأ نم لك جتنتساو

 ىف نييحيسملا نيب تداس ىتلا ةدحلاو ةدشلا ىلإ لصي مل ىمالسإلا ملاعلا ىف "ىنيدلا

 مالسإلا نأل ةلماك ةروصب ىأرلا اذه ةحصب رارقإلا نكميال .(")ىطسولا نورقلا
 .ريغتي ال تباث ئش لثم هتسارد نكمي ةيناث ةديقع نكي مل ةتباث ةيحيسملا نأش هنأش

 8١. ص ؛مالسإلا - دلوتراب (1)
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 ىنيدلا بصعتلا كلسم كلسو ىرخألا تانايدلا عابتا عم ةرادملا كلس كلس اذل

 لماوعب (انايحأ رثأتم ناكو «ةنيابتم) ةتوافتم تاجردب ةفلتخم لحارم ىف اضيا
 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا لماوعلا لثم ىرخأ تاريثأتو

 نييحيسملا عم ةاواسملا نم ىوصقلا ةياغلا مهتاحوتف تارتف ىف برعلا قبط

 .اثيدح تاحوتفملا قطانملا ىف دوهيلاو

 عباسلا نرقلا ىف برعلا نأ ىلإ ئش لك لبق ةارادملا هذه ببس عجري

 نع نيديعب مهلعج ىقرلاو لماكتلا نم ةجرد ىلع اوناك (ىرجهلا لوألا) ىداليملا
 .صاخ نيد ىأل ىبصعتلا

 - باتكلا لهأ نم مهدعي نيذلا - نييحيسملاو دوهيلا ىلإ رظني نآرقلا ناكو

 عابتا كاذنآ نوملسملا ناكو (ىسيعو ىسوم) مهيلإ ىحوم ءايبنا عابتأ مهنأ ىلع
 عسوأ ةروصب ةارادملا هذه ديأ امم .مهعم نيواستم مهسفنأ نوربتعي (ص) دمحم

 نولكشي اوناك نييحيسملا نأل كلذك ايسايس اعفن مهل ققح دق كلسملا اذه نأ امك

 . ةلاحم ال ةيبرع ةلود مايق ىنعي اذهو برعلل ةحوتفملا دالبلا ىف ةيرثكألا كاذنآ

 ىلع ددجلا عابتالا نوعجشي ىتح ةرادملا جهنم جاهتنا ىلع ةيبرعلا ةلودلا ربجأ امم

 ةفالخلا تعفد ىتلا ىه ةيسايسلا ةيؤرلا هذهو «ةفالخلا ةموكح عم فيكتلاو ةمعاوملا

 ةرادملا كلسم عابتا زاجأ نآرقلا نأ عم) .ةمذلا لهأ نم نييتشدارزلا رابتعا ىلإ

 دق لوألا نويسابعلا ءافلخلاو نويومألا ناك (ةئباصلاو دوهيلاو نييحيسملا غم طقف
 هكلس اممم ضيقنلا ىلع) .ىرخألا تانايدلا عابتا عم اريثك ةارادملا .كلسم اوكلس

 ةياهن ىتح ةفالخلا راطقأ ىف دهاشي ملو .(مهروصع عيمج ىف ةطنزيب ةرطابأ

 تاقياضم نع اهب قثول ةفلتخملا رداصملا ىف رابخأ ةيأ ىداليملا نماثلا نرقلا

 .ىرخألا تانايدلا عابتا عم ةيبهذم

 رشكأ ناك عاطقإلا بوص ىبرعلا عمتجملل عيرسلا لوحتلا نأل ارظن نكلو
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 جهنمو .ناصقنلا ىف اذخآ .ناك ىرخألا تانايدلا عابتأ عم '"”مالسإلا ةارادم نإف ةدح

 .اهنايدأو ةيعاطقإلا تاعامجلا ىف حجرم لصأ ناك ةينيدلا ةقرفتلاو ةارادملا مدع

 مكح ديشرلا نوراه ةفيلخلا دهع ىف ىرخألا تانايدلا عابتا ىلع قييضتلا أدب
 ةيطنزيبلا ةلودلا ىلع روغثلا ىف سئانكلا بيرختب رمأ ىذلا وهف ه1١1-١76١154 نم

 تاقيضتلا هذه نوبسنيو .نييتشدارزلاو نييحيسملاو دوهيلا قوقح قيضو

 رمع نيب عقوملا دهعلاو قافتالا نأ نولوقيو باطخلا نب رمع دهع ىلإ تاديدحتلاو

 ةنئيدملا كلت ميلست لوح «ءسدقلا) مليشروأل ربكألا فقسالا نورفوسو باطخلا نب

 قافتالا اذهل ىلصألا نتئملا انيديأ ىلإ لصي مل ..هلجسو كلذ نمضت دق (م577)

 اهرهظأ امكو - برعلا نوخرؤملا اهنع لقن ىتلا ةفلتخملا تاياورلاو روكذملا

 .دعب اميف تفلأ دق نونم ىسورلا قرشتسملا فوكنيدم.آ

 نم مكح) لكوتملا ةفيلخلا رصع ىف ثدح ام اهديؤي ةمذلا لهأ قوقح ديدحتو
 نم مهلابفطأ عنمو ةلودلا تامدخ ىف ةمنلا لهأ نييعت عنم دقف ء(ه147-57

 ةضورفملا سوعرلا بئارض ىف دازو ةيمالسإلا سرادملا ىف ةساردلاو ليصحتلا

 ىلع ةزيمم تامالع ءادسترا ىلع ةمذلا لهأ ربجأو (ةيزجلا) ةمذلا لهأ ىلع

 لاغبلاو ريمحلا نوبكريو نيطايشلا روص مهلزانم لخادم ىلع اومسري نأو مهسبالم

 .ىبرعلا حتفلا. دعب تديش ىتلا سئانكلاو دباعملا تبرخو طقف

 نرقلا:ةيادب ذنم نيملسملا ةعامج لبق نم ديدشلا ىنيدلا بصعتلا”ظحولو -
 ةيبيلصلا بورحلا نمز ىف سيلو) ةداح ةروصب (ىرجهلا عبارلا) ىداليملا رشاعلا

 ايروس ىف نجسلل بهنو لتق لامعأ تثدحو .(نيققحملاو نيثحابلا ضعب نظي امك -

 ىلإ "86 نم مكح) مكاحلا ةفيلخلا رصعىف .ىداليملا رشاعلا نرقلا ىف رصمو

 )١( «ةيبيلصلا بورحلا ىتح ىبرعلا حتفلا ذنم نيطسلف' : فوكنيدم ىلإ عجري ج١, 515-014.

 -كط!ا/4-



 ايروسو رصم ىف دوهيلاو نييحيسملاب ىذألا قاحلإو مهتدراطم تمت دقف (ه5

 نرفقلا ىف كلذ لثم رركتو ”ةمحرلا مدعو ةوسقلا نم ليثم اهل قبسي مل ةروصب

 رركتو .نييحيسملل ةبسنلاب رصم ىف (ىرجهلا نماثلا) ىداليملا رشع عبارلا

 نم . ناريإ ىف ةديدع تارم ةلودب نيواود ىف لمعلا نم ةمنذلا لهأ عنم عوضوم

 ىلإ فه٠47 نم مكح) ىقوجلسلا كيب لرغط ناطلسلا دهع ىف ثدح ام كلذ

 ناريإ ىف دوهيلا ىلع ةراغألاو لتقلاو قييضتلا نم تاجوم تثدحو .( ه1

 .ه"44 < م749١ ماع (دادغب ىف ةصاخبو) قارعلاو

 رصع ىف اهتموكحلو ناريال ايمسر انيد ديدج نم مالسإلا حبصأ نيحو

 براق ةدمل ناثوألا ةدبع نم لوغم مكح دعب ه555 ماع ىف) ىلوغملا ناخ نازاغ

 لتقلا نم ةديدج تاجوم تثدح ه7517- ه1556 ماعلا سفن ىف (اماع نيعبسلا

 ىذوبلا بهذملا عابتأو قارعلاو ناريإ دالب ىف دوهيلاو نييحيسملل بهنلاو بغشلاو

 .ىلوغملا حتفلا دعب ناريإ ىلإ للست دق ناك ىذلا

 .اهلاثمأ نم ريثكلا ركذ نكميو ةيبهذملا تابصعتلا نم جذامن هركذ قبس ام

 ىسف ةيمالسإلا لودلا ىف ةمذلا لهأ عاضوأ تناكو .ردقلا اذهب اذه ىفتكي نكلو

 بلاغلا ىف تارييغتلا كلت تناكو .ىرخأ انايحأ ءوسأو انايحأ لضفأ ةفلتخم لحارم

 دعاوقلا نازيم نع اديعب ثدحي كلذ ناكو .ةيسايسو ةيداصتقا بابسأ' نع ةمجان

 بهذملا بسح ةيهقفلا ةيحانلا :نم هنإف لاثملا ليبس ىلعو .ٍةيمالبسإلا لوصألاو:
 بهاذملا نم هريغ نمرثكأ ةارادم ةمذلا لهأل ةبسنلاب بهذملا اذه ىدبي ىفنحلا

 .ةيعيشلاو ةينسلا

 ىفنحلا بهذملاب تفرتعا ىتلاو ةينامثعلا ةلودلا ىف ةموكحلا نإف اذه عمو

 )١( ص «قباسلا ردصملا سفن 101-04
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 هيلع اوناك امم اًءوس رثكأ ناك ةفالخلا كلت ىف نييحيسملا عضو نإف ءايمسر ابهذم
 بهذملا رطيس نيحو (نييرجهلا رشع ىداحلاو رشاعلا نرقلا) ةيوفصلا ةلودلا مايأ

 ناكو لمعلاو لوقلا قباطتي مل .ىوفصلا رصعلا ىف ناريإ ىلع ىمامألا ىعيشلا
 ةدمتسم بورح ىف ةينامثعلا ةلودلا تناك دقف ةيسايس بابسأ ىلإ ًاعجار كلذ ببس
 .ةيحيسملا نم اهاياعر ىلع ًانايحأ دمتعت مل اذلو «ةيبروألا ةيحيسملا لودلا عم
 ايكرت دعت تناك ىتلاو .ىوفصلا رصعلا ىف ناريإ تناك كلذ نم ضيقنلا ىلعو
 لودك ابروأ لود ضعب نادقتعت ةيوفصلا ناريإ تناكو ىسيئرلا اهودع ةينامثعلا

 ةفصب نييحيسملا نم ديفتست ةيوفصلا ةلودلا تناكو . ايركسع اهعم ةردحنم
 نييسايسو نييراجت لامعك ةصاخ ةفصب كيلوثاكلا ةاعدلاو نمرألا راجتلا نمو«ةماع

 .ابروأ لود عم اهطابترا ىف مهنم ديفتست تناك (ريرحلا ريدصت ىف ةصاخبو)

 ةينامثعلا ايكرت ىف رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا ىف دوهيلا عاضوأ امأ

 .ةيوفصلا ناريإ ىف اوسأ ناك امنيب لضفأ ناكف

 دالبلا عيمج ىف ةمذلا لهأل ىنوناقلا عضولا نأ لوقلا نكمي لاح ةيأ ىلع
 دوهيلا عضو عم ريبك دح ىلإ اهباشتم .ناك ىطسولا نورقلا ىف ةيمالسإلا راطقألاو

 ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمإلا ىف الثم) ةيبرغلا ابروأ ىف كلامملا رثكأ ىف

 .(اهريغو انييفو ادنلوهو

 ملاعلا ىف ةصاخلا ةينئيدلا مهمسارم ءادأ ىلع نوظفاحي ةمذلا لهأ ناك

 مهتعاطتساب نكي ملف ءادودحم ناك قحلا اذه نأ انمض لاقي نأ بجيو) ىمالسإلا
 ةدابعلا رود ميمرتو اهديدجتو اهرامعأ ةداعإ ىف قحلا مهل نكلو ةديدجلا دباعملا ءانب
 .ةدودحم تحضأ ةيندملا مهقوقح نكلو (ةفلتخملا

 نييحيسملاو دوهيلا هاجت ةيرظنلا ةيحانلا نم نيملسملا نيدلا ءاملع فقومو

 ناك ىومألا رصعلا ىف - لاثملا ليبس ىلع .ايجيردت اوسألا وحن لدبتيو ريغتي ناك

 - طا



 ىسف مالسإلا ءاملع نكلو "ناثوألا ةدبع نيكرشملاو باتكلا لهأ" نيب اريبك قرفلا
 وه دحاولا هلإلاب نمؤي ىذلا ديدجلا ىملاعلا ىعقاولا نيدلا نأ اودقتعا ةيلاتلا لحارملا

 نوربتعيو (نيكرشملا نم) ةصاخ ةعامج دوهيلاو نييحيسملا رابتعا بجيو مالسإلا

 ىلإ نوبسنيو .حيسملا ىسيع ةيهولاو ثيلثتلاب نولوقي مهنألو (نيرصقم) نييحيسملا

 .هلاك ىبنلا اريزع نودبعي مهنأ دوهيلا

 الأ مهيلع"' ءباتكلا لهأ قؤقح تددح ىتلا داوملا نم ةدام ترهظ ببسلا اذهل

 نوثدحتي ال دوهيلا نأ ىأ :حيسملاو ريزُع نع نوثدحتي نيح مهتاوصأ اوعفري
 .حيسملا ةيهولا نعو ريزع ةيهولا نع نيملسملا مامأ لاع توصب

 نع ةصاخبو (نيدترملا) ةيمالسإلا قرفلا عابتا ءاذياو ةدراطم تايلمع تأدب

 ءاذياو ةدراطم تسمتو .لكوتملا ةفيلخلا رصع ذنم ةعيشلا ةالغو .ةيليعامسإلا

 احالطصا مهيلع قلطأ ىذلا رحلا ركفلا باحصأ نييبرغلا نيدترملا ةفسالفلا

 .(نويرهدلاو نويداملا كلذكو ةيمرخلاو نويوناملا ىا ةقدانزلا)

 فعصتو (ىقوجلسلا رصعلا ىف امك) انايحأ دتشت مهؤاذياو مهتدراطم تناكو

 هذه نأب لوقلا بجيو ءرانلا ىف مهنوقرحيو نيدترملا نوبقاعي اوناكو .ًانايحأ
 نكي ملو ىرخأ انايحأ ةرمتسم ةروصبو ًانايحأ ةعطقتم ةروصب رمتست ناك ةدراطملا

 ىرخألا تانايدلا عابتاو نيدترملا باقع وأ ءاذيإ ةداع اهيلع تناك ىتلا ةروصلاب

 رشع سماخلا نرقلا ةياهن) شيتفتلا مكاحم مامأ لاغتربلاو اينابسأ ىف ةيحيسملا ريغ)

 ظ ] .( ىداليملا رشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح -
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 ثلاثلا لصفلا

 نآرقلا

 نسم ايحو (ليربج) سدقلا حورلا اهب لزن ظعاومو ماكحأو تاميلعت نآرقلا

 .امجنم هعابتآل اهغلبو (ص) دمحم ىلع هللا دنع

 (تاناويحلا نم) ماظعلا عطقو ليخنلا فعس ىلع نآرقلا تايآ نونمؤملا بتك

 نورهظتسيي ءارعشلا ناك املثم ءاهوظفحو هتايآ اورهظتساو .اردان دولجلا ىلعو

 رهظت سا ؛(هماعب راعشألا - رولكلوفلا) ةيبرعلا مهدئاصقو ةينفلا مهتاياكحو مهعطق

 .مهرودص ىف هوظفحو كلذك نآرقلا ةغلاب ةيمحب ةباحصلا

 ىستلا ةلزنملا لتحيو «مهنيدل ساسأو سدقم باتك نيملسملل ةبسنلاب نآرقلا
 ىف نآرقلا ىلتيو (ىراصنلا) نييحيسملا دنع ليجنإلاو دوهيلل ةبسنلاب ةاروتلا اهتلتحا
 ةسرامم لالخو لزانملاو سرادملاو دجاسملا ىف ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ رئاس

 .نآلا ىتح كلذك لازي الو .ةيمويلا لامعألا

 نظي امك هئاشنإو (ص) ىبنلا فيلأت نم سيل نينمؤملا نيملسملا دنع نآرقلاو

 .ليصألا هللا مالك وه لب .نويبروألا ءاملعلا

 هتايآ نم حضتي امك هللا مالك نآرقلا نأ نوملسملا دقتعي' هكدلون رودويت لوقب
 عضاوم ىف (ص) دمحمو .مدآ ىنبل طقف ءاعد ىهو ىلوألا ةروسلا نأل كلذو

 دْمَحلا لكو' 47 ةيآ 77 مقر لمنلا ةروس 1١١4-73774)(. ةيآ 5 ةروس) : ةدودعم

 . "نوُلمْعَت مَع لفاغب كبر امو اهتوفرْعَتف هتاّيآ ْمكيِرْيس هّلل

 مُكيَلَع انأ امو اَهْيَلعَف يمع نَمَو هسفتلف رصْبَأ نَمَف مكبر نم ٌرئاصَب مكءاج ذق " ٠١4 ماعنألا(١)
 مُهاَْيَآ نيذلاو الصمم باّتكلا ْمُكَيَلِإ لزنأ يذلا َوُمَو ًامكح يغتبأ هللا َرْيعَفأ ١١4 ةيآو ”ظيفحب

 ."نيرتمُملا نم ننوكت الف قلاب كبر نم لزتُم ُهنأ َنوُمَلعَي باتكلا
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 لخْدُي نكلو ةَدحاَو َةّمأ ْمُهَلعَجل هللا ءاش ولو' * ةيآ ىروشلا ١ مقر ةروسلاو

 د رم ةروس ةكنالملا "ريل لو نم مهل ام نولألاو تخريب نم

 ايمس ُهَل ٌمَلعَت له هتتابعل نبطصاَو ُهبَعاف اَمُهَنيَب امو ضرألاو تاومّسلا ؛ بر' 6

 ات نأ هانت“ اهدعب امو ٠١6 مقر ةيآ تافاصلا - مقر ةروسلاو

 ." نينسْحُملا يزجن َكلّذك انإ اًيؤرلا تقدص ذَق * ٌميِهاَريإ

 وأ (لاق) ةملك ركذب نومزتلي الو ءدرفملا لوألا صخشلا ةروصب نوثدحتي

 .مهلوق لبق لوقي

 صخشلا ةروص ىف هتاذ نع امئاد هلإلا ثدحتي عضاوملا بلغأ ىف نكلو

 دقو .لالجإو ميظعتب (نحن عمجلا نيملكتملا ريمض وأ (انأ) ملكتملا درفملا لوألا

 ةدئاملا ةروس ىف هلوق ىف درو املثم هتاذ نأرقلا ىف لزنملا ىحولا عوضوم درو

 . /4 ةيأ (0)

 : ةروس ىف درو امك ءامسلا ىف ىلصألا نتملا (باتكلا مأ) باتكلا لصأ نإ

 وأ (مكح ىلعل انيدل باتكلا مأ ىف هنإو' "نونكملا باتكلا" وأ 2” ةيآ 47" فرخزلا

 .ظوفحملا حوللا

 ."ظوفحم حول يف * ٌديِجُم ٌنآّرق َوُه لْب' 17١-371 ةيأ - 5 جوربلا ةروس

 ىذلا كالملا ةطساوب ىبنلا ىلع ايحو أمجنم لزن باتكلا اذه نأب ربخأ امك

 مث ٠١54 ةيآ ١5 ةروس سدقلا حورو 2197 ةيأ 7١ ةروس 'حورلا" مساب فرع

 ىحولا اغلبم ىبنلل ليربج رهظو . 3١ ةيأ ةرقبلا ةروس ليربج مساب كلذ دعب فرع

 .(مدآ ىنبل) سانلل كلذ غالبإب كلذ دعب رمأ مث كلذ رركتو

 باتك نم) لزنم ىحو نآرقلا نإ هعابتال هلوقب ىبنلا ناك اذه ىلع ءانبو

 اذه نم ءازجأ" نأ ئنعمب . رخأ ركفب طبترت هذه ىبنلا ةركفو . (ىوامسلا هللا

 ها خو



 ىلع ةاروتلا تلزنأ نيقباسلا ءايبنألل اهب ىحوأ دق تناك روكذملا ىوامسلا باتكلا

 .ىسيع ىلع ليجتإلاو دواد ىلع روبزلاو ىسوم

 .(باتكلا لهأ) (ىراصنلا) نييحيسملاو دوهيلا ىلع نوقلطي ببسلا اذهلو

 عم ةفلتخم ىلوألا اهتروص ىف ةسدقملا مهبتك نإف مالسإلا ىبن لوق بسحو

 باتكلا نم اءزج نكلو .ىوتحملا ثيح نم ةدحتسم ةغللاو لكشلا ثيح نم نآرقلا

 نم ًابيصتن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ" 7(باتكلا نم ًابيصن) دوهيلا ىلع لزن . طقف
 . "نوضرعم مهو مهنم قيرف ىلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدي باتكلا

 ةماقإو تبسلا ةلطع ًالثم) طقف دوهيلاب ًاطبترم هب هل ىحوأ ام ضعب ناكو
 اذهل نيملسملاب طبترم ريغو «(47 ةيآ ءاسنلا ةروس) ؛تبسلا موي ديعلاو لافتحالا

 دوهيلل سدقملا باتكلا قباطتي ال اذامل وهو ؟.لؤاستلا اذه نع (ص) دمحم باجأ

 لزنأ نيذلا ىحولا نم ءزج ىلع اوظفاح دق دوهيلا نإ : هلوقب باجأ ؟نآرقلا عم ْآ

 مكل نيب اتلوُمر ْمكماَج دق باتكلا لأ اي اي“ اضعب خاسنلا ىفخأو هضعب اوفخأو مهيلإ

 ٌباَتكو رون هللا نم مكَءاَج ذَق ريثك نَع وُفعَيو باتكلا نم َنوفخُت متنك امم ًاريثك
 . 27نيبُم

 كلذ لشم ليجنإلاب اولعف مهنأل ًآضيأ ىراصنل ؛كلذ دعب (ص) دمحم مالو

 نيد اهعيمج ىه لب ةديدج تسيل ىمالسإلا نيدلا ميلاعت نأ تامدقملا هذه نم دافتسي

 ميهاريإ ىلع ةفلتخم نامزأ ىف هب ىحوأ ىذلا ةينادحولا نيد وه دلاخو دحاو

 )١( ةيآ نارمع ملآ ” ةروس 77 .

 نم هيدي نب امل اقدتصُم َميرَم نبا ىسيعب مهراثآ ىَلع انو 47 ,4" ةيآو * ١ ةيآ ةدئاملا(١)

 ةظعومو ىَدُهَو ةاروتلا ( نم هْيَدَي َنْيَب امل ًاقدتصُمو نونو ىدُه هيف ليجنإلا ُهاَنْيتآَو ةارئوتلا

 ْمُه كنتوأَ ُّللا لزنأ اَمب مُكحَي ْمَل نمو هيف ُّللا لزنأ اَمب ليجنإلا لهأ ْمُكحَيلو ' * "نقم
 ' نوقسافلا
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 اوفرحو هنم ءزج مدآ ونب ىسن مث «نيرخآ ءايبنأو حيسملا ىسيعو دوادو ىسومو

 ميهاريإ نيد ىأ دحاولا نيدلا اذه ءايحإل (ص) دمحم هللا راتخا اذهل .هنم رخأ اءزج

 ىلكلا موهفملا قباطتيو ىلصألا هللا باتك وه نآرقلاو ىسيعو دوادو ىسومو

 اهروصت ىتلا تاروصتلا عم ًالماك اقباطت ءايبنألا ربع مدآ ىنبل غلب ىذلا ىحولل

 قولخم ريغ نآرقلا نوملسملا ربتعي .ءايبنألاو ىحولا نع ىراصنلاو دوهيلا

 رذجلا نم) ةءارقلا هنأب نآرق ةملك نوملسملا رسفيو لزألا ذنم دوجوم هنأ نودقتعيو
 .(أرق' ىبرعلا

 ةملكل اجاور رثكألا ىنعملا نكلو'7نآرقلا تايآ ضعب ةمجرتلا هذه ديؤتو

 ملو «هبلق نم أرقي نأ ىأ "عفترم توصب ةءارقلا" تقولا كلذ ىف ىنعت تناك (أرقأ)

 ءارقلا ئلع قلطت تناك اهنأ بلغألاو .باتك نم أرقي نأ أبجاو وأ ًامتحم نكي

 نآرقلا روس ضعب ىف ىنعملا اذه سفنب ةملكلا هذه تلمعتساو .ليمجو لاع توصب
 (ظعو غلب ىأ ظعولاو غالبإلا ىنعت انه أرقا ةملك نأ هكدلون دقتعي) .(7ميركلا

 . وحنلا اذه ىلع مهفت نأ بجيو

 ؛نآرقلا : ةملكل ةيفرحلا ةيظفللا ةمجرتلا نأ نورصاعملا نوثحابلا دقتعي
 ةملكو . ”ردصلا نمو لاع توصب نيملسملا ىدل سدقملا باتكلا ةءارق : ىنعت

 .ىنعملا اذه سفنب فدارمك مدختسا "نآرقلا"و 'ةسدقملا ةباتكلا" : ىنعمب "باتك'

 ىحولا عسضاوم ىف طقف سيل "باتك'و "نأرق' تاملك (ص) دمحم مدختسا

 أرقا * قلع نم ناسنإلا قّلَخ * َقَلَخ يذلا كبر مئساب أرقا" © ىلإ ١ تايآلا 11 قلعلا ةروس (1)
 .مَلعَي مل ام ناسنإلا مْلَع * مقلاب َملَع يذلا * ُمركألا َكْبرَو

 / ! مث * ةنآرق عبئاف ُهانأرق اَذِإَف " هناركو ُهَعْممَج اَنْيَلَع ْنِإ ' ١17-١1 ةيآ ةمايقلا 75 ةروس ()

 . "هناَيَب انيلع

 ." ىّسنت الف َكئرْقنَس " ؟ ةيآ ىلعألا 87 ةروس (6)
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 ىف ىحولا مدختسا لب (دحاو هباتك ىف نودو هتوم دعب عمج ىذلا) هيلع لزنأ ىذلا

 ىحوأ ام نومسيو بلاغلا ىف اريصق مأ ًاليوط ايحو ناكأ ءاوس هب هيلإ ىحوأ ام لك

 ."ةروس" مساب ىوامسلا باتكلا نم ءازجأ وأ هب هيلإ

 . (ةروسلا ىأ مسالا سفنب ىبنلا توم دعب تايآلا) نآرقلا لوصف تيمس

 ة يربعلا نم ةذوخأملا 'هروس"' نم ةذوخأم "ةروس' ةملك نأ هكدلون ربتعي

 راوجب اهضعب ةمظنملا وأ ةمظتنملا ءايشألا ىأ) "فيدر" ىنعت ىتلاو ةرخأتملا

 . ”رطسو طخ" ىنعمب (ضعب

 باّتكلا"لا روصتو موهفمب ةملكلا هذه طبر دق (ص) دمحم نأ رهاظلا نكلو

 .ذكلا اذه نم عطق وأ ءازجأ ىلع هتايح ءانثأ تمدختسا وأ تقلطاو ”ىوامسلا

 ىف هلوادتم لوسرلا دهع ىف"ةيآ" ةملك تناكو تايأ نم روسلا تنوكت .روكنملا

 ! ضيأ تدافأو .ناشنلاو ةمالعلا اهل ةيفرحلا ةمجرتلا ىنعت ىتلاو ىنعملا اذهب هدهع

 .ىنعملا اذه سفن ©7' ةملك ىنعت ةطيسولا ةيربعلا ىف ."بيجعلا لمعلاو ةزجعملا"

 نود ىتلا نآرقلا روس نيب ًاقرف كانه نأ ًاحضاو نوكي نأ بجي نكلو

 ىذلا وأ (ص) دمحم نم نوملسملا هيلإ عمتسا ام نيبو ءايلاح انيديأ ىلإ تلصوو

 ش ئ .لزنملا ىحولا نم رهظتسا

 ىفف نآرقلل ةقباسلا روسلا ىلإ ةديدج تايآ بلاغلا ىف (ص) دمحم فاضأ دقف

 ىف تلزن دق تناك نآرقلا روس ضعبب تايآ تقحلأ هنيودتو نآرقلا عمج تقو

 .ىرخأ تاقوأ

 دق ةكم ىف ةصاخبو زاجحلا ىف ةدئاس تناك ىتلا ةجهللا له لؤاست انهو

 جذومن دجوي ال هنأل ةبعص لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا ؟ ال مأ نآرقلا ةغل ىف ترثأ

 .ةجهللا كلتل انيديأ ىف
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 برع نيب ةدئاسلا بطاختلا ةغل تناك نآرقلا ةغل نأ سرللوف ك دقتعي

 تاياورلا ىف ًاحاتم سيل هنأل كلذ «ىأرلا اذه هكدلون ىفف .رصعلا كلذ ىف لامشلا

 نإف ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم اذه .كلذ تابثال ليلد ةغللا ءاملع رداصمو ةميدقلا

 لوقلا نكمي الو (لاكشألاو بارعإلا) تيوصتلا تامالع هب نكت مل ىنآرق نتم مدقأ

 ؟ ال مل (ص) دمحم ةءارق ىف صئاصخ تدجو له

 رعشلل ةيبدألا ةغللا عم ىحانملا نم ريثك ىف نآرقلا ةغل (فلتخت) قرتفت
 تداس ىتلا ةماعلا ةفاقثلا ةغل عم فلتخت اهنأ ةقد رثكأ ةروصب لوقن نأ وأ ىبدألا

 .نييداليملا عباسلاو سداسلا نينرقلا

 تاغللا كشم : ىرخألا:ةيماسلا تاغللا نم ةذوخأم تاملك نآرقلا ىف دجوت

 . (زعجلا 65665) ةميدقلا ةيشبحلاو ةينايرسلاو ةيمارألاو ةيربعلا

 .اهمدختسا ىرجو ةيبرعلا تلخدو تاملكلا هذه تبرع

 وأ) كبسلا اذه بزعلا ىمسيو . ىفقملا رثنلا وه نآرقلل ىبدألا كبسلا

 تاملكب متخت اهضعب راوجب ةفطصم تايآ نع ةرابع وهو عجسلا مساب (بولسألا

 داشنإ لشثم ىهتني ىذلاو «لمج راركتب وأ ةيفاقلا نع ليدبك توصلا سفن اهل

 .ىناغألا

 لثم (ص) دمحم ىبنلاب ةصاخلا ةيرعشلا ةحيرقلا نم آبيصن نآرقلا مدعي مل
 ةيرعاشلاب ئلتمت ىتلا (ةلداجملا) نيسمخلاو ةنماثلاو (لحنلا) ةرشع ةسداسلا ةروسلا

 اهيف دهاشي ىتلا ىلوألا ةيكملا نآرقلا روس ىف ةصاخبو .تاهيبشتلاب ةينغلاو ةقيمقلا

 .تاهيبشتلاو تاليثمتلاو تارابعلا ىف ريبكلا لاصفنالاو حورلاو ةيمحلا

 . ةمايقلا موي لبق سوفنلاو ضرألا عاضوأ روصتو هيبشت كلذ لاثمو

 اَذِإَو * تروك ْسْمْشلا اذإ " ريوكتلا ةروس : ةيلاتلا تايآلا ىف درو امك
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 شوحؤولا اَذِإَو * َْتَلْطُع ٌراشعلا اَذِإو * تريم لاّبجلا اَذِإَو * ترتكنا ُموُجَنلا

 * تلئُسم ةَدوُءْوَملا اَذِإو * تجوز ”سوفنلا اَذإو * ترّجُس ٌراَحبلا اَذِإَو * ترشح

 ميِحَجلا اَذَِو * تطبشك ًءاَمْتملا اذإو * تنرشم فحلملا اذإو * تق بنَ أب

 .0)ترتضخأ ام سفن تَملَع * تقلزأ ٌةنجلا اَذِإو * ترعُم

 تكف اَذإ الك ؟4- ١" ةيأ ٠ (85) رجفلا ةروس ىف درو ام . رخأ لاثمو

 ِذَكَمْوَي َملَهَج ذئَموَي َءيِجَو * افص افص ُكَلَمْلاو كئر َءاَجَو * أكد اكذ ضْرَألا

 . "يتاّيَحل َتْمْتَق ينتيل اي لوفي * ىَرُكَدلا ُهَل ىنأو ناسنإلا ُركذتَي

 ؛4- ؛"ةيآ (جراعملا) 7١ مقر ةروسلا ىف درو ام .كلذل رخأ لاثمكو

 مهراصنأ ةَعشاخ * نوئضفوُي بصن ىلإ مُهَنأك ًاعارس ثادجألا نم َنوُجْرَْي موي
 ا ."َنوُدَعوُي اوناَك يذلا ُمْوَيلا كلذ َةَلذ ْمُهُفَهْرَ

 ١١ ىلا ٠١ نم ةيآلا (حون) ةروس ١ مقر ةروسلا ىف درو ام رخأ لاثمكو

 مكددضُيو * ًارارذم مُكيلع َءاَمّسلا لسرُي * ًارافغ ناك ُهنِإ مكبر اورِفغتنما تلق '

 !؟ "ًاراّهنأ ْمُكَل لعجَيو تانج مُكَل لعْجَيَو نينبو لاومأب

 راحلا مدسقلاب ةيكملا ء.روسلا ىف ةدراولا تاميلعتلاو رابخألا بكاوتنو

 ١5- تايآألا 84 مقر قاقشنالا ةروس نم «ةينآرقلا تايآلا ىف درو املثم ءنرارحري

 . "قستا اذإ رمقلاو * قسو امو ليللاو * قفشلاب مسقأ الف' 6

 ” ىلإ ١ نم تايآلا ,.85 مقر قراطلا ةروس ىف درو امك ءامسلاب مسقلا وأ

 ىتلا ءامسلاب مسقلا وأ ."بقاثلا مجنلا * قراطلا ام كاردأ امو * قراطلاو ءامسلاو'

 ١١ ةيآ اآضيأ قراطلا ةروس ىف درو امك «فلعلا تبنت ىتلا ضرألاو رطمت

 . اذه ىلع سقو . ءعدصلا تاذ ضرألاو * عجرلا تاذ ءامسلاو"

 )١( نم ةيآ ريوكتلا ةروس ١ ىلإ ١4 .
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 ىلإ ايجيردت هجتي ذخأ ءايرعاش ةيادبلا ىف ناك ىذلا (ص) دمحم كبس نكلو

 . ةسالس لقأ ىرثن بولسأ

 لباق ريغ ىبدأ لمعو رثآك - نآرقلا نأ نودقتعي نييبوروألا نيثحابلا رثكأو
 - رخأ ىلإ ردص نم لقني ناك ىذلا) رصعلا كلذ ىف ةموظنملا راثآلا عم ةنراقملل

 عيانسصلاب نأرقلا ئلتمي .(نييداليملا عساتلاو نماثلا نينرقلا ىف نودو طبض مث
 . ةيرعشلا راكفألا نم رثكأ ىناعملاو ةيغالبلاو ةيعيدبلا تانسحملاو

 ءههل لِشثم الو ريظن ال ىبدأ لمعو رثأك ىمالسإلا ملاعلا ىف نآرقلا فرع

 رصعلا ىف ةيبرعلا راعشألا نم ساسأ ىلع تعضو دقف ةيبرعلا ةغللا دعاوق نأ عمو

 . ةيبرعلا ةغللا لماكت ىف ريبكلا هريثأت دعب اميف نآرقلل ناك دقف ىلهاجلا

 انكر امهو ىمالسإلا هقفلاو ةينيدلا ماكحألا ساسأ ثيدحلاو نآرقلا دعيو

 ْ .اهساسأو ةعيرشلا

 اذه ناكف اهدعاوق ءانبو تاغللا ىف قيقدلا ثحبلا مزلتسي نآرقلل ريسفتلا ملعو

 . ةيبرعلا ةفاقثلاو ةغللا ةقف روهظل كرحملاو ثعابلا هرودب لمعلا

 ةشالث نم ًادحاو دعب اميف امهتساردو ثيداحألاو نآرقلا ةءارق تحبصأو

 .ةيخيراتلا ةباتكلل رداصم

 ىحوأو عطق نم ةمظتنم ريغ ةعومجم (ص) دمحم ةافو تقو نآرقلا ناك

 . ةباحصأ نم ددع اهرهظتسا وأ دمحم ةباحص نم ددع اهطبض دمحم ىلإ اهب

 . نيملسملا نيب ترشتنا تاياور نم ىور ىلع ءانبو

 لتق دقف ؛هلك وأ نآرقلا نم : ءازجأ عيضت نأ ركب ىبأ دهع ىف نوملسملا فاخ

 نيملسملا نيب ترج ىتلا ةيمادلا كراعملا لالخ اورهظتسا نيذلا ةباحصلا نم ريثك

 - ىنسلا نيدترملا اوداف نيذلا نيبذاكلاو . ةوبنلا ىعدم رئاسو باذكلا ةمليسم نيبو
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 ءازجأ اورهظتسا ىذلا ةباحصلا نم ريثك لتق اهنمو ءم1777- 57 نيب تعقو

 . نآرقلا نم ةريثك

 دهعلا ىثيدح نم اوناك كراعملا هذه ىلتق رثكأ نأ آ1.. ©2681 ىناتياك تبثا

 .نآرقلا ةظفح نم اونوكي نأ نوعيطتسي مل نيذلا مالسإلاب

 ىلصألا نتملا نيودتو عمج ىلإ ىعادلا ناك ؛(باطخلا نب) رمع نأ اودبيو

 ىلع ىضقيس نتملا اذه لثم راشتنا نأ نظ دق هنأ زئاجلا نمو - نآرقلل ىمسرلاو
 تاشقانملا ىلع ةصاخ ةفصب ىضقيسو نيملسملا نيب ةلمتحملا ءارآلا فالتخا

 .ةناكم وأ فقوم قيقحتل ةيعاسلا ةيسايسلا

 نآرقلا نتم عمج ميظنتب ةقلعتملا تاياورلا ىف ماهبإلا طاقن نم ريثكلا كانه

 تباث نب ديز ىلإ دهع دق رمع نم ةيصوتب ركب ابأ نأ وه طقف دكؤملا رمألاو

 ةايح ر خاوأ ىف ىحولل ابتاك ناكو (اماع نورشعو نانثا) 77" كاذنآ هرمعو نأ

 اهنوظفحي.وأ صاخشألا اهب ظفتحي ىتلا نآرقلا عطق عمجب تباث نب ديز رمأو
 . رمألا اذه (ديز) ذفن - اعماج انتم دعي نأو عطقلاو ءازجألا هذه نيب لباقي نأو

 .فحصملا تاحفص ىع تاكرح ريغبو طوقنم ريغ ظيلغ طخب عماجلا نتملا بتك

 مل نآرقلل هذه ىلوألا ةخسنلا نأ ودبي نكلو . ديز لمع ىلع فرشأ رمع نأ اودبيو
 ملو ةيمالسإلا ةمألا ةداقو ةمئأل ةيصخشلا ةدافتسالل تناك اهنكلو ةيمسر ةخسن نكت

 .ىرخأ خسن اهنم خسنت

 نم نآرقلل ىرخأ تاءارق تضرع لئاوألا ةثالثلا نيدشارلا ءافلخلا مكح نايإ

 عم فلتخت تايآلا ضعب ىف ةءارقلا وأ روسلا بيترت تلوانت «ةباحصلا ضعب لبق

 .لوألا ديز نتم
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 (ص) دمحم ةباحص نم ددع روكذملا نتملا وأ نآرقلا ةبتك نأ ةياورلا ركذت
 ورمع نب دادقملاو ىرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نب هللا دبعو بعك نب ىبأ مهو
 . 8كص ؟ دلجم ريثألا نبا)

 نباو بعك نب ىبأ ةياور نم جذومن نم ميدنلا نبال تسرهفلا باتك نمضتي)
 .(دوعسم

 ىمسرلا نتملا ىف نيتدوجوم ريغ ناتروس دجوت بعك نب ىبأ ةياور ىف

 . (ديزل ةيناثلا ةياورلا)
 قلفلا ىأ 1١-١١4 نيتروسلا ىلع دوعسم نبا ةياور لمتشت مل امك

 . سانلاو

 عم قفتتو ةقباسلا ةعبرألا تاياورلا ىلإ ىفاضإلاب ىرخأ ةياور دجوتو

 ىمسرلا نتملا نيودت ساسأ ةروكذملا ةياورلا هذه تحبصأ . ديزل ىلوألا ةياورلا

 . نامثع دهع ىف نآرقلل

 نيابتلا اذه ناك امهم) ضعب نع اهضعب ةنيابتم نآرقلل ةفلتخم تاياور دوجو

 ىف ءوشن رطخ هتايط ىف لمحي ناك دكؤملا نم (اريغص وأ ًاليئض تايئزجلا ىف
 .ةقرفلاو رظنلا ههجو

 عمتجملا لخاد ءارآلا ىف نيابتو فالتخاو قاقشنا روذب هتايط ىف لمحي هنأ

 ىمسر نتم نيودتو ميظنتو بيترت ىلع نامثع ةفيلخلا ممص ببسلا اذهل ىمالسإلا

 تبباث نب ديز ىلإ ًاضيأ كلذ ذيفنت لك وأ .نيملسملا عيمج ىلع ًايرابجإ هلوبق نوكي
 ةباحصلا نم هريغب نيعتسي نأ هلو ةنيدملا ىف شيعي لازي ال ناك ىذلا
 . (م١ 5ه)همامتال

 متاو ةسفلتخملا صاخشألا نم ىرخألا خسنلا عيمج ذخأ نتملا اذه عيمجتلو
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 . عمأج ىمسر نتم عمج

 كلت اودقرحاو : اضعب اهضعبب اهتنراقم دعب اهباحصأل خسنلا هذه دعي ملو
 .نامثع رمأب ةروكذملا نوتملا

 وأ ىمسر ديدج لعف وأ دحاو نتم كانه نوكي نأ لمعلا اذه نم فدهلا ناك

 رمأو ىمسرلا نتملا اذه نيملسملا عيمج لبقي نأو .ديزل ةيناثلا ةياورلا ىرخأ ةرابعب

 ناكو ديدجلا نتملا اذه نم خسن عبرأ نيودت نم ءاهتنالا روفلا ىلع متي نأ نامثع
 .ةخسنلا هذه نم لبقتسملا ىف نآرقلل ةديدج خسن خاسنتسا متي نأ ىأرلا

 ىرخأ ةرابعب وأ ؛هعابتأو نامثع نأ (فوخ نود) ةأرجب لوقلا نكميو

 رمع لعف امك) نآرقلل ىمسر دحاو نتم داجيإ نوديري اوناك مهالاو نمو نويومألا

 ىف ةيسايسلا مهئارآ نع ًائشان كلذ ناك لب بسحف ةينيد مهدصاقم نكت مل (لبق نم
 .بلاغلا

 مهيلع قلطي نأ نكمي ةيسايسو ةينيد تاعامج نامثع دهع ىف رهظت تناك
 رابك نلم برعلا نم تاعامج طخس ناك .ىلع ةعيشو «نييومألل ةيلاوم بازحأ

 .موقلا تالاجر

 ودبيو موي دعب اموي دادزي طخسلا ناك .مهلثمي نم ريخ كاذنأ نويومألا ناك

 اومكحي نأ اودارأف ءمهترطيس ضرفل اهنم دبال ةكرعم اوعقوت دق هيديؤمو نامثع نأ

 ال .نآرقلل ةفلتخملا تاياورلا ىلع ىضقت تاوطخب مايقلا اودارأو مهعقومو مهذوفن

 . نييومذلل نوضراعملا اهنم ديفتسي

 . نييومألا عابتأ ديؤنل نآرقلا عمج نايإ تثدح دق تارييغت نإ لوقلا نكميو

 نآرقلل ةيمسرلا ةياورلا نولبقيس عيمجلا نأ ىلع امئاق هوديؤمو نامثع ىأر ناك
 اوحجني وأ اوقفوي مل مهنكلو ... ىوامسلا باتكلل ىرخأ تاياور ةيأ ةدابإ متتس هنأو
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 نيذلا نيمهملا صاخشألا نم ددع دوجو نع ًالضف . ةميدقلا خسنلا عيمج مادعإ ىف

 . نآرقلل ىلوألا تاياورلا اورهظتسا

 نم ناك (ص) دمحمل نيبرقملا ةباحصلا نم ادحاو دوعسم نب هللا دبع ناكو

 دقو هللا مالكل عماجلا نتملا نع ةياور لبق نم نودو نآرقلا نئمل نيظفاحلا ءاملعلا

 .ةديدجلا ةياورلا ىلع ضرتعا

 .نامثع..فحصمل - ةديدش - ةداح تاداقتنا ةصاخ ةفصب ةعيشلا هجو

 عيمج ىنآرقلا نتملا نم ٍفذح هنأب - ًاحيحص ناك مهماهتا نأ ودبي - اديز اومهتاو

 دمحم هتفالخ نم هقحو هب ىبنلا مامتها نع وأ (ع) ىلع نع ثدحتت ىتلا تايآلا

 .نييومألاو نامثعل ءاضرإ كلذو ءدبلا نم (ص)

 مهنإف مهاوعد تابثالو ؛ىنآرقلا نتملا فيرحتو لحنب نامثع ةعيشلا مهتا
 ؛:ةحضاو تسيلو ضعبب اهضعب نيب طابترا ال ةريثك نكامأ تاياورلاب نأ نولوقي

 ةعامج نيب تثدح ىتلا ةيلخادلا ثداوحلا ضعب اهنم طبنتسي ةمهبم تاراشإ اهبو
 . مالسإلا ءادعإل تاديدهت هتاذ تقولا ىف ىوتحتو «ةنيدملا ىف نيملسملا

 ىتح (صخش ىأل كلذ بسني ملو) لاجملا اذه ىف مسا ىأ ركذي مل نكلو
 هذه ىف تفذح ىتلا ءامسألا وأ عضوملا اذه ىف فترح دق نآرقلا نأ لوقلا نكمي

 .تايآلا

 امك . 1١-١١4 مقر نيتروسلا دوجو دوعسم نب هللا دبعو هفيسلا ركنأ

 ٠ . "فسوي' ةروس ىهو اهل ساسأ ال )١١( مقر ةروسلا نأ جراوخلا ركذ

 .ةيادبلا ىف نيملسملا ةماع هب فرتعي مل نامثع فحصم نإف اذه ىلعو

 بعك نب ىبأ اهبتك نآرقلل نوتم ىرجهلا عبارلا نرقلا ىتح لقألا ىلع تجارو

 .دوعسم نب هللا دبعو
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 ءافلخلا نم رمأب اهنوكلتمي نمم تعمج دق ةريخألا خسنلا هذه نأل ًارظن نكلو
 تاياورلا تيحم ىتح نورق ةدع ضمت مل هنإف .اهمادعإ متو نييلحملا ماكحلاو

 .نامثع فحصمل ةيمسرلا ةياورلا طقف تيقبو «نآرقلل ىرخألا

 فحصم ىلع دامتعالل نيرطضم اوناك جراوخلاو ةعيشلا نإف ببسلا اذهلو

 نوتملا نأل ؛:ةروكذملا ةياورلا نكامأ نم ريثك ىف فيرحتب مهلوق مغر نامثع

 . دوجو اهل دعي مل ىرخألا

 نإف .ىرخألا خسنلا ىلع رمألا ةياهن ىف رصتنا دق نامثع فحصم نأ عمو

 ال - اضيأ ةنسلاو لب بسحف ةعيشلاو جراوخلا سيلو - نيملسملا نم ًاريثك
 ىف قحلا مهسفنأل اوطعأو قالطإلا ىلع أطخلا نم ًايلاخ نامثع فحصم نوربتعي

 ةءارقلا دنع ىرخأ ةريثك تاءارق ترهظ امك ةينآرقلا ةءارقلا فالتخا راهظإ

 تاءارق مهل تناك ديجملا مالكلا اذه اوظفح نيذلا نآرقلا ءارق نأ ىنعمب «ةينآرقلا

 نامثع رصع ذنم ةدوجوم ةفلتخملا تاءارقلا هذه تناك «نآرقلا تايآ ضعبل ةديدع

 . (هنع هللا ىضر)

 امو تاءارقلا فالتخا ىف ريثأت رصعلا كلذ ىف ىبرعلا طخلا ىف صقنلل ناك

 نم رثكأ ربكأ ةيمهأ كلذ لتحأ دقو تايآلا ضعب مهف ىف فالتخا نم هنع مجن

 مل لب ءبسحف تاكرخحلا تقولا كلذ ىف ىبرعلا طخلا مدختسي مل .ىرخألا لماوعلا

 تناك انه نمو .فورحلل طيقتتلا مدختسي مل امك .ةليوطلاو ةريصقلا تايتوصلا ددحي

 فورحلا نإف انه نمو .قطنلا ثيح نم فلتخت دحاو لكشب بتكت ىتلا فورحلا

 امم ءدحاو لكش بتكت وأ مسرت تناك ىنعملاو قطنلا ثيح نم ةفلتخم تناك ىتلا

 اهتروص ديدحت ةيلاكشإ ببس امم ةفلتخم لاكشأب تاملكلا ضعب ةءارق ىف ًاببس ناك
 ىنبملا لعفلا نم مولعملل ىنبملا لعفلا ديدحت نإف لاثملا ليبس ىلع) ةيناسنإلا

 .ابعص حبصي نتملا مهف نإف اذلو .(بارعإلا تاكرح نود اهديدحت رذعتي لوهجملل
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 لمتحملا نمو .ىبرعلا طخلا ىف طيقتتلا بولسأ مادختسا رصع ىأ ىف امولعم سيل

 هنإف ؛مالسإلا لبق ادوجوم ًاعارتخا ناك طيقتتلا ناك اذإو - ةينايرسلا نم ذوخأم هنأ

 ىبرعلا طخلا ىف مدختساو .نآرقلا ةباتك رصع ىف ًامدختسم نكي مل ريدقت لك ىلع
 .ىرجهلا يناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىتح لوألا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ

 نآرقلا تاءارق ىف تاكرحلا مادختسا مث طيقنتلا مادختسا نأ دكؤملا نمو

 :؛ناشقانمو ثوحبل ًالاجم ناك (ةنكاسلا) ةتوصملا ريغو ةتوصملا تاملكلا ضعبل

 اوعيطتسشي مل اذهل «طيقنت وأ تاكرح هب نكت مل ديجملا مالكلل ىلوألا خسنلا نال

 . نآرقلا ةءارقل ةماعو ةدحاو ةقيرط ىلع قافتالا

 ةءارق لوح تاشقانمو ثوحب نم ىرج امو صقاون نم طخلا ىرتعا ام ناك

 ىف تنوكتو ةفلتخملا تاءارقلا روهظ ىلإ ىدأ دق نامثع فحصم ىف تايآلا ضعب

 سرادم ةفوكلاو ةرصبلاو ةكمو ةنيدملا ىف ةصاخبو ةفالخلا قطانمو ندم ضعب

 جهن باحصأو ةءارقلا ةمئأ دحأل ةعبات اهنم ةدحاو لك تناك . ءارقلل ةفلتخم

 ىبأ نب ورمع وبأ نيروهشملا تاءارقلا ملع ةذتاسأ نيب نم .ةنيعم ةقيرطو بولسأو

 (ةفوكلا ةسردم ه٠5١ لبق ت) ىئاسكلاو (ةرصبلا ةسردم وأ ه57١1” ت) ءالعلا

 اقوفت دقو .ةيبرعلا ةغللا هقفو وحنلا ملع ةذتاسأ رابك نم ًادحاو تقولا سفن ىف ناكو

 . ءارقلا نم مهريغ ىلع

 ةيادب ىف رخأ ىلإ صخش نم لقتني نيروهشملا ءارقلا ءالؤه بولسأ ناك
 ةفلتخملا» تاءارقلا ملعل ةصاخ تافيلأت ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ترهظ مث رمألا

 (ةعبسلا باتك) ةعبسلا تاءارقلا روهظ دعب ترهظ دق ًاعيمج تافلؤملا هذه نكلو

 اذهو . (ها76 ىفوتو ه745٠ دلو) ىرصبلا ىميمتلا دهاجم نب ركب وبأ فيلأت
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 نبا راتخا.ةءارقلا ملع ىف.تفلأ ىتلا ًاعيمج بتكلا هذه رهوج وهو .()دوقفم باتكلا

 اوناك نآرقلا ءارق نم ةعبسل ةءارقلا بولسأ ىمسرلا نتملا نيودتو رارقإ ىف دهاجم
 ءالسعلا نب رمع وبأ) ءالؤه نم اهنيب لباقو ةقباسلا نورقلا ىف ًاتيص ءارقلا رثكأ
 . (ىئاسكلاو

 نبا باتك رابتعاب انيقي ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف مالسإلا ءاملع فرتعا
 .تاءارقلل ايمسر ًاباتك ةعبسلا ءارقلا دهاجم

 رارقإ عيطتسي ملف ةريبك بعاصم نارقلل هنيودتو هعمج نابإ ديز هجاو

 ةروكذملا بلاطملا نأب لبق نم انلق امك هنأل :ءبلاطملا ميسقت ىلع ءانب عوضوملا

 نع ثدصحت ام ابلاغ دحاولا ىحولاو لب ىحولا لزن .ةبترم ريغ ةعومجم تناك

 .ةفلتخم تاعوضوم

 رخأتملاو مدقتملا ىخيراتلا بيترتلا ديدحتو نييعت هورصاعمو ديز عطتسي مل

 نم ريثك ئفو ؛ىحولا لوزن تارم خيرات ةباحصلا نم ىأ ركذتي مل ءىحولا لوزنل

 اذهلو .دحاو ناكم ىف ةفلتخمو هتوافتم لئاسمو عيضاومب ًاطبترم ىحولا ركذ روسلا
 .طالتخالا اذه ىلع نامثع فحصم تاياور ىضقت وأ لزت مل ببسلا

 - بترملاو عماجلا نتملا ىف ةفلتخملا تاعطقلا عمج عطتسي مل ىذلا ديزو

 روسلا لوط ثيح نم اهبتر اذل ءىحولا لوزن خيراتو نومضملا ثيح نم بترم

 (اهريغو 4 .* .؟ ةروس) نتملا ةيادب ىف روسلا لوطأ عضو هنأ ىنعمب اهرصقو

 ىأ ١١؟ مقر ةروسلا ىه روسلا رصقأ) ةياهنلا لبق روسلا كلت رصقأ عضوو

 ةالصلا ةروس ىهو (ةحتافلا) ىلوألا ةروسلل ةبسنلاب امأ . (صالخإلا ةروس

 ترصضمحأ دقو ءايكرتب لوبناتسأب ةيناميلسلا ةبتكم ىف باتكلا اذه نم ةطوطخم هخسن روهظ )١(

 هترشنو اهققح ىذلا فيض ىقوش روتكدلا ذاتسألا ىذاتسأ بلطل ةيبلت مليفوركيم ةخسن اهنم

 .(ع.م) ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرتملا .ةرهاقلاب فراعملا راد

 و



 .فحصملا ةيادب ىف تعضو دقف نيملسملل ةيلصألا

 نم اليلق لوطأ امهو "سانلاو قلفلا" ىأ ”١١-١١5 نيتروسلاب قلعتي اميفو
 امبر) ءانثتسا فحصملا ةياهن ىف امهفصو دقف . صالخإلا ىأ 7١١؟ مقر ةروسلا

 ةثيبخلا حاورألاو سيلبإ ةسوسو نم ناسنالا ظفحل ةيزاجعإ تاملك ىلع امهئاوتحال

 . سانلا رارشأ نمو

 نكي مل (رصقلاو لوطلا .ثيح نم ىأ) روسلا بيترتو عضو بولسأ نكي مل

 هذه تيعوردقو .مهراعشأ نيواود بيترت ىف برعلا همدختسا دقف ًاديدج ًائيش

 .ابأدو رارصإ رثكأ ةروصب دوعسم نب هللا دبع هدعأ ىذلا نتملا ىف ةقيرطلا

 ةيأ 5١17و ةروسس ١١4 ىلع ىوتحي) انيديأ نيب ىذلا نامثع فحصمو

 نم نوكتت ًالثم ” "ةرقبلا" ةروسف : مجحلا ثيح نم هتوافتم هتايآو نآرقلا روسو

 نم ةنوكم 4 "ءاسنلا" ةروسو ةيآ ٠٠١ نم ةنوكم "“ ”نارمع لآ" ةروسو ةيأ 5

 'ردقلا" ىأ 17 مقر نم روسلا كلذ نم سكعلا ىلعو . اذه ىلع سقو ةيأ 5

 ضصعب .تايأ رشع ىلإ تايآ " نم ةدحاو لك نوكتت 'سانلا" ةروس ىأ ١١4 ىتح

 فصن نم اهنم ريثك نوكتت اميف تاملك ثالث ” وأ نيتملك ١ نم نوكتت تايألا هذه
- 

 .ةحفص

 8 ةروص لثم) ةروس لكل ىوتحملاو عوضوملا بسحب امأ روسلا نيوانعو

 ىأ ١5 مبقر ةروسلاو "فسوي' ىأ ١7 ةروسو '”ةبوتلا" ىأ 4 ةروسو "لافنألا" ىأ

 عضاوملا رثكأ ىف وأ ءاهريغو 'ةمايقلا" ةروس ىأ 0 مقر ةروسلاو "ميرم' ةروس

 ١4 مقر ةروس لثم اهطسو ىف وأ اهلوأ ىف هيلإ راشي ىذلا عوضوملاب نونعت

 .فهكلا - ليئارسإ ىنب - ىرسألا ىل ١4 مقر ةروسلاو ."ميهاربإ'

 .هريغو "نوقفانملا' 57 مقر ةروسلاو 'ميرم' ةروس ىأ ١٠7مقر ةروسلاو

-١1914- 



 نيدلا لاجر دحأ راثأ دقو .(ص) دمحم ةافو دعب روسلا كلتل ناونعلا تيطعأ

 روسلا هذه ضعب نيوانع ىلإ (ه757١ ماع لبق) "ىقشمدلا انحوي' وهو نييحيسملا

 .ةينآرقلا

 ىرخألا روسلا ضعب ةيادب ىف وأ ةينآرقلا روسلا ضعب نيوانع ىف دجوتو

 فورح (نامثع فحصم) دوجوملا ىنآرقلا نتملا نم ('توبكنعلا' 75 ةروسلا لثم)

 - سي) 14٠ ىتح 7 'مح' وأ ٠١( مقر ةروسلا) "هط' لثم (رارسأ تاذ) ةزغلم

 ىأ - 78 ىلإ 76 نم روسلا 'مسط"و (رفاغ) مح - رمزلا - ص - تافاصلا
 74 و 77 ةروسلا "ملا"و "مسط صصقلا'و لحنلا ةروس ءسط ءءارعشلا ةروس

 . "رلا" ؛ةدجسلا «نامقل ءمورلا ءتوبكنعلاو نارمع لآو ةرقبلا ةروس ىأ ؛"7” ىتح

 . رجحلا «ميهاربإ ءهدعرلا ءفسوي ءدوه «ءسنوي : روس ىأ ١5 ىلإ ٠١ نم روسلا

 ةزغلم "ةيزمر' ىناعم اهل تاملكل راصتخا اهنأ نيملسملا ءاملع نظي

 هذه ريسفت ىف ةديدع تاضارتفا نويبروألا ءاملعللو .هللا الإ اهرس ملعي ال «ةضماغ

 ىلإ برقألا وهو هكدلون هعضو ىذلا ضارتفالا اهنيب نم .ةروكذملا فورحلا

 عضي وأ ةيادبلا ىف فورحلا هذه عضي مل (ص) دمحم نأ هكدلون دقتعي .ةقيقحلا

 ىأ ءازجألا) عطقملا باحصأل ةراشإ اهنإو اهفاضأ ىذلا وه ديز امنإو اهنيوانع

 باتكلل عماجلا نتملا ميظنت ىف ديز اهنم دافأ ىتلا ةينآرقلا (روسلا وأ تايآلا
 مساب قلعتم 'ملا"و "ةزمح" مسال ازمر عقاولا ىف 'مح' نوكت نأ نكميف .('ديجملا
 ضعب زمر نكلو ... ةحلط مسا نم "هط'و "ريبزلا" مسا نم ذوخأم "رلا"و "ةريغملا"

 .اهزومر لح نكمي ال فورحلا هذه

 هذهب - رئوئاب .هو دلفشريه ..ه ندعب نمو "هكدلون' متها رمألا ةيادب ىف

 11. 721010علع "0 ءوعءطن 1606 25. اهدعب امو ١7ةصلم(١)
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 ةيادب ىف رركتت ةزغلملا فورحلا هذه نم اددع نأ وهو عوضوملا اذهب وأ ةطقنلا

 (تاعومجم) لسالس كلذب لكشت اهنأو (ةبقاعتملا) ةرتاوتملا ةروسلا نم ددع

 (ةبوتكم) ةخوسنم تاعومجم تناك روسلا نم عونلا اذه نأ لمتحملا نمو .ةريغص

 ريشت فورحلا هذه نأ ودبيو ضعب نع اهضعب اهلصفي نأ ديز دري مل ىحولا نم
 هذه نأ زئاجلا نم نأ دلفشريه ..ه دقتعا .ةروكذملا خسنلا ةلسلس باحصأ مسا ىلإ

 فورح لوأ لب ءىحولا نم ىلوألا ةخسنلا بحاص مسا ىلإ ريشت نكت مل فورحلا

 .ةهباشتم مهخسن تناك اهباحصأ نم ددع ءامسأل

 ةحلط' ىلع قلطت لب "ةحلط' ىنعمب نكت مل "هط' نإف ةيضرفلا هذهل اقبطف
 لوح هل رخأ اهجوتو ةركف ؛هل ريخأ فلؤم ىف هكدلون حرتقاو "ةريره وبأو

 وه ًالوبق تاضارتفالا رثكأو هولبقي مل نيثحابلا نكلو ؛"ةزغلملا" هزومرملا فورحلا"
 . "دليفشر يه" هلمكأ ىذلا هكدلونل لوألا ضارتفالا

 ةملك دافنو نآرقلا ةلاصأ عوضوم ةيمالسإلا تاساردلا ىف نوثحابلا تبثأ

 صوصنب (تسبثم وحن ىلع ةيمالسإلا تاساردلا ىف نوثحابلا لح) (ص) دمحم
 ءازجأ بولسأ نيب دوجوملا توافتلا مغر .لقألا ىلع ديجملا باتكلل ىلصألا نتملا

 عمو .هنم ةرخأتملاو ةمدقتملا ءازجألا بولسأ نيب رثكأ ةروصبو نآرقلا نم ةفلتخم

 .(ص) دمحم ةيصخش ةفرعم وه لاح ةيأ ىلع ديجملا باتكلا نإف اذه

 ايواح سيل (ديز هعمج ىذلا) نامثع فحصم نأ ىف كش كانه سيل ىهيدبو

 اهاور ىتلا نآرق ةياور ىف هنأ كلذ .ىلوألا هتروص ىف نآرقلا عيمجل الماش وأ

 نم ءازجأ ضعب نأ امك .ىمسرلا نتملا ىف نيتدوجوم اتسيل نيتروس بعك نب ىبأ

 (نامثع فحصم) ىمسرلا نتملا ىف دزت مل ىرعشألا ىسوم وبأ هاور ىذلا نآرقلا

 ام عيمجل ًالماش نكي مل (نامثع فحصم) ىمسرلا نتملا نأ صخشلا عفدي امم

 ام عيمجل ًالماش نآرقلل ىمسرلا نتملا نكي مل ىرخأ ةرابعبو ةيادبلا ىف هب ىحوأ
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 ىسنعي نكلو .تفيضا دق تافاضا نأ ىنهذ جاتنتساب لوقلا نكمي امك . هب ىصوأ

 دق ىرخألا ةينآرقلا تاياورلا باحصأ ناك الإو هب اينعم ناك هنأ كش كانه سيلو

 .اهوّدر وأ اهوفنو روفلا ىلع اهيلع اوضرتعا

 نامثع فحصم تايآأ ضعب بيترت ىفو نآرقلا روس بيترت نإف انلق امكو
 بيترتلا - هوجولا نم هجو ىأب سكعت الو ؛هيأر قفوو هتدارإو هتبغرب تناك

 :ةيندم وأ ةيكم ىه له ةروس لك ةيادب ىف ركذ هنأ اقح .نآرقلا ءازجأل ىخيراتلا

 روسلا ىف تلخد دق هنأ اذه ىلإ فاضي .اهلوزنل ةقد رثكأ اخيرات ددحي مل نكلو
 ةيكملا روسلا تلخد دقف حيحص أاضيأ سكعلاو ةكم ىف تلزن تايآو ءازجأ ةيندملا

 .ةنيدملاب تلزن تايأ

 ءازجألا خيرات ديدحتل اودهتجاو ةريثك ىعاسم نويبروألا نوققحملا لذب

 ةليلق تاراشإ ىلع ىوتحي ىنآرقلا نتملا نأل ةبوعصلا ديدش رمأ اذهو .ةينآرقلا
 ءزجلا ديدحت وأ نيعم خيرات ديدحتل اهيلع دامتعالا نكمي ىتح .ةيخيراتلا عئاقولل

 .ديجملا باتكلا ىف نيعملا

 نع ثيدح مورلا ةروس ىأ )١"( مقر ةروسلا ىف درو دقف لاثملا ليبس ىلع

 ةدتمملا ةرتفلا لالخ نييناريإلل تقؤملا راصتنالاو (مورلا) ىطنزيبلا شيجلا ةميزه
 .م5175 ىلإ 5١1١ نم

 هنأل اهلوزن ديدحتو (ةنماثلا ةروسلا) لافنألا ةروس ىف درو ام ىلع كلذكو

 ةدبع نييكملا نم ةريثك مناغم نوملسملا منغ ةوزغلا كلت ىف (م124) ردب ةوزغ دعب

 ىلع ةمسقلا ىرجت ىذلا بيترتلاو لصألا دوجو ةرورض دجوأ امم .ناثوألا
 ظ . اهساسأ

 ٠5 ىلإ 1 نم تايآلا توتحا (بازحألا ةروس ىأ) 7 مقر ةروسلا ىفو
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 هذه نم 17-7 ناتيآلا ثدحتتو م5717 ماع "قدنخلا' ةوزغ ىلإ ةحضاو تاراشإ

 .(ةليبقلا مسا ركذ مدع عم) اهرسأو ةيدوهيلا ةظيرق ىنب ةليبق ةميزه نع ةروسلا

 ةسداسلا ةنسلا) م5717 ماع عيبر وه روسلا هذه خيرات رابتعا نكمي اذه ىلعو

 نييكملا عم ةيبيدحلا حلصب قلعتت (حتفلا) 48 مقر ةروسلا نأ ودبيو .(ةيرجهلا

 ثادحأو معئاقوب ةقلعتملاو نآرقلاب ةدراولا تاراشإلا نكلو .(هال - م5174)

 مالكلا خيراوت ديدحتو نييعت لاحملا :نم لعجي ىذلا ردقلاب ةليلق ايخيرات ةروهشم

 . ديجملا

 قحسا نبا اهبتك ىتلا هتايحو ىبنلا ةريسو لب ؛ثيدحلا الو نآرقلا ال هنأ لب
 .اهثادحأو اهعئاقو خيرات ركذي ماشه نب هللا دبعو (ىربطلا اهنم دافأ ىتلاو)

 ىرخأ ريياعمب نيرطضم اوناعتسا دق نيملسملا نيثحابلا نإف ببسلا اذهلو

 ةيقيبطتلا ةعلاطملا ىلع اودمتعا مهنأ .ىنعمب .هتايآو نآرقلا ءازجأ خيرات ديدحتل

 دمحمل ةيحورلا ةلاحلاو ةصاخلا تاحالطصالاو تادرفملاو ةيبولسألا صئاصخلاو

 .ةفلتخملا نآرقلا ءازجأ ىف (ص)

 اهب قوثوم ةمساح جئاتن ىلإ ىضفي نأ نكمي ال رايعملا اذه نأ ىهيدب
 .ديجملا باتكلل ةفلتخملا ءازجّال قيقد خيرات ديدحتل

 نم ريثكلل١رخأتملاو مدقتملا ديدحت نييعت ىف بولسألا اذه قيبطت نإف اذه عمو

 .(ةيباجيإ جئاتن ققح دق) ةيباجيإ جئاتنب ىتأ دق اهنم ةيندملا ةصاخبو روسلا

 هبقعأ مث «ىنآرقلا نتملا خيراوت ىف قيقحتلا 6. 77611 ليو فاتسوك أدب

 دقف .هكدلون . تا وه.لاجملا اذه ىف لمع نم رثكأو . ىلا. 52176286: ركنربسا

 وأ تارود ىلإ خيراتلا اذه مسقو «ةينآرقلا روسلا خيراوتل الماك اروصت حرتقا
 طبترت ةحرمو ةكم ةلحرمب قلعتت اهنم ثالث : ىلاتلا وحنلا ىلع ةعبرأ لحارم

-1944- 



 ىخيراتلا بيترتلا ديدحت نأ الإ .افرطت رثكأ اروصت "ةميرك' حرتقا امك .ةنيدملاب
 اهب ماق ىتلا قيقحتلا لامعأل لييذت ام دح ىلإ وهو دليفشريه .ه هب ماق ىذلا

 اهرقأ ىتلا اهتاذ ىه ىلوألا ةيكملا روسلا نإف . هروصت نع اديعب نكي ملو هكدلون

 .اهبلغأ ىف باتكلا ةياهن ىف ديز

 نزولاو رصقلا ثيح نم ةيرعاش روسلا رثكأ نم دعت ةروكذملا روسلاو
 ناميإلاو ةقداصلاو ةججأتملا بيلاسألاب ةءولمم ىهف .زيمتلاو بولسألا ةعورو

 .ىربكلا ةمايقلا نع ةرابع ةرودلا هذه روس ىلع رطيسي ىذلا جئارلا عوضوملاو
 ناثوألا ةدبع رظتني ىذلا شحوملا ريصملاو (ةبيهرلا ةمكحملا) ىتوملا لبقتسمو

 هذهل بلاغلا نومضملا نإف ىرخأ ةرابعبو .دحاولا هللاب نونمؤي ال نيذلا نيكرشملاو
 . ىزولوتاكسا وأ .ةمايقلا مويب فيرعتلا وه روسلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةرودلا هذه روس هكدلون بترو

 قع لا لدم لا رول لا: لا لاك كلل الإ دوك

 ىلا قل لدأ للا" للم لثل" نقم ىال تن لع تل لفك قال ىف ىف

 مك فمك مز تك ل" زلم لك لح ءالط ءالال الت لداء طك لع ملا
 . ةروس 48 عومجملا نأ ىأ. 1١17 ٠١9 01١ ١١1١4 ه6 ءال»

 رثكأ لوقو «لقأ ةروثو «لقأ ةرارحب .ةيكملا ةيناثلا ةلحرملا روس تزيمت
 ةداعلا تناك امك هللا مسا نم ًالدب نمحرلا ةفص تمدختسا ةروسلا هذه ىف .اًءوده

 دمحم بطوخ رؤسلا هذه ىف .ةينامحرلا روسلاب روسلا هذه تيمس ببسلا اذهلو
 هذهل ىلكلا عوضوملا وه انه ديحوتلاو . "لق" ةملك تمدختساو رمألا ةغلب (ص)
 اهنأب ىلوألا ةلحرملا ىف روسلا نع ةيكملا ةيناثلا ةلحرملا روس تزاتماو .روسلا
 : ىلاتلا وحنلا ىلع روسلا هذه نإف .هكدلون هلاق ام ىلع ءانبو ًالوط رثكأ



 - مخه 1 صه لس عع سالا الا لس "ال ل ه4

 ١١ ايهعومجمو . 18.709 - )!/- 76 الل , 798 ال الل سل 49-5

 .ةروس نورشعو دحاو

 رثكأ ىئاشنإلا اهلكشو ءريثك راركت ةيكملا ةثلاثلا ةلحرملا روس ىف ظحاليو

 راكفألا نأ ةجردل عيدبلاو ىناعملاو ةيعيدبلا تانسحملا نم راثكإلاو «ةظلغ

 ىلع تلمتشا (ةيآ ١٠٠١ نم برقي ام) ًاريبك ًاناكم لتحت روسلا هذه ىف ةيرعاشلا

 اهبولسأو نيناوقلاو ميلاعتلا نم ريثكلا اهيف ظحاليو .(ص) دمحم لبق ءايبتألا صصق

 ىلع هكدلون هركذ امبسح ةلحرملا هذه روس بيترتو .ةباطخلا بولسأ نم بيرق
 : ىلاتلا وحنلا

 مو ا ك7 وو لس عه غ1 لل

 ١” اهعومجمو #٠ -5- 45 ل موا م4. 475 #01

 .ةروس

 روس عم بولسألا ثيح نم ةيندملا ةعبارلا ةلحرملا روس برتقتو

 رثكأ ةفورعم ةنيدملا ىف (ص)دمحم طاشن ةلحرم نألو .ةيكملا ةثلاثلا ةعومجملا

 رثكأ ةرودلا هذه روس ىوتحمو نومضم نإف ىرخألا لحارملا نم اهريغ نم

 ةينادحولا ةديقع غاليإو ةينيدلا سيساحألا ظحت ملو . ىرخألا راودألا نم ًاحوضو
 . (غيلبتلل ًأرطضم هسفن دمحم دجوو) .مامتهالا نم ىلوألا ةجردلاب ةقلطملا

 دجو (ةبيهرلا ةمكاحملا) الو ةمايقلا موي عوضوم دمحم غلبي نأ نم الدبو

 . ةنيدملا ىف ةيمالسإلا ةعامجلا ةايح تابلطتم ىف ريكفتلل ًارطضم هسفن

 اهل ةريثك (ماكحأل تاررقم) ةقرفتم نيناوق ةيندملا روسلا ىف ظحالي اذهلو
 حنجلا ضعب ماكحأو قالطلاو جاوزلا ؛ةرسألاب قلعتي اميف) ىنوناق ىعيرشت بناج

 تال ىلا



 .اهميسقتو مئانغلاو داهجلاو صاصقلاو (رأثلاو) نئاغضلاو تايانجلاو

 دودت نغف هدوجوم نكت مل ىنيد ساسأ ىلع ةمئاقلا نيناوقلا ةعومجم نأ عم

 اأو .زاجنإ قرغتساو نيملسملا نم ةمداقلا لايجألا مامتها عضوم ناك ةعومجملا هذه

 .لقألا ىلع نورق ةثالث لمعلا

 منإ لمعلا اذه زاجنإ رمتساو «ةيلات لايجأ ةعومجملا هذه لثم نيودت ىلوتو

 .لقألا ىلع نورق ةثالث هب

 قلعتت ةحيرص ةرشابم بلاطمو لب ةريثك تاراشإ ةيندملا روسلا ىف دهاشيو

 571؟) ةلحرملا كلت ىف اهجراخو ةيمالسإلا ةعامجلا لخاد (تعقو) تثدح ثادحأب

 قيقدلا مالكلاو ةقدلا دقتفت تاراشإلا هذه - ريسيلا رذنلا ىوس - نكلو .(م575 -

 تنش ىتلا تالمحلا ًالثم كلذ نم ثادحألاو عئاقولا خيرأتب حمسي ىذلا ددحملاو
 ىف سكعنيو .اهلخاد نم ةيمالسإلا ةعامجلا نوضوقي اوناك نيذلا "نيقفانملا" ىلع

 نيبو (ص) دمحم نيب ةعطاق ةروصب ةلصلا عطق ةحضاو ةروصب ةيندملا روسلا

 ظ . دوهيلا

 ةديقعلاو ةيدوهيلا ةديقعلا نأب ادقتعم ةكم ىف هتماقإ نابإ (ص) دمحم ناك
 ةلصلا تعطقنا ثيح ةنيدملا ىف رمألا ريغتو هناميإ عم أمات اهباشت هباشتت ةبحملا

 . كلذ دعب نييحيسملاو نيملسملا نيب مث الوأ ةعطاق ةروصب دوهيلاو نيملسملا نيب

 نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل .نآرقلا ىف درو دقف كلذب نآرقلا تايأ ضعب دهشتو

 انإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلو اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ

 ."!نوربكتسي ال مهنأو نابهرو نيسيسق مهنم نأ كلذ ءىراصن

 ةروسلا - ةرقبلا ةروس ىف ةصاخبو دوهيلا ىلع ةدشب نآرقلا لمح دقو

 )١( ةيأ ةدئاملا "5" ةروس نآرقلا )81(.

 تا.



 ىلع ريثكو ديدش موجه ىلع تلمتشا ىتلا نآرقلا روس ربكأ ىهو نآرقلل ةيناثلا
 دوهيلا ىلع تالمح ةلحرملا هذه ةياهن ىف نآرقلا ىف دهاشُي نكلو .دوهيلا

 دقف) ثيلثتتلا ةديقعب ةديقعلا ناميإلا ببسب ةصاخ نييحيسملا ىلعو «نييحيسملاو

 ىنوذختإ سانلل تلق تنأ ميرم نب ىسيع اي هللا لاق ذإ' . كلذ ىلع نآرقلا مهمال
 نإ قحب ىل سيل ام لوقأ نأ ىل نوكي ام كناحبس لاق هللا نود نم نيهلآ يمأو
 مالع تنأ كنإ كسفن ىف ام ملعا الو ىسفن ىف ام ملعت هتملع دقف هتلق تنك
 .(")'بويغلا

 ىفههو ةديقعلا هذه نأ رهظت نييحيسملا عم مث ًالوأ دوهيلا نيب ةقالعلا عطقو

 لب «ةينارصنلا ةديقعلاب الو ةيدوهيلا ةديقعلاب أطبترم نكي مل لوألا ديحوتلا نيد نأ
 :ةسبعكلا نأو اهب برعلا اغلب نم امه هللا ىبن ليعامسإ هنباو هللا لوسر ميهاربإ نأ
 .دحألا دحاولا هللا ميهاربإ هيف دبع ىذلا دبعملا ىه

 هللا لوسر هنأو حيسملا ىسيع نع ًاريثك ةيندملا ةلحرملا ىف نآرقلا ثدحت

 رورمب نييحيسملا نأو مالسإلاو ىسيع ميلعت نيب هباشتلا حيضوت ىف نآرقلا دهتجاو

 .هيف اوفرح دق نمزلا

 أبنتي فإس (”رشابم دمحمل فلسك سيع حضوي ريوصت : نآرقلا ىفو

 ديدحت ىف مساحلا لماعلا نإ" هكدلونو هلاق ىذلا وحنلا ىلع .هتردقبو دمحم ةلاسرب

 تافالتخالا ىلإ لقألا ىلع عجري ىراصنلاو دوهيلا عم (ص) دمحم تاقالع

 ."هعابتأو دمحم ةعامج عم ءالؤه كولس ىلإ هرثكأو ةيبهذملا

 ةيندملا ةلحرملا ىف ىمالسإلا دقتعملا ىف نيدلا ءادعأ دض داهجلا ةركف تدرو

 )١١( ةدئاملا - ١١5.

 )١( ةروس نآرقلا  5١ةيآ (فصلا) ١ .

 تا ى5-



 مئانغلا ماستقال ًانوناق تقولا سفن ىف تلجس امك .ملسم لك ىلع ًاينيد ًابجاو تدعو
 نيدلا ليبس ىف ءداهجلا ةركف نأب اضيأ انه لاقيو .ءادعألا نم نوملسملا اهمنغ ىتلا

 . هيراوحو ىسيع ىلإ بسنت

 (ةعبارلا) ةيندملا ةلحرملاب ةقلعتم ةيلاتلا روسلا نإف هكدلون روصت ىلع ءانبو
 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهبيترت نأو

 لا" فق كم 4 مال لأ ل" ل - )ل -"”-"5ع - ة؟مل-1؟

 .ةروس ١4 اهعومجمو . © 3435 417١ تع 55 قم ءالال صر ىلا: كال

 ةيآلا نأ ةكدلون مهنيب نمو ةيمالسإلا تاساردلا ىف نيثحابلا نم ريثك نظيو
 .هتافو لبق (ص) دمحم ىلع ىحو نم لزن امو رخأ ةسماخلا ةروسلا نم ةسماخلا

 (١)هعابتأل دمحم نم عادولا لثمت ةيآلا هذه

 اهنيب نمو ةينآرقلا روسلا خيراوت ديدحتل هحارتقا مت روصت لك نأ ىهيدبو
 نم هلبقن ىنامز بيترت لكو .ىنظ بناج اهرثكأو ةيبسن ةيمهأ لتحي هكدلون روصت
 ىلصألا مسقلا صوصخب ريدقت ىأ ىلع ًاقداص نوكي ةروسلا هذهل وأ ءصخشلا اذه
 . اهلك ةروسلا تايآ ىلع قبطني الو ةروسلا هذهل

 ةروسلل ىلصألا ءزجلا لاثملا ليبس ىلع .ةريثك جذامن كانه كلذ تابثالو

 تاساردلا ىف نيثحابلا نم ريثكو هكدلون دقتعي . "ةدئاملا" ةروس ىأ ةسماخلا

 ددحن وأ نيعن نأ نكمي اننإف اذه ىلع ءانبو .أرخأت نآرقلا روس رثكأ اهنأ ةيمالسإلا

 . طقف بيرقتلا ليبس ىلع اهرودص خيرات ثيح نم روسلا بيترت

 نم تانصحملاو مهل لح مكماعطو مهل لح باتكلا اوتأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا" )١(

 ريغ نينضحم نهروجأ نهومتيتأ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتأ نيذلا نم انصحملاو تانمؤملا

 نم ةرخألا ىف وهو لمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو نادخأ ىذختم الو نيحفاسم

 .© ةيآ ةدئاملا "نينسحملا

 تال وما



 روس نأو .اريثك عونتم نآرقلا ىوتحم نأ هركذ قبس امم طابنتسالا نكميو

 ةروصب ىعيرشتو ىظعو بناج ىلع ربكأ ةروصب ىوتحت ىتلا ةيندملا ةلحرملا

 ةيلهاجلاو ةيربربلا ىلع ًابرح تناك اهنأو' رهيست دلوج كلذ ىلإ راشأ امكو . ةماع
 .ةيبرعلا لئابقلا ةايحو ملاعلل ةيؤرلاو ةيعامتجالا ةايحلاو نيدلا رومأ ىف ةيبرعلا

 تقولا سفن ىفو ناثوألا ةدابعو ةيلهاجلا براحي ناك هنآرقو (ص) ادمحم نأو
 ىشالتلا نم ةلاح ىف ناك ىذلا عمتجملاو ىوبألا عمتجملل ةخسارلا ةتباثلا دعاوقلا براح

 ةوادعو لاصفناو ةقرف) مالسإلا لبق ةدئاس تناك ىتلا ةيبرعلا ةيرئاشعلا ةايحلا جهنو

 نيب ةيسنجلا تاقالعلاو رأثلا ببسب اهنيب اميف بورحلاو اضعب اهضعبل ةيبرعلا لئابقلا
 . (كلذ ريغو تانبلا دأوو ةمظتنملاو ةددحملا ريغ ءاسنلاو لاجرلا

 ديلولا ىقبطلا عمتجملا لاكشأو ةديدجلا ةيعامتجالا تاقالعلا نآرقلا سكعيو
 ىلع نآرقلا ددش امك .ةديدجلا ةينيدلا ةيؤرلاو ةديدجلا ةايحلا جهنو لكشت ىذلا

 نع اديعبو نيملسملا عيمج نيب ةوخألا رشن ىلع ضحو «لئابقلا نيب لاثتمالا ميرجت
 نيدلا ثيح نم نينمؤملا نأ ىلع نالعإلاو ةغللاو ةيموقلاو نوللاو سنجلاو لصألا

 .(..ةميظع ةيخيرات ةيمهأ اهل ةدحاو ةمأ ةسايسلاو رصنعلاو

 دمحمل نيرصاعملا نيب هنم رثكأ دعب اميف نيملسملا نيب نآرقلا راشتنا ناك
 نوسردملا هأرقيو مهتلوفط ذنم ديجملا باتكلا نوملسملا ملعتو .هتايح نابإ (ص)
 اذه ةءارق نونمؤملا داتعاو .مهل هتورسفيو اراركتو ًارارم مهل (ةءارقلا اوملعم)

 وأ) اضيأ ةلوجرلاو غولبلا ءانثأ مهتايح لاوطو سردلا ةياهن دعب موي لك ىف باتكلا
 نوناقو ةيعدألا ةعومجم راصو "بتكلا باتك' نآرقلا حبصأو .(هتءارقل عامتسالا

 نوربتعي نيملسملا نألو .ىمويلا مهكولسو ةيعامتجالا ةايحلاو ةينيدلا لامعألا

 ىتأي نأ دحأ عيطتسي نلو .هل ريظنب ىتأي نأ صخش ىأ عيطتسي ال "ازاجعإ" نآرقلا
 .(") اوعيطتسي نلف هلثمب نوتأي نأ ىلع نجلاو سنألا تعمتجا ولو هلثمب

 نم 88 مقر ةيأا ىلإو ,”7 مقر ٠ ةرقبلا ةروس ىف تدرو ىتلا ةينآرقلا ةيآلا ىلإ ةراشإ )١(

 .ءارسإلا ةروس

 سلسال ى ع



 اوعداو هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير ىف متنك نإو'

 نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق .77 ةرقبلا .نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش

 قدص 'ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع

 . 88 ةيآ ءارسإلا ميظعلا هللا

 نم معأ ىبرعلا بدألا ىف نيقيمعو نيريبك ريثأتو ذوفن ىنآرقلا رث كبسلل
 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ىمالسإلا هقفلا ىف ذوفنلاو ريثأتلا سفن هل لب همظنو هرثن
 بدألا ىف تاحلطصملا تنوكت دقو .ةيناريإلاو ةيبرعلا ةفسلفلاو ةمكحلاو فوصتلاو

 . ةينآرقلا تادرفملا نم ريثأتب ابلاغ ةفسلفلاو ةمكحلاو فوصتلاو ةعيرشلاو هقفلاو

 ةيعيرشتلا نيناوقلاو ةيقالخألاو ةينيدلا ميلاعتلا عيمج نأب لوقلا نإف اذه عمو
 .") ئطاخ لوق لوقلا اذه اهتاليصفت لكب لب نآرقلا ىف تدرو دق ىمالسإلا هقفلاو

 هدعب نمو رهيستدلوج تبثأ دقف .نآرقلاب مالسإلا ىف لماكتلا ريس هتني مل
 لمتكت مل ةينيدلا تادقتعملا رئاس نأش هنأش مالسإلا نأ ةيمالسإلا تاساردلا ءاملع

 .ريغتت ملو دحاو نأ ىف

 تسكعناو نورق لالخ ىرخألا نايدألا نأش هنأش ىمالسإلا "ركفلا" لمتكا دقف

 اذهلو .اهيف رشتناو رهظ ىتلا ةينبلا ىف تثدح ىتلا ةيعامتجالا تاريغتلا رئاس هيف
 نوكي نأ نكمي الو . مالسإلا خيرات ةسارد رداصم نم.دحاو طقف نآرقلا نإف ببسلا
 .نأشلا اذه ىف انتساردل ديحولا ردصملا لاوحألا نم لاح ىأب

 ًاريثك نآرقلا ساسأ ىلعو ءايجيردت نوملسملا ءاهقفلاو ءاملعلا ثدحتسا دقف

 . مولعلا رئاس لبق ملع لوأك ةءارقلا ملع اودجوأف .ةيمالسإلا ةعيرشلا رومأ نم

 هيف ريغتت ىلوألا ةيمالسإلا ةعامجلاو (ص) دمحم ةيؤرو كلسمو بولسأ ناك
 عابتأ عم مهتاقالعو ىويندلا وأ ىتيدلا عوضوملا سفن ىف وأ نالف ىلإ ةبسنلاب

 )١( ؛لص نآرقلل ةمجرت ىف .ىكسوكجارك باتك ىلإ كلذ ىف عجري 560.
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 . ناكملاو نامزلاو لاوحألاو عاضوألا بسح ىرخألا تانايدلا

 ىحولا ضعب ناكو «ءةتقؤم ةروصب (ص) دمحم ىلع لزني ىحولا ضعب ناك

 فرعي نأ ًامزال حبصأ اذهلو .لبق نم لزن ام خسنيف دمحم ىلع لزني رخألا
 خسن) "خوسنملا' وه اهيأو ”خسانلا" ىه ةينآرقلا نيناوقلاو ماكحألا ىأ نوملسملا

 .(ضقنلاو ءاغلإلا اهيناعم نم ةيبرع ةملك
 ىمسرلا نتملا ىف ركذو ةطقنلا هذه حيضوتل دهج ىأ تباث نب ديز لذبي مل

 مولعلا عورف نم رخأ عرف دعب اميف اجيردت نوكتو .هب ىحوأ ام عيمج نآرقلل
 رشكأ ملع نم عرف ملعلا اذه "خوسنملاو خسانلا ملع" مساب فرع ام وهو ةيمالسإلا
 ريسفت نيودت هنم فدهلاو "ريسفتلا ملع' مساب فرعي ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ًاعاستا
 .تايهلآلاو ةيفسلفلاو ةيعقاولا ةيحانلا نم نآرقلل

 نيذلا هربتعيو ريسفتلا ملع سسؤم ىبنلا مع نبا سابعلا نب هللا دبع دعُيو

 ذنم ريسفتلا ملع رهدزاو .مهل ربتعملاو ىساسألا عجرملا هل نورسفملا نم اووتأ
 . ةريثك ريسفتلاب ةقلعتملا تافلؤملاو .هل ةيلاتلا نورقلاو ىرجهلا ىناثلا نرقلا

 ةرهشو ةميقو ارابتعا ةنسلا لهأ ريسافت رثكأ ةيلاتلا ريسافتلا بتك ربتعتو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو

 لهأ نمو لصألا ىناريإ وهو (ه١٠7 ىتح - 714 ريرج نب دمحم) ىربطلا- ١

 زيمتم ىساسأ باتك نآرقلا ريسفت هباتكو «ريهش هيقفو خرؤم وهو ناتسربط
 لوبق عضوم ناكو .هرصع لبق ريسافت نم لبق ام مض دقو . غساوو طيحمو

 . سانلا ةماع

 ت ىعفاشلا مامإلا عابتا نم هيقف ءىروباسينلا دمحم قحسا وبأ) : ىبلاعثلا-"

 'نآرقلا ريسفت ىف نايبلاو فشكلا باتك' وه هريسفتو ه4
 لفهأ نم .ه4 ىتح 451 - رمع نب دومحم مساقلا وبأ) ىرشخمزلا-'"'
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 ناك ىرشخمزلا نأ عمو "ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا' مساب فرعيو مزراوخ

 اقفاوم هصنب هب ماق ىذلا ليدعتلا عم هولبقو هريسفت ةنسلا لهأ لبق دقف ًايلزتعم

 اوريغ دقف نآرقلا قلخ ىذلا هللا حدم' ةرابع ًالثم . ةعامجلاو ةنسلا لهأ حورل

 . 'لزنأ" ةملك ىلإ "قلخ" ةملك

 ىتلا ةينآرقلا تايآلا ضعب ريسفت لوبق ىف ًاريثك ىرشخمزلا حفاك دقو
 .هيبشتلا ىلإ ىهتنت
 لصألا ىتاريإ وهو (هالا5 - ه١54 نبال - رمع نب هللا دبع) ىواضيبلا-؛

 .سراف ةاضق ىضاق نباو

 ىلع ادمتعم هفلأ ىذلا "ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ' وه ريسفتلا ىف هباتكو

 .ىرخألا رداصملا نم ريثكو ىرشخمزلل فاشكلا باتك

 اذه ةنسلا لهأ ربتعي نآلاو : ىلي ام ىواضيبلا ريسفت نع هكدلون لوقي
 عيمجت وه ريسفتلا اذه تازايتما ربكأو .ابيرقت ريسافتلا عيمج نم لضفأ ريسفتلا
 هتلككشم ىم ةقدلا مدع نكلو «ةحقنمو ةزجومو ةرصتخم ةروصب ةديدع بلاطم

 ريسفتلا نم معأ ءاهثحبي ىتلا عورفلا نم عرف ىأ ىف لمتكم ريغو ىربكلا

 .هريغو ءاشنإلاو لدجلا قطنمو وحنلاو تاغللا ةفاقثو ىخيراتلا

 هرصع فراعمو مولعب ملاع ىناريإ (ه05٠56 ت- ىزارلا نيدلا رخف) ىزارلا-ه

 وأ 'بيغلا حيتافم' مساب فورعملا ريسفتلا ىف هباتك هتافلؤم نيب نمو

 دض تقولا سفن ىفو ةلزتعملل داضم ريسفتلا اذهو ”ريبكلا ريسفتلا"

 ىلقعلا جاتنتسالا ىلع موقي ىرخأ ةرابعبو (ىرهاظلا بهذملا) ةيرهاظلا
 .نوطرفملا نويرهاظلا كلذكو ةعيرشلا مولع ىف ىجاتنتسالاو

 هذيملتو (ه454 ت نيدلا لالج) 'ىلحملا" مساب نايرصم ناملاع : 7 5

 فورعملا وه امهباتكو (ه١١3 ت نيدلا لالج) ىطويسلا' مساب فورعملا

 ا ىلا



 ىطويسلا نإف اذه ىلإ ةفاضإلابو ىناثلا همتأو لوألا هأدب "نيلالجلا ريسفت'

 نع تفلأ ىتلا ريسافتلل ةمدقم وهو "نآرقلا مولع ىف ناقتإلا" باتك فلأ دق

 ىسف مهنغ ثدحتنف ةيعيشلا ريسافتلاو ةعيشلا نيرسفملاب قلعتي اميفو نآرقلا

 ىف ليوأتلا لتحيو (ماهيإلا) ليوأتلا بسح ديجملا مالكلا ريسفت ىأ "ليوأتلا"

 نيفلؤملا نم ريثك ريسفتلا نم عونلا اذه مدختسا دقو .ًاصاخ اماقم نآرقلا ريسفت

 نبا "اريخأ مهيلإ ةراشإلا تدرو نيذلا نيرسفملا نم .نيملسملا ةيفوصلاو ةعيشلا
 ريهش ىفوص وهو (هه 0١ «ىسلدنألا ىلع دمحم نيدلا ىيحم) ىبرع
 ةئام) افلؤم ١٠١ تغلب ىتلا هتافلؤم نيب نم .دوجولا ةدحوب هناميإب هريغ نع زاتما

 . (ريسفتلا باتك) ريسفتلا ىف باتك (ًافلؤم نيسمخو

 رظننلا ةهجو نم ريسفتلا باتك ىأ هبتك) هنأ ناملكورب لوق بسحو
 ١7 مقر ةروسلا ىفف . ىلعألا دحلا غلب باتكلا اذه ىف نآرقلا ليوأت نأو ؛(ةيفوصلا

 .فسوي لوح ةاروتلا ةصق ىلع ىوتحت ىتلاو نآرقلا روس نم

 دقف ةينابسنإلا حورلل ةفلتخملا صئاصخلا هزرابمو هحافك تهجوو تلوأ دقف

 ةرشعلا ةوخألاو ؛ءساسحلا بلقلل لثممك فسويو ءريكفتلل لثممك بوقعيو «لثم

 .ةسمخلا ةيرهاظلا سيساحألاو ؛ةسمخلا ةينطابلا ساوحلل نيلثمم

 ريسافتلا ىفلؤم نم ًاريثك نأ عم ةيبرعلا ةغللاب ةقباسلا ريسافتلا هذه تبتك
 .نييناريإ اوناك

 نم اريثك نأ عمو - انيديأ ىلإ نامثع فحصمل ةيطخلا ةخسنلا لصت مل

 راثأ نم' تارطق راثأ اهيلع دهاشي ىتلاو 'نامثع نآرق لصأ" اهنأ لاقي ىتلا خسنلا

 نيرهاظتملا نينمؤملا .ضعب تارطقلا هذه فّيز دقو كلذك ةفيزم خسن دق "نامثع مد

 .ىوقتلاب

 - ا مل



 وهو نامثع مدعل ةفيزم اراثأ ىوتحت 5 ىتلا فحاصملا كلت نم دحاو دجويو

 ريدقتو مارتحاب ىظحي ثيح دنقرمس ىف رارحأ هجاوخ دجسم ىف ادج ميدق

 .نينمؤملا

 مولع عمجمب قارشتسالا دهعم ةبتكم ىلإ نآلا فحصملا اذه لقتنا دقو

 دوعت ىتلا نآرقلل ةيطخلا خسنلا ضعبو . ةيسورلا ةيكارتشالا ناتسكابزوأ ةيروهمج

 ةيطخلا خسنلا نكلو .نآلا ىتح ةظوفحم لازت ال ىرجهلا ىناثلاو لوألا نينرقلا ىلإ

 .ةريثك ةيلاتلا نورقلا ىف تخسن ىتلا

 نألو ضرألا ءاحنأ عيمج ىف ةريثك نآرقلل ةيصاصرو ةيرجح تاعبط كانه

 اببحم المع دعيال - ديجملا باتكلا اهب لزن ىتلا -ةيبرعلا ةغللا نم نآرقلا ةمجرت

 : لثم ىرخألا تاغللاب ىشاوح هيلإ فاضتو عبطب ىنآرقلا نتملا ناك دقف ؛هللا ىلإ

 .همجرتلا هبشي ام ىلإ لصت تناك ىتلا (ةيكرتلاو ةيسرافلا

 ةيظفل ةمجرت ىبرعلا نتملل ةيقرشلا ةيرجحلا تاقبطلا نم ريثك ىف تبتك دقو

 تاملكلا ءانثتساب) ادج ةريغص فورحب (ةيبرع تاملك ابيرقت اهلكو) ةملكب ةملك ىأ

 ىسلإ ىرخأ تاغلو ةيكرتلاو (ةيسرافلا زشانلا ةغل ىلإ ىرخأ تاغل نم تلخد ىتلا
 . اهريغو ودرألاو ؛نيرخألا كرتلا ماوقأ تاغلو ةيكرتلا «ةيسرافلا) رشانلا ةغل

 ةيحيسملا راطقألا ىف - ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا ىتح كانه نكت مل
 ةمجرت لوأ تمت .مالسإلاو ةنسلاو نآرقلا نومضم نع ربخ ىأ ةيبرعلا ةيبروألا

 ىناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ةينيمرألا ةغللا ىلإ نآرقلل ادج صقان ةيبرع

 ريدلا سيئر (م55١ت) مركملا سرطب نم رمأب (وديلوت) هلطيلط ةنيدم ىف رشع

 ماقو ماشه نبا اهفلأ ىتلا ىبنلا ةريسل خرش اهيلإ فيضأو (اسنرفب) ريهشلا ىفويلكلا

 .ةيبرعلا نوفرعي نم ددع لمعلا اذهب

 ىف تقولا كلذ ىتح لازت ال تناك ىتلا ةمجرتلا هذه تقبس ١547 ماع ىف

 - لزاب ةنيدم ىف ردنايلبيب رودويت اهعبط ىلع فرشأو تعبط مث ةيطخ ةروص

 تال



 (ىحيسملا ىنيدلا حلصملا) "جنيك رثول نترام' نم لك اهل تامدقم بتكو ارسيوسب

 . ءازجأ ةثالث ىف ةعبطلا هذه رشنو . نوتسخنالم بيليفو

 تامجرت ةيبرغلا ابروأ ىف تمت رشع عساتلا ىتح رشع عباسلا نرقلا ذنمو

 (اهريغو ةيزيلجنالا - ةيسنئرفلا - ةيدنلوهلا - ةيناملألا) تاغللا نم ريثكب ديدع

 . اهتعابط تمتو

 متو ةرشابم ةيبرعلا نم هتلقن ىتلاو نآرقلل ىلوألا ةلماكلا ةمجرتلا تناك

 ذاتسأ (م1٠188-54٠48١0) فووكولباس .س.ك اهب ماق ىتلا ةمجرتلا ىه اهرشن

 اهب ماق نآرقلا ىف ةيكلملا روسلل ةمجرت مدفأو نازاق) نازاك ىف ةينيدلا مولعلا عمجم

 .زرابلا ىسورلا برعتسملا ىكسميرك .: أ

 .وي ىأ نيسيميداكآ اهب ماق ىتلا ىه نآرقلل ةيسور ةمجرت متأو ثدحأو

 ىتيفوس - ىسور ملاع وهو اذه انرصع ىف نيبرعتملا ربكأ يهو .ىكسفكلجارك

 ىب نو وج نود هنأ امك ؛نآرقلل ىبرغلا نتملل ايدقنو ًايملع انتم لكولف فاتسوج دعأ دقو
 .()ةينآرقلا تايآلل فاشك لضفأ

 بتكلاو نأرقلا ريسفت لوح) ناونع تحت ىكيسميرك ةلاقم ىف تامجرتلا هذه ةسرهف-١(١)

 . اهعمج 77١ص مالسإلا رصتخم خيرات) ىزودو باتكلل هيشاحو قحلمك . (همهفل ةمزاللا

 نينرقلا ىف ةينآرقلل ةيسورلا تامجرتلا نع ١414 ىتح ١ 47ص تاحفصلا ىف ثدحت امك

 .رشع عساتلاو رشع نماثلا

 ةمجرتلا ىلع طقف نايوتحت نيتعبطلا اتلكو ١897 ةيناثلا ةعبطلاو ١8175 ؛نازاك - نازاق-١؟

 .ةيسورلا ةمجرتلاو ىبرعلا نتملا ىوتحت ١6١17 نازاق ةئلاثلا ةعبطلا ؛ةيسورلا

 ىسه انرصع ىف ةعبط لضفأو .اهب فرشتو ١8754 ماع جزبيل ىف ىلوألا ةعبطلا تعبط-'

 .ةيطخ ةخسن مدقأ نع .م153175١ // ه1757017 ةرهاقلاب ترشن ىتلا ةيرصملا ةيمسرلا ةعبطلا

 اددجم تعبط مث ىنيت ال ناونع تحت ترشنو جبزيل ىف م1847 ماع ىلوألا ةعبطلا تعبط- 4

 .كاذ دعب
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 عبارلا لصفلا

 ىمالسإلا عيرشتلا رداصم
 ميلاعتلل ردصملاو ساسألا وه ةيمالسإلا ةعامجلا رمأ ةيادب ىف نآرقلا ناك

 ردصملا اذه دعي مل نمزلا رورم عمو نكلو .تقولا سفن ىف ةيعيرشتلاو ةينيدلا
 م177) ىربكلا ةيبرعلا تاحوتفلا لحارم ىف تابلطتملاو تاجايتحالا ةهجاومل ًايفاك

 ."ةنسلا" هب ىنعنو هبناجب رخأ ردصمو عبنم رهظف (م/51 ىتح

 ذنم برعلا اهحتف ىتلا ايقيرفأ لامشو ىطسولاو ةديعبلا ايسأ كلامم عيمج ىف

 اهلحارم زواجتت تناك ةيعاطقإ ةعامج برعلا نوحتافلا نوك (ه74١1١ ىتح )١١

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيداصتقالا ىحاونلا ثيح نم (وطخت) هجتتو ةيلوألا

 . ميدقلا ىبرعلا عمتجملا ىف هيلع تناك امع العافتو اديقعت رثكأ بتارم ىلإ

 ةايحو ضرألا عم تاقالع تاذ برعلا اهحتف ىتلا ةديدجلا كلامملا تناك دقف

 لحارمب ةبوعص رثكأ ةيعامتجا ةايح بولسأو ةمكاح تاماقمو ةيكلم نيناوقو ندم
 .ىلصألا برعلا نطوم ىف عاضوألا اهيلع تناك امع ةريث

 مل تابلطتمو تاجايتحاو لئاسم ةحوتفملا راطقألا كلت ىف برعلا هجاو دقف

 . اهتابلطتم ىلع نآرقلا بيجي وأ . اهل ضرعتي

 نيدلاو ةلودلاو نيدلا نيب قيرفت مهدنع نكي مل كاذنأ برعلا ناك املو

 ىلع ةباجإلا نوحتافلا دارأ ببسلا اذهل - ةماعلا نيناوقلاو ىنيدلا نوناقلاو ةسايسلاو
 أقفو ؛ةديدج ةيعامتجا تاقالع نع ةمجانلا ةيتايحلا (تابلطتملا) تاجايتحالا هذه

 هلاعفأ وأ (ص)دمحم لاوقأ ىأ) ةنسلا ىلع تقولا اذه ىف اودنتساف .هذوفنو نيدلل

 ةنسلا ترهظ ليبسلا هذهبو .ثيداحألا لحن نع اوعنتمي ملو (هتايح نابإ اهلعف ىتلا
 ظ . ًايجيردت ةيمالسإلا

-١1١- 



 (قيرطلا) رمألا ةيادب :ئف ىنعت تناك (ننس اهعمجو) "ةنس' ةيبرعلا ةملكلا

 ةداعلاو مسرلا ىلع ازاجم تقلطأو (اهوحنو اهيف ريسلا بجي ىتلا) ةكرحلا هاجتاو

 . (نوقباسلا اهيلع ناك ىتلا

 نيناوقلا عومجم ىلع كلذ نوقلطي اوناك مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا ىف

 ىوبألا عمتجملا ىف ةدئاسلا فارعألا ىأ ؛ةبوتكملا ريغ قوقحلاو ةيقالخألا دعاوقلاو

 . ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىف ىرئاشعلاو

 نسم ائيش نأ عمو ءاهلحم ةديدجلا ةيمالسإلا ةنسلا تلحو ننسو ديلاقت نم ىلهاجلا

 (ص) ىبنلا نأ ول امك ةديدجلا ةيمالسإلا ةنسلا ىف لخد دق ةميدقلا ةيلهاجلا ننس

 . كب رمأ

 نم ريثك ةيمالسإلا ةنسلا تلخد ىربكلا ةيبرعلا تاحوتفلا دعبو ءكلذ دعبو

 تاعيرشت نم تذخأ دق تناك ىتلا ةيتشدارزلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا رصانعلا

 .ىبنلا لعف نم اهنأ تدب ىتلا ةروصلاب تقحلأ اهنكلو .ةيناساسلا ناريإو نامورلا

 بناج ىلع ةيمالسإلا ةنسلا نيوكت تبجوأ ىتلا ةيلصألا تاجايتحالا تلمتشا

 ةيئازجلا نيناوقلاو ماعلا نوناقلل (عرف) مسق دوجو مزلتست تناك اهنأ ىنعمب ىئاضق

 ببسلا اذهلو . طقف ىنآرقلا نتملا ىلع دنتست نأ انكمم نكي مل ةيرسألاو ةيلاملاو

 . (ةيعيرشتلا) ةينوناقلا لئاسملا هذه وه ةيمالسإلا ةنسلل ىلصألا ىوتحملا نإف

 . ةريثكلا ثيداحألا نم ساسا ىلع ةيمالسإلا ةنسلا تسسأت

 ربخلا" "ثدح" نم "ثيداحأ' : اهعمجو "ثيدح" ةملكل (ىوغللا) ىلوألا ىنعملا
 ثيدحلاف .ىحالطصالا ىنعملا امأ "لوقلا لقن' اديدحت رثكأ ىنعمب وأ . "ةصقلاو

 .(ص) ىبنلا دمحم لاعفأ وأ لاوقأل ةياور نع ةرابع
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 ةقلعتملا دعاوقلاو ةينيدلا تاعيرشتلاو ةينوناقلا ماكحألا ؛ثيداحألا نم جتنتسُي

 كولسو ةيقالخألا ميقلاو لكأملاب ةقلعتملا دعاوقلاو ةينيدلا ةيحانلا نم ةراهطلاب

 عم لماعتلا بولسأ نوددحي اوناكو .ةيمويلا ةايحلا جهنو ةايحلا ىف نمؤملا صخشلا

 ىلع ىنآرقلا نتملاب ةطبترم تناك ىتلا ثيداحألا بسح ىنآرقلا مكحلاب وأ صخشلا

 ىخيراتلا اهبناج تقولا سفن ىف ثيداحألا ضعبل تناكو ءاحنألا نم وحن ىأ

 هراصنأ وأ نييكملا نيرجاهملا ىأ هتباحصو (ص) دمحم ةايح نم آبناج نمضتتو

 ىناشثلاو لوألا) نييداليملا عساتلاو نماثلا نينرقلا ىف ترهظ دقو .ةنيدملا ىف
 تالمحوتاوزغلابةصاخلا ('!'ىزاغملا بتكثيداحألا نم ساسأ ىلع (نييرجهلا
 ةمدقتملا ةيخيراتلا تافيلأتلا نم ضاخ عونك تدب ىتلاو .هتباحصو (ص) دمحم

 .ةيبرعلا ةغللاب (ص) دمحم ةايحل حرشك كلذكو
 .مالسإلا ردص خيرات رداصم نم ادحاو ثيداحألا هذه نم ءزج ناك اذهلو

 . ةصلاخ ةيدقن ةرظنبو رذحب هنم ةدافإلا بجي ردصم

 ىبنلا ةباحص مه ىلوألا ةجردلا ىف ىوبنلا ثيدحلل نولقانلاو نوظفاحملا ناك

 رمع لثم . ةكم ىف مهنم ريبك ءزج شيعي ناك ىتلاو هقافرو هؤاقدصأو هبراقأ ىأ

 ةحلطو (ع) بلاط ىبأ نب ىلعو (ها/4 ت) رمع نب هللا دبع هنباو باطخلا نب
 .نيروهشملا ةباحصلا نم اوناكو ريبزلاو

 (ه54+ ماع ىفوتم) ةماعو ةريبك ةرهش هلو ةباحصلا نم ناكو ةريره وبأو

 دبع : ناريإل نيحتافلا دحأو ء(ًاثيدح" 6٠٠ ل لقانو ٠٠١ هئامنامث ذيمالتلا نم هلو

 (ه': ت) نآرقلا ملاعب فورعملا دوعسم نب هللا دبعو (ه١56 ت) رماع نب هللا

 ىبنلا ةجوز ةشئاعو تباث نب ديز نآرقلا عماجو ىبنلا بتاكو (اثيدح 444 لقانو

 .(ةيصاخ ةيمهأ لتحي ىذلا « رمع نب دمحم هللادبع وبأ) ىدفاولل "ىزاغملا باتك' اهنيب نم )١(
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 ىبنلا قافر نم ريثك دعيو .اثيدح ١١١١ تورو تلقن ىتلاو (ه55 ت) 'هتلمرأ'

 ذيمالتلا ءالؤه دعب نم ىتأي .ثيداحألا ةاور ةظفحلا نم اضيأ هورصاعمو (ص)

 .ثيداحألا ةاورو ظافحلا نم (نيعباتلا) مهذيمالت (ىعبات) ذيمالت دعي امك (نوعباتلا)

 (ه6١٠١ ت) ىبعشلا ليبحرش نب رماع :ةيلاتلا لايجالا ثيداحألا ىعماج نيب نم

 نب بهوو (ه170١ ت) ىرهزلا دمحم هذيملتو (ه17 ت) ("اريبزلا نب ةورعو
 رثكأ اوناك ءالؤهو مهريغو (ه١41١ ت) ةبقع نب ىسومو (ه١١٠١ ت) هبنم

 . مهريغ نم ةرهش

 نم هئامسمخ لأس الثم ىبعشلاف .ثيداحألا عمجو ثحبلا ىلع مهتايح اوفقو

 ايهفش ةيادبلا ىف متي ثيداحألا عمجو ظفح ناك .ةريثك ثيداحأ مهنع عمجو ةباحصلا

 تاعومجم نونوكيو دلجلا ىلع كلذ دعب ثيداحألا اوبتك مث .اهنورهظتسيو (ًايهافش)
 ثيدحلا ملعب نيملاعلاو نيصصختملا ثيداحألا ىعماج ىلع اوقلطأو اهنم

 مسا ثيدحلا ىعماج مالسإلل نوسرادلا نويبروألا نوثحابلا قلطيو "ثدحم'مسا

 . ةنسلا وأ «ةنسلا نوثدحملا (نيثدحملا وأ تسيلانويسيدارت)

 ثيداحألا عمج دجوأ .ريسفتلا ملع هتعلاطمو نآرقلا ةسارد تدجوأ امكو

 ىلع ةينيد تافلؤم تنود نيملعلا نيذه ساسأ ىلعو (ثيدحلا ملع) اضيأ اهتساردو
 وأ ةيمالسإلا ةينيدلا مولعلا اتبعش ىأ ةعيرشلاو تايهلإلا ىأ نيملعلا نيذه نم ساسأ

 .قوقحلاو ةعيرشلا

 تايهلإلا نيب ةليوط ةدمل ماصفنا كانه نكي مل هنأ ًانمض لوقلا بجيو

 «نييومألا ودع ريبزلا نب هللا دبع قيقشو نيروهشملا ةباحصلا نم ناك ماوعلا نب ريبزلا )١(

 هللا ىضر ةشئاع تخأ نباو ىلع ديفح مألا ةيحان نم وهو (ها/4 ىفوت) ةفيلخلل ئوانملاو

 . اهنع
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 ىف لمع دقو .امهنيب حضاوو زراب فالتخا كانه نكي ملو «ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 نم لك نيرخآلا لبق « اهخيراتو ةنسلاو ثيداحألل ةيدقنلاو ةيملعلا ةساردلا لاجم

 . جئاتن اققحو ىدنلوهلا ةينورك روه كوتساو ىرجملا رهبستدلوج ىتانكيإ

 سرادم ثالث تنوكت (ىرجهلا ىناثلا نرقلا) ىداليملا نماثلا نرقلا ةيادب ىف

 :ىلاتلا وحنلا ىلع "ثيداحألا ملع"ل

 . (ىرهزلاو ريبزلا نب هورع اهيلإ ىمتني ىتلا) ةنيدملا ةسردم : ىلوألا

 .(اهلثمم وه ىبعشلاو ةفوكلا ىف) قارعلا ةسردم : ةيناثلاو
 . (قشمد ىف) ةيماشلا ةسردملا : ةثلاثلاو

 ىوفقلا مكحملا ناميإلا عابتأ نم اهنأب نيرخآلا نع ةيندملا ةسردملا تزاتما

 لئاوألا ةعبرألا ءافلخلاو (ص.٠. دمحم رصع ننسب ًاريبك اطابترا ةطبترملاو

 ٠ (نيدشارلا ءافلخلا)

 (ص) دمحم ةايح حرشب ةقلعتملا ثيداحألاب نيرخآلا نم رثكأ تمتها امك

 ةبترمو ةحقنم ةروصب باتك لوأ فلؤم اومهتا ةسردملا هذه ىلثمم نكلو .هتاوزغو

 هوجرخأو هيردقلاو هدرلاب هومهتا - قحسا نب دمحم ىأ - (ص) دمحم ةايح نع

 اوذخأو ةينيدلا ةموكحلا وه ةنيدملا ةسردمل ىلثممل ىمسألا فدهلا ناك .ةنيدملا نم

 مهتموكح ابولسأو ىنيدلا 'ريغ مههاجتاو نييومألا ءافلخلا اوضراعو اهنع نوعفادي

 موقي نأ بجي ثيدحلا نإف ءرقتساو تلت ىتلا جهنلاو مسرلاو ةداعلل اقبطو مهمكح وأ

 : نيساسأ ىلع

 . ضورعملا ثيدحلا هلقن ءاصحإ ىنعي : دانسإلا-١

 .ًابيرقت ىلاتلا وحنلا ىلع متي ثيدحلا ءانب ناكو .ثيدحلا ىوتحم ىأ : نتملا-"

 نع "ح* لقن هنأو "ب" نع لقن هنأ '1 لوقي ًالثم ىمتح رمأ دانسإلا لقن الوأ
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 :هنأ وأ" اذكو اذك (ص) هللا لوسر نع عمس هنأب لوقي ىذلا "و' نع "'ه" و "د'

 دانسإلا دعب نتملا ىتأيو "اذكو اذك لعف دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق

 .ىبنلا لمع وأ لوق وأ نالف وأ نالف هتصق ىأ

 ةحص ةسارد ىف ىدقنلا جهنلا نع نيديعب ةنسلا (ارك ةنس) نوثدحملا نكي مل

 ىهيدبو . دويقب اديقمو أطورشم ناك ىداقتنالا جهنلا اذه نكلو اهرابتعاو ثيدحلا

 .هوجولا نم هجو ىأب انرصع ىف نيققحملا ضري مل اذه نأ

 ةحسص نسم دكأتلل رايعم رهظ (ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا ىفو

 . ىلاتلا وحنلا ىلع ثيداحألا ةلاصأو

 نم اونوكي نأو نيلقانلا نم ةلصتم ةلسلس ثيدحلا دانسإ لكشي نأو دبال

 مارتحالاب ئظحي انمؤم لقانلا نوكي نأو «ههبش ةيأ مهترهش لواطت الو نيروهشملا

 نم ثيدحلا ةحص ىف ثحبلا ىمسو "لاجرلا" مساب هلقنلا ىمسو .اقداصو احلاصو

 ىف صتخملا ثحبلا ناكو .احالطصا "'ليدعتلاو حرجلا ملع" مساب نتملاو دنسلا ثيح

 يسف اببس قوثوملا ريغو هب قوثوملا دمتعملا ريغو مهنم دمتعملاو ةلقنلا ةيصخش

 ملع وأ "لاجرلا ةفرعم' مساب تفرع ثيداحألا امأ (ثيدحلا ملع) نم هبعش روهظ

 بتك ترهظو (تاقبطلا) مساب تفرع ةصاخ تافاشكو بتك ترهظو .لاجرلا

 ىرصاعمو مهذيمالتو نيروهشملا ةباحصلا عيمج ةايح ىلع ىوتحت ىتلا ركاذتلا

 .ايدجبأ ابيترت تبترو نيرخألا ثيداحألا هلقنو (ص) دمجم

 ت) دعس نبال (تاقبطلا) مساب روهشملا باتكلا : هذه تاقبطلا بتك نيب نم

 باتك فلؤم وهو ريثألا نبال "ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ" باتكو (ه١

 .هريغو (خيراتلا ىف لماكلا)

 ةعامجلا' كلت ىأ (ءافعضلا) ىلع ةلمتشملا بتكلاو (ليلدلا) تافاشكلا كانهو
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 . ًاضيأ عونلا اذه نم نيدمتعملا ريغ ةلقنلا نم

 ةمدقتملا دانسإلا ةسلس ىف ةاورلا ةصاخبو - ثيدحلا ىوار نإف لاح ةيأ ىلع

 نع ىورُي ىذلا ثيدحلا ناكو ةقث لك عضوم اوناك (ًامدقت رثكألا ىأ) (ةريخألا)
 (لوبق مدع) ارابتعا ليحتسملا نم نإف .لاثملا ليبس ىلع ًارابتعا رثكأ صخشلا كلذ
 هذه نلع فرطلا اوضغي مل مهنإف اذه عمو . ةشئاع وأ ةريره وبأ هاور ثيدح ىأ

 مه نكي مل) ةاقت صاخشأ ىلإ هلوحتم ثيداحأ بسنت نأ نكمملا نم نأ ىهو ةطقنلا

 (دانسإلا) دنسلا ىلع اهيف دامتعالا ناك ىتلا عضاوملا ىف.(رمألا عقاو ىف اهتلقن

 .عقاولا ىفاني

 مامحلا ىلإ باهذلا نينمؤملا ىلع نأب لوقي ًاثيدح (ص) دمحم ىلإ اوبسن دقف
 تامامحلا نع ربخ وأ ملع كاذنآ مهيدل نكي مل هنأ نوملعي اوناك عيمجلا نأ نيح ىف

 ام اردانو . (ةيطنزيبلا) ىرغصلا ةيمورلا تايالولا حتف دعب طقف كلذب اوملعو
 لوبقم ريغ نوكي ثيدحلا نكلو ؛هنومضم ىلع ادامتعا ثيدحلا ةحص نوركني اوناك

 نماشلا نرقلا ىف تنود دق ىتلا (هقح) ةنسلا لهأ تادقتعم عم نواعتي ناك اذإ طقف

 عوضومو ثيدحلا عوضوم نيب ضقانت رهظ اذإ وأ (ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا

 ثيدحلا اذه ضفر متي ذئدنع .ةهباشم ىرخأ ثيداحأ

 . ىوتسملاو لداعتلاو هباشتلا ثيح نم ةيواستم دعت ال ثيداحألا نإف اذه عمو

 ثيح نم مسقنت اهنأو «ةميقلا ثيح نم ةيواستم تسيل ثيداحألا هنإف اذه عمو

 ةاور ةسلس نكت مل اذإ : ىلاتلا وحنلا ىلع تاعومجم ثالث ىلإ رابتعإلاو ةحصلا

 صقن دجو اذإو 'حيحصلا" ىمسي ثيدحلا اذه نإف ههبش ةيأ وأ نعط دروم ثيدحلا

 دانسإلا ىف ةاورلا دحأ نوكي نأ لاثملا ليبس ىلع ؛ثيدحلا ةاور ةلسلس ىف ةهبش وأ

 طوقسو للخ دجو وأ .هلاوقأ ةحص ىف نيثدحملا نم ددع كشي وأ ةرهشلا هل تسيل
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 ريدقتلاب اريدج دعي ال ثيدحلا اذه نإف : ىلإ "ب" لاق لوقي فلأ) ةاورلا ةلسلس ىف
 ثيدحلاب ثيداحألا نم عونلا اذه نومسيو .هتلوبقي اذه عمو نيلماكلا رابتعالاو

 لوبقم عضوم اوسيل ثيدحلا ةاور ةلسلس ىف صاخشأ دجو اذإ ةياهنلا ىفو "نسحلا"

 ثيدحلا اذه لثم نإف مهقالخأ ىف ةهبش وأ كش كانه وأ لوبقلل لباق ريغ مهناميإو
 اهيف عاطقنا الو هلصتم هثيداحأ نوكي ىذلا ثيدحلاو "فيعض' ًاحالطصا هيلع قلطي

 اذإ ةصاخبو) عاضطقنا ةاورلا ةلسلس ىف دجوي ىذلا ثيدحلاو (لصتم) ثيدح ىه
 ىناثلا ليجلا نم ىوارلا وأ لقانلا ناك اذإ ةصاخ «ىناثلا ليحلا نم ىوارلا مسا ناك

 اذإو عطقنملا' ثيدحلا اذه نومسي مهنإف (ةباحصلاب لصتي ال وأ نالف ذيملت مسا

 اذه ىلإ عمتسا نم نع ًامولعم نكي ملو عبات مسا ثيدحلا ةاور ةلسلس ىف دجو
 ثيداحألا عيمج نكت مل . "لسرم' ىمسي ثيدحلا اذه لثم نإف «ةباحصلا نم ثيدحلا

 .هلاعفأو (ص) ىبنلا لاوقأ ىلع ةدمتعم

 'عوفرم"' ""عوفرم' ىمست لوسرلا ىلإ اهدنس لصي ىتلا ثيداحألاو

 دمتعت ىتلا ثيداحألاو "فوق وم' ةباحصلا لاعفأو لاوقأ ىلإ بسنت ىتلا ثيداحألاو

 ."عوطقم' ىمست ةباحصلا ذيمالت نم لوألا ليجلا ىأ نيعباتلا لاوقأ ىلع

 اهضفرو ءاملعلا ضعب اهلبق (اضيأ ةلسرملا ثيداحألاو) ةريخألا ثيداحألاو

 .نورخأ

 ىرخأ ةرابعب وأ آمدقت رثكألا ىلإ اهلقن ىف للضت ىتلا (ةلقنلا) ةاورلا ةلسلس
 ثيدحلا لقن اذف . (قرط ىبرعلا اهعمج) قيرط' ىمست (ص) ىبنلا ةباحص دحأ ىلإ

 ةباحصلا نم ددع ىلإ تقولا سفن ىف لصي هنإ ىنعمب قرط ةدع نم دحاولا

 ىلإو ”روهشم' ىمسي ةباحصلا نم ةثالث ىلإ لصي ىذلا ثيدحلاو "زاوتم' هنومسيو

 .(دحاو) ىمسي دحاو ىباحص ىلإ لصو اذإو (زيزع) ىمسي طقف نييباحص

 ىوارلا لصت ال اهنأ ىنعمب قرط ةدع نع تلقن ىتلا ىه ثيداحألا لضفأو

 -م51١-



 نم فلتخم ددع نع ةاورلا نم ددع اهيوري ىتلا لب ءدحاو ىباحص ىلإ اهل

 ىتلا ىأ (قرسطلا) قيرط نع تنود ىتلا ثيداحألا تاعومجم مدقأو ةباحصلا
 لقان مساب ثيدح لك ليذو (ص) ىبنلا ةباحصل ىئاجهلا بيترتلا بسح تيصحأ

 "دنسمملا" مساب ثيداحألا تاعومجم نم عونلا اذه ىمسي .(ةلقان مسا) ثيدحلا اذه

 ثيداحألا بيترت نودي نأ ىنعمب "لاجرلا ىلع" نودت دنسملا ثيداحأ ةعومجم تناك
 . ةاورلا نم (مدقألا) نيريخألا ءامسأ ساسأ ىلع

 انيديأ نيب ةلوادتملاو ءريخألا عونلا ىأ : ةقباسلا ثيداحألا ةعومجم نم

 سنأ نب كلام فيلأت "ثيدحلا ىف أطوملا" امهدحأ : ناباتك ةرهش اهرثكأو (ةلوادتملا)

 ثيدح ١7٠١ ةعومجملا هذه ىف دجويو .ىكلاملا بهذملا سسؤمو (ه115 تر)

 ىتلا بيلاسألا ىه هيدقنلا هبيلاسأ نأ دكؤملا نمو .اهرابتعاو اهتحصب كلام رقأ

 ت) لبنح نب دمحأ هفلأ ىذلا (دنسم) مساب فرعتو ةيناثلاو .اهيلإ ةراشإلا تقبس
 ةثالث نم رثكأ ىلع ىوتحي دنسملا هباتكو ىلبنحلا بهذملا سسؤم وهو (ه١0
 .سماخلا لصفلا ىف دريس امك )٠٠٠١( ثيدح فالأ

 ةعوضوملا ثيداحألا

 دق (فنصم) ب فرعت ىتلاو دعب اميف ترهظ ىتلا تاعومجملا نإف اذه عمو

 ال تاعومجملا هذه ىف ثيداحألا تبتر دقو .ةماعلا نم ًالوبق تدجوو ًاريثك تجار

 ماسقأ ىمستو (باوبألا ىلع)ب ًاحالطصا فرعي ام وهو تاعوضوملا ساسأ ىلع

 ."باوبأ" عوضوملا

 اذهلو .بتك ةتس (دامتعا) اهريغ نم ًارابتعا رثكألا تاعومجملا هذه نيب نم

 اهحرشو «ةنسلا نيملسملا عيمج نيب ةرشتنمو ةعئاش ىهو "ةتسلا بتكلا" مساب فرعت

 : ىلاتلا وحنلا ىلع
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 )١58 ىراخبلا دمحم هللا دبع وبأ هفنص "حيحصلا" اراصتخا وأ حيحصلا عماجلا-١

 ازيمت رشثكألا تاعومجملا نم ىلوألا ةعومجملا ىه هذه (ه1617 ىتح

 - ةينيدلا رئاعشلاو تاعيرشتلاب ةقلعتملا ثيداحألا اهفلؤم عمجي مل . هيذاتسأو

 باوبأ ىلإ اهمسقو - اهب امامتها رثكأ نورصاعملا ناك ىتلا بسحف

 هتباحصو (ص) ىسبنلا ةريس حرشب ةقلعتملا ثيداحألاب متها لب «:ةيعوضوم

 .اضيأ ىبنلا رصع ىف ةيفرعلاو ةيخيراتلا تاعوضوملابو

 ىنعملاب اهنأ دكؤملا نم نكلو «ةيدقن ةيؤر ام دح ىلإ فظوملا ىدبأ
 .كاذتقو ىمالسإلا طيحملا ىف ادئاس ناك ىذلا ىنوناقلا

 ثيدح فلأ ةئامتس 6٠0,٠ نم برقي ام عمج هنأ فلؤملا لوق بسحو

 اهربتعا .طقف اثيدح نيسمخو نيتئامو فالأ ةعبس 77١6١ طقف اهنم ىقبأ هنأو

 اريدقت ةعومجملا هذه تقحتسا . هئاملا ىف دحاو نم رثكأ ىأ ةحيحص ثيداحأ

 .قرشلا ىف تارم ةدع تعبطو دعب اميف ىمالسإلا ملاعلا ىف اريبك

 داعأو فنصملا ققد .ىلوألا ةعومجملا هتيقل ام لوبقلا نم تيقلو (ه

 ىتثأ ١١,٠٠١ ىلع طقف ىقبأو ثيدح فلأ ةئامثالث ثيدح فلأ ١٠٠ىف رظنلا

 .اهنم ةئاملا ىف ةعبرأ 954 اهنم رقأ هنأ ىأ ثيدح فلأ رشع

 . ادامتعاو اقيثوتو ةقد رثكأ ناتقباسلا ناتعومجملا ناتاه دعتو

 . (ه51/ ت) ىنيوزقلا هجام نبا "”ننس"-'"

 . "ننس" ناونع تحت ًاضيأ ىهو (ه1١ا/© ت) ىناتسيسلا دواد وبأ ةعومجم-#4

 . (ه؟15 ت) ىذمرتلا دمحمل "ريبكلا عماجلل"-ه

 ةنيدم لهأ نم دواد وبأ ذيملت وهو (ه“07٠7” ت)ىئاسنلا هفنص ىذلا "ننصملا"-5

 تالا ىلا



 .(ةيلاحلا دابآ قشع ةنيدم نم ةبيرقلا) "اسن'

 نيب ثيدحلا بتك نم اهريغ نم رثكأ اهيلإ راشملا ةتسلا تاعومجملا ترشتنا

 نأ لوقن نأ بجي نكلو .مهرابتعاو مهريدقت لحمو مهتقث عضوم ىهو ةنسلا لهأ

 نييلوألا نيتعومجملا نع ةيئادب رثكأ نايبلاو ميظنتلا ثيح نم ةريخألا بتك ةعبرألا

 .نيحيحصلاب نافرعي نيذللا ملسمو ىراخبلا ةعومجم ىأ

 نوربتعي اهيفلؤم نأ وه ىرخألا ةعبرألا بتكلا ئف فالتخالا هجوأ دحأو

 ىفنصم نأ وه رخآ لوبقب وأ ًاحيحص هنوربتعي ؛هبذك ىلع قثوم ليلد ال « ثيدح
 هلعف امع لقأ ةجردب ةيدقنلا حورلا ثيداحألا عمج ىف اوقبط دق ةعبرألا بتكلا

 .نالوألا نافنصملا اغيصم

 اوطبترا ةروكذملا ةعبرألا تافنصملا هذه ىفلؤم نإف اذه نع ًالضفو

 ثيداحألا كلت نكت ملو .ةينوناقلاو ةينيدلا تاعيرشتلا ركاذت بتكب ةقلعتملا ثيداحألاب

 .مهرظن عضوم خيراتلاو ركاذتلا بتكب ةلصتم

 ىلإ دعُت (ىلوألا ةعومجملا) نايلوألا ناتعومجملا تناك اذإ هنإف ببسلا اذهلو
 ةجردب ةقداص (ةعبرألا) ةريخألا ةعومجملا نإف.خيرأتلا رداصم نم اءزج ام دح

 .لقأ

 نأ امزال ناك هنأ ىنعمب «ةتحب ةيلمع ةقالع ةعومجملا هذه ىفنصم ةقالعو

 زئاج امهيأ ةيمويلا ةايحلا نيزاوم وأ ةيئاضقلا نيناوقلاو دعاوقلا نيب نم ددحي
 ةينيدلا تاعيرشتلاب ًاطبترم ناك امبو لاثملا ليبس ىلع اومتها دقف .زئاج ريغ امهيأو
 عيبلاب ةصاخلا تايقافتالا دقعو ًاضعب مهضعب دارفألا تاقالعو سبلملاو لكأملاو

 . كلذ ريغو ديبعلا ةيكلمو ءارشلاو

 ةماع نم ًالوبق لقأ ىرخأ ةريثك بتك تدجو ةتسلا تاعومجملا هذه بناجبو
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 مل نوثدحملا اهعبتا ىذلا دقنلا بولسأو طورش دوجو نإف لبق نم انلق امكو نيملسملا

 ةصاخبو .اهراشتناو هلوحنم ثيداحأ روهظ نم هوجولا نم هجو ىأبو ًاقلطم عنمت

 وأ لبق نم ةفورعم نكت مل ىتلا ةدج رثكألا وأ .ةديدجلا ثيداحألا ىف ثحبلا دنع

 ىعبات) ذيمالت داجيإ لمتحملا نم نكامأ ىلإ لاحرتلاو "ثيدحلا بلط' حالطصاب
 متي ناك اذه لك« مهنم راسفتسالا ةيناكمإو مهفالخأ وأ ةباحصلا ىعباتو (نيعباتلا

 . ثيداحألا لحن ةيناكمإ ىف هتاذ كل داز دقو .هللا ةاضرمل ءاغتبا

 ىذلا ثدحملا نإف ببسلا اذهلو ؛ثيدحلا لاحتنا ةيناكمإ ىف ديزي ناك اذه لك

 نأ) اثيدح لحني نأ هناكمإب ناك ةماعلا ىدل الوبقم صخش ىأ ىأر لعجي نأ ديري

 اعئاش ثيداحألا فييزت ناكو .ًالوبقم هلعجي ىتح ادانسإ هل فلؤيو (اثيدح فلؤي
 دقو .اهنع نوثدحتيو كلذب ملع ىلع اوناك رصعلا كلذ ىف نيرصاعملا نأ ةجردل

 اوعومسم نورثؤملا نوزرابلا ءاملعلا ءالؤه نيب نمو «ءاملعلا كلذ نع ثدحت
 نب كلام لثم (نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا) نييداليملا عساتلاو نماثلا نينرقلا ىف ةملكلا

 . كلذ نع اوثدحت نيذلا ىعفاشلاو ملسمو سنأ

 عيمج اولبق دق ةصاخ مهنم نورخأتملاو ةنسلا ءاملع رثكأ نإف اذه عمو

 اهنوم ضم ضراعتي وأ (جوع هب) دانسإلا فيعض ناك ام ءانثتسا عم ثيداحألا

 . ةعيرشلا نيناوق عم ةحضاو ةروصب

 دمتعن نحنو .اهب قوثوم ريغ ثيداحألا ةيرثكأ رصاعملا ىبروألا ملعلا دعي

 (ترهظ) تأدب دقف .ىأرلا اذه تابثإل رهيستدلوج ىأر ىلع اريثك ادامتعا

 ناريإو ةيطنزيبلا نيتيروظاربمإلا ىضارأ ىلع برعلا ءاليتسا دعب ةحلم ةرورضلا

 ىسف ةتباث ةيئاضق سسأ نيودتل ةمزال (ىقوقح) ىعيرشت بناج اهل ثيداحأ فيلأتل

 ةيطنزيبلا نيناوقلا نم ريثك لوبق ىف نيبغار نوحتافلا ناك .ةفالخلا راطقأ

 عمتجملا ىف اهتيمهأ اهل تناك ةروكذملا نيناوقلا كلت نأل «ناريإ ىف ةيناساسلاو
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 نيناوقلا كلت (ودبت) ورهظي نأ ًامازل ناك نكلو .نيوكتلا روط ىف ىذلا ىعاطقإلا
 ماكحألا ىهو - ىبنلا نع'ةرداص ةيهافش نيناوقو ماكحأك نينمؤملا ةعامج رظن ىف

 (قبطني ام وهو) ثدح ام سفن وهو ةباحصلا لبق نم تلقنو اهيلع ظفوح ىتلا

 نع نوملسملا اهذخأ ىتلا ةيمويلا ةايحلاو ةينيدلا تاعيرشتلا نيزاوم صوصخب

 . (ص) ىبنلل ماكحأك اهورهظأ دقف .نييتشدارزلاو دوهيلاو نييحيسملا

 بستكو ليجنإلا نم ةذوخأم ىراصنلاو دوهيلا ءارآ نأ رهيستدلوج تبثا

 نيينانويلا ةفسالفلا ءارآ ضعب نمو (ةيمسرلا سئانكلا اهلبقت مل ىتلا بتكلا) حيسملا

 نا لوقلا بجيو ثيداحأك ىبنلا لاوقأ ةروص ىف نيملسملا نيب ترهظو تعاش ذق
 رانلاو ةنجلا لوح « ةصصخملا ةينيدلا تاروصتلاب ةقلعتملاو ةصاخلا ةطقنلا هذه

 . هدوجوم تناك هريغو (ص) دمحم لبق ءايبنألاو ثعبلاو ةمايقلا مويو

 ةيئيبلا كلذكو هيتشدارزلاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا ذوفن نأ رهيستدلوج لوقي

 ىأ نم رثكأ ثيداحألا ىف تلجت دق ةيناريإلاو ةيطبقلاو ةيروسلاو ةيطنزيبلا ةيفاقثلا

 . مالسإلا ىف ئيش

 رثدنتو «ةسايسلاو نيدلاو ةلودلاو ةينيدلا ةعامجلا هيف جزتمت عمتجم ىأ ىفو

 لشم ىف . ةينيدلا قرفلا وأ ةيبهذملا تادقتعملاب ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاروثلا هيف

 ىذلا عارصلا ىفف .ثيداحألا لحنل اببس نوكت ةيسايسلا عفانملا نإف ةعامجلا كلت

 نييولعلا نيب ثدح امك) ةيسايسلا بساكملا قيقحتل ةفلتخملا تاعامجلا نيب زرب

 هسفقوم ديؤي نأ ديري ناك فارطألا كلت نم فرط لك نإف (نييسابعلاو نييومألاو

 لوسرلا نأب دئاسلا ىأرلا ىلع نودمتعي اوناكو لوسرلا ىلإ اهبسني لاوقأب هيأرو
 ناكو .عئاقولا كلت ةميق رتق هنأو ةيلبقتسم ةيخيرات ثادحأب أبنت دق هتايح نابإ

 ناميإ ام دح ىلإ نوسكعي ىمالسإلا ىدبعتلاو ىنافرعلا رايتلا اولثمم مهو ةيفوصلا

 ةلادعلا مدع لالتخاب أبتت ناك ىبنلا نأ نولوقي اوناكو .ندملا ىف ايندلا تاقبطلا
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 .ةمكاحلا تاقبطلا نأو (ايندلا ءايوقأ نيملاظلا) ملظو ةورث ةدايزو ةيعامتجالا

 نيب تججأت عارصلا ران نأ ةجردل .لوقلا اذه دييأت ىف ثيداحأ ترشتنا

 قرفلا تتشتو ماسقنا ةدح ىف داز امم .ةدح رثكأ تحبصأو ةيبهذملا تارايتلا

 اوناكو ىسبنلا مساب "نيدترملا' اونيدي ىتح .ثيداحألا ةنسلا ءاملع لحتنا ةيبهذملا

 (ةيردقلاو جراوخلا لثم) نيدترملا ءالؤه روهظب هتايح نايإ أبنت دق هنأ نولوقي

 . لبق نم مهئادأو

 برعلا اهختف ىتلا ةفلتخملا ندملاب قلعتت ىبنلا ىلإ ةصاخ ثيداحأ تبسن دقو

 .(ص) دمحم توم نم ةليوط ةرتف دعب

 تافصلا نع ًلاوقأ ًاضيأ ثيداحألا نم ةيعونلا هذه ىف ىبنلا ىلإ اوبسنو
 ةيعامتجالاو ةيعيبطلا تامسلاو) (ةديمح تافص نم اهناكس هب عتمتي امو) ةنسحلا

 كش كانه سيلو اهناكسل ناميإ ةوقو "ةليمجلا قالخألا"و ةروكذملا ندملل (اهريغو

 ىتح ةليوط ةدمب اهحتف دعب ندملا كلت ماكح لبق نم تفلأ دق ثيداحألا هذه نأ ىف

 ىف ثيداحألا نم ةيعونلا هذه لثم لقنتو مالسإلا ملاع ىفةرهشلا نسحو ريخلاب معتت

 .اهريغو خلبو تارهو ناهفصأ ندم خيرات بتك ىف ةلوقنم ةداعلا

 ةيخيراتلا ةيحانلا نم اهب قوثوم ريغ ثيداحألا هذه رثكأ نإف اذه ىلع ءانبو
 ال نكلو .(ص) دمحم ىبنلا ةريسب ةقلعتملا ثيداحألا فالخب) ةميق تاذ ريغو

 .خيرأتلل ردصمك اهل ةيمهأ ال ثيداحألا هذه نأ كلذ نم جتنتسن نأ ىغبني

 عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا نم اهرثكأ تلحنو تفلا ىتلا ثيداحألاو

 ثلاثلا نرقلا) ىداليملا عساتلا نرقلا ةياهنو (ىرجهلا لوألا نرقلا) ىداليملا
 ةفالخلا راطقأ ىف ةعقاولا ةيخيراتلا ثادحألاو ةيعامتجالا تاقالعلل ةسكاع (ىرجهلا

 خيرأت ةيحان نم ثيداحألا هذه نإف اذه ىلع ءانبو .تقولا كلذ ىف ةينوناقلا ءارآلاو
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 اهل ًايعاطقإ ةمدقتملا لحارملا ىف ةفالخلا راطقأل ىسايسلاو ىعامتجالا روطتلا

 .ةمهملا رداصملا نم ردصمك اهتيمهأ

 رحبلل ةرواجملا راطقألا ةيمالسإلا ةعامجلا هب تبذج رايت ثعبم ثيدحلا ناك

 كلامملا كلتل ىفاقثلا ركفلاو ىنيدلاو ىنوناقلاو ىعامتجالا اهثورومو طسوتملا

 .اهوحتف دق برعلأ ناك ىتلا «ةيناساسلاو ةيطنزيبلا ةحوتفملا
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 سماخلا لصفلا

 (ىنسلا) ىمالسإلا هقفلا نيودت

 ةينيدلا ميلعتلا لماكت ةريسم ىف ىربك ةيمهأ هعمجو ثيدحلا لحن لتحا

 ميلاعتلا ىف لقأ ةروصبو «ىنوناقلا لماكتلا ىف ربكأ ةروصب .ةيمالسإلا نيناوقلاو

 . "هقفلا" وأ نوناقلا ملع ىف كلذك رمألاو .ةينيدلا

 نرقلا ذنم ةفالخلا ةلودل ىعاطقإلا عمتجملا نيوكت ردص ىف كانه نكي مل

 كانه نكي مل (ىرجهلا ثلاثلا ىتح لوألا نم) قفاوملا ىداليملا عساتلا ىتح عباسلا

 ةيحانلا نم ةلودلا تناك ذنم .ةلودلا نيبو ةينيدلا ةعامجلا نيب حضاو فالتخا

 وأ (ةعيرشلا) ىنيدلا نوناقلا ءاملع نإف ببسلا اذهل . ةينيد ةلود لقألا ىلع ةيمسألا

 نيينيد ءاملع تقولا سفن ىف اوناك «ةلحرملا كلت ىف اورهظ دق اوناك نيذلا ءاهقفلا

 . نيد ءاملع مهلقأو ةاضق اوناك مهرثكأ نإ لوقلا نكميو . ةاضقو

 ةيمالسإلا تاساردلا ىف صتخملا ىزيلجنالا ملاعلا دلانودكام .ب.د ريشيو

 ةروصب ملعلا' ىنعمب ءادتبا ةيبرعلا ةغللا ىف ىنعت تناك ىتلا "هقف' ةملك نأ ىلإ

 وأ ينيدلا نوناقلا ملع" موهفمب كلذ دعب تقلطأ دق ؛"ملع" ةملكل ةفدارمو . "ةيلك

 مادختسا وأ "ةيعرشلا ليحلا"' ىلع ربكأ ةروصب رمألا ةياهن ىف تقلطأ مث "ةعيرشلا"

 .ةصاخ عضاوم ىف ةينوناقلاو ةينيدلا نيزاوملا

 ةروصب ملعتملا ناسنإلا" ىنعت تناك اهنم ةقتشملا "هيقف' ةملك نإف اذكهو

 ىف ةينوناقلاو ةينيدلا نيزاوملا قبطي ىذلا صخشلاو "نيدلا ملعب ملاعلا"و "ةيلك

 . ةصاخ عضاوم

 نوناقلاب ملاعلا"بو "هيقف' ةملك مجرتن نأ لضفألا نم نوكي اذه ىلع ءانبو

 - ؟؟1/-



 ءدعب اميف تنوكت ىتلا «نيدلا ءاملع ةقبط ةفطن ءاهقفلا ناك . "نيدلا ملعب ملاعلاو

 . ةعطاق ةروصب

 ردصملاو لصألا وه نأب رمألا ةيادب ىف فرعي "هللا مالك وأ نآرقلا ناك

 ىف ثيداحألا تحبصأ مث .ةيمالسإلا نيناوقلاو ةينيدلا ميلاعتلل ساسألاو ديحولا

 كرحملا وه اذه ناكو .ةيمالسإلا ةينيدلا ميلاعتلل ىناثلا ردصملا ىومألا رصعلا

 .دعب اميف اهتعلاطمو اهنيودت مث اهفيلأتو اهعضوو ثيداحألا عمجل

 ةنسلا نإف ةنيعم ةطخل ًاقفو متي مل اهعمجو ثيداحألا لاحتنا نأل ارظن نكلو
 . مظتنمو قسانتم ساسأل اقفو متت مل

 تابلطتملا عيمج نع ةباجإلا ىلع ةرداق نكت مل ثيداحألا كلت نأ نم ًالضف

 .ىعاطقإلا عمتجملا لماكت اهزرفي ناك ىتلا ةددجتملا لئاسملاو ةيلمعلا تاجايتحالاو

 نع ةباجإلل ًايفاك نكي مل ىمالسإلا عيرشتلل ىناثلا لصألا نإف هذه ىلع ءانبو

 . ةبولطملا تاجايتحالا

 لاكشأ ةروص ىف تدمجت ىتلا ةينوناقلا ريياعملا نإف ىرخأ ةيحان نمو

 . تبأ مأ تعاش ءاوس ةميدق تحضأ دق ةينوناق

 اذه ىف ةيمالسإلا تاساردلا ىف ىسورلا ققحملا تديمشا ٠١١ ذاتسألا لوقي

 امؤش تناك نيدلاو نوناقلأ نيب تعمج ىتلا ةبيرقلا ةطبارلا هذه نإ : ىلي ام نأشلا

 الكش ذخأت ىنيد لكش ىف ودبت نيح ةينوناقلا نيزاوملاف .ةينوناقلا نيزاوملل ةبسنلاب
 ةايحلا نأل «ةميدق حبصت ىلاتلابو رييغتلل ةلباق نوكت الو خسنلل ةلباق نوكت ال اينيد

 .اهاطختت ةيلمعلا

 ةميدقلا لحارملا نم ةدوجوم نكت مل أامامت ةديدج طئارش روهظ نع ئنبتو
 ىعقاولا اهانعمو اهتيمهأ نيناوقلا هذه دقفت نأ دكؤملا نمو لب كلذ ةجيتن نم نوكيو
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 لدبتتو .ةيلمعلا ةايحلا مزاولو تاجايتحا عم لماعتلا ىلع اهتردقو اهتمعاوم مدعل

 .اهنع عوطقم ةايحلا عقاو نع ديعب ئيش ىلإ ةيمالسإلا نيناوقلا

 . ىعاطقإلا لماكتلا ةلحرم ىف دعب اميف تثدح دق ةعقاولا هذه نكلو

 لايجأ تدهتجا ةصاخ ةفصب ىسابعلا رصعلا ىف مث ىومألا رصعلا ىف

 ىلع بيجت ةلماكو ةعماج ةروص ىف ةيمالسإلا نيناوقلا عضول تلضانو ءاهقفلا نم

 دهجلا نولذبي نويسابعلا ناك .ةيعامتجالا ةايحلل ةيلمعلا تاجايتحالاو رهاظملا عيمج

 نوكي نأ لب ىنيد ريغ ًامكاح وأ ًاريمأ - نيملسملا رظن ىف ةفيلخلا نوكي ال ىتح

 ئدابملا ميلعتو عمج ىف ءاهقفلا دهتجإو ىنيدلا دشرملاو ىنيدلا مامإلا ىأ - ًامامإ
 . ةيمالسإلا ةعامجلل ةينسلا

 ةيهقفلا سرادملا ىف ىسابعلا رصعلا ىف ثيداحُتلل ةمظنملا ةساردلا تأدب

 ةسردمو ةنيدملا ةسردم ىأ - ىومألا رصعلا ىف ترهظ دق تناك ىتلا ةثالثلا

 لمعلا لالخ نم حضتا دقو (قشمد ىف ةيروسلا) ماشلا ةسردمو (ةفوكلا ىف) قارعلا

 نم ريثك ىلع امهدحو بيجت نل (ةيوبنلا) ثيداحألاو ميركلا نآرقلا نأ (سردلا)

 اريثك بعصي ناردصم ثيداحألاو نآرقلا نأ ًالضف «ةينوناقلاو ةينيدلا لئاسملا
 ثيداحألا نتم ىف ضراعت دوجوو «نآرقلا ىف "خسانلا" دوجو ببسب .امهنم ةداقإلا

 لصأ نيودت ىلإ هربدتو رمألا جالعل ءاهقفلا هجتا اذل ءضعبب اهضعب ةلباقم نيح

 تايآ ىأ حضوت ةديدع تافلؤم روهظ كلذ ةجيتن نم ناكو . "خوسنملاو خسانلا"

 ضراعتلا ثحيو ةسارد ىلع اوفكع امك . خوسنملا ىه اهيأو «ةخسانلا ىه «نآرقلا
 ىف ديدعلا تراثأ دق خسنلاو ضراعتلا ةيرظن نكلو .ثيداحألا ىف فالتخالاو

 . تاشقانملاو تاثحابملا

 نم ناكو «ةبوتكم دهاوش ىلع ًاريثك دامتعالا نم اونكمتي مل اذه لالخو

 بهاذملا ءاهقف نيب رهظ نأ (ىرجهلاىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا ىف كلذ ةجيتن
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 .رخآلا امهدحأ فلاخي نارايت ةينسلا

 جاتنتسالل نوديؤملا ىأ) . "ىأرلا باحصأ" "احالطصا" امهدحأ فرعي

 - قشمد ىف) ىماشلا هقفلا بتكم عابتا نم ءالؤه ةيرثكأو . (ىلقعلا وأ) ىقطنملا
 . (اضيأ دادغبو ةرصبلا ىف) كلذ دعب نمو (ةفوكلا ىف) ىقارعلاو (ايروس

 تاحوتفلا لبق اهل تناك نكامأ ىف اورهظ ءاهقفلا ءالؤه نأ ىنعي اذه

 اهلو ةدقعم ةايح شيعت ةينغ ندم ىلع رطيست تناكو «ةيعاطقإ تاقالع ةيبرعلا

 . (ةصاخ) ةيفاقث ةايح

 ةجردلاب ةينوناقلاو لئاسملا ىف مهيفلاخمو ('7ىأرلا باحصأ" نأ ىهيدبو
 لئاسملاب قلعتي اميف نكلو .ةنسلاو نآرقلا كالم مهسفنأ نوربتعي اوناك ىلوألا

 قوقحلل نالوألا ناردصملاو نالصألا ناذه اهيلع بجي مل ىتلا ةديدجلا ةيتايحلا

 ةلحرم ىف ىعاطقالا عمتجملا لماكت نابإ ءاهقفلا ىلع تضرع ىتلاو ةيمالسإلا

 باحصأ لخدأو «ىقطنملا جاتنتسالا نوزيجي "ىأرلا باحصأ" ناك دقف ... ةفالخلا

 قسيقحت'و ىلقعلا جاتنتسالا ريربتل ىمالسالا نوناقلا ىف ةديدج نيزاوم رايتلا اذه

 ةروكذملا نيزاوملا هذه نوكت نأ ىف اودهتجا مهنكلو ."ةيمالسإلا ةعامجلل ةعفنملا

 وسبأو نسحلا نب دمحم ؛هباحصأ نمو تباث هب نامعنلا ةفينح ىبأ مامألا باحصأ . قارعلا لهأ مه(١)

 نآأل ؛ىأرلا باحصأ اومس امنإو ؛نورخأو ليزه نب رخزو ءىضاقلا دمحم نب بوقعي فسوي
 نوموقي امبرو اهيلع ثداوحلا ءانبو ماكحألا نم طبنتسملا ىنعملاو سايقلا هجو ليصحتب مهتيانع

 ام نسحأ وهو ىأرلا اذه انملع .هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق دقو رابخألا داحآ ىلع ىلجلا سايقلا

 هداهتجا ىلع نوديزي امبر ءالؤهو هانيأر ام انلو ىأر ام هلف كلذ ريغ ىلع ردق نمف هيلع انردق

 تافالتخا نيقيرفلا نيبو ةفورعم اهيف هوفلاخ ىتلا لئاسملاو ىداهتجالا مكحلا ىف هنوفلاخيو اداهتجا

 لك لب ليلضتو ًاريفكت كلذب مزلي سيلو . تارظانم اهيلعو فيناصت اهيف مهلو عورفلا ىف ةريثك

 . لحنلاو للملا ىف لضفلا مزح نبا .بيصم دهتجم
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 لئاسمملاو عقاوملا نم ريثك ىف نوزيجي اوناكف . ىمالسإلا نوناقلا حور عم ةقفتم

 جاتنتسالاب اولاقو ءثيدحلاو (ميركا) نآرقلا تايأ ضعبل ىرهاظلا مهفلا نع لودعلا

 . ىلقعلا

 رصنعلا اولخدأو ىصخشلا ىأرلا لامعإ "ىأرلا باحصأ" زاجأ اذه ىلعو

 نم افوخ مهنأو .اددحم ىلقعلا مهجهن ناك اذه عمو :ىمالسإلا نوناقلا ىف ىلقعلا

 ىلقعلا بولسألا نأ .اهدافم ةدعاق اورقأ قحلا ىنسلا بهذملا ةداج نع فارحنالا

 ىف هدوجوو هجاتنتسا نكمي هيبش وأ ريظن اهل نوكي ال ىتلا عضاوملا ىف طقف زئاج

 . ثيدحلاو نآرقلا

 مساب احالطصإ ريظن وأ هيبش نع ثحبلا وأ "هيبشلا" اذه نومسي اوناكو

 (ىنسلا): ىمالسإلا عيرشتلا ىف ديدج لصأ وأ أدبم رهظ قيرطلا هذهبو ."سايقلا"

 . "سايقلا" وهو

 نم نيد عابتأ دحأ نأ ول : لاثملا ليبس ىلع .سايقلا اذهل اجذومن نآلا درونو
 . ةيمالسإلا راطقألا دحأ لخد ؛برحلا راد

 بكتراو (ءارفسلاو راجتلا لثم) هتايح ىلع ةظفاحملاب ادهعو أفقوم ذخأو

 قيبطت نكمي لهو ؟ال مأ صخشلا اذه ةبقاعم نكمي له . ةقرس وأ أطخ ًاقثوم اوغل

 ؟ صخشلا اذه ىلع ىمالسإلا نوناقلا

 اذه نم ملسم قرس اذإ هنأ ىنعمب : "سايقلا" مادختسا نأشلا اذه ىف نكمي

 .قراسلا اذه دي عطق بقاعي ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقبط هنإف ءائيش بيرغلا صخشلا

 بكترا هنأ ثيح ةبوقعلا سفنب ىبنجألا صخشلا اذه ةازاجم نكمي سايقملل اقبط
 صنلل ًاقبط هنإف : سايقلا مادختسا ىف رخأ لاثمو .ملسملا هبكترا ىذلا مرجلا سفن
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 - مامإلل' نوكي مئانغلا سمخ نإف 4١. مقر ةيآلا 'لافنألا" ةنماثلا ةروسلا ('7ىنآرقلا
 . "هم دخلا

 ام لك لخد نم سمخلا ةفيلخلل نأ سايقلا مادختسابو كلذ نم ءاهقفلا جتنتسا

 كامسألا ٍديصو (حلملا مجانم) تاحالملاو (نداعملا نم)ضرألا نم تحت ءوبخم وه

 . اهريغو

 ىف صاخ بهذم سسؤم وهو قارعلا ةسردم ىف نيروهشملا ءاهقفلا دحأ

 ربكأ سايقلا"و "ىأرلا" بولسأ مدختسا ىف ةفينح وبأ ”مامإلا" وهو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 . نيرخآلا نم

 لئاسملا ىف ىصخشلا ىأرلاب لمعلا اوزاجأ نيذلا ىأرلا باحصأ نأ ىهيدبو

 ةعامجل ًاقلطم هوزيجي مل مهنكلو طقف ءاهقفلل ةبسنلاب كلذ اوزاجأ دق ةينوناقلاو ةينيدلا
 نأ نم اوفوخت دق "ىنسلا بهذملا" ءاهقف نإف تقولا سفن ىفو اذه عمو .نينمؤملا

 نأ نم اوفوخت ةعساوو ةريبك ةروصب ىصخشلا ىأرلا مادختساو رظنلا لامعإ ىدؤي

 اوزاجأ مهنإف اذهلو . ىمالسإلا عمتجملا ىف قاقشو فالتخا روهظ ىف كلذ ببستي

 ءاملعل 'عامجإ" هنم نوكي ىذلا ةثداحلاو تقولا ىف "سايقلا" ىأ لصألا اذه مادختسا

 . ىأرلا كلذ ىلع ةملكلا ىعومسم نيملسملا

 ةعيرشلل روذج وأ لوصأ ةعبرأ رمألا ةياهن ىف احاتم حبصأ ةقيرطلا هذهبو
 عامجإلا/ - ثيدحلاو ةنسلا-١ - نآرقلا/١ : ىلاتلا وحنلا ىلع اهنايبو ةيمالسإلا
 . سايقلا/4 --

 ءاهقف عيمج فارتعاو لوبق عضوم ايجيردت ةعبرألا لوصألا هذه تحبصأو

 نإ ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نإف ئيش نم متمنغ امنأ اوملعاو(١)

 ."ريدق ئيش لك ىلع هللاو ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنا امو هللاب نونمؤت متنك
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 نيلصألا نيذه دودحو ىنعم روصت ىف فالتخا دوجو مغر) ىنسلا بهذملا
 . (ءاهقفلا نيب نيريخألا

 رشثكألاو ةظفاحم رثكألا ءاهقفلا نإف . دحوتلا ىلإ دؤت مل ةجيتنلا هذه نكلو

 [ديدجلا ئيشلا روهظ ىنعمب عدي] نم ”ةعدب' لك ىلع ًاموجه اونش رهاظلاب ًالوبق
 ةسردمل نيلثمم ءالؤه رثكأ ناكو . ىقطنملاو ىلقعلا بولسألا ىلع اموجه اونشو
 كلت ىف ببسلاو .نييومُدلل نيضراعم ةنيدملا ءاهقف ناك . (زاجحلا) ةنيدملا
 ىمسألا فدهلا نع اودعتباو ةينيد ريغ ةلود اوماقأ نييومألا نأ ىف نمكي ةضراعملا

 نيحو . "ةعدب' اوثدحاو . لئاوألا ةعبرألا ءافلخلاو (ص) دمحم هيلإ ىعس ىذلا

 ديدج نم اونوكي نأ اورظتنا اوفقوت ةنيدملا لهأ نإف مكحلا ةدس يف نويسابعلا رقتسا

 ال امهو'اذه مهلمأ ناكو .ةلماك ةروصب (طارقويث) ةيحورو ةينيد ةلودو ةموكح

 . كلذب اكسمت دشأ اوناك مهنإف اذه عمو ةيعجرو «هثودح نكمي

 لصألا اذه قيبطت نأ اوأرو ."ةعدب' ةيأ نوضفري رايتلا اذه اوديؤم ناك

 لعقلا ديلو سيلو (ةنسلا لهأ دنع) ىرابجإ ىهلآ نوناق وه امنأ «ةينيدلا لئاسملا ىف

 الوأ لئاسملا عيمج ىف عوجرلا بجي هنإ : نولوقي ءاهقفلا ءالؤه ناكو .ىناسنإلا

 ةعباتم بجي ءروتسد وأ مكح ىأ نآرقلا ىف دجوي مل نإف «(نآرقلا) هللا باتك ىلإ

 ىأرلا اذه وديؤم فرغ ببسلا اذهلو ."ثيداحألا" ىأ "هللا لوسر ةنس' ىف ثحبلا

 ."ثيدحلا باحصأ" مساب رايتلا اذهو

 نأ نكمملا نم ناك ىلقعلاو ىقطنملا بولسألل نيضراعملا نإف انه نمو

 . بسانملا دنسلا نوركذيو ءاثيدح اهفاشتكا مت ثيداحأ ةروص ىف مهيأر اوضرعي

 . ةبذاكلا ثيداحألل طرفملا راشتنالا ىف نومهسي ثيدحلا باحصأ ناك ببسلا اذهلو
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 نيناوقلا لوح طقف رودت '7ثيدحلا عم "ىأرلا باحصأ" تاشقانم نكت ملو
 ةيعرشلا لئاسملا لوح رودت تناك لب «طقف ةيلمعلا نيناوقلاو ةينيدلا تاعيرشتلاو

 ةجيتن ثيدحلا باحصأ عجارت ةياهنلا ىفو .ةيطسو تارايت روهظ بجوأ امم

 نع (لتماكتلا ىف ةذخآلا) ةيعاطقإلا (ةطلسلا) ةلودلاو عمتجملل ةيلمعلا تابلطتملا

 . (ددشتملا) ةحلاصملا لبقي ال ىذلا مهيأر نع ام دح ىلإ نيرطضم اولدعو . مهيأر

 ساسيقلاو عامجإلا" اوركنأو ءطقف ثيدحلاو نآرقلا رمألا ةيادب ىف اولبقو

 لبسلا لكب اودهتجاو .امهتاقيبطتو نييلصألا وأ نيردصملا هذهب ايجيردت اولبق مهنكلو
 دودحلا تايآ ضعبل ىنالقعلا ريسفتلا مادختسا اوزاجأو امهمادختسا عضاوم ديدحتل

 . ةيظفللا ةمجرتلاو ىرهاظلا مهفلا ىلع اورصأو نآرقلا ىف

 نيب ترج ىتلا ةمعاوملاو ةلدابتملا ءارآلاو تاثحابملاو تاشقانملل ةجيتنو

 فصنلا ذنم .ةيمالسإلا ةنسلا لهأ بهاذم لخاد ركذلا قباسلا رايتلا اذه ىديؤم

 ؛ىداليملا عساتلا نرقلا ىتح (ىرجهلا ىناثلا) ىداليملا نماثلا نرقلا نم ىناثلا

 ىأ) انتافلؤم ىفو بهاذم وأ ةيركف سرادم ةدع تنوكتو ترهظ (ىرجهلا ثلاثلا)

 نم (تكس) ةلصفنما قرفلا عم بهاذملا هذه نيب طلخ (ةيبروألاو ةيسورلا تافلؤملا

 . شحاف أطخ اذهو 1 لصفنملا ىنعت ىتلا 56010116 ةينيتاللا ةملكلا

 وأ ةينيدلا ةعامجلا نع لصفنت . ةينيد ةعامج (تكس) وأ ةبعشتملا ةقرفلاف

 القتسم اقيرط اهسفنل دجتو .ءادعلا هبصانتو هعم ةقالعلا عطقتو مكاحلا نيدلا نع

 سيردأ نب دمحم مامإلاو هباحصأو سنأ نب كلام باحصأ مهو زاجحلا لهأ مهأ : ثيدحلا باحصأ(١)

 اومُس امنإو ىناهفصألا ىلع نب دواد باحصأو لبنح نب دمحأ باحصأو ىرونلا نايفس باحصأو ىعفاشلا

 نوعجري الو صوصنلا ىلع ماكحألا ءانبو رابخألا لقنو ثيداحألا ليصحتب مهتيانع نأل ثيدحلا باحصأ

 ًابهذم ىل متدجو اذإ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق دقو ًارثأ وأ ًاربخ اودجو ام ىفخلاو ىلجلا سايقلا ىلإ
 . ربخلا كلذ ىبهذم نأ اوملعاف ىبهذم فالخ ىلع اربخ متدجوو
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 قرفلا نم ةيعونلا هذه ةعيشلاو جراوخلا دجوأ ًالعف مالسإلا ىف .هنع امات ًالالقتسا

 اهعم ابراقتي ملو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع اتلصفنا ةلقتسملا ةيعرفلا تاباعشنالاو

 مهنأ بهاذملاب قلعتي اميف امامت قبطني ال عضوملا اذه نكلو .ةلقتسم ةايح تكلسو

 لئاسملا ىف رثكأ ةفصبو ىقطنملاو ىلقعلا بولسألا مادختسا ىف ام دح ىلإ نوفلتخي

 ماكحأل ًاقفو لمعلا صاخشألا عيطتسيو . ةينيدلا ةيلمعلا كسانملاو مسارملاو ةيوناقلا

 هباشتيو .ةينسلا ةيمالسإلا ةعامجلاب اوضع درفلا لظي اذه عمو ةفلتخملا بهاذملا

 عابتأ بتاكم) ىطسولا نورقلا ىف ةيكيولوثاكلا ةيركفلا سرادملا عم عضولا اذه

 ىف نوفلتخي نيذلا «(مهريغو توكسا سنودو ىنيوكألا اموتو ؛نيتسكوا سيدقلا

 .(ةيكيلوثاكلا ةديقعلا ةلظم تحت ًاعيمج اولظي مهنكلو تايصوصخلا نم ريثك

 ةريدج ىهو اذه انموي ىتح بهاذم ةعبرأ تيقب ةنسلا لهأ بهاذم نيب نم

 .اهروهظ خيراوت بسح ىلاتلا وحنلا ىلع بهاذملا هذهو مامتهالاب

 ىتح ه نيب ةرهش ءاهقفلا رثكأ نم دحاو بهذملا اذه سسؤم : فانحألا-١

 ابيرقت (ه١٠١ ىتح ه ا/7 نم) تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا وهو نيملسملا

 . ناريإ لهأ نم ريسأ دبعل ديفح وهو

 ةدام سيردتب ماق ثيح ؛ةفوكلا ىف هايح نم ربكألا رطشلا ةفينح وبأ ىضمأ

 ةريثك تافلؤم كلذ دعب هيلإ تبسن مث .ةهافش هبالط ىلع هسورد ىقلي ناكو هقفلا
 . هيلإ اهنم ريثك باستنا ةحص ىف كوكشم

 ساسيقلاب ًالسوت ىرخألا بهاذملا ذيمالت نم رثكأ هذيمالتو ةفينح وبأ ناك
 . ىأرلا ىلإ لوصولل

 سرادملا رشكأ فانخألا نودعُي نييبرغلا نيققحملا نم نومدقتملا ناك
 مهنوربتعيو . نيرخألا عم ةارادملا جهن مادختسا ىلع ةردقو ركف ةباحرو ةيمالسإلا
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 باحصأ فقانحألا ناك .ئطاخ داقتعا اذهو .حالصإلا سرادمو بتاكم نم اعون

 نيأيهم اوناك فانحألا نأ انلق اذإو .ىنسلا ىمالسإلا نيدلا لاجم ىف ةخسار ةديقع

 بلاطملا عم بعصلا اهراطإو ددشتملا ةعيرشلا نوناق نيب ةقباطملل دهجلا لذبل
 .ةقد رثكأ لوقلا كلذ ناكل . ةيلمعلا ةيمويلا

 ."ناسحتسالا" أدبم اونودو «ةعساو ةروصب "'سايقلاو' "ىأرلا" فانحألا مدختسا

 ةهجاومل ًارايعم سايقلا أدبمب لسوتلاب رارقإلا نع ةرابع ناسحتسالا لصأو

 .ةيمالسإلا ةعامجلا ةمدخ ليبس ىف ةشقانملا عوضوم ةمهبملا لئاسملا

 ربكأ ةبسانم نوكتو ربكأ ةدئاف ققحت ىتلا ةجيتنلا نوراتخي مهنأ ىنعمب
 . نييقطنم نينكمم نيجاتنتسا نيب نم (ةلودلاو) ةعامجلل

 صشللا ءازج ةنسلاو ميركلا نآرقلا ددح .ناسحتسالل الاثم درون نألاو

 نلعلا ىف قراسلا ءازج اوددحي مل امهنكلو ةيفخلا ةقرسلاو ءافخلا ىف قراسلاو

 . قرطلا عاطقو

 مادخت سا ىضتقت ةيمالسإلا ةطلسلاو ةعامجلا ةحلصم نأ فانحألا ىأر

 عطاق ىلع صوصللاب صاخلاو قباسلا ءازجلا قبطي نأو نأشلا اذه ىف "سايقلا"

 بهاذملا عابتأ عم فانحألا نيب رخألا فالتخالا .اضيأ نلعلا ىف قراسلاو قيرطلا

 ىتلا ةيلحملا فارعألا ىف ةعساولاو ىربكلا مهتدافتسا زاوج ىف لثمتي ىرخألا

 . نوشيعي ثيح مهعقوم ىف مالسإلا ىف مهلوخد لبق ةدئاس تناك

 تارارقلا ذيفنت اضيأ اوزاجأ امك "ةداعلاو فرعلا" مساب فرعي ناك ام وهو

 نإف اذهلو "نوناق' مساب ىّمسو .نيينيدلا ريغ نولوئسملا اهعضو لاق ىتلا نيناوقلاو

 بهاذملا نم رثكأ ةينيدلا ريغ تاماقملا نم ًالوبق ىقلي ناك ىفنحلا نوناقلا وأ هقفلا

 .ىرخألا
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 اوناك مهنأل نسح لوبهقب ىفنحلا هقفلا اذه (ءارحصلا ناكس) ودبلا لبق

 كرتلا ماوقأ تلبق ببسلا اذهلو .ةميدقلا ةيلبقلا مهتاداع ىلع هل مهلوبقب نوظفاحي
 عم ةارادملا كلسم فانحألا كلسو . ىفنحلا نوناقلاو ىفنحلا هقفلا اوملسأ نيذلا

 . ىرخألا بهاذملا عابتأ نم رثكأ دوهيلاو نييحيسملا

 (ها11/5 ت) بوقعي فسوي وبأ : مه ىفنحلا بهذملا ءاملع رهشأو زربأ

 ىتح ١7١ نم) مكح ىذلا ديشرلا نوراه ةفيلخلل هبتك ىذلا "جارخلا" باتك فلؤم
 .(ه45

 ناذهو "ريغصلا عماجلا" باتك فلؤم (ه494١ ماع ىفوتم) ىنابيشلا دمحمو

 نم دحاو وهو ء(ه1'" ت) 'ىديرتاملا"و نيروهشملا ةفينح ىبأ ذيمالت نم نانثالا
 .«هقفلا ىف رصتخملا" باتك فلؤم (ه1474 ت) "ىرودقلا"و "مالكلا ملع" ىسسؤم

 هقفلا ىف "ةيادهلا“ باتك فلؤم (ه5554 ت) ىنانيغرملا ىلع نيدلا ناهربو

 . مهريغو

 ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نم مهريغ نم رثكأ نورشتنم فانحألا نإف نآلاو

 ىتح قرشملا ىف روغيوألا نمو (ناجيابرذأ ءانثتساب) ةيكرتلا راطقألا ىف ةينسلا

 .ايروسو دنهلاو نيصلا ىملسم نيب كلذكو برغملا ىف كارتألا

 ةيروطاربمإلا دهع ىف ةلودلل ًايمسر ًابهذم ىنسلا بهذملا حبصأو
 .ةينامثعلا

 نوعيطتسي اوناك نيينوناقلا نييراشتسملاو نوتفملاو ةاضقلا نأ ىنعمب
 نيربجم اوناك مهنكلو مهتبغر بسح ةينسلا بهاذملا نم بهذم ىأ ىلإ مامضنالا

 ةيئاضقلا ماكحألا رادصإو مكحلاو ءاضقلا رومأ ىف ىفنحلا هقفلا ماكحأ عابتا ىلع

 . ىوتفلاو
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 هركذ درو ىذلا سنأ نب كلام مامإلا وه ىكلاملا بهذملا اذه سسؤمو : ةيكلاملا-"

 نوركنيو ؛نوددشتملا ثيدحلا ةسردم عابتأ مه ةيكلاملاو .قبس اميف ًاريثك
 تانايدلا عابتأ نم ةارادملا جهن عابتا مدعب اوزاتماو .نآرقلل ىلقعلا ريسفتلا

 . ىرخألا

 ةجردب نكلو « ىقطنملا سايقلاو جاتنتسالا مادختسا نوزيجي ةيكلاملا نأ اقح
 . باتكلا اذه نم عساتلا لصفلا ىلإ عجرا لقأ

 ةيكلاملا مدخت سيو . ةددحم عضاوم ىفو «فانحألا نم لقأ ةروصب نكلو

 لصا نم بيرق وهو «؛حالصتسا مساي احالطصا ىمي ناك لصأ نم سايقلا
 . فانحألا دنع «ناسحتسالا

 رشاعلا نرقلا ىتح - ةنيدملاو زاجحلا نع الضف - «ىكلاملا بهذملا رشتنا

 اينابساو (برغنملا) ةيلامشلا ايقيرفأو ايلعلا رصم ىف (ىرجهلا ثلاثلا) ىداليملا

 ةيكلاملا بعلي ملو .سلدنألا ىف ةلودلل ىمسرلا بهذملا حبصأو .(سلدنألا) ةيبرعلا

 بهذملا.قوفتيو .ابيرقت ىطسولا ايساو ناريإ ىف رود ىأ ىطسولا نورقلا ىف
 (شكارم - رئازجلا - سنوت) ىمالسإلا ملاعلا برغ ىملسم نيب ايلاح ىكلاملا
 . ايلعلا رصم ىف ام دح ىلإو نادوسلا ىف رشتناو (ايقيرفأ برغ) ةيبرغلا ايقيرفأو

 تناكو ؛.(ه؟5١5ت) ىعفاشلا سيردإ نب دمحم بهذملا اذه سسؤم : ةيعفاشلا-'”

 ىف ىعفاشلا دهتجا .هلمع ناديمو ناكم كلذ دعب نم رصم مث ايروس (ماشلا)

 ىستلا عضاوملاو قيقدلا ىنعملا ددحيو صخشي نأو هقفلا مظني نأ "هتلاسر'

 .ىمالسإلا هقفلل ةعبرألا لوصألا نم لصأ لك اهيف مدختسي

 رثكأ ناك نإو ىكلاملا هقفلاو ىفنحلا هقفلا نيب فيكتو ةمعاوم ىعفاشلا هقفلا

 ىف دهتجا هنكلو "سايقلا"و ىقطنملا جاتنتسالا ةيعفاشلا مدختسا . ىكلاملا نم ًابرقت

 م



 . همادختسا عضاوم ةقدب صخشي نأ

 ىطعي لصألا اذه نأ اودقتعاو "ناسحتسالا" لصأ مادختسا ةيعفاشلا ديؤي مل

 ىفو كلذ نع ًاليدبو .مزاللا نم رثكأ هيقفلل ىصخشلا ىأرلا زاربإل ربكأ ةصرفلا
 ةيبرعلا ىف ىنعي) باحصتسالا" لصأ نم اوديفي نأ اوأر "سايقلا' مادختسا لاجم

 هودجوأ وأ هورهظأ دق اوناك) (مولعم ئيش عم) ةطبارلاو ةلصلا نع ثحبلا

 . (هحورشو

 ثدحي مل املاط نيعملا عضوملا ىف ذيفنتلل ةلباق دعت ةيهقفلا دعاوقلا نأ اوأرو

 . عضولا كلذ ريغت ىلع عطاق ليلد

 ال مأ ؟ىح وه له مولعم ريغو تاونس ذنم رفاس صخش : لاثملا ليبس ىلع
 : نولوقي فانحألا ؟ ال مأ هلاومأ ىف فرصتلا هتثرو عيطتسي له انه لاؤسلاو ؟

 بحاص ةافو ىلع ليلد دجوي ال هنأل نوعيطتسي ال نولوقي ةيعفاشلاو . زوجي

 نم ًاضيأ فانحألا دافتسا .ًايح دعُي نأ بجي "باحصتسالا" لصأل ًاقبطو لاومألا

 عابتأ ددع نأ نظيو .ادج ةدودحم ةروصب نكلو "باحصتسالا" لصأ وأ أدبم

 ناكو .ىطسولا نورقلا ىف ىفنحلا بهذملا عابتأ نم لقأ نكي مل ىعفاشلا بهذملا

 .زاجحلاو رصمو ايروسو قارعلا ىف ةيرثكأ ةيعفاشلا

 صاخشألا دعن نأ نكمي ىعفاشلا بهذملا ىف نيزرابلا ءاهقفلا نيب نم
 روهشملا باتكلا فلؤم (ه٠45 ىتح "514) ىدرواملا نسحلا وبأ :نييلاتلا

 ةموكحلل ىمسألا فدهلا هيف حرش ىذلاو (ةماعلا نيناوقلا ىف ةيناطلسلا ماكحألا)ب

 ىرعشألا نسحلا وبأ : وه رخآلاو .ةصاخلا هرظن ةهجو نم اهتاسسؤمو ةيمالسإلا

 ىنيوجلا : رخآلاو . مالكلا ملع ىسسؤم نم دحاو وهو (ه75 ىتح )١٠٠١

 نيتسدقملا نيتنيدملا مامإ ىأ) نيمرحلا مامإ" ب بقلملا (ه475ت) ىناسارخلا

 .(م.5.0ت) ىناهفصألا عاجش وبأ رخآلاو . كلذك ًايفوص ناكو (ةنيدملاو ةكم
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 نم ايناريإ ناكو (ه46٠5٠-0٠5) ىلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ مامإلا رخآلاو

 ىوونلا ايركز وبأ زخآلاو . نيملسملا نيدلا ءاملع رهشأ دعيو ناسارخ لهأ

 ريسفتلا فلؤم (ه4.05ت) ىطويسلا نيدلا لالج رخآلاو . (ه"1ا/ا/ت)

 . هقفلا ىف باتك هلو ءروهشملا

 ناكو .هقفلا ىف ةريثك تافلؤم نيروكذملا صاخشألا ءالؤه لك نع تيقب دقو
 لجر وهو (هال١ 6ىتح"4©) (بيبطلا)ل ب بقلملا ىنادمهلا هللا لضف نيدلا ديشر

 فلأو هرصع مولع عيمجب ةفرعمو ناريإ ىخرؤم ربكأو ناريإ ىف ريهش ىسايس

 .اضيأ بهذملا اذه عابتأ نم ناك « ةيعفاشلا تايهلإلاو هقفلا ىف بتك ةثالث

 ايقيرفأو رصم ىف نيملسملا نيب ربكأ رشتني ىعفاشلا بهذملا نإف نألاو

 «(نائنام ىلاكو ةرطاموسو ةواج ىف ربكأ ةروصبو ةصاخبو) ايسينودنأو ةيقرشلا

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونجو ايروس ىف كلذكو

 ناك هنأ عمو (ه١4١ت) لبنح نب دمحأ مامإلا بهذملا اذه سسؤم : ةلبانحلا- 4

 هءارآ اونود نيذلا مهنكلو ٠ تايهلإلاو هقفلا ىف بهذمل ًاسسؤم هنم رثكأ ًاثدحم

 . اهومظنو

 نأ الإ ىعفاشلا مامإلا سورد ىلإ عمتسيو دادغب ىف شيعي لبنح نبا ناك
 ىلبنحلا بهذملا صئاصخ نمو .ثيدحلا لهأ ةرئاد زواجتت مل ةيهقفلاو ةينيدلا هءارآ

 رومألا ىف ديدج لكو "ةعدب' لك عم ةارادملا جهن عابتأ مدع ىف ولغلاو «ةيدودحملا

 دمتعا . ثيدحلاو نآرقلل ىلقع ريسفت ىأ لوبق مدعو صنلا رهاظل ةعباتملاو ةينيدلا

 لمعلا نمزلا نم ةرتف دعب طقف اوزاجأ مهنكلو طقف ثيدحلاو نآرقلا ىلع ةلبانحلا

 . ةدودحم ةروصب عامجإلاو "سايقلاب'

 ةباحصلا ءارآ عامجإ وأ قافتا طقف ةلبانحلا لبق دقف 'عامجإلاب' قلعتي اميفو

 ال4 ىسل



 ةملكلا ىعومسم نيدلا ءاملع رابك وأ مهيعبات ىأر اولبقي ملو .ىبنلل نيرصاعملا ىأ

 . ةيئانثتساو ةردان عضاوم ىف طقف سايقلا مادختسا ةلبانحلا زاجأو مهفالخأ نم

 زجي ملو . نارقلا ىف اهل لح داجيإ لاحملا نم نوكي ىتلا ةلاحلا ىف ىنعي

 ىف ةدشبو اريثك اوكسمتو .ةينيدلا لئاسملا ىف ةديقعلا ةيرح راهظإ ًاقلطم ةلبانحلا

 مهو مهددشت ىف اوغلابو ةعيرشلل ةينوناقلاو ةينيدلا تافيرشتلاو نيزاوملا مادختسا

 . ىرخألا قرفلاو بهاذملا عابتأ نم ابصعت رثكأ

 ىلإ ةلزتعُملا وأ لقعلاب نؤنمؤملا "نيدترملا' طوقس دعب ةديقعلا ةيففس ترهظ
 امم .(ه7117 ىتح /١١؟) نم ةرتفلا لالخ أتقؤم ةفالخلا راطقأ رئاس ىف اوقوفت

 ."يعجرلا" ىفلسلا ىلبنحلا بهذملا عويش ىلإ ىدأ

 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ةلبانحلا دع رثك

 نماشلا) ىداليملا رشع عبارلا ىتح (ىرجهلا عبارلا) ىداليملا رشاعلا نورقلا

 .دارفألا ميلعتو ةيعامتجالا ةايحلا ىف ازراب ارود نودؤي اوناكو اريبك .(ىرجهلا

 . كلذك ةيرثكأ ناريإ ىف اوناكو

 ناهفصأ ىف ةلبانحلا دوجو نع (ىرجهلا عبارلا نرقلا) ىسدقملا ثدحتيو
 .ندملا هذه ىف ةنيدم ةيأ ىف ةيرثكأ اونوكي مل مهنأ مغر ءىرخألا ندملاو ىرلاو
 نماثلاو عباسلا) نييداليملا رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نرقلا باتعأ ىلعو

 ىلع (ها/784ت) ريهشلا ىلبنحلا هيقفلا هيميت نب دمحأ نيدلا ىقت راث «(نييرجهلا

 ررضلا ”قاحلا ىلإ تهتنا ةيئادب ةجف ةظعاوم تناكو .طرفم بصعتب ةعدب لك

 . نيرخآلا مهيلع ترفنتساو ةلبانحلاب

 طرفملا بصعتلاو راكفألا ةيئادبو تاملكلا رهاظل ةعباتملاو ةيحطسلا تناك

 ديدج لك نع داعتبالاو شاعملا ىخيراتلا عقاولا نع ةيهقفلا مهئارآ داعتباو ةلبانحلل
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 .رمألا ةياهن ىف هرايهناو بهذملا طوقس ىف اببس عمتجملل ةيمويلا ةايحلا ىف

 ةرهاقلا ىف ةريغصلا ةيلبنحلا لفاحملا نم اريثك اددع دعن نأ عيطتسن ال نألاو

 .زاجحلاو دجن ىف رشتني بهذملا اذه نإف ءايروسو

 ةصاخبو ىلبنحلا بهذملا نم ساسأ ىلع ىباهولا بهذملا نوكت دقف اذه عمو

 رشع ىناشلا) ىداليملا رشع نماثلا نرقلا ىف دجن ىف ةيميت نبا تافيلأت ىلع
 . (ىوبألا عمتجلا) ةيلبق فصن ةايح اهنأب فصتت ىتلا ةايحلا ثيح ىرجهلا

 ىرخأ بهاذم اهنع انثدحت ىتلا ةعبرألا بهاذملا هذه ىلإ ةفاضإلاب كانهو

 . ايلاح دوجو اهل سيلو . تسشالت مث ةدوجوم تناك

 ثيح ماشلا دالب ىف (ه548١ت) ىعازوألا نمحرلا دبع هسسأ ىذلا بهذملا-ه

 نمو ةيكلاملا دي ىلع كانه نم درط هنكلو سلدنألا ىف رشتنا امك اهب رشتنا

 .(ىأرلا) بولسأ نم نوديفتسي بهذملا اذه عابتا ناك .ةيعفاشلا دي ىلع ماشلا

 دالب ىتح رشتناو (ه17١تإ) ىروئملا نايفس دي ىلغ سسأت ىذلا بهذملا-5

 ةيادب ىف بهذملا اذه ىحم دقو .ةيكلاملا دي ىلع آضيأ كانه نم درطو نابسألا

 انيديأ ىلإ لصت ملو .(ىرجهلا سماخلا نرقلا) ىداليملا رشع ىداحلا نرقلا

 .ةفورعم هصئاصخ ضعب نكلو ريخألا بهذملا اذه عابتأو دئاقع

 ريرج نب دمحم ناسللا ىبرع ريهشلا خرؤملا ىلإ نوبستني نيذلا : نويريرجلا-7١

 وهو (ناردنزام) ناتسربط لهأ نم ايناريإ ناكو (ه١٠7-1770) ىربطلا

 ىف باتك هلو ادلجم نيثالث ىف عقي ريسفتل فلؤم وهو بهذملا اذهل لثمم رهشأ
 .هل دح ال اريبك افالتخا ةلبانحلا نع اريبك افالتخا نويريرجلا فلتخيو هقفلا

 ىناهفصألا ىلع نب دواد بهذملا اذه سسؤمو (نويرهاظلا) ىرهاظلا بهذملا-4

 روهظ ةلحرم نايإ بهذملا اذه نوكتو (ه١7١1ت) ىرهاظلاب بقلملا

 ا



 . ثيدحلا ةسردم باحصأل اعابتإ ىلبنحلا بهذملا نع نولقي ال مهو ةلزتعملا

 ؛ثيدحلاو ميركلا نآرقلل ئظفللا ىنعملاو ىرهاظلا ىنعملا نويرهاظلا لبق

 وأ ىلقعلاو ررحتملا ريسفتلاو 'ىفخلا" وأ ىنطابلا ىنعملاب لوقلا امامت اوضفرو

 . ثيداحألاو ىنآرقلا ظفللا رهاظب ذخألا نم اضيأ مهمسا قتشأ دقو . هل ىماهيإلا

 كلذكو امات اضفر 'سايقلا' مادختسا نوضفري رمألا ةيادب ىف نويرهاظلا ناك

 دلوج بتك . دودحم قاطن ىفو ءنيرطضم رمألا ةياهن ىف امهولبق مهنكلو « سايقلا

 . اهل ًاققحمو مهراكفأ ًالصفم ةيرهاظلا ةقرفلا خيرات نع ًاصاخ اباتك رهيست

 عسيارلا)_نييداليملا رشع ثلاثلاو رشاعلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ
 راطقألا رئاس ىف ًاريبك اراشتنا ىرهاظلا بهذملا رشتنا (نييرجهلا عباسلاو

 ىف (سلدنألا) ةيبرعلا اينابسأ ىتح قرشلا ىف ناريإو ىطسولا ايسا نم «ةيمالسإلا

 . برغملا

 ققحو ةيكلاملا سفاني . ىرهاظلا بهذملا ناك (سلدنألا) ةيبرعلا اينابسأ ىف
 بهذملا ىف ريهش باتكل افلؤمو ايسلدنأ ايبرع مزح نب ىلع ناك .ًاريبك احاجن
 بهذملا ذخأ (ىرجهلا عساتلا) ىداليملا رشع سماخلا نرقلا دعب .هتفسلفو ىرهاظلا

 ةيحان نم ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيحان نم فانحألا ناك .ًايجيردت ىشالتي ىرهاظلا
 . نيفلاختم نيبطق ةنسلا لهأ ءاهقف ةعامج نيب نولكشي ىرخأ

 رودت تناك بهاذملا نيب ترج ىتلا تاشقانملا ةيبلاغ نإف لبق نم انلق امكو

 نأل ًارظنو ؛.ةينيدلا تافيرشتلاو دعاوقلا لوح ام دح ىلإو ةينوناقلا لئاسملا لوح
 اهنإف « نآرقلا ىف درو ام ضعب حيضوت لوح ىرجت تناك تاثحابملاو تاشقانملا

 نم راد ام كلذ نيب نم ناك .اضيأ ةيلوصألاو ةيعرشلا لئاسملا ىلإ دتمت تناك

 ىأ (مزيفروموبورتنأ وأ) ناسنإلا ةروص ىلع هلإلا ريوصت ىأ "هيبشتلا" لوح ثحب

 ."هبشلا" ىبرعلا اهفدارمو ناسنإلاب هيبشتلا

 ل



 ناسنإلاب هلإلا هيبشت ناك (ىداليملا عباسلا نرقلا ةيادب ىف) مالسإلا رهظ نيح
 ىركفلاو ىعامتجالا ىوتسملا ناك ثيح ةيبرعلا ةريزجلا ناكس دنع . ايداع ارمأ
 نآرقلا نكلو « ناسدنإلاب هيبش هللا نأ ةحارص نآرقلا ىف دري مل .ايندتمو ًيئادب
 ىري هنأو شرعلا ىلع هئاوتساو هنعأو هلاا ىدايأ نع هتايآ نم ريثك ىف ثدحتي

 . كلذ ريغو عمسيو

 ةشهد راثم نكي مل نيلوألا ءافلخلاو ىبنلا نمز ىف لوقلا اذه نأ دكؤملا نم

 ةيطنزيبلا ةلودلا ىضارأ مالسإلا لخد نيح نكلو . صخش ىأ نم بجعت وأ
 دئاقعلاو ةينانويلا ةفسلفلا ىلع اوفرعت دق اهناكس ناك ىتلا ىضارألا ىأ - ناريإو

 .هركذ قباسلا مالكلا هاجت ىرخأ ةيؤر ترهظ دقف - اديقعتو اضومغ رثكألا ةينيدلا

 وأ هيبشت لكش ىلع ةيادب هريسفت نكمملا نم ناك ىذلا ىنآرقلا مالكلا اذه
 . سانلا نم ًاريثك حيري ال ناك مزيفروموبورتنا

 مهضعب ناك . انيابتم ةينآرقلا ثحابملا هذه ىف نيملسملا ءاهقفلا جهن ناك

 ناكو هللا تافص نم ًاضعب حضوي ًاليثمتو ًاهيبشت وأ ةراعتسا تاملكلا هذه ربتعي

 . ناسنإلل ةيداعلا ةغللاب ًابعص ارمأ اهحيضوتو اهنع ريبعتلا

 هذه مهفن نأ بجي اننإ نولوقي ءكلذ سكع نولوقي ةيرهاظلاو ةلبانحلا ناك
 . ىرهاظلاو ىظفللا اهانعمب ةينآرقلا تايآلا

 ءاوتسا ىف كش كانه سيل : نولوقي اوناكو .ايقيفوت مهيأر ناكف ةيكلاملا امأ

 بجي ريدقت ىأ ىلع . هكاردإ نع رصاق لقعلاف كلذ متي فيك امأ ءشرعلا ىلع هللا

 عوضوملا حرشل داهتجالا ىنعمب) عونمم عوضوملا اذه ىف لاؤسلاو كلذب ناميإلا
 . (هريسفتو

 . كلذ مهفل ىدصتلا بجي الو نآرقلا ىف ءاج امب ناميإلا بجي رخأ لوقيو
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 ىتلا :؛مهتحرضأ ةرايزو مهميظعتو هللا ءايلوأ سيدقت دض ةلبانحلا فقو
 عساتلا نينرقلا ىف (ام دح ىلإ ةيحيسملا ريثأت تحت) نيملسملا نيب ترشتنا دق تناك

 "ةعدب' كلذ نوربتعي ةلبانحلا ناك . (ىرجهلا عبارلاو ثلاثلا) نييداليملا رشاعلاو

 .مالسإلا ردص ىف ةدوجوم نكت ملو ديحوتلا ةديقع دض ةريطخ

 ىفنحلا بهذملا « ةعبرأ ةينس ةيهقف بهاذم تيقب لبق نم انلق امكو نألا
 ىف اهعابتأ شيعي « ةقحلا بهاذملا ةنسلا لهأ اهدعي «ىلبنحلاو ىكلاملاو ىعفاشلاو

 ةروصب مهنيب اميف ةتباث نكت مل ةيملسلا تاقالعلا هذه نكلو مهضعب عم ءافصو مالس

 عسساتلا نرقلا نايإ تثدح ىتلا ةداحلا تاشقانملا نع رظنلا فرصبو . ةمئاد

 بهاذملا هذه ءاهقف نيب تعقو دقف «ةيلاتلا نورقلاو (ىرجهلا ثلاثلا) ىداليملا

 «ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعارصلاب ةطبترم تناك «ءقطانملا ضعب ىف «ةفلتخملا

 ناريإ قطانم ضعب ىف لاثملا ليبس ىلع ثدح دقو .ةدح رثكأ ةاودع ىلإ تروطت

 نرقلا ةيادبو (ىرجهلا سداسلا) ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف

 عابتأ نيب ةرطيسلاو ذوفنلا لوح عارص (ىرجهلا عباسلا) ىداليملا رشع ثلاثلا

 نيبو نيروكذملا نيبهذملا عابتا نيب حارصو ء«ىفنحلاو ىعفاشلا نيينسلا نيبهذملا

 . امهنيب ةيقيقح ةيلأ برح ىلإ روطت ءحلسم مادص ىلإ روطت ةعيشلا

 ةيفارغجلا فراعملا ةرئاد فلؤمو ملاعلاو ةلاحرلا ىومحلا توقاي حرشيو

 ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىف تثدح ىتلا بورحلا هذه ليصافت "نادلبلا مجعم'

 . (ىرجهلا عباسلا) ىداليملا رشع

 ءايحألا دحأ ىلاهأ نش (كاذنآ) ناريإ ىف ىربك ةنيدم ىهو "ىرلا' ةنيدم ىف
 راض لاتق دعبو اهيراوح ىف سيراتملا نوميقي اوناكو ءرخأ ىح ىلع برحلا اهب

 ىف تثدح ىتلا بورحلا كلت لالخ .رامدو بارخ ىلإ اهنم ةريثك ءايحأ تلوحت
 .صخش فلأ ةئام نم برقي ام لتق 'ىرلا" ةنيدم
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 ىنف اهنع. ثيدحلا قبس ىتلا ةيبهذملا قرفلا نيب كراعملا كلت لثم ثدحو

 . ىرخأ ةيناريإ ندمو روباسينو ناهفصأ

 : ىلي ام ةكرعملا كلت نع (')دلوتراب .و.و نيسيميداكأ ثدحتيو

 ىأرلا فالتخاو «ةيلاتتملا تايارطضالا هذهل ىقيقحلا ببسلا روصت نأ

 عارصلا نأ ودبي ءبعص رمأ ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نيب ىنوناقلاو ىبهذملا

 ناكس نيبو ندملا ناكس نم ةفلتخملا رصانعلا نيب نيدلا راثدب رثدنملا ىداصتقالا

 نيلثمم اوناك كاذنآ ناريإ ندم ىف ةيعفاشلا نأ ودبيو "ةصاخ ةفصب ىرقلاو ندملا

 نيفل ىتلا راجتلا رابكو «نييلحملا نييعاطقإلا ىأ) ةنيدملا ىف ايلعلا ةحيرشلا ةديق

 ندملا ناكس نم ىطسولا حئارشلا ىلع نودمتعي نيذلا فانحألا نيبو ؛(مهعم

 .(نييفرحلاو ءارث لقألا وأ طسولا راجتلا)

 نيمدعملا :كلذكو) ةعيشلا نونوكي نييورقلا نم ةنيدملا فرطأ ناكس اوناكو

 . نيدلا ةءابع تحت ىرجي ىقبطلا عارصلا ناك ةقيرطلا هذهب .(ةنيدملا ناكس نم

 ىستلا ميلاعتلا تنوكت «ىمالسإلا هقفلل.ةعبرألا لوصألاب فارتعالا رثأ ىلع

 ىلإو ؛نوناقلا رداسصم ىنعمب ؛"لوصأ" ىلإ ةعيرشلا وأ نوناقلا ىوتحم تمسق

 ىلع ءانب اهل لولح داجيإ نكمي ىتلا ةسوململا ةيعقاولاو ةيلعفلا لئاسملا ىأ (عورف)

 . "لوصألا'

 ةمئأب سيلو ٠ نآلا ىتح ةدوجوملا بهاذملا ةمئثأ ىأرب طقف نألا متهنو

 . ةرثدنملا بهاذملا

 نيقيرف ىلإ نيملسملا عيمج ميسقت ىلع ةمئاقلاو ايجيردت ميلاعتلا ترهظ

 دقو 17 ؛«١1لص "ناريإ ىف نييورقلا ةروث خيرات" نع هباتك ىف دلوتراب ىسورلا قرشتسملا اذه ركذ(١)
 . ىسدافلا مجرتملا 'ىرخأ رداصمو ىومحلا توقاي' باتكلا اذه ىف راشأ
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 . نودلقملا ًايناثو نودهتجملا : الوأ : نييلصأ

 رود سفن ًايلعف تبعل ىتلا نويناحورلا ءاهقفلا ةقبط مالسإلا ىف ترهظو
 هذه سأر ىلع عءاهقفلا رقتساو ءىعاطقإلا عمتجملا ىف نييحيسملا نيدلا لاجر

 .ةيهقفلاو ةينيدلا لئاسملا ىف ءاتفإلاو ىأرلا نالعإ طقف نوعيطتسي مهنكلو . ةقبطلا

 صحفلاو ثحبلا ىف قحلا مهل سيلو «نيدلقملاب نيرخآلا نيملسملا عيمج ىمسي امك

 نود لاشتمالا مهيلع بجيو ءاذه ىف مهيأر نالعإ وأ ةيهقفلاو ةيحورلا لئاسملا ىف
 نيعم دهتجم مالكب مزتلي نأ دلقم لك ىلع بجيو .نيدهتجملا ىواتفلا ىلع طرش

 ."ديلقتلا" دلقملاو دهتجملا نيب ةطبارلا ىمستو .هءارآ عبتي نأو

 . تاجرد ثالث ىلإ نيقيرفلا نيذه نم قيرف لك مسقنيو

 ةملكلا ةعومسم تاماقم تناك «(ىلوألا ةئفلا) ىلوألا ةجردلا نم نودهتجملا

 ىرخأ ةرابعب ءالؤه ناكو .ةيهقفلاو ةيلوصألا لئاسملا ىف اهيأر نلعت نأ عيطتست

 ووذ نودهتجملا امأ . بهاذملا ىسسؤمو ةمئألا ىتح نيعباتلاو ةباحصلا ىف نولثمتي

 ةيعرفلا لئاسملا ىف ىأرلا ءادبإ قح مهل ناك نيذلا صاخشألا مهف ىطسولا ةلزنملا

 .هقفلاو تايهلإلاب ةصاخلاو ةيئزجلا لئاسملا ىف ىأ

 . مهيعباتو بهاذملا ىسسؤمو ةمئألا ذيمالت ءالؤه

 ةريبك ةئزنم اوأوبت دق ئلازغلاو ىرعشألاو ىديرتاملا : لثم مهضعب نكلو

 ؛ىلوألا لحارملا ىف نيدهتجملا نم لقأ اونوكي ملو «ةملكلا ذوفنو رابتعالا ثيح نم

 نكلو طسوألاو لوألا زارطلا نم ةنسلا نيدهتجملل دوجو اذه اننامز ىف كانه سيل
 لئاسمملا ىف ىأرلا ءاديإ ىف قحلا ءالؤهل سيلو .(")ءالؤه نود مه نم دجوي

 ماكحأو ءارآ نيدلقملل اولقني نأ طقف نوعيطتسي مهنكلو .ةيعرفلاو ةيلوصألا

 )١( باتكلا اذه نم رشاعلا لصفلا ىف حضاو وه امك نيدهتجملا لوح رخأ ىأر ةعيشلل .

 ا ع ا/-



 لئاسملا ىنف ىأ" . امزال كلذ ناك اذإ ىطسولا وأ ىلوألا ةقبطلا نم نيدهتجملا

 . ءارآلا كلت ىلع ءانب ةنيعم تاعوضوم ىف ىواتفلا اوردصي نأو . "ةحورطملا

 تايهلإلا ءاملعو ءاربخلا ةلزنمب نيدهتجملا نم ةثلاثلا ةئفلا نإف اذه ىلعو

 ةربتعملا مهتلزنم نكلو .ةملكلا وعومسم ءاملع عضاوملا نم ريثك ىف مهو . هقفلاو

 «ىلوألا ةفئفلا نم نيدهتجملا ىواتفو تافلؤمب ملعلا دودحب ةدودحم مهتملك ذافنو

 لئاسملا دادعإ وأ حرط ىف لقتسم رود ىأ بعل ىف قحلا مهل سيلو مهيلع لاحمو

 . ةيهقفلاو ةينيدلا

 ذنم مهفقوم ترجحت دق ةروكذملا تاعوضوملا هذه نأ قبس ام ىلإ فاضي

 . اهلماكت فقوتو ديعب نمز

 مث ةينوناقلاو ةينيدلا ميلاعتلل نيرسفم ةيادبلا ىف اوناك نيذلا نودهتجملا امأ
 نيقباسلا ءارآ اولقن دق اوناكف ةفلتخملا ةيعرشلا سرادملا ىف تافلؤملا كلذ دعب اوفلأ

 ىلع ءانب) نييهقف نيراشتسمك رمألا ةياهن ىف اودبو ءاهولمح ىتلا تافيلأتلا كلت ىف
 ةيتايحلا رومألاو ةيهقفلا لئاسملا ىف مهاواتف نوردصي (يمادقلا نيدلا ءاملع ءارآ

 ىف رظنلا ةداعإو ةيؤرلا ديدجتب ءاهقفلا نيب هاجتا روهظ كلذ ةجيتن نم ناك .ةيمويلا
 . (ةيلمعلا ةيحانلا نم ةلمتحم ريغ ًانايحأ تناك ىتلا كلت) ةعونتم ةصاخ لئاسم

 ىف ًاببس .عيشتلاو ننستلا نم معأ « ىمالسإلا هقفلا ىف ىلمعلا ىأرلا ناك

 ةينيدلا تافيرشتلاو ةيئاضقلاو ةيهقفلا تاعوضوملا عيمج مسق صاخ رايعم روهظ

 . ثحب عضوم تحبصأ داوم ىلإ ةيعامتجالاو ةيرسألا ةايحلاو

 .'مارحلا"و ”لالحلا" : نيتنثا ةيلصألا داوملا تناك

 ىلع ةسمخ ىلإ امهداوم تلصو ىتح دعب اميف اديقعت امهموهفم ديدحت دادزا
 : ىلاتلا وحنلا
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 ةقباطملا دئاقعلاو لامعألا عيمجو .بجاولا ىنعمب وهو "ضرفلا" وأ - بجاولا-١

 . ةبجاو ةعيرشلل

 لك ىلع ةبجاولا لامعألا ىهو "نيع ضرف" ىلإ ضرفلا وأ بجاولا مسقني

 ؛نيملسملا عيمج ىلع ةبجأو تسيل ىتلا. ىهو ”ةيافك ضرف'و ءدجسملا ىلإ باهذلاو

 مامإلا لثم اهماهمب مايقلاو اهذيفنت ىلع نيرداقلا نيملسملا ىلع طقف ضرف ىه امنإو
 . كلذ ريغو داهجلا ىف ةكراشملا وأ دجسملا نذؤم وأ

 هب دصقيو (هب ىصوملاو "بحتسملا" «ةيبرعلا ىف ىنعت ىتلاو) بودنملا-؟

 وأ ةيرابجإ تسيل اهنكلو «ةينيدلا ةيحانلا نم ناسحتسالا ىقلت ىتلا لامعألا

 مل اذإو ةرخآلا ىف ةبوثملا ىقلي نأ ىف قحلا هل صخشلا اهب ماق اذإ : ةبجاو

 .(ةيلوئسملا لمحتي الو) بقاعي ال اهدؤي

 مايص ريغ) (ةنسلا موص ىأ) ىفاضإلا موصلاو - ةلفانلا ةالص كلذ ةلثمأ نم

 . كلذ ريغو ناسحإلاو (بحتسم) وه (ناضمر

 ال ىقلاو ةزئاجلا لامعألا لك زاجم ةملك نم دوصقملاو "زئاجلا وأ" حابملا -

 عاتمتسالاو مونلاو لكألاف .هللا نم باوث ىأ اهيلع مادقإلا وأ اهلعف مزلتسي

 لامعألا هذه .ةرخآلا ىف اهئادأ ىلع ةأفاكم ال نكلو حابم جاوزلاو حرفلاو

 . آمارح سيلو ةبجاو تسيل

 ريغ وأ ةديؤملا ريغو "ةغاستسملا ريغ" ةيبرعلا ىف ةيفرحلا اهتمجرتو . هوركملا-:4

 . "اهب ىصوملا

 ريغ ةينيدلا ةيحانلا نم اهنأ ىأ اهب صوي مل ىتلا لامعألا ىلع كلذ نوقلطيو
 .ًامارح تسيلو ةعونمم ريغ تقولا سفن ىف اهنكلو «ةبولطم
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 نكلو ءاهبكتري ال نأ ةرخآلا ىف هسفنب وجني ىتح ناسنإلل لضفألا نمو

 . ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف ىزاجي ال اهبكتري ىذلا صخشلا

 لاعفألاو لامعألا ىهو مارحلا وأ (عونمملا"اضيأ ةيبرعلا ىف) - روظحملا-ه

 نيملسملا لبق نم اهباكتراو طرش وأ ديق ىأ نود ةعونمملا ءايشألاو راكفألاو
 .ةرخآلاو ايندلا ىف اهوبكترم ىزجيسو ؛بنذ

 نم ةسدمخلا ةعومجملا هذه ىف ةدشب حضاولا هنإف ؛هلك اذه نم رثكأ

 ةحضاو ةقيقح وهو «ةينوناقلاو ةينيدلا ميهافملا طالتخا وه «نيملسملل ةيلمعلا ماكحألا

 ةلصتملا وأ ةيقالخألا تاروظحملاو ماكحألا : ةيمالسإلا ةعيرشلا نوئش عيمج ىف

 (رمخلا) بارشلا عنم : لاثملا ليبس ىلع . (ننسلا) ةينيدلا تاعيرشتلاب ةطبترملاو
 نم قاعبطأ ىف لكألاو:عبصألا ىف ىبهذلا متاخلاو ةيريرحلا بايثلا ءادترا عنمو

 لشم . ةيندملاو ةيئازجلا نيناوقلاب ةقلعتملا تاعونمملاو ماكحألاب اهطبرو ةضفلا

 ءانثأ 'رافكلل' ةحلسألا عيبو اهينج لبق تالوصحملا عيبو ابرلا لكأو لتقلا ميرحت
 ةحنجلا ميهافم عم ةيصعملاب ةقلعتملا ةينيدلا ميهافملا طلخو «كلذ ريغو برحلا

 . نيرخآلا قوقح ىلع ءادتعالاو ةيانجلاو

 لح وأ ةصاخلا تاعوضوملاو رومألا ىف ةيلكلا نيناوقلا قيبطتبو

 ماكحأ نم بورمهلل ةريثك بيلاسأ ًايلعف اودجوأ تادهعتملاو قيثاوملا تالكشم
 سببالملا ءادترا نإف لاثملا ليبس ىلع ةيعرشلا ليحلا مادختساب «ةعيرشلا عناومو
 نم ةناطبب اهنيتبطتب ةيريرحلا سبالملا هذه ءادترا نكمي نكلو . عونمم ةيريرحلا

 .(دسجلا ريرحلا سمالي ال ذئدنع) شامقلا نم رخأ عون

 نكلو .عونمم ةيضف وأ ةيبهذ قابطأ ىف بارشلاو ماعطلا لوانت نإف كلذكو

 لكأملا عفر نكمي امك «؛ىنيصلا نم قابطأ ىف بارشلاو ماعطلا عضو نكمي
 مش ةيجاجز سوؤك وأ ىناشيقلا نم سوئك ىف هبصو ةيضفلا سأكلا نم برشملاو

 ا[! ىو



 . اذه ىلع سقو اهعيبو اهؤادهإ نكمي نكلو .كلذ دعب هبرش

 متاق ىعيشلا هقفلاو «ةنسلا لهأ دنع نوناقللو ةقفملاب صتخي نآلا ىتح هانلق ام

 وهو «ةينوناقلاو ةينيدلاو ةيمالسإلا ميهافملا هيف تطلتخا دقو لوصألا هذه سفن ىلع

 ىنسلاو هقفلا عم هباشتم (ةيمزلا) دوقعلاو قيثاوملاب ةقلعتملا تالكشملا لح ثيح نم
 اميف ةصاخيو ام دح ىلإ قلتخي هنكلو «ةصاخلا ةعيبطلا تاذ ماكحألا ىف ةصاخبو

 ةقطعتملا تاميلعتلا ى) ةلودلا ةيرظنب (ةقالخلاو ةمامإلاب) ةقلعتملا ميلاعتلاب قلتي
 رومألا ضعب ىق ىنسلا هقفلا عم ىعيشلا هقفلا نيابتي امك . (ةقالخلاو ةمامإلاب
 . دعب اميق عوضوملا اذه نع ثدحتتسو .ةينيدلا تافيرشتلاو ننسلاو ةيئاضقلا

 دي ىلع لدعلاو ءاضقلا ماكحأل لاثتمالاو نوناقلاو نيدلا نيب قيثولا طابترالا
 ىف ىخيراتلا لماكتلا ةريسمل ةزيمملا صتاصخلا نم نييتوناقلاو نيدلا ءاملع ةقبط
 ءارشلاو عيبلا تايقافتا عيقوت متي «ةيمالسإلا لودلا ضب ىف .ةيمالسإلا راطقألا
 . نيدلا ءاملع وأ ةاضقلا روضح ىف ضرألا راجتتساو :ةراجإلاو

 رومألا ىفو لب ةصاخلاو ةيعامتجالا ةايحلا ىف نيدلا ةرطيس نإف ببسلا اذهل

 . ىصقألا قرشلا كلامم ىف وأ ةيحيسملا راطقألا ىف هيلع وه امم دشأ ناك ةيمويلا

 ىأ) ةرديخألا راطقألا-ك لت ىف ىندملاو ىئانجلاو ماعلا نوناقلا نكي مل

 ريغ" نويتدملا نولوتسملا متها  نيدلا ءاملعل وأ نيدلل اعبات ركذلا (ةيحيسملا
 . نوناقلا عيرشتو عضوب "نيينيدلا

 ىلع تعضو دق ةيمالسإلا قوقحلاو هقفلا نأل ارظنو ةيمالسإلا راطقألا ىف
 رييغتلل ةلياق ريغو هيدبأ تناك ةيمالسإلا قوقحلا نإف نيدلا لوصأ نم ساسأ
 دعتيت ال ىتحو «ةيمالسإلا نيناوقلا ىف تارييغت ةيأ ثادحإ مدعل ءاهقفلا دهتجاو
 . ةينيدلا ةموكحلا ىأ بولطملا لامكو ىمسألا فدهلا نع ناكمإلا ردق نيناوقلا

 مهو



 دابصتقالا نأل ارظن نكلو
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 سداسلا لصفلا

 ةيمالسإلا ةلودلل ةماعلا نيناوقلا

 نأ ئراقلا عيطتسي ىتح «ةيمالسإلا ةماعلا نيناوقلا ضعب نع طقف انه ثدحتن

 موقي ىتلا «ةينسلا ةماعلا نيناوقلا هذه حضونسو .عوضوملا اذه ىف اماع ايأر نوكي

 بهذملاو ىفنحلا بهذملا امهو «هقفلا ىف نييساسألا نييهذملا ءارآ ىلع اهرثكأ

 اهنيب نمو «ىمالسإلا ملاعلا نم ربكألا مسقلا ىف نابهذملا ناذه رشتنا دقو :ىعفاشلا

 .(ىرجهلا نماثلا) ىداليملا رشع عبارلا نرقلا ىتح امهروهظ ةيادب ذنم ناريإ

 ىأ ؛هقفلا رظن ةهجو نف ىمسألا ىعامتجالا فدهلا ىه ةينيدلا ةموكحلا نإ

 نكلو .نيدلا ءاملع رابك دي ىف اهيف ةيسايسلاو ةينيدلا ةطلسلا زكرتت ىتلا ةموكحلا
 مهدهع ىف ةينيدلا ةموكحلا تيقب دقف «نييومألا دهع ىف كلذ فالخب ناك رمألا

 اهناكم نع تلخت دق تناك دقف ؛ىعقاو دوجو اهل نكي ملو (ةقيقحلا نم ةيلاخ) ةيمسإ

 ملعو ثيدحلا ملع تالاجر اهعضو دق ناك ىتلا ةماعلا نيناوقلا ةيرظن نأ الإ
 ةذخآ تناك - ةينيدلا ةموكحلا ةركف نع رارصإبو ًاقلطم اولختي مل نيذلاو - هقفلا

 لجأ نمو .خيراتلا ةكرح نع اهلاصفناو لب اهتبكاوم مدع مغر ومنلاو لماكتلا ىف
 وأ ملسملا صخشلا اذهب أطبترم ةيمالسإلا ةماعلا نيناوقلا نع مهثيدح نكي مل اذه

 اوناك لب :خيراتلا حرسم ىلع ىعقاو دوجو اهل ناك ىتلا ةملسملا ةلودلا كلت
 ىدان امك نوكت نأ بجي ىتلاو .ىمسألا مهبجاو ةيمالسإلا ةينيدلا ةلودلا نوربتعي

 .نيدلا نع ءادشألا نوحفانملا وأ ءاهقفلاو ثيدحلا ءاملع اهب

 ىلع ىعقاوو ىح دوجو «ىمسألا مهفده لثمت ىتلا :ةلودلا كلت لثمل نكي مل

 - مه م -



 .اقلطم خيراتلا حرسم

 ةيرظنو «ةيمالسإلا ةلودلل ىسايسلا ماظنلا ةيرظن اونود نيذلا ءاهقفلا ناكو

 لدبتت وأ ريغتت ال ةتباث ةينيد لوصأ ىلع موقت ةلود ةركف ىف كلذ نودسجي «ةفالخلا
 .اقلطم

 .عمتجملا ىف ثدحت ىتلا تارييغتلاب نوأبعي ال ءاهقفلاو ثيدحلا ءاملع ناكو

 املك اوناك اذل ىعاطقإلا عمتجملا ءانب رايت تباصأ ىتلا تالوحتلا نورياسي الو

 ةعقاو ثادحأ نم ىرجي امو هقفلا نيب اعاستا نوبلا دادزإ ءمهتاوطخ ىف نوعرسي

 .عمتجملا ىف

 دقف .(!ةيمالسإلا ةلودلا اهيلع نوكت نأ ىغبني ةروص ةيأ نآرقلا حضوي مل
 ةلودلا تالاجر رابك جايتحال ةجيتن ((ص) دمحم ىبنلا ةفيلخ) ةفيلخلا بصنم رهظ

 ودبلا ةماع ىلع هدي ىف ةطلسلا زكرمتت ىتح «ةيدايقو ةيزكرم ةرادإل ةباشلا ةيبرعلا
 ةوقلا كلت هجوت نأو اهيلع ةظفاحملاو ندملا ناكسو نيحالفلاو .برعلا نم

 .ناريإو ةيطنزيبلا ةلودلا ىضارأ ىلع ءاليتسإلل
 كلت دودح, نأ الإ «ةفيلخلا .تايلوئسمل حضاو روصت ةيادبلا ذنم كانه نكي مل

 اهب لماكتت تناك ىتلا ةجردلابو ةيجيردت ةروصب ترهظو تددح دق تايلوئسملا

 مالسإلا ىف مكحلا نإ نولوقيف ةنسلا لهأ امأ .ةمات ةضراعم ىأرلا اذه ةعيشلا ضراعي )١(

 امك ؛ميركلا نآرقلا روس نم نيتروس ىف نيترم ةملكلا هذه تدرو دقو ىروشلا ىلع مئاق

 ةلأسم مظنب ىعيرشت صن ةنسلاو نآرقلا ىف سيل هنأب نورقيو .ءاخإلاو لدعلا ىلع موقي

 ةقيرط حضوي وأ هفلخي نم ددحي نأ نود ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا لقتنا دقف .مكحلا
 ةلأسملا نأ نيركفملا ضعب ىري انه نمو .هتيالو ةدم وأ هتاصاصتخا ددحي وأ هنييعت

 لوق اهيلع قدصي ىتلا لئاسملا سنج نم نوكتلو داهتجالاو ةياردلل تكرت دق ءاهتمرب
 .('ع.م" ىبرعلا مجرتملا) ."مكايند نوؤشب ىردأ متنأ" (ص) لوسرلا
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 بولسأو بيترت كانه نكي مل امك «ةلودلل ىبرعلا ىعاطقإلا ماظنلا لماكت لحارم

 ىسايسو (ةمامإلا) ىنيد ذوفنب عتمتي ةيادبلا ذنم ةفيلخلا ناكو .ةفيلخلا باختنإل نيعم

 .(ةرامإلا)

 ةروصب ةفالخلاو ةمامإلا وأ ةينيدلا ةموكحلا ةيرظن اونودو ةنسلا ءاهقف ننق

 قباطتت نأ ىف اودهتجا دق نيروكذملا ءاهقفلا نأ ىهدبو .نورق ةدع لالخو ةيجيردت
 اونمآ نيذلا اهيأ اي' ةلتاقلا ةينآرقلا ةيآلا نم اوذختاو نآرقلا ماكحأ عم مهتيرظن

 هللا ىلإ هودرف ئش ىف متعزانت نإف ؛مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 نم اوذختا ."7ًاليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو

 .مهتيرظن هيلع اونب اساسأ ةميركلا ةيآلا هذه

 نأ الإ «ةيلك ةروصب دروو مهبم رمألا ىلوأب قلعتي اميف نآرقلا مكح نأ عمو

 (ةفيلخلا - مامإلا) (رمألا ىلوأ) ةملك نم اومهف دق ىواضيبلا ةصاخبو نيرسفملا

 .داهجلا ىأ هللا ليبس ىف ةداقلاو ةاضقلاو عرشلا ءاملع وأ ءاهقفلاو

 ةيرظن حرش «(ةيسايسلا ةيرظنلا) ةلودلل ماعلا نوناقلا ىف ىنس فلؤم مهأو
 نب ىلع نسحلا وبأ) ىعفاشلا هيقفلا ىدرواملا هفلأ ام وه ءايليصفت احرش ةفالخلا

 .ةيناطلسلا ماكحألا :ناونع تحت (ه٠45 ىتح 755 دمحم

 ةلودك تشالتو تتفت دق ةفالخلا تناك تقو ىف .دادغب ىف باتكلا اذه فلأ

 تسظفاحو «ةيعاطقإلا لودلا نم ددع اهلحم لحو ؛ىلعف دوجو اهل دعي ملو ؛ةدحاو

 اهتطلس نم مامت تمرحو «ةينيدلا اهتناكم ىلع طقف (ةينسلا) ةيسابعلا ةفالخلا

 .هيوب لآ وأ (ةملايدلا) ةيناريإ ةرسأ ءارمأ ةيسايسلا رومألا ديلاقم ىلوتو «ةيسايسلا

 .له 5 407 ىتح ”<5
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 ةلودلا نوناقل ىلثملا روصلا حرشي ىدرواملا نإ ناملكورب لراك لوقي امكو
 ىف لقألا ىلع وأ دوجولا لمتحم وأ عقاولا ىف دوجو هل نكي مل ىذلا «ةيمالسإلا

 .روكذملا فلؤملا رصع

 نمضت ىتحو نيدلا ىلع ةظفاحملل هللا هردق اساسأ ةفالخلا ىدرواملا ربتعي

 ةفيلخلا ىف ىأ دحاو صخش ىف تعمتجا دقو .ايندلا هذه ىف لدعلا رارقإ ةموكحلا

 اذه ثري هنأو .ةرامإلا وأ ةيسايسلا ةردقلاو ءىربكلا ةمامإلا وأ ةيحورلا ةردقلا

 هنأو ءدحاو رصع ىف دحاو ةفيلخ ىوس دوجو نكمي الو .(ص) ىبنلا نع بقللا

 ىمسإلا فدهلا نإف اذه ىلع ءانبو هلك ملاعلا ىلع همكحو هناطلس طسبي نأ بجي

 نأ دعب «ةيملاع ةلود ىلإ ًالجاع وأ ًالجآ لدبتت ةدحاو ةيمالسإ ةلود دوجو ىف لثمتي
 .رافكلا دالب رئاس اهيلإ تمض دق نوكت

 تافصلاب آفصتم نوكي نأ بجي ةفيلخلا نإف ىدرواملا هدروأ ام ىلع ءانبو

 نوكي نأ :ةصيقن ةيأ هيلع تذخأ دق نوكت الأ بجي ةيقالخألا ةيحانلا نم :ةيلاتلا

 ءاضعألا ميلس ؛هقفلاو (ةيعرشلا) تايهلإلا مولع نم (مزاللا) ىندألا دحلاب املاع

 ةرادإل ةمزاللا لقعلا ةحاجرب اعتمتم لوقلاو ةّيؤيرلاو عامتسالا ثيح نم ساوحلاو
 نم نكمتي ىتح ؛لجر وأ بايه ريغ اروسج ًاعاجش نوكي نأ «مكحلاو ةلودلا رومأ

 ىتلا ةليبقلا ىهو لصألا ىشرق نوكي نأو ءرافكلا براحيو مالسإلا راد نع عافدلا

 .(ص) ىبنلا اهيلإ ىمتني

 نع ةفيلخلا باختنا ىلوألا :ةفيلخلا عقوم ىف نييعتلل نيتقيرط ىدرواملا ددح
 (ديدجلا) ةفيلخلا نييعت ةيناثلاو «(ًالوبق رثكألا قيرطلا هذه دعيو) ةمألا قيرط
 كراشي نأ بجي :ىدرواملا لوقل اقبطو هتايح ءانثأ (مكاحلا) مئاقلا ةفيلخلا ةطساوب
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 صاخشألا ىلوألا ةعامجلا :نيملسملا نم ناتعامج وأ ناقيرف ةفيلخلا باختنا ىف
 نم ةفيلخلا رايتخا متي نأ نكمي نيذلا صاخشألا ةيناثلاو ءباختنالا قح مهل نينذلا
 بسنلا قح مهيف رفاوتي نيذلا صاخشألا ىأ (حيشرتلا قح مهل نم ىأ) مهنيب

 .ىشيرقلا

 نوعتمتي نيملسم اونوكي نأ .ةثالث طورش نيبخانلا ىف رفاوتت نأ بجيو

 وسه نم رايتخا نم مهنكمت ىتلا ةياردلاو ةمزاللا ةفرعملاب نومعني ؛ةبيطلا ةعمسلاب
 .لضفألا رايتخال ىلقعلا دادعتسالا مهيدلو ءاهل نيحشرملا نيب نم ةفالخلاب قحأ

 دح ىلإ رمألا ئداب ىف ةمهم نيبخانلا ىف اهرفاوت بجاولا ريياعملا هذه تناك

 نيبخانلا نإ لوقيف ءدعب اميف ةقد رثكأ ةروصب هيأر حضوأ ىدرواملا نأ الإ .ام
 وأ) ىمالسإلا عمتجملا ىف ذوفن باحصأ ةملكلا ىعومسم اونوكي نأ بجي ةفيلخلل

 رابكو نودهتجملا ىرخأ ةرابعب مهو .دقعلاو لحلا ةردق مهل «(ةيمالسإلا ةلودلا ىف

 .ةلودلا تالاجر

 اوناك تافصلا كلتب نومعني اوناك نيذلا صاخشألا عيمج نإف اذهل ًاقبطو

 ةماقإ رقم ىف تناكأ «مهتماقإ لحم نع رظنلا فرصب «ةفيلخلا باختنا ىف نوكراشي
 ىدرواملا زيجي اذه عمو .ةفلتخملا ميلاقألا وأ ندملا ىف نوميقي اوناك وأ «ةفيلخلا

 نيذلاو مهدحو (ةمصاعلا) ةفيلخلا ةماقإ رقم ىف نوميقي نمل ةفيلخلا باختنا قح
 كلت لشم نأ ىلإ ريشي ىدرواملا نكلو .اهركذ قباسلا تافصلا كلتب نوعتمتي
 قوبسمو ءاهنسحتساو فرعلا اهرقأ لب «(عرشلا) نوناقلا عم قباطتت ال تاباختنالا

 عماجلا دجسملا ىف اوعمتجي نأ نيبخانلا ىلع نإف .ىدرواملا لوقل اقبطو
 اوددحي نأو ؛نيحشرملا نم ةفالخلا ىلوتي نم ةيقحأ ىف اوثحبي نأو «ةفالخلا رقمب

 رصعلا فورظ ةاعارم كلذ عم مهيلع بجيو .هنوبختنيف مهردجأو مهأفكأ وه نم
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 نم دحاو رايتخا بجيف «ةنتف وأ برح تقو ىف باختنالا ىرج اذإف «هنوشيعي ىذلا

 اذإف .اهنوئشبو اهب اريبخو اروهشم نوكيو شيجلا ةدايق ةيصاخب زيمتي نييشرقلا

 ةياردلا ىذ برجملاو ريبخلا صخشلا رايتخا مهيلعف .ءودهو ملس تقو تقولا ناك
 .ةيرادإلا نوئشلاب

 ربتعي نيبخانلا ددعل ىنوناقلا ىندألا دحلا لوح نيملسملا ءاهقف ءارآ تفلتخا

 «نيبخانلا نم ةسمخ لبق نم مت اذإ اينوناق نوكي باختنالا نإ .ءاهقفلا ضعب
 «؛توملا ىلع كشوأ نيح باطخلا نب رمع هلعف امب مهيأر باوص ىلع نولدتسيو

 اوناكو هدعب نم ةفيلخ رايتخال ةباحصلا نم دارفأ ةسمخ نم نوكم ةئيه راتخاو

 دعس «(ريبزلا نب هللا دبع) ريبزلا ءنافع نب نامثع «بلاط ىبأ نب ىلع :نع ةرابع

 نافع نب نامثع ةعامجلا هذه تراتخا .()فوع نب نمحرلا دبعو ءصاقو ىبأ نب

 نوكي ةفيلخلا باختنا نأ (ىرعشألا بهذملا) ءاهقفلا نم رخآ عمج ىأرو

 .هرابتعاو هتلزنم هل دحاو درف ةطساوب مت اذإ (ايعرش) اينوناقو احيحص

 نأ نع ةرابع ىهو (مامإلا - ةفيلخلا) ةفيلخلا رايتخال ىرخأ ةقيرط كانهو
 نودهتجملا ربتعا دقو «(مئاقلا) مكاحلا ةفيلخلا ةطساوب (مداقلا) ةفيلخلا نييعت متي

 مهيأر باوص ىلع نولدتسيو ؛(عامجإلاب تناك اذإ) اباوص ةقيرطلا هذه ةنسلا
 .ركب ىبأ لبق نم (ةفيلخ) رمع نييعتب

 نيمألا مهو هئانبأ نم ةثالث ديشرلا نوراه نيع نيح رمألا اذه ةقباس دقتعيو
 .هدعب نم هتفالخل مصتعملاو نومأملاو

 هدعب نم هل ةفيلخ نيعي نيح «مئاقلا ةفيلخلا نأ ءاهقفلا دقتعا دقف اذه عمو

 .ةحلط مهنيب نم ناك ثيح ءصاخشأ ةتس نم ةنوكم ةعامجلا هذه تناك )١(
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 اذهب رقتو عماجلا دجسملا ىف عمتجت نأ نيملسملا ةعامجو رصعلا ءاهقف ىلع بجي

 .نينمؤملا ةعامج هعيابت نأو ايمسر رايتخالا

 ةيرثكأ اهب لبقو .ىدرواملا اهحرش ىتلا ةفيلخلا باختنا تاءارجإ نكلو
 .قالطإلا ىلع ايلمع ًاقيبطت قبطت مل «ءاهقفلا

 دهع ىف كلذ لثم تناكو .ًالعف ةيثارو ةفالخلا تناك نييومألا دهع ىف

 نم اونوكي مل ةفالخلا ماقم اولوت نم نأ ىنعمب «نيعم بيترت اهل نكي ملو «نييسابعلا

 ةيادب ذنم نييسابعلا ءافلخلا نأ اذه ىلإ فيضأ اذإف ءايمتح ىلوألا ةجردلا ةثرو

 ةطلسلا ماقم ؤوبت ىلع نيرداق اونوكي مل (ىرجهلا ثلاثلا) ىداليملا عساتلا نرقلا

 ةصاخ مهسرح نم ةلايخلاو ةماع ةيركسعلا تاوقلا ةنواعم نود اهمانس منستو
 ثلاثلا - ىداليملا عساتلا نرقلا طساوأ ذنم) كرتلا ناملغلا نم ةنوكم تناك ىتلاو

 .ةروكذملا ةسارحلا تاوق ةداق دي ىف ةيلعفلا ةطلسلا تناك ثيح .(ىرجهلا

 تاوق ةنواعمو ةطساوب متت ىتلاو طالبلا ىف ثدحت ىتلا تابالقنإلا تناكو

 ءالؤه نكلو - ديدج ةفيلخ ةيلوتو مئاق ةفيلخ لزعل ةيداعلا لئاسولا نم ةسارحلا
 .ًامئاد ةيسابعلا ةرسألا نم اوناك ءافلخلا

 ناك دقف ءافلخلا ءالؤه نم ًادحاو زتعملا ةفيلخلا نبا زتعملا نبا ةفيلخلا ناك

 ارعاش ناكو ءىراوجلا ىدحإل انبإ ناكو :كرتلا ناملغلا دي ىف (ةيمد) ةبوعلأ

 نم )١7 595 ماع لوألا عيبر رهش نم نيرشع ٠١ ىف شرعلا ىلوت .(”اديجم

 مالعأ نسم ملع ديشرلا نب مصتعملا نب لكوتملا نب زتعملا نب هللا دبع سابعلا وبأ وه )١(

 نايبلا ىف فيلأتلا ىلإ نيقباسلا نم فلؤمو «ةذفانلا حئارقلا ىلوأ نم بيدأو «ىبرعلا بدألا
 ىفوت هنأ مازع باهولا نع ركذيو ه"145 ةنس دلو «ءانغلاو ءارعشلا رابخأو رعشلاو

 نباو زتعملا نبا نيب ١154١ سطسغأ ١5 ىف ١7٠١/ ددع ةفاقثلا .ًالوتقم ه 7944 ةنس

 .زعملا
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 سفن ىف شرعلا دقفو «طالبلا لخاد بالقناب شرغلا ىلوت ثيح (م48١1 ربمسيد

 .دحاولا مويلا ةفيلخب روهشمو فورعم وهو «كلذ دعب ٍلتق مث ءرخآ بللقناب مويلا

 نييومألا ءافلخلا نيب نم طقف دودعم ددع كانه ناك هنأب ةركذتلا مزلي الو

 عمو .ىدرواملا ىأرل أقبط ةفالخلل ةمزاللا تافصلا مهيف ترفاوت نيذلا نييسابعلاو
 نولذبي اوناك نييسابعلا ءافلخلا نأ الإ «ةبجاولا ةروصلاب ًاقلطم متت مل تاباختنالا نأ

 ةداعلا ترج دقف .ةعونتم تالاجم ىف ءاهقفلا ةقبطب ةناعتسالل مهدهج ىراصق

 رابكو ءاهقفلاو نيدهتجملا سلجم رارقإب ديدجلا ةفيلخلا رايتخا متي نأ ايرهاظ

 .عماجلا دجسملا ىف نوعمتجي اوناك نيذلا ةلودلا تالاجر

 ءارآ عم ةفيلخلا ةفالخ نيناوق لوح ةعيشلاو جراوخلا ءارآ نيب فالتخا كانه

 .ةنسلا ءاهقفلا

 نيفرط نيب دقع ةباثمب ةيمالسإلا ةمألاو ةفيلخلا نيب ةقالعلا ىدروامل اربتعي

 .رخآلا فرطلا لبق تادهعت امهنم لك لبق

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةفيلخلا تابجاو نإف ىدرواملا ةيرظنل اقبطو

 ةيئاضقلا ىواعدلا ىف ماكحألا رادصإ «هناكرأو هلوصأو ىمالسإلا نيدلا ظفح

 ةالصلا ةماقإ نيمأت ؛ىمالسإلا عمتجملا لخاد ثدحت ىتلا تاشقانملا مسحو

 ليصحت «هترضاحب عماجلا دجسملا ىف مامإلا تابجاو ءادأو ةيمالسإلا ضئارفلاو

 «ةلودلا ةنازخ نم نيفظوملاو دونجلا تابترم ىدؤي نأ «نوناقلا بسح بئارضلا

 :ةيلاملا رومألا ةرادإل نيلهؤملا نيلوئسملا راتخي امك نيلوئسملا رابك راتخي نأو

 عاضوأ صحميو سردي نأو ؛:ةلودلا رومأ ىلع فارشإلا هسفنب ىلوتي نأو

 عبرأ ىف ةفيلخلا تابجاو نورخآلا نوملسملا ءاهقفلا ددح دقو ةيموكحلا تارادإلا

 ةفالخلا رقم ىف ةعامجلا مامإ رود ءادأ :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيساسأ تامهم
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 داهجلا ء(اهريغو بئارضلا) لاومألا ليصحت ىلع فارشإلا ءءاضقلا ؛(ةمصاعلا)

 ةكسلاو ةبطخلا :نع ةرابع ةلودلا فارطأ ىف هترطيسو ةفيلخلا ةردق ةمالع تناكو

 رئاس ىف ةعماجلا دجاسملا عيمج ىف ةعمجلا ةبطخ ءانثأ ةفيلخلا مسا ركذي نأ ىنعمب

 عسمج ىف دوقنلا كس رود عيمج ىف همساب ةكسلا برضت نأو .ةفالخلا ةلود راطقأ

 .ةفالخلا راطقأ

 ىرخأ ةرابعب وأ ةيمالسإلا ريغ لودلا ىأ رافكلا ىلع برحلا نالعإ دعي امك

 ةفيلخلا تابجاو نم ادحاو اذه دعب ءهللا ليبس ىف داهجلا وأ (داهجلاب) ىمسي ام وه
 .ةيساسألا

 - ىداليملا نماثلا نرقلا طساوأ ىف) ىربكلا تاحوتفلا ةلحرم تفقوت نأ دعب

 نييطنزيبلا) نيملسملا ريغ عم ىرجت تناك ىتلا كراعملا نإف ؛.(ىرجهلا ىناثلا

 ؛ةيوارحصلا ةيكرتلا لئابقلاو رزخلاو اينابسإ لامش ىف ةيحيسملا لودلاو ةجنرفلاو

 ىلع لوصحلا اهنم فدهلا «ةيليل تاراغو ناودع ىلإ تلوحتو حتفلا تمس تدقف دق

 .(مئانغلا

 يىسابعلا رصعلا ذنم تايرظنلا ىدحإ ترهظ دق هنأ دلانودكام بحد ركذي

 ىلع ماع لك ةرم (برحلا راد) رافكلا راد ىلع ريغي نأ ةفيلخلا ىلع نأ لوقت

 ؛(ىربكلا ةمامإلا) ةدايقلا هسفنب ىلوتي نأ برحلا هذه ىف ةفيلخلا ىلع بجيو «لقألا

 نسم .اصصنختم ادئاق نوكي نأ وأ دحلا وأ رغثلا اذه ىلاو وأ ريمأ نيعي نأ وأ

 ريغ وأ ةددحم ةفيلخلا نم تاطلس ىلع شيجلا دئاق وأ ريمألا لصحي نأ نكمملا

 ةدايقب اددحم نوكي هبجاو نإف (ةددحملا ةطلسلا ىأ) لوألا دنبلاب قلعتي اميف .ةددحم

 نأو مئانغلا ميسقت ةمهمب ىناثلا دنبلا ىف هيلإ دهعي نأو .ةيركسعلا تايلمعلا ةرادإو

 ررقي نأ ىأ) ثانإلاو روكذلا نم ىرسألا ريصم ديدحت هتعاطتسإ ىف نوكي
 نيعقاولا نيملسملا ىرسأب مهتلدابم متي نأ وأ «مئانغلا رئاس لثم دونجلا نيب مهميسقت

 - ١ه؟؟ -



 ةنده دقعي نأ هقح نم نأ امك (ىرسألا لباقم ىف ةيدفلا ذخأي نأ وأ ءرافكلا ىديأ ىف
 .هموصخ عم

 هقفلا ىف دجن ؛هدعاوقو هلوصأ نع ًاريثك انثدحت ىذلا داهجلا نع ًالضفو

 اذه ناك ةيلخادلا بورحلا وأ 27 (حلاسملا بورح) حلطصم اريثك ىمالسإلا
 نع ثدحتنسو نيدرمتملاو ةاصعلا دض نشت ىتلا بورحلا ىلع قلطي حلطصملا

 .دعب اميف ةيلخادلا بورحلا دعاوق

 لثم نع ثدحتي مل ىمالسإلا هقفلا نإف «نيملسملا نيب برحلاب قلعتي اميف امأ

 :ةدحاو ةيمالسإ ةلود دوجو طقف زيجت ةيمالسإلا ةموكحلا ةيرظن نأل .عضولا اذه
 عبارلا) ىداليملا رشاعلا نرقلا ىف ايلعف ةيسابعلا ةفالخلا روهدت دعب ىتحو

 نيطالسلا ىمسو) ةديدم ةدمل ايروصو ايرهاظ اهدوجو رمتسا دقف ؛(ىرجهلا

 .(هولثممو ةفيلخلا باون وأ ةالولاو ءارمألا مساب ًالعف نيلقتسم اوناك نيذلا نوملسملا

 نييداليملا رشاعلاو عساتلا نينرقلا ذنم ةيمالسإلا لودلا نيب برحلا ىحضأو
 ةنودمو ةتباث ةينوناق دعاوق دجوت مل هنأ عمو .ايداع أرمأ .نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا
 نيتدعاق ةاعارم ىف نادهتجي اناك نيفرطلا نأ الإ ءبورحلا نم عونلا اذه لثمل

 ىسضارثلل ماتلا ريمدتلاو ةلماكلا ةراغإلا نع نامجحي اناك امهنأ ىلوألا :(نيتمهم)

 ًاقيقر برحلا ىرسأ اربتعي مل امهنأ .امهيناثو .ةيبرحلا تايلمعلا اهيف ىرجت ىتلا
 نسمم ةكرعملا ةحاس ىف (نيملسم اوناك نإ) نييركسعلا ريغ ناكسلا ناربتعي الو

 نأو بختنملا ةفيلخلا عيطت نأ ةمألا بجاو نإف ىدرواملا ةيرظنل اقبطو

 .رمأ لك ىف ةدعاسمو نوع لك هيلإ اومدقي

 .ةدرلا بورح هب دوصقملا نوكي نأ زئاجلا نم )١(
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 قبس تابجاو نم هب مازتلالا قبس ام دؤي ملو ملظلا ةفيلخلا بكترا اذإف

 .هيلع بلقنتو هعلخت نأ ةيمالسإلا ةعامجلل نكمي ءىدرواملا ةيرظنل ًاقبطف ءاهركذ

 هدقف ىف لثمتيو ةفيلخلا علخ ىلإ ىدؤي نأ نكمي رخآ عورشم ببس كانهو

 وأ هندب ءاضعأ نم رخآ اوضع دقف اذإ ةفيلخلا نأ نيح ىف هعمس وأ هرصب وأ هلقعل

 .هلزعل ًاغوسم كلذ نكي مل ةينامسج لامعأ وأ تافص

 نأ بجي امنإ لهؤملا ريغ وأ ملاظلا ةفيلخلا علخ نإف ىدرواملا لوقل ًاقبطو

 تالاجر رابك دحأ وأ نيدهتجملا نم نيدلا ءاملع دحأ موقي نأو ؛عماجلا دجسملا

 هعلخب بلاطي نأو «ةفيلخلا دض ماهتالا ىوعد باتك ةءارقو ءاعدإلا ليثمتب «ةلودلا

 نم متاخلا عزني نأ ىنعمب «ىزمر لمعب هءاعدأ نرقي نأ ءاعدإلا ىلع بجيو

 اذه تيقلأ امك :لوقيو ًاضرأ هيقليو هلجر نم لعنلا وأ فخلا علخي نأ وأ ءهعبصا

 ىلع بجيو ةفالخلا ةدس نم ًانالف درطأ ىنإف ءاديعب وأ ًاضرأ لعنلا وأ متاخلا

 ةيطغأ ىأ) مهترامع عزن وأ مهلجرأ نم مهلاعن علخب مهتقفاوم نالعإ نيرضاحلا

 ."اهعفرو بايثلا نم ةعطق وأ مهسوؤر نم (سأرلا

 مل «ةطقنلا كلت ىف ىدرواملا ةيرظن نأ ىلإ ةراشإلا ىرورضلا نم سيلو
 سماخلا «ءىداليملا رشع ىداحلا نرقلا ىف) بسحف ىخيراتلا عقاولا نع ةديعب نكت

 .ةمتقتملا روصعلا ئف العف ىرجي ناك امل كلذك ةقباطم نكت مل لب ؛.(ىرجهلا

 ىرجت ثادحأ ةجيتن ثدحي ناك امنإ هلزع وأ شرعلا ةفيلخلا ةيلوت ناك دقف
 ماع نامثع لتقم لثم) ةمألا نايصع ةكرح ةجيتن رومألا ردان ىف وأ ءطالبلا لخاد

 .(ه1757/ما/6-٠45 ماع ةيومألا ةفالخلا طاقسإو ه5

 ةطلس هل نكت ملو ءطقف ةيذيفنتلا ةطلسلل أكلام ةيرظنلا ةيحانلا نم ةفيلخلا ناك
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 ةيتئازج وأ ةيئانج تناك ءاوس ةمئاقلا نيناوقلا رييغت هرودقم ىف نكي ملو «ةيعيرشت

 ساسأ ىلع ةروكذملا نيناوقلا موقت نأ ةينيدلا ةموكحلل ىمسألا فدهلا نأل «ةيندم وأ

 .لالخإ وأ رييغت اهيرتعي ال نأ بجيو .ةعبرألا بهاذملا ىلع مئاقلا هقفلاو نيدلا

 ةيلام دعاوق عضي نأ وأ «ماكحأ وأ مكح رادصإ دارأ اذإ ةفيلخلا ىلع بجيو

 وأ نيدهتجملا نم ةرداص ىوتفب طقف لمعي نأ هيلع بجي ءايئاضق امكح ردصي وأ
 دق ىئاضقلا مكحلا اذهو ىموكحلا لمعلا اذهب اذه ًانالف نأ ءالؤه نلعي نأو مهتقفاومب

 .ةيهقفلا ةيحانلا نم مارح وأ الالح بكترا

 كلت ىف ةلودلا ةطلس تناك دقف ؛ءىومألا رصعلا ىف ءارجإلا اذه لثم عاري مل

 نأ الإ ءنييسابعلا دهع ىف كلذك رمألا ناكو ءاهرهوج ىف ةينيد ريغ ةلحرملا
 اذكهو ءايرهاظ مهعم م اوفطاعتو :مهتدعاسم ىف ًاعمط ءاهقفلا ةقبط اوردق نييسابعلا

 ةينيدلا ةموكحلا ىأ «ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ مهتاياغ ىمسأو مهفده نأ نونلعي اوناك
 .اهذيفتتو اهتاعارمو

 .لوألا ماقملا ىف نيدهتجملا سيئر دعي مهدهع ىف ةفيلخلا ناك

 نيدهتجملا نوعمجي ءمكح ىأ رادصإ لبق نييسابعلا ءافلخلا نم ددع ناك

 .مكحلا اذه نأشب مهئارآ ىلإ نوعمتسي ءاهقفلاو

 ناكو هركفو هيأرل ةلوهسو رسيب ءاهقفلا عضخي نأ عيطتسي ناك ةفيلخلا نكلو

 طالب ىف ةيعاطقإلا وأ ةيركسعلا ةعامجلل ميعزلاو دشرملا رودب ًالعف موقي ةفيلخلا

 .ةفالخلا

 حئاصن نع نوضرعي اوناك نييسابعلا ءافلخلا نم اددع نأ اذه ىلإ فاضي

 .مهيواتفو ءاهقفلا

 ةموكح تناك ىرظنلا ىنسلا هقفلا رظن ةهجو نم ةفالخلا نإف ةماع ةفصبو
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 ةطلس دعت ؛ةفيلخلا ةطلس تناكو «ةيدادبتسا تسيلو (ةيروتسد) ةينوناقو ةينيد

 .(ةيمالسإلا ةلودلا) ةيمالسإلا ةمألل ةيرورض تناكو .هيلإ هللا اهضوف

 هنأو «ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيمالسإلا ةلودلل اقح هلزعو ةفيلخلا باختنا ناكو

 ىتلا ةينيدلاو ةتباثلا نيناوقلا دودح ىف ةيلضفألاو نيناوقلا نسي نأ ءطقف هناكمإب ناك

 مهب طانملا ءاهقفلاو نيدهتجملا ةقفاومب ةطلسلا هذه مدختسي نأ هرودقمبو هقفلا اهرقأ

 .نوناقلا ىلع ةظفاحملا

 ىمالسإلا عمتجملا لثمت ةسسؤم ةيأ لكشت وأ دجوت مل هنأب لوقلا بجيو

 .ةفيلخلا ةطلس ةباقر ىف رثؤم رود اهل نوكيو

 نم ابكرم اعمتجم ةيرظنلا ةهجولا نم ىمالسإلا عمتجملا نوربتعي اوناك

 نم تاقبط ىلإ مسق دق ناك ةفالخلا روصع ىف عمتجملا نكلو «نيواستم دارفأ

 .ةيلعفلا ةيحانلا

 ةموكحلل ىمسألا فدهلا نع عافدلل !زاهج عقاولا ىف لكشت ةفالخلا نكت ملو

 .نييعاطقإلا نم نيعفتنملا عفانم نع ةعفادم دعت تناك لب «ةمألاو ةينيدلا

 ام عم ادج ًاليلق اهباشت هباشتت خيراتلا ىف تدجو امك ةفالخلا (ةسسؤم) زاهج

 .ىمسألا فدهلا هربتعاو ىدرواملا هدروأ

 عباسلا نرقلا نم ةدتمملا ةمدقتملا ةفالخلا ةرتف لالخ ةيعاطقإلا ةلودلا تمستا

 عبارلا) ىداليملا رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىتح ءىرجهلا لوألا ؛ىداليملا

 ىف عسوتلاو ءىضارثلل ةلودلا ةيكلم ةدايز تناكو .ةيزكرملاب تمستا (ىرجهلا

 ةرورض ديؤي ناك امم ءاهترادإل ةيوق ةلود مزلتست ىضارألل ىرلا تاونق ءاشنإ

 .اهلوبق رسييو ةيزكرملا دوجو

 نم ةفالخلا ةلود تالاجر رابكو ةيبرعلا تاحوتفلا ةلحرم نأ اذه ىلإ فاضي
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 تايلمعلا ريدي ةفيلخو ؛ةرداق ةيزكرم ةموكح دوجو ىلإ ةجاحب تناك ةفالخلا زاهج
 .شيجلا ةدايق ىلوتيو ةحوتفملا راطقألا ىف ةيركسعلا

 ىف اهزمرو اهرهظم ةفيلخلا ناك ىتلا ةيزكرملا ةموكحلا تناك ببسلا اذهلو
 (؟ 417 ىتح 7” لكوتملا رصع ىتح) ىلوألا ةيسابعلا لحارملاو ةيومألا ةلحرملا

 نيسيميداكأ نأ ةجردل .ًالعف ةطلسلا ةدودحم ريغ تناك امك ةريبك ةجردب ةيوق تناك

 اقوفت قوفتت تناك ةفالخلا ةموكح ىف ةينيدلا ريغ رصانعلا نأ ىلإ ناريشي دلوترابو
 دوجو زيجي ال ىمسألا ىنيدلا فدهلا ناك اذإو اهيف ةينيدلا رصانعلا ىلع ازراب

 ماكحأ ةروص ىف نيناوق ًالعف ترهظ دقف ؛ةعيرشلا هب ترمأ ام ريغ نوناق

 نوناقلا وأ ةيهقفلا دعاوقلل ًاحالصإو ةلمكت تناك «ةداعو فرعو (نوناق) تاررقمو

 .ىنيدلا

 :ةعطاق ةروصب اهماظن اهل ةطرشلا ةمكحمو ةئيه ىسابعلا رصعلا ىف تنوكت
 .نييعرشلا ةاضقلا مكحل امعدو أحالصإو ةلمكت تناكف

 - ةمامإلا - صخأ ىنعمب «ةفيلخلل (ةيحورلا) ةينيدلا ةطلسلاب قلعتي اميف امأ
 ىلع ةظفاحملا تمت دقف (شاعملا عقاولا نع رظنلا فرصب) ةنسلا لهأ ةيرظنل ًاقبط

 نيدلا قوفت ىلع ظفاحي نأ ةفيلخلا ىلع بجي ناك هنأ ىنعمب ءاهنم دودحم بناج
 بقاعي نأو «هيلع ناودع ىأب حمسي ال نأو «ةيمالسإلا ةلودلا راكفأ ىف ىمالسإلا
 .رافكلا دهاجي نأو نيدلا ءادعأ

 - لوألا نيدلا ملاع لثم هتلزنم انربتعاو ءامور اباب لثم ةفيلخلا انروصت اذإو

 انتلود ىف عئاش ئطاخلا ىأرلا اذه نأ لوقلا بجيو .ضحم أطخ ىف انعقو دق نوكن

 دهاشيو () (ايلاح قباسلا داحتالا لود نم اهريغو ايسور (اقباس ىتيفوسلا داحتالا)

 .مجرتملا .زاقوقلاو ىطسولا ايسآ ىف ةيمالسإلا لودلا مساب فرعي ام ىلع اذه قبطني ال )١(
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 .ةيساردلا بتكلا ىف ًاضيأ

 (سدقملا ماقملا) ةسادقلاب معني ال وهف (ناكيتافلا) امور اباب نع فلتخي ةفيلخلا

 عيطتسي الو ,مسارم وأ ةديدج تاعيرشت ةيأ نسي نأ عيطتسي الو «تاكربلا حنمي الو
 وأ لوألا ماقملا ةينيدلا لتاسملا ىف كلتمي نكي ملف (')ةعدب ةيأ دجوي نأ ةماعب

 ريشتسي نأو ءكلذ سكع ماقملا اذه ىف هيلع بجي لب «ةملكلا ذفانلا صخشلا

 .طقف مهتسائرب معني ناك ىذلا نيلوئسملا نيدلا ءاملع ىأ نيدهتجملا

 نولوقي امك) بونذلا نارفغ ىلع رداق ةفيلخلا نأ دقتعي صخش ىأ نكي مل

 ران ىف مهئاقلاو مهتناداو ىتوملا ىحاورا ةبساحم ةفيلخلا ناكمأب وأ (كلذب ابابلل

 .ةينيدلا ةعامجلا ةرمز نم صخش ىأ درطي نأ وأ منهج

 عنم ىأ (تكيدرتنا) ميرحتلاف ميرحتلا أدبم كالتما ءافلخلا ةطلس ىف نكي مل

 .تاوابابلا اهيدؤي ىتلا ةينيدلا مهتابجاو ءادأ نم نيدلا ءاملع

 ءادا نأل ءمالسالا ىف لاحم ةدابعلا ىف نينمؤملا ةكراشم نم ميرحتلاف

 .نيصصختملا نيدلا ءاملع دوجو مزلتسي ال دجاسملا ىف ةالصلل نيملسملا

 روصعلا ذنم هنأ نيح ىف .اموصعم ةفيلخلا ةنسلا لهأ نم دحاو ىأ ربتعي مل

 زيم دقف ظفلل قالطإب ةمرحم الو امئاد ةمومذم تسيل ىمالسإلا حلطصملا ىف ةعدبلا )١(

 امل مومذم وه ام نيبو سانلل ةدئاف هيف نسح وه ام نيب ءتادجتسملا ىأ ءعدبلا ىف ءامدقلا

 دومجلا رصع اوشاع نيذلا ءاهقفلا نم ًاريثك نأ ريغ سانلاب قحلي ررض نم هيف
 مامإلا اعد دقو .مذلا ديفي ىذلا اهانعمب ةعدبلا موهفم قيبطت ىف اريثك اوناع دق طاطحنالاو

 ىف نكي مل هنأ ةيواز نم ال ديدجلا ىف رظنلا ىلإ ه٠ ت ىسلدنألا هيقفلا ىبطاشلا

 .ةحلصملا نم هيف نوكي ام ةيواز نم لب «هنوتأي اونوكي مل مهنأو ةباحصلا رصع
 .(يبرعلا مجرتملا)
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 ةينيدلا رومألاب قلعتي اميف ئطخي ال موصعم امور اباب نأب داقتعإ رهظ.(7ىطسولا
 الصا ةديقعلا كلت تحبصاو ايرابجإ م١٠8١ ماع ذنم ىأرلا اذهب داقتعالا ىحضأو)

 قرشتسملا سنمال نأ ةجردل ءريغتت ال ةتباث ةديقع ىأ ةمكود (رييغتلا لبقي ال اينيد

 اسيئر ةفيلخلا نكي مل' :لوقي ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاساردلا ىف صصختملا ىسنرفلا

 "ةفيلخلا اهيلع ظفاحيو ةعيرشلا نع عفادي ىنيد ريغ اصخش ناك لب «نيدلا ءاملعل

 امك '"ةذفانلا ةملكلا تسيل .ةينيدلا ميلاعتلا ةيحان نم ئش ىأ لبق ةنسلا لهأ ةفيلخو

 .رهيستدلوج لوقي

 .")مهترطيسل دادغب اوعضخاو «ةيسابعلا ةفالخلا ىلع لوغملا ىضق نأ دعب
 دارفا عيمج اودابأو ىسابعلا ىنب ءافلخ رخأ ءمصعتسملا ىسابعا ةفيلخلا اومدعأو

 لوبق عبضوم نوكي نأ نكمي ةفيلخ ىمالسإلا لاعلا ىف قبي مل «روكذلا نم هتلئاع
 مهسفنأ اوبسن صاخشا وأ ةيسابعلا ةرسألا ءاضعأ نم اددع نكلو «ةنسلا لهأ ةفاك

 .ةرهاقلا ىف اورهظو اوبره «ةرسألا كلت ىلإ ابذك

 ىتح م(" ماع ذنم مكح) رصم ىف كيلامملا نيطالس دحأ سربيب ماق

 ةرهاقلا ىف ايسابع ةفيلخ دمحأ ىعديو نييسابعلا ءالؤه دحأ جيوتتب ماق ( ه5

 .ضشاكك»و ماع

 ءافلخلاب احالطصا اومس نيذلا صاخشألا ءالؤه شيعي ناك خيراتلا كلذ ذنمو

 نيب الصاف ادح ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا طوقس ماع ىأ ه5415 ماع ربتعي )١(

 نيب لصفلل ددحم خيرات ىأ داجيا ةبوعص مغر ىطسولا روصعلا ةيادبو ةميدقلا روصعلا

 .'ىبرعلا مجرتملا" هيلع حالطصالا مت ام اذه نكلو .ةيخيراتلا روصعلا

 ةفيلخلا سابعلا ىنب ءافلخ رخآ لتقو وكالوه دي ىلع م780١ /ه755 ماع دادغب طاقسا مت )١(

 "ىبرعلا مجرتملا" .سابعلا ىنب ءافلخ نم نوثالثلاو عباسلا وهو مصعتسملا
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 دودح جراخ قالطالا ىلع ىنيد ذوفن ىأ مهل نكي ملو بسحف نييسابعلل تناك ىتلا

 ةينسلا راطقألا ةيبلاغ ةفالخلاب مهل رقت ملو (زاجحلاو ايروسو رصم) كيلامملا ةلود

 لامتحا ءاهقفلا زاجأو «ةفالخلل ةينسلا ةيرظنلا ىف ةيخيراتلا ثادحألا هذه ترثأ دقو

 (مكاحلا ةفيلخلا لبق نم نييعتلاو باختنالل ةفاضإ) ةثلاث ةقيرط دوجو ةيناكماو
 ىسف اولاقو 'ةيرهقلا ةعيبلا" مسأب تفرع ام ىه ةقيرطلا كلت تناكو ةفيلخلا رايتخإل
 نسم سانلا هماع هلبقتو ىعرش ةفيلخ دجوي ال ثيح "نتفلاب ةءولمملا روصعلا" كلت

 حالصا لجأ نم ةوقلاب ةطلسلا ىلوت اناطلس ةيمالسإلا ةمألا لبقت نأ نكمملا

 ةيلهألا برحلاو جرملاو جرهلاو نتفلا نم نيملسملا ذقني ىتح ؛ىمالسإلا عمتجملا

 ةعامجل ايعرش اسيئر دعي نأ نكمي ؛«ةعيرشلا بجومب ناطلسلا اذه لثم مكح اذإف

 مكح اذإ هنكلو رخآ ريبعت وأ ىأر بسح ةفيلخ دعي وأ (ةيمالسإلا ةلودلل) نيملسملا
 .املاظ دعُي ةعيرشلا فالخب

 ىذلا فه ا/”5 ىتح "؟9 دمحم نيدلا ردب روهشملا هيقفلا ةعامج نبا ناك

 ىسف ةاضقلا ىضاق بصنم كلذ دعب ىلو مث سدقملا تيب ىضاق بصنم ىلوت
 نيديؤملا نم ناك 'مالسإلا لهأ ريبدت ىف ماكحألا ريرحت' مساب ًاباتك فلأو «ةرهاقلا
 .هنع نيحفانملا ريخألا ىأرلل

 ءةعيرشلا نيناوق ملعي الو ءةوقلاب ةطلسلا ناطلس لان اذإ ةعامج نبا لوقي
 بصتغم ةطلسلا هنم بصتغا اذإو اذه عم هتعاط بجت ءاقسافو ًارجافو املاظ ناكو

 هتعاط بجت ؛هتضبق نم مكحلا مامز ذخأو هيلع راثو ءتافصلا هذه سفن هلو رخآ

 .ًاضيأ

 ملسملا خرؤملاو ىبرع خرؤم ربكأ وهو ( ه1:5-808) نودلخ نبا حرط
 لماوعلا ريثأت ةفرعم ىلع ةمئاقلا ةيخيراتلا ةريسملا ةيرظن دجوأ ىذلا ديحولا
 .ةفالخلا ىف ةيرظن حرطب ًاضيأ ماق ةراضحلا ءانبو عمتجملا لماكت ىف ةيعيبطلا
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 ةطلس ةحارص ةفالخلا ربتعيو ةينيدلا ةموكحلا لصأ ةيهام هتيرظن ضفرت

 امأ ؛"ملقلاو فيسلا' ىلع موقت نأ بجي «ةفالخلا ةطلس ساسأ نأ ىريو «ةينيد ريغ
 ىرادإلا زاهجلا ىأ ءاهناويد وهف ملقلا امأو ؛ةفالخلل ةيبرحلا ةوقلا ىنعمب وهف فيسلا
 نبا ضفر .مهريغو ةلودلا وئوعبمو ىموكحلا ديربلاو بئارضلاو ةيلاملا رئاودلاو

 شيرق نم ةفيلخلا نوكي نأ بوجوب اولاق نيذلا ءاهقفلا ةيقبو ىدرواملا لوق نودلخ

 (ةيوبنلا) ةيدمحملا ثيداحألا اورسف دق نيقباسلا ءاهقفلا نإ لوقيو (ىبنلا ةليبق ىأ)
 .اتطاخ اريسفت عوضوملا اذه ىف

 نم ةلادعلاو هقفلاو «تايهلإلاب ملعل" تافص ربتعي ال نودلخ نبا نأ لب

 اهثحب متي نأ نكمي اهميوقتو تافصلا هذه ىف رظنلا نأل ةفيلخلل ةمزاللا طورشلا

 طرشلا نأ نودلخ نبا ىأر ىفو نيصصختملا صاخشألا لبق نم ةرمتسم ةروصب

 .ةيحورلاو ةينامسجلا هتحص ةسالس ةرورض ىف نمكي ةفيلخلا - مامإلل ىساسألا
 حمسي ىذلا صخشلا امأ هعقومب ًاريدجو ايوق ًاريمأو ()اريدم ةفيلخلا نوكي نأ بجي
 ءىهنلاو رمألا ىف.هماقم موقيل نيلوؤسملا ربكأ وأ ةداقلا نم هينواعم نم دحاول

 «لمعلا ةيرح نم مورحملا ريسألاك ريمألا اذه لثم .ةفيلخ نوكي الف «هيأرل عضخيو

 .ةفيلخلاو مامإلا تابجاوب مايقلا ىلع ًارداق نوكي الو

 لآل ةيلعفلا مهتطلس ةمزأ نويشيرقلا نويسابعلا ءافلخلا عدوأ نيح ببسلا اذهل

 .ةفالخلا تابجاوب مايقلل نيريدج ريغ مهنأ لمعلا كلذب اوتبثأ دق .هيوي

 نودلخ نباو ةعامج نبا ءارآ لثم ةفالخلا ةيرظنب ةقلعتملا ةديدجلا تايرظنلا

 ماحتقاو دودحلا ةماقإ ىف ائيرج نوكي نأ ىأ ؛ةءافكلا حاطصمب نودلخ نبا هنع ربع اموه )1١(
 ىلع ايوق .ءاهدلا لاوحأو ةيبصعلاب ًافراع .اهيلع سانلا لمحي ًاليفك ءاهب اريصب بورحلا

 ةماقإو ودعلا داهجو «نيدلا ةيامح نم هيلع لعج ام كلذب هل حبصيل .ةسايسلا ةاناعم

 .توريب 2" 47ص «١ج ءربعلا باتك ؛حلاصملا ريبدتو ماكحألا
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 وه (ةفيلخلا - مامإلا) رايتخإل ىسيئرلا طرشلا نأ ىف لثمتي أدبم نع ةجتان تناك

 .ةيلعفلا ةموكحلاو ةطلسلل هكالتما

 ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ةيمالسإلا ةلودلا ىف اهريثأت ةيرظنلا هذهل تناك

 .ةيلاتلا نورقلاو

 ةلودلا ىضارأ ىف ءاهقفلا لصوت ىرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف

 ىذلا خرهاش) ىروميتلا ناطلسلا نكمت نيح (ناريإو ىطسولا ايسأ ىف) ةيروميتلا
 ةعامج ىلع ةيلعفو ةيعقاو ةطلس كالتما نم (ه/١851 ىتح 86٠48 نم مكح

 هلمع سرامي ذخأو هب اوفرتعاو هناطلسو همكح عيمجلا لبقو (ةلودلا) نيملسملا

 .ايعرش ةفيلخو ًامامإ دعي هنأب لوقلا ىلإ اولصوت «ةعيرشلا نيناوق بسح

 لآ (نييريالجلا) نم وهو (هالا/1-8/ها/ نم مكح) سيوأ ناطلسلا ناك امك

 .ةفيلخو امامإ ًاضيأ دعي ناك «ناجيابرذأو ةيبرغلا ناريإ مكح دقو ءريالج

 نع رظنلا فرصب هتعاطإب ةفيلخلا عابتأ ةينسلا ةيمالسإلا نيناوقلا مزلتو

 .ةقيرط ةيأب ةطلسلا ىلإ ءافلخلا ءالؤه لوصو ةيفيك

 ايناريإ ناكو «ةيمالسإلا.تايهلإلا ءاملع ربكأ نم دحاو وهو ىلازغلا ناكو

 ةموكح نأل ءرصعلا ناطلس ةعاطإ عابتألا نم بلطي ناك (ه6٠5© ماع ت)

 .ةيلهأ بورح عالدنا نم لضفأ «ةملاظ تناك ولو ةتباثو ةرقتسم

 هانعم ام) لوقي (ص) ىبنلا ىلإ بوسنم ثيدح ىلع نودمتعي نويسابعلا ناكو
 ىصع دقف ىناصع نمف اذل ءىتعاط نم مامإلا ةعاطإو هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم

 ىصمعي نم نأ ةيمالسإلا نيناوقلا ترقأ دقو .ىلع نايصع مامإلا نايصعو ءهللا

 ترقأ امك :لجرلا عطقو غسرلا نم ديلا عطق باقع هيلع قبطي «ةفيلخلاو مامإلا

 هس - ١/09"



 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ" (!ةميركلا ةيآلاب كلذ ىلع اولدتساو ءبلصلا
 .فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوُبلصي وأ اولتقُي نأ اداسف ضرألا ىف نوعسيو

 .'ميظع باذع ةرخآلا ىف مهلو ايندلا ىف ىزخ مهل كلذ ضرألا نم اوفنُي وأ

 عمتجملا ميسقت لثم ةزراب ةعقاو ابيرقت ىمالسإلا هقفلا ىف سكعنت ملو
 ةيمالسإلا نيناوقلا تظفح دقو «تاقبط ىلإ ةفالخلا رصع ىف قباسلا ىعاطقإلا

 ةلود ةلحرم ىف ىأ :عاطقإلا ىلإ لاقتنالا ةلحرم ىف تنوكت ىتلا ءارآلاو تايرظنلا
 كلذسلو ءبلاط ىبأ نب ىلع ءانثتساب) (نيدشارلا ءافلخلا) لئاوآلا ةعبرألا ءافلخلا

 رارحألا نيملسملا ىنعي «ءقوقحلا باحصأ نم تاعومجم ثالث نع ثدحتت اهنإف

 ًالصأ ًاوارحأ اوناكو ةمذلا لهأ ىرخألاو «ةيواستملا قوقحلاب نوعتمتي امبر نيذلا

 لماكتلا ةريسم تسكعنا دقو .ديبعلا اريخأو «ةدودحم تناك ةنيدملا مهقوقح نكلو

 ةمهبم ةروصب ىمالسإلا هقفلا ىلع «ةفالخلا رصع نايإ عمتجملا ىف ىعارزلا

 .اضيأ ةفيعضو

 مهنيناوقو مهماكحأل بابسأو ةلدأ نع نوثحبي اوناك ام امئاد ءاهقفلا نأ امبو

 ةيكلم تاعومجم فيناصت نإف ؛ىحلا عقاولا نم سيلو ثيداحألاو نآرقلا نم
 ةثالث ىمالسإلا هقفلا ددحيو أضحم ايباصتغا ًابناج مهتافلؤم ىف تلمح ىضارألا

 ثالث ىلع قسبطنتت ىتلاو ىرلا زاهجو هايملا ةيكلمو ىضارألا ةيكلم نم عاونأ

 وأ ةكلمملا ىضارأ وأ (ةلودلا ىضارأ) ةيموكحلا ىضارألا نم تاعومجم

 .(ةيناويدلا ىضارألا) ةيبرعلاو ةيسرافلاب

 ةيبرعلاب) ةيصخشلا وأ ةصاخلا ىضارألا ةثلاثلاو فاقوألا ىضارأ ةيناثلاو

 .(كالمأ اهعمجو كلمو كلم

 .(9'3 ةيآ) ةدئاملا ةروس )(((

 - ؟ا/؟



 تحبصأ ىضارأ ىه نيملسملا ءاهقفلا ريسفت ىلع ءانب ةيموكحلا ىضارألاو
 .ةيمالسإلا ةموكحلا وأ ىمالسإلا عمتجملل اكلم تراصو حتفلا دعب نيكلسملل اكلم

 ."!ىرخألا عاونألا نم رثكأ «ةفالخلا ةلود راطقأ ربع ىضارألا نم عونلا اذه ناك

 .ةلودلا ىضارأ نم ىسيئرلا ءزجلاو ىرقفلا دومعلا لكشت تناكو

 وأ ةعامجل ةدافتسا عم تمعءاوت دق ةلودلا ىضارأ ةيكلم تناك ددصلا اذه ىف

 تناك .نيحالفلا ىضارأ نم ةريغصلا تاحاسملا ىأ - نيجتنملا راغص ضعب عم

 ءجارخلا ناويد لامع قيرط نع ىضارألا هذه نم ةرشابم لكشب ديفتست ةموكحلا
 اقباطتم جارخلا اذه ناك «نيحالفلا نم ليصاحملاو بئارضلا نولصحي اوناك نيذلا

 دروي روكذملا ىضارألا هذه دئاع ناكو ةيعاطقإلا (ةصحلا وأ مهسلا) ةدئافلا عم

 نم ىقب نمل بتاورلاو روجألا عفدي لاملا تيب ناكو (ةلودلا ةنازخ) لاملا تيب ىلإ

 ةداق رابك نإف ءىرخأ ةرابعب وأ .ةلودلاب نيفظوملاو شيجلاو (ص) لوسرلا لآ

 .ىضارألا كلت دياوع نم نوديفي ةفالخلا ولوؤسمو عاطقإلاو شيجلا

 ءالضفلاو ةفيلخلا اهبيهي ىتلا ىضارألا ىهف ةفوقوملا وأ فقولا ىضارأ امأ

 ةيريخلا (ةحرضألاو سرادملاو دجاسملا) ةينيدلا تاسسؤملا حلاصل ءايرثألاو

 هذه لخد نم ءزج ناكو (اهريغو نيرفاسملا لزنو نيئسملا رودو تايفشتسملا)

 ةعامج ءاضعأ ىقابو نيسردملاو ةمئألا ةايح ىوتسمب ضوهنلل قفني ىضارألا

 .ءاهقفلا

 اهددحي ىتلا دويقلاو طورشلا فقولا ةيصو ىف ركذي نأ فقاولا ناكمإب ناكو
 راهنألا كلذكو «نيتاسب «قئادح ةعورزم ىضارأ نم) ةفوقوملا لاومألا دئاوع نأشب

 ىسهو ؛ىرخأ ًاراصمأو رصمو ناتسزوخو قارعلا ىف ابلاغ ىضارألا كلت ةيبلاغ تناك )١(
 ىف نكت مل .ةعارزلاو ىرلا ماظتنال ةمظنم ةكبش مضي ىرلل ماظن اهل تناك ىضارأ
 .ىضارألا نم عونلا اذه لثم ةيبرعلا ةريزجلا هبشو زاجحلا
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 نمو «قاوسألاو تاحارتسالاو ؛لفاوقلا لزانم :ندملا ىفو «باودلا عيطقو تاونقلاو

 (نيلوتملل) ناكو .فقولا (ليكو) ىلوتم نييعت هفالخأ وأ هسفنب ىلوتي نأ اضيأ هقح
 ةئاملاب ةرشع 90٠١ ةبسنب ناك) فقولا تاداريإ نم نيعم مهس فقولا ءالكو وأ

 لاومألاو كالمألا ىلع ةيموكح بئارض لصحت نكت مل ىتلا دعاوقلل اقبطو .(ةداع

 .ةفوقوملا

 ملو ءريغلا ةيكلم ىلإ لاقتنالا وأ عيبلل ةلباق هلاومأو فقولا ىضارأ نكت مل

 .كلذك ةرداصملل ةلباق نكت

 كلم ىأ, بحاسص بناج نم وأ نالف لبق نم ىضارألا فقو نكي مل اذهل
 ناك فقاولا نأل ًاعفان ًالمع ناك لب ءبسحف هللا ةاضرم ىغتبي صخش درجم

 ىلوتملا بصنمب نيمئاقلا هفالخأ وأ وه نوكي نأ فقولا ةيصو ىف ددحي نأ عيطتسي
 .مهيديأ تحت فقولا تاداريإ لظت ىلاتلابو ؛فقولا ليكو وأ

 نونوكيو ةنازخلل بئارض دادس نم مهئافعإ نم تقولا سفن ىف نوديفتسيو

 .كالمألا ةرداصم رطخ نم نامأ ىف

 ءاهبحاص صدصخت ىتلا كالمألا ىهف (كلَُم وأ كلم) ةصاخلا ىضارألا امأ

 ىضارألا هذه تناكو .هب املسم اقح مهيضارأ ىلع ةقلطملا مهتيكلم قح ناكو

 ةيرحلا اهكلاملو صاخ نذإ نود ًاثرإ فالخألل لاقتنإلاو ةبهلاو عيبلل ةلباق ةصاخلا
 ىضارألا ىلع ةيعاطقإلا ةيكلملا نم ًاعون كلملا ناك اهصخي ام لك ىف ةقلطملا

 ايسور ىف ىمسي امو 611611 مساب ةيبرغلا ابوروأ ىف ىمسي ام عم قباطتتو هايملاو

 .اينيمرأ ىف (كينر ىاه) و (نيجتو) مساب

 نم اهيلع نيملسملا ءاليتسا مت ىتلا ىضارألا نإف ءاهقفلا ريسفتل ًاقفوو

 حتف ءانثأ اهباحصأ ملسأ ىتلا ىضارألاو «حتفلا ءانثأ نيرافلا وأ نيلوتقملا ءادعألا
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 ءاهوعرزو اهوقسو نوملسملا اهنطوتسا ىتلا (روبلا) تاوملا ىضارألا وأ مهدالب
 لبقو سراف ىف (كلم ضرأ نوكت) اهكالتما مهردقمب ناك ىضارألا كلت لك
 ىضارألا عاونأ نم رثكأ كلملا ىضارألا تناك ةيهيوبلا ةرسألل مكحلا رارقتسا

 .() (ةفوقوملاو ةيناويدلا) ةرخألا

 ىعاطقإلا عمتجملا لوحت عم ؛ىضارألا ةيكلم نم ىرخأ عاونأ ترهظ
 نكت مل امك ؛ىمالسإلا هقفلا ىف اذه سكعني ملو «ةفالخلا ةلود ىف هلماكتو

 .ةحضاوو ةيفاك اهنأشب تدرو ىتلا تاريبعتلاو تاريسفتلا

 اجاور (ةلودلا ةمدخ ةطيرش) ةيعاطقإلا ىضارألا ةيكلم وأ 'عاطقإلا" دجو
 نأ نم (عطق) ةملك نم (مهس) ةيظفللا اهتمجرت (عاطقإ) ةيبرعلا ةملكلاو .ًاريبك
 ."ىشلا نم ءزج ءاطعإ" ىنعمب (عطقأ) ةملكو ئشلا نم ءزج عطقو عطقي

 ءصخشل ضرألا نم ةحاسم ضيوفت نع ةرابع ةيادبلا ىف عاطقإلا ناك
 نم صاخ عون هنأ ىأ )هيف رخآ قح هل نوكي نأ نود اهدئاوع نم ةدافإلل
 .(ىدرواملا فيلأت ىف اذه لثم درو دقو) (سيفنب)

 عبارلا) ىداليملا رشاعلا نرقلا نينب ام ةرتفلا ىف عاطقإلا لخد كلذ دعبو

 ةيمالسإلا راطقألا رئاس ىف ءىرجهلا نماثلا ءىداليملا رشع عبارلاو (ىرجهلا

 وأ (716) ةروص ىف كلذ دعب ننق مث ةيلمع ةروصب ةيادبلا ىف قبطو ةفلتخملا

 .مازتلالا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيموكحلا بئارضلا عاونأ ىمالسإلا هقفلا ددحيو

 )١( ص «ءةمان سراف' هباتك ىف ىخلبلا نبا كلذ ىلإ راشأ ١1١-177.

 )'( لثم تاحلطصم اهيف ركذ ءايسور ىف ًادوجوم ناك امب كلذ ىلع ةلثمأ ةفلؤملا برض

 .فلؤملا وللآو -سيفنب
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 .ىعرلاو ةراجتلاو فرحلا ةبيرض «ةاكزلا ١-

 جارخ) لوصحملا نم ءزج ةروص ىف ىبجت ىتلا (جارخلا) ضرألا بئارض -؟

 ام بيرجلاو ضرألا نم بيرج لك نع تباثو ىدقن غلبم عفدب وأ (ةمساقملا

 لوصحملا رادقم نع رظنلا فرصب (ابيرقت نادف ىأ) ءاعبرم رتم 7٠٠١ براقي

 .(ةحاسملا جارخ)

 وأ لوصحملا نم ةئاملا ىف 99٠١ هتبسنو ضرألا جارخ (رشعلا) روشعلا -

 .كلالمألا ىضارأ نم عمجي ىذلا داريإلا

 ىرخألا تانايدلا عابتأ ىأ ءادقن ةمذلا لهأ اهعفدي ناك ىتلا ىأرلا ةبيرض ةيزجلا - 4

 .(مالسإلا اولخدي ملو ةيمالسإلا ةلودلا ىف اولظ نيذلا)

 داسهجلا ءانثأ نوملسملا اهيلع لصحي ىتلا ةيبرحلا مئانغلا ىلع قلطيو سمخلا -5
 نم لصمحت ةاكزلا تناكو ةفيلخلا فرصت تحت سمخلا نوكيو .رافكلا دض

 ريغ ىأ) طقف ىرخألا - تانايدلا عابتأ نم ةيزجلا لصحت امنيب طقف نيملسملا
 .(نيملسملا

 طقف لصحت ةيزجلا نكت مل (ىرجهلا لوألا) ىداليملا عباسلا نرقلا ةيادب ذنم

 باحصأ اوناك اذإ) اضيأ جارخلا مهنم لصحي ناك لب :ءىرخألا تانايدلا عابتأ نم

 .(ةعورزم ىضارأ

 لصحي ناك لب ؛جارخلا نوعفدي اونوكي ملف ىضارألا باحصأ نوملسملا امأ

 ةيزجلا عفد نم ىفعأ مالسإلا ملسملا ريغ قتتعا اذإو .طقف رشعلا ىلع مهنم
 ةبيرضلا لثم امهنودعي اوناكو .ًابلاغ نيتمزالتم نيتبيرضلا اتلك تناكو .جارخلاو
 ؛جارخ) ةملك نومدختسي اوناكو .ىرخألا تانايدلا باحصأ نم ذخؤت ىتلا ةدحاولا

 دعبو ه١41 ماع ذنم ةيزجلا تناك لاثملا ليبس ىلع «نيتفدارتم نيتملك (ةيزجو
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 (ناورم نب) كلملا دبع (ىومألا) ةفيلخلل ىوقلا ىلاولا .جاجحلا اهب ماق تاحالصإ

 ةروكذملا ىضارألا كلت ىف ةيزجلا تناك «ةفالخلا ةلودل ةيقرشلا ىضارألا ىلع

 .ضرألا ىلع بئارضلا ةباثمب اهنودعيو .جارخلا لثم

 ءافعإ بجوتسي نكي مل مالسإلا قانتعإ نإف ىرخأ ةيحان نمو ءةيحان نم اذه

 رمتست ءاهيلع (جارخلا عضو) ردق دق ناك ىتلا ىضارألاو .جارخلا عفد نم عرازلا

 فرصتملا وأ اهبحاص ناكأ رابتعالا ىف ذخأ نود «دبألا ىلإ اهيلع جارخلا عفد ىف

 .ملسم ريغ وأ ًاملسم اهيف

 :لوألا ماسقأ ةشثالث ىلإ ىبيرضلا ساسألا ثيح نم مسقت ىضارألا تناك

 ىأ ةصلاخلاو ةرحلا ىضارألا ثلاثلاو رشعلا ىضارأ ىناثلاو ءجارخلا ىضارأ

 ةيموكحلا ىضارألا ةيبلاغ تناك .ةيموكحلا بئارضلا عفد نم ةافعملا ىضارألا

 رشعلا لصحي ناكو .جارخلا ىضارأ نم اءزج اهيف نونطقيو نوحالفلا اهكلمي ىتلا
 ءاهقفلا ريسفت بسح ىضارألا هذه باحصأ نأل «؛ةداعلا بسح ةيكلملا ىضارأ نم

 .مهدالب برعلا حتف نيح ريخأت نودو ةيعاوط مالسإلا اوقنتعا دق اوناك

 نرقلا ذنم ةيكلملا ىضارألا نم ماع لكشب ذخؤوي (رشعلا) ناك ناريإ ىفو
 .نييرجهلا نماثلا ىتح عبارلا نم ىأ ءرشع عبارلا ىتح ىداليملا رشاعلا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع تناكف ةيموكحلا بئارضلا عفد نم ةافعملا ىضارألا امأ

 .فقولا ىضارأ -أ

 ةلودلا سيئر نم تلصح دق تناك ىتلاو ؛ةصاخلا) ةيكلملا ىضارألا ضعب -ب

 .(بئارضلا نم اهئافعإب رارق ىلع

 ةقيرطب ءافعإلاو زايتمالا اذه ىلع لوصحلا نوعيطتسي كلملا باحصأ ناكو

 ىسف ىعوطت لكشب ةلودلل هضرأ ىثلث كلملا بحاص ىطعي نأ ىف لثمتت ءىرخأ
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 .ةيموكحلا بئارضلا عيمج نم ىقبتملا ثلثلا ءافعإ لباقم

 :ةيعاطقإلا ىضارألا -ج

 متي اهليصحتو اهذخأو ءالالح دعت ءركذلا ةفلاسلا ةسمخلا بئارضلا عاونأو

 نورقلا ىف ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود ىف ةيعاطقإلا ةالاغملا عم نكلو «ةعيرشلل اقبط

 بئارض لثم بئارض لثم (ضراوع) موسر وأ ةئراط بئارض ترهظ ؛ىطسولا
 ةيأ ىلع .ةيموكحلا ةزهجألل ةفلتخملا نوؤشلا ةنايصو هب ضوهنلل شيجلاب ةصاخ

 نطقلاو:ماخلا ريرحلاو نمتلاو لالغلا نم) ةينيعو ةيدقن بئارض ترهظ دقف لاح

 .(اهريغو

 نيناوقلا اهتركذ ةدحاو ةبيرض اهنم دجوت ال ءركذلا ةفلاس ةريخألا بئارضلاو

 .ةعيرشلا نيناوق ىلع ةمئاقلا بئارضلا لباقم ىف كلذو «(فيلاكتلا) ىهو ةكرتشم

 نيقحلملاو ضرألاب نيديقملا نيحالفلا نع ةيمالسإلا نيناوقلا ثدحتت ال

 .تاعومجملا هذه ددحت الو .نييعاطقإلل نيعضاخلاو

 نييعاطقإلل نيعضاخلاو نيقحلملا نيحالفلا ىأ ةيناثلا ةعومجملا نأ نيح ىف

 لب ةيصخش ةقالع نكت مل حالفلاب ىعاطقإلا ةقالع نكلو .ىلعف دوجو اهل ناك

 ةعطق وأ ضرألا نم ةحاسم ىلع لصحي محالفلا نأل .ضرألاب ةصاخ ةقالع تناك

 .كلذ ريغو 2م[ كيضارأ وأ فقولا ىضارأ وأ ةلودلا ىضارأ نم

 راجيإو ريجأت ةروص ىف ةيعاطقإلا ةقالعلا هذه نوربتعي ءاهقفلا ناك

 ىف وأ ءصخألا ىنعملاب ىدقن راجيإ ةروص ىف اهكلام نم ضرأثلل (ابلاغ ثوروم)

 نمو) ةعرازملا مساب عونلا اذه ىمسيو لوصحملا نم ءزج ىأ) ةينيع ةروص

 قلعتي اميف ءضرألا بحاص عم حالفلا قافتا بسح .رثكأ وأ نيثلثلا ىتح رشعلا
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 ىلطعي نأ ىنعت ةعرازملاو) ىشاوملاو روذبلاو رهنلا هايم وأ طقف ضرألاب

 ةدافإ ىوس ةراجإلا هذه رهوج نكي مل (لوصحملا نم ًامهس كلاملا رجأتسملا

 .ىعاطقإلا

 عمج اياعرلا ةيبرعلاب ىنعتو) نييعاطقإلا ضرأب نيديقملا نيحالفلا نكلو

 دعب قلطأ مث ةماع ةفصب عابتألا ىلع ةيادبلا ىف قلطي ناك حلطصم وهو «ةيعرلا
 ىلإ لاقتنإلا نم مهعنم متي ناك نيذلا نيحالفلا ةصاخو (بئارضلا ىعفاد) ىلع كلذ

 ناريإ اهنيب نمو) ةفالخلا ىضارأ ىف زراب دوجو مهل نكي مل ءالؤهو ءىرخأ نكامأ

 لوغملا رقأ دقو ىرجهلا عباسلا ءىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ىتح ءىطسولا ايسآو

 .هب الومعمو ًالوادتم ارمأ حبصأو ىلوغملا وزغلا دعب ضرألاب نيحالفلا طبر أدبم

 ةطلسلاب درفتلاو ةيزكرملا ةموكحلا ىنعي ىذلا ةفالخلل ىموكحلا زاهجلا امأ

 ديربلاو ةلودلا ءارعشو نيواودلا لاجرو ءارزولا عم) مدقتملا ىعاطقإلا رصعلا ىف

 .برعلا نوملسملا نوحتافلا هعضي مل ماظن وهف اهريغو ةيموكحلا نزاخملا لاجرو

 هدونب ضعب تناك امك «ةيناساسلا ناريإ نع اثوروم ماع لكشب روكذملا زاهجلا ناك
 هولعجو دعب اميف هيف اوعسوت برعلا نكلو ةيطنزيبلا ةلودلا نع اذوخأم هئازجأو
 سيل .ببسلا اذهل .ىمالسإلا هقفلاب ةرشابم ةطبار ةيأ اذه مهلمعل سيلو ءاديقعت رثكأ

 .هيلإ ريشن الو روكذملا زاهجلا اذهب نأش انل
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 عباسلا لصفلا

 ىرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف مالسإلا ىف ةيبهذملا ىواعدلا

 (ةلزتعملاو .ةيردقلاو .ةئجرملا)

 -ةيحيسملا لثم -مالسإلا ىف صخأ ىنعمب ؛() (مالكلا) تايهلإلا ملع "7نوكت
 ةيعرشلا لئاسملا تلفح دقف «٠ لوقلا انفلسأ امكو :مالسإلا روهظ نم ةليوط ةدم دعب

 ةيمالسإلا لحارملا ناسيإ ربكألا مامتهالاب ةرهاظلا ننسلاو تابجاولاو قوقحلاو
 ناكو ؛ةعيرشلاو تايهلإلا نيب لصاف دح كانه نكي مل :ءلبق نم ليق امكو «ةمدقتملا

 لئاسمملا نولوي اوناكو «تقولا سفن ىف ةعيرشلا ءاملع مه تايهلإلاو نيدلا ءاملع

 نود : انه لاقي نأ لضفألا )١(
 -مه'؟4 ت) ىبارافلا رصن وبأ لوقي «ةفلتخم تارابع مالكلا ملع فيرعت ىف ءاملعلل (؟)

 حرص ىتلا ةدودحملا لاعفألاو ءارآلا ةرصن ىلع ناسنإلا اهب ردتقي مالكلا ةعانص) م٠

 ىف ءزج : اضيأ نيأزج ىلإ مسقني اذهو «ليواقألاب اهفلاخ ام لك فييزتو «ةلملا عضاو اهب
 اهب حرص ىتلا لاعفألاو ءارألا ذخأي ةقفلا نأل «ةقفلا ريغ ىهو .لاعفألا ىف ءزجو ءارآلا

 ىنتلا ةفلتخملا تاريسفتلا مغرو ءاهنع ةمزاللا ءايشألا اهنم طبنتساف ءالوصأ اهلعجيو ةملسم
 صاسخ مالكلا ملع نأ ىلع نوقفتي نوداكي مهنإف مالكلا ملعو هقفلا ملع نع ءاملعلا اهلاق
 .ةيلمعلا ماكحألاب لصتم هقفلا ملعو ةيداقتعالا لئاسملاب
 نع هيف ثحبي ملع مالكلا : تافيرعتلا هباتك ىف (مه5١ -ت) ىناجرجلا فيرشلا ديسلا لاقو
 ريخألا ديقلا ءمالسالا نوناق ىلع داعملاو أدبملا نم تانكمملا لاوحأو «هتافصو ىلاعت هللا تاذ
 .ةفسلفلل ىهلإلا ملعلا جارخإل
 ةنس عوبطملا مولعلا تارمث ةلاسر ىف( م8 مس- هك ت) ىديحوتلا نايحوبأ لاقو

 ملع امأو .ةيقرشلا ةعبطملا ..قيدصلاو ةقادصلا ىف ءاشنإلاو بدألا باتك" : ه7

 نيسحتلا ىف لقعلا ضحم ىلع هيف رظنلا رودي نيدلا لوصأ ىف رابتعالا باب نم هنإف مالكلا
 هيف ديحوتلاو زيوجتلاو ليدعتلاو رادتقالاو زيوجتلاو باجيإلاو حيحصتلاو ةلاحإلاو حيبقتلاو
 .١51١ص .هيف ىلاعت هللا باتك ىلإ عزفي ليلج نيبو «هب لقعلا درفتي قيقد نيب مسقني

 عم نودلخ نبا قفتيو ةعدبلا لهأ شيوشت نع اهتسارحو ةنسلا لهأ ةديقع ظفح مالكلا
 تاسبثإ هعم ردتقي ملع مالكلا لوقيف ها/55 ةنس ىفوتملا ىجيألا نيدلا دضع امأ «ىلازغلا

 نود داقتعالا سفن هيف دصقي ام دئاقعلاب دارملاو هبشلا عفدو ججحلا داريإب ةينيدلا دئاقعلا

 .ىبرعلا مجرتملا لمعلا
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 ىف - نيملسملا نيب ترهظ اذهل ةجيتنو «ىلوألا ةيانعلاو ربكألا مامتهالا ةيعرشلا
 لفاحم -ىرجهلا ىناثلاو لوألا / نييداليملا نماثلا نرقلا لئاوأو عباسلا نرقلا ةياهن

 ةعيبطو ةدارإلا ةيرحو ردقلاو بنذلاب «ةقلعتملا لئاسملا ىف ثحبت ةيركف سرادمو

 .هتافصو ىلاعت ىرابلا

 سفن ىلوالا هنورق ذنم مالسإلا ىف ترهظ دقل " ")دلوترابو نويسمداكأ لوقي
 هنإو «ناسنإلاب هطابتراو هلإلا هلوح ةيحيسملا ىف ترهظ ىتلأ ثوحبلاو تاشقانملا

 هنإف ؛مالسإلا ىف ىحيسملا تايهلإلا ملع هرثأ ىذلا رشابملا ريثأتلا ىلإ ةفاضإلاب
 طورشل اعضخ دق امهيلك نينيدلا نأ ساسأ ىلع ةرهاظلا هذه ىلإ رظني نأ بجي

 .ةدحاو تاردقمو

 ةريبكلا بونذلا : نامسق بنذلا نأب لتاقلا ىأرلا كاذنأ نيملسملا نيب داس دقو

 له :لاؤسلا اذه لوح ثحبلا رادو .ةريغصلا بونذلاو «(هللاب ناميإلا مدع اهربكأو)

 صنخشلا اذه لثم نإ نولوقي جراوخلا ناك ؟ال مأ نيملسملا نم ةريبكلا بكترم دعي
 ىأرلا مُهنوفلاخي اوناكف ٌةئجرملا امأ .رافكلا دادع ىف دعي نأ بجيو ءأملسم دعي ال

 صخشلا نإ لب «هبجيو ائيس ًالمع وحمي ىمالسإلا نيدلاب ناميإلا نإ : نولوقيو
 ران ىف دلخي الو ءاملسم لظي طقف هناميإ ءاقن ىلع ظفاح اذإ ةريبكلا بكترا ىذلا

 . ةرخآلا ىف منهج

 نأ كلذ ىف ببسلاو ؛:ةصاخ ةيسايس ةيمهأ كاذنآ ثحبلا اذه لتحا دقو

 نيبصاغ مهوربتعاو «نييعرش ريغ ءافلخ ةيومألا ةرسألا نوربتعي اوناك جراوخلا

 تلثمت ىتلا ةريبكلا اوبكترا نييومألا نإ مهلوقب كلذ ىلع نونهربي اوناكو ؛نيملاظو
 ءانبو (ه77/ه١54 نم) ىمالسإلا عمتجملا لخاد ةيلخاد برح لوأ مهثادحأ ىف

 اوناك ةروكذملا ةرسألا كلت ءافلخ عيمج نإف ؛كاذنآ جارو عاش ىذلا داقتعالا ىلع

 .51-57:؟ ص مالسإلا - دلوتراب )١(
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 مالسإلا لوبق ىلع مهتربجأ ىتلا ىه ةيسايسلا ةرورضلا نإو «نيقداص ريغ نيملسم

 لب بسحف ةفيلخ دعي ال ةريبكلا بكتري نيح ةفيلخلا نأ نونلعي جراوخلا ناكو

 لك دض داهجلا نإف اذكهو ءهدض داهجلا بجيو ؛كلذك نيملسملا ةرمز نع اجراخ

 ىستلا ةيساسألا ميلاعتلاو راكفألا كلت تناكو ءىرورضو مزال رمأ رفاك مكاح

 .نييومُألل ةداضملا تاضافتنالاو ةئوانملا تاروثلا لك هيلع تدتتسا

 نإو ملسملا نإ نولوقي اوناكف ءكلذ نم ضيقنلا ىلع مهيأر ناكف ةئجرملا امأ

 ناكانه نمو .امثآ ناك ولو ةفيلخلا ةعاطإ بجي اذل ءاملسم لظي ةريبكلا بكترا

 .نييومألا ىديؤم نم ةئجرملا

 داس دقف ءاريبك اطابترا ىوعدلا هذهب (ردقلا) ريدقتلا عوضوم طبترا دقو

 ىلع ىنبم ؛خسار داقتعا ىرجهلا لوألا نرقلا نايإ ةنيدملا ىف ىمالسإلا عمتجملا

 .لبق نم هلامعأو ناسنإ لك ةايح ردق هللا نأ هادؤم ؛نآرقلا ىف ةيندملا روسلا

 انه نم ءلمع لك ذيفنتل ةيهلإلا ةردقلا رمألا ةيادب ىف ىنعت ردق ةملك تناكو
 هراكفأ عيمجب ناسنإلا قلاخ هللا نأ ىأ ءريدقتلا ىنعمب ردقلا اومهفو اوكردأ

 نوفرتقي ام ةيلوئسم نينمؤملا لمحي - تقولا سفن ىف - نآرقلا نأ الإ «هلامعأو

 ءازجلا نوزجيو مهلامعأ ىلع نوبساحيس مهنأب مهدعوتيو مهددهيو ؛ماثآو بونذ نم
 براحملا ناكف ءداهجلل ابسانمو الاعف ايدئاقع احالس ريدقتلا لصأ ناكو .ىفوألا

 (ىئش ىأ نم فئاخ ريغ) لاتقلا ءانثأ راطخألا هجاوي نأ عيطتسي هنأب نقلي ملسملا

 توسممي نأ هل ردق نإو ءأي> ىقبيس هنإف «لاتقلا ءانثأ تومي نأ هل اردقم نكي مل اذإف

 .هتيب ىف اعباق ناك ولو توميسف

 حور ةراثإو ءامات اداقتعا ردقلاو ءاضقلاب داقتعالا ىلإ ريدقتلا لصأ روطتو

 ةيسايس ةيمهأ ىنيدلا لصألا اذهل ناكو ؛نيدهاجملا بولق ىف ةراسجلاو ةعاجشلا
 مكحو ىلوألا ةيبرعلا ةلودلا ةردقو ةيقحأ لبق نم نيعو ردق هللا نأ ىنعي وهف «كلذك

 ام



 اذهب نويومألاو نودشارلا ءافلخلا نمأ ببسلا اذهلو ءمهدعب نم (نييومألا ءافلخلا
 .هنع اوديحي ملو اخسار اناميإ لصألا

 ةئيبلا كلت ىف كردت مل ريدقتلا لصأل ةيفخلا تاضقانتملا نأ دكؤملا نمو

 ةيبرعلا ةريزجلا ىف مث ةنيدملا ىف ىمالسإلا نيدلا نوكت دقف ءام دح ىلإ ةيودبلا

 نكلو «هل ىنعم الو الاحم ةئيبلا كلت.ىف ريدقتلا عوضوم ىف ثحبلا ناكو «ةماعب
 مالسإلا لخد نيح ىأ «ةميدقلا ةفاقثلا تاذ ةحوتفملا راطقألا ىف مالسإلا رشتنا نيح

 اوناكف .ةريحلاب سانلا نم اريبك اددع ريدقتلا لصأ باصأ ةيطنزيبلا ةلودلاو ناريإ

 ردصت ال اهنأ نيح ىف ؛هلاعفأ نع الوئسم ناسنإلا نوكي نأ نكمي فيك نولءاستي
 ؟هتدارإ نع

 هللا نأ نيح ىف لبق نم ناسنإلل ةئيسلا لامعألا ىلاعت ىرابلا ردق فيكو

 ؟رشلل اقلاخ نوكي نأ نكمي ال ىلاعت

 قارعلاو ايروسو رصم ىف نيملسملا نيب ةديدع تاشقانمو ثوحب تارد

 ىتلا تاشقانملاو تاثحابملا نأ ودبيو «ةدارإلا ةيرحو ريدقتلا عوضوم لوح ناريإو

 تاشقانم ىف ريثأتلا نع ىأنمب نكت مل عوضوملا اذه لوح نييحيسملا نيب ترج
 سيدقلا) ريدقتلا لصأل نوديؤملا كانه :ناك ىحيسملا ملاعلا ىفف «مهثوحبو نيملسملا

 انحوي) ةدارإلا ةيرحل نوديؤملا كانه ناك امك (م47 ةنس ىفوتملا سونيتسوغوأ

 فرتعيو رخآلا ىلع نييأرلا نم ىأ رصتني ملو (ىداليملا نماثلا نرقلا ىف ىقشمدلا
 ىف ةيزاوتم ةروصب نيدوجوم نايأرلا ناذه لظو ؛:هعوضوم ىف لصف لوقك هب

 نع نوعفادي ةصاخب نوينولاكلاو ةماعب تناتستوربلا ناكو «ةيحيسملا ةديقعلا ملاع
 لصأ ناكو «ىبرغلا ىحيسملا ملاعلا ىف ىنيدلا حالصإلا رصع نايإ ريدقتلا لصأ

 ةيداصتقالا ةسفانملا نوناق نع اربعم ةيلامسأرلا رصع ةيادب ىفو مهيديأ ىف ريدقتلا
 .")ةينيد تاميلعت ةروص ىف

 .ةيداصتقالا تاعوضوملل بتاكلا ةرظن ىف ىسكراملا ركفلا ريثأت انه ىفخي ال )١(
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 رصع ةيادب ىف طقف ةيمهألا هذه بستكا دق تباثلا ريدقتلا لصأ نأ الإ

 ىنعمو ةيمهأ بستكا دق لصألا اذه نإف انلق امكو ءابوروأ ىف ةيلامسأرلا تاقالعلا

 مدختسا روكذملا لصألا اذه نأ ىنعمب «ةيمالسإلا ةئيبلا ىف ىرخأ ةروصب ايعامتجا

 .اهتاطلسو ةفالخلا ةردق ةيقحأل ىدئاقع ساسأك

 ةئيبلا ىف سيطولا ةيماح تاشقانم ةدارإلا ةيرحو ريدقتلا عوضوم راثأ دقو

 هيلإ بدهذ ام اعفن دجي ملو «نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا لاوط ةيمالسإلا
 .نأشلا اذه ىف ةئجرملا

 هللا نأ امب نولوقي اوناكو «ةيربجلاب نومسي قلطملا ريدقتلا لصأ راصنأ ناكو
 ةدارإ نإف دحاو نآ ىف ةيلبقتسملا هلاعفأو هدادعتساو هاوق هعمو ناسنإ لك قلخ دق

 عيطتسي ال ناسنإلا اذه نإو ؛هوجولا نم هجو ىأب ةرح نوكت نأ نكمي ال ناسنإلا
 نويبسملا ةالغلا مه ءالؤهو «هتايح ةقيرطو هلاعفأ ىف ريثأت ىندأ هل نوكي نأ

 .ةيمستلا ىف ازواجت 0

 اوناكف ه٠ ماع لبق ترهظ ىتلا ىرخألا ةيركفلا ةسردملا عابتأ امأ

 وأ ةيردقلا مساب ةسردملا هذه عابتأ ىمسيو «ةرح ناسنإلا ةدارإ نإ نولوقي
 .(")نييردقلا

 )١( ىرخأ ةرابعب ةدارإلا ةيرح وأ «هلاعفأو هلامعأ ىلع ناسنإلا ةردق ءانه ردق ةملمك نم مهفي «

 نأ ىلإ نوبهذي مهنأل ةيردق مهومس ةنسلا لهأ نأ (قرفلا نيب قرفلا) ىف ىدادغبلا ركذيو
 امك (14 ص) ريدقت وأ عنص اهيف هل سيل ىلاعت هللا نأو مهلامعأ نوردقي نيذلا مه سانلا

 ىلع -ةوق ىأ - اردق ناسنإلل نأ مهلوق نم قتشم ةيردقلا مسا نأ دلانودكام قرشتسملا ىري

 ناليغو ىنهجلا دبعم ؛لئاوألا اهئاسؤر نم ناكو «ةلزتعملا تقبس ةقرف ةيردقلاو هلاعفأ
 امهنيب ناقرفي ال ةلزتعملاو ةيردقلا نع امهمالك ىف ىدادغبلاو ةبيتق نبا ىرن اذلو .ىقشمدلا

 هنإ نولوقيو ؛مسالا اذهب نوضري ال ةلزتعملا نأ ريغ ؛ةدحاو ةقرف امهنأك امهنع ناثدحتيو لب
 ةرعاشالاو ةلزتعملا نأ ىلبقملا ربخأ اذهلو ءهرشو هريخ ردقلاب نيلئاقلا ىلع قلطي نأ ىلوأ

 .اهيفنل كئلوأو دبعلل ةردقلا تابثإل ءالؤه «ةيردقلاب ةبحاص ةبسن ىلع امهنم لك ىرج

 الا خم



 الداع ناسنإلا ةليخم ىف هلإلا روصتي نأ نكمملا نم نإ نولوقي ةيردقلا ناكو
 اذإف اذه ىلعو نولوقي اوناكو ؛لدعلا ةفصل ادقاف ىلاعت ىرابلا روصتي نأ نكمي الو

 رشلل اعدبم اقلاخ نوكي نأو ةئيسلا لامعألا بكتري نأ نكمي الف الداع هللا ناك

 نأ نكميال ةماع ةفصب ءوسلاو رشلاو ةئيسلا رشبلا لاعفأ نإف اذهل ةجيتنو ءءوسلاو

 ملظلا لثم) ضرألا ىلع عقت ىتلا ماثآلاو رورشلا كلت وأ اهعدبمو اهقلاخ هللا نوكي

 مرجلاو قافنلاو عادخلاو روزلا لوقو ىرخألا ملاظملا عاونأو ىعامتجالا

 . ةيهلإلا ةلادعلا ةركف فلاخي اذه نأل (تايانجلاو

 امب لبق نم مهلاعفأب رشبلا قلخ دق هللا نأ روصت نإ ىرخأ ةيحان نم نولوقيو
 :مهيزاجيو ةرخآلا ىف لامعألا كلت ةيلوئسم مهلمحي هنأو ةئيس لامعأ نم اهيف
 .لاحمو

 نأ بجي هنإف ةدارإلا ةيرح هتافص نم هللا نأ امب : نولوقي ةيردقلا ناكو
 ةرحلا ةدارإلا نأ حضتي ةمدقملا هذه نمو .كلذك ةفصلا”كلت لثمب رشبلا ىنب قلخي

 ةديقعلا هذه تناكو «ماثآو بونذ نم هبكتري امع ناسنإلا ةيلوئسم لصأ نع ةئشان

 ريدقتلل تباثلا لصألا نأ الإ «ريدقتلا أدبم نم ًارارمتسا رثكأ ةيقطنملا ةيحانلا نم

 كلت ىف ةفالخلا اهتضاخ ىتلا تاحوتفلا بورح ءانثأ اديفم ايدئاقع احالس ناك

 ثادحألاو لامعألا عيمج قلخ دق ىلاعت هللا ناك اذإ هنأ ىنعي اذهو «لحارملا

 لبق نم اهنيعو هللا اهردق دق اضيأ نييومألا ةموكح نإف اهددحو لبق نم ةيخيراتلا
 نوديؤملا ناك ببسلا اذهلو ءاهتضراعمل ىدصتلا وأ اهعم ةهجاوملا بجي الو

 .نييومألل ءايفوأ نيديؤم ةيربجلا بهذمل

 ىف اوكراش نيذلا ةعيشلا قرف ضعب عابتأو ةيردقلا كلذ نم سكعلا ىلعو

 كلت ىف رهظ دق نوكي نأ لمتحملا نمو «نييومألا دض تاضافتنالاو تاروثلا

 هذه سوجم ةيردقلا : وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل بوسنملا ثيدحلا ءانثألا
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 هذه نأ ىهيدبلا نمو «هللا ودع وأ هللا ءادعأ ةيردقلا لعجي رخآ ثيدحو «ةمألا

 .ىرجهلا ىناثلا نرقلا دعب تلحن دق ثيداحألا

 اذإ :ىلاتلا لالدتسالاب مهتيرظن ضحد ىف ةيردقلا بهذمل نوضراعملا دهتجاو

 هنوربتعيو هباكترا مدع وأ لمعلا اذه باكترا ىف ارح ناسنإلا نوريتعي ةيردقلا ناك

 نإف كلذك رمألا ناك اذإو «هلاعفأل قلاخ - مهتديقع بسح - ناسنإلا نإف اريخم

 ءانبو «ىناثلا هلإلا ناسنإلا وهو قلاخلا هللا راوجب رخآ قلاخ دوجوب نورقي ةيردقلا

 ىأ سوجملاو ةيتشدارزلا مسا مهيلع اوقلطأ دق ةيردقلل نيضراعملا نإف كلذ ىلع

 .نيكرشملا وأ ةيونثلاب نيلئاقلا

 ق.لطمو ريغتي ال لصأ ىلع مئاق مالسإلا رهوج نأل ارظن هنأب لوقلا بجيو
 نيعزانتملا نيقرطلا تعد نيملسملا نيب ترج ىوعد وأ ثحب لك نإف ديحوتلا وهو

 .ةمهت عشبأ وهو كرشلاب رخآلا ماهتا ىلإ امهنم لك نيفلاخملا وأ

 ةدارإلا ةيرح هلو ناسنإلا قلخ هللا نإ اولاقو ماهتالا اذه ىلع ةيردقلا در دقو

 .لاعفألاو لامعألا كلت قلاخ وأ هلامعأ ىف ريخم ناسنإلا نإف ببسلا اذهلو

 رثكأ ةروصب اهيف لوقلا اولصفو «كلذ دعب ةيردقلا ميلاعت ةلزتعملا تحرش دقو

 اديور اديور ةيردقلا ظفل حبصأو ءاميظنت رثكأ ةروصب اهونودو «ةيقطنمو الالدتسا
 .(")اضيأ ةلزتعملا ىلع ةيردقلا بقل قلطأ ىتح ةلزتعملل افدارم

 نسحلا سلجم نع ةلزتعملا بهذم أشن دقف ةيمالسإلا تاياورلا ىلع ءانبو

 ىيحي نب دمحأ كلذكو ءدحلملا ىدنوارلا نبا ىلع درلاو راصتنالا ةباتك ىف طايخلا ركذي )١(

 ةيردقلا نعةلزتعملا رهظ امل هنأ نميلا دويز نم هفلؤمو (لمألاو ةينملا) هباتك ىف ىضترملا

 - مهنم ادحاو ىقشمدلا ناليغ نوربتعي مهنأو ةصاخبو اهمسا مهب قلعف ردقلا ىفن ىف امهلوق

 .ىبرعلا مجرتملا - ؛ ص هللا راج ىدهز .ةلزتعملا نع القن

 - 15 مال



 لزتعاو ىرصبلا نسحلل اذيملت ءاطع نب لصاو ناكو (ه١١١-51؟) ىرصبلا

 بقلو هل ابهذم سسأو ديبع نب ورمع ىمسي رخآ ذيملت هعمو هذاتسأ سلجم
 .ةلزتعملا مساب هل نوديؤملا

 نإف تاياورلا ضعبل اقبطو «ةدارإلا ةيرح لصأل اديؤم ءاطع نب لصاو ناك

 هينيملت نكلو «ةدارإلا ةيرح لصأب لوقلا ىف هل اكراشم ناك ىرصبلا نسحلا

 ثحب راد موي تاذف ءىرخأ لئاسم ىف ىأرلا هنافلاخيو هناضراعي ناك نيروكذملا

 لاح ةيأ ىلع رئابكلا بكترا ىذلا ملسملا درفلا : لوح ىرصبلا نسحلا سلجم ىف

 ىرصبلا نسحلا ناكو ؟ال مأ مالسإلا نيدب انمؤم دعي نأ نكمملا نم له ؟نوكيس

 نولظي رئابكلا نوبكتري نيذلا نيملسملا نإ نولوقي نيذلا ةئجرملا ىأر ضراعي

 دعي ملسملا صخشلا اذه لثم نأب لئاقلا جراوخلا ىأر ضراعي ناك امك ؛نيملسم

 ال ةريبكلا بكترا ىذلا صخشلا نأ : وه ثلاث ايأر ىرصبلا نسحلا نلعأو ءارفاك

 نيب ةلزنم ىف نوكي هنأو ارفاك نوكي ال تقولا سفن ىف هنكلو انمؤم نوكي

 .نيتلزنملا

 لتحي ناك عوضوم ىذ ريغو افاج ىلوألا ةلهولل ىءارتي ىذلا ثحبلا اذه

 نيملسملا نيب لدجو فالخ كانه ناك اذإ هنأ ىنعمب ءرصعلا كلذ ىف ةيسايس ةيمهأ

 بلاط ىبأ نب ىلع ةفيلخلا نيب عازنلاب الثم قلعتي اميف) قحلا نوكي نم عم ملعي الو
 وأ ءريبزلاو ةحلطو (اهنع هللا ىضر) نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلاو (هنع هللا ىضر)

 .ادياحم ًاقيرط اوكلسي نأ نينمؤملا ىلع مت متحتي هنإف (نييومألا عم هعازن

 نورقلا ىف ةينيدلا تادقتعملاو ةديقعلا ةسارد نأ قباسلا لاثملا نم حضتي

 ةبسنلاب ةيمهألا ةياغ ىف تناك اهنأل نكلو ءريبك دح ىلإ ةفاجو ةرجحتم ىطسولا

 ىف نيخرؤملا رظن ةهجو نم ةيمهألاب ىظحت اهنإف دهعلا كلذ ىف ةيعامتجالا ةايحلل

 .انرصع
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 ىرصبلا نسحلاو ةيحان نم ورمعو لصاو نيب فالتخالا رمأ نكي ملو

 اهتدح تداز دق تافالتخالا نأ الإ ؛كاذنآ اريبك ىرخأ ةيحان نم ءاملعلا رئاسو

 ىف ةلقتسم (!يركف ةسردم ةلزتعملل ترهظ اديور اديورو ءدعب اميف تدتشاو

 .تايهلإلا

 ءاملع نم ددع كانه ناك نإو «ةيلقعلا تايهلإلا ةسردمل نيلثمم ةلزتعملا ناكو

 مهلمع نكلو «ةيلقعلا تاجاتتتسالا نمادختسا ىف ًاضيأ اودهتجا دق ةنسلا لهأ بهاذم

 ةسردملا ةلزتعملا ناكو ءطقف ةيعرشلا لئاسملا ىف ارصحنمو ادودحم ناك اذه

 ىف ام دح ىلإ اعسوم انازيم تمدختسا ىتلا ةيمالسإلا تايهلإلا ىف ىلوألا ةيركفلا

 بسحف اذه سيل «ةيلقعلاو ةيقطنملا تاجاتنتسالاب ةنيعتسم «ةينيدلا لئاسملا حيضوت

 .ءامدقلا نانويلا ةفسالفب نيرثأتم ام دح ىلإ اوناك لب

 دهع) ثلاثلا نرقلا لاوطو ىرجهلا ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لالخو

 «ةقالخلا ءاجرأ رئاس ىف تافلؤملا نم ديدعلا تمجرت (هئافلخو روصنملا ةفيلخلا

 متستت مل راثآلا كلتل ةمجرتلا ةيلمع نأ الإ «ةينانويلا ةغللا نم متت ةمجرتلا تناكو

 نم مث ةينايرسلا ىلإ ةينانويلا نم مجرتت تناك لب «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةرشابم ةروصب

 مولعلاب قلعتت بتك نع ةرابع مجرتت ىتلا بتكلا تناكو «ةيبرعلا ىلإ ةينايرسلا

 ةسردم ةلزتعملا نومسيو - 50501351101550 مالكلا ملع وأ ةيسردملا نم ةيتآ ةسردم ةملك' )١(

 نكي ملو اهب فرعت ةصاخ ةينيد ةمظنأ اهسفنل لكشت ىتلا ىه ةقرفلا نأل «ةقرف تسيلو

 نيخرؤملا نكلو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع نيقرتفم اوناك الو «ةمظنألا كلت لثم ةلزتعملل

 ىلع ةقرف ةظفل نوقلطي اوناكف ةيركفلا ةسردملاو ةقرفلا نيب اوقرفي مل لئاوألا نيملسملا

 ىضتقا اذإو .ةلزتعملاو ةئجرملاك مالكلا سرادم ىلع اهنوقلطي اوناك امك جاوخلاو ةعيشلا

 ىقيقحلا ىنعملا هب دصقي الو ةسردم هب دصقي امنإف ةلزتعملا ىلع ةقرف ظفل لامعتسا رمألا

 .١ص /١5541« ةرهاقلا « ةلزتعملا - هللا راج نسح ىدهز ."هيدؤت ىذلا
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 ."ةفسلفلاو قطنملاو (كلذ ريغو ءبطو نايضايرو ةئيه) ةقيقدلا

 نيب رشتناو «ةمجرتلا ةكرح ىف اًزراب ًارود نايرسلا نويحيسملا بعل دقو
 ةرابع بولسألا اذه ناكو «بيلاسألا ثدحأ هيلع نوقلطي اوناك ام نيفقثملا لفاحم

 ىف داهتجالاو ةيفسلفلا تاحالطصإلاو ةينانويلا ةفسلفلاو قطنملا بيلاسأ مادختسا نع

 بولسأ ثدحأ مدختسا نم لوأ ةلزتعملا ناكو «ةيقطنملا تاجاتنتسالا ىلع دامتعالا

 ظحاجلا ةصاخبو ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ةلزتعملا ءاملع نود دقو «تايهلإلا ىف

 .ةحضاوو ةيقطنم ةروصب ةلزتعملا ميلاعت (اماع نيتس نع 7١607 ةنس ىفوتملا)

 ةينبملا تايهلإلا ىف ةيركف ةسردم تناك ةلزتعملا ةسردم نإف انلق امك اذكهو

 ءانب ىف اهدهج ىراصق لذبت تناك اهنأ ىنعي «ةيلقعلا تاجاتنتسالا ساسأ ىلع

 «ىلقعلا جاتنتسالا ىأ كتسيموتألا لصأ ةلزتعملا لبقو «ةفسلفلاو لقعلا ىلع اهماكحأ

 ةيلقع ةسردم تناك ةلزتعملا نألو ؛«تارذلا بيكرتل ةجيتن ناكملاو نامزلا نإ اولاقو
 ام ملاعب داقتعالا اوفن امك ؛.(كيتسم) ىنافرعلا داقتعالا لاكشأ نم لكش لك اوفن دقف

 ىنطابلا سحلا وأ قارشإلا قيرط نع ىلاعت ئرابلا ةفرعم ةيناكمإ ىأ ةعيبطلا قوف

 .ةطساو الب قلاخلل ىمدآلا كاردإ ةفرعم ناكمإو «بلقلاو ماهلإلاو

 ىذلا) ىوبنلا ثيدحلا رهاظل ءايمعلا ةعباتملا ًاعطاق ايفن ةلزتعملا ىفن امك

 نيدلل ىقيقحلا أشنملاو ردصملا نآرقلا اوربتعا مهنأ عمو (نويرهاظلاو ةلبانحلا هعبتا

 ىنعملا نوشحبي اوناكو «نآرقلا تايآل ىماهيإلاو رحلا ريسفتلا اوزاجأ مهنأ الإ

 ةيلقعلا تارايتلا عابتاو ةلزتعملا ىمسي ناك ببسلا اذهلو .هل ىفخلاو ىنطابلا

 احلطصم سيل ةلزتعملا ىلع ةينطابلا قالطإ ًابلاغ) ةينطابلا مساب ىرخألا ةيمالسإلا
 وأ نييرهاظلا لباقم ىف (ةيليعامسإلا ىلع قلطأ طقف حلطصم وه امنإو ءادراو

 كلذ ىف ةئيبرعلا ةغللا ىلإ نذينانويلل ىخيراتلا وأ ىبدالا ثارتلا لقن ىف ةبغر كانه نكت مل )١(

 ثارتلا (نوملسملا) نويناريإلاو برعلا كردأ اذهلو ءكلذ سكع تبثي ام دهاشي ملو ءرصعلا

 .ةدحاو ةيواز نم ىنانويلا
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 .هللا مالكل ىرهاظلا ىنعملا ىف نيدقتعملا

 وأ ةرحلا راكفألاو ءارآلا باحصأل جذومن ةلزتعملا نأ اننظ اذإف هلك اذه عمو

 لعجي ملف «كلذك اونوكي.ملف .انأطخأ دق نوكن ةيفسلفو ةيملع ةديدج ةيوازل نيلثمم

 اوفرتعي وأ كلذب اورقي ملو «نيدلا لباقم ىف ملعلاو «ناميإلا لباقم ىف لقعلا ةلزتعملا

 قلاخلا وه هللا نأ ىأ ءديحوتلاو نيدلا هيضارأ نع اقلطم اودعتبي مل مهف هب
 ريغ ىف هللا ةفرعم نأ اونلعأ مهنأ عم) تانئاكلا ملاع زكرمو ئدبملاو ئشنملاو

 .(ناسنإلا ةردقم

 قطنملا تاجاتنتساو تاحالطصاو بيلاسأ نم اودافتسا دق (7ةلزتعملا نأ عمو

 دعاوقلا اوتبثيو اوللدي نأ ىلإ كلذ نم نوفدهي اوناك مهنأ الإ ةيطسرألا ةفسلفلاو
 ةلزتعملل ىلقعلا بولسألا نإف اذه ىلع ءانبو ءاهومهف ىتلا ىمالسإلا نيدلل ةيلصألا

 .تايهلإلا ةمدخل هيف ةفسلفلاو قطنملا اومدختسا ةنيعم دودحب اددحم ناك

 اوثدحأو «ةيلقعلا تاجاتنتسالا ىلع ىنبملا تايهلإلا ملعل نيعدبم ةلزتعملا ناك

 ادوجوم نكي مل ساسأ اهل ةيفسلف ةدعاق سسأ تحن ىف نودهتجي اوناكو ءاتباث ًاساسأ

 ىف ىلقعلا جاتنتسالا ىلع ىنبملا ساسألا اذه روهظ ناكو ؛مالسإلا ردص ىف

 لدبت ىلع ًاليلد هتاذ دح ىف روهظلا اذه ناك ءىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف تايهلإلا

 .فارشألاو ةوفصلا نيد ىلإ مالسإلا

 ىدحإ ىلقعلا جاتنتسالا ىلع ةئكتملاو ةتباث لوصأ ىلع ةمتئاقلا تايهلإلاو

 داز وأ اهنم صقنأ نمو ءايلزتعم ناك ًاعيمج اهب دقتعا نم ةسمخ لوصأ ىلع لازتعالا موقي (*)
 : ىسه اهتيمهأ بسح ةبترم لوصألا كلتو .لازتعالا مسا قحتسي مل ادحاو ًالصأ ولو اهيلع

 .ركنملا نع ىنهلاو فورعملاب رمألاو نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ءديعولاو دعولاو ؛لدعلاو ؛ديحوتلا
 فدلتخاو .مهعم كلذب جرخي مل عورفلا ىف ةلزتعملا ةيقب فلاخ مث ةسمخلا لوصألاب ناد نم لكو
 ١(. 47 ص شماه :.١5ص ء«قباسلا ردصملا) ةسمخلا لوصألا هذه ىف مزح نبا
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 نوقكت امإف «ديبعلا تاعمتجم نايدأ امأ ؛ةيعاطقإلا تاعمتجملا ىف نيدلا صئاصخ

 نانويلا ىف نايدألا) سوقطو تافارخو ريطاسأ نم ةبكرمو «ةتباثلا لاوصألل ةدقاف

 ةيئادب ةروصب ةتباث لوصأ ىلع ةمئاق وأ (كلذ ىلع لاثم ةميدقلا امور ىفو ةميدقلا

 نرقلا ىتح ةيحيسملاو ةيداليملا ىلوألا نورقلا ىف ةيتشدارزلا لثم) ةلماكتم ريغو

 رصع ىسف ةداع نوكتت ةلماكتملا تايهلإلاو ةتباثلا لوصألاو (ىداليملا ثلاثلا

 .عاطقإلا

 ىلع ةدنتسم ةدماج تايهلإ ىحيسملا ملاعلا ىف تنوكت ىطسولا نورقلا نابإو

 دمتعملا ىلقعلا جاتنتسالا ىلع ةمئاقلا تايهلإلا هباشت عضاومو .ىلقعلا جاتنتسالا

 هباشتلا اذه عضاوم لقأو .ةددعتمو ةريثك ةيحيسملاو مالسإلا ىف - ةفسلفلا ىلع

 اهرثكأو ءامهنيب ةلدابتملا تاريثأتلاو .نينيدلا الكل ةكرتشملا لوصألا ريثأت نع مجان

 .ةيعاطقإلا تاعمتجملا نيد بوص امهيلكل لدبتلاو ريغتلا رايت هباشت نع جتان

 ىساردلاو ىفاقثلا ركفلا ةمق نولثمي ةلزتعملا ناك ءىرجهلا ثلاثلا نرقلا نابإو
 .ناريإو قارعلا ىف ةصاخبو ةفالخلا راطقأ رئاس ىف نييعاطقإلا نيفقثملا ةعامجل

 ميلاعت نأ ةسلزتعملا دق دقتعا ءةلزتعملل ةي ةيساسألا تادقتعملا نع ثدحتن ةن نآلاو

 ١ ديحوتلا لصأ- :

 :ةملكلا هذه تحت ناتفلتخم ناتيرظن عمتجتو «قلاخلاب قلعتملا لصألا ىأ

 ةيناثلاو ءتافصلا ىفن وأ «ناسنإلا ةروصب هللا هيبشت ىفن ىأ «هيبشتلا ىفن ىلوألا

 .نآرقلا قلخب لوقلا ةيرظن

 هللا ريوصتو هيبشت ىأ هيبشتلاب لوقلا ةمات ةضراعم نوضراعي ةلزتعملا ناك
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 امك) مالسإلا ردص ىف "”نيدلا كلذ صئاصخ نم هيبشتلا ناكو «ناسنإلا ةروصب
 ىف تدرو دقف (ديبعلا تاعمتجم ةيودللا تاعمتجملل نايدألا صئاصخ ىف لاحلا ناك

 تناكو «كلذ ريغو هيديو هينيعو ههجوو شرعلا ىلع هللا سولج نع تايآ نآرقلا

 .””ناسنإلا هبشت ةروصب هللا ليخت ةيناكمإ ىلع ًاليلد تايآلا هذه

 ىلع رصي هدعبو ىرجهلا ثلاثلا نرقلا لبق ةيمالسإلا بهاذملا ضعب تناكو

 ددع ناكو (””نويرهاظلاو ةلبانحلا) نآرقلا نم تايآلا هذهل ىرهاظلا ىنعملاب ذخألا

 نذإ لوقلا نكمي فيكف ديحوت نيد ىمالسإلا نيدلا نأ ةددعتم تارملو قبس اميف فلؤملا ركذ )١(

 وعدي نآرقلاو ءامات ًايفن هيبشتلا نيملسملا ءاملع ىفن دقل ؟نيدلا اذه صئاصخ نم هيبشتلا نأب

 نايدأ نم هقبس امع اهب زيمت ىمالسإلا نيدلل ةيساسألا ةمسلا ىه ديحوتلا نأ لب ديحوتلا ىلإ

 نمحرلا) ىلاعت هلوق لثم هيبشتلا دوجو ىلع ليلدك نآرقلا تايأ نم فلؤملا هب لدتسي ام امأ
 ىناعم اهل ءاوتسالا ةملك نأ نع ًالضف دوصقملا ىنعملا بيرقتل وهف (ىوتسأ شرعلا ىلع
 .ةبلغلاو ةرطيسلا ىنعي ءاوتسالا هلوقب ىلازغلا مهنمو نوثحابلا كلذ ىلإ راشأ ةريثك

 ليوأت ناكف ءاهرلوأتو ازاجم اعمل هذه نمضتت ىتلا ةينآرقلا تايآلا عيمج ةلزتعملا ربتعا )١(

 ناك ول هنأ الإ هللا ملع هنأ (ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو) ىلاعت هلوق ىف يسركلل مهضعب
 هاسنعم ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا اوضفر امك ءامسجم ادودحم ناكل هيلع سلجي يسرك هل

 مسج ىلع رقتسي ال هنأل (ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا) ةميركلا ةيآلا ىف درو امك .رهاظلا

 ةلاحم ال مسج ىلع نكمتم لك نألو .كلذ نع هزنم هللاو ضوع الإ هيف لحي الو مسج الإ

 ةيآلا ىف ءاوتسالا نإ اولاقف ديدحتلاو ديسجتلا ىنعم ءاوتسالا ىف ةلزتعملا ىأرو ءردقم
 دصق اهانعم ىوتسا ةملك نإ ةلزتعملا ضعب لاقو رهقلاو كلملا ىأ ءاليتسالا هانعم ةروكذملا

 .485 ص /2١5151( ةرهاقلا « هللا راج نسح ىدهز - ةلزتعملا شرعلا قلخ ىلع لبقأ وأ

 بقلملا ىناهفصألا ىلع نب دواد ةسسؤم ىلإ ةبسن ىرهاظلا بهذملا وأ نويرهاظلا (؟)
 نآرقلا ظفلل ىرهاظلا ىنعملا بهذملا اذه عباتأ لبق دقو ه١17 ةنس ىفوتملا ىرهاظلاب

 مساف اذه ىلعو «هظافلأل ىلقعلا ريسفتلا وأ ليوأتلا أدبم ضفرو ؛ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا
 ناكو ؛هيلع دامتعالاو نآرقلا ظفلل ىرهاظلا ىنعملاب ناميإلا نم اضيأ قتشم قتشم بهذملا

 لوبقلل اورطضا مهنكلو امات اراكنإ عامجإلاو سايقلا نوركني مهرمأ ةيادب ىف نويرهاظلا
 ىلإ هقرشم نم ىمالسإلا ملاعلا راطقأ رئاس ىف بهذملا اذه رشتنا دقو ءدعب اميف امهب

 ذخأو ءايرهاظ ناك مزح نباو ءاديدش سلدنألا ىف ةيكلامل نيبو هنيب سفانتلا ناكو ؛هبرغم
 ةيحان نم فانحألا لكش دقف ؛ىرجهلا ىناثلا نرقلا دعب لالحمضالا ىف بهذملا اذه

 .ةينسلا بهاذملل نيلباقتم نيدح ىرخأ ةيحان نم نويرهاظلاو ةلبانحلاو
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 ىمعأ اقيدصت تايآلا هذه اوقدصي نأ نيملسملا ىلع بجي هنأب نولوقي مخهنم رخآ

 نم رثكأ تايآلا هذه اوربتعي ملف ةلزتعملا امأ (ةيكلاملا) اهانعم ولوؤي نأ بجي الو

 .زاجمو ةراعتسا

 ةروصب هروصن نأ نكمي الف ؛حور هللا نأ امب : ن وقي ةلزتعملا ناكو

 تاروصت ةديلو ىه تافص هب قحلت نأ نكمي الف ءكلذب هفصن وأ هتافصو ىمدآلا

 نأ اودقتعاو ءكلذ ريغو بضغلا ةوقو لماكلا ملعلاو ةردقلاو ةوقلا لثم «نانسإلا

 وه ةيناسنإ ةروص ىف شرعلا ىلع هسولج روصت لثم هللا ىلإ تافصلا هذه باستنا

 اننأ ىنعيس كلذ نإف ةصاخ رهاوج ةروكذملا تافصلا هذه انربتعا اذإف ءدئاس روصت

 .كرشلا وه اذهو اهلإ اهنم دحاو لك ربتعن

 فالعلا لثم) مهضعب زاجإ نإو ءهلل تافضب لوقلا ةلزتعملا ىفني ببسلا اذهلو
 نإف ةصاخ رهاوج ةروكذملا تافصلا نإ نولوقي انواكو ءتافصلا ةيناكمإ (ىئابجلاو

 .كرشلا وه اذهو اهلإ اهنم دحاو-لك ربتعن اننأ ىنعيس كلذ

 فالعلا لثم) مهضعب زاجأ نإو «هللا تافصب لوقلا ةلزتعملا ىفني ببسلا اذهلو

 رهوج عم ةدحاو ةروكذملا تافصلا نإ نولوقي اوناكو ءتافصلا ةيناكمإ (ىئايجلاو

 ,)هنم كلفني هل ءزجو هللا

 ةميدق تاذل ةيلقع تارابتعاو هوجول تافصلا نوركني ال ةلزتعملا نإ : ىناتسرهشلا لوقي )١(
 هللا نإ اولاقو . ىلاعت هتاذب ةميدق ةيلزأ تادوجوم تاوذ ىف تافص تابثإ نوركني مهنكلو

 لحنلاو للملا) هب ةمئاق ناعمو ةميدق تافص ىه ةايحو ةردقو ملعي ال هتاذب رداق «هتاذب ملاع
 .(51-11 نم

 ىلاعت هلوق ىف هجولا ةملك نإ اولاقف هنم ءزج وه هجو ىلاعت هل نوكي نأ ةلزتعملا ىفن امك
 ؛ةدئاز (ههجو الإ كلاه ئش لك) : ىلاعت هلوقو (ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو)
 وأ هباوث وأ هتلبق وه ىلاعت هللا هجو نأ ىلإ مهضعب بهذو .كبر ىقبيو ىنعملا نوكيف

 ةيآلا هذه ىف اههابشأو ديلا ليوأت نإ اولاقو ادي ىلاعت هل نأب لوقلا نع اوعنتما امك .هؤازج
 .ةمعنلا وأ ةردقلا امإ وه اهريغو
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 فيرعتلل لباق ريغ ءارهاظ ادحأ هللا نوربتعي ةلزتعملا نإ : لوقلا رصتخيو

 نم كازدإلاو ةيؤرلل لباق ريغو ؛هتاقولخم عم هللا هباشتي الف «ةيناسنإلا ميهافملاب

 ىأ بلقلاب الو لقعلاب الو ةدهاشملاب ال هكاردإ نكمي ال هللا نإ نولوقي اوناكو ؛مهلبق

 .كاردإلاو فيرعتلل ةلباق ريغ هتيناحورو هتدحو نإو ىنطابلا سحلاو ماهلإلا

 نآرقلا ةيلزأب ةصاخلا ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ميلاعت ةلزتعملا ىفني امك

 دنع نم ًاقولخم نآرقلا نكي مل اذإ : مهلوقب كلذ ىلع نولدتسيو «هتيقولخم ريغو
 ريغو ايلزأ هللا لثم نآرقلا نوكي ذئدنع ؛لاك لزالا ذنم ادوجوم ناك اذإو ءهللا

 اذهو «ىناثلا هلإلا ةلزنم ىف نآرقلا حبصي نأ اضيأ كلذ ةجيتن نم نوكيو ؛قولخم
 .ةعاشب رومألا رثكأ نيملسملا رظن ىف كرشلاو ءكرش ىرخأ ةرابعب

 نأ نككمي ال هنأ امبو ءقولخم ريغ ىلزأ هدحو هللا نإ نولوقي ةلزتعملا ناكو

 لوقلا اذه ةجيتن نم نوكي .كلذ ىف ريكفتلا درجم ركفي وأ ناث هلإ دوجو روصتي

 دعجلا نعو «نآرقلا قلخب لاقو مالسإلا ىف تافصلا ىف ملكت نم لوأ مهرد نب دعجلا ناكو <
 نأ ىزيرقملا ىريو .ناسارخ ىف ترشتناف تافصلا سفن ىف هتلاقم ناوفص نب مهجلا ذخأ
 اذه نوملسملا ركنأ دقو قرشملا دالب ىف مالسإلا ىف تافصلا ىفنب لاق نم لوأ ناك مهجلا

 كلذ ةلدأ نم ءمهسلاج نم اومذو مهنم سانلا اورذحو ةيمهجلا اوللضف «ةعدبك هيلإ اورظنو
 ةلزتعملا رهظ املو دعجلا ىلإ هتبسنب دمحم .نب ناورم ىومألا ةفيلخلا نومذي اوناك مهنأ
 ىلإ ىدؤت اهنأل الصأ اهيفني ءاطع نب لصاو ناكف تافصلا ىفن ىف اهلوق ةيمهجلا نع اوذخأ
 .نيهلإ تبثأ دقف ةميدق ةفص وأ ىنعم ىلاعت هلل تبثأ نم نإ لوقي ناك كلذلو ؛كرشلا
 ةلأسملا هذه ىف اوعسوتو ةفسالفلا بتك نوعلاطي اوذخأ دقف هدعب نم اواج نيذلا ةلزتعملا امأ

 نع اوسبتقاف ىرخأ لولحو جئاتن ىلإ اولصوتو - لحنلاو للملا ىف ىناتسرهشلا لوقي امك -
 دوجولا بجاو ىلاعت هللا نأ نوري ةفسالفلا ءالؤه ناكو «تافصلا ىف مهلوق نانويلا ةفسالفلا

 ىلاعت هنإ اولاقو تاذلا ىلع ةدئاز ىلاعت ئرابلا تافص اوفنف .هجو لك نم دحاو هنأو «هتاذب

 رشكأ نوملسملا هب رثأت ىذلا نيطولفأ وه مهدحأ ناكو .هتاذ ىلع دئاز ملعي ال تاذلاب ميلع
 ةفسالفلا اوقفاو ةلزتعملا نإ ىنانتسرهشلاو ىلازغلا لاق اذلو .نانويلا ةفسالف نم هريغ نم
 ىف تافصلا هتكراش ول هنأل .هب ةمئاق هتاذب رداق هتاذب ملاع هللا نإ اولاقف لوقلا اذه ىلع

 بمدذ اذامل تبثي نأ طايخلا لواح دقو . ةيهلإلا ىف هتكراشل فصولا صخأ وه ىذلا مدقلا

 .(54 :57 ص ةلزتعملا نع ًالقن 2١ ص ١ج لحنلاو للملا) لوقلااذه ىلإ ةلزتعملا
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 .قولخمو ىلزأ ريغ «نآرقلا نأب

 ةيئانثب نيلئاق ىأ) ةيونث نيينسلا نيملسملا ةلزتعملا ىمسي اذلو دحاو هللاو

 ةهجو نم ىربك ةيمهأ اذ اجاتنتسا نآرقلا قلخ لصأ نم ةلزتعملا جتنتسيو (هلإلا
 بسجي ال اننإف ؛هللا تاقولخم نم ادحاو نآرقلا ناك اذإ هنأ ىنعمب «ةيلقعلا مهلوصأ

 وأ ثحب نود اهلبقن وأ ءىرهاظلا اهانعمب هنم ةروس وأ ةيآ لك ذخأن نأ زوجي الو
 ىف

 . صيحمت

 اوناك مهنكلو «هقلخ هللا نإل ءاسدقم اباتك نآرقلا نوربتعي ةلزتعملا نإ اقح

 ةنونكملا راكفألاو لوصألاو ؛هنومضمو هاوتحمب ةطبترم نآرقلا ةيسدق نأ نولوقي

 دادملاو دلجلا لثم تاملكلاو فورحلا كلت لثمف «هنم ةملك وأ فرح لكب ال «هيف

 ةيحالطصا اهنإف ءنآرقلا سانلا اهب بتك ىتلا ىرخألا ءايشألا رئاسو عاقرلا
 بسلا اذهلو ءأضيأ ةيناسنإو ةيحالطصا ةروكذملا تاملكلاو فورحلاو .ةيناسنإو
 راكفألا ىلع ةظفاحملا عم .اهضعب ليوأتو نآرقلا تايآ نضعب ريسفت ةلزتعملا زاجأ

 .مهمعز بسح «هل ةيلصألا

 : لدعلا لصأ-؟

 ءىهلإلا لدعلاب قلعتي اميف ةيمالسإلا بهاذملل ةكرتشملا ميلاعتلا ةلزتعملا لبق

 تناكو ء(ردقلا ىفن) ريدقتلا لصأ اوفنو .ةدارإلا ةيرح لصأ كلذ نم اوجتنتساو

 اهيلع اوديزي مل «ةيردقلا تايرظنلل اليصفتو احرش لاجملا اذه ىف ةلزتعملا ميلاعت

 .اهيلع ليلدتلا اونسحأو اهنيودت اومظن مهنأ ىوس

 ئش لك قلخي نأ عيطتسي هنإف ؛لداع هللا نإ ثيح نولوقي ةلزتعملا ناكو

 رشلا ئشنم هللا نوكي نأ نكمي ال ببسلا اذهلو :حالصلاو لقعلاو لدعلا قفاوي

 سيلو ءرشبلا اهبكتري ىتلا ةيلقعلا ريغ لاعفألاو ملاظملاو رورشلا قلاخو ملظلاو
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 اهبكتري ,ىتلا ةيلقعلا ريغ لاعفألاو ملاظملاو رورشلا قلاخ هللا نأب نمؤن نأ ًازئاج
 ؛ةيحان نسم ةرح ةدارإ نود ناسنإلا قلاخ هللا نأب نمؤن نأ ًازئاج سيلو ءرشبلا
 «ناسنبلل اهردقو اهنيعو ةئيسلا لاعفألاو لب اهدحو ةريخلا لامعألا قلخ هنإ لوقنو

 هذه باكترا ىلع ناسنإلا بساحيس هنأب ىرخأ ةيحان نمو تقولا سفن ىف دقتعنو

 هللا اهعدوأ ىتلا ةرحلا ةدارإلا لب ءرشلا ئشنم سيل هللا نإ ءاهيلع هيزاجيو لامعألا

 تانايدلا ىف درو امل اقبطو) سيلبإو ةكئالم نم اهيف امب هتاقولخم عيمج ةرطف ىف

 مادخت سا ءاسأ مث «ةكئالملا نم ناك سيلبإ نإف مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةثالثلا

 .(هل اودع حبصأو هبر ىصعو ةرحلا ةدارإلا

 ىستلا ةرحلا ةدارإلا نم نيديفتسم ةريرشلا وأ ةريخلا لامعألا رشبلا بكتريو

 .مهترطف ىف هللا اهعدوأ

 هفرتقا امل لداع ًءازج رانلاو ةنجلا نإ نولوقي ةلزتعملا ناك ببسلا اذهلو

 ريخلا نيب زيمي نأ عطتسي ملو ةادرإلا رح ناسنإلا نكي مل اذإو «مهتايح ءانثأ سانلا

 ةيقطنم ةجيتنك «هلامعأ نع ًالوئسم نوكي ال هنإف ءاشي ام امهنم راتخيو ءرشلاو

 .انيب املظ رانلاو ةنجلا دوجو حبصأ «كلذل

 ناسح تاريخو ميعن نم اهب امو ةنجلا اومهفي مل ةلزتعملا نأ ايفاخ سيلو

 ىف نوملسملا همهف ىذلا ىداملاو ىرهاظلا ىنعملاب مالآو باذع نم اهيف امو رانلاو

 «ةيردقلل نيعبات - ةدارإلا ةيرحب قلعتي اميف - ةلزتعملا ناك دقف انلق امكو

 ناسنإلا عتمتب نيلئاقلا صاخشألا ىأ ءاضيأ ةيردقلاب ةلزتعملا نومسي ببسلا اذهلو

 .هلاعفأو هلامعأ ىلع ةرطيسملا ةردقلاو «ةلماكلا ةردقلاب

 مهنأل ءكرشلاب مهتاشقانمو مهثوحب ىف ةلزتعملا نوتعني ةنسلا لهأ نكلو
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 قلاخلا دوجو نوركني اذهب مهنأو هللا سيلو هلاعفأل ردتقملا قلاخلا ناسنإلا نوربتعي
 .ةددعتم ةهلآأ دوجوب نورقيو دحاولا

 : ديعولاو دعولا لصأ-*

 اذهو ءايندلا ةايحلا ىف ناسنإلا هفرتقا ام ىلع ةرخآلا ىف ءازجلاو باسحلا ىأ

 ميلاعتلا هذهل اقبطو «ةريبكلاو ةريغصلا بونذلاب قلعتت ميلعتو «ةيلمع قالخأ لصألا

 دعوتيو ددهيو «ةريغصلا بونذلا ىبكترمل نآرقلا قيرط نع حصنلا ىدسي هللا نإف

 .بونذلا رئابك نم قولخملاب قلاخلا هيبشت ةلزتعملا ربتعيو «رئابكلا اوبكترا نيذلا

 : نيتلزنملا نيب ةلزنملا لصأ- 4

 لصاوو ىرصبلا نسحلا نيب فالخلا نع انثدحت نيح ءاهنع ثيدحلا قبس دقو

 .ديبع نب ورمعو ءاطع نبا

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا لصأ-ه

 نأ ةيمالسإلا ةلودلا ءاسؤر ىلع بجي هنأ ىنآرقلا حالطصإلا اذه موهفمو

 ناكو «ةكرت مهيلع بجي امو هلعف مهيلع بجي ام اقيقد احيضوت نيملسملل اوحضوي

 ريغ ةيويندو ةينيد تاطلس (ةيمالسإلا ةلودلا سيئر) مامإلل ىطعي لصألا اذه

 نورمعشفي ةلزتعملا ناكو «ةيمالسإلا ةعيرشلا قاطن ىف كلذ نأ دكؤملا نم «ةددحم

 مئاعد تبثي نأ هيلع بجاو لب ؛ قحلا - ةفيلخلا مامإلل نإ : نيلئاق لصألا اذه

 ةرابعبو ءاضيأ فيسلابو لب ءامهدحو ديلا وأ لوقلاب ال كلذ ىف ًانيعتسم ناميإلا

 اظعوو العفو الوق هناكرأ تبثيو نيدلا مئاعد ىوقي نأ مامإلا بجاو نإف ىرخأ

 نع نيدترملا بقعتي نأ هيلع لب بسحف اذه سيلو ءايباتك وأ ايهافش ءاداشرإو

 ىلعو نيملسملا ةماع ىلع بجي مهلوصأ نأ نودقتعي ةلزتعملا نأ ىهيدبو «نيدلا

 مهداقتعا عم ةلزتعملا نأ ءالجب حضتي انه نمو .اهب فارتعالا ةمكاحلا ةطلسلا
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 .ةينيدلا ةديقعلا ةيرحل نيديؤم اونوكي مل ةيلقعلا تاجاتنتسالاب

 ءانثأ اهباصأ امو ةيخيراتلا ةيحانلا نم ةلزتعملا ريصم نع ثدحتن نآلاو

 (ىرجهلا ىناثلا نرقلا نم ىناثلا عبرلا) نييومألا دض نويسابعلا اهب ماق ىتلا ةروثلا

 ءافلخلا نإف اذهل ءسابعلا ىنبل ةديؤملا تاعامجلا نم ةعامج نولكشي ةلزتعملا ناك

 نع مهيديأ اوفك مهنأ الإ «ةلزتعملا لوصأل مهلوبق مدع مغر لئاوالا نييسابعلا
 اوسسؤي نأو اهب رشبتو اهءارآ رشنت نأ ةقرفلا كلت تعاطتساف «مهئاذيإو مهتدراطم

 روباسينو زاريشو دادغبو ةفوكلا ىف مث ةرصبلا ةنيدم ىف ةيادبلا ىف مهل ابتكم

 .كلذ دعب سلدنألاو (رصم) طاطسفلاو قشمدو

 ةينايرسلاو ةينانويلا تاغللا نع ةمجرتلا ةكرحل فثكملاو دئازلا طاشنلا ناك

 .ةلزتعملل اعفانو اديفم ةفالخلا راطقأ ىف ةميدقلا روصعلا ةفسلف راشتناو (امهريغو)

 ةفلتخملا بهاذملا ءاملع نكي ملو ؛ةديدج راكفأو ءارآ راشتنا كلذ نع مجن دقف

 ءاملع عاطتسا امنيب ءاهل ىدصتلا وأ اهنع ةباجإلا ىلع نيرداق ةنسلا لهأل ىرخالا
 تايهلإلا لاجم ىفاال ؛ةيبدألا مهتلزنمو مهطاشن ىف داز امم ؛كلذ ةلزتعملا

 ىف مهزكارم تلانو «ةقيقدلا مولعلاو ةفسلفلا لاجم ىفو لب ءامهدحو ةعيرشلاو

 وبأ نم الك ةرصبلا ىف ةلزتعملا بتكم ءاسؤر ناكو «ةقئاف ةرهش ةفلتخملا راصمألا
 مه 77١ ماع ىلاوحىفوتملا ماظنلاو ءهه7171١ ةنس ىفوتملا فالعلا دمحم ليذه

 لب بسحف تايهلإلا ىف املاع نكي مل ىذلا ه755 ماع ىفوتملا ظحاجلا هذيملتو

 سأرو :؛ناويحلا ملع ىف مهملا هفيلأت ةصاخبو ىعوسوم ملاعك هرصع ىف رهتشاو
 ةنس ىفوتملا برح نب رفعجو ه7754١ ةنس ىفوتملا رشابم نب رفعج دادغب بتكم

 رصع نايإ ىمالسإلا عمتجملا ىف نيفقثملا رابك زكارملا كلت تمض امك .ه5

 .ةفالخلا

 عباسلا ىسابعلا ةفيلخلا دهع ىف ةلودلل ايمسر ابهذم ىلزتعملا بهذملا حبصاو
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 عفاود كانه تناكو ,ءه4١1 ىتح ١614 ماع نم مكح ىذلا نومأملا ةفيلخلا ىأ

 :لمعلا اذه ىلع مادقإلل نومأملا ىدل ةيسايس

 نومأملا ىلوت نع ةيضار «برعلا نم ةصاخبو «ةنسلا لهأ ةيرثكأ نكت مل (الوأ)

 .نييناريإلا هتداق رابك ةنواعمب هلتقو نيمألا هيخأ علخ دعب ةفالخلا شرع

 هبوج ربمألا اذه نأ الإ :ةلدتعملا ةعيشلا ىلع دمتعي نأ نومأملا دارأ (ايناث)

 دادغب ىف ةحلسم تاروث ىلإ تروطت «ةنسلا لهأ لبق نم ةديدش ةضراعمب

 ةأجف هكلسمو ههاجتا رييغت ىلإ نومأملا رطضا اذلو « ةفالخلا قطانم رئاسو

 ."ه54١٠7٠ ةنس دادغب ىلإ داعو ةعيشلا عم هداحتا ضقنف

 اذإو ءنيملسملا عيمج ىلع دحاو بهذم ضرفل هدهج ىراصق لذبي نومأملا ناك

 ؛ةفالخلل ةئوانملا مهتاكرح ىف نيدلاب رتستلا ةرورض نويسايسلا نوضراعملا ىأر

 لوألا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ذنم فقوتت مل ىتلا) ةيبعشلا تاروثلا توضناو

 .ةيمرخلا ءاول تحت انيحو ةعيشلا وأ جراوخلا ءاول تحت (ىرجهلا

 رمأ هرارقتساو ةلودلل دحاو ىمسر بهذم دوجو نأ دقتعي نومأملا ةفيلخلا ناكو

 .نييعاطقإلا رابك نم ءزج ةضراعم ءاهنإو «ةيبعشلا تاروثلا دامخإل ىرورض

 ترشتنا دقف «ةعدبلاب اهيبش ؛مالسإلا ملع ىف اديدج أئيش ةسايسلا هذه تناكو

 ةيركف سرادمو ةفلتخم ءارآو دئاقع نيلوألا نيئرقلا لاوط ةفالخلا ةلود ءاجرأ ىف
 لثم بهاذم ةنسلا لهأ فوفص ىف رهظ «جراوخلاو ةعيشلا ىلإ ةفاضإلابف «ةنيابتم

 تاثحابم ىف اضعب مهضعب عم اولخد نيذلا «ةيعفاشلاو فانحألاو ةيكلاملاو ةلبانحلا

 نايإ اهيلع ايلاو ناك ىتلا ناسارخ ىف همكح نم ىلوالا تاونسلا ىف شيعي نومأملا ناك )١(
 دوجول دادغب ىف روهظلا نم افوخ ةفالخلا شرع ءالتعا دعب ةدم اهب ثكمف دهعلل هتيالو

 .ةمكاحلا ةرسألا لخاد هل نيئوانملا نم ريثك

 ا



 ةسينك دوجو مدع ىف ةيحيسملا فلاخي مالسإلا نألو ءماصخلا دح تغلب تاشقانمو
 «نييحيسملا عيمجل ةعاطلا بجاو ًاينيد اعيرشت ردصتو ًارارق ذختت ةرطيسم ةعماج
 كلت ىف ةفرحنملا ةديقعلاو ةبئاصلا ةديقعلا ددحت نأ ةبوعصلا ةياغ ىف ًارمأ ناك دقف
 لبقت اقيقد انيودت تنود يتلا لوصألا دجوت ملف ؛نأشلا اذه ىف رمالا مسحتو ةلحرملا

 .ةقح لوصأك ةلودلا اهب

 ضرسفي ةلودلل ىمسر بهذم دوجو ةرورض تنلعأ ةقرف لوأ ةلزتعملا تناك

 نوركفي نم ةدراطم ىرورضلا نم نأ اوربتعأ امك ؛هعابتا نيملسملا عيمج ىلع
 نايدأ نكت ملف ؛ىعاطقإلا عمتجملا صئاصخ نم لصألا اذهو «كلذل افلاخم اركف

 رصحلا ىلإ ليمت ةيطاقتلالا نايدألا اهنيب نمو قيقرلا تاعمتجمو ةيودبلا تاعمتجملا
 بهاذملاو ةفلتخملا نايدألا نيب مالس ىف شيعلا ةيرظن زيجت تناكو ءديدحتلا كاذو

 قاطن ىف متي كلذ نأ دكؤملا نمو) اهنيب ةاودملا كلسم كولس زيجتو ء؛ةعوتتملا

 دقف ىمالسإلا ملاعلا وأ ىحيسملا ملاعلا ىف ءاوس ىعاطقإلا دهعلا ىف امأ (قيض
 اهعابتا نوكي ةنودمو ةتباث لوصأب نرتقم ءدحاو نيد دوجو ةرورض ةيرظن تداس

 .نيدلا اذهب نينمؤملا عيمج ىلع ايرابجإ

 رثكأ ناك هنأل «ةلودلل ىمسر بهذمك ةلزتعملا ميلاعت نومأملا ةفيلخلا لبق دقو

 حور عم ايشمتو اقسانت رثكأ ودبي ناك امك ءاميظنت اهنسحأو انيودت تايهلإلا سرادم

 لك ةنسلا ءاهقف فرص دقو «ةفالخلا راطقأ رئاس ىف ترشتنا ىتلا ةيفسلفلا راكفألا

 ةيعرشلا لئاسملا ىف صيصحمتلاو ثحبلاو ثيداحألا عمج ىف مهدهجو مهتقو
 نم ةفقثملا ةقبطلا تاجايتحا ةميدقلاو ةيودبلا مهتادقتعم ضرت ملف ؛:ةريغصلا

 ءارآ تناك ىذلا تقولا ىف «ةفالخلا راطقأ رئاس ىف ندملا ناكسو نييعاطقإلا

 فرصبو ؛تاجايتحالا كلتو تالؤاستلا هذه ىلع درلاب ةليفك مهيلاعتو ةلزتعملا

 نع ناسمننإلا ةيلوئسمو ةدارإلا ةيرح ةلزتعملا ميلاعت تبستكا دقف اذه نع رظنلا

 مو



 تلزلزو ةيبعشلا تاروشلا اهيف تدتشا ىتلا ةرتفلا كلت ىف ةيسايس ةيمهأ هلاعفأ

 ىرخأ ةرم ءاعدإلا تاروثلا كلت ىف نوكرتشملا عطتسي ملف «ةفالخلا ةلود ناكرأ

 .اهنع نيلوئسمب اوسيل مهنأو قلاخلا لبق نم فلس ةردقم تناك مهتاروث نأب

 .ىرخألا بهاذملا ميلاعت نم اباوص رثكأ ةلزتعملا ميلاعت نأ نومأملا دقتعا

 ةلزتعملا لوصأ لوبقب سانلا ىصوأو مهايإ اهتيامحو مهل ةلودلا ناضتحاب رمأف
 نأو ؛هلألل ةقلطملا ةينادحولاب لئاقلا ديحوتلا لصأب لقألا ىلع كسمتلا وأ ًاعيمج
 نأل «ةصاخ ةيمهأ تباثلا لصألا اذه لتحا دقو ؛ميدق وأ ىلزأ ريغو قولخم نآرقلا

 هلإب ًارتتسم الوبق ىنعي هتيقولخم ريغو نآرقلا مدقب لوقلا نوربتعي اوناك ةلزتعملا
 .ميظع ملظ كرشلاو اكرش كلذ نوربتعيو «ناث

 ماع ديدج رمأ ردص مث (مه772) ه 7١7 ماع كلذب قلعتملا رمألا ردصو

 «ةينيدلا ةديقعلا ىف ءاهقفلاو ءاملعلاو ةاضقلا عيمجل رابتخا دقع ىلع صن ه 6

 ةصاخ ةرادإ تسسأتف «ىفنلاب هيلع مكحي «ةلزتعملا لوصأ لوبق نع عنتمي نم لكو
 .دئاقعلا نع شيتفتلا مكاحمل جذومن ىه ىتلا (قيقحتلا) ةنحملا مساب

 دمحأ مهنيب نم ناك «قيقحتلل ةرادإلا كلت ىلإ ءالؤه نم ريبك ددع رضحأو

 اولبقي مل مهنأل) ةيقيليق ىلإ هعابتأو وه ىفن ىذلا «ىلبنحلا بهذملا سسؤم لبنح نب

 ةفيلخلا دهع ىف ةلودلل ايمسر ابهذم ةلزتعملا بهذم لظو (ةلزتعملا لوصأ
 هيخأ دلعب ةفالخلا ىلوت ىذلا (ه774 ىتح 7١4 نم مكح ىذلا) مصتعملا

 .نومأملا

 نوفظوملاو ءاهقفلا ىفعأو ؛ديدش دقنل ةلزتعملل ةضراعملا تافلؤملا تضرعتو

 نبا رضحأ مث «باقعلل اوضرعتو مهبصانم نم نآرقلا قلخ لصأب اولبقي مل نيذلا

 ىف ددشتلا لصوو .دلجلاب هيلع مكحو ه9١7 ماع ىرخأ ةرم قيقحتلل لبنح

 ةلود نيب ىرسألا لدابت ءانثأو ه١1771 ماع ىف هنإ ىتح ةريبك ةجردل رمألا قيبطت
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 نيملسملا ىرسأ عيمجل ارابتخا ةلودلا وفظوم ىرجأ .ةيطنزيبلا ةلودلاو ةفالخلا

 ركني وأ) ةرخآلا ةايحلا ىف هللا ةيؤر نكمي ال هنأو نآرقلا قلخب رقأ نمف «نيدئاعلا

 ةلودلا ىلإ ديعأ هب لبقي ملو لصألااذه ركنأ نمو لبق (ىرخأ ةرابعب هيبشتلا

 .ىرخأ ةرم ةيطنزيبلا

 ميلاعت تلظ دقف « ةفلتخملا طغضلا بيلاسأو ةمراصلا تاءارجإلا هذه مغرو

 ذوحتست ملو «ندملا ناكسو نييعاطقإلا نيفقثملاو ايلعلا ةقبطلا ىلع ةرصاق ةلزتعملا

 طخسب تلبوق لب .مهلوبقو نيملسملا نم ريثك اضر ىلع ةلزتعملل ةيلقعلا تاريسفتلا

 ةفيلخلا زاحناو ؛مهدض ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا ءاهقف رأثو ءمهلبق نم ديدش
 بهاذملا بناج ىلإ - ه 747 ىتح 7” ماع نم ةفالخلا ىلوت ىذلا - لكوتملا

 وأ ثحب ىأ رمألا ةيادب ىف عنمف ءىلزتعملا بهذملل ةضراعملا ةكرحل ًارظن ةينسلا
 نآرقلا قلخب لوقلا نأ ه 727 ماع نلعأ مث ه7175 2”نآرقلا نوتم لوح ىوعد

 هبصنم نسم ىلزتعملا ةاضقلا ىضاق داود نب دمحأ لزعو ء«نيدلا نع ادادترا دعي

 .ىرخأ ةرم ةلودلل ايمسر ًابهذم ىنسلا بهذملا حبصأو

 هلبق ىذلا نيدترملا ءاذيإو ةدراطم أدبم هدعب نم ءافلخلاو لكوتملا ىغلأ اذهبو
 مه ةلزتعملا حبصأو ريغت دق ةدرلا موهفم نكلو «هب اودانو لبق نم ةلزتعملا

 مامإلا دقرم مدهو «ةعيشلاو جراوخلا اوبقعت امك مهوبقعتف ةرملا هذه ىف نودترملا
 ةفسلف تمجوه امك «ءالبرك ىف ةعيشلل ثلاثلا مامإلا (هنع هللا ىضر) نيسحلا

 ةيمرخلا ىأ ةقدانزلا ضرعتو فينع دقنل تضرعتو أاضيأ ىلقعلا جاتنتسالا
 .رجزلاو ءاذيإلاو ةدراطملل ةيرهدلاو ةيوناملاو

 هللا ىضر نامثع انديس دهع ذنم دحاو صن وه امنإو نآرقلل ةفلتخم صوصن كانه تسيل )١(

 راصمألا رئاس ىلإ اهلسرأ ةدحاو ةخسن ىلع ىقبأو فحاصملا رئاس تقرحأ ثيح هنع

 .ةفلتخملا
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 زاجأ نيذلا ةفلتخملا نايدألا باحصأ ضرعت لب ؛كلذ ىلع رمألا رصتقي ملو
 دصقي «ةديدش تاقياضمل مهعم ةارادملا كلسم كولسو مهعم لماعتلا نيملسملا ءاهقف

 ةموكحلا نيواود ىف ةمدخلا نم اوعنمف «ةيدوهيلاو ةيحيسملا : تانايدلا كلتب

 ةزيمم تامالع عضو ىلع اوربجأو ءدايجلا بوكر نم اوعنمو «ةفلتخملا اهحلاصمو

 .كلذ ريغ ىلإ «مهلزانم باوبأ ىلع سيليإ روص اوقلعي نأو ؛مهبايث ىلع

 باحسصأ عم ةارادملا جهنم جاهتنا نم ايجيردت مالسإلا للق ةقيرطلا هذهبو
 .(نيملسملا كولس وه امنإو مالسإلا وه اذه سيل) اهددحو ىرخألا تانايدلا

 مسا مهيلع اوقلطأ نمم مهريغ نم ءاذيإلل اضرعت رثكأ اوناك ةنسلا لهأ نكلو
 جراوخلاك (ةيبعشلا تاروشلا هب تلظتسا املع مهتادقتعم تناك نيذلا) نيدترملا

 .ةيمرخلاو ةعيشلاو

 حئارش نم ةفقثملاو ةبلاغلا ةحيرشلا نولثمي اوناك ةلزتعملا نأل ًارظنو
 لفاحم ةئيه ىف اوقبو «سانلا ريهامج نع نيديعب اولظ دقف .هتاقبطو عمتجملا

 مهؤاذيإ نكي مل امك ةرمتسم مهتدراطم نكت مل اضيأ ببسلا اذهلو «ةقلغمو ةدودحم
 اهراوأ دتشا رانك ةديدش مهدض فنعلاو طغضلا لامعأ تناك ًانايحأو ءافينع وأ اريبك

 ىونزغلا دومحم ناطلسلا دهع ىف ناريإ ىف ثدح املثم .ادامر تحبصأو تبخ مث
 )47١ نم كيب لرغط ةقجالسلا نيطالسلا لوأو (ه١47 ىتح 584 نم مكح)

 .(ه14568 ىتح

 اهدوجو دعي مل ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ةلزتعملا بتاكم نإف ٠ ببسلا اذهلو
 نسم مث ه4٠14 ةنس ىفوتملا ىئابجلا هسأر ىذلاو ةرصبلا ىف ناك امك - ًارصاق
 لب بسحف دادغب ىلع - ه ١ ةنس ىفوتملا مالسلا دبع ديمح وبأ هنبأ هدعب

 .اضيأ ىطسولا ايسآو ناريإ ىأ قرشملا بوص مهميلاعت ترشتنا

 عسبارلا نرقلا ىف ةرصبلا بتكم ءاملع رهشأ رابجلا دبع ىضاقلا لقنو
 :ةنيدملا كلت ىف ةلزتعملل ابتكم سسأ ثيح ه١ ماع ىرلا ىلإ هماقم ىرجهلا
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 ضعبو روباسينو ناهفصأو (ناهاشنامرك) نيسيمرق ىف ةلزتعملل بتاكم تسسأ امك

 .كلذك مزراوخو (بشخن) فسنو ناجرجو ناسارخ ةقطنم ىف ىرخألا ندملا

 «نييرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف ةمئاق ةلزتعملا بتاكم تلظ دقو

 ةلزتعملا بتكم رمتساو ءرابكلا ةلزتعملا ءاملعلا رخأ ىمزراوخلا ىرشخمزلا ناكو

 ةلزتعملا تاعامج تضرعتو ءىرشخمزلا توم دعب ةليوط ةدم مزراوخ ىف امئاق

 مت ىتح ءاحنألا كلتل رمدملا ىلوغملا وزغلا ءانثأ مزراوخو ناريإ ىف ةغلاب رارضأل
 انه ريشن نأ بجيو .نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا لالخ مهيلع ءاضقلاو مهوحم
 ةنس فلؤملا ناريإل ىفارغجلا هباتك ىف - ثدحت دق ىفوتسملا هللا دمح نأ ىلإ

 .ناذمهب ةلزتعملا دوجو نع -بولقلا ةهزن ىمسملاو ه0

 نأ الإ ءاهراثآ تسردناو تشالت دق ةلزتعملا ميلاعت وأ لازتعالا نأ مغرو

 اوفن دقق ةليوط ةدمب كلذ دعب ةنسلا ءاملع نأ الثم كلذ نم «ةيح تلظ مهراكفأ

 ةيديزلا ةعيشلا ةصاخبو ةعيشلا ءاملع ىنبتو (طقف ايرهاظ كلذ ناك نأو) هيبشتلا

 نآرقلا قلخ لصأب داقتعالاو هيبشتلا ىفن ىأ ةلزتعملل ةدمعلاو ةيساسألا راكفألا

 ."ةعيشلا نم ةدعاسمب ناريإ ىلإ اهليبس راكفألا كلت تدجوو .ةدارإلا ةيرح لصأو

 ةمانهاشلا فلؤم ءريبكلا ىناريإلا رعاشلا - ىسودرفلا راعشأ نم حضتيو

 راكفألا كلت تعاش دح ىأ ىلإ - كش نود ايعيش ناك ىذلاو ةيملاعلا ةرهشلا تاذ

 نم اريثك لمش لب مهدحو ءاملعلا ىلع آرصاق نكي مل اهعويش نأ فيكو «ناريإ ىف

 .نيسرادلاو نيفقثملا

 كيرظان نذإ بعتت الف كينيعب قلاخلا ىرت نل

 هذه لقنل ةليسو ريخ نماثلا ىتح ىرجهلا عبارلا نرقلا ذنم ناريإ ىف ةلزتعملا بتاكم نكت ملأ )١(

 ؟راكفألا

 -# مه





 نماثلا لصفلا

 ىرجهلا نماثلا ىتح عبارلا نرقلا نم "ىمالسإلا مالكلا ملع

 مالسإلا ىف هللا ءايلوا سيدقتو

 «لكوتملا ةفيلخلا دهع ىف ةلزتعملا نيدأ دقف «لبق نم ارارم ليق امك

 ةيوبنلا ثيداحألا ىلع ىنبملا ىنسلا بهذملا داعو ءداهطضالاو ءاذيإلل اوضرعتو

 اذه مغرو ء«ه"55717 ماع ذنم ةفالخلا راطقأ رئاس ىف ةلودلل ايمسر ابهذم حبصيل

 جاتتتسالا بولسأ ناكو ءةنسلا لهأ مامأ اريبك ارطخ نولثمي ةلزتعملا ناك دقف

 رصعلا كلذ ىتح ةنسلا لهأل نكت ملو ءىوقلا مهحالس ةفسلفلا نم دمتسملا ىلقعلا

 ملف ؛ثيدحلاو نآرقلا ىلع ةداع نودمتعي ءاهقفلا ناكو «ةمظتنمو ةنودم ةتباث لوصأ

 ثلاثلا نينرقلا ىف ةصحمملاو ةثحابلا نيفقثملا لوقع ءاضرإ بولسألا اذه عطتسي

 .نييرجهلا عبارلاو

 ةنسلا لهأ ىلع متحي ةرحلا ةدارإلا ةفسالفو ةلزتعملا عم عارصلا ناكو

 لب ءبسحف مهتدراطمو نيضراعملا ةبقاعمب اوفتكي ملف «ةديدج ةتباث لوصأ ثادحتسا

 لماكتلا رايت عافدنا نإف اذه مغرو ءمهدض ةديقعلاو ركفلا حالس اومدختساو

 دنع ديدج تايهلإ ملع روهظ ىف ىلصألا ببسلا ناك ةفالخلا راطقأ ىف ىعاطقإلا
 راضقأ تلخد ىرجمهلا عبارلا نرقلا ةيادبو ثلاثلا نرقلا ةياهن ذنمف «ةنسلا لهأ

 اذه زيمتو «لماكتملا ىعاطقإلا عمتجملا ةلحرم - اهنم ةدحاو ناريإو - ةفالخلا

 :ىليامب عمتجملا

 دنع مالكلا ملعف ءظفحتلا بجي انهو كيتسالوكسإلا وأ مالكلا ملع .باتكلا نتم ىف عساتلا ىأ )١(

 توهاللا مساب (ةينالوكسالا) ةيحيسملا ةيسردملا ةفسلفلا هيمست ام امامت لمشي ال نيملسملا

 ا



 .ةلودلا ىضارأ باسح ىلع ةصاخلا ةيعاطقإلا ىضارألا ةحاسم ةدايز -

 .شيجلا دارفأل اياطعو حنمك ةصصخملا ىضارألا ةحاسم ةدايز -

 .ةيعاطقإلا ىضارألا ىف نيعرازم ىلإ ىرقلا ءانبأ نم ريثكلا لوحت -

 .ةصاخ ةفاقثو ميظنت تاذ ةيعاطقإ ندم نيوكت -

 ةيعاطقإلا تاعامجلا تادقتعمل ةيساسألا ةمسلا ىه ةتباثلا لوصألا نيوكتو

 تاجاتنت سالا ىلع ةمئاقلا ةفسلفلا ىأ ءاهحالسو اهتلآ وه مالكلا ملعو ةلماكتملا

 ىلع رطيسملا نيدلا ميلاعت دييأتو هيجوت اهنم فدهلا ةفسلف ىهو «ةيرهاظلا ةيقطنملا

 ©”ةتباثلا لوصألا ىنعي - احالطصا مالكلا ملعو «ةيرظنلا ةيحانلا نم عمتجملا

 ةملكلا ىلع اسايق "لوقي نأ' هيناعم نم ىذلا "ملك" ىثالثلا ردصملا نم -تايهلإلاو

 امدختسم احالطصا ناكو «ميلاعتلا وأ ةركفلا وأ لوقلا ىنعت ىتلا "”سوكول ةينانويلا

 .ةنسلا لهأ كيتسالوكسإ وأ ديدجلا تايهلإلا ملع فيرعتل

 امكو) اعم تايهلإلاو قوقحلا ملع مضي لاوحألا بلاغ ىف هقفلا حالطصا ناك

 لصاف دح كانه نكي ملف (امات افينصت تفنص وأ تلماكت دق نكت مل تايهلإلا نإف انلق

 هيقفلا حالطصا ناكو (مالكلا ملعو ةعيرشلا نيب ىأ) تايهلإلاو قوقحلا نيب حضاوو

 ةئالدلل هيقفلا حالطصا مدختسا نآلاو ءاعم تايهلإلاو نيناوقلاب ملاعلا ىلع قلطي

 نومسي اوناكو .تايهلإلا ملاع ىلع ةلالدلل مالكلا حالطصاو «قوقحلا ملع ىلع

 لوصألا ىف ثحابلا صخشلا نومسيو ءاهيقف ةيمالسإلا ةعيرشلا ملع ىف دهتجملا
 مث (تايهلإلا ملاع احالطصاو ثدحتملا ةغل ةملكلا ىنعم) املكتم تايهلإلاو ةتباثلا

 ىف متي مل ميسقتلا اذه نكلو (ةعيرشلا) قوقحلاو تايهلإلا نيب لصاف دح عضو

 .فورعم ريغ لوق «ةتباثلا لوصألاب احالطصا مالكلا ملع فيرعت )١(
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 .ةعطاق ةروصب مالسإلا

 عبارلا نرقلا ىف تايهلإلا ءاملع نم امهو - ىديرتاملاو ىرعشألا دعيو

 .(لاجملا اذه ىف امهوقبس ءاملع دجو نإو) مالكلا ملعل نيسسؤم - ىرجهلا

 55١ ةنس ةرصبلا ةنيدمب دلو) ىرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ ناك

 ملاسعلا ىئايجلل اذيملتو ايلزتعم هرمأ ةيادب ىف (ه7714 ةنس دادغب ىف ىفوتو

 نم جرخ دقو «ثيدحلا ةسارد ىلع كلذ دعب فكع مث ( ه٠” ىفوتم) ىلزتعملا

 تادقتعم عم ىقالتت ال ةيمالسإلا ئدابملاو لوصألا نأ اهدافم ةجيتنب ةساردلا كلت

 بهذملا عبتا هنأ عمو «ىعفاشلا بهذملا قنتعاو ةلزتعملاب هطابترا عطقف «ةلزتعملا

 :ةيمالسإلا تايهلإلا ىف هب ةصاخ ةيرظن فنص هنأ الإ ةعيرشلا رومأ ىف ىعفاشلا
 .ةيرعشألا ةيرظنلاب فرعت

 ثيدحلاو نآرقلا ىلع ىنسلا بهذملا نع هعافد ىف ىرعشألا دمتعي مل
 جاتنتسالا مادخت باب اضيأ كلذل لسوتو لب «نوقباسلا ءاهقفلا لعف امك امهدحو

 .ىقطنملا

 -نيقباسلا ءاهقفلل افالخ - هنأ الإ ىنسلا بهاذملا بارحم كرتي مل هنأ عمو

 ىتلا ةلدألا مدختساو «مهعم هتاشقانمو هتاثحابم ىف ةلزتعملا بيلاسأ نم ديفتسي ناك

 ماقملا لتحت مل ةلدألا كلت نكلو ؛تاشقانملا كلت ىف ةفسلفلاو قطنملا نم اهاقتسا

 نيب ةحلاصملل ادهج -ةروص ةيأ ىلع - نكت مل اهنأ امك هتاجاتتتسا ىف ىلصألا

 بولسأ نم ةدافتسالل ةليسو كلذ ربتعي ناكو .ةنسلا لهأو ةلزتعملا تايرظن

 لوصأ نإف لاح ةيأ ىلع ىنسلا بهذملا دييأتو ةئربت ىف ىلزتعملا لالدتسالا

 لوصأ عم ةقفاوتم دعت نأ نكمي الو «لدتعملا ظفاحملا بولسألاب مستت ىرعشألا
 .مهميلاعتو ةلزتعملا

 ا 4



 نع -عاطتسملا ردق - دعتبي ال ىتح حوضوب هدهج "'”ىرعشألا لذب دقل

 ءارآ ىلع اديدش ادامتعا دمتعي ناك هنأو ةصاخبو «ىمادقلا ةنسلا ءاملع تاجاتنتسا

 باب نم اذه سيلو) اددشتو ةظفاحم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ءاملع رثكأ لبنح نب دمحأ

 .ةيقطنملاو ةيلقعلا ةلدألاب هءارآو هتايرظن ىوقي ناكو (ةفداصملا

 تسيل ىرعشألل ةيلوصألا تالالدتسالا نإ' نأشلا اذه ىف دلوتراب.و.و لوقيو

 حضاوو ."ةيفسلفلا تامولعملا ىف هرحبت ىلع ًاليلد تسيلو هركف قمع ىلع ًادهاش
 نرقلا خرؤم - ركاسع نبا هل دروأ دقف ؛جاتنإلا ريزغ افلؤم ناك ىرعشألا نأ

 نم ةئامثالث هل نورخآ بسني امنيب ءافلؤم نيعست مضي اسرهف - ىرجهلا سداسلا

 ةتس نع ناملكورب ثدحتيف «ليلق هتافلؤم نم انيديأ ىلإ لصو ام نكلو «تافلؤملا
 .طقف هل تافلؤم

 ةيلزأ نع اعفادم اهقاس ىتلا هججح ىف ةيقطنملا ةلدألاب ىرعشألا حلستيو

 (دلاخ نآرقلا نأ ىنأ همالك عم قلاخلا نأ ًالثم كلذ نم) هتيقولخم ريغو نآرقلا

 نع ناسنإلا ةيلوئسم لصأو ريدقتلا لصأ نيب قفاوتو ةحلاصم داجيإ ىف دهتجاو

 نيديؤملا نيب طسو فقوم ذاختا ىف كلذك هدهج لذبو ءرخآلا ةايحلا ىف هلامعأ

 .(ةيردقلا ىأ) ةيناسنإلا ةدارإلا ةيرحل نيديؤملاو (ةيربجلاك)طرش الب ريدقتلا لصأل

 : ايوغل ءاضقلا ىنعم)ردقلا موهفمو ءاضقلا موهفم نيب اقرف كانه نأ ىرعشألا ركذف
 وأ مكح ىأ ىضق ىثالثلا لعفلا نم ؛ىهلإلا مكحلاو ةمكحملاو ريصمتلاو مكحلا

 ةلماكلا هتطاحإو ءاملعو قلاخلا ةدارإ وه ءاضقلا نإ ىرعشألا لوقيو .(مكاح

 ةدارإب اهروهظو ءايشألا ءوشن ىنعي ردقلا نأ نيح ىف اهب ةيلزألا هتطبارو ءايشألاب

 هللا رهظأ ىتح مهسوؤر اوعفر دق ةلزتعملا تناك ىفريصلا ركب وبأ لاقو ٠ ناكلخ نبا ركذي )١(

 وبأ ةيبرعلا ةمجرتلا « مالسإلا ىف ةفسلفلا خيرات ,مسمسلا عامقأ ىه مهرجحف ىرعشألا

 .ةرهاقلا ؛«١ ةيشاح .ةدير

 ا



 «تانئاكلا ملاعب قلعتي اميف هميمصتو ىقابلا قلاخلا مكح نع ةرابع ءاضقلاو «قلاخلا

 .ىمدآلا لبق نم ام تقو ىف روكذملا ميمصتلاو مكحلا ذيفنت ىنعي ردقلا نكلو

 هل قلخو «ةيلبقتسملا هلاعفأب ناسنإلا قلخ قلاخلا نإف ىرعشألا لوقي امكو
 ةقولخملا ةيدرفلا هتدارإب ناسنإلا نكلو هللا ةدارإ قلخلا اذهو ءاهمامتإ ىلع ةردقلا

 نإف باستكالا اذه ببسيو ءاهب ةطوبرملا لامعألاو ءايشألا بستكي نأ عيطتسي

 نيح ىف «هسفن ىلإ اهبسنيو هتاذ نم اهباكترا ةدارإو لاعفألا هذه نأ دقتعي ناسنإلا
 هذهبو «ناسنإ لك ىف ىلجتت ىتلا قلاخلا ةدارإ ةجيتن عقاولا ىف لاعفألا هذه نأ

 نلفلا ىلع باستكالا اذه هلمحيو هتاذ نم هللا ةدارإ لمع ناسنإلا بسحي ةقيرطلا

 دوجو أشنم وه اذهو «اهنيب ةلضافملاو لامعألا رايتخا ىف رحو ةدارإلا رح هنأب

 ًالوقعمو ايقطنم ىرعشألا لالدتسالا اذه ودبيو «ناسنإلا دنع ةدارإلا ةيرح ةركف

 ةديقع ىفني ال هنأل ؛هوجولا نم هجو ىأب ةيفسلفلا ةيحانلا نم عنقم ريغ هنكلو
 ىفني ال ءاضقلا نأ امك هللا ةدارإ دي ىف ةلآ ناسنإلا نأ ىلع ةمئاقلا ةيربجلا

 معزي امك - ناسنإلا معني فيك : ىنعمب «هتبثي وأ هب لفحي الو ىلاتلا بلطملا

 نكمي فيكو ؟ ةلآ ىوس سيل عقاولا ىف وه امنيب «ةيمهو ةدارإ ةيرحب - ىرعشألا

 ةسنج امإ قحتسي امب كلذ نع ىزاجي فيكو ؟هلاعفأو هلامعأ نع ًالوئسم نوكي نأ
 ؟ًاران امإو

 هبكترا ام ىلع ةرخآلا رادلا ىف باقعلاو باوثلا نأ ءىرعشألا لاوقأ ىفو
 هللا ةدارإ نأ دقتعي هنأل ءىقالخأ ساسأ ىأ ىلع موقي ال ءايندلا هتايح ىف ناسنإلا

 نإف ببسلا اذهلو «ىمدألا لبق نم لاعفألا كلت رودص ىف قلطملا لماعلا ىه
 ىلع ةيمهأ لتحي ال لب ءايقطنم مامتهالاب ريدج ريغ رشلاو ريخلا نيب توافتلا
 ةديقع عم معاوتت نأ عيطتست ةيرعشألا ةديقعلا تناك كلذ لباقم ىف نكلو «قالطإلا
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 ."تنيرخآلا ةعامجلاو ةنسلا ءاملعو لينح نبا

 نيدلا ءاملع هب لاق ىذلا هيبشتلا لصأ - دحاو نآ ىف - ىرعشألا ىفن دقل
 لوقلا ةيناكمإب ةلئاقلاو ددصلا اذه ىف ةلزتعملا ةديقع ىفن امك «نوقباسلا نوظفاحملا

 قلاخلاب قلعتي اميف هيبشتلا ةركف ىفن هنكلو «تاذلا نع ةدئاز قلاخلل تافص دوجوب

 قصطنملا رظن ةهجو نم رمألا بلاغ ىف هيفن ناكو «هل ةيناسنإلا تافصلاب لوقلاو

 .رهوجلا ال ىرهاظلا

 اهيبشت ودبي هلل كلذ ريغ وأ هجو وأ دي روصت نأ ىرعشألا لاوقأ نم حضتيو

 ىرخألا ءاضعألاو ةهجوو هللا دي نأ دقتعي ىذلا صخشلل طقف ةيرهاظلا ةيحانلا نم

 ملو شرعلا ىلع هسولجو هنيعو هللا ديب ناسنإلا نمأ اذإ نكلو ؛ناسنإلا ءاضعأ لثم
 ملو رسفتسي مل هنأ ىأ «ةيفيك الب هللا نأ دقتعأو ةينآرقلا تاملكلا هذه ىناعم صحفتي

 تقولا سفن ىف نوكيو ءاقحو ًاباوص نوكي هنيدو «ةقح هتديقع نإف ءاحيضوت بلطي
 ٠ .ليطعتلاو هيبشتلا نع اديعب ذئدنع

 ىهتني هيبشتلا نأب اونمأو «ةدرلا عاونأ دشأ ليطعتلاو هيبشتلا ةرعاشألا ربتعيو

 .ناسنإلا لثم مهتليخم ىف هللا نوروصتي نيكرشملا نأل «ةينثولاو كرشلاب

 ىقطنملا لماكتلاو ءراكنإ وأ ريثأت وأ نول الب قلاخلا روصت ىنعي ليطعتلاو

 ةدبعو نيكرشم ةهبشملا وأ هيبشتلا لهأ نومسيو ءداحلإلا ىلإ صخشلا دوقي ليطعتلل
 مساب ةصاخ قرف دجوت ال هنأب لوقلا بجيو .نيدحلم ةلطعملا نومسيو «ناثوأ
 قرفلا عابتأ نيب نيتديقعلا نيتاهل نوديؤم ارارم دهوشو ةلطعملا وأ ةهبشملا

 .ةفلتخملا بهاذملاو

 ىلع روبجم هنكلو ارايتخا هل نإو «ىلاعت هللا نذإب ةرثؤم ةردق دبعلل نإ : ىرعشألا لاق )١(

 ىذلا وه اذهو ءدبعلا نع رايتخالا اوفنف ءالشلا ديلاك لب ءًالصأ ةرثؤم تسيل هتردقو «هرايتخا

 .ةرهأقلا م١3 ص «؛ج «مالسإلا رهظ : نيمأ دمحأ «ءاشي ام قلخي هللا نأ عم قفتي
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 ةيهام ىف تايهلإلا ءاملعو ةفلتخملا ةيركفلا سرادملاو بهاذملا ىأر نكلو

 فنص دقو ءدحاولا بهذملا عابتأ هيف نيابتو لب ءانيابتم ناك ليطعتلاو هيبشتلا

 نبا ةئربتل مهدهج نولذبي اوناكو .هدودحو هيبشتلا نع صاخلا مهموهفم ةرعاشألا

 بيذكتلا ءاول لماح هنوربتعيو لب «ناسنإلاب هللا هيبشتب داقتعالا ةمهت نم لبنح

 مهوقفاوي مل مهل نيلاتلا تايهلإلا ءاملع نم اددع نكلو «ةلطعملاو ةهبشملا تادقتعمل

 ةيرهاظلا ةقرف نم ناكو (ىرجهلا سماخلا نرقلا) ًالثم مزح نباف .ىأرلا اذه ىلع
 هلل ناب اونمآ نمم برتقا هنأب لبنح نبا مهتي ناك ءنيظفاحملا نم لبنح نبا ناك امك
 مساب ةروهشملا فراعملا ةرئاد فلؤم - ىمزراوخلا هللا دبع وبأ ركذي امك ءادسج

 .ةهبشملا ةرمز ىف ةرعاشألا - (ىرجهلا عبارلا نرقلا) مولعلا حيتافم

 ةرئاد نع نوجرخي ال رئابكلا اوبكترا نإو نيملسملا نأ ىرعشألا نلعأو

 ءايبنألا ةعافش نأو ءاتقؤم نوكيس منهج ران نيملسملا دورو نأو «نيدلاب نينمؤملا
 دعب ىأرلا اذه ةنسلا لهأ ءاملع رثكأ لبق دقو ءرانلا باذع نم ةاصعلا حاورأ ىجتت

 .هلوصأ نيودتب اوماق هذيمالت نم تاعومجم ةدع ىرعشألا بترو

 (ه14.84 ىفوتم) ىنالقابلا نم الك ىرعشألا لوصأ عابتأ رهشأ ناكو

 (نيتسدقملا نيتنيدملا مامأ) نيمرحلا مامإب فورعملا ىنيوجلاو «ىنييارفسالاو

 سماخلا نرقلا ىف ناسارخ ىف نوشيعي نورخآلا ةثالثلا ناكو) ىلازغلاو ىريشقلاو
 .(اضيأ ةيفوصلا نم اوناكو كلذك اهئانبا نم مهو ىرجهلا

 ىف ىعفاشلا بهذملا رشتناو ؛ةيرعشألا لوصأ مهريغ لبق ةيعفاشلا لبق دقو

 نرقلا ىتح ناريإ ىف اهمادقأ ةيرعشلا لوصألا تتبث امك ءأريبك اراشتنا ناريإ
 تلبوق ظفاحملا جهنملا اهجهنو اهلادتعإ مغر لوصألا كلت نكلو .ىرجهلا عبارلا
 رشتنت مل ببسلا اذهلو ءىرخألا ىمالسإلا ملاعلا راطقأ رئاس نم ةفلاخمو ةضراعمب

 ل



 مارتحا مغر) ةلبانحلا نإ لب ءحاجن نم هوجرت ناك ام زرحت ملو ءاعيرس اراشتنا
 .انلع ءادعلا ةرعاشألا اوبصان (لبنح نبا مهمامإل ةرعاشألا

 لوألا ىقوجلسلا ناطلسلا دهع ىف نيدلا ةداج نع دادترالاب ةرعاشألا مهتاو

 (ه:55 ىتح ؛7”0٠ ماع ذنم اهمكحو) ناريإ ىلع هئاليتسا دعب كب لرغط

 نالسرأ بلأ ناطلسلا دهع ىف فقوملا 'ريغتو «ءاذيإلاو ةدراطملل ةرعاشألا ضرعتو

 ىعفاشلا كلملا ماظن روهشملا هريزو نكمت نيح (ه455 ىّتح 45© نم مكح)

 تايلمع تفقوتف ؛ةنسلا لهأ عابتأو قح بهذم ةرعاشألا نأب هعانقإ نم بهذملا

 . مهدص ةدراطملاو ءاذيإلا

 ةيمالسإلا راطقألا عيمج ىف ًالوبق ةرعاشألا لوصأ تيقل تقولا رورمبو
 .ناريإ ىف ترقتساو اهمادقأ تتبثو ةينسلا

 «ةمظتنم ةروصب هب ةصاخلا مالكلا ملع لوصأ فانحألا ءاملع دحأ نودو

 ال ىذلا ءىدنقرمسلا ملكتملاب بقلملا ءىديرتاملا دومحم نب دمحم روصنم وبأ وهو

 نم ةييبرقلا ديرتام ةيرق ىف دلو هنأ ىوس ابيرقت هتايح خيرات نع ئش ىأ ملعن
 .هنع القتسم ناك نإو ىرعشثلل ارصاعم ناكو ه1 ماع ىفوتو دنقرمس

 ملع ىف هلوصأ توافتتو «ةروهشملا هتافلؤم نم "نآرقلا تاليوأت" باتكو

 نيب فالتخالا نإ" ناملكورب لوقي ءىرعشألا لوصأ عم افيفط اتوافت مالكلا

 تسيل امهلوصأ نيب فالتخالا ةيمهأ نإف لاح ةيأ ىلعو «ةمهم تسيل امهدئاقع

 ."”"ةيعفاشلاو فانحألا نيب دوجوملا فالخلل ةهباشم

 )١( . 2.193(10عغ1همرصعما 01 84دكاننل 126010 عال)و 15136002310

 لئاسملا رصح ىف بتك تفلأ دق هنأ ,47ص «4ج مالسإلا رهظ هباتك ىف نيمأ دمحأ ركذيو

 .ةلأسم نيعبرأ ىلإ مهضعب اهلصوأ امبرو ىرعشألاو ىديرتاملا اهيف فلتخا ىتلا

 غ١ -



 ةرقف ةرشع ثالثب نيبهذملا نيذه نيب فالتخالا تارقف ةنسلا ءاملع ىصحأو

 ىأرب نمؤم ىديرتاملاو .ظفللا ىف فالتخا عبسو ىنعملا ىف فالتخا اهنم تس

 ىرعشألا ىأرل فلاخم «ةدارإلا ةيرحو (ردقلا) ريدقتلاب قلعتي اميف ةيفنح ىبأ هذاتسأ

 نم حيرصتب متت امنإ ناسنإلا اهبكتري ىتلا ةئيسلا لامعألا نأ دقتعاو «نأشلا اذه ىف

 .قلاخلا اضرو ليمب متت ال اهنكلو (هللا ةدارإ نود ئش ىأ متي الف) قلاخلا ةدارإ

 ةدارإب اعتمتم وأ ةدارإلا رح ناسنإلا قلخ هللا نإف ىديرتاملا لاوقأل اقبطو

 اذه هتيرحب ىهني نأ عيطتسي ناسنإلا نإف اذهلو «هلاعفأ نيب رايتخالا ةيرح وأ ةرح

 دعاسيو .ائيس وأ انسح ءازج لامعألا كلت ىلع هتوم دعب ىزاجيو .كاذ وأ لمعلا
 هنم لخدت نودو ةئيسلا لامعألا ىف هكرتي هنكلو ؛ةريخلا لامعألا ىف ناسنإلا هللا

 الوئكسم ناسنإلا نوكي قيرطلا هذهبو ؛هسفنب ةعبتلا لمحتي بنذلا بكترم كرتيل
 ةيرح نيب دوجوملا داضتلا لحي مل (ىديرتاملا) نكلو « هلامعأ نع ةيقالخأ ةيلوئسم

 .قلاخلل ةقلطملا ةقالخلا ةردقلاو ةيناسنإلا ةدارإلا

 ةروصب مهتديقعو مهيأر اوحجرو «ليطعتلاو هيبشتلا يديرتاملا ىفن دقو

 روصت نكمي ال وأ «قلاخلا دوجول دح دوجوب لوقلا نكمي ال هنإ نولوقيو «ةيبلس

 دادعتو هتيمك نييعت نكمي ال ىأ) هدعو همسر نكمي الو ءدح لخاد قلاخلا دوجو

 نكمي الو (ةفص ةفص هتافص ىلإ رظنلا ىأ) هتافص ميسقت نكمي الو (هتافص

 .ضعب عم اهضعب ءازجأ نم نوكم هنأب داقتعالا

 اهتلان ىتلا ةجردلا سفنب فانحألا نيب الوبق ةيديرتاملا لوصأ تلان دقو

 ةصاخ ةفصب ةيديرتاملا دنع مالكلا ملع رشتنا دقف «ةيعفاشلا نيب ةرعاشألا لوصأ

 كانه ىفنحلا بهذملا رشتنا امك ىطسولا ايسأو (ناسارخ ىأ) ناريإ قرشم ىف

 فرتعاو .تقولا رورمب مالكلا ملع رايت براقت مث ءارهاب احاجن امهنم لك زرحأو

 .ةنسلا لهأ امهب

 ما



 بولسألا ىأ) ةلزتعملا حالس نم نوديفتسي نيبتكملا نيذه عابتأ ناكو
 مل مهنكلو «مهعم مهتاشقانم ىف (ةيفسلفلاو ةيقطنملا ةلدألاو تاحالطصالاو ىلزتعملا

 .مهيلع مهدامتعا اوحضوي ملو «؛مهنم اودافأ نيذلا ةفسالفلا ءامسأ ةحارص اوركذي

 نيوكت عم هباشتيو ايخيرات اثدح ةيمالسإلا راطقألا ىف مالكلا ملع روهظ ناك

 امدختسا دقو ؛ةيكيلوثاكلا ةيبرغلا ابوروأ كلامم ىف (ةيسردملا) ةيتالوكسإلا تايهلإلا
 .هيلإ فدهي ام بسحب لك نيدلا نع عافدلا ىف اهنم ادافأو ةيطسرألا تاباتكلا ضعب
 ةيحيسملا تايهلإلا) اهسسأ ماكحأو تايهلإلا ةيامحل طقف ةليسو ةفسلفلا ناربتعي اناكو

 نوسردملا وأ نويئالوكسإلا لاقو (قرشلا ىف ةيمالسإلا تايهلإلاو برغلا ىف

 مالسكلا ءاملع ةرظن تهباشتو .تايهلإلا مداخ ةفسلفلا : ةيلاتلا ةرابعلا نييبرغلا

 ناكو ءاسمات اهباشت نييحيسملا مالكلا ءاملع ةرظن عم ددصلا اذه ىف نييمالسإلا

 هذه ىف رظنلا ديدجت ىف اقلطم ةفسلفلا نم نوديفتسي ةنسلا نم مالكلا ملع باطقأ

 مالكلا ملع قرف تناكو .ددصلا اذه ىف مهنيب مالك رجي مل امك .ةروكذملا لوصألا

 هدعي ام نإف ببسلا اذهلو .لوصألا كلت ىف رظنلا ديدجتل اهدهج لذبت ةلزتعملا وأ

 ىف ديدجتو حالصإ مالكلا ملع نأ نم ةيبرغلا ابوروأ ىف تايمالسإلا ءاملع ضعب

 وأ ىرعشألا ىلع انقلطأ اذإف كلذكو «هل دنس الو ساسأ ال لوق "مالسإلا

 ىسف هدقتعن ام كلذ لثمو ؛هل ساسأ ال الوق نوكي ىمالسإ حلصم هنأ ىديرتاملا

 .ةيبرغلا ةيحيسملل نيحلصمك ريبكلا تربلا وأ ىنيوكألا ساموت

 ءمالكلا ملع باطقأ ربكأو ىرعشألل ةفيلخ (ه45.٠5-٠5) ىلازغلا ناك

 ديدشتب ىلازغلا وأ) ىلازغلا ىسوطلا دمحم نب دمحم نيدلا ىيحم دماح وبأ همساو

 ىلإ فلختي ذخأو «روباسين ىف ملعلا ليصحت أدب سوط لهأ نم ايناريإ ناكو (ىازلا

 مجرتملا ىمالسإلا ركفلا ىف ديدجتلا امنإو ؛حالصإ وأ ليدبت وأ رييغت هيرتعي ال مالسإلا )١(
 .ىبرعلا
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 «نيمرحلا 'مامإب فورعملا :ئنيوجلا ريهشلا ىفوصلا سرد رضحيو ىرعشالا سورد

 كاذنأآ هيف رثؤت مل ةئيبلا كلت نأ الإ ءفوصتلا لفاحم ىلع هبابش نايل ددرتي ذخأو

 ناملاعلا ناذه دلو دقو .هقفلاو تايهلإلا ةسارد ىف هتقو مظعم ىضقو ءاريبك ًاريثأت

 رفاس مش «ىنيوجلا هذاتسأك بهذملا ىعفاش ناك هنأ مغر «هيف دقنلاو كشلا حور

 ريزولا ةعامجب قحتلاف .ه454 ماع ىنيوجلا هذاتسأ توم دعب دادغب ىلإ ىلازغلا

 .هاشكلم ىقوجلسلا ناطلسلل رزو ىذلا (ه485 ىتح:5٠4) كلملا ماظن ىقوجلسلا

 .ةيسرافلا ةغللاب هبتك دقو همانتسايس باتك فلؤم وه كلملا ماظنو

 زرسبملا ناك ىتح هنارقأ نيب زربو ؛تاشقانملا ىف هقوفت ىلازغلا رهظأ دقو
 ةرداغملا لفاوقلا تذخأو «ةميظع ةرهش لانو هتيص عاذو «تاشقانملا نم ريثك ىف

 راطقأ رئاس ىلإ مالسإلا ملاع ءامس ىف ديدجلا بكوكلا اذه روهظ ربخ رشتت دادغبل
 ىمالسإلا ملاعلا

 كلت - دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ىف سيردتلل ىلازغلا ريتخا ه4/84 ماع ىفو

 نم رثكأ هسورد عامسل فلتخي ناك ثيح - كلملا ماظن اهسسأ ىتلا سرادملا

 .بالطلا نم ةئامثالث

 اسئاب هسفن ربتعي ىلازغلا ناك امنيب هيف وه امب هتداعس نع ئبني هرهاظ ناك

 (دعب اميف كلذب وه فرتعا دقو) هيلع كشلا رطيس نيح هنأ ىنعمب «هسفن ةرارق ىف

 ناكو «ةتباث ةحضاو ةيؤر هسفنل نوكي نأ عطتسي مل هللابو مالسإلاب هناميإ عزعزتو

 تافسلفلا ديدش مهفب سرديو علاطي ىلازغلا ناك «هسفن عم ماصخو عارص ىف

 ىف كش هنإ لب ؛هرطاخ ةئدهتو هليلغ ءافشإ اهنم ةدحاو ةيأ عطتست ملو .ةفلتخملا

 هدئاقعو هءارآ ىفخي ناكف «ةفسلفلا قيرط نع ةيعوضوملا ةقيقحلا ةفرعم ةيناكمإ

 ةطمارقلل ةداضملا لئاسولا رشنو ناك امك ىعفاشلا هقفلا سردي لظو .كلت

 ارثدنم ةنهادملا كلسم كولس ىلإ رطضا دقف ىرخأ ةرابعبو امهريغو ةيليعامسإلاو
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 ىلخاد عارص نم هورتعي امل هرصتعي ملألا ناكو «مهمساب اقطان ةنسلا لهأ راثدب

 .هلامعأ ىلع طخسو

 امك ءىركف عارص نم هورتعا ام لالضلا نم ذقنملا هباتك ىف رطس دقو

 ةصاخ ايؤرو اتباث ايأر هسفنل نوك ىتح هراكفأ اهب ترم ىتلا لحارملا هيف لجس
 .هب

 ىف اهاضق (ه484 ىتح 484 ماع نم) تاونس عبرأ ةرمتسا ةدياكم دعبو

 اهيف دتهي ملو «ةفلتخملا تافسلفلاب ًانيعتسم «ةقيقحلل ابلاطو اثحاب ءعالطإلاو ثحبلا
 ملو - ةينالقعلا ةفسلفل ةلصحم تناك ىتلا -2 هيتصونفلا نم هرطاخ حيري ام ىلإ

 ىلإ رمألا ةياهن ىف فاطملا هب ىهتنا ؛كلذك ىفسلفلا هكش ىلع بلغتي نأ عطتسي
 دقو ؛ىلقعلا جاتنتسالا ىلع ًادانتسا ةيعوضوملا ةقيقحلا ةفرعم نكمي ال هنأب داقتعالا

 قيرط اكلاس ةقيقحلا ىلإ لوصولل دهجلا لذبل هعفدو ؛مئاشتملا جاتنتسالا اذه هراثأ

 بتك ةءارق ىلع بكناو ىرخأ ةرم فكتعاف «ماهلإلاو قازشإلاو ىنطابلا ساسحإلا

 هتاجن ذئدنع اهيف ىري ناك هنكلو «هبابش نابإ اهنع ضرعأ دق ناك ىتلا ةيفوصلا

 ىذ رهش ىتح بجر رهش نم ةدتمملا ةرتفلا ىضمأ هنإ ىلازغلا لوقي امكو ؛هحالفو
 .ةديدش ةيلخاد ةنحم ىف ه444 ماع نم ةدعقلا

 تنمك دق تناك اهنع ىلخت دق هنأ هيلإ ليخ ىتلا نافرعلاو فوصتلا حور نكلو

 ناك ىذلاو «نيدحلملاو رافكلا رظتني ىذلا -منهج باذع نم فوخلا ناكو «هلخاد ىف

 «ىنيدلا ناميإلا هيلإ فوصتلا داعأف ديدج نم هدوجو ىلع رطيس دق - هتلوفط ىف هنقلي
 .ايرذج ارييغت هتايح ريغي نأ هيلع بجي هنأب سحأو هسفن ىلع رصتناف

 دمحأ نيدلا دجم هيخأل ةيماظنلا ةسردملا ىف سيردتلا ماقم نع ىلخت
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 ىز ىفارس الدغب رداغو «ىنغلاو ةورثلا مكسو هاجلاو بصتنملا كرتو «ىلازغلا

 .ءاقدصألاو لهألا اكرات شيواردلا

 هسفن اذخآ هرقفلا ًالضفم ءةنس ةرشع ىدحإ ةفلتخملا دالبلا ءاجرأب فاطو

 ةنيكسل ةليسو كلذ نم اذختم «قافآلاو سفنألا ىف رظنلا انعمم ء«ةدهاجملاو ةضايرلاب

 .ديدجلا هركف تيبثتل ةليسو ءحورلا ءودهو سفنلا

 رثآو ءىرخأ نكامأو «ةيردنكسإلاو قشمدو سدقملا تيبو ةكم ىلإ رفاس

 ءداهزلاو دهزلا ةايح شاعو «سدقملا تيبب ةطيحملا لابجلا ىف نيماع ةدمل ةلزعلا

 .هتافلؤم ربكأ تاونسلا كلت ىف بتكو

 ىف داشرإلاو ظعولاب ماقف ههطاشن سرامي ىلازغلا أدب ه45354 ماع ىفو

 ريزولا ةوعدل ةيبلت روباسينب ةيماظنلا ةسردملا ىف سيردتلا أدبو ءدادغبو قشمد

 ةنهم لزتعا ىتح ةليوط ةرتف ضمت مل هنأ الإ ءكلملا ماظن ريزولا نب كلملا رخف

 طقسم - سوصطب اياوزلا ىدحإ ىف هذيمالت نم ددع عم ةلزعلا راتخاو ءسيردتلا

 .ه5٠5 ماع نم ىلوألا ىدامج رهش ىف اهب ىفوت ثيح ءاهديش دق ناكو - هسأر

 ادغ مث «نييحسملا دنع "رالبأب اهيبش مالسإلا ىف ىلازغلا ناك ةقيرطلا هذهب

 ."”نزيساو اوسنارفب اهيبش

 كسم كولسو نيدلاب ناميإلاو صونغلاو كشلا نم - هتديقع ريغتل ناكو

 نم شاعو تناف ةنيدم نم برقلاب دلو «تايهلإلا ءاملع نم ملاعو ىسنرف ىنالوكسإ فوسليف )١(
 .م47١1١ ىتح

 ناكو .رقفلا ليضفت ىلإ وعدي ناكو دوجولا ةدحو أدبمب داقتعاب رهتشا ىلاطيإ فراعو دهاز (؟)
 ىتح ١١87 ماع ذنم شاع (راغصلا ةوخإلا وأ) ناكسيسنرفلا نابهرلا ةقرفل اسسؤم

 .ما7
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 ءانثأ صاخشأ دجو دقف اذه مغرو ؛هيرصاعم ىف ريبك ريثأت - نافرعلاو فوصتلا

 عاطتسا دق ىلازغلا ناك اذإ" نولوقي اوناكو ؛ىدئاقعلا لوحتلا اذه ىف نوكشي هتايح

 - مهتاباتكب انمؤم نوكي نأ نود - ةدحالملاو ةيليعامسإلا عم ثحابتي نأ هبابش ءانثأ
 .ددرتلاو كشلاب ةرتفلا كلتل ةيلاتلا هتاباتك ىقلت نكمملا نم هنإف

 بابسأل اعجار ناك امبر دادغب هترداغمو ايندلا نم هرارف نأ نظي ناكو

 قرايكرب ناطلسلا لزع نأ ه4 ماع دادغب هتدراغم لبق ثدح دقو ةيسايس

 ؛جاتلاو شرعلا ىلع ةديدش ةسفانم دعب ؛ةلودلا شرع نم شتت همع ىقوجلسلا
 هل شتت ناطلسلا ةيامحب ىظحي رهظتسملا ىسابعلا ةفيلخلا ناك كلذ لبقو «هلتقو

 امنيب ؛نيطالسلا عيمج ىلع اديس ةيمسألاو ةيرظنلا ةيحانلا نم ىسابعلا ةفيلخلا ناك)
 .(كلذ نم ضيقنلا ىلع ايلعف ناك

 ىسابعلا ةفيلخلا طالب ىف ريبك ماقمب عتمتي ناك ىلازغلا نأل ًارظنو
 ؛هنم قرايكرب ماقتنا نم افئاخ ناك هنأ زئاجلا نمف هل ازاشتسم ناكو (رهظتسملا)

 ناطلسلا ةافو دعب تسمت دق دادغب ىلإ ىلازغلا ةدوع نأب مهلوق نوديؤي اوناكو
 .ه1445 ماع قرايكرب

 ةفغللاب ابيرقت اهلك هتافلؤم بتك دقو ءاريبك يبدأ اثارت ىلازغلا فلخ دقل

 تايهلإلا ىف ىلازغلا اهفلخ افلؤم 59 مضي ًاسرهف ناملكورب بتكو «ةيبرعلا
 نم ديدعلا كلذ نع الضف هيلإ بسنو "”اضيأ رعشلاو هقفلاو فوصتلاو قالخألاو
 .ىرخألا تافلؤملا

 ىف تايهلإلا ىف ملاع ربكأك خماش ماقمب ةنسلا لهأ نيب ىلازغلا ىظح دقو

 .هتافلؤم لك ال هتافلؤم لج لوقن لضفألا نم )١(

 475١. ص «2؟:١7 ص ناملكورب )(

 م



 نيدلا ىيحم لثم لالجإلاو راخفلا باقلأب هوبقلف ءطقف هتايح نم ةريخألا ةرتفلا

 هيلع تناك امم رثكأ ةروصب هتافو دعب هتناكم تلعو هتلزنم تدازو «مالسإلا ةجحو

 لالج ركذ دقف كلذك «نيقباسلا ةنسلا ءاملع ةميقو ةمظع ترهظ امك «هتايح نايإ

 دمحم دعب ىبن كانه ناك ول' ىرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن ىف رسفملا ىطويسلا نيدلا

 ."ىلازغلا ناكل

 «نيدلا مولع ءايحإ باتك وه فوصتلاو تايهلإلا ىف ىلازغلل ةدمعلا فلؤملاو

 ىلإ باتكلا اذه مسقيو «لاجملا اذه ىف ىلازغلا لوصأل لماش لجس باتكلا اذهف

 ضعب تمجرتو «بتك ةرشع ىلع عبر لك لمتشيو «نيعبر لمشي مسق لك «نيمسق

 انيب ًافالتخا فلتخي باتكلا نإف اذه مغرو «ةيبروألا تاغللا ىلإ باتكلا اذه ءازجأ

 عيمج هربتعا دقف اذه عمو «ةيقطنملا ةلدألاو ةيمالكلاو ةيهقفلا تافلؤملا رئاس نع

 فالخب) باتكلا اذه صخل دقو «تايهلإلا ىف فلؤم لضفأ نيروهشملا ةنسلا ءاملع

 ."تداعس ىايميك" ناونع تحت ةيسرافلا ةغللاب (ىلازغلا تافلؤم رئاس

 ؛تايهلإلا ىف نآرقلا رهاوج : اهيلإ ريشن ىتلا ىرخألا ىلازغلا تافلؤم نمو
 هب نونضملاو «هداقتعاو ىصخشلا هيأر لثميو ةفلتخملا بهاذملا ىف راونألا ةاكشمو

 قطنملا ىف ملعلا رايعمو ؛حلاصلا لمعلاب قلعتي اميف لمعلا نازيمو ؛هلهأ ىلع
 دصاقمو ؛.هرصع ىف ةفسالفلا هيف مجاه ىذلا ةفسالفلا تفاهتو ؛ىقطنملا بولسألاو

 :ةفلتخملا لئاسملا ىف ةيفسلفلا تايرظنلل حرشو ريخألا باتكلل ةمدقم وهو ةفسالفلا

 ةيتاذ ةريس) فشلؤملا لاحل ًاحرش لوانتي ىذلا لالضلا نم ذقنملا باتك كلذكو

 .(ىلازغلل

 :مالسإلا ردص ميلاعتل اييحم لب اعدبم. ودبي الأ هتافيلأت ىف ىلازغلا دهتجا دقل

 .اهوفرح وأ اهمهف نيدلا ءاملع ءاسأ ىذلا ميلاعتلا كلت

 ىستلا ةيفسلفلا دئاقعلاو ةفسالفلا ءارآ نم اريثك رمألا عقاو ىف راعتسا هنكلو
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 .برغلا ىف ةيحيسملا ةسينكلا ءابآ لثم كلذ ىف هلثم ناهضفر

 ملاعلاو هللا تاذب قلعتي اميف ىلازغلا بهذم نإ قحلا ىفو' روييد .ت لوقي

 نكميو «ىلوألا مالسإلا ئدابم نع ةبيرغ ةريثك رصانع هيف ىلجتت ةيناسنإلا سفنلاو

 قيرط نعو ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا ءاملع قيرط نع ةينثولا ةمكحملا ىلإ اهدر

 ."”ههدعب نم مالسإلا ةفسالف

 بساتت ةينيد ةيؤر نوكي نأ دارأ اذإ هنأب امزاج اداقتعا ىلازغلا دقتعا دقو

 ىف تايهلإلا ءاملعل ةقيضلا ةرظنلاو ةتباثلا لوصألا ساسأ ىلع هرصع تامولعم

 ساسأ ىلع ًامئاق نوكي نل لمعلا اذه نإف «ءاهقفلا ةطسفس ساسأ ىلع وأ هرصع

 ىلع ةينيد ةديقع وأ ةيؤر نوكي نأ عطتسي نل هنأب ًاضيأ عنتقا امك ءام دح ىلإ تباث
 ةيفسلفلا تارايتلا ةحفاكم ةيلصألا هفادهأ دحأ ىلازغلا لعجو ءاضيأ ةفسلفلا ساسأ

 «قالطإلا ىلع اهريثأتو ةفسلفلا رين نم صالخلا عطتسي مل اذه عمو ءهدهع ىف

 ىف ىرخأ ةرابعب وأ «تايهلإلا نع عافدلل ةيفسلفلا راكفألا ضعب ةعباتم ىف دهتجاو
 ةفيع ض نيقباسلا ءاملعلا ةلدأ دعي ىلازغلا ناكو «تايهلإلا ةمدخل ةفسلفلا ريخست

 ناسفرعلا ىف هتديقعو هناميإ ساسأ ىري ناكو ءرومألا نم ريثك ىف ةعطاق ريغو

 «ىفطاعلاو ىصخشلا ناميإلا - ةيفوصلا لثم هلثم - حجري ناكو ءفوصتلاو

 ء(دوهشلا) ىنطابلا ساسحإلاو قارشأإلا قيرط نع هللا ةفرعم ةيناكمإ ىريو

 .ةينطاب ةبرجتو ًاعقاو ةلاحلا هذه لثم دعيو (لاحلا)و

 رايتك ادوجوم - ىرجهلا سماخلا نرقلا ىتح - مالسإلا ىف فوصتلا ناكو

 هوريتعاو نوقباسلا نوملكتملاو ءاهقفلا هلبقي ملو ءبهاذملا نع اديعب لقتسم ىنيد

 فوصتلا نيب حلاص ىلازغلا نكلو ؛هنع فرطلا اوضغو موللاو دقنلل اعضوم

 1.لع 8ظهعر 0ءوءطععطت عطغع لع ططت1هتةمطتع اصح [؟1ةصت, ص. 140. )١(

 ل



 (ةينسلا) ةيمالسإلا ةيؤرلا قاطن ىف ةلخاد ةلاح وأ ارمأ هرهظأو «تايهلإلاو لدتعملا

 نآلا ريثثنو ءفوصتلاب 'قلعتملا لصفلا ىف صاخلا ىلازغلا فوصت نع ثدحتنو

 .تايهلإلاو ةفسلفلا يف ىلازغلا ءارأ ىلإ

 تارايتلا ةبراحم وه ةدمعلاو ةيلصألا ىلازغلا فادهأ دحأ نإف ليق امكو

 ةسارد ىلع اوبكنا نيذلا نيملسملا مالكلا ءاملع لوأ ناكو .هرصع ىف ةيفسلفلا

 نويعيبطلاو نويرهدلا : مه «ةثالث فانصأ ىلإ ةفسالفلا ىلازغلا مسقو «ةفسلفلا

 ."”نويهلإلاو

 ةينوطالفألا عابتأو سيلاط اطسرأو وطسرأو نوطالفأو طارقس دعب ناكو

 مهبهاذم فالتخاو مهقرف ةرثك ىلع مهنأ ملعأ لالضلا نم ذقنملا هباتك ىف ىلازغلا لوقي )١(

 مهو (نويرهدلا لوألا فنصلا) نويهلإلاو نويعيبطلاو نويرهدلا : ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقني
 ادوجوم لزي مل ملاعلا نأ اومعزو ءرداقلا ملاعلا ربدملا عناصلا اودحج نيمدقألا نم ةفئاط
 كلذكو ناك كلذك ناويحلا نم ةفطنلاو ةفطنلا نم ناويحلا لزي ملو «عناصب ال هسفنب كلذك
 ملاع ىسف مهثحب اورثكأ موق (نويعيبطلا ىناثلا فنصلاو) ةقدانزلا مه ءالؤهو ءادبأ نوكي

 اوأرف «تانأويحلا حيرشت ملاع "ىف ضوخلا اورثكأ ومتابنلاو ناويحلا بئاجع نعو ةعيبطلا
 علطم ميكح رداقب فارتعالا ىلإ هعم اورطضاف «هتمكح عئادبو ىلاعت هللا عنص بئاجع اهيف
 مهدنع رهظ ةسعيبطلا نع مهثحب ةرثكل ءالؤه نأ الإ ....اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع
 ناسنإلا نم ةلقاعلا ةوقلا نأ اونظف «هب ناويحلا ىوق ماوق ىف ميظع ريثأت جازملا لادتعال

 مودعملا ةداعإ لقعي الف مدعنا اذإ مث ؛مدعنيف هجازم نالطبب لطبت اهنأو ءاضيأ هجازمل ةعبات

 رانلاو ةنجلا اوركنأو ةرخآلا اودحجف دوعت الو تومت سفنلا نأ ىلإ اوبهذف «٠ اومعز امك

 ..ماجللا مهنع لحناف باقع ةيصعملل الو باوث ةعاطلل مهدنع قبي ملف «باسحلاو ةمايقلاو

 مويلا اودحج ءالؤهو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا وه ناميإلا لصأ نأل ةقدانز اضيأ ءالؤهو
 طارقس مهنمو «نورخأتملا مهو (نويهلإلا ثلاثلا فنصلاو) .هتافصبو هللاب اونمأ نإو رخآلا

 بذهو قطنملا مهل بتر ىذلا وه سيلاطاطسرأو سيلاطاطسرأ ذاتسأ نوطالفأ ذاتسأ وهو
 اودر مهتلمجب مهو «مهمولع نم اجف ناكام مهل جضناو ءارمتخم نكي مل ام مهل رمخو مولعلا

 هب اونغأ ام مهحئاضف نع فشكلا ىف اودروأو .ةيعيبطلاو ةيرهدلا نم نيلوألا نيفنصلا ىلع
 هيف رصقي مل ادر نييهلإلا نم هلبق ناك نمو نوطالفأ ىلع سيلاطاطسرأ در ميف .مهريغ
 بج وه اخهنم عوزنلل قفوي مل اياقب مهرفك لئاذر نم ىقبتسا هنأ الإ ءمهعيمج نم أربت ىتح
 .(لالضلا نم ذقنملا) نييمالسإلا ةفسالفلا نم مهيعبتم ريفكتو مه ريكفت
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 .ثلاثلا فنصلا لخاد ةثيدحلا

 سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا نورقلا ىف نويمالسإلا نوفلؤملا ركذ دقو

 ةديقع نع اوثدحتي مل مهنكلو «نيديدش رجضو روفنب مهنع اوثدحتو ءاريثك ةيرجهلا
 ملو قلاخ هلإ دوجو ةركفل نيركنم اوناك نييرهدلا نأ دقتعن انكلو «مهئارآو نييرهدلا

 ناميدق ملاعلاو ةداملا نأ نودقتعي اوناكو ءاهتيلزأو دسجلا نع حورلا لالقتساب اولبقي

 لمتحملا نمو «مهتافيلأت وأ مهتمثأ نع انل ملع الو ؛نيريثك نويرهدلا ناكو «نايدبأ

 مهل نيزرصاعملا نأ نظيو «ةفلتخملا روصعلا ربع تقرحأ دق مهتافلؤم نوكت نأ

 .نييرهدلا مساب ركفلا ةيرحب لئاقلا ىفسلفلا بهذملا عابتأ نومسي اوناك

 ةيعيبطلا ةفسلفلا عابتأ اوناك نييعيبطلا مساب ىلازغلا مهفنص نيذلا ةفسالفلاو

 ةجوزمملا ةيثروغاثيفلاو ؛,ثروغاثيف ىلإ مهتأشن أدبم ىف نولصي مهو «ةيطاقتلإللا
 قلخل ىلوألا ةلعلا وه قلاخلا نأب نونمؤيو ءىرخأ تافسلف نم ةسبتقم راكفأب

 مئث «قلخلا ةطقن دنع ىهتني تانئاكلا ىف قلاخلا لمع نأ نودقتعي مهنكلو ؛تانئاكلا

 ةلآلا لشم ناسنإلا كرحتيو «ةيعيبطلا نيناوقلل اقبط كلذ دعب تانئاكلا ملع ريسي

 ءالؤه ناكو ءتوملاب ىهتني «هتيلاعفو هتكرح نم اءزج هركف لكشيو «ةدقعملا
 تناكو ؛ةرخآلا ةايحلا نوركني امك ؛.(سفنلا) حورلا ةيلأب لوقلا نوركني ةفسالفلا

 ةفسلفب ةنمؤم -ةطمارقلل ةرواجملا - ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف افصلا ناوخإ ةعامج

 .مهب ةلصتم "”نييعيبطلا

 كلت ىف ةزيبك ةرهش لان فذلا ىطسرألا ىفسلفلا بهذملا عابتأ نويهلإلا ناكو

 نيملسملا ةفسالفلا نم تناك افصلا ناوخإ ةعامج نأ فورعملا نمف ؛ءموهفم ريغ لوقلا اذه )١(

 فدهلا اذه قيقحتل مهلئاسر اوفلأ مهنأو «ةفسلفلاو نيدلا نيب قيفوتلل مهدهج اولذب نيذلا
 روب ىد كلذكو .ىروررهشلل حاورألا ةهزنو .ىقهيبلل ةمكحلا ناوص ةمتت ىلإ عجريو
 ١1١7. ص :517 ص مالسإلا ىف ةفسلفلا خيرات

 دا د



 ةعزنلاب ةطلتخم مهؤارآ تناك ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا عابتأ نم دحاو روصعلا

 .ةيلقعلا حورلا وأ

 ١7519 ىتح ١7 ىماع نيب) ىبارافلاو (ىرجهلا ثلاثلا نرقلا) ىدنكلا ناكو

 عابتأ نم (ه141717 ىتح ؟50) مثيهلا نباو (ه4759 ىتح 77١ ) انيس نباو (ه

 ربتعي ىلازغلا ناكو «ةيداملا ةفسلفلا نم اراكفأ مهلاوقأ ىف دهاشتو «ةفسلفلا هذه

 مهنع شاقنلا ريثك ناكو «(ةينسلا) ةيمالسإلا بهاذملا ىسفانم رطخأ ريخألا فنصلا

 مهنع ثدحتيو «مهتاباتك عيمج ضفري مل هنإف اذه عمو ؛مهراكفأ ىف ثحبلا مئاد
 .مارتحاب

 ةتسلا مولعلا دعيو «ةفسلفلا نم اءزج ةقيقدلا مولعلا ربتعي ىلازغلا ناكو
 (موجنلا ملعو ةئيهلا ملع ىلع لمتشت ىتلا) تايضايرلا : ىهو ةيفسلف امولع ةيلاتلا
 ءداصتقالاو ءقطنملاو (تابنلا ملعو ناويحلا ملعو ءايميكلاو بطلا مضتو) ءايزيفلاو

 ةصاخبو ةيملعلا تامولعملا ةميقب ىلازغلا نمأو «قالخألاو «ةعيبطلا دعب امو

 تسيل اهنأو اهتيمهأو مولعلا هذه ةرورضب دقتعاو «ءايزيفلاو قطنملاو تايضايرلا

 .تايهلإلل ةبسنلاب ةدياحم ًامولع

 ةيلقعلا تاجاتنتسالا ىلع ةينبملا ةفسلفلا ىأ) ةعيبطلا ءارو ام ةفسلف نكلو

 .داحلإو دادترا ىهو «ةيمالسإلا تايهلإلل ةفلاخم اراكفأ ىوحت (ةيبيرجتلا ريغ

 ةيدبأب لوقلاب قلعتي اميف وطسرأ ةفسلف ميلاعتل هتفلاخم ءانثأ - ىلازغلا بتكو
 دودحم ناكم ىف دوجوم ملاعلا نأب اولاق نيح ةفسالفلا ءالؤه نأ - همدقو ملاعلا

 صخش لك نأل ؛مهلاوقأ ىف نيابتو براضت ثدح دقو ميدقو ىدبأ تقولا سفن ىفو

 ىذلا نأ ىأ ءاضيأ هانتم ريغ ناكملا ربتعي نأ بجي ىهانتي ال نامز دوجوب دقتعي

 دعب ىلازغلا لوقي مث ءناكملا ىهانت مدعب لوقي نأ همزلي نامزلا ىهانت مدعب لوقي

 وأ ءاهقلخب اهيف قلخت ءايشألا نيب تارابتعا الإ ناكملاو نامزلا نم لك امو : كلذ
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 مدع : لوقيو ."انلوقع ىف ةينهذلا روصلا نيب هللا اهقلخي تارابتعا ىرحألاب امه

 ناكو .هدوجو ىف لماعلاو ةلعلا عمج ىذلا قلاخلا «قلاخلا نع ئشان ىهانتلا

 ةعيبطلاو سفنلا لثم قلاخلا لامعأ عم ةيلعلا ةلأسمب نومتهي نويقارشإلا ةفسالفلا

 دجوأ ىذلا لعفلا ؛لوألا لقعلا ىف هنورصحيو قلاخلا لمع نوددحيو «قافتالاو

 هتيرظن ىنبيو ءلصألا ىه قلاخلا ةدارإ نأ ىريف ىلازغلا امأ ؛ةيادبلا ىف ملاعلا

 امل اقبطو ءلصألا كلذ ىلع ملاعلاو قلاخلا نيب ةطبارلاو ةقالعلا لوح هراكفأو

 نامزلا دودحب ةددحم نوكت نأ نكمي ال قلاخلا هللا ةدارإ ريثأت نأب ىلازغلا هلوقي

 .ناكملاو

 ؛نيددحم ناكمو نامز ىف هقلخ لمع ددحي نأ عيطتسي هتاذ قلاخلا نكلو

 .ىدبأ ريغو هانتمف ملاعلا امأ ءىدبأو هاتنتم ريغ طقف قلاخلا نكلو

 كلذ ىف نويطسرألا اهلبق ىتلا ةديدجلا ةينوطالفألا ميلاعت ىلازغلا ىفني

 ةروص ىف ةيفوصلا ةالغ كلذك اهسبتقا دقو) انيس نبأ مهنيب نم ناكو ءرصعلا

 رودصلا) قلاخلا نع ملاعلا رودص وأ ضيفلاو رودصلا ةيرظن ىأ (ةينافرع

 نإف ميلاعتلا هذهل اقبطو .(ضيفلا وه رخآ ىبرع حالطصال فدارم ىبرع حالطصا

 ةرحلا ةقالخلا ةدارإلا قيرط نع سيل نكلو «قلاخلا دوجو نع ردص تانئاكلا ملاع

 ؛ةيعيبطلا ةرورضلا مكحب هل العف ناك قلاخلا نع هناضيف وأ ملاعلا رودصو ءهلجلل

 وأ رودضلا دعب امل ةيثاتلا لحارملاو لوألا عبنملا ءالتما وأ عابشإل ةجيتن دعيو

 (ركفلا ىف ءايشألا عيمج روصت وأ) راكفألا ايندو ىلكلا لقعلا : ىه ناضيفلا
 .ةداملا ايندو ةيلوألا ةداملاو ادرف ادرف نييمدآلا حاورأو ةيلكلا سفنلاو

 ةصالخو 67-55 -5”7 ص تفاهتلا باتكب ةدوجوم ناكملاب هتلباقمب نامزلا ثودح ةلأسم )١(

 هدنع ىهو «ملاعلا ةكرح نع ئشان هنأل ءثداح وهو «ىبسن رمأ نامزلا نأ ىلازغلا ىأر

 .مهولا طيلاغأ نم هدنع وهف ملاعلا دوجو لبق نامز ضارتفا امأ ةثداح
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 ملاعلاو قلاخلا نوكي ناضيفلا وأ رودصلا لصأل اقبط هنإف اذه ىلعو

 ىخيراتلاو ىعيبطلا نوناقلا اهطبري «ىلكلا قلخلا رايت ىف طقف تاقلح ضرألاو

 ىأ ءدوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ لصألا اذهل ىقطنملا لماكتلا ىهتنيو ءضعبب اهضعب

 نم ةبكرملا (مزيثت ناب) ةملكلا ةمجرت دوجولا ةدحوو «ملاعلاو قلاخلا ةدحوب لوقلا

 كاردإ نكميو .هللا وه لكلا ىأ هللا ىنعت ةملكلا ةيقبو (لك) ىنعمب ةينانويلا ةملكلا

 اهكردت امك) ةينافرع ةروصب ىلوألا نيتروصب وأ نيتقيرطب اهمهفو دوجولا ةدحو

 ةدحاو ةيهلإ ةوق هلك ملاعلا ىلع رطيسي ىأ : (ةيفوصلا ةالغو ةثيدحلا ةينوطالفألا

 ةقيرطب اهنوكرديو ةيلقع ةروصب ىرخألاو ءهللا دوجو ىف ىح عبطلاب ىهلإ ملع

 ىسلإ نوسليمي نوثدحملا نينوطالفألاو نويطسرألاو ؛:ةيعاو ريغ وأ ةيعاو

 نأ نولوقيو «ةقيرطلا هذهب ناضيفلاو رودصلا لصأ نكردي «ةيلقعلا تاجاتنتسالا

 ىوس سيل قلاخلا نإف اذه.ىلع ءانبو ءاهقطانم عيمجب تانئاكلا ملاع سفن وه قلاخلا

 .ةعيبطلاو ملاعلا جراخ هلإ دجوي الو ءاهمظنو ةعيبطلا

 ةجيتن نكي مل ملاعلا نإ لوقيو ءدوجولا ةدحول نيتروصلا نيتاه ىلازغلا ىفنيو

 دعب رمتسيو مودي هلمع هلإ «قلاخلل ةقالخو ةيعاو ةدارإ ةرمث لب ناضيفلاو رودصلل

 لمعلل ىفنو «ةيهلإلا ةئيشملا ىفنب ىهتني ناضيفلا وأ رودصلا أدبمو «ملاعلا قلخ

 ةدارإلاو ةئيشملا نإ ىلازغلا لوقي «ءقلاخلا نم دصقلا قيرط نع لمعلاو «ىعاولا

 اهنأب انيس نبا دقتعي ناك امك طقف سيلو .ىلاعت ئرابلا ةرضحل ةيدبأ تافص ملعلاو

 ةصاخلا دراوملاو تايئزجلا ىف رهظتو لب «ةيلكلا رهاظملا ىف ىدبتتو ىلجتت
 سفن ىفو ادرف ادرفو اءزج اءزج رهاظملا عيمجب طيحي قلاخلا ملع نإو «ةيدرفلا

 .هتيهام ةدحو دقفي ال لاحلا

 ىسيعو ىسومو ميهاريإو حونو مدآ هلإ قلاخلا نإف ىلازغلا ىأرل اقبطو

 ىف ىبلازغلا ىفني امك .لمعلاو ةدارإلا رح ملاع رهاط حور ىح دوجوم دمحمو
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 اهب لاق ىتلا ليطعتلا ةركف ىفني امك ءءاطسبلا ناميإ صخي ىذلا هيبشتلا تقولا سفن

 نإف ىلازغلا لوقي امكو «تافصلل ادقافو صخشم ريغ ادحاو هللا ربتعيو «ةلزتعملا

 ةدحوب لوقلا عنمت ال اهددعتو تافصلا هذه ةرثك نكلو ةديدع تافصب فصوي هللا

 هل هنأب لوقلا لثم) نآرقلا ىف تلزن ىتلا هلل ةيهيبشتلا تافصلا نأ دقتعيو ءرهوجلا

 «ءصلاخ.ىحورو لاع.ىنعم ءرخآ ىنعمب رسفت نأ بجي (كلذ ريغو نينيعو ادي
 ةقلطملا ةردقلاو ئش لكب ةطاحإلاو ملعلاو لقعلاو ةدارإلا نإف ىلازغلا لوقي امكو

 ريخلاو ةيدبألاو (ناكملا ةرئاد نع جراخ) ناكم لك ىف دجاوتلاو روضحلاو

 امم هتاقولخم ىلإ برقأ ناكم لك ىف دجوي ىذلا قلاخلاو «هللا تافص نم ةبحملاو

 .ديرولا لبح نم مهيلإ برقأ وهف رشبلا روصتي

 لصف الب فصأولا ةيناكمإ ىهو ىلازغلا اهب ليق ىتلا ةيفوصلا ةركفلاو

 .لصألا اذه ىلع ىنبم دوهشلا قيرط نع هللاب ناسنإلل

 سفن نإ ىلازغلا لوقيف ءسفنلا نع هتركفل ةبراقم قلاخلا- نع ىلازغلا ةركفو

 .تاسوسحملا ملاعو تاقولخملا رئاس نع ةيهاملا ثيح نم فلتخت ناسنإلا

 دنع تدرو ىتلا تاياورلاو ثيداحألاو نآرقلا ىلع اذه هيأر ىف دمتعا دقو

 ىلع ناسنإلا هللا قلخ" موهفملا اذه لوح رودت ىتلاو «نيملسملاو ىراصنلاو دوهيلا

 نوكيس هتروصو هرهاظ ئف ناسنإلا لثم هللا نأ انربتعا اذإ اننإ : لوقيو ."ةتروص

 ماقملا اذه ىف ةهباشملا كردن نأ بجي هنإف اذه ىلعو «هل ىنعم الو ائطاخ انركف

 رهوج ةيمدآلا سفنلا نإ : ىلازغلا لوقيو «ىمدآل ةيحورلا ةعيبطلل ةهباشم اهنأ ىلع

 وأ داعبأ ضرف نكميالو «ىهلإلا رهوجلا تاعاعشإل ساكعنا ىلع ىوتحي ىناحور

 ىرخأ ةرابعب وأ ؛:ةجراخ تسيلو ةلخاد تسيلف «ةيمدآلا سفنلا وأ حورلل ناكم

 .ناكملا نع ةجراخ

 ملاعب سيل ىأ تاسوسحملا ملاعب ال ىحورلا ملاعلاب حورلا وأ سفنلا قلعتتو
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 ةالغو ةصلاخلا ةثدحملا ةينوطالفألا اينمض هلاوقأ ىف ىلازغلا فلاخي امك «تايداملا

 تسيل ةيمدآلا حورلا وأ سفنلا ةعيبط نأ دقتعيو ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا ةيفوصلا

 لب ةيهلإ سيل حورلا ةعيبط «ةيهلإلا حورلا ةعيبط «ةيهلإلا حورلا ةعيبط عم ةدحتم

 حورلا عم لاعفألاو تايفيكلا ةيحان نم عقاولا ىف ةهباشتم اهنأو «ةيهلإلاب ةهيبش

 «قلاخلا ةفرعمو اهتاذ ةفرعم ىلع ةرداق حورلا وأ سفنلا نإف ببسلا اذهلو «ةيهلإلا

 .هبر فرع دقف هسفن فرع نمو

 مل تانئاكلا ملاع ىف ةيهلإلا تاذلل لوألا ىلجتلا نإف ىلازغلا لوق ىلع ءانبو

 ؛ىلوألا ةدارإلا سفن ىمدآلا سفن نم قلخلا لعف - نك) "'ةدارإ ناك لب اركف نكي
 اذه نم سفنلا ةفرعمب قلعتي اميف ىلازغلا ةديقع حضتت نأ نكميو (ىهلإ هبش هنأل
 ةدارإلا ةيرح تناك اذإ هنإف اذه ىلع ءانبو ءدوجوم انأف اذه ىلعو ديرأ انأ : لوقلا

 ىلازغلا لذبي قيرطلا اذهبو ؛هحورو ىمدآلا سفنب كلذك ةصاخ ىهف ء؛هللاب ةصاخ

 ءهلل ةقلطملا ةردقلا لصأو ىمدآلا ةدارإ ةيرح ةركف نيب ةحلاصم داجيإل هدهج

 ال ىذلا ربكأال ملاعلاب سيق ام اذإ ىهانتي ىذلا رغصألا ملعلا ىه ةيمدآلا سفنلاو

 مكاح ًاضيأ ىمدآلا خور نإف ملاعلا هللا مكحي امكو «ىلعألا ىحورلا ملاعلا ىهانتي

 ربكألاب سايقلا ماقم ىفو ءتاسوسحملا ملاعب قلعتي ىمدآلا مسجلاو ؛همسج ىلع
 هئازجأ عيمج ىف قباطتي هنإو ىهانتي ال. رغصأ تاسوسحملا ملاعف ىهانتي ال ىذلا

 نع لعفلا ردصي نم لعافلاو ةقيقح ةدارإلا نع ردصي ام وه لعفلا نأ ىلازغلا ىري )١(

 نسم نذإ لعافلاف .بولطملا دارملاب ملعلا عم الإ روصتت ال ةدارإلا نإ : لوقيو .هنتدارإ

 لمفلا ناك املو ءدارملاب ملعلا عمو رايتخالا ليبس ىلع لعفلل ةدارإلا عم لعفلا هنم ردصي

 ص) روب ىد ىريو (19ص تفاهتلا ىف لوقي امك) ملعلا نمضتت ةدارإلاو ةدارإلا نمضتي
 نأ دقتعي هنكلو .ةدارإلا ىلع مدقتم ملعلا نأب نيلئاقلا بهذم ىلع ريسي ىلازغلا نأ

 نأل .كلذ"ىف الو اذه ىف تسيل ىهف «ةدارإلا ىف ىه ام قوف ملعلا ىف تسيل تاذلا ةدحو

 .(15 :55 ص تفاهتلا رظنا) دارملاب ملع دعب الإ ةدارإ الف ةدارإلا ىف طرش ملعلا
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 ىلإ اهلآمف داسجألا امأ لازت ال ىتلا ىه حاورألا نكلو ؛ىهانتي ال ىذلا ربكالا عم

 .ءانفلا

 نم) ةفسالفلا نم ددع هب لاق ىذلا "”ىتصونغلاو ىلاثملا ركفلا ىلازغلا لبقيو

 ملاوعلل بناوجلا نم ةلسلسب قلعتي اميف ةيفوصلاو (ةثدحملا ةينوطالفألا مهنيب
 ؛(لوقعلا ملاع) ىناحور ملاعو ىداملا تاسوسحملا ملاع قوف هنأ ىنعمب «ةفلتخملا

 روصتي ةيلكلا ةركفلا هذهل هلوبق عم ىلازغلا نكلو ريخألا ملاعلا نم ىلعأ هلإ دجويو
 دجوت هنإف ىلازغلا لوق ىلع ءانبو ءرخآ وحن ىلع ملاوعلا هذهل ةلباقتملا طباورلا

 ءكلاملا ملاعب ىمسي امك وأ ةسوسحملا ءايشألا وأ ىلفسلا ملاعلا : ملاوع ةثالث

 لوقعلا ملاع عم قباطتم وهو :؛توربجلا ملاع ىمسي ىذلا طسوألا ملاعلا رخآلاو

 «توكلملا ملاع وأ ىلعألا ملاعلا ثلاثلاو ةثدحملا ةينوطالفألا ةفسالف ىدل روصلاو

 ملاوعو ءتاونس عبس دوجوب لوقت ىتلا ةيمالسإلا ميلاعتلا عم قباطتت ال ملاوعلا هذهو

 نأ نع ةرابع ملاوعلا هذه نيب ىساسألا قرفلاو ةيمالسإلا ميلاعتلا عم قباطتت ال

 ةجيتن توكلملا ملاع دجوو ءرمتسملا لماكتلا نم لاح ىفو مئاد ريغت ىف كلملا ملاع

 ملاعو ءةدحاو ةلاح ىلع دبألا ىلإ لظي هنإف اذلو «ةيلزألا ةردقلا وأ ءاضقلا

 ةرهاطلا سوفنلا وأ حاورألاو ؛ىولعلا ملاعلاو ىلفسلا ملاعلا نيب طسو ملاع توربجلا

 ؛توسملا "دعب دوعت هيلإو تجرخ هنمو «توكلملا ملاعب قلعتت نييمدألل ةصلاخلاو

 ءانثأ ىولعلا ملاعلا كلذب لصتت نأ ايندلا ةايحلا هذه ءانثأ عيطتست حاورألا كلت نكلو

 ةعزنلا وه - ىحالطصالا اهانعم نكلو ؛ةفرعملا لصألا ىف اهانعم ةينانوي ةملك صونغلا )١(

 ام رظاني ىذلا ةفرعملا نم ىماسلا عونلا اذه ةطساوب ةينابرلا رارسألا هنك كاردإ ىلإ

 اوشاع نيركفملا نم ةفئاط ىنعملا اذه اهاطعأ ىذلاو .فشكلا" مساب ةيفوصلا دنع ىمسي

 اوناك نم مهنمو نييحيسم اوناك نم مهنمو «حيسملا داليم نم ىلوألا ةعبرألا نورقلا ىف

 .د اهمجرتو اهعمج ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارتلا) نيينثو اوناك نم مهنمو ادوهي

 .ىبرعلا مجرتملا ١98٠( توريب - ىودب نمحرلا دبع

 ا



 اذه ىلع نيفراعلاو ءايلوألاو ءايبنألا حاورأو «ةيفوصلا ةبذجلا وأ لاحلا وأ ايؤرلا

 .ريخألا وحنلا

 حورلا ساكعنا نأ الإ ةيهلإ هبش حورلا ةعيبط نإف ىلازغلا لوقل اقبط هنأ عمو

 دجوت «ملاوع ةثالث نم لسلس دجوت امكو «حاورألا عيمج ىف ةدحاو تسيل ةيهلإلا

 تاسوسحملا ملاع ريثأت مهيف قوفتي نيمدآ «ةيمدآلا سفنلا وأ حورلا نم عاونأ ةثالث

 لالقتسالا ىلع نيرداق ريغ صاخشألا ءالؤهو ؛«ىناحورلا مهبناج ىلع مهترطف ىف

 ؛نيدلا ءاملع ةعباتمو ثيدحلاو نآرقلاب اوفتكي نأ مهيلعو «ةيناحورلا ةيلعافلاب

 كاردإ ىلع نيرداق ريغ مهف ءصاخشألا ءالؤه ىلع ةيرابجإ ةماعلا نيدلا ميلاعتو

 ال هنإ : ىلازغلا لوقيو «لتاق مس مهل ةبسنلاب ةفسلفلاو ؛هللا مالكل ىنطابلا ىنعملا

 .ايندلا خاورألا مامأ ةينطابلا رارسألاو نيدلل ةيلاعلا رارسألا عيمج حتفت نأ بيجي

 اهامس ىتلا هتلاسر ىف ىلازغلا دنع ةحورشم ةحضاو تدرو دق ةركفلا هذهو

 ."هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا"

 ىلع نيع ضرف تسيل (مالكلا) تايهلإلا ةعلاطم نإف ىلازغلا لوقي امكو

 اذه ةعلاطم ىلع نيرداقلا صاخشألا عيمج ىلع ةيرابجإ اهنكلو «نينمؤملا عيمج

 :.(ةيافك ضرف ىرخأ ةرابعب وأ) كلذل دادعتسالا نوكلمي نيذلاو ءركفلا نم عونلا

 جراخ وه ام باستكا ىف نودهتجي ةثحاب سوفن مهل صاخشأ نورخألا صاخشألاو

 «نيقيلاو ملعلا ةجرد ىلإ مهناميإب اوقتري نأ نوديري نيذلاو «ماوعلا ةردقم قاطن نع
 نأ نكمملا نمو «كلذ قيقحتل دهجلا مهلذب ءانثأ راطخألا مههجاوت نأ نكمملا نم

 قسلاو داحلإلل اوضرعتي نأ نكمملا نمو ءددرتلاو كشلا ةلحرمل اوضرعتي

 نأ ىلازغلا دقتعي اذلو «ةفسالفلا ريثأت تحت اوعقو اذإ ةصاخبو رفكلاو دادترالاو
 حالس مادختساو «ةتباثلا ةعيرشلا لوصأب كسمتلا صاخشألا ءالؤه لثمل ءاود لضفأ

 ءانب - ةيناسنإلا ةيلعلا حاورألاو «ةفسالفلا عم ثحابتلا ىف (مالكلا ملع) تايهلإلا

 ل



 .نيفراعلاو هللا ءايلوأو ءايبنألا حاورأ ىه - ىلازغلا لوق ىلع

 اهدادعتسا ىلع ىنبم ةثالث ماسقأ ىلإ حاورألا ىلازغلا هب مسق ىذلا ميسقتلاو

 طقف نيرداقلا سانلا ةماع عضو ىنعي ميسقتلا اذهو «ةيناحورلا ةيلعافلا لاجم ىف

 .ةقلطملا ةعاطلا مهيلع بجي ىذلاو ىمعألا ناميإلا ىلع

 لسلستل ساكعنا وه امنإ ىلازغلا هب لاقو هكلس ىذلا ميسقتلا اذه نأ ودبيو
 ىف ةموكحملاو ةعباتلا ايندلا تاقبطلا هيف عضخت ال ىذلا عمتجملا ميظنت ىف بتارملا

 .ةمكاحلا ايلعلا ةقبطلا لباقم

 لسلستل ساكعنا وه امنإ ىلازغلا هب لاقو هكلس ىذلا ميسقتلا اذه نأ ودبيو
 ىف ةموكحملاو ةعباتلا ايندلا تاقبطلا هيف عضخت ال ىذلا عمتجملا ميظنت ىف بتارملا

 .ةمكاحلا ايلعلا ةقبطلا لباقم

 لبقيو ءىنسلا بهذملا عم هراكفأو هسسأ قباطتت نأ ىف امئاد ىلازغلا دهتجاو

 ةعبرألا بتكلا نإف ىلازغلا لوقي امكو «نآرقلا ةيدبأو نآرقلا قلخ مدع أدبم ىلازغلا
 قيرط نع ءايبنألا ىلع لزن ىهلإو دحاو باتك روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا

 نأ دقتعي ىلازغلا ناكو .هللا رهوج ىف لزألا ذنم ةدوجوم تناك اهنإو ءىحولا
 موي ثعبت حاورألا نكلو :ةمايقلا موي ثعبت ال ىتوملل بارتلا ىف ةنوفدملا ماسجألا
 ةينطابلا ةلاحلا عم ًالماك اقباطت ةقباطم نوكتو .ةديدج داسجأ ىف ربكألا ثعبلا

 اذكهو .كلذك ىنامسجو ىناحور منهج ىف رخآلا ملاعلا باذع نإ لوقي امكو .سانلل

 نيب اديدش اجاور جار دق منهج باذع نم فوخلا نأب ربخيو هسفنب ىلازغلا لوقي

 مامأ ةشحوم رظانمب منهج باذع نوروصي ءاملعلاو ظاعولا نأو .هرصع ىف سانلا

 ظعولاو رظافملاو لاوقألا هذه لثم نأو ةفئاخلا سوفنلا نويعو نيعماسلا نيعأ

 نونجلابو ةيبصع تالاحب مهبيصيو نويعلا ىقأم نم عومدلا ليسي ناك داشرإلاو

 ىلإ ىدؤي نل ديدشلا فوخلا اذه لثم نأب ركفي ىلازغلا ناكف ؛«توملابو لب انايحأ

 ل



 فوخلا نأ ىلازغلا دقتعيو ءقلطملا سأيلا ىلإ اهب ىدؤي هنأل اهتاجنو حورلا ذاقنإ

 فوخلا نإ لوقيو ءهللا ةمحر ىف لمألاب ًانورقم نوكي نأ بجي منهج باذع نم
 هعنميو «داوجلا ةمدقم بحسي ىذلا ماجللا لثم امهنأو ةيحورلا ةايحلا احانج لمألاو

 .اعيرس هقيرط ىف ىضميو باوصلا ةداج نع فارحنالا نم

 عم ادع ةارادملا ىرخألا بهاذملاو تانايدلا عابتأ عم ىلازغلا جهن دقو

 ربيتعاو «برحلاو ءادعلا فقوم مهعم ذختا ىذلا ةلزتعملاو (ةيليعامسإلا) ةينطابلا

 ةلدتعملا ةعيشلا عم ةارادملا بولسأ ذختاو ءقحلا بهذملا ىلع ةنسلا لهأ قرف عيمج

 ةروصب - ةفلتخملا نايدألا عابتأ عم ةارادملا بولسأ :كلذك دوهيلاو نييحيسملاو

 هتاثداحم ٍءانثأ ىدبي ىلازغلا ناكو «ةيفوصلا رثكأل ةزيمملا صئاصخلا نم - ةماع

 نلعي ناكو «نييطسرألاو ةثدحملا ةينوطالفألل ًامارتحا مهعم هتافالتخاو ةفسالفلا عم

 .قلاخلا دوجوب نولوقي مهنأل ناميإ الب اوسيل مهنكلو نولاض مهنأ ةحارص

 :ةيمهألا ةياغ ىف ملعم ىمالسإلا مالكلا ملعو تايهلإلا ىف ىلازغلا كش مدعو
 تاحالطصالا مدختسيو «ةيفسلفلاو ةيقطنملا بيلاسألا حالسب مالكلا ملع دضعي ناكو

 ىمالسإلا تايهلإلا ملعل ةليلج تامدخ مدق ةقيرطلا هذهبو ؛مالكلا ملع ىف ةيفسلفلا

 ةيمالسإلا تايهلإلا لهأ نيبو مهنيب حلاصو «ةلدتعملا ةيفوصلل ىربك ةمدخ مدق امك

 ةديحولا ةليسولا وه دوهشلاو ةينطابلا ةبرجتلاو ىنطابلا ساسحإلا نأ نلعأو

 ىف اماكحتسا رثكأ ةيفوصلا عقوم لعج قيرطلا اذهبو «ةقلطملا ةقيقحلا ىلإ لوصولل

 .ىمالسإلا عمتجملا

 ةروصب انيس نباو ىبارافلا ىلع اموجه ناك ىذلا ةفسالفلا تفاهت باتكو

 حرفو رورسب ةيفوصلاو نوملكتملا هلبقتساو «هيرصاعم ىف ريبك ريثأت هل ناك ةماع
 تاجاتتتسالا ةف سلف ساسأ لزلزي نأ باتكلا اذه ىف ىلازغلا دهتجا دقو «نيغلاب

 اهضوقي نأو .ةثدحملا ةينوطالفألاو ةيطسرألا ةبرجتلا ىلع ءىكتملا ريغ ةيلقعلا

 ناتج



 ءطقف مهبيلاسأ ةطساوب ةينيقيلا ةقيقحلا ةفرعمو كاردإ ناكمإلا ىف سيل نأ تبثيو
 ةريحلاو كشلاب غلب دق باتكلا اذه ىف ىلازغلا نإ نأشلا اذه ىف "دلانودكام' لوقيو

 ةئامعبسب مويه لبق داحلا ىلدجلا ةقطنمب ةلعلا ةطبار مدهي هنأو «جوألا ىلإ ةيركفلا

 طقف كردن اننكلو لولعملاو ةلعلا.ةيعقاو كردن نأ عيطتسن ال اننإ لوقيو «ماع

 .ىرخأ ةرهاظ نم اهعبتي امو ةرهاظلا ةفرعملاب

 دشر نبا بتكف «ةفسالفلا لبق نم ةديدش ةضراعمب باتكلا اذه لبوق دقو

 نايإ ايروأ ىف ىمسي ناك ىذلاو (ىسلدنألا) ريهشلا ىبرعلا ىبرغملا فوسليفلا

 ةسردملا ىلإ ىمتني ناك ىذلاو ه67-١٠5153 (سينروأ) ىطسولا روصعلا

 اذه ىلع ادر دشر نبا بتك ءانيس نباو ىبارافلاو ىدنكلا تمض ىتلا ةيفسلفلا

 .تفاهتلا تفاهت هتلاسر ىمسأو باتكلا

 -ةقد رشكأ نوكن ىتح - وأ ىلازغلا بولسأب مالكلا ملع نإف ليق امكو

 ىمالسإلا ملاعلا راطقأ رئاس ىف اعيرس ًالوبق ىقل دق قلازغلاو ىرعشألا بولسأب
 اددع نكلو .ًاضيأ سادنالاو برغملا ىفو لب «ناريإو قارعلا ىف طقف سيلو ىنسلا

 - نوممهتي اناك فيعض ريثأتب نومعني اوناك نيذلا ىلبنحلا بهذملا عابتأ نم ًاليلق
 مهنوربتعيو «نيدلا نع قورملاب ةيفوصلاو ىلازغلاو ىرعشالا -ةيميت نبا لعف املثم

 بهذملاب نوذخأي مهنأب مهل مهتاماهتا نم نوديفتسي اوناكو «ةفسالفلا فيدر ىف

 ىديرتاملاو ىرعشألا ذوفن ريثأت ةجيتن مالسإلا ردص رصع داس ىذلا ىرهاظلا

 ةركف نإف اذه عمو «هيبشتلا ةركف اوركنأو اونادأ دق نيدلا ءاملع عيمج نأ ىلازغلاو

 ةقرف عابتأ ةلبانحلا ىلإ ةفاضإلاب كانه ناكف ءايلك ءاضق اهيلع ضقي مل هيبشتلا
 نيذلاو (مارك نب دمحم هللا دبع ىبأ مسا نم ةذوخأم ىهو) ناريإ ىف ةيماركلا

 هذه لهأ نكلو ةيمسجلاب لوقلا هللا ىلإ نوبسني مهنأل ًاضيأ ةهبشملا نم نودعي
 وه هلإلا مسج نم مهدصقم نإ نولوقي اوناكو .لوقلا اذه لتمب مهماهتا نوفني ةقرفلا

 ا



 ناكو .ىمدأ هجوو ةيمدأ ءاضعأب معني ىذلاو هنوليختي ىذلا مسجلا سيلو هرهوج

 «نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا ءانثأ ناسارخ ىف ريبك ريثأت ةقرفلا هذهل

 .ىرجهلا سماخلا نرقلا نايإ ءاذيإلاو ةدراطملل اوضرعتو

 رخفلا لوقي امك ىرجهلا عباسلا نرقلا ةيادب ىتح ةدوجوم ةقرفلا كلت تناكو

 .ىلوغملا وزغلا دعب ةقرفلا كلت تهتناو ءىزارلا

 ىلإ ةيبرعلا نم (ةفسالفلا تفاهت اهنيب نمو) ىلازغلا تافلؤم ضعب تمجرت

 :ةيجيسملا ةيبرغلا ابروأ ىف ًالوبق تيقل ثيح ةينيتاللا ةغللا ىلإ ةيبعلا نمو ةيربعلا
 تافلؤم ىف) كيلوثاكلا نييفراعلاو نيثالوكسإلا ةفسالفلا تافلؤم ىف ترثأو

 قرط هباشت ةيحان نم نيبت ةرهاظلا هذهو (امهريغو تارهكلاو ىللول دنروميار

 نم - نيبت امك ءبرغلاو قرشلا ىف ىعاطقإلا دهعلا ىف ةينيدلا تادقتعملا لماكت

 نييحيسملاو نيملسملا مالكلا ملع ءاملعل ةيركفلا روذجلا ةدحو -ىرخأ ةيحان

 عم ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا جازتماو نوطالفأ ميلاعتل امهنم لك مادختساو)

 نيدلا لاجرو نيملسملا ءاملع ديأ دقو (نافرعلاو تايهلإلا ةمدخل ةيطسرألا ةفسلفلا

 امهنم لك نادأو ؛هب ءاج امب اوقدصو «ىلازغلل ةفسالفلا تفاهت باتك ىحيسملا
 تفاهتلا تفاهت هامسأو ؛ةفسالفلا تفاهت ىلع ادر هبتك ىذلا دشر نبا باتك

 امك ؛(كلذ ريغو دروفسكأ ةعماجو ىروبرتنكو سيراب ةفقاسأ لبق نم ةصاخبو)

 ابروأ ىسف (ىسردملا) ىثالوكسالا ركفلا ةسردم باطقأ ىف ىلازغلا راكفأ ترثأ
 .ًاريبك ًاريثأت نيرخآو ىنيوكألا ساموت لاثمأ ةيبرغلا

 دقف ءهدوهجو ىلازغلا ريثأت طاقن نم ىرخأ ةطقن ىلإ ةراشإلا نم دبالو

 .هقفلا ملعو تايهلإلا ملع نيب ةطبارلا ضوقيو نهوي نأ عاطتسا

 الإ هقفلا تالاجر رابك نم ادحاو ناك ىلازغلا نأ عم دلانودكام .ب.د لوقي

 ةيلقعلا ملعلا اذه تاجاتنتسا مجاهو هغلب ىذلا قباسلا هماقم نم هقفلا ملع مرح هنأ

 تا



 انكمم حبصأو ."”نيدلا نيبو هنيب ةطبار ال ئشك هقفلا ىلإ نورظني سانلا لعجو

 وأ كاذ وأ مامإلا اذه ةيعرشلا لئاسملا ىف عبتي صخش دجوي نأ ىلازغلا رصع ذنم

 ىذلا بهذملا رياغي تايهلإلا ىف ايأر تقولا سفن ىف ىدبيو ؛كاذ وأ بهذملا اذه

 ظ .هيلإ ىمتني

 نادعي ناك ثيحو ؛ىناليجلا رداقلا دبعو ىراصنألا هللا دبع كلذل لاثم ريخو

 ناك امك «تقولا سفن ىف ةيفوصلا باطقأ نم اناكو «ةلبانحلا نم ةيهقفلا لئاسملا ىف

 ةيفوصلا ةالغ نم تقولا سفن ىف ناك «ةيهقفلا لئاسملا ىف ةيرهاظلا نم ىبرع نبا

 ىماهيإلا ريسفتلا وأ نآرقلا ليوأت أدبمل نيديؤملا دشأ نمو ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 .ةيدقن ةسارد نم هقحتست امب نآلا ىتح ىلازغلا تافلؤم ظحت ملو «هل

 نسمو «ىلازغلا رصع دعب تهتنا دق مالكلا ملع نيوكت ةلحرم رابتعا نكميو

 ىلع لاجملا اذه ىف ىلازغلا اودعاسو اوديأ نيذلاو مالكلا ملع ىف نيزربملا نيب
 ةيديرتاملا نم نانثاو (ه١7٠5 ةنس ىفوتم) ىلازغلا دمحأ هوخأ ءءاحنألا نم وحن

 ةنس ىفوتم) ىنازاتفتلاو (ه451-١1761) ىراصنألا رمع صفح وبأ امه

 لصألا ىناريإلا (ه644-505) ىزارلا دمحم نيدلا رخف ناك امك ء(ه4

 مساب فورععملا ريسفتلا فلؤم وهو ىلازغلا عابتأ نم ريهشلا تيصلا بحاصو

 فراعملا ةرئاد كلذكو 'نيرخأتملاو نميدقتملا راكفأ لصحم" و "بيغلا حيتافم'

 مالكلا ملع نيب جزمي ىزارلا نيدلا رخف ناكو ؛(مولعلا عماج) مساب ةفورعملا
 مهعم تاشقانم ىف لخدو ةفسالفلاو ةفسلفلا مجاهو «ىلازغلا لعف املثم فوصتلاو

 .اضيأ ىلازغلا لعف امك

 فقاوملا باتك فلؤم ( ه5" ةنس ىفوتم) - ىجيإلا نمحرلا دبع مهتا امك

 آ10.8. 2436002310 (طقحهلا, 155 )١(

- 



 نيدلا ءاملع لاقو «نيدلا ةداج نع قورملاو داحلإلاب اضيأ ةفسلفلا - مالكلا ملع ىف

 ىلازغلا هعضو ىذلا ساسألل اقبط) .مالكلا ملع ىه ةيعقاولا ةفسلفلاو ةمكحلا نإ

 .ةبذاك ةفسلف ةديدجلا ةينوطالفألاو ةيطسرألا ةفسلفلا نإ : اولاقو «(هعابتأو

 ىجيألا رصع ىف اهشرع ةفسلفلا تدقف دقل : دلانودكام .ب.د لوقي

 ةفسلفلا تفعضو ."”اهنع عافدلاو تايهلإلا ةمدخ ىف تمدختساو ىنازاتفتلاو

 ةجيتن ابيرقت تشالت ىتح رخآ دعب اموي ىمالسإلا ملاعلا راطقأ رئاس ىف ةلقتسملا

 ىتح سداسلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط نيدلا ءاملع اهداق ىتلا ةسرشلا ةلمحلل

 .نييرجهلا عباسلا نرقلا

 مهبتك ىف مهراكفأو ةفسالفلا دئاقع ىلع ءاضقلاب نيدلا ءاملع فتكي ملو

 ىذألاو ررضلا قاحلإو مهتبراحم ىف اوأدبو لب ءكلذ ىف ةلودلا مهتديأو ؛مهظعاومو

 سماخلا نرقلا ىف ىقوجلسلا مكحلل نيعضاخ اتناكو «قارعلاو ناريإ نم لك ىف مهب

 .كلذك ةقيقدلا مولعلا نم ًاريثك لمشتل ةلمحلا كلت تدتماو ءىرجهلا

 نيسملكتملاو ءاهقفلا نأ الإ اهتميقو مولعلا كلت ةيمهأب رقأ دق ىلازغلا نأ عمو

 عباسلاو سداسلا نينرقلا لاوط ةديدشلا ةموصخلاو ءادعلا فقوم اهنم اوذختا

 دادغب تابتكم ىدحإ ىف رانلا سانلا ةماع مرضأ ه 5١١" ماع ىفف «نييرجهلا

 ىف مثيهلا نبال افلؤم نيملسملا ظاعولا دحأ ىقلأو «نيفوتملا ةفسالفلا دحأل اكلم تناك

 موش ةمالع" باتكلا اذه ىف ةشوقنملا ضرألا ةروص نظو رانلا ىف هديب ةئيهلا ملع

 ."نيعالملا ةدحالملل

 ىذلا لماشلا ىفاقثلا فلختلاو ةيدئاقعلاو ةيركفلا ةدرلا هذه نأ دكؤملا نمو

 ةجيتن نكي مل ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم طسوألاو ىندألا قرشلا راطقأ لمش
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 ترفاضت لب «ءىرخا ةيحان نم ةفسالفلاو ةيحان نم ءاهقفلاو نيملكتملا نيب عارصلل
 كارتألا هنش ىذلا رمدملا موجهلا لثم ةرهاظلا هذه ثادحأل ةفلتخم ةديدع لماوع

 عساتلا ئتح عباسلا نرقلا ىف لوغملاو نييرجهلا سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف

 لاقتنا نم اهنع مجن امو ةيبيلصلا بورحلا مث «دالبلا كلت ىلع مهترطيسو ىرجهلا

 «نييبروألا دي ىلإ طسوتملا رحبلا ضوح راطقأ ىف ةراجتلا ةكرح ىلع ةرطيسلا

 رصعلا نايإ ةصاخبو اهل ةرواجملا راطقألاو ناريإ ىف ىداصتقالا روهدتلاو

 لبق نم نيدلا نع نيقراملا ءاذيإو ةدراطم لماوعلا كلت ةياهن ىف ىتأي مث «ىلوغملا
 ةمكاحلا ةطلسلا دض ةيبعشلا تاروثلا اوداق نيذلا نوقراملا ءالؤه «ةمكاحلا ةطلسلا

 .ةديقعلا نم راتس تحت

 ىه «لماكتم ىعاطقإ عمتجم نيدك مالسإلا ترهظأ ىتلا رهاوظلا ىدحإو

 نيملسملا لبق نم مهتارازم سيدقتو هللا ءايلوأ سيدقتو ميظعت ةركف عويشو روهظ

 ىف سيدقتلا اذه روذج تدجو دقو «ةعيشلا لهأ نم وأ ةنسلا لهأ نم ءاوس اعيمج
 ىف ًالوبقم ارمأ نكت مل امنيب «مالسإلا لبق نييناريإلاو بزعلا دنع ةميدقلا تادقتعملا
 رابكإو مارتحا مالسإلا ردص ىف نوزيجي اوناك مهنإ اقح ."”مالسإلا ردص رصع
 ىلع ازئاج ًارمأ نكي مل'مهدقارم سيدقتو مهميظعتو مهسيدقت نكلو «دارفألا ضعب

 ربتعيو «ماقم وأ درفب هللا ىلإ لسوتي ىذلا ملسملا مذيو كلذ نآرقلا ىفنيو «قالطإلا

 نآرقلاىف درو دقف ؛كرشلا ةباثمب ةعافشلاو عرضتلا نم عونلا اذه ميركلا نآرقلا

 ءالؤه نولوقيو مهعفني الو مهرضي ال ام هلا نود نم نودبعيو' (ميركلا)

 ىضر رمعو ركب ىبا ربقو دحأ ءادهش رباقمو (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا ربق ةرايز تناك )١(

 هذه ةرايزب ىلازغلا مامإلا ماقو «مالسإلا ردص رصع ذنم ًادوجوم ! رمأ اعيمج مهنع هللا

 ص ١ج) نيدلا مولع ءايحإ هباتكيف تارايزلا هذه لثم دوجو ىلإ راشأو روبقلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ةرايز نع ةيوبن ثيداحأ تدرو امك (ه7١7١ ةرهاقلا”"
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 ال هللا نود نم نوعدي نيذلاو' لثم ىرخأ تايآ نآرقلا ىف تدروو ."”انؤاعفش
 هلإ مكهلإ نوثعبي نايأ نورعشي امو ءايحأ ريغ تاومأ «نوقلخي مهو ائيش نوقلخي
 ردص ىف مارتحالا عضوم اوناك ىقتلاو نمؤملاو فراعلا نإف اذه عمو "”دحاو

 «ىعاطقإ عمتجم نيد ىلإ ايجيردت مالسإلا لوحت نيحو ءايلو هنومسي اوناكو مالسإلا
 تعاشو «سانلاو هللا نيب ةطاسولا ةركف سانلا نيب ترشتنا «ىقبط ميظنت هل عمتجم

 امكو «ىنوناقلاو عورشملا لمعلا ةروص تذخأو «سانلا ةماع طسو ةركفلا كلت

 ىلولا لدبت دقف هللا لجر ىنعت ىلو ةملك تناك امنيبو «ءايلوثلل بتارم ةلسلس تدجو

 .تازجعملاب ىتأيو ةيهلإ صئاصخ هل سانلاو هللا نيب طسوتي ةسدقم ةيصخش ىلإ

 نآرقلا نم دري نمو «هللا ءايلوأ سيدقت ةركف ىلإ ةرصتخم ةراشإ انه ريشنسو

 ىف رهيستدلوج فلؤملا ىلإ عوجرلا هنكميف اعسوم احرشو رثكأ تاليصفت ةفرعم
 لبقي ملو ءسانلا ةماع نيب ءايلوأ سيدقت ةركف ترهظ رمألا ةيادب ىف .””نأشلا اذه

 نم ةددعتم تاعامج تعقو نإو اهتيعرشب اولوقي ملو تادقتعملا هذه نيدلا ءاملع

 .رابكإلا فقوم هللا ءايلوأ

 اميظعت (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ميظعتو سيدقت ةركف ترهظ ءالؤه لبقو

 رداقو ئش لكب ميلع هنأ اودقتعاو تازجعملا نم ديدعلا هل اوبسنو ءايلعف اسيدقتو
 ىسبن ءابرقأ ضعبو «نيرخآلا ءايبنألا رئاس ميظعت كلذ دعب ىتأي مث ”ئش لك ىلع

 )١( ةيآ ءسنوي ةروس ١8.

 )١( تايآلا ءلحنلا ةروس ٠١-77.

 (3دطقتصمدعندصندءطع 561016ص) .مالسإلا ىف هللا ءايلوأ ميظعتب سماخلا لاقملا (')

 ىلع لدأ سيلو ؛كلذ سفن ىلع اصيرح دمحم ىبنلا ناكو «ةليلق ةلق الإ اذهب نمؤي مل (4)
 ىحوي رشب الإ وه ام ادمحم نأ نيبت تايآ نم هب درو امم ةركفلا هذه ىفنل نآرقلا صرح

 ؛ىربكلا ردب ةكرعم عقوم رايتخا ىف نيملسملا دحأ نيبو هنيب شاقن نم ثدح ام مث «هيلإ

 .ىبرعلا مجرتملا .هيأر نع لزانتو نأشلا اذه ىف نيملسملا دحأ ىأرب دحأو

 ل



 نوعباتلاو ةباحصلا داز مث .مهريغو نيسحلاو ةمطافو ىلع ةصاخ ةفصبو «مالسإلا

 ىف نيدبلا ءاملع رابكو ؛هريغو ةفنح ىبأ لثم ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأو
 .اضيأ (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم سيدقت

 سيدقت لثم «نييحيسملا تاسيدقلاو نيسيدقلا نومظعي نوملسملا ناك امك

 نسم ىلإ مهوفاضأو ءارذعلا ميرم كلذكو ءمهريغو فهكلا باحصأو ىبنلا سجرج
 ةرهاظ ىأ «ىمالسإلا (ملاعلا) ىف ةرهاظلا هذه تعاش دقو .نيملسملا نم اوسدق

 تادقتعم ءوض ىف ةميدقلا تانايدلاو صصقلاو تاياورلا ىوتحم ىف رظنلا ديدجت

 روهظ ىف ًأببس ةيبرعلا (ةيمالسإلا) تاحوتفلل ديدشلا سامحلا ناكو ءديدجلا نيدلا
 .رافكلا دض داهجلا ىلتق سيدقت ىأ ءءادهشلا سيدقت ةركف

 ةريبك ةجردب ةعيشلاو جراوخلا نيب ءادهشلا سيدقتو ميظعت ةركف تعاش دقو
 وأ ةقرف نونوكي ةنيعم لغاشم وأ فرح مهيمحت نيذلا ءايلوألا ناكو «:ةصاخ ةفصب
 ءانايحأ ىبنلا اذهو ىلاولا اذه كلت وأ ةفرحلا هذه ىمحي ناكو «:ةصاخ ةعامج

 ىتلا ةيلحملا تايصخشلاو لاطبألاو ءايلوألاو نوسيدقلا اهيمحي ناك ىرخأ انايحأو
 .ةيفارخ تايصخش نايحألا بلاغ ىف تناك

 ىف هللا ءايلوأ نع اسرهف فورعملا خرؤملا "لاتسكروب رماه فنص دقو

 نوظحي اوناك ىتلا نكامألل ركذ عم ؛كلت وأ ةفرحلا هذه نومحي اوناك ىذلا مالسإلا

 ىكرتلا حئاسلا ىبلج ايلوأ تاباتك ىلع هسرهف ىف دمتعا دقو ءاهيف رابكإلاو ميظعتلاب
 دعاس دقو ء(اضيأ ناريإ برغ ىلإ رفاس ىذلا) ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىف
 عويش ىف مهب طبترملا شيواردلا ناوخإ تاعامجو ةيفوصلا ىأ نوملسملا نوفراعلا

 شيواردلاو مهوديرمو ةيفوصلا خويش ناكو ؛:ةصاخ ةفصب هللا ءايلوأ سيدقت ةركف

 ءايلوأ اودع ىتح ليوط تقو ضمي ملو «نيملسملا هللا ءايلوأ نم ةيبلاغلا نونوكي

 .ةشطعم ريغ اميج فاكلا قطني )١(
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 .تازجعمو تاماركو فشك باحصأ هللا

 تازجعملا نم اعون نيرشع هللا ءايلوأ خيرأتل نوملسملا باتكلا بسن دقو

 «ةفلتخم لاك شأو روص ىف لوخدلا ةيلباق ىأ روصتلا .اهنيب نم ءايلوألا ءالؤهل

 ىتوملا ءايحإو (ضرألا ىط) نيع ةضمغ ىف ةديعب نكامأ ىلإ لاقتنالا كلذكو

 تاصعامج نمض دجو امكو ...و ىضرملا ءاقشو راطخألا نم نيرفاسملا ةيجنتو

 دنع لاحلا وه امك) دكؤملا نم ناك نإو تانتافلا تادهازلا ءاسنلا نم ددع هللا ءايلوأ

 نيسدقملا لاجرلا ددعل ةبسنلاب ًاليلق ناك تاسدقملا ءاسنلا ددع نأ (نييحيسملا

 .(هللا ءايلوأ)

 ةركف اولبقي مل مهداشرإو مهظعو ءانثأو رمألا ةيادب ىف ءاهقفلا نإف انلق امكو

 اونمؤي مل امك ؛مهتاوعد ىف صاخشألاب هللا ىلإ لسوتلاو هللا ءايلوأ سيدقت
 ةماع نيب تجار ىتلا رومألا كلت ؛مهدنع فشكلا تالاحو مهتاماركو مهتازجعمب

 - نييلقعلا ةلزتعملا ةصاخبو - ءاهقفلا نم ددع ربتعاو ءاهب اونمأو سانلا

 عباسلا ىتح عبارلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف نكلو ءرحسلا نم ابرض تازجعملا

 ةيفوصلا ناكو هللا ءايلوأ ميظعت ةركف ةيديرتاملاو ةرعاشألا عابتا لبق نييرجهلا

 ىلازغلاو نيمرحلا .مامإ دهتجا دقف ءاتيمتسم اراح اعافد عضوملا اذه نع نوعفادي
 ةرظنلا ديكأت ىف نآرقلل هريسفت ىف ىزارلا رخفلاو نيدلا مولع ءايحإ هباتك ىف
 مهل فشك نم كلذ بحاصي امو هللا ءايلوأ سيدقت ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا ةيلوصألا

 لوبق عقوم لاجملا اذه ىف ةيفوصلاو مالكلا ملع ةمئثأ ءارآ تعقو دقو «تاماركو

 ةلبانحلا 'نم ًاليلق اددع نكلو ءءاوسلا ىلع ةعيشلاو ةنسلا ؛ءاهقفلاو نيملكتملا ةماع

 ىف نوققدي اوناكو ميدق ركف باحصأ مهو - ةيميت نباو ىوق ريثأت مهل سيل نيذلا
 دقو « مهروبق ةرايزو هللا ءايلوأ سيدقت ةركف ةبراحمو ةضراعمل اوبهذ - ئش لك

 ريثأت ىأ مهل نكي مل مهنأ كلذ نمو ءاقافخإ ددصلا اذه ىف ةلبانحلا ىعاسم تهجاو
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 ىف نايدألا لماكتو روطت لحارم ةيصاخ تلجت تركذ امك اذهكو «ناريإ ىف ذوفنو

 لبق نم هللا ءايلوأ سيدقت ةرهاظ ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىهو «ةيعاطقإلا روصعلا

 .نييمسرلا نيدلا ءاملع

 سيدقت ةركف راهظإ ىف مهدهج ىراصق اولذب دق نيدلا ءاملع نأ دكؤملا نمو

 اولقنف ؛«ةيمسرلا ةينيدلا ميلاعتلاو ميركلا' نآرقلا عم ةضقانتم ريغ اهنأ ىلع هللا ءايلوأ
 .(برحلاب هتنذأ دقف ايلو ىل ىداع نم) لئاقلا ثيدحلا لثم كلذل ةديؤملا ثيداحألا

 ىأ ردصم اونوكي نأ ىلع مهسفنأب نيرداق ريغ ءايلوأ نأ نيدلا ءاملع ركذيو

 نأ عيطتسي تازجعملا راهظإل هنإو ؛مهتطساوب لمعي ىلاعت ىرابلا نكلو ءزاجعإ

 «ءناسنإ ريغ ةلعافلا ةلآلا هذه نوكت نأ نكمملا نمو «ةلعاف هلآ لك نم ديفتسي

 ءايبنألاو ؛ءكلذ ريغو رئبلاو ربقلا لثم دامج ىأ حور ريغب ائيش نوكت نأ نكممف

 نولمعي مهتالاسرو ةيلاعلا مهتلزنمل ءايبنألا نأ ىنعمب «ءايلوألا نم ةجرد ىلعأ

 مهتلزنم نوملعي ال ءايلوألا نأ نيح ىف ءاهب هللا لاق ىتلا مهتالاسرو مهتبترمب
 تاماركلا نم ىلعأ هئايبنأ ىديأ ىلع هللا اهيرجي ىتلا تازجعملاو ءانايحأ مهتالاسرو

 ءايبنألا تازجعم نإف ببسلا اذهلو «ءايلوألا ىديأ ىلع ىرجت ىتلا تازجعملا وأ

 اهيلع حلطصي هللا ءايلوأ تازجعم نأ نيح ىف عمجلا ىف تايآ وأ ةيآ ىمست

 اهنوبسنيو ءارحس زاجعإلا نم نيعونلا نيذه ءاهقفلا ضعب ىمسي الو ؛تاماركلاب
 ةدابع نم عون ءايلوألا رباقم ةرايز نأ نودقتعي الو ؛ناطيشلا لمع ىلإ بلاغلا ىف

 لاحلا وه امك ىحور ةطلس زكرم مالسإلا ىف كانه سيل هنأ دكؤملا نمو «ناثوألا

 الومعم ناك ام فالخب مالسإلا ىف ًايمسر هللا ءايلوأ لجبي ملو ءامور اباب ةطلس ىف
 .ةيحيسملا ىف ادئاسو

 ةماعلا مارتحا اولان نيذلا هللاءايلوأ نم ريبك ددع رهظ دقف اذه مغرو

 .نكامألا نم ام ناكم ىف ةصاخ ةرهش اورهتشا لقألا ىلع وأ مهميظعتو
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 ةركف ىلع ةيعرشلا ءافضإو جيورتل ةريبك ىعاسم ةيفوصلا ةمئأ لذب دقو
 هللا ءايلوأ نأ نيبت ىتلا ميلاعتلا ةيفوصلا رهظأ دقو مالسإلا ىف هللا ءايلوأ سيدقت

 ىرخأ بتارم اولان نيذلا ءايلوألا نم اددع نإف ءسانلاو هللا نيب مهتطاسو نع ًالضف
 ءالؤهو «بيغلا لاجر مساب نومسيو مهارت ال سانلا نكلو سانلا نيب نوشمي ءايحأ

 لوزقتف ؛ةيحورلا ةردقلاب نومعني مهنإف اذه عمو ءءاوزناو رقف ىف نوشيعي ءايلوألا

 .ملاظملا نم نونمأ مهنإو مهتاوعدب ىقبتو ايندلا

 نع امصنفنم ءايلوألا ةحرضأ ميظعت سيل ةيحيسملا ىف امك مالسإلا ىفو

 ةنودم دعاوق دجوتو «ءايلوألا ةحرضأ ةرايز ىلع ءاملعلا عامجإ قفتيو «مهسيدقت

 امك ءانلق امك ةرايز ةحرضألا نطاوم ىلإ رفسلا ىعسيو «ةرايزلل ةصاخو ةتباثو

 خويشلاو ةمئألا رابك نم ددع ةحرضأ ةرايز نأ اهاوحف ىرخأ ةديقع ترهظ

 .ةرمعلا لداعي (ءالبركب نيسحلا مامإلا وأ فجنلاب ىلع ربق ةرايز لثم) هللا ءايلوأو

 دعب تارازملاو نكامألا بحأ نم ةيفوصلا خويش روبق ةرايز نإف ناريإ ىفو

 ىف ماج دمحأ خويشلاو ماطسب ىف ىماطسبلا ديزياب دقرم لثم «ةعيشلا ةمئأ دقارم
 ىفصو (ناسارخ قطانم نم امهو) (ىرديح هبرت) ىف رديح نيدلا بطقو ماج

 هاشو «ىتاجنز جرف ىخأو «ليبدرأ ىف (ةيفوصلا ةرسألا سسؤم) ىليبدرألا نيدلا

 هذه .نيرخأ نيريثكو «ءنامرك نم برقلاب ناهام ةيرق ىف ىنامارك هللا تمعن

 همدقي ىذلا لخدلا ناكو «هاقناخلاو دجسملاو دقرملاو ربقلا نم ةداع فلأتت تارازملا

 ىلع دوعي.هللا دنع ءايلوألا ءالؤه طسوتل اهب نوبرقتيو ةحرضألا كلت ىلإ نورئازلا

 .ةحرضألاو تارازملا كلت رومأب نيمئاقلا

 نورزاك ىفف ؛كلذل اقيش اجذومن (ىرجهلا نماثلا نرقلا) ةطوطب نبا ركذيو
 ىف شاع ىذلا) ىنورزاكلا قاحسإ ىبأ ةريبكلا خيشلا ةيواز عقت سراف ندم ىدحإ

 نيصلاو دنهلا نم نيتأ رحبلا نوربعي نيذلا راجتلا ناكو ؛.(ىرجهلا سماخلا نرقلا
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 ىذأ نم'مهيجني نأ نيعاد ءسدقملا ىسرافلا خيشلا اذهب نيعرضتم مهيديأ نوعفري

 راحبلا صوصل نم مهذقني نأو ؛«بسيهرلا ىدنهلا طيحملا نافوطو تاماود

 ترج امك - راجتلا ناكو ؛بيهرلا نافوطلا نع ًارطخ نولقي ال نيذلا اهتنصارقو

 خيشلا اذه هاقناخل لاملا نم اغلبم اومدقي نأ مهرفس ةيادب لبق نورذني - ةداعلا

 راجتلا ةدوع دعبو «نأشلا اذهل ةيدقن غلابمب ةيباتك تادهعت نوبتكي اوناكو ءروكذملا

 ةيباتكلا تادهعتلا هذه نورهظيو نفسلا ىلإ هاقناخلا مادخ ىتأي نيملاس مهئناوم ىلإ
 .هب دعو ىذلا غلبملا رجات لك نم نوبلطيو

 نيصلاو دنهلا نم ةدراولا ةعتم ةعتمألا نأ ًادبأ ثدحي مل هنإ : ةطوطب نبا لوقي

 ىديرمو شيوارد ضعب ناك امك .هاقناخلل اهدوهعب فوت مل ريناندلا نم فالآلا تاذ

 ةءارب ةقدصلا هذه بلاطل ىطعي ناكو ءتاقدص مهسفنأل نوبلطي هاقناخلا خيش

 رهمتو خيشلا مساب اروفحم ىضفلا متاخلا ناكو نومضملا اذهب هاقناخلا نم ةصاخ

 رانيد فلأ وأ ةئام غلابمب تاءارب تدهوش دقو ءدادمب رمحي نأ دعب هب ةءاربلا كلت

 ىذلا رجاتلا ىلإ هذه هتعءاربب بهذي ةءاربلا لماح ناكو «كلذ نم لقأ غلابمو ىضف

 مكح ىذلا قلغت نب هاش دمحم هنأ ودبي) هاشودنه ناطلس دمحم رذن ةرم تاذو ءرذن

 نأ نكمملا نمو ءهاقنخلل اهادأو رانيد فالآ ةرشعب ارذن (ها/57 ىتح ١١/ نم

 .ةقئاف ةردقمو تاورث نم هاقناخلا هيلع نوكت نأ نكمي ام رادقم كردن

 ءايبنألاب قلعتت ىتلا ةحرضألا تافلخمو راثآ ميظعت نيب طابترا كانهو

 ةروكذملا تافلخملاو راثآلا كلت عمج ةيلمع تجار دقو «مهسيدقتو ءايلوألاو ةمئألاو

 امم كلذ ريغو ةمامعلاو ةيذحألاو داجسلاو بايثلا عطقو ةيحللا وأ سأرلا رعش لثم

 هيلع هللا ىلص) ئبنلا صخش ىتح لب ؛مهريغو ةيفوصلا خويشو ةمئألا هكرت
 نيب نامنزلا ميدق نم ةروكذملا راثآلا هذه ءارشو عيب ةركف تجار امك «(ماسو

 نوشالث ىرجمهلا نماثلا نرقلا ىف ةيعيشلا مق ةنيدم ىف ًالثم عفدُي ناكف «نيملسملا
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 رهيستدلوج ركذ دقو :كاذنآ ءايحألا نييولعلا دحأ بوث نم قرخل انمث مهرد فلأ

 ىلع ةفيزملا راثآلا نم ديدعلا كانهو ءركذلا قباسلا هفلؤم ىف كلذل ةريثك جذامن

 تفشتكا دقف ءكلذك ةحرضألاو تارازملاو لب بسحو اذه سيلو ؛خويشلاو ةمئألا

 تارازملا دحأ ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ةرم لوألو خلب ةنيدم نم ةبرقم ىلع

 ةمنئأ لوأو عبارلا ةفيلخلا هنع هللا ىضر ىلع هللا دسأ نفدم انه" : لوقت ةباتكب

 اذه نكل ؛سانلا هيسن نأ ثبل ام مث كلذ دعب رازملا اذه لوغملا برض دقو «"ةعيشلا
 ارقياب نيسح ناطلسلا بهذو ءم١ 8٠0-48١ ه 885 ىف كلذ دعب فشتكا دقرملا

 ةبق هقوف اونبف اليصأ دقرملا اوربتعاو ءدقرملا اذه ةرايزل ءارمألا هعمو ىروميتلا

 قفدت ةرثكل ةجيتن روكذملا لحملا اذه راص نورق ةعبرأ لالخو ءادجسم هلوحو

 رازم' مساب تيمس اذه هناكم ىف ةريبك ةنيدم تأشنو «ةورثلاب امختم نيرئازلا
 ةيحان ىلإ طق رفاسي مل هنع هللا ىضر ايلع نأ نوركذي نينمؤملا نأ مغرو ."فيرش

 نم ادحاو حبصأو «نورقب كلذ لبق فجنلا ىف دوجوم ىقيقحلا هدقرم نأو «خلب

 هللا ىضر ىلعل نإف اذهبو «قالطإلا ىلع كلذل اوءاتسي مل مهنأ الإ ءتارازملا رهشأ

 .نيرازم هنع

 تدلوانت ىتلا تافلؤملا نم ديدعلا ةعيش وأ اوناك ةنس نيملسملا نيب جار دقو

 ادشرمو ًاليلد تنمضت امك ؛مهتازجعم ركذت صصق ءايلوألاو ةمئألاو ءايبنألا ةايح

 تاياورلا نم ديدعلا انايحأ هلاح ىلع رمتسا دقو «ةفلتخملا ندملا ىف مهتارازمل

 روبق عؤنلا اذه نمو «مالسإلاب ةقالع اهل نوكي نأ نود ةميدقلا ةينيدلا ريطاسألاو

 اهنأ ثحبلاو ةساردلا دعب حضتا ءىطسولا ايسآو ناريإ ىف مسر الو مسا الب ءايلوأ

 راجشألا ميظعتو ؛مالسإلا لبق ام ةرتف ىف لاطبأ وأ نييتشدارزرلا ةهلآل ةميدق دباعم
 سيدقتو ةعارزلا ىلع ةمئاق ةميدق ةريثك نايدأ نم كلذك ةسدقملا ءاملا نويعو

 .تابنلا
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 ةدابعلا نم عونلا اذه نوملسملا ضراع ىلوألا ةيرجهلا نورقلا ىفو

 ةتبان ةسدقم ةرجش نيوزق دجاسم دحأ ءانف ىف تناك دقف ءاهوحفاكو ةديدش ةضراعم

 اهعضوم نومظعي اولظ سانلا نكلو «ىسابعلا لكوتملا دهع ىف نوملسملا اهعطقف

 اذه ىف نوفدم هللا ءايلوأ دحأ نإ اذه مهلمع نيرربم نولوقيو «لبق نم ناك امك
 .ناكملا

 ميظعتو سيدقت ةركف تمحالت نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا دعبو

 نم حبصأو ؛مالسإلا ىف ءايلوألا ميظعت ةركفب ةسدقملا ةيئاملا نويعلاو راجشألا
 تدعو ءروذن سايكأو قرخ اهب قلع دق اراجشأ ناريإ ىف دهاشت نأ نكمملا
 ةعارضلاو ءاعدلاب سانلا هجوتيو ؛ةسدقملا نويعلاو هللا ءايلوأ لثم ةسدقم ةمرتحم

 كلت ىف سانلا نم دحأ ىأ كشي ملو ؛نويعلاو راجشألا هذه نم نوعلا نودجتسي
 عضاوملاو رومألا هذه نأ نيح ىف) مالسإلا أشنم رصع ىف ىتح ةسدقملا نكامألا

 .(مالسإلا لبق ةدئاس تناك ىتلا ءايشألا نم

 قلختلل مهداشرإو سانلا ظعو ىف رصعلا اذه ىف ةزرابلا ىرخألا ةقيقحلاو

 هللا مسق امب اضرلاو ءارضلاو ءاسأبلا ىف ةنيكسلاو ءودهلاب ىلحتلاو ربصلا قلخب

 امك ؛ءىعاطقا عمتجم نيدك ىمالسإلا نيدلا روطت لحارم حضوي اذهو «ناسنلل

 ةدايزو نافرعلا حور راشتناو ءاهقفلاو نيدلا ءاملع ةقبط ذوفن ديازت كلذك نيبي

 .ةيمالسإلا ةيريخلا كالمألاو ةينيدلا تاسسؤملا ةورثو فاقوألا ىضارأ
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 عساتلا لصفلا

 ةلدتعملا ةيعيشلا قرفلا

 ةسارد هب تيظح ام ردق نيثحابلا ةيانع نم ديزملاب ةعيشلا خيرات ظحي مل

 ىف فداصن مل اننإ" :هلوق )١374( ماع نوارب .ج.أ ركذ دقف «ةنسلا بهاذم خيرات

 ىعيشلا بهذملا لواتتي هب قثوي اباتك نآلا ىتح ةيبوروألا تاغللا نم ةغل ىأ
 .مويلا ىتح ًادئاس كلذ لازي الو ('7"ايفاك احرش هحرشيو

 ناك مالسإلا خيرات نم ىلوألا دوقعلا ىف عيشتلا نإ «"7لبق نم انلق امكو
 امك (ىلع ةقرف وأ بزح ىنعمب) ىلع ةعيشب فرع ام رهظف ءايسايس اهاجتا
 .الاعف أطاشن تدبأو (نييسابعلا بزحو ةقرف ىأ) ىسابعلا ىنب ةعيش ترهظ

 هلوقب عيشتلا لحنلاو للملا هباتك ىف (ه4574-5448) ىناتسرهشلا فرعيو

 ىف قلطملا قحلاب هل اوفرتعاو ىبنلا رهص ىلع ىلإ اومضنا ةعامج ةعيشلا نإ
 ىلع فالخأ ىف رصحنم ةمامإلا قح نأ ىف عيشتلا لهأ دقتعيو «ةفالخلاو ةمامإلا

 صخشلا اذه ةردقب طبتري ال ةمامإلا قح نأ ىف نودقتعي امك «مهادعتي الو ةمطافو

 ىلع مئاق امهرهوجو ناميإلاو نيدلا ةيهام نأو «ةثارولاب ًاساسأ قلعتي لب «كلذ وأ
 .كلذ

 نيملسملا ةعامج لبق نم مامإلا باختنا بجي ال هنإف ةعيشلا ىأرل ًاقبطو
 اذه نإو «ثرإلا ىف هتيقحأ نم عبتت هتمامإ نإو (كلذ لثم نونظي ةنسلا لهأ ناكو)
 ةسمئألا نأ ىف نودقتعي امك ءىرخأ ةعامج وأ صخش ىلإ لاقتنإلل لباق ريغ قحلا
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 .باتكلا اذه نم لوألا لصفلا ىلإ عجرإ (؟)
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 اوفرتقي نأ نكمي ال مهنأو مهناميإو مهئدابمو مهلاعفأو مهرومأ عيمج ىف نوموصعم

 .بونذلا

 رطخ دوجو ةلاح ىف) (ىلقعلا ءافتخالا وأ) ةيقتلا راهظإ ةعيشلا زيجيو

 .(")رمألا اذه ىلع قفاوي ال ةعيشلا ضعب ناك نإو «(ءاذيإلا وأ ةدراطملاب مهددهتي

 ةمئألا نم هريغ ىلإ مامإلا اذه نم ةمامإلا قح لاقتنأ عوضوم لكشيو

 .ةعيشلا نيب ةقرفلاو بزحتلاو فالتخالا ساسأ نييولعلا

 ةعيشلا ةالغو - ةيمامإلاو «ةيديزلاو «ةيناسيكلا :ىه ةيسيئرلا ةيعيشلا قرفلاو

 .ةيليعامسإلاو

 ةيلصألا مهتايرظنو ةعيشلا راكفأ نع لصفلا اذه ىف ثيدحلا قوسن فوسو

 حرش رثكأ ودبت ثيحب ايجيردت ةيلكلا ءارألاو راكفألا هذه حضتتسو «ةلماش ةروصب

 ءانثأ اينمض تنود دق تايرظنلاو ءارآلا كلت نإ لوقلا بجيو .ًاليصفت قمعأو

 ضعبلا ىدل روصت ةمث ناك اذإو ةتوافتم ةروصب ةفلتخملا ةعيشلا قرف نع ثيدحلا

 ىأ .أ نإف ئطاخ لوق هنأ نم ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف ةعيشلا نأب لوقلا لوح
 رادصإ ىف ةنسلا لهأ رظن ةهجو انذخأ اذإ هلوبق نكمي ىأرلا اذه نإ" :لوقي فييايلب

 ةعيشلا لهأ تادقتعمل ىخيراتلا روطتلا ىلع ةلماش ةرظن انيقلأ اذإ نكلو ءاذكه مكح

 بجي هنأ ىرن فوسف ىمالسإلا ملاعلا ىف مهتناكمو مهلقث ةصاخ ةفصبو مهتاميظنتو

 ."ىمالسإلا نيدلا مهف ىف نييلصأ نيهاجتا نم أدحاو عيشتلا رابتعأ

 ةنسلا ىأ ناهاجتالا وأ نارايتلا ناذه ناك ىرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن ىتحو

 لتحي عيشتلاو ىمالسإلا ملاعلا رثكأ لمشت ةنسلا :ةيتآلا ةروصلاب نيدوجوم ةعيشلاو

 ىف ىوقو لاعف ريثأت تاذ تناك ةلقلا كلت نأ الإ ؛ىمالسإلا ملاعلا ىف ةيلقألا ةجرد

 .الثم ةيديزلاك )١(
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 تاضافتنالاو تاروثلا كلت «ةيعامتجالا تادقتعملاو ميلاعتلاو ةيبعشلا تاروثلا لاجم

 .ةيمالسإلا ةلودلا ىف ةيمسرلا ةطلسلا ىلإ ىأ «ةنسلا لهأ ىلإ هجوت تناك ىتلا

 ناكو «هلخاد نم ةدحو رثكأو ةديدج تاماسقناو تاعامج امئاد زرفي عيشتلا ناكو

 دهع لاوط ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف هتبالصو عيشتلا دوجو ىلع اليلد اذه

 ىناتسرهشلا اهركذ ىتلا ةسمخلا ةيلصألا عيشتلا بهاذم تعبشت دقو .عاطقإلا

 ةثالثلا عورفلا رابتعا نكميو «ةيعرف تاميسقتو ةديدع تاهاجتا ىلإ نمزلا رورمب

 قرف نم ةيمامإلاو ةيديزلاو ةيناسيكلا :ىهو ىناتسرهشلا اهنع ثدحت ىتلا ىلوألا

 ىأرو) ةمامإلا نييولعلا ةمئألا ثراوت عوضوم ابناج انيحن اذإ اهنأل ةلدتعملا ةعيشلا
 بهاذملا نع اريثك دعتبت ال ةلدتعملا ةعيشلا نأ ىرنسف (ةمامإلا ىف صاخلا ةعيشلا

 ىستلا مهتاميلعت ىف ةعيشلا ةالغو ةيليعامسإلا دجن كلذ نم ضيقنلا ىلعو «ةينسلا

 انايدأ امهرابتعا نكمملا نم لعج اداعتبا ىمالسإلا نيدلا نع اودعتبا دق اهونود
 .طقف ًارهاظ عيشتلا باقنب ترثدق انايدأ «ةلقتسم

 «ةلدتعملا ةعيشلل ةيلصألا ةثالثلا بهاذملا نع لصفلا اذه ىف ثدحتنسو

 اعساش نوبلا ناك دقو ءالقتسم الصف ةعيشلا ةالغو ةيليعامسإلل صصخنسو

 .مهنم ةالغلاو ةعيشلا نم نيلدتعملا نيب ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا ذنم ازراب توافتلاو

 ال ًاسدقم ًارمأ ةفالخلاو ةمامإلا موهفم نوربتعي رمألا ةيادب ىف ةعيشلا نكي مل

 ىبنلا رهص هنإ نولوقيو ةفالخلا ىف ىلع قح نوديؤي بسحو اوناك دقف ءريغتي

 ًاقاقحتسا مهرثكأ وهف اذه ىلع ءانبو «هيلإ سانلا برقأو ملسو هيلع هللا ىلص

 .(")هب مهاوعد اوديأ ...روهشم ثيدحب دعب اذه ىلع اوللد مث «هتفالخل

 ةكمب هل ةرايز رخآ ىف (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا نإف ىوري ام ىلع ءانبو

 وهو لاق (ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا ىف ةيبيدحلا حلص دقع دعب ىرخأ ةياور ىفو)

 .هرصن نم رصناو هاداع نم داعو هالاو نم لآو مهللا هالوم ىلعف هالوم تنك نم )1(

 لا غو



 هاجتاك عيشتلا رشتناو راد ثيح هعم قحلا ردأو هلذخ نم لذخأو .مخ ريدغ ىلع

 (مه١51) ةعيشلل ثلاثلا مامإلا ىلع نب نيسحلا داهشتسا نم ليوط نمز دعب ىنيد
 .(ه77١) سابع ىنبل مكحلا رارقتساو

 «(اهنم ضعب نيب) ةعيشلا ركسعم لخاد تافالتخا ةرتفلا كلت لالخ رهظ دقو

 مش ءامامإ نييولعلا نم نوكي نأ بجي نم لوح ًابصنم اهل ىسيئرلا ببسلا ناكو
 ىف ترهظ دقو ؛كلذك مامإلا ةيقحأ موهفم لوانتتل قبس امع تافالخلا كلت تداز

 قيرطلا ملعلا اذه نوربتعي اوناكو ءءادهشلا ةيرذ سيدقت ةركف ةعيشلا نيب ءانثألا كلت

 ةثالثلا ةمئألا توم دعب ةعيشلا نيب ريطخو ىلعف ماسقنا ثدح مث «ةنجلا ىلإ رشابملا

 كلذك ًاديهش هنوربتعيو ةعيشلا همظعي ىذلا - نسحلا هنباو ىلع ةفيلخلا ىأ «نيلوألا

 مصفنا دقف «ىلع نب نيسحلا عاجشلا هوخأو (هل مسلا سد ةيواعم نإ نولوقيو)

 قيقشلا ريغ خألا ةيفنحلا نب دمحمب اوفرتعا ةعيشلا نم :ةعامج ةيناسيكلاو

 نب دمحم ةعيش نم ةئف تناكو ؛هل ةفيلخو ةعيشلل ًاعبار أمامإ ىلع نب نيسحلل
 هعالطإ كلذ دعب هيلإ تبسنو ءزيمم ىرطف دادعتساب هابح دق هللا نأ ىرت ةيفنحلا

 ةروثب هوديؤم ماق دقو «ةيوامسلا كالفألل ةينطابلا رومألا ةفرعمو بيغلا مولع ىلع

 .ه 54 ماع ىتح 5١ ماع ىفقثلا ديبع نب راتخملا ةدايق تحت ةفوكلا ىف

 شيج ىف ىلاوملا سيئر ورمع نب ناسيك مسا نم ذوخأم ةيناسيكلا مساو

 اهيلإ راشملا ةروثلا كلت ىف زراب رودب ماقو .نيبصعتملا ةعيشلا نم ناكو ءراتخملا

 ىف لتقو مامُنلل ىلوم ناك رخآ ناسيك مسا نم ةقتشم اهنأ زئاجلا نم وأ ءافنآ

 اولاق ةمامإلا ىف ةيفنحلا نبا ةيقحأ ةيناسيكلا حضوي ىتحو ٠ مك نيفص ةكرعم

 لب (هرهص وهف) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل هتبارق ببسب ةمامإلا قحتسي مل ايلع نإ
 بيترتلاب ةيحورلا هتفالخ لقني نأ بجي ايلع نأ نودقتعي اوناكو «ةيحورلا هتلزنمل

 كك ىلا 1



 .ةيفنحلا نب دمحمو نيسحلاو نسحلا ةئثالثلا هئانبأ نيب

 نيب تاماسقنا ثودح ىف أببس (ه٠ دودح ىف) ةيفنحلا نبا توم ناكو

 نأ بجي هنإف ءاهتنالا ىلع تكشوأ ايندلا نأل ارظن هنأ مهضعبل دقتعا دقف «ةيناسيكلا

 ىلعب مهنم رخآ قيرف فرتعا امنيب «(ةثالثلا هئانبأو ىلع) ةعبرأب ةمئألا ددع ددحي
 ةطونم ةسماخلا ةمامإلا نأ مهنم ىرخأ ةقرف تربتعا امنيب ءاسماخ امامإ ةيفنحلا نب

 ىلعو كلذ ىلع نوللدي اوناكو ءمشاه ىبأب ىمسملا ةيفنحلا نبال ىناثلا نبالاب -

 نم ةديدج ةقرف ترهظ دقو ءهدلاو نع ةيبيغلا مولعلا ثرو هنأب هدلاول هتفالخ

 .مشاه ىبأ توم دعب ةيناسيكلا

 نيذلا سابعلا ىنب ىديؤم نم قيرف عم ةعامجلا كلت نم ةقرف تبراقت دقو

 قح هراضتحا ءانثأ ضوف دق مشاه ابأ نأ ةياكح تجارو «ةفالخلا ىف مهتيقحأ اوعدأ

 نم عرفلا اذه نأو ؛هفالخأو ىلع نب دمحم (مامإلا) ةيسابعلا ةرسألا سأرل ةفالخلا

 (ه177-٠7١) ملسم ىبأ ةروث ىف ةلاعف ةكراشم كراش دق (ةيدنوارلا) ةيناسيكلا

 «ةفالخلا اولانو «مهفادهأ ىلإ لوصولا ىف ةروثلا كلت نم اودافتسا دق نييسابعلا نأو

 ةيدنوارلاو ملسم ابأ اودابأ مهل رومألا رارقتساو مهمارم ىلإ مهلوصو دعب مهنأو

 .مهدصاقم قيقحت نم مهونكم نيذلا

 امنإو تمي مل ةيفنحلا نب ادمحم نإ لوقت ةيناسيكلا نم ىرخأ ةقرف تناكو

 هجو ىلع لدعلا طسبي ًايدهم زاغلا اذه نم ىرخأ ةرم رهظيسو راغ ىف أبتخا

 رهظت ةعجرلاو ىبيغلا دوجولاو بئاغلا مامإلا دوجو ةديقع تأدب انه نمو «ةطيسبلا

 ةيمامإلا ةصاخبو ةلدتعملا ةعيشلا قرف لك ةديقعلا هذه تلبق دقو «ةيناسيكلا نيب
 .ةالغلاو ةيليعامسإلاو

 دوجو ال ةقرفك ةيناسيكلا نع ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف مزح نبا ثدحتيو

 مامإلل انبا ناك نإو هنأل ةيفنحلا نبا ةمامإب ةعيشلا نم ةقلطملا ةيرثكألا لقت ملو ءاهل
 "هو -



 ىبنلا نيبو هنيب سيلف اذه ىلعو «ةمطاف لسن نم نكي مل هنأ الإ ههجو هللا مرك ىلع

 .تاداسلا نم ةيفنحلا نبا ةيرذ نودعي ال اذهلو ءبسن ملسو هيلع هللا ىلص

 فارشألا وأ تاداسلا) نسحلا فالخأ لوألا ؛نامسق نييولعلا نم ىقب دقو

 نامسقلا ناذه ناكو «(ةينيسحلا تاداسلا وأ) نيسحلا فالخأ ىناثلاو (ةينسحلا

 ناكو ءانايحأ ذوفنو ءارث ىلع اوناك نإو نييداع اسانأ نييومألا رصع ىف ناشيعي

 مهنوبصاني نييولعلا عم ءادع ىلع زيزعلا دبع نب رمع ءانثتساب نويومألا

 نسم مهنم نولتقيو «ةلودلا ىف ةماهلا بصانملا نيبو مهنيب نولوحيو ؛ةموصخلا

 اوضرعت نم ءامسأب تبث ىدوعسملا ركذ دقو .ةلودلا ىلع رطخ ردصم هنأ نونظي
 مهل تناد نأ دعب - نويسابعلا لذب دقو ؛!نييومألا ىديأ ىلع نييولعلا نم كالهلل
 مسهنأ الإ ءمهيلإ مهبيرقتو نييولعلا ةلامتسال مهدوهج - لاوحألا ترقتساو رومألا

 .مهيلإ' مسلا سدب وأ لتقلاب امإ مهب نظلا نوئيسي اوناك ىذلا نييولعلا ىلع اوضق

 وأ نييومألا دهع ىف ءاوس تاروثب امهيعرفب نييولعلا ضعب ماق دقو

 نوميقيو نكامألا ضعب ىف تقولا ضعب ةطلسلا ماقم نوأوبتي اوناكو «نييسابعلا
 -١ا!7 نم (شكارم) برغملا ىف (ةينيسحلا) ةسرادألا مهنمو «ةيولع تاموكح

 .نميلا ىف (ةينيسحلا) ةيديزلاو ه5

 ىذلاو نيسحلا مامإلا نبا ")رغصألاب بقلملا ىلعب ةعيشلا ةيرثكأ تفرتعا دقو
 شيج - ءالبرك ةعقوم دعب - هرسأ دقو ءامامإ هب اوفرتعا «نيدباعلا نيزب ًاضيأ بقل

 ةنيدملا ىلإ بهذو ديزي ىومألا ريمألا - هنس رغصل - هنع افع مث نييومألا
 ةيعيشلا تاياورلا هيلإ بسنتو .ه35 وأ 16 ماع هتافو ىتح ةئداه ةشيع شاعو

 ةعيشلا تاياور ىف درو دقو «ةنيدملا ىف نفدو تاماركلاو دهزلا نم ةريثك تامس

 .454 ص.ا/ دلجم بهذلا جورم )١(

 .ربكألا بقل هيلع قلطأو ىلعب ىمسي ناك نيسحلا مامإلل رخآ نبا نع زيمي ىتح اذهب بقل (؟)
 - ”ما -



 ءادهش نم ًاديهش دع دقف اذه ىلعو) ىومألا ةفيلخلا نم رمأب هل مسلا سد دق هنأ

 .(نيدلا

 آمامإ نيدباعلا نيز ىلع مامإلا نب رقابلا دمحمب ةعيشلا ةيرثكأ فرتعيو
 خرؤملا ىزوجلا طبس كلذكو ىعيشلا خرؤملا ىبوقعيلا هركذ ام ىلع ءانبو ءاسماخ
 قش دق هنأ هيلإ بسني اذلو ءقش ىأ (رقب) ىبرعلا لصألا نم قتشم اذه هبقلف ىنسلا

 هسعالطا ةيعيسشلا تاياورلا هيلإ بسنتو ءفشكلا ةلحرم ىلإ لصوو هقامعأ ملعلا

 ديدعلا ًاضيأ هيلإ بسن امك ؛ةعيرشلا لوصأو نيدلاو هقفلا هلا مولع ىف هرحبتو قيمعلا

 هيلع دفاوتي ذخأو ؛ةنيدملا ىف ةئداه ةشيع شاع دقو :تاماركلاو تازجعملا نم

 انميت ناسارخ قطانم ىصقأ نم ةصاخو بوصو بدح لك نم ةعيشلا اولثمم

 بعسش هتايح ىف رهظ دقو ,«ه5١1١1 ماع رقابلا دمحم مامإلا ىفوت دقو «هترايزب

 .ةعيشلا نيب ةديدج نوطبو

 هتيدجل ًارظن رقابلا دمحم قيقش ىلع نب ديز لوح ةعيشلا نم قيرف فتلاو
 نب ديز راث دقو ؛كلذل هيلع اوبضغ ىذلا رقابلا دمحم هدقتفي ناك ام اذهو ءهطاشنو

 ةروشلا ةدايقل ةعيشلا ةوعدل ةيبلت ةفوكلا ىلإ ةنيدملا نم هجتاف «نييومألا ىلع ىلع
 ةروشلا هذه ترمتسا دقو ؛ىومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه ىلع اهب اوماق ىتلا

 ىف ىلع نب ديز لتقو:-( ه177١-171) ةياهنلا ىف تدمخأ نأ ىلإ رهشأ ةرشع

 مث قشمد ىف قلعو هسأر عطقو ةفوكلا ىف ذ هدسج بلصو هئادعأ دحأ حمرب ةكرعملا

 .سانلا هيلإ رظنيل دومع ىلع ةنيدملا ىف

 اولبق نيذلا مهف ةيمامإلا ةعيشلا امأ .ةعيشلا نع ةلقتسم ةقرف ةيديزلا لكش دقو

 عم ىدئاقع فالخ ىلع اوناكو ءامهتيرذو قداصلا رفعج مامإلاو رقابلا دمحم ةمامإ

 .ةيديزلا

 ثيدحلا رركن ال ىتح ناريإ ىف مهميلاعتو ةيديزلا خيرات نع انه ثدحتنسو

 - اما -



 ىف ةيلج ةروصب ًاحضاو ةيديزلا ذوفن ناك دقف كلذ دعب ىرخأ ةرم ةقرفلا هذه نع
 مهنسع ثدحتي نيذلا ةعيشلاو ءىطسولا نورقلا نم ةمدقتملا لحارملا ىف ناريإ

 ةيديزلا مه ةلدتعملا ةعيشلاب مهنومسيو مارتحالا مهيلع نوفضيو ةنسلا نوفلؤملا

 نبا ديزب نوفرتعي ةيديزلاف ءاضيأ بقللا اذه نوقحتسي ةيمامإلاو ةيناسيكلا نأ قحلاو

 ام دعب مهيف ترهظ دق ةديقعلا هذه نوكت نأ لمتحملا نم نكلو ءاسماخ امامإ ىلع
 ناك ىلع نب اديز نأ ىلع صن ىأ ىف رثعي ملف داهشتساو دئاز سامح نم هادبأ
 ةطبارو ةبيط ةقالع ىلع ناك هنأ ودبيو ؛هتايح نابإ مامإلا بقل هسفن ىلع قلطي
 .رقابلا دمحم مامإلا هيخأب ةنسح

 ىسبأ نب ىلع قاقحتساب داقتعا ىلع ةعيشلا قرف رئاس لثم ةيديزلا تناكو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نم هتبارقل ال «ةباحصلا نم هريغ نم رثكأ ةمامإلا بلاط

 تافصلا كلت «ةيماس ةيحور قالخأو هيلاع تافص نم هب معني ناك امل امنإو ملسو

 .هل نوضراعملاو هتعيش وأ نوديؤملا هل اهبرقأو اهب زيمت ىتلا

 ىسهلإلا ىلجتلا وأ ةيسدقلا ةبترملاب ةمثألا صاصتخاب اولوقي مل ةيديزلا نكلو

 نم ادج برتقي ةمامإلا موهفم ىف مهلوق نإ لب «ةيبيغلا مولعلل مهكاردإب وأ (روهظلا)
 ادئاق سيل هنكلو ةيمالسإلا ةعامجلاو نيدلا نع عقادملا مامإلا) اهل ةنسلا لهأ موهفم

 دبال مامإلا نأب نودقتعي ةعيشلا رئاسك ةيديزلا نأ الإ (اموصعم سيلو آسدقم ًايحور
 رئاس نع ةيديزلا فلتخاو .(تيبلا لآ) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لآ نم نوكي نأ

 هنإف اذهل اقبطو هابأ نبإلا فلخي نأ ىرورضلا نم سيل هنإ مهلوقب ةعيشلا قرف

 ةيصخش تافص نم هب معني امبسح ةمامإلل ةيولعلا ةرسألا نم دحاو رايتخا نكمي

 نيينيسحلاو نيينسحلا ىلع ًارصاق رمألا لعجي ال اذه مهلوقو ؛هريغ نع هحجرت
 تافصلا نأ نم ةعيسشلا ةالغو ةيليعامسإلاو ةيمامإلا هب لوقي ام ضيقن ىلع
 .ةمامإلا قاقحتسا ىف ركذت ةيمهأ لثمت ال مامإلل ةيصخشلا

 اك ا 7



 نأو «ةدارإلا ةوقب عتمتي ىولع ىأ رايتخا بجي هنإف ةيديزلا ةديقعلا ىلع ءانبو

 وأ ءمهنم هقح لانيو هل سانلا مارتحا بسكي نأ عيطتسيو ءطاشنو ةيلعاف اذ نوكي

 .ةفالخلا ماقم لينل دجيو ىعسي نأ هيلع ىرخأ ةرابعب

 ةيمالسإلا دالبلا ىف دحاو نآ ىف مامإ نم رثكأ دجوي نأ ةيديزلا زيجيو

 نوققاوي ةيديزلا نأ وأ ؛ءقئاوعو عناوم دالبلا كلت نيب نوكي نأ ةطيرش «ةفلتخملا

 .لودلا كلت سأر ىلع نويولعلا ةمئألا رقتسي نأو «ةلقتسم ةيمالسإ لود نيوكت ىلع

 نيتفيلخلا اونعلي ملف «ةنسلا لهأل ةارادم ةعيشلا قرف رثكأ ةيديزلا تناكو

 امهباختنا مت دق (امهنع هللا ىضر) رمعو ركب ابأ نأب مهداقتعا مغر (!نيلوألا

 تامدخ ايدأو مارتحالاو ريدقتلل امهتيلهأب اورقأ مهنأ الإ نوناقلاو عرشلل افالخ
 .مالسيلل (ةليلج)

 نوفني مهنأ :ًالثم كلذ نم «ةنسلا لهأ نم مهبرقت تامسب ةيديزلا تمستاو

 نع ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا لهأ عجارت مث ءفوصتلا نوركنيو «ءايلوألا سيدقت ةركف

 ناك امك ءنأشلا اذه ىف اهئدبمب ةكسمتم ةيديزلا تلظ امنيب ءنيعوضوملا نيذه
 نم لوح ىأرلا اذه روديو :كلذ دعب ةنسلا لهأ نم ريثك لوبقب ىظح ىأر ةيديزلل

 الو منهج ران ىف نودلخي مهنأ ةيديزلا ىرت «ةبوتلا لبق نوتوميو رئابكلا نوبكتري
 .فارعألا دوجو نوفني ىرخأ ةرابعبو ؛«نينمؤم نيملسم نوتومي

 ءافخإ ىأ «ةيقتلا لصأ لبقت مل ىتلا ةعيشلا قرف نم ةديحولا ةقرفلا ةيديزلاو
 ةيديزلا تمزلأ ةيقالخأ تامازتلا نع ًامجان ةيقتلا لصأل مهلوبق مدع ناكو «ةديقعلا
 دجلا لك نولذبي نيطشن نيداج اونوكي نأ مهنم نولبقي اوناكف ءاهعابتأب اهعابتأ

 ىتلا ةغيعسلا وأ ةعتملا جاوز أدبم ةيديزلا لبقت مل امك ءمهتعامجل راصتنالا قيقحتل

 .نعللاب (هنع هللا ىضر) نامثع ىلع اومكح مهنكلو )١(



 .ةيمامإلا ةعيشلا هزيجت ام وهو ةددحم ةدمل جاوزلا اهيف متي

 أدبم ةيديزلا تلبق دقف ةينيدلا لوصألاو ةيعرشلا لئاسملاب قلعتي اميف امأ

 لصأو ؛ريدقتلا ىفنو هيبشتلا ىفن لصأ كلذك مهنع اوذخأو تايهلإلا ىف ةلزتعملا

 «ةنسلا لهأ عم ةيرذجو ةقيمع تافالتخا اوفلتخي مل ةيديزلا نأ عمو «ةدارإلا ةيرح

 قيقحتل مهدهج ىراصق اولذب ةيديزلا نأ الإ ام دح ىلإ ةارادملا كلسم مهنم اوكلسو

 .باختنالاب ىولعلا مامإلا اهسأري ةيحور ةموكح داجيإ وهو ءهيف نوعمطي ام

 ةعيشلا قرف رثكأ اوناك مهنأ مغر ةيديزلا نأ اضيأ ركذلاب ريدج وه اممو
 أطاشنو ةيلاعف ةعيشلا قرف رثكأ اوناك مهنأ الإ «ةينيدلا لوصألا ىف الادتعا ةلدتعملا

 كلذ نم ضيقنلا ىلعو «نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا لالخ ةيعيشلا راكفألا رشنل

 ءمهنم رفنت تناكو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع تدعتبا دقف «ةيمامإلا ةعيشلا تناك

 نيبصتغم ةطلسلل نيبصاغ مهنوربتعيو «نيلوألا ةثالثلا ءافلخلا نونعلي اوناكو

 ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا لاوط مهدض لمعلاو مهتأوانم نع اوفك دقف اذه عمو «ةفالخلل

 ةمئأ هاجت ءاذيإلاو تاقياضملا نم عاونأ ةيأ نوينسلا ءافلخلا ذختي مل امك

 اوكرتشي مل مهنأل ؛قداصلا رفعجو رقابلا دمحمو نيدباعلا نيز ىلع لثم ةعيشلا

 ىف ةنسلا لهأ دض تبشن ىتلا ةيسايسلا تاكرحلاو تاروثلاو تاضافتنإلا ىف ًاقلطم

 .اريثك رخأتم تقوب كلذ دعب أدب دقف ةيمامإلا ةعيشلل ىسايسلا طاشنلا امأ ءمهرصع

 لامفلا كرحتلاو ًايسايس ةيمامإلا ةعيشلا لومخ ىف ةلعلا ةفرعم نأ عقاولاو
 ببسلا نأ نظي نكلو ءبعص رمأ نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا ,نينرتا' لاوط ةيديزنل

 .رصعلا كلذ ىف نيتقرفلا نيتاهل ىعامتجالا بيكرتلا ىف نمكي

 ببسلا نأ نظيف ةيبعشلا تاضافتنالا نم ًاريثك نوسأري اوناك ةيديزلا نأ امأ
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 ةعدبلا نم ناعون كاذنآ مهدئاقع نوربتعي اوناك سانلا نأ ىف نمكي كلذ ىف

 لثم) اندهاش دقو ؛ةيسايسلا ةيحانلا نم ةطشنلا ةلاعفلا «ةديقعلا ةيحان نم ةظفاحملا

 دئاقعلا ىف ضوخلا مدع ىلع صرحت ىتلا) (ةظفاحملا دئاقعلا نم عونلا اذه

 ىف ديدج ىأر ءاديإ وأ ةعدب ةيأ نم فوخلاو مالسإلا رصع تداس ىتلا ماكحألاو

 جراوخلا دنع ةيعامتجالا ةياعرلاو ىلاكيدارلاو ىسايسلا طاشنلاو (ةينيدلا لئاسملا
 .ًاضيأ

 جراوخلا) نيتقرفلا نيتاهل ىعامتجالا بيكرتلا ىف هباشتلا نوكي نأ زئاجلا نم

 امل سم سيل ةريبكلا بكترم نأب لئاقلا لصألاب كرتشملا مهناميإ ىف ًاببس (ةيديزلاو
 نأب لوقلا ىلإ ةمدقملا هذه نم ناتقرفلا ناتاه تصلخو ؛منهج ران ىف دلخي هنأو

 ىمالسإلا قيرطلا ةداج نع اوداح نيذلا ماكحلا دض داهجلا وه ىنيدلا اهبجاو

 مه ءالؤهو ؛هوناخو ةيحورلا ةموكحلاب قلعتي اميف مالسإلا رصع داس ىذلا حيحصلا

 ريغ ءافلخ ةيديزلا مهتربتعا نيذلا مهدعب نم نويسابعلا ءافلخلا مث نويومألا ءافلخلا

 ةضافتنإلا اهنيب نم ةديدع تارم مهيلع نايصعلاو درمتلا ةيار اوعفرو نييعرش

 ىضر ىلع نب نسحلا ماُمإلا ءانبأ) نوينسحلا نويولعلا اهب ماق ىتلا ةلشافلا ةيديزلا

 دقو ءزاجحلا ىف ىلع نب نيسحلاو ه١ 546 ةيكزلا سفنلا نب دمحمو (مهنع هللا

 ىداو ىف نييسابعلا شيج دي ىلع ًاعيمج .اولتقو ةضافتنالا كلت ىف نوكراشملا مزه

 آعيمج ةعيشلا ربتعاو ,«ه5١ ماع ةجحلا ىذ نم نماثلا ىف ةكم نم بيرقلا خف

 .دادحو ءازع موي ىأ ءالبرك مويب اهيبش مويلا اذه

 ةدع ةيولع رسأ اهيف ةمامإلاو مكحلا ىلوتف نميلا دالب ىف ةيديزلا حجنو

 بهذم اهيلع رطيسي ىتلا ةلودلا ىه ىلاحلا انرصع ىتح نميلا دالبو ءتارم
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 .(")ةيديزلا

 ناكو «نومأملا ىسابعلا ةفيلخلا دض ه144 ماع قارعلا ىف ةيديزلا راثو

 ؛ىنسحلا عرفلا نم - ىولعلا ابطابط نب دمحم راتخاو ءاهدئاقو اهدشرم ايارسلا وبأ

 وبأ مدعأو ةكرحلا كلت تعمق دقو ءاهل امامإ - ةفالخلا ماقم ىعدا دق ناك ىذلاو

 نويورقلا اهيف كراش ىتلاو ةيديزلل ةيخيراتلا تاضافتنالا مهأ تناكو ءايارسلا

 نرقلا نم لوألا عبرلاو ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف تعلدنا ىتلا ةضافتنالا

 ةديدش ةيورق تاروث تبش دقو «ناريإ ىف رزخلا رحب ئطاوش ىلع ىرجهلا عبارلا
 فصنلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ناريإ نم ةفلتخم قطانم ىف عساو قاطن ىلعو

 .ىرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا نم ىناثلا

 (كباب) ةدايقب ةرمحملا اهب ماق ىتلا ةضافتنالا ءتاضافتنالا هذه ىدحإ تناكو

 ناكرأ تلزلزف (ه117 ىتح ه٠ )١ ناريإ نم ةيبرغلا ةقطنملاو ناجيبرذأ ىف
 ..اهساسأ نم ةفالخلا ةلود

 راقكفأب ةرثأتملا اهيلإ راشملا ةيورقلا تاضافتنالا كلت نم ريثكلا عقو دق 9

 - ةيتشدارزلا نع تبعشت ىتلا ةيمرخلا ةقرف تادقتعم - ةيمالسإ ريغ تادقتعمو

 .ىداليملا عساتلا نرقلا نم ت 58 ىتح

 سماخلا نينرقلا ىف) ةيكدزملا ىأ ةديقعلا ىف مهفالسأ لثم ةيمرخلا تناكو

 ءاغلإو ةيعامتجالا ةاواسملا قيقحتل مهدهج ىراصق اولذب دق (نييداليملا سداسلاو

 .نيحالفلا نم ةرحلا تاعامجلا ىلإ اهلاقتناو ىضارألل ةصاخلا ةيكلملا

 تاروشلل ةيحورلا ةدايقلا تلقتنا ىرجهلا ثلاثلا نرقلا فصتنم ذنمو

 ىتلا ١9517 ةنس لالسلا هللا دبع ريشملا ةروث ذنم نميلا دالبل امكاح ىديزلا مامإلا دعي مل )١(

 .ةلودلل ىمسرلا بهذملا ىديزلا بهذملا لظ نأو ىديزلا مامإلا مكحب تحاطأ
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 مث ةيديزلا.رمألا ةيادب ىف كلذ ىلوت دقف «ةعيشلا ىلإ ناريإ ىف ةيبعشلا تاضافتنالاو

 نسم ةالغلاو ةيمامألا ةعيشلا مث ةيليعامسإلا ىلإ كلذ دعب لقتنتل مهدعب نم ةطمارقلا

 .ةعيشلا

 بهذملا نإ" امهلوقب ًاضيأ كلذ ىلإ دلوترابو نيسيمداكأ نم لك راشأ دقو

 ىطسولا نورقلا نابإ ناريإ ىف ىرقلا ناكس نيب ةريبك ةروصب ارشتنم ناك ىعيشلا

 تاروثلل ةديقعلا ءاولل ًالماح ناك هنأو ؛ةيوفصلا ةلودلا روهظ نم ةليوط ةدم لبقو
 لهأ بهاذم هتزرحأ ىذلا قوفتلاب ابلاغ ًأطبترم ةرهاظلا هذه دوجو ناكو «ةيبعشلا
 «ءكلذ دعب اهضاقنأ ىلع ترهظ ىتلا لودلاو ةفالخلا ةلود ىف ةعامجلاو ةنسلا

 انايحأ هب نينمؤملا ءاذيإو هتدراطمو نيدلا نع قورم هنأ ىلع عيشتلا ىلإ ةرظنلاو

 ."ةريثك

 مليدلا ةقطنمو :ناليج ىأ - ناريإ ىف رزخلا رحبل ةرواجملا قطانملا امأ

 تلصفنا يتلا ناجرجو (ةيلاحلا ناردنزام ىأ) ناتسربطو هبونج ىف ةعقاولا ةيلبجلا

 ةرعولا ةفيثكلا تاباغلاو ةيلاعلا زربلا لابج دوجو ةجيتن ةيلصألا ناريإ ضرأ نع

 نأ امك «ءةنهاو ةفيعض ناريإ قطانم رئاس نيبو اهنيب ةيداصتقالا ةقالعلا تناكف -

 ناكس لظو ؛ىبرعلا مكحلل دعب تعضخ دق نكت مل مليدلاو ناليج قطانم نم الك

 ميظنت ناكو ؛مهتينثو ىلع لقألا ىلع ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىتح قطانملا كلت

 دالبو ناليج ىلع ةرتتسم ةروصب ارطيسم لازي ال ةقباسلا ةيعاطقإلا روصعلا
 ةيورقلا تاعمجتلا تنلاك امك «ىلبقلا دهعلا موسرو تاداع نم ةحسم عم مليدلا

 .قطانملا كلت ىف ناكرألا ديطو ىتاذلا مكحلاو

 .مهدالب ىف ةريقفو ةيساق ةشيع ةملايدلا ةيلبجلا قطانملا ناكس شاع دقو

 نييسابعلا ءافلخلل ةقزترم ًادونج اوحضأو ءرخآلا دعب ادحاو ًاجاوفأ مهنطو اوكرتف

 نابشلا ناملغلا نم ءارمألا طالب ىف ةلايخلا ناكو «نييناريإلا نييلحملا ءارمألاو
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 ةملايدلا نابشلا ةق ' نزترملا نم ةاشملا نم سرحلاو بهذلاب نيكولمملا كرتلا

 .نييناليجلاو

 نب جيوادرم لثم) ماظع ةداق ةملايدلا ةقزترملا فوفص نيب نم رهظ دقو

 مليدلا لابج ىلإ ةعيشلا نويولعلا أجلو )ةيعاطقإ تالئاعو رسأل نوسسؤمو (رايز

 نيب مالسإلا رشتناف ؛مهل نييسابعلا ةدراطم نم ارارف اهب اونصحتو «ةفيثكلا اهتاباغو
 .ةيعيشلا ةديقعلل اقفو قطانملا كلت ىلاهأ

 نيعملا سوأ نب دمحم اهمكاح زواجتو ؛ةيرهاطلا ةلودلل ناتسربط تعضخو
 ىف فرسأو ؛مهيلع طغضلاو نيحالفلا ءاذيإ ىف دح لك ىرهاطلا ريمألا لبق نم

 ؛مهيلع ضورفملاو لوبقملا فاعضأ ةثالث غلب ىتح مهنم جارخلاو ةيزجلا ليصحت
 يضارألا اهكالمأل ةيرهاطلا ةموكحلا تمض دقف (دحلا اذه دنع رمألا فقي ملو)

 (؟9نييورقلا تاعامجل أكلم اهنم ريثكلا ناك ىتلا عتارملاو تاباغلاو تاوملا

 راوشلا اعدو ,مليدلاو ناتسربط ىف نيحالفلا ةروث عالدنا. ىف اببس اذه ناكو

 كلذ لبق ايفتخم ناكو ءمهتكرح سأريل ه٠16 ةنس ىولعلا ىنسحلا ديز نب نسحلا

 تطسب (ةيديزلا) ةعيشلا نييولعلا نم ةلود روهظ كلذ ةجيتن نم ناكف «مليدلا دالبب

 ةنس ذنم مكح دقو - ديز نب نسحلا (امأ) «ناتسربطو مليدلاو ناليج ىلع اهناطلس
 رعشلا نونفل اقذاح هقفلا مولع ىف ارحبتم املاع الجر ناكف - ه17171 ىتح

 امهمفنأ نع عافدلل امئاد نيرطضم ديز نب دمحم هتفيلخ وهو هوخأو ناكو ءايوق
 نويولعلا ةمئألا ناكو «نييناماسلاو نييرافصلاو نييرهاطلا شويج موجه دض

 ةيلبجلا تاراغملا ىلإ نورفيو «مهئادعأ طغض تحت نيربجم ناتسربط نوكرتي

 :ىربطلا لوقي امكو ءمهب قدحملا رطخلا لاز اذإ نودوعيو اهب نونصحتيو مليدلل

 ىف هيوب لآو ناجرج ىف رابز لآو ناجيابرذأو مليدلا دالب ىف رالس لآ وأ نورفاسملا (1)
 .(ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف نورخآلا ةثالثلا رهظو) ىبرعلا قارعلاو ناريإ ىبرغ

 ١1-1656 ص 2”"ج ىربطلا )س1
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 عاضخإل ىودج نود ةينضم ًادوهج لذب دق ىرافصلا ثيللا نب بوقعي نإف
 هب لزن ام مغر دارأ ام هل ققحتي ملو «هناطلسل رزخلا رحب ئطاشب نييولعلا ةلود

 عاطتسا رمألا ةياهن ىفو .ىحرجلاو ىلتقلا نم افلأ نيثالث تغلب رئاسخ نم

 نب دمحم لتقو) نييولعلا شيجب ةميزهلا لازنإ ه 7417 ةنس ىف ىناماسلا ليعامسإ
 .رزخلا رحب ئطاش ىلع ةيناماسلا ةلودلا ناطلس طسبو (ةكرعملا ىف ديز

 ىأ اماع رشع ةثالث رورم دعب ؛ىرقلا ناكس لك اهيف كراش ةروث تبشن مث

 كلن .رزخلا قطانم ىلع رحبلا قيرط نع سورلا هنش موجه دعبو ه١١7 ةنس

 ىلع نب نسحلا ىلوتو .قطانملا كلت ىف ىناماسلا مكحلا ناكرأ لزلز ىذلا موجهلا
 امره ًاخيش ناكو «مليدلا دالبب كلذ لبق ًائبتخم ناكو «ةروثلا ةدايق شورطألاب بقلملا
 ناتسربط لهأ نسم ايندلا تاقبطلا ةدعاسمب عاطتساف ؛هنومظعيو سانلا همرتحي

 دقو ءرزخلا رحب ئطاوش ىلع ةديدج ةيولع ةلود سيسأت ديعي نأ مليدلاو ناليجو

 نييناماسلا دونجلا درط لوألا :نالماع قطانملا كلت ىف نييولعلا ةلود ءايحإ بكاو

 .قطانملا كلت نم ةنقاهدلا وأ نييلحملا نييعاطقإلا ءالجإ ىناثلاو ءاهنم

 نييلحملا ةنقاهدلل شورطألا نسح درطل هفسأ ىنوريبلا ناحيرلا وبأ ىدبيو

 مهلحم لحو ؛مهيلع ًامكاح ىروطسألاو ميدقلا كلملا نوديرف اوراتخا مهنأ لاقي نيذلا
 .نايعألاو ءامظعلا ناكم نوأوبتيو ىضارألل اكالم اوراص راوث

 رداصملا ىف ءاحنألا كلتب تعقو ىتلا ىضارألا ةروث ليصافت ركذت ملو

 ىف املاسم ناكو «لدعلاب سانلا مكح شورطألا نسح نأ ىربطلا ركذيو .عجارملاو

 ةرادإلا نسحو فاصنإلاو لدعلاب زيمتي سانلا نم ًادحأ ري مل هنأو ؛مهل هتلماعم

 ةلود تطقسو ءها7١ ةنس شورطألا ىفوت ىتح ليوط تقو ضمي ملو «هلثم

 ديدج نم اويحأ نيذلا نييرايزلا شيج اهنش ىتلا ةقحالتملا تابرضلا ةجيتن نييولعلا
 .قباسلا ىعاطقإلا ماظنلا
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 اهمامإ توم دعب ةيمامإلا ةعيشلا تلبق .ةيمامإلا ةعيشلا نع ثدحتن نآلاو
 دلو) اهل أسداس ًامامإ قداصلاب بقلملا دمحم نب رفعج هنبإو رقابلا دمحم سماخلا
 طاشن ىأ ىف هدجو هدلاو لثم هرودب كرتشي ملو ( ه١ 44 ةئس ىفوتو ه١4 ةنس

 ىف هتايح ىضمأو «لاكشألا نم لكش ىأب ةلودلا دض ةضافتنا ةيأ ىف وأ ىسايس

 - ةيعيشلا تاياورلل اقبطو كلذ نع اضوع - ناكو ةنيدملاب ىفوتو مالسو ءوده

 ةفرعم ىف ًاعيلض ملعلا اذه قئاقد ىلع افقاو اهيقف .()تايهلإلا ىف ًارحبتم ًاملاع

 هقفلا نومسيو ءمهدنع تايهلإلا ملعل اسسؤم ةيمامإلا ةعيشلا هربتعتو «ماكحألا

 ."7ىرفعجلا بهذملا وأ قداصلا رفعج مامإلا بهذم ىعيشلا

 رفعج نإ لاقي ىتلا تافلؤملا نم ديدعلا كلذ دعب ةعيشلا نيب ترشتناو
 هملع ةنسلا لهأ ءاهقف لبق دقو ؛")هيف كوكشم رمأ هيلإ اهتبسن نكلو ءاهبتك قداصلا

 ةعيشلا ةمئأ نإ :لوقيف ءىعيش وهو «ىأرلا اذه ىلع باتكلا اذهل ىسرافلا مجرتملا قفاوي مل )١(

 .ةريثك ةمئألا ءالؤهل مهلبق نم نييومألاو نييسابعلا ءافلخلا تاقياضم نإو ةئداه ةايح اويحي مل

 لسمع ىأ ىلع مهتبساحمو سسجتلاو ةباقرلل مهعاضخإ نم فلؤملا هركذو قبس امب دهشتسيو

 ضرعت قداصلا رفعج نأ ركذيو «مهل مسلا سد وأ سبحلاب امإ مهنع ردصي اريغص ناك ولو
 .اروشاع موي ءازعلا مسارم ءادأ نم هعنم اهنم روصنملا ةفيلخلا لبق نم تاقياضمل
 لئاوأ ىف ىوتف ردصأ قبسألا رهزألا خيش توتلش دومحم خيشلا نأ ركذلاب ديدج وه امم )١(
 بهاذمل اسماخ ابهذم هرابتعاو ىرفعجلا بهذملا ىلع دبعتلا زاوجب نرقلا اذه نم تانيتسلا

 امبرو ؛قداصلا رفعج مامإلل ًاريبك ًامارتحا ةنسلا لهأ ءاملع رهظي امك «ةعبرألا ةنسلا لهأ

 .هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىلإ ىمتنت هتدلاو نأ كلذ ىف ببسلا نوكي
 مامإلا ذيمالت تاركذم نع ةرابع ىهو «ةئامعبرألا لوصألا تافلؤملا هذه نم دارملا نأ ودبي (*)

 لوصأ ةمدقم) هيف ًاكوكشم سيل هيلإ اهتبسنو «مامإلا تافلؤم نم تسيلو «قداصلا رفعج
 خيشلا فيلأت ةزيجولاو ١45-١7١ ص ء7ج ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلاو ؛١/5ج ىفاكلا

 مولعلا ىف ًابالطو ًاذيمالت رفعج مامإلل نأ ملعن نأ بجيو (87١ص ىلماعلا نيدلا ءاهب
 .ةيبرتلاو ةسايسلاو هقفلا ملع ريغ ةفلتخملا

 د” -



 ناك هنإ نولوقي اوناكو «هنولجيو هنومرتحيو «تايهلإلاو ةيمالسإلا نيناوقلا ىف

 دهزلا ىف هل ريظن ال هنإو «ةيبيغلا مولعلاو ءايميكلاو موجنلا مولع ىف ارحبتم

 لقنيو ءتازجعملا نم ديدعلا هيلإ نوبسني اوناكو .كلذ ىف هدحو جيسن هنإو «ةدابعلاو

 رفعج مامإلل اهنإ لاقي اراصق تاملكو الاوقأ خيراتلا هباتك ىف ىبوقعيلا حضاو نبا
 ىف اهميظنتو ةيمامإلا ةعيشلا لوصأ نيودت ةصاخ ةفصب هيلإ اوبسن امك .('7قداصلا
 قلخ لبق ىهلإلا رونلا ىلجت نع ةرابع وهو ءىدمحملا رونلاب لوقلاو مامإلا ةيهام

 ريثأتو .(")هتيب لآو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحمو ءايبنألا ىف عطس هنأو ؛مدآ

 لوقلا ىفنو هيبشتلا ىفن ةصاخبو قداصلا رفعج مامإلا تايهلإ ىف حضاو ةلزتعملا

 .قلاخلل ةيناسنإلا تافصلاب

 ةيرح عوضوم ىف أطسو ايأر قداصلا رفعج مامإلا لبقي ملف اذه عمو

 ىستلا ةقيقدلا ةروصلاب ةلزتعملا لوصأ قداصلا رفعج مامإلا لبقي مل امك «ةدارإلا

 ىسف طسو ىأر قداصلا رفعج مامإللو «ةروكذملا تاياورلل ًاقبطو ةيديزلا اهب اهتلبق
 ءهطرشاالب ريدقتلا وأ "ربجلا" تقولا سفن ىف ىفن امك «ةدارإلا ةيرح عوضوم

 .هلاعفأ ىف ناسنإلل رايتخالا ةيرح ىأ ضيوفتلاو

 ىف ىأرلا ةدحتم قداصلا رفعج مامإلا دهع ىف ةيمامإلا ةعيشلا نكت ملو
 دقو ءدعب مهفوفص نيب اورهظ دق ةعيشلا نم نوفرطتملا ةالغلا نكي مل امك «ةديقعلا

 ىسعدا ىتح مامإلل هسيدقتو هفرطت ىف غلابو نيبصعتملا مامإلا ءابرقأ دحأ فرطت

 مامإلا عطتسي ملو ءباطخلا ابأ ىمسي بصعتملا اذه ناكو «قلاخلل دسجت مامإلا نآب

 .هاصقأو هنع باطخلا ابأ دعبأف ىمالسإلا نيدلا ىف فيرحتلا اذه دوجوب حمسي نأ

 .ةيباطخلاب تيمس ةعيشلا ةالغ نم ةصاخ ةقرف باطخلا وبأ سسأو

 .اهدعب امو . ص "”ج «خيراتلا )1

 .ةرهاقلا - ةداعسلا ةعبطم ؛«9١-554' ص اج «بهذلا جورم ؛ىدوعسملا )س1
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 تناك ؛هتايح نابإ رفعج مامإلا ةعامج فوفص لخاد رخآ ماسقنا ثدحو

 ىسوم عبارلا هنبا رفعج مامإلا راتخا دقف «ةعيشلا خيرات ىف ةميخو دج هبقاوع

 ةعيشلا نم ةعامج نكلو «هب اريدج هربتعاو هل ةفيلخ ةعبسلا هئانبأ نيب نم مظاكلا
 اوجرخ نيذلا دمحمو هللا دبعو ليعامسإ ىأ رابكلا هءانبأ اوديأ - هعابتأ - ةيمامإلا

 .ةمامإلا ىف مهقح نع نوعفادي

 ةيحضملا ليعامسإل ةديؤملا ةعامجلا ةقشنملا تاعامجلا هذه ىوقأ تناكو

 هدلاو ةايح ءانثأ ىفوت ليعامسإ نأ عمو .ةيليعامسإلا تيمسو «هلجأ نم اهحاورأب

 ةيليعامسإلا نأ الإ ءهدلاو ةايح ىف ةمامإلا لوتي مل اذلو (ه54١ه5) هتافو لبق ىأ

 مسا لظو :قداصلا رفعج مامإلا ةافو دعب عباس امامإ ليعامسإ نب دمحمب اوفرتعا

 ةيليعامسإلا نيب فالتخالا نأ مايألا رورمب حضتا مث مهيلع املع أيقاب ةيليعامسإلا
 ىلوتي نم لوح فالتخالا ىوعد نم ًاقمع دشأو ةدح رثكأ ناك ةيمامإلا ةعيشلاو
 ىف ًازراب ًاماقم اوزرحأو «ةيمامإلا ةعيشلا ىسفانم ىوقأ ةيليعامسإلا تناكف «ةمامإلا
 ذنم «ةصاخب ناريإ خيرات ىفو «ةماعب ىمالسإلا ملاعلل ىركفلاو ىسايسلا خيراتلا
 كلت ءانثأو .ىرجهلا عباسلا نرقلا فصتنم ىتح ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن

 .هدجو هدلاو راوجب عيقبلا ىف نفدو ةنيدملاب قداصلا رفعج مامإلا ىفوت تاشقانملا

 (ه0117-15457 نم مكحو) ىسابعلا روصنملا ةفيلخلا نإف ةعيشلا تاياورل اقبطو

 هذهب هلتقو ةمومسم ةهكاف هيلإ لسرأف هل سانلا بحو هذوفن ةعس هيلع سفني ناك

 اوفرتعا دقف قداصلا رفعج مامإلل ءايفوأ اولظ نيذلا ةيمامإلا ةعيشلا امأ

 مامإلا اذه ةايح نع ًايخيرات اهب قوثوملا رابخألاو مهل عباس امامإ مظاكلا ىسومب
 وأ نجسي نأ ىشخي ناك اذلو ارباص اداوج ناك هنأ ىوريف ةردان ةليلق انل ةحاتملاو
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 ."!نييسابعلا ءافلخلا نم رمأب لتقي

 ىتح ه54١1 ماع نم) هدلاو ةافو دعب تاونس ةدع ةنيدملا ىف شاع اذه عمو

 نينبلا نم رشع ةينامث بجنأو ءلاح ىأ ىلع اريقف نكي ملو «"7لابلا معان (ه
 لكو ءايدقع ًاجاوز جوزتي مل هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو) «تانبلا نم نيرشعو ًاثالثو

 مظاكلا ىسوم مامإلا نإف ناكلخ نبا هدروأ امل اقبطو (ىراوجلا نم ءانبألا ءالؤه

 .")هيف حدق وأ هباتغا صخش لكل رانيد فلأ ىلع ىوتحي ًاسيك لسري ناك

0) 

(0 

(0 

 ءكوكشلا هلوح تماح دق ىسوم مامإلا نأب ةاورلا ضعب هيوري امل ًاقبطو

 ءاملعلا تاقيقحت نأ ىلع ليلدو ةشهدلا ريثي لوقلا اذه :هلوقب اذه ىلع زرواشك ميرك قلعي

 ناسك ذنم «قيقد ريغ لازي ال هلاجرو عيشتلا ةصاخبو مالسإلا لوح مهثحبو «ةقيقد ريغ

 ءافلخلا نإو ؛هتيسصخش ىف ةروثلاو ىدحتلا رصانع تعمجت ًالجر رفعج ىسوم مامإلا

 نوراه لعفو «نمزلا نم ةدم ىداهلا ةفيلخلا هنجس دقف ؛هيف كلذ نوكردي اوناك نييسابعلا

 نع هدعبأو ءايدارفنا اسبح هسبحب كلذ نع داز نإو ىداهلا هلعف ام سفن مامإلا عم ديشرلا
 وهو ؛ئش ىأ نم ىشخي مامإلا نكي ملو ؛هئاقلب دحأل حمسي ملو ءىلع لآ رقم ةنيدملا
 هقشع ًابناج انيحن ام اذإ - ىسوم مامإلا نإو ."ككاله هيف ناك ولو قحلا لق" :لئاقلا

 ناك هنأ نوخرؤملا هنع ركذيف ؛ةدابعلاو دهزلاب رهتشا الجر ناك - ةروثلاب هناميإو ةيرحلل
 ًاروهشم ناك هنإ هنع نولوقي ١17( ص 7١ج ادغب خيرات ىدادغبلا) هنامز لهأ دبعأ نم
 ] .'حلاصلا دبعلا" مساب
 ءافلخلاو لابلا ئداه شيعي نأ هل فيكف ءبيجع مالك هنأب اضيأ لوقلا اذه ىلع قلعي

 ثادحأ ىف ريثألا نبا كلذ ىلإ راشأ امك ىسابعلا ىداهلاو ىدهملا هنجس دقو هنودراطي

 ؟ مهام. ةنس

 عم كلذ لعفي مامإلا ناك دقف ءناكلخ نبا لوق مهف ءاسأ دق فلؤملا نأ زرواشك ميرك ركذي

 هيف حدق وأ 'هبس اصخش نأ عُمسي ناك نيح مامإلا نأو ؛مهتياعرب فلكم وهو طقف هئابرقأ
 نازيم :57١؟ج ةوفصلا ةوفص) "اضيأ محرلا انأ عطقأ لهف محرلا عطق هنإ" :لوقي ناك

 ”١8(. ص :١٠ج ريثك نبا ؛ةياهنلاو ةيادبلا ٠١51 ص ءاج لادتعإلا
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 هتفيلخ وأ (ه753١ ىتح )١54 ىدهملا ةفيلخلا دهع ىف نظلا ءوس عضوم حبصأو

 جراوخلا تاروش ىدحإ ىف ةكراشملاب مهتاو «(ه١٠17١ ىتح )١75 ىداهلا

 ؛نجسلا عدوأو - اهيف نيكراشم اوناك نييولعلا ضعب نأل ةصاخبو - اهب طابترالاو

 ام ناعرسف ىدسج ءاذيإ وأ ةميسج .راطخأل ضرعتي مل هنإ نجسلا هعاديإ مغرو

 .هحارس قلطأ

 نوراه ةفيلخلا نم رمأب ةنيدملا ىف لقتعاف «كلذ دعب هقحال نظلا ءوس نكلو

 .نجس ثيح (')دادغب ىلإ لقن مث ديشرلا

 بابسأ نع ةددعتملا رداصملاو عجارملا اهتركذ ىتلا تاياورلاو رابخألاو

 اهعيمج تقفتا نإو ةعونتم ةفلتخم هتيفيكو هتوم نع تثدحت ىتلاو هعاضوأو هنجس

 ةلودلا رداصم نأو .ه1407 ةنس دادغب نجس ىف ىفوت هنأ ىهو ةدحاو ةطقن لوح

 .ًاديهش هنودعي ةيمامإلا ةعيشلا نكلو «ةيعيبط تناك هتافو نأ تنلعأ ةيمسرلا

 مساب دعب اميف بقل ىذلاو ءىسوم نب ىلع ةنبا ةيمامإلا ةعيشلا ربتعتو

 .هتايح ةيادب ىف ةنيدملا ىف شيعي ناكو ؛(7نماثلا مامإلا ءاضرلا

 شرع ىلوتو «نيمألا .هسفانمو هيخأ ىلع رصتنا نومأملا ةفيلخلا نأ عمو

 مل هنإ ىتح رقتسم ريغ هعضو ىري ناك هنأ الإ «ه54١ ةنس هنم ًالدب ةفالخلا

 ةنيدم ىف ىقبو ءاهلهأ نم ًالوبقم اهب ابوبحم نكي ملف ءدادغب ىف روهظلا ىلع ؤرجي
 نم برقت امك «نيقاهدلا وأ نييناريإلا ىضارألا ىكالم نم برقتو ؛ناسارخب ورم
 نب نسمحلا هيخأو لهس نب لضفلا ىناريإلا هريزو ةيصوب ًالمع ةلدتعملا ةعيشلا

 .ه.ا1017/4 ماع مت كلذ نأ رداصملا ضعب ركذت )١(

 ىسوم نب ىلع دلوو «هيبأل ةيرس ةأرملا هذه تراتخا هيبأ ةدلاو نإو «ةيناريإ همأ تناك )س2(

 .(ه ١67 وأ ١44 ماع
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 هل مهتيهاركو سانلا ةماع طخس للقي ىتحو «مكحلا رومأ ىف مهكرشيل لهس

 ةعيسشلا مامإ راضحإب ه١١7 ةنس ارمأ نومأملا ردصأ اذلو «هل ةعيشلا ةدعاسمب

 .ناسارخ ىلإ ةنيدملا نم ىسوم نب ىلع

 (7ضرلا بقلب نومأملا هبقل ناسارخ ىلإ ىسوم نب ىلع اورضحأ نيحو
 اريبك اعامتجا دقع كلذ ذيفنتلو ء(ه١70 ةنس ناضمر نم 7؟) دهعلل ايلو هنيعو

 ىلع فالخأو (ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مع) ىسابعلا ىنب فالخأ مض ورم ىف
 اذه ىف نيعمتجملا ددع نإ ليقو ءاهنايعأو ةلودلا تالاجر رابكو بلاط ىبأ نب

 مسلع نومأملا ريغ مهاضرل ابلجو ةعيشلا-نم ابرقت هنأو ءافلأ نيثالث غلب عامتجإلا

 «ةعيشلل ببحملا نوللا ءرضخألا نوللا ىلإ دوسألا نوللا نم مهبايثو نييسابعلا

 مامإ اضرلا' :ةرابعب همسا دعب ةكسلا ىلع اضرلا ىسوم نب ىلع مسا برضو

 ةرخأتملا رداصملا ركذتو ءاضرلا مامإلل ةبيبح هتنبا ةفيلخلا جوز امك ؛"نيملسملا

 ىسف ةرظانملاو ثحبلل ىدتنم ناك ورم ةنيدمب نومأملا ةفيلخلا ةماقإ رقم نأ ةعيشلل

 اهيف كراش امك «تارظانملاو تاشقانملا هذه ىف كراشي ناك هنأو «ةينيدلا رومألا

 ىحيسملا نيدلا لاجرو ةعيشلاو ةنسلا ءاملعو اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا

 كلذك اهيف كراش دق نوكي نأ زئاجلا نمو ءاضيأ ىتشدارزلا نيدلا ناهكو ىدوهيلاو
 ثدحتت ىذلا (ىروطسشلا) ةرق وبأ رودويت نارحل ريهشلا ىحيسملا فقسألا

 ىدحإ سأر هنأو ؛:ةفيلخلا طالب ىف تارظانملا كلت ىف هتكراشم نع رداصملا

 ةفيلخلا داحتا نكلو ءاضرلا ىسوم نب ىلع روضح ىف تاشقانملا هذه تاسلج

 ناك ىتلا جئاتنلا ةفيلخلا نجي ملو ءاليوط رمتسي مل ةلدتعملا ةعيشلا عم ىسابعلا

 دادغب ىف سانلا راثو ءرييغتلا اذه نم ىناريإلا بعشلا ريهامج دفتست ملف ءاهعقوتي

 ناك اضرلا بقل نأو أطخ لوقلا اذه نأ هيوباب نبا لثم ةيعيشلا رداصملا ضعب ركذت )١(

 .كلذ لبق نم هب بقلم
 ب موو



 نم - كاذنآ ةنسلا نم مهرثكأ ناكو - نويناريإلا ةنقاهدلا ءاتساو .('!ةفيلخلا ىلع

 لاعفلا ويثأتلا اهل نكي مل ةيمامإلا ةعيشلا نأ ودبيو .ةعيشلل ىلاوملا ةفيلخلا بولسأ
 ميدقتل ًايفاك مهعم ةفيلخلا داحتا نكي مل اذل ءناريإ ىف سانلا ريهامج ىلع كلاذنآ
 .ةفيلخلل ةيدجم ةدعاسم

 لب اهاودج مدع ىأر نأ دعب «ةعيشلا عم ةطبارلا عطق نومأملا ررقو

 «سخرس مامح ىف - ةعيشلل ليمي ناكو - لهس نب لضفلا هريزو لتقو ءاهقافخإو

 .(ماهتالا اذه ىفن نومأملا نكلو) ةفيلخلا نم ىرس رمأل اذيفنت لتق هنأ نظيو

 :ةمومسم نامر ةبح هلوانت دعب امومسم اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا ىفوتو

 ىف بنع دوقنع لكأ وأ) اهلكأ نم مايأ ةثالث دعب سوط ةنيدمل ةعباتلا ناقون ةيرق ىف
 سدب ةصاخلا تاعئاشلا نأ ودبيو ..ه١٠7” ةنس رفص رهش رخاوأ (تاياورلا ىدحإ

 هذه نومأملا ىفن دقو ءآقلطم قدصلا نم ةيراع نكت مل نومأملا لبق نم اضرلل مسلا
 كراش ةبيهم نفد مسارم هل ماقأو «مامإلا ءازع مسارم ىف ىكبو ءرارصإب ةعئاشلا

 اعجار نومأملا لفق دقف اذه مغرو .هنامثج ىلع ةالصلا 'ئف سانلا مأو هسفنب اهيف

 الدب ةلودلل آيمسر ًانول دوسألا نوللا داعأو «ةعيشلاب هتلص عطقو كلذ دعب دادغب ىلإ
 نألو .اهيلإ راشملا تاعئاشلا هذه قدصب دقتعت ةماعلا لعج امم ءرضخألا نوللا نم

 - ةعيشلا لوقت امك - نومأملاو ةعيشلا نيب ةطبارلا عطق دعب تثدح دق مامإلا ةافو

 ةقيدح ىف سوط نم ةبيرقلا دابانس ىف نفدو «نيدلا ليبس ىف ًاديهش هنودعي مهنإف
 نماثلا مامإلا دقرمو .(ه514١ ةنس ىفوتم) ديشرلا نوراه ةفيلخلا ةربقم تمض

 تأشنو .(7مهدنع ىربكلا ةسدقملا نكامألا نم دحاوو ةيمامإلا ةعيشلل رازم ةعيشلل

 نب ميهاربإ تراتخاو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ءايحإ راعش ةعفار ةروثلا هذه تعقو )١(

 .اعيرس ةروثلا هذه تمدق دقو ء«ه 7١7 ةنس «ةفالخلا بصنمل نومأملا مع ىدهملا

 ىداليملا رشع عبارلا نرقلا نم تاينيعبرألا ىف ناكملا اذه راز ىذلا ةطوطب نبا ركذي )١(
 نوراه ربق ىلع ةراجحلا نوقلي اوناك ناكملا اذهل ةعيشلا نيرئازلا نأ (ىرجهلا نماثلا)
 نب ىلع ربق ةنسلا لهأ مرتحيو .اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا ربق ةرايز دعب ديشرلا
 .نييولعلا دحأ تافر مضي ربقك هنولجيو اضرلا ىسوم
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 ىلع دهشم مساب تيمس ءدعب اميف ةريبك ةنيدم تحضأ .ةربقملا هذه لوح ةيرق

 ةرثكل ديهشم ةنيدم تراصو .مسإلل اراصتخا "دهشم' مساب ترهتشاو اضرلا

 ىتلأ ةنيدملا كلت ءايجيردت سوط ةنيدم ناكم تلتحاو «ةينغ ةنيدم اهل نيرئازلا
 .كلذ دعب ةمئاق اهل مقت ملو ءاريمدت لوغملا اهرمد

 عبارلا نرقلا ىف هلوح ميقأ ىذلا ريبكلا دجسملاو اضرلا مامإلا دقرم برضو

 مكح) ةيونزغلا ةرسألا سسؤم نيكتكبس نم رمأب «قياف ريمألا رمأل اذيفنت ىرجهلا

 هنأ الإ ًاينس ناك دومحم ناطلسلا نأ عمو .ه ٠ ةنس ىرخأ ةرم هءانب داعأ

 نيحتافلا دي ىلع ىرخأ ةرم حيرضلا رمد مث ءىسوم نب ىلع مامإلا مظعي ناك

 تاعربتب ىرخأ ةرم هؤانب ديعأو «ءسماخلا نرقلا فصتنم ىف كارتألا (ةازغلا)

 ةنس ىرخأ ةرم رمد مث ءىرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ةصاخ

 ىلوغملا ىناخليإلا ىرخأ ةرم هءاسنب داعأو «ىلوغملا وزغلا ءانثأ ه7

 مادو ءىعيسشلا بهذملا ىلع مالسإلا قنتعا دق ناكو (هدنب ادخ دمحم) ناخوتياجلوأ

 .هالا/" ىتح 7,١5 نم همكح

 دجسم دييشتب ىروميتلا خرهاش ناطلسلا ةجوز داش رهوج ةكلملا ترمأو
 دي ىلع ه١ ةنس هدييشت متو ءةصاخلا اهتقفن ىلع مامإلا دقرم راوجب ريبك

 «عقرملاو نولملا ىناشاكلاب هنيزو ىزاريشلا نيدلا ماوق ريهشلا ىناريإلا ىرامعملا

 ةيرامعملا راشآلا لمجأو ىهبأ نم دحاو داش رهوج هتديش ىذلا عماجلا دجسملاو

 .ىاوفصلا دهعلا ىف'بهذلا قاروأب دجسملل ةيلصألا ةلبقلا ءالط متو «ةيناريإلا

 نكي ملو ءأيقت ناكو داوجلاب ابقلم عساتلا مامإلا اضرلا ىلع نب دمحم ناكو

 ةيراجل نبا ناك لب ءايدقع جاوز هدلاو اهجوزت ىتلا نومأملا ةفيلخلا ةنبا ةبيبحل انبا
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 ًآنبا ناكؤ ءهدلاو ةافو ءانثأ ةنيدملاب اميقم عساتلا مامإلا ناكو .(')اهتيسنج فرعت مل

 هل مت هنأ ودبيو «هتياعرب هلكي نأ دوي نومأملا ةفيلخلا ناكو ءتاونس عست وأ عبسل

 .قفوم ريغ اجاوز ناكو ؛(")هتانب ىدحإ بنيز هجوزو دارأ ام

 اهنم لقتنا مث هتايح ةيادب ىف ةنيدملا ىف اضرلا ىلع نب دمحم مامإلا شاع
 شاعو .كلذب الوغشم «ىمالسإلا هقفلاو تايهلإلا ةءارقب ًافوغش ناكو دادغب ىلإ
 اهدلاول هنم ةرركتملا هتجوز تاياكش مغر نومأملا رصع ىف ةمعان ةئداه ةشيع

 ىف ءوسلا وحن هجتت تذخأ - ىقتلا دمحم مامإلا ىأ - هعاضوأ نكلو «نومأملا

 تاياورلا ركذتو ءهدعب نم هتفيلخو نومأملا ةفيلخلا ىخأ مصتعملا ةفيلخلا رصع

 هتجوز ليدنمب هسافنأ متكب ه١77 ةنس دادغبب ىفوت ىقتلا دمحم مامإلا نأ ةيعيشلا

 هيلإ هب ثعب امومسم ابارش هيقسب وأ ءمصتعملا ةفيلخلا نم ضيرحتب بنيز
 .مصتعملا

 نسبا وهو ةيمامإلا ةعيشلل رشاعلا مامإلا ىقتلاب بقلملا دمحم نب ىلع ناكو
 ؛هرمع نسم ةنماثلا وأ ةسداسلا ةنسلا دعتي مل وهو هدلاو ىفوتو ؛ىراوجلا ىدحإ

 نسم لك رصع ىف ءاذيإلاو ةدراطملل ضرعتي ملو «ةنيدملا ىف هتدلاو عم شاعف

 دهع ىف كلذ نم ضيقنلا ىلع ناك رمألا نكلو «قثاولا ةفيلخلاو مصتعملا ةفيلخلا
 ةرايز عنمو «ةلزتعملاو ةعيشلا ةدراطمب أدب .ًابصعتم اينس ناكو «لكوتملا ةفيلخلا
 ىف نيسحلا حيرض برخو ىلع نب نيسحلاو بلاط ىبأ نب ىلع نيمامإلا ىحيرض

 هتيبلس مغر ءاذيإلاو ةدراطملا نم ىقتلا دمحم نب ىلع ملسي ملو ؛ءالبرك

 كلت تقفتاو «(ةيرصم) ةيطبق وأ ةينانوي وأ ةبيون تناك امبر اهنأ تاياورلا ضعب تركذ )١(

 .ةيحيسملاب نيدت اهتايح ةيادب ىف تناك اهنأ ىلع ةنيابتملا تاياورلا
 مامإلل بنيز هتنبا جوز نومأملا نأ ةديزك خيرات هباتك ىف ىفوتسملا هللا دمح ركذي (1)

 .اضرلا

 سل



 .(")ةيسايسلا

 ةفيلخلا ىلإ ريراقت نومدقي اوناك ةفيلخلا نويع نإف ىدوعسملا هركذ امل اقبطو

 ىلع ءاليتسالا ديريو «ةلاض ابتكو ةحلسأ هتيب ىف ىفخي ىقنلا ىلع نأ اهدافم

 لزنم مجاهو ةفيلخلا رمأل اذيفنت ةنيدملا ىلإ كرتلا سارحلا سيئر بهذف ؛مكحلا

 قحتسي مامإلا لزنم ىف ائيش هعم نمو دجي مل هنأ عمو ؛هشيتفتب ماقو اليل مامإلا
 رقم ارماس ىلإ اهنمو دادغب ىلإ رمألا ةيادب ىف مهعم مامإلا اولمح دقف ؛هيلع موللا

 ةنس كرتلا هسارح دي ىلع لكوتملا لتق دعب ىتح هنع جرفي مل هنأو «هنجس مايأ

 لاقيو «نيعبرألا نس غلب نأ دعب ه 754 ةنس نجسلا ىف مامإلا ىفوتو ءه 737

 .اماع نيرشع اهنم نجسلا ىف ىضمأ هنإ

 ىركسعلاب بقلملا ىلع نب نسح وه ةيمامإلا ةعيشلل رشع ىداحلا مامإلاو

 نومسي اوناكو ءهرمع نم ريدكل ١ اهيف ىضم أ ىتلا ارماس ةنيدم مسا نم قتشم)

 ةفيلخلا دنج نأل ءركسعملا وأ دنجلا ىنعم لمحتو ءركسعلا مساب ابلاغ ءارماس ةنيدم

 ةنس دلو دقو (اهب مامإلا بقل ىتلا ىركسعلا ةملك تتأ انه نمو ءاهب نيرقتسم اوناك

 نيحو «ةيراج همأ تناكو «ماوعأ ةدعب هدلاو لاقتعا لبق ه فضي وأه فرخ

 صاخلا هلزنم ىف اوميقي نأب هتيب لهأل اوحمس ارماس نجس ىف ىقنلا ىلع نجس
 .ةنيدملا كلتب

 ةفيلخلا دهع ىف هدلاو ةافو دعب دادغب نجس ىف ىركسعلا نسحلا نجسو

 دمتعملا ةفيلخلا نإف ةيعيشلا تاياورلل ًاقبطو (ه55١1و "55 ىماع نيب) زتعملا

 هنأو ةيسايسلا هتسرامم ىف ًالاعف ناك هنأ ىرتو ىأرلا اذه ىلع ةعيشلا رداصم قفتت ال )١(

 مل ةمئألا رئاس لثم هنأو ءاماع نيرشع نع فيني ام ديري ام قيقحت ليبس ىف نجس
 .ةرشابم ةروصب كلذ قيقحت ليبس ىف كراشي

 -امالإ



 نكلو «مامإلل اداهطضاو ءاذيإ ءافلخلا رثكأ ناك (ه 7153 ىتح 767 نم مكح)

 هدلاو لزنم ىف ةماقإلاب هل حمسو كلذ دعب هحارس قلطأ ىذلا وه هسفن ةفيلخلا اذه

 اررقم ناك ىذلا مئانغلا سمخ ىلع لوصحلا نم همرح هنكلو ءارماس ةنيدمب

 .(ةيولعلا تاداسلا) (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ىبنلا فالخأل قحك هيلع هلوصح

 نأ تاياورلا ىدحإ ركذت نكلو ءايدقع اجاوز ىركسعلا نسحلا جوزتي ملو

 اذه ديحولا هنبأل ردقو ءاتنبو ادلو اهنم بجنأ دق سجرن ىعدت تناكو هيراوج ىدحإ

 ديدعلا ىركسعلا نسحلا مامإلل ةيعيشلا تاياورلا بسنتو «ةعيشلا ةمثأ رخآ نوكي نأ

 هلان ىذلا سيدقتلا ماقمب ىظح هنأو ءدهزلاو ىوقتلاب ةلفاحلا ةايحلاو ءتازجعملا نم

 دق كاذنآ هرمع نكي ملو ه 7١ ةنس ارماس ةنيدم ىف ىفوتو .نوقباسلا ةمئألا

 هنإ نولوقي كلذك ءءادهشلا نم ةيعيشلا تاياورلا هدعتو ءاآماع نيرشعو ةعبس زواجت

 .دمتعملا ةفيلخلا نم رمأب مسلا هل سد دق

 ىناثلا مامإلا وأ ةيمامإلا ةعيشلا ةمئأ رخآ ةايحب ةقلعتملا رابخألاو تامولعملاو

 .ضومغلاو ماهبإلا ةياغ ىف رشع

 نسحلا نب دمحم وه ةيمامإلا ةعيشلل رشع ىناثلا مامإلا نإف (اذه ىلعو)

 ةسمخ وأ ةعبرأب هدلاو ةافو لبق دلو هنأ ىوريو ءافنآ هنع انثدحت ىذلا ىركسعلا

 ةينامثب هدلاو ةافو دعب وأ هدلاو ةافو نم نيماع لبق ىرخأ تاياور ىفو ماوعأ

 .هدلاو ةافو تقو ةلوفطلا ةلحرم ىدعت دق نكي مل هنإف ريدقت ةيأ ىلعو ءرهشأ

 وأ) هرمع نم ةسداسلا غلب نيح ةمامإلا ماقم لان ىذلا لفطلا اذه ىفتخا دقو

 .تاياورلا ضعب ىف (ةعساتلا وأ ةعباسلا

 امهرثكأ نود «هتبيغ لاوحأو ءافتخا فورظ نع ةفلتخم تاياور انيديأ نيبو

 .هلزنم بادرس ىف ىفتخا هنأ تاياورلا ىدحإ ركذتف .ةليوط ةدمب ءافتخالا ةعقاو دعب
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 ةيمامإلا ضعب دقتعيو «كلذ دعب ىرهاظ دوجو ةمئألل دعي ملف لاح ةيأ ىلعو

 نم هوفرتقا امل اقافو ءازج هروهظو مامإلا دوجو ةمعن نم سانلا مرح دق هللا نأ

 دجوي مل اذإو «مامإ نود لظت نأ نكمي ال ايندلا نأ رخآ قيرف دقتعاو ءماثآو بونذ
 ةعامج رومأ ريدي هنأو ءهللا هظفحي ىذلا رتتسملا مامإلا كانه نوكي رهاظلا مامإلا

 نأ ودييو .ىدهملا هنإف دوعي نيحو ءاهنع بئاغ وهو ءاهريصم ظفحيو ةعيشلا

 امل اعجار ناك هتعجرو'ىدهملا وأ رتتسملا مامإلاب ىنيقيلا ناميإلاو ماتلا داقتعالا

 .نيدلا قيرط نع ايعامتجا ًارييغت ثدحتس اهنأب هتعجر ىف سانلا هلمأي ناك

 ىذلا رشع ىناثلا مامإلا نسح نب دمحم ىأ بئاغلا مامإلاب ةعيشلا دقتعاو

 بحاصو ىدهملاو رظتنملاو ةجحلا ليبق نم ةددعتم ًاباقلأ هيلع نوقلطيو ؛ىفتخا
 .نامزلا

 نم ناك «ةيمامإلا ةعيشلا نيب اققشتو ًاماسقنا ةفلتخملا ءارآلا هذه تشدحأ دقو

 ةرشع ىدحإ دلانودكام ب.د لوقي امك اهذدع غلب «ةديدج ةيعرف قرف روهظ اهتجيتن

 .ًامامإ رشع ىنثا تلبق ىتلا ةعامجلا كلذ دعب ترصتنا ةيمامإ ةيعرف ('!ةقرف

 ىأرلا اذه عم ةعيشلا قفتي الو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف ًاضيأ ركذ دلانودكام هركذ ام )١(

 هرداصمو مالسإلاب دلانودكام لهج ىلإ كلذ ردصم نوعجريو ءاحداف أطخ هنوربتعيو
 راشأ دق (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ىبنلا نأ باتكلل ىعيشلا مجرتملا ركذيو .هخيراتو

 دوجوم اذه نأو مهءامسأ ركذو لب «كلذل ناهذألا هبنو رشع ىنثإلا ةمئألا لسلست ىلإ هسفنب
 لثم) ةعيشلا بتك ىف درو ام ىلإ راشأو ءًاضيأ ةنسلا بتك ىفو لب مهدحو ةعيشلا بتك ىف ال
 امأ .(ىكلملا غابص نبال ةمهملا لوصفلاو نيطمسلا دئارفو ءريدغلا قيرط ىف ةيالولا باتك

 كلذ ىف ثيداحأ تركذو ةعيشلاو ةنسلا بتك هنع تثدحت دقف ىدهملا مامإلا روهظب قلعتي اميف
 ةركف ىدهملا روهظ ةركف نأ ىصخشلا ىيأرو .ملسو ىراخبلا لثم بتك ىف اهضعب ركذ

 دق رشع ىنثإلا ةمئألا لسلست ةدعاق نأ نم دلانودكام هركذ ام نأ امك .مالسإلا ىلع ةليخد

 اهنأ ىرتو «ةعيشلا هيلع قفاوي ال ىأر وهف ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ةعطاق ةروصب تنوكت

 .ىلوألا ةيمالسإلا روصعلاب قلعتت
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 ىلع ةيرشع ىنثإلا ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةمئألا ةلسلسل ةروص لمكأ دجنو

 :ىلاتلا وحنلا

 .فه 4١ ةنس لتق - ىضترملا بلاط ىبأ نب ىلع ١.

 .فه 15 ةنس ىفوت - ىلع نب نسحلا .؟

 .ه ١" ةنس لتق -- ديهشلا ىلع نب نيسحلا ."

 .ه 5" وأ 16 ةنس ىفوت - نيدباعلا نيز ىلع .5

 .ه ١١5 ىفوت - رقابلا دمحم .5

 .ه ١44 ةنس ىفوت - قداصلا رفعج .1

 .ه41١1 ةنس نجسلا ىف ىفوت - مظاكلا ىسوم .4

 .مه 7١7 ةنس ىفوت - اضرلا ىسوم نب ىلع .48

 .فه ؟؟١ ةنس ىفوت (داوجلا) ىقتلا دمحم 8

 .مه 76/ ةنس نجسلا ىف ىفوت - ىقنلا ىلع . ٠
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 .ه 7١1٠ ةنس ىفوت - ىركسعلا نسح

 .()ه 756 - 75١ ةنس نيب ىفتخا - ىدهملا دمحم

 هنباو (لوألا مامإلاو عبارلا ةفيلخلا) بلاط ىبأ نب ىلع ةمئألا ءالؤه نم لئق

 ةمئألا نع (ةينسلا تاياورلا ضعبو) ةيعيشلا تاياورلا ركذت امنيب .ىلع نب نيسحلا
 .نييسابعلاو نييومألا ءافلخلا لبق نم مهل مسلا سدب اولتق مهنأ نيرخآلا

 ىسوم نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب نسح نب دمحم وه لماكلاب رشع ىناثلا مامإلا مسا (0)

 .بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب رفعج نب

#04 - 



 رصتقي ملو «ةعيشلا اهدصقي تارازم ةمئألا دقارم تحبصأ ام ناعرسو

 ىلع مامإلا نومظعيو نومرتحي نيذلا ةنسلا لهأ لمش لب مهدحو ةعيشلا ىلع رمألا

 وحنلا ىلع مهتمئأ رباقم نأ ةعيشلا دقتعيو .هللا ءايلوأو ةمئألا رئاسو نيسحلا مامإلاو

 :ىلاتلا

.١ 

.١ 

 .(قارعلا) فجنلا ىف (هنع هللا ىضر) بلاط ىبأ نب ىلع

 عيقبلا ىف «قداصلا رفعج ءرقابلا دمحم «نيدباعلا نيز ىلع ءىلع نب نسحلا

 .(ةرونملا) ةنيدملاب

 .قارعلا ىف ةلحلا نم ةبرقم ىلع - ءالبرك ىف ىلع نب نيسحلا

 .دادغبب ةيمظاكلا ىف ىقنلا دمحم «مظاكلا ىسوم

 .ناريإب ناسارخب دهشم ةنيدم ىف اضرلا ىسوم نب ىلع

 .ارماس ىف ىركسعلا نسحو ىقتلا ىلع

 ةرايزلل سانلا اهموي ؛مهسفنأ ةمئألا ةازاومب ةمئألا ءانبأل ىرخأ رباقم كانهو

 نماشلا مامإلا اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا تخأ ةمطاف ةديسلا ةربقم اهنيب نم

 .(ناريإ) مق ةنيدم ىف ةعيشلل

 باحصأ نمو ىلع نب نسحلا ىناثلا مامإلا ةفيلخ ميظعلا دبع ًاضيأ كانهو

 ىمسي ناكم ىف هتربقم دجوتو ءادهاز اهيقف ناكو ىقنلا ىلعو ىقتلا دمحم مامإلا

 رئاسسو ةمئألا ءالؤه رباقم ناكو ءنارهط ةنيدم نم ةبرقم ىلع ميظعلا دبع هاش

 .مهروبق لوح دجاسم تديش امك «ىنابملا نم ديدعلا اهلوح تديش ةطقن نييولعلا

 (ه:7579) رشع ىناثلا مامإلا ءافتخا نم اماع نيتس نع ديزي ام ىضم دعبو

 ناك ؛ءصاخلا بئانلا مساب مهنم دحاو لك ىمس ءافلخ ةيمامإلا ةعيشلا ةعامج سأرت
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 مل عبارلا بئانلا (ىرماسلا) ىئارماسلا دمحم نب ىلع نكلو «بئاغلا مامإلا نع ًابئان
 نأ دقتعي ناك هنإف ةيعيشلا تاياورلل اقبطو «هل ةفيلخ 75 ةنس هتوم نيح «نيعي
 تقؤم ةفيلخ نييعت نأو ءترهظ دق (ىدهملا) روتسملا مامإلا ةعجر تامالع عيمج

 ىلع ةديدع تاونس ءاضقنا :ىف ةلثمم تامالعلا كلت تناكو .هل ىنعم ال (ليكو)

 تاروش) تاروثلاو تابارطضالاب ءولمم رصع ةيادبو ءرشع ىناثلا مامإلا ءافتخا
 ؛ىعامتجالا رييغتلاو ةروثلا ئدابم نم هتنلعأ امو ءاهيف سانلا كراش ىتلا ةطمارقلا
 سيسأتو «دادغب ىلع هيوب لآ ءاليتساو ءضرألا هجو ىلع لدعلا ةموكح ةرطيسو

 .(ايقيرفإ ىف ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةفالخلا

 هلبقي ىوقو رهاظ سيئر ةيمامإلا ةعيشلا ةعامج سأري مل خيراتلا كلذ ذنمو
 .(ةيمامإلا ةعيشلا) ًاعيمج سانلا

 ؛ىرغصلا ةييغلا رسصصع مساب صاخلا بئانلا مكح تارتف ةعيشلا ىمستو
 .ىربكلا ةبيغلا-مساب ه 775 ماعل ةيلاتلا ةرتفلا نومسيو

 ناريإ برغ ىلع ترطيس دق (هيوب لآ ةملايدلا) ةيناريإ ةرسأ تناكو

 ءمها74 ةنس دادغب ىلع ىلوتساو .ه 4417 ىتح "754 ماع ذنم قارعلاو

 ةيمسإ ةطلس ىلع مهل تقبأو ءالعف ةيسايسلا مهتطلس نم نييسابعلا ءافلخلا تمرحو
 نم ةيهيوبلا ةلودلا وسسؤم ناكو «ةيحورلا ةطلسلا ىوس ًاناطلس وأ اذوفن سرامت ال
 ىف نيينس اوناك ةرسألا كلت دارفأ نم مهل نيعباتلا نأ عمو (ةيديزلا) ةلدتعملا ةعيشلا

 نوجهني اوناك امك ءرمألا نطاب ىف ةيانعلا ةعيشلا نولوي اوناك مهنأ الإ ءرمألا رهاظ
 اهيف ًاعستم لاجملا ناك ةليوط ةرتف تأدبو «ةماعب ةلدتعملا ةعيشلا عم ةارادملا جهن

 ىف اهراكفأو اهئارآ رشن ىلع اهيف لمعت «ناريإ برغ ىف ةيديزلاو ةيمامإلا ةعيشلل

 ميظنت ىنف اوأدبو ؛ءودهلا نم وج ىفو ءاهتكرح ىلع دويق ةيأ نودو ةمات ةيرح

 .هنيودتو مههقفو مهتعيرش
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 ةعيشلاو ةنسلا نيب ةيرهوجلا تافالتخالا دحأ نأ هادؤم ئطاخ داقتعا دوسيو

 .ةنسلاب نوفرتعي ال ةعيشلا نأ ىف نمكي

 نمو «هلك عيشتلا ةيهامب نظلا ئسي ئطاخ داقتعا اذه نإ رهيست دلوج لوقي

 كانه سيلف «ةعيشلاو ةنسلا ىتملك ىف فالتخالا نع امجان كلذ نوكي نأ لمتحملا
 لاقي نأ نكمي ام لكو «ةنسلا لصأل افلاخم دعي وأ فصوي نأ لمحتي دحاو ىعيش
 ةصاخ ثيداحأ ةعيشللو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةنس عم قباطتت ال ةعيشلا ةنس نإ طقف

 .رابخأ مساب ةداع اهنومسي

 ةمئألا رابخأ ىلع اهيف اودنتسا دقف ءرخآ دانسإ ىلع ةعيشلا ثيداحأ دنتست

 ةباحصلا ىلإ اهدنس ىف لصت ىتلا ثيداحألا ةيبلاغ ةعيشلا ىفنيو .نييولعلا
 (اهنع هللا ىضر) ةشئاع لثم ؛ةرهاظ ةفلاخم (هنع هللا ىضر) ىلعل نيفلاخملا

 .ريبزلاو ةحلطو

 «ًاليلق سيل ةعيشلاو ةنسلا لهأ اهلبقي ىتلا ثيداحألا ددع نإف اذه ىلع ءانبو

 الك اهلبق ىتلا ثيداحألا نم ريبك ددع دوجوب رقن نأ بجي' :رهيست دلوج لوقي اذلو
 نيذلا صاخشألا ءامسأ ىف رصحني طقف امهنيب قرفلاو (ةعيشلاو ةنسلا) نيقيرفلا
 عسم معءالتتو قفتت ةنسلا لهأ ثيداحأ تناك اذإو .مهيلإ ثيداحألا كلت دنس لصي

 نودنتسيو ددرت نود اهنولبقي ةعيشلا ءاملع نإف اهفلاخت ال وأ ةعيشلا لهأ تابغر

 «ةنسلا لهأ ثيداحأ نم ارخأت رثكأ مهدنع ثيدحلا بتكو ةعيشلا ثيداحأو .اهيلع

 .()رثكأ اهيف لحنلاو عضولا لامتحاو

 فلؤملا نإو «عقاولا فلاخي اذه نإ لوقيو كلذ ىلع ةيسرافلا ىلإ باتكلا مجرتم ضرتعي )١(
 بلاطيو ءاهريغ نع ةحيحصلا ثيداحألا زييمت ىف ةقد رثكأ اوناك ةعيشلا نأ ركذ دق هسفن
 نإ لوقنو .(حيحصلاو ىفاكلا ىف تاسارد) باتكو (ريدغلا) باتك ىلإ عوجرلاب نيثحابلا
 ءاريثك ناك ةعيشلا دنع اهلحنو ثيداحألا عضو نأ نم فلؤملا هيلإ بهذ ام ىفني ال اذه

 .ةيناث ةلحرم ىهف هريغو حيحصلا نيب زييمتلا ةيلمع امأ

 سابا



 ةعيشلا رابخأ نم ةطقنلا هذه رهيست دلوج ىرجملا قرشتسملا حرش دقو

 .(")الصفم احرش

 نم ءادتبا) لوصألاو هقفلا ىف نييديزلا تافلؤم هباتك ىف ناملكورب ركذ دقو

 .(هدعب اوتأ نمو ه 45 ةنس ىفوتملا نسحلا ميهاربإ نب مساق مامإلا
 نأ الإ ءمههقف سسؤم قداصلا رفعج مامإلا نأ دقتعت ةيمامإلا ةعيشلا نأ عمو

 عجرت انيديأ ىلإ تلصو ىتلا ةيمامإلا ةيهقفلا تافلؤملاو ثيداحألا تاعومجم لوأ

 ميدنلا نبإل تسرهفلا باتك نمضتيو «ءىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىلإ
 .عوضوملا اذه نع تاليصفت كلذك ىرخألا رداصملاو (ه7765 ةنس ىفوتملا)

 ىعماسج رهشأ نم دحاو (ه 14١ ةنس ىفوتملا) ىمقلا نسحلا نب دمحمو
 .ةعيشلا ثيداحأ نم ةعومجم عمج دقف «ةيمامإلا ثيداحألا

 ءاهقف نيب اذوفنو ًاريثأت ةيمامإلا ءاهقف رثكأ ىنيلكلا بوقعي نب دمحم ناك امك
 (نيدلا مولع ىف ىفاكلا) هتافلؤم نمو ءدادغب ىف ه 774 ةنس ىفوت دقو «ةعيشلا

 نمإ فنصملا لوقي) ثيداحألا نم أفلأ رشع ةتس ىلع ىوتحت ثيداحأ ةعومجمو

 لبقي هنإو ءافيعض ًاثيدح 5480 و ًاحيحص ًاثيدح نيعبسو نينثاو فالآ ةسمخ اهنيب

 ىف لوألا :نيمسق ىلإ ةعومجملا هذه مسقنتو (رذحب ثيداحألا كلت نم ىقب ام

 .عورفلا ىف ىناثلاو لوصألا

 ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف اهبف تايهلإلا ءاملعو ةيمامإلا ةعيشلا ءاهقف ربكأو

 دقو "قودصلا" و "ةيوباب نبل“ ساب ابلاغ فورعملا ىمقلا ىلع نب دمحم رفعج وبأ

 مه 58 ةنس اهب ىفوت ثيح دادغب ىلإ اهجوتم ه "545 ةنس ناسارخ رداغ

 اهنيب نم ءبتك ةرشع ىوس اهنم قبي مل ًافلؤم ةئامثالث نم برقي ام هيلإ اوبسنو
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 نمو) .هيقفلا هرضحي ال نم مساب ثيدح ةئامسمخو فالآ ةعبرأ ىلع ىوتحي باتك

 ةيادب ىف ايكلام ناكو ءىرصملا نايح نب دمحم نامعن ىضاقلا (اضيأ ءاهقفلا ءالؤه
 ىسف اباتك بتك .ه "514 ةنس ىفوتؤ «ةيمامإلا ةعيشلا عابتأ نم ىحضأ مث رمألا

 هأرقيل ةينطابلا ةيليعامسإلا هب تفرتعا دقو «ىفاكلا مساب ةيمامإلا (قوقحلا) ةعيرشلا
 .مهميظنت ىف ايندلا تاجردلا ىف اهعابتأ

 تلبق ؛.(ه١54 ةنس ىفوتملا) ىدادغبلا نامعنلا نب دمحم هللا دبع وبأ كانهو

 تافلؤملا نم نيتئام تلصو اهنإ لاقي ىتلا ةريثكلا هتاباتكو هءارآ ةيمامإلا نم ةماعلا

 رثكأ ةرهش ىسوطلا نسح نب دمحم هذيملت لان دقو .(")7طقف ةعبرأ ىوس اهنم قبي مل

 سوط ةنيدم ىف دلو دقو (ه١45 ماع نيعبسو ةثالث نع ىفوتو) هذاتسأ نم

 بهم 5541 ةنس نييهيوبلا ةلود تلاز نيحو دادغب ىلإ هبابش ىف لقتناو «ناسارخب

 نعلب ىسوطلا اومهتاو «مهئاذيإو ةعيشلا ةدراطم ىف اوأدب ةطلسلا ةقجالسلا ىلوتو

 .(هنع هللا ىضر) ىلعل نيفلاخملا ةباحصلا

 دادغب كرت ىلإ رطضا هنكلو ؛ةمهتلا هذه نم هتءارب ٍتبثي نأ عاطتساو

 اسرهف فنص دقو ءةينملا هتفاو ىتح ليوط تقو ضمي مل ثيح فجنلا ىلإ بهذو

 ةعيشلا بتك ةعلاطم ديري نم لكل مزال سرهفلا اذهو «مهراثأآو ةعيشلا بتك مض
 .("):روكذملا

 داشرإلا اهنيب نم تعبط دق هتافلؤم نم ًافلؤم ةرشع ةسمخ نأ ةيسرافلا ىلإ باتكلا لقان ركذي )١(
 بهاذملا ىف تالاقملا لئاوأو ؛ةمعنقملا ةلاسرلاو ؛بلاط ىبأ ناميإو ءصاصتخإلاو

 نم ةراتخملا لوصفلاو «ةمامإلا ىف حاصفإلاو ؛ىلامألاو ءقودصلا دئاقع حرشو «تاراتخملاو

 .نساحملاو نويعلا

 ىلإ ةعيرذلا ًالومش اهرثكأو اهمهأ ؛ةعيشلا بتك ىوتحت ىتلا سراهفلا نم ديدعلا نآلا دجوي )١(
 .ًادلجم نورشع ه ١75١ ماع ىتح اهنم عبط ادلجم ٠١ نم رثكأ ىف ةعيشلا فيناصت
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 ىف قيقحت وهو) راصبتسالاو ماكحألا بيذهت :ىسوطلا ىباتك ةعيشلا ربتعيو

 ةيوباب نباو ىنيلكلل ةقباسلا بتكلا ىلإ ةفاضإلاب (ثيداحألاو رابخألا نيب فالتخالا
 ةشالثلا نودمحملا لتحا دقو ؛(ةعبرألا بتكلا) اهنومسيو مهدنع هقفلا بتك مهأ نم

 نينرقلا ىف ةيمامإلا ةعيشلا دنع ًايماس اماقم (ىسوطلاو ةيوباب نباو ىنيلكلا ىأ)
 ةغللاب تبتك دق ةعبرألا بتكلا هذه نأ نايبلا نع ىنغو «نييرجهلا سماخلاو عبارلا

 .ةيبرعلا

 ةفصب ىقوجلسلا رصعلاو (ناريإ قرش ىف) ىونزغلا رصعلا ىف تأدب دقو
 ةعيشلا ةدراطملا تلمش دقو «ةنسلا لهأ لبق نم ةعيشلل ةفينع ةدراطم ةلحرم ةصاخ

 ةدراطملا نم اهنم لك لان نإو «ةالغلا وأ ةيليعامسإلا وأ ةلدتعملا ءاوس «ةماعب

 ءافخإ ىلإ اهؤاهقفو ةيمامإلا ةعيشلا ترطضاف «هولغو هفرطت بسحب ءاذيإلاو
 ظ .ةينسلا ةديقعلا لوبقب اورهاظتو «مهتديقع

 نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط اهتافلؤمو ةعيشلا بدأ رشنل ةحنابم ةصرفلا نكت ملو
 نرقلا نم لوألا عبرلا ىأ ىلوغملا موجهلا ىتح ىرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ
 وه (ةيمامإلا ةعيشلا نم) ذف ىعيش ملاع ةرتفلا كلت ىف زرب دقف ءىرجهلا عباسلا

 عماج) مساب نآرقلل اريسفت بتكو ءراوزبسو دهشم ىف شاع ىذلا ىسربطلا خيشلا

 ىرخألا ريسافتلا نم هادع امم ًاعويشو الوبق رثكأ ناك (نآرقلا ريسفت ىف عماوجلا

 .(")ةعيشلا دنع

 ناك دقو «ناريإ ىف ةيلوغملا تاحوتفلا نايإ ةيرحلاب ةيمامإلا ةعيشلا تمعنو
 نايدألا عيمج لهأ عم لماعتلا نوذبحي (ه55) مالسإلا مهقانتعا لبق لوغملا

 ناريإ ىف لوغملا ماكح نم ددع ناكو (هلك كلذب نولفحي ال وا) قرفلاو بهاذملاو

 عماج) مساب ىرخأ ريسافت بتك امك (نايبلا عمجم) مساب فورعم ريهشلا ىسربطلا ريسفت )١(

 .اضيأ ريسافت نم ىفاولاو طيسولاو (ىفاشلا ىفاكلا) وأ (عماوجلا

 هه "خو -



 وكالوه) ةياعرلاو ةئيامحلا نم صاخ عونب نييذوبلاو نييحيسملا نودهعتي

 اذه مغرو (اضيأ دوهيلاو نييذوبلاو نييحيسملا نضتحي ناكف نوغرأ امأ «ناخاقابأو
 لخد نأ دعبو ءررضلاو ءاذيإلاب ىرخألا نايدألاو بهاذملا عابتأ اوبقعتي مل مهنإف
 ىتح 7١5 نم مكحو هدنب ادخ دمحم ناطلسلا) ناخوتياجلوأ دجن مالسإلا ىف لوغملا

 مل هنأ الإ :ةصاخ ةفصب ةيمامإلا ةعيشلا بهذم ىلع مالسإلا قتتعا دق (ه 5

 ةينسلا ءاهتفلا نأل ةلودلل ًايمسر انيد ةيمامإلا ةعيشلا بهذم ضرفي نأ عطتسي
 اوناك - ةنسلا نم اوناكو - نييناريإلا نييعاطقإلا رابكو (فانحألاو ةيعفاشلا)

 .ىأرلا هنوفلاخي

 دمحم نب رفعج نيدلا مجن امهلوأ «نانثأ ةرتفلا كلت ىف ةعيشلا ءاملع رهشأو

 هتلبق (مالسإلا عئارش) مساب فورعم باتك فلؤم (ه 1174 ةنس ىفوتملا) ىلحلا

 رهطملا نسح نيدلا لامج هتخأ نبا امهيناثو «ةيمامإلا ةعيشلا هقف ىف ةعيشلا ةماع

 مساب ةمامإلا ةيهام ىف آباتك ىلحلا ةمالعلا بتكو ('!ىلحلا ةمالعلاب بقلملا ىلحلا
 لواتت (7ىليمكت لصفو لوصف ةرشع ىف عقيو (ةمامإلا ةفرعم ىف ةماركلا جهنم)
 ىتلا تافلؤملا نم ديدعلا هلف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةعيشلا دنع تايهلإلا لوصأ هيف

 ىف باتك اهنيب نمو ؛ليئض ددع ىوس اهنم قبي مل ًافلؤم نيعبسو ةسمخ اهددع غلب
 (نيدلا لوصأ ىف نيفقيلا جاهنم) مساب فرعيو «ةعيشلا دنع تادقتعملا ساسأ

 هذه بتكو «؛تادلجم ةثالث ىف (ءاهقفلا ةركذت) مساب ةيمامإلا هقف ىف دشرملاو

 .نييرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا ىف ةعيشلاو ىلعل ًازكرم قارعلا ىف ةلحلا ةنيدم تناك )١(
 ىف دوجوم لصفلا نكلو ءرشع ىداحلا لصفلا وه ىليمكت لصف ةملك نم دصقلا نأ ودبي ()

 حاب صم باتكل ىلحلا ةمالعلا هب ماق صيخلت حالصلا جهنم باتكو .ةماركلا جهنم باتك

 هيلإ فاضأ مث ءلوصف ةرشع ىف هصخل دقو ءىسوطلا نسح نب دمحم هفلأ ىذلا دجهتملا
 نم رشكأ لصفلا اذه ىلع بتك دقو ءداقتعالا لوصأ هيف زجوأ ءرشع ىداحلا لصفلا

 .اهدعب امو 177/١7 ج (0/" ج) ةعيرذلا باتك رظنأ .احرش نيثالث

 مما



 .ةيبرعلا ةغللاب اهلك تافلؤملا

 ناخليإلا لخدأ دق (ه 7717 ماع ىفوتملا) ىلحلا رهطملا نبا نإ نولوقي

 اهيقل ىتلا ةرهشلا نارخآلا نافلؤملا سمط دقو ؛ىعيشلا بهذملا لوغملا ناخوتياجلا

 ىف ىعيشلا بهذملا رارقتسا دعبو نييوفصلا نمز ىفو «نوقباسلا ةعيشلا ءاملع

 ةعيرشلا ىف ةعيشلل ايلصأ ًاليلدو ًاروتسد نييلحلا نيهيقفلا تافلؤم تحبصأ ناريإ
 .ةيمامإلا هقفو تايهلإلاو

 لوصأ" وأ ةيلاتلا ةسمخلا لوصألا ىلإ مهتادقتعم ةيمامإلا ءاملع مسقيو

 :"نيدلا

 .هللا ةينادحو لصأ ىأ : ديحوتلا «

 .هللا ةلادع ىف داقتعالا : لدعلا ه«

 ىأ هفالسأو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةوبنو ةلاسرلا ىف داقتعالا : ةوبنلا ©

 .نيقباسلا ءايبنألا

 .(هنع هللا ىضر) ىلع لآ ىف ةمامإلا ثراوتب فارتعالا ةيمتح :ةمامإلا «

 .ىرخألا ةايحلاو "ةبيهرلا ةمكحملا" و ىتوملا ثعبي ناميإلا :داعملا وأ «ةمايقلا «

 ىأ ؛:ةسمخلا لوصألا هذه نم ةعبرأ ىف نوينسلاو ةيمامإلا ةعيشلا كرتشيو

 نسم بيرق موهفمب "لدعلا" نوري ةعيشلا نأ الإ «ةمايقلاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا

 ةيمامإلا ةعيشلا نكلو ءهطورشملا ريغ ردقلا اضيأ نوضفريو «هل ةلزتعملا ريسفت

 ةمامإلا لصأ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع انيب ًافالتخا نوفلتخي ةيرشع ىتثإلا

 .ةفالخلاو

 تسيل "مهتفيلخ" و ةنسلا "مامإف' «ةمامإلا لصأ سفن وه ةعيشلا لوصأ ساسأو
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 ؛"ةعيشلا مامإ" كلذ نم ضيقنلا ىلعو ءرمألا ذفان املعم دعي الو ةيسدق تافص ةيأ هل

 ماقمل ثراوو نيملسملل ملعمو مامإ هلصأ ىف هللا اهعدوأ ىتلا ةيصخشلا هتافصب وهف

 تافصلا ىلع ومست تافص هلو «قلاخلا لبق نم لوسرلا مساب ملعيو مكحي «ىبنلا

 اهب ةعيشلا فرتعي ةفص "ةمصعلا" و ءرشبلل ىداعلا ىوتسملا نع هدعبت ةيناسنإلا

 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ىلع افقو "ةمصعلا' نوريف ةنسلا ءاملع امأ «مامإلل

 .مهيف ةعيبط اهنوربتعيو اضيأ ةمئآلل ةفصلا هذهب نولوقيف ةعيشلا امأ

 ادع اميف) مهنم ةلدتعملا قرفلا ىتحو ةعيشلاف ؛ءكلذ دنع فالخلا ىهتني الو

 ةفطنو ءمهتلبجو مهتعيبط ىف 'ىهلإلا روهظلا' نولمحي ةمئألا نأب نونمؤي (ةيديزلا
 هيلع هللا ىلص) دمحم نكل هللا ميلك ىسوم ىمس ثيح نآرقلا ىف ةديقعلا هذه
 ىسهنإلا رونلا لصأ ىف لوقلا ةعيشلا طسبو «؛هسفن ىلإ ةفصلا هذه بسني مل (ملسو

 رتاوتلاب مدآ ةقلخ دهع ذنم"لقتني ىهلإلا رونلا اذه ناكو ؛"ىدمحملا رونلا" وأ ىلزألا
 رونلا كلذ سكعنا كلذ دعبو ءهللا لبق نم راتخي رخآ نبا ىلإ مدآل راتخم نبا نم

 هيلع هللا ىلص) دمحم دج بلطملا دبع ىف سكعنا ةياهنلا ىفو ءايبنألا نم ددع ىف
 هللا دبع ىخأ بلاط ىبأ ىف ريخألا ءزجلا سكعناو ىبنلا ىلإ هدعب لصوو (ملسو

 ىهلإلا رونلا سكعنا ىلع دعبو ؛(هنع هللا ىضر) ىلع هنبأ ىلإ هدعب نم لصوو

 ءرخآ ليج ىلإ ليج نم ىلع فالخأ نم اوناك نيذلا ةمئآلا ةلسلس ىف ارتاوتم

 ةيولعلا ةرسألا نم ادارفأ لعج ىذلا وه هسفن ىهلإلا رونلا "روهظ' وأ ساكعنالا

 .ةيناسنإلا قوف ةيناحورلا ىوقلا مهبهوو «مهنامز ىف ةمامإلا ماقمب نيريدج

 نع مامإلا داعتبا ةركف تأشن مامإلا ةيموصعم وأ ةمصعلا لصأ ىلعو
 «لاعفألاو داقتعالاو لوقلا ىف ةمصعلاو ءأطخلا ىف عوقولاو «ماثآلاو بونذلا فارتقا

 .هيف لوقلا انفلسأ ىذلا وحنلا ىلع ةمامإلاب قلعتي اميف ةيمامإلا ةعيشلا رظن ةهجوو

 قلعتي اهميف ًابيرقت ريكفتلا سفن ركفت ةلدتعملا ةعيشلا نإ رهيست دلوج لوقي
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 ىف ةتباثو ةنودم ىه امك ةقبطم دئاقعلا هذه دجن نل اننأ دكؤملا نمو «مهتمئأب

 قلعتي اميف ىأرلا اذه نولبقي ةماعب ةعيشلا نأب لوقلا نكمي نكلو «ةيرظنلا اهلوصأ
 طقف فرتعي لب ؛مامإلل ةيهولألا ماقم أدبمب ىأرلا اذه رقي الو ؛(7مهتمئأ ةيه امب
 تاعامج مامأ قيرطلا حتفيو ءمهدوجو ىف هساكعناو ىهلإلا رونلا روهظ ةيناكمإب

 ةيناحورلا بلاطملاو ظافلألاو تارإبعلل قيقدلا ىنعملا نوكردي ال نيذلا نينمؤملا

 .لوقلا كلذ لثم ىلإ ةعيشلا ةالغ لصو دقو ؛(لولحلا) ةمئألا ةيهولأب

 بهذملا اذه عابتأ نمؤي ال ةيمامإلا ةعيشلا ميلاعتل اقبط هنإف كلذ ىلع ءانبو
 هل نيقباسلا ءايبنألاو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ةلاسرو هلإلا ةينادحوب طقف

 ةفصب راتخم هنأو نامزلا مامإب ًاضيأ اونمؤي نأ بجي امنإو ءنآرقلا لوزنو ىحولاو

 موصعم ملعم هنأو «ىهلإلا رونلا نم سبق هيف رهظ دق هنأو «قلاخلا لبق نم ةصاخ

 .ةيدبألا ةداعسلا ىلإ مهدشريو نينمؤملا ىدهي

 نإو ءنامنزألا مامإ ةفرعم نود ةاجنلا اهل بتكي ال حورلا نإ ةيمامإلا لوقيو

 نيب ضراعت ثدح اذإو «ةاجنلل مزالو ىرورض طرش هعابتأو ىقيقحلا مامإلا ةفرعم

 مامإلا ةديقع حجرت نأ بجيف ىسحلا مهكاردإ ةجيتن نيمومأملا ىأرو مامإلا ىأر
 نمف ءىأرلا اذه عبنم ىهو فارحنالاو للزلا هبنجت مامإلل ةمصعلا نأل «هيأرو

 هنهذ ىلف ًاباوص أشخلا هل نيزتو ىداعلا ناسنإلا ساوحلا عدخت نأ نكمملا

 .هنادجوو

 ةديقعلا هب دصقيو «دامتعالا ماقم ىلعأ وه عامجإلا نإف ةنسلاب قلعتي اميفو
 ةبسنلاب رمألا نأ الإ ءنيدسلا ءاملع لبق نم هيلع قفتملا دحاولا ىأرلاو ةدحاولا
 بجي ىذلا ىأرلا ىف نيقيلاو عامجإلا بتارم ىلعأ نأ نوري مهف ؛فلتخم ةعيشلل
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 أدبمب نولبقي ةعيشلا نأ دكؤملا نمو ءةرتفو رصع لك مامإ ىف لثمم هنع داحي ال نأ

 ةدارإ عم ءارآلاو دئاقعلا ىف ءاملعلا ىأر ىف قافتالا متي نأ طرشب نكلو عامجإلا

 .هتديقعو هيأرو مامإلا

 كلذ «ىندللا ملعلل مهتزوحو ةمئألا ةفرعم ةرورضب اضيأ ةعيشلا دقتعي امك

 خيرات لكو ةيبيغلا مولعلا رهظتسيو أمات ًاكاردإ ىنيدلا موهفملا كردي ىذلا ملعلا
 ةمئألا رئاس ىلإ هنم لقتناو ىلعل ىفخملاو ىندللا ملعلا اذه فشك دقو «ملاعلا

 .نيرخآلا

 هكردي ال ىذلا نآرقلل ىنطابلا ىنعملا ةفرعم ىلع لماشلا ملعلا اذه ىوتحيو

 خيرات ىف'عئاقولا عيمجل ىنفخلا ىنعملا كرديو ةعيبطلا رارسأ فرعي امك مرحلا لهأ

 ىلع ًاعلطم نوكي نأ بجي مامإلا نإف اذه ىلعو «ةمايقلا موي ىتح مدآ نم رشبلا

 فوس ام لكو خيراتلا ىف ةلبقتسملاو ةرضاحلاو ةيضاملا عئاقولاو ثادحألا عيمج

 ] .هتوم دعب ثدحي

 مايقلا دادعت سا هطعي مل هللا نإ لوقي (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ناك

 نسم دحاو لكل تازجعملا فالآ اوبسن ةيمامإلا نأ الإ ىسيع ىطعأ امك تازجعمب

 الف اذل «دشرملاو مامإلا دوجو نودب ةليحتسم نينمؤملل ةاجنلا تناك اذإو .ةمئألا

 .نامزلا مامإ نود ايند كانه نوكي نأ نكمي

 أدبم ىف ةليحلا اودجو رشع ىناثلا مامإلا نسحلا نب دمحم مامإلا ةبيغ دعبو

 ةيناسيكلا قرف ىدحإ تناك دقف ًاديدج اركف اذه نكي ملو «(بئاغلا) روتسملا مامإلا
 «ليعامسإ نب دمحم مامإلا ىأ عباسلا مامإلا مهمامإ نإ نولوقي اوناكو ؛كلذب دقتعت

 رئاس نم ًاليصفت رثكأ ةروصب ةبيغلا ةركف نع لوقلا نوطسبي ةيمامإلا ىرن امك
 راظنأ نع هبجحتو «ىلاعت هتدارإل ًاقبط ةبيغلاف ءلوقلا انفلسأ امك ةيعيشلا قرفلا
 نم ةرتتسملا هتايح نإو ءهذه ءافتخالاو رتسلا ةلاح ىف هتايح مواديو «ءايندلا ناكس
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 وأ نورق ةدع رمتست دقو ؛تازجعملا نم عونك وحنلا اذه ىلع نوكت نأ نكمملا
 .نينسلا نم فالآ ةدع

 راظنأ نع ةيلك ةروصب فتخم روتسملا مامإلا نإف هيوباب نبا لوقل اقبطو
 وأ ؛نيدلا ءاملع لاثمأ نم نيراتخملا ضعبل رهظي نأ نكمملا نمو ؛سانلا ةفاك

 مامإلا نإف وحنلا اذه ىلعو .رماوألاو مكحلاو حئاصنلا مهيلإ ىدسيو مهب لصتي

 هتعامج ريصم ىلع علطم ةريصبو رظن ةدحو ةظقي نم هب معني امل روتسملا

 سيدقتب داهشتسالا عوضوم طبتريو .ةرهاظ ريغ ةروصب مهدوقيو مهدشريو ؛«ةينيدلا

 ملو ءاقيثو ًاطابترا ىلع نب نيسحلا ثلاثلا مامإلاو ىلع لوألا مامإلا ةصاخبو ةمئألا
 ناك ةعامجلاو ةنسلا بهذم نأل «ةنسلا لهأ لبق نم لوبقلاب عوضوملا اذه ظحي

 لحم اوناك نيذلا ةيمامإلا ةعيشلل ةبسنلاب ثدح ام سكعي «ةلودلل ىمسر نيدك ًابلغتم
 ةروتسم ةروص ىف ًامئاد مهدوجو ىلع اوظفاحو «ءاذيإلاو ةدراطملاو داهطضإلا

 ريصملاو داهشتسالا قيرط نع رهطتلاو نيدلا ليبس ىف ةداهشلا ميظعت ةركفو

 ىظحيو'«ةدشرملاو ةيلضألا دئاقعلا دحأ هدعب نم ةمئألاو ىلع تيب لهأل نزحملا

 دنع ةيمهأ نم هب ىظحي امب ةعيشلا دنع ءادهشلاو داهشتسالا ميظعتو سيدقت

 موي ىف ءازعلا مسارم مايقو ةمئألا عيمج داهشتساو ةداهشلا ةصقو «نييحيسملا

 مويلا كلذ ىف تعقو ىتلا) ءالبرك ةعقاو ىركذ ىف مرحملا نم رشاعلا (ءاروشاع)

 ةايح صصق ركذو ؛مخ ريدغ ىأ (ريدغلا موي) لافتحا ةماقإو ؛(تاياورلل ًاقبط
 لهأ نع ةعيشلا نيب اراشتنا رثكأ وهو) هللا ءايلوأ روبقو مهتحرضأ ةرايزو ءادهشلا

 ءاقيثو اطابترا ءادهشلاو ةداهشلا أدبم ميظعتو سيدقتب طبترت بتارملا هذه نإ .(ةنسلا

 .اضيأ ةمئألا سيدقتب أدبملا طبتريو

 روتسملا مامإلا ةعجر ةركف نيب ةيمامإلا ةصاخبو ةعيشلا لهأ رثكأ طبريو
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 وأ نيديعب ةنسلا لهأ سيلو «نامزلا رخآ ىف رهظيس ىذلا ىدهملا روهظ ةركف نيبو

 وه ىدهملا نأ رمألا ةيادب ىف نودقتعي اوناك دقف ءاضيأ ةركفلا هذه نع ءابرغ

 نع نلعي نأ ةيمالسإلا تادقتعملل اقبط بجي ىذلا) دحاو ئش حيسملا ىسيعو

 هبن امك هنكلو كلذ دعب لقتسم صخشك هورهظأ مهنكلو «(ةمايقلا موي بارتقا

 مهيأر نونبي مالسإلا ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ نم مغرلا ىلع" :هلوقب رهيستدلوج

 سيل أدبملا اذه نأ الإ ؛ثيداحألا نم تباث ساسأ ىلع رظتنملا ىدهملا نع مهتركفو

 نم عون هنأ ىلع امئاد رمألا اذه ىلإ نورظنيو «ةعيرشلا ئدابم نم ًايساسأ أدبم

 ."ةنسلا لهأ دنع ةلماشلا ةينيدلا ةيؤرلل ةلمكتو «ىلاثم لبقتسمب ةقلعتملا ريطاسألا

 هتامسو «ةمايقلا مايقو ملاعلا ةياهنب ربخمو رشبم ةنسلا لهأ دنع ىدهملاو

 ىدهملل مهدنع كانه سيلو «مهتادقتعم ىف ةيمهأ لثمي الو ةحضاو ريغو ةمهبم

 نأب ىيبنلا ثيداحأل ًاقبط نودقتعي ةنسلا لهأ نإف اذه مغرو ءنيعم صخشب روصت
 نولبقي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىأ مهنأ الإ ءدمحم ىأ ىبنلا مسا سفن لمحي ىدهملا

 .نسحلا نب دمحم مامإلا وهو ةيمامإلا ةعيشلل رشع ىناثلا مامإلاو رظتنملا ىدهملاب

 ةعيشلا دنع ىدهملا روهظب خسار داقتعا رهظ دقف كلذ نم سكعلا ىلعو

 دمحم مساب كلذل ىمسي ىذلا رشع ىناثلا مامإلا ةعجرب داقتعالا عم ةيمامإلا دنع)

 دقتعيو ءىعيشلا بهذملل ةيساسألاو ةتباثلا لوصألا نم ادحاو ربتعاو (ىدهملا

 قوقحلا ىيحنسو هتعجر دعب هرمأو ىبنلا رثأ ىفتقيس ىدهملا مامإلا نأ ةعيشلا

 همايأ ىف هيلع ناك ىذلا هءاهب مالسإلل ديعيسو هللا اهافطصا ىتلا هترسأل ةسردملا

 مهمادقأب نوينسلا ءافلخلا اهقحس ىتلا ةينيدلا ةيحورلا ةموكحلا ميقيسو «ىلوألا

 وحميو «؛لدعلاو ةقيقحلاب ايندلا ىدهملا مامإلا ٌالميس تقولا سفن ىف ءاهوعاضأو
 تعاش اذهلو ءرخآلا مهضعب سانلا ضعب هقاذأ ىذلا ملظلا ساسأ ديبيو مالظلا

 ؛ضرألا ىلع لدعلا طسبي فوس ىدهملا مامإلا نأ :اهدافم ةعيشلا نيب ثيداحأ

 - "مال



 ةرابعب وأ ءفيسلا بجاص وه ىدهملا مامإلا نإف اهيلإ راشملا ثيداحدلل اقيطو
 :ةلادعلاو قحلا ناطلس ققحيل نيملاظلا دض ةعيشلا ةكرح دوقيس ىذلا وه ىرخأ
 .هدييأتو هللا نوعب مهيلع رصتنيسو

 ىأ - ةماعلا لامأ عم تنماضت دق ىدهملا مامإلا ةعجر ةركف نإف اذهلو

 ثادحإ لمأ ىلع - ءارحصلا ناكس نم ةحداكلا تاقبطلاو ىرقلا لهأو نييفرحلا

 .و .و) هركذ ىذلا ىعقاولا ليلحتلا كردن انه نمو ؛ىعامتجالا رييغتلا نم عون

 اعويش رثكأ ةروصب رهظ دق عيشتلا نأ دكؤت ىتلا ةثيدحلا ثوحبلا هتديأو (دلوتراب

 ايسآو ايروس لثم راطقألا نم رخآ ددعو) ناريإ ىف فيرلا لهأ تاقبط نيب

 فيضأو «ةديقع لكش ىف سانلا لامآل ًاديسجتو انايب عيشتلا ناكف «(نميلاو ىرغصلا
 ؛ىبهذم لكش ىف ىعامتجالا رييغتلا ةركفو ؛ىدهملا مامإلا ةعجرب سانلا داقتعا هيلإ

 نم مهل ذقنملاو ىعامتجالا حلصملاك بعشلا روصت ىف ىدهملا مامإلا مسجت دقف

 .ملاظملاو بئاصملاو ةجاحلا

 سيدقتو ىعامتجالا ماظنلا ربغي ىذلا ىأ حيسملا ةفصب ىدهملا روهظ نإ

 - ءاذيإلاو بقعتلا عضوم ناك ىذلا عيشتلا ىأ - عيشتلل ناتطقنلا ناتاه «ءادهشلا

 داهشتسالا نم اعون ًابلاغ هتايح ربتعي ناك ىذلا بعشلا ىأ - بعشلا ةماع رظن ىف
 .اراشتنا اهرثكأو ةيمهأ طاقنلا دشأ - ىعاطقإلا عمتجملا راطإ ىف

 حصضتيو «ناريإ ةعيش نيب ريبك دح ىلإ ةرشتنم ىدهملا راظتنا ةركف تناكو

 عباسلا نرقلا ةيادب ىف هنأ نم توقاي هدروأ امل ًاقبطف :ةيتآلا جذامنلا نم كلذ

 راسبك ناك - ناريإ ىف ةعيشلل ةيلصألا لقاعملا ىدحإ - ناشاك ةنيدم ىف ىرجهلا

 ةنئيدملا ةباوب نم موي لك نم ركابلا حابصلا نم نوجرخي ةنيدملا كلت تالاجر

 ىذلا ىدهملا مامإلا هبكري ىتح هب نوجرخيو هنونيزيو ضيبأ اداوج نوجرسيو

 نأل مئاد فسأ ىف اوناك مهنكلو «ةأجف مهيلإ رهظي نيح ةظحل لك ىف هنورظتني
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 رخآ ىعيش لقعم ىف ىرخأ ةرم ةرهاظلا هذه ترركت دقو .رهظي نكي مل مامإلا

 نماشلا نرقلا ىف ىأ نييرادبرسلا مكح تحت كاذنآ تناك ىتلا راوزبس ةنيدم وهو

 ناديملا ىلإ بورغلا دنعو حابص لك نوجرخي ةنيدملا كلت لهأ ناكف ؛ىرجهلا
 .نامزلا بحاص ىدهملا روهظ راظتنا ىف اداوج اوجرسأ دقو «ةنيدملا ىف ريبكلا
 .نيبذاكلا نييدهملا نم ةريبك ةفئاط عاضوألا هذه لثم ىف رهظ دق هنأ ىهدبلا نمو

 رشنل مهريشبت ءافخإ ىلع .مهرابجإ ىف ًاببس مهؤاذيإو ةعيشلا ةدراطم نكت ملو
 اببس ناك امنإو ءبسحو ةديقعلا ءافخإ ةرورضب ةلئاقلا رظنلا ةهجو دييأت وأ بهذملا

 ؛هتاعارم بجي ىتلا ةيلكلا لوصألا نم الصأ مهناميإل ءالقعلا ءافخإ رابتعا ىف

 ساسأ ىلع مئاق لصألا اذهو «نامتكلاو ةيقتلا ًاحالطصا لصألا اذه ىلع نوقلطيو

 نإ لق" :ةيآلا هذهو «هيلإ وعدت ىذلا هيجوتلا اههيجوت وأ ميركلا نآرقلا ةيأ ريسفت

 نينمؤملل ىأرلا اذه فانحألا زيجيو ('7هللا هملعي هودبت وأ مكرودص ىف ام اوفخت

 اونلعيو مهناميإ اوركني نأ مهلف «كالهلا نم ًافوخ - مومعلا ةفص هل سيلو - ءانثتسا
 هونلعأ ام مهنطاب ىف اوركني نأ هسفن تقولا ىف مهيلع نكلو حضاو توصب كلذ

 .(تيوزجلاو نويعوسيلا هب لبق ىذلا أدبملل هباشم لمعلا اذهو) مهناسل ىلع

 ىتلا دالبلا ىف كلذ اوزيجي ملف ديعب دمأ ىلإ أدبملا اذه ىف ةعيشلا ىدامت دقو
 نيربجمو نيفلكم اوناك ةعيشلا نإ لب ءءاذيإ وأ داهطضا عضوم اهيف ةعيشلا نوكي

 لب «ةعيشلا نم سيل هب رهاجي وأ كلذ نلعي نم لك نأ اونلعأو «مهتديقع ءافخإ ىلع

 نأ دقتعي نأو طق هبلقب اذه ىف ركفي الأ لصألا اذه ىدؤي ىذلا ىعيشلا ىلع اوبجوأ

 هيلع بجي لب ؛ئش ىف هتديقع نم سيل ةرورضلا ءاضتقاب هناسل ىلع هنلعأ ام
 بجاو هنطاب ىف نيدلا ءادعأل ىفخلا نعللا نأو ءمهراكفأو هنيد ءادعأ نعلي نأ اضيأ

 نأ ةيعيشلا رابخألا بتك دحأ ىف درو دقف ءبعشلا دارفأ نم درف لك ىلع ىقالخأ
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 رداق ريغ ىننإ ؛ىبنلا ةفيلخ اي :قداصلا رفعج سداسلا مامإلا لأس ًايعيش ًاصخش
 درأ نأ وه طقف هعيطتسأ امو ؛لمعلاو لعفلاب مكرماوأ ذفنأو مكدعاسأ نأ ىلع

 نسع ىدلاو ىنربخأ" :ًالئاق مامإلا هباجأف ؟ ىئازج امف مهنعلأو ىبلق ىف مكءادعأ

 اذه عمس هنأ (هنع هللا ىضر) نيسحلا ثلاثلا مامإلا ىأ) هدلاو نع ىدجو هدلاو

 دي دم عيطتسي ال هنأ دح ىلإ فيعضلا نأ (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا نم مكحلا

 نإف ايلتخم انءادعأ نعلي هنكلو نييولعلا نحن انرصنيل ىأ تيب لهأ نحن انيلإ نوعلا

 ولو لعفي نأ هنكمي ام لعفي ىذلا دبعلا اذه محرا مهللا :هل وعدتو هيلع ىنثت ةكئالملا

 افع دقو مهبلطو مهءادن عمتسا هنأ مهيلع هللا درف «لعفل كلذ نم رثكأ هتنكمب ناك

 ."ءازجلا ريخ هنم هلو نيفطصملا نيب هلبقو هنع

 ناميإلا ىف فرطت دقو «ةيديزلا ادع ةيقتلا أدبمب نونمؤي ةعيشلا عورف عيمجو

 ايلع نيهلؤملاو ةيفورحلاو ةيريصنلاو زوردلا) ةعيشلا ةالغو ةيليعامسإلا نم لك هب
 ةمامإلا ىف ةيمامإلا ةعيشلا تادقتعم بل نإف اذه ىلعو .(مهلاثمأو ةيهللا ىلع ىأ

 هبلقو هنطاب ىف رتتسملاو رهاظلا مامإلا لوبقو «هفالخأ ةمئألاو ىلع ميظعت وه

 نم سبايلا رانلا قرحت امك بونذلا عيمج وحمت ىلع ةبحم نإ" حورلا ةاجنل طرش

 نيتلادلا نيتداهشلل ةيمامإلا ةعيشلا فيضيو 'حايرلا هورذت ادامر اهلعجتو راجشألا

 ةداهش (هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) :ىهو ناميإلا ىلع
 .(..هللا ىلو ايلع نأ دهشأو) :ىه ىرخأ

 ىف ةعيشلا ةديقع ىف ريبك ريثأت اهل ناك ةلزتعملا راكفأ نإ لوقلا قبس

 ىف ًاريبك ًاعسوت مهلوصأو ةلزتعملا ئدابم لوبق ىف ةيديزلا عسوت دقو ؛تايهلإلا

 اذه عمو ءالادتعا رثكأ تارابع ةيمامإلا حجريو «ةيمامإلا ةعيشلا نم رثكأ مهتديقع

 ىف مهلوقب نونمؤيو لوصألاب قلعتي اميف ةلزتعملا تايرظنب نولبقي ةيمامإلا نإف
 ءطرش الب ريدقتلا در مزلتسي لدعلاو هيبشتلا در مزلتسي ديحوتلاو ؛لدعلاو ديحوتلا
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 ديؤيو ؛مهموهفم سفنب ىأ ةلزتعملا لثم ديحوتلاو لدعلا لهأ مهسفنأ ةعيشلا ىمسيو

 هلعجو ةدارإلا رح ناسنإلا قلخ هللا نإف ىأرلا اذهل اقبطو «ىأرلا اذه رهيست دلوج

 عيمج ىلع علطم هللا نأ ىنعمب ىهلإلا ريدقتلا مهفي نأ بجيو «هلاعفأ نع ًالوئسم

 ردقم ظوفحم حول ىف ةتبثم لاعفألا هذه نأو «لزألا ذنم مهتايح لاوط ةدابع لاعفأ

 هتمصعؤ رصع لك ىق مامإلا دوجوب مهلوق ةيمامإلا ىنبيو .ناسنإ لك لاعفأ هيف
 .ةلزتعملا تالالدتسا ساسأ ىلع

 لك ىف هدابع هللا بهي نأ مزلتسي - ىهلإلا لدعلا - ةلزتعملا أدبم نأ ىأ

 ىدهي ىكل ءاهنع ًاذيعب أطخلاو وهسلا نم اموصعم ايحور ًامامإو ادشرم رصع
 .حالفلاو حاجنلا طارص ميقتسملا طارصلا ىلإ سانلا

 ىماهيإ كاردتسا ىلع ىنبني - ةيمامإلا دنع ةصاخبو - ةعيشلا دنع ريسفتلاو

 نب ىلع مسا دورو مدعل ًاريثك نوبضاغ ةعيشلاو «ميركلا نآرقلا ىنعمل ليوأت وأ
 بتاك نأ هدافم :مهاضرأ كلذل ًاليلعت اودجو مهنأ الإ ؛ميركلا نآرقلا ىف بلاط ىبأ

 اوناك نيذلا نييومألا هبراقأو نامثع نم رمأب كلذ لعف دق تباث نب ديز ىحولا

 لك فذحو مهاوه ىلع نآرقلا نتم لعج اذل ءىلع لآل امكحتسم ءادع نونكي
 رمأ هنكلو ءام دح ىلإ قيدصتلل لباق نيمختلا نأ لوقلا اذه لثم .ىلعب قلعتي عضوم

 ىذلاو ديز هعمج ىذلا نآْرقلا نتم نوربتعي ةعيشلا نإف ببسلا اذهلو «هتابثإ نكمي ال
 ىلصألا نتملل قباطم ريغ روكذملا نتملا نأ نودقتعيو ءاصقان ةنسلا لهأ هب نمؤي
 اتسيل )١١4( و )١١7( نيتروسلا نأ ةعيشلا دقتعت امك ؛ميركلا نآرقلل لوألا وأ

 نأ الإ ءًارطضم ىلصألا نتملا ىلإ امهفاضأ دق اديز نأو ميركلا نآرقلا ىف نيتيلصأ

 ضصعب نوأرقيو ءداقنا ةرظن ىمسرلا نتملا اذه نم ءزجب نوذخأي ةعيشلا ءاملع
 ريغي اريسفت تاملكلا ضعب نورسفي وأ «ةنسلا لهأ ةءارقل ةرياغم ةءارق تايآلا

 نتملا ىلإ اهنمضي الو ىشاوحلا ىف تاريسفتلا هذه نوتبثيو «تارابعلا ىنعم
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 .رييغت نود دجاسملا ىف نآرقلا نوأرقي اذه ىلع ءانبو ءىلصألا

 اذه ىف ىهو «نآرقلا تايآ ىدحإ ىف لاع ىنعمب (ىلع) ةملك تدرو ًالثمف

 ىف اهنأ ةعيشلا ىريف ('!(ميكح ىلعل انيدل باتكلا مأ ىف هنإو) :نآرقلل ةفص عضوملا
 ."!(نيساي لآ ىلع مالس) :درو رخآ عضوم ىفو ءىلع مسا عضوملا اذه

 نإو ىلع ركذ نأ حضتي اذه ىلع ءانبو «(نيساي ىلع مالس) ةعيشلا هأرقيف

 .هل ديز عمج دعب ىتح ميركلا نآرقلا نتم ىف ظوفحم هنإف ةمهبم ةروص ىف ىتأ

 نآرقلا ىف نكامأ ةدع ىف تدرو ىتلا (ةمأ) ةملك نأ قبس ام ىلإ فاضي
 اهنوأرقيو ءأطخو فيحصت ىه امنإ ةينيدلا ةعامجلا وأ بعشلاو قلخلا ىنعتو ميركلا
 ىتلا تاملكلا نإف اذه ىلع ءانبو .ىبرعلا طخلا ىف ةمأ بتكت اهنأل ةمئألا ىأ (ةمتأ)

 ىعيشلا ليوأتلل ًاقفو ىنعت امنإ ةيمالسإلا ةعامجلا موهفمب ىنآرقلا صنلا ىف تدرو
 .مهرماوأل ماتلا لاثتمالاو مهب ناميإلا ةرورض بجوت ةمئألاب اصاخ ًاحلطصم

 لحنلا ةروس ىأ ميركلا نآرقلا نم ةرشع ةسداسلا ةروسلا مسا ةعيشلا لوؤيو

 قيحرلا نأو ءنويولعلا ةمئألا مهنأب اينظ ًاليوأت ةروصلا كلت تايآ ىدحإ كلذكو
 تركذ ىتلا ةيجنملا ميلاعتلا ىنعي هنأب ةهكافلاو رهزلا نم لحنلا هصتمي ىذلا

 ميلاسعتلا كلت نورسفي نيذلا مه نييولعلا ةمئألا نأو ؛ميركلا نآرقلا ىف ةرتتسم

 ليوأت اذه ىف مهليوأتو «لحنلا ريمأ بقلب ايلع نوبقلي ةعيشلا نإف انه نمو .سانلل

 ةدافتسالا ليوأتلا اذه نم فدهلاو ؛ميركلا نآرقلل ىرهاظلا ىنعملا ىف هنوري ىماهيإ

 (هنع هللا ىضر) ىسلعل ايلع ةروص مسرت ىتلا مهئدابم دييأتل ميركلا نآرقلا نم

 .نييولعلا ةمئألا ةيمهأ نايبلو
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 ةصاخبو ةعيشلا نيسب قوقحلاو ةعيرشلا ةيحان نم ةيبهذملا تافالتخالاو
 ةيمامإلا دنع قوقحلا تامس رثكأ حضون نكلو «ةريبك تسيل ةنسلا لهأو ةيمامإلا
 ةيئازجلاو ةيندملا قوقحلاب قلعتي اميف ةنسلا لهأ هرقأ امم رثكأ تغلب دح ىأ ىلإو

 جاتتتسا نم رهيست دلوج هيلإ لصو ام فيضنو «؛حرشلا نم ًاليلق فيضن نأ بجي

 امو ةعيشلا دنع قوقحلاو ةيبهذملا تاعيرشتلا نيب قرفلا نإ لوقي ذإ ءددصلا اذه ىف
 ىنسلا بهذملا عابتأ نيب ًاقرف نوكي نأ دعبي ال ىرخألا نيملسملا قرف دنع نئاك وه
 قرفلا لك ىف أمامت ةقباطتم اهنأو طقف ةيرهاظ تافالتخالا هذه نأو «كاذ وأ اذه

 .اهريغو ةيكلاملاو فانحألا نيب ةدوجوم ىه امك ىرخألا

 نيذلا ىأ ثيدحلا باحصأ ىلإ مهؤاهقفو ةنسلا لهأ ءاملع مسقني امكو

 ذخألا نوزيجي نيذلا ىأ ىأرلا باحصأو ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ىلع نودمتعي

 ةيمامإلا ةعيشلا نيب ًاضيأ زرب دقف ءىصخشلا ىأرلاو ةيقطنملا تاجاتنتسالاب

 نم) نويرابخألا :لوألا «قوقحلاو ةينيدلا لئاسملاب قلعتي اميف نايسيئر ناهاجتا

 نآرقلا ىف كلذ رصح ىف نودهتجي نيذلا (ثيداحألا ىنعت ىتلا رابخأ ةيبرعلا ةملكلا

 سايقلا نيب نوطبري نيذلا نويلوصألا :ىناثلاو «(ةيلقألا مهو) طقف ثيدحلاو

 .(ةيرثكألا نوفلؤي مهو) نيبهتجملا ماكحأ عم ةاواسملا مدق ىلع عامجإلاو

 هيلع قلطي ىذلا ىقوقحلا بهذملا لثمي ريخألا ىأ ىناثلا مسقلا نأ عقاولاو
 أدبملا ةعيشلا ضفريو .قداصلا رفغج مامإلا بهذم وأ ىرفعجلا بهذملا مسا

 نيدهتجملا زارط نأو ؛نآلا لوفقم داهتجالا باب نأب لئاقلا ةنسلا ىدل لوبقملا
 ةيهقفلا عورفلاو لوصألا ىف مكحلا رادصإو ىأرلا ءاديإ قح مهل ناك نيذلا لئاوألا

 نيدهتجملا نم ديدعلا نآلا كانه نإ ةعيشلا لوقيو .دجوي نأ نكمي الو ءدوجوم ريغ

 نإو ؛ىدهملا مامإلا ةعجر ىتح نيقاب اولظي نأ نوعيطتسي نيذلا نيرثؤلا نيقومرملا
 ةعيسشلا ىدل نومرتحم نوززعم مهنإو «هللا ةيأ بقلب نوبقلي نيذلا مه نيدهتجملا

 - مو -



 قارعلا نم ةسدقملا نكامألا لك ىف نودوجوم نيدهتجملا كانه نإو .ةيمامإلا

 .ةمألا تارازم راوجب دهشمو مقو ارماسو ةيمظاكلاو ءالبركو فجنلا لثم ىبرعلا

 عيمج ىظحت نأ امزال حبصأ ىوفصلا دهعلا ىف ناريإ ىف عيشتلا راصتنا دعيو
 رارقإو ةقفاومب ةلودلا نوئش نم نأش لكل ةيحالصإلا نيناوقلاو ةيكلملا رماوألا

 مهنع ردصي نأ بجي نيدلا ةرصن ليبس ىف داهجلا نالعإ نأ امك «نيدهتجملا ءالؤه
 .مهتقفاوميو

 دنع ةيندملا قوقحلا ىلإ سايقلاب ةعيشلا دنع ةيندملا قوقحلا صئاصخ ربكأو

 امئاق جاوزلا اذه ناكو «ةعتملا جاوز وأ تقؤملا جاوزلاب لوقلا وه ةعامجلاو ةنسلا

 ىضر) رمع ةفيلخلا وأ (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا نأ الإ ؛نييلهاجلا برعلا دنع
 ىبنلا لبق نم جاوزلا اذه عنم نأ ةيمامإلا ةعيشلا دقتعتو ؛هعنمو هلطبأ دق (هنع هللا

 سيل مهرظن ىف هسفن رمع نأل ىنوناق ريغ رمأ رمع لبق نم هءاغلإ نأو تباث ريغ
 .ةفالخلل بصتغم نم رثكأ

 اهانعمو (عتمتلل ئش ىوغللا اهانعم ةيبرع ةملك) ةعتملا وأ تقؤملا جاوزلاو

 دقع ايوغل اهانعمو ةيبرع ةملك ىهو) ةغيصلا وأ تقؤملا جاوزلا ىحالطصإلا

 موي ةدمل دقعي نأو نيفرطلا ءاضرب متي نأ نكمملا نم (ةعيشلا هزيجي ىذلا جاوزلا

 ارمأ رمألا ةيادب ىف ةعتملا وأ ةعطقتملا ةغيصلا جاوز ناكو .ةيرمق ةنس 14 ىتح

 كلذ دعب لوحت مث ؛عونمم رمأ وهو ءاشحفلا نم عون هراهظإو ءافخلا ىف ًاعورشم

 ىتلا قوقحلا نم ةمورحم ةعتملا جاوز ةجوز نأ رابتعالاب ذخألا عم مئاد حاكن ىلإ

 توم دعب ثاريملاو رهملا ىلع لوصحلا قح ىأ) ةيدقعلا ةجوزلا اهيلع لصحت

 ةجوز نأ امك .(كلذ ريغو ةمدخلاو اهدرفمب لزنم ىلع لوصحلا قحو جوزلا

 رسألا تاديسو ءاهجوز عم ةرشاعملا ىف ةيدقعلا ةجوزلل ةيواسم تسيل ةعتملا جاوز

 .جاوزلا اذه ةسرامم نهتعاطتسا ىف سيل ةيتاداسلا
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 ةقيفر وأ ةرشاعم جاوز عقاولا ىف ةعتملا جاوز نأ ةيمامإلا ةعيشلا دقتعيو

 لاجرلا لمحي ال هنأل ةعتملاو ةحارلا لاجرلل حيبي (2026ا 324) وأ عدخم

 حيتي ىناسنإ لمع ةعتملا جاوزو .ةيدقعلا ةجوزلل ةبسنلاب اهؤادآ بجاولا تاعبتلا
 نيرسوملل حيتي امك .ةيدقعلا ةجوزلا تابجاو لمحت عيطتسي ال ىذلا ريقفلا ناسنلل

 ءعبرأ نم رثكأب جاوزلا عنمي ىذلا ىعرشلا نوناقلا ىطخت ىلع ةردقلا نايعألاو

 ءةعتم جاوز دحاو نأ ىف تارشعو ةرشعب جاوزلا صخش لك ناكمإب نأ عقاولاو

 لاوط دحاو جوزب تاديقم ءاسنلا لعجي ةنس نيعستو عست ةدمب ةعتملا جاوز ديدحتو

 زواجتيو ةعتملا ةجوز قلطي نأ ءاش ىتم عيطتسي هنأل لجرلا ديقي ال هنأ الإ رمعلا

 ىراوجلا دالوأ لشم ةعتملا ةجوز مهدلت نيذلا دالوألا دعيو ءاهل ةيقابلا ةدملا نع

 وأ قالطلا دعب وأ) ةعتملا جاوز ةدم ءاهتنا دعب ةأرملا ىلعو «نيينوناقو نييعرش

 ىستح مايأ ةرشعو رهشأ ةثالثب ةررقملا ةدعلا ةرتف ءاضقنا رظتنت نأ (جوزلا توم

 نم ةقفنلا ىلع لصحت نأ عيطتست اهنإف اهلمح تبث اذإف ؟ ال مأ لماح ىه له ملعي
 .قباسلا اهجوز

 ىلع بجي الو ءديدج ةعتم جاوز جوزتت نأ ةدعلا ءاضقنا دعب ةأرملا عيطتستو

 آتار اهل عفدي نأ ىلع طقف صنيو ؛هتجوزل آرهم عفدي نأ ةعتملا جاوز جوزتملا

 ءاهتنا لبق جاوزلا اذه ىغلت نأ ةعتملا جاوز ةلاح ىف ةأرملا عيطتست الو ءأيرهش

 .دمألا ريصقلا ةعتملا جاوزل ةبوتكم ةقيثو وأ دنس ررحي ال ًابلاغو «هل ةددحملا ةدملا

 .ةيتآلا دونبلا نمضتي بوتكم دنس ررحي ام ابلاغف دمألا ليوطلا تقؤملا جاوزلا امأ

 .(هبقلو لجرلا مسا) نالف :عتمتملا لجرلا ٠

 ةرحو ةغلابو ةلقاع اهنأ ىلع صنيو (اهمسا ركذي) هنالف :ةعتمتملا ةأرملا

 .اهرومأ ىف فرصتلا قح اهل رومألاب ةملاع ةفراعو

 دهعت ةليل دعب ةليلو موي دعب موي ةيرمق ةنس 14 ىتح موي نم الثم :ةدملا .٠
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 .ايرهش انيعم اغلبم عفدي نأب :جوزلا

 .ةربتعمو ةلوبقم طورشلا هذهو

 متاخو ىضاقلا متاخب ىرخألا تادنتسملاو قئاثولا ىف عبتم وه امك دقعلا ليذي

 نم لوبقلاو باجيإلا نلعيو ءلاع توصب دقعلا صن أرقيو (عيقوتلا ناكم) دوهشلا
 هقفلاو تايئزجلا ىف ةيمامإلا هقف نيب تافالتخا دجوت هنإف قبس امكو .نيفرطلا

 ببسلا اذهلو ؛قوقحلا ىف ةيعفاشلا هقف عم ريبك دح ىلإ ةيمامإلا هقف هباشتيو «ىنسلا
 ةينسلا دالبلا ىف نويعفاش مهنأب مهسفنأ نع ةعيشلا نلعي نأ ىلع ةداعلا ترج دقف

 .هب نونمؤي ىذلا ةيقتلا أدبمل اعابتا

 الف «ىمامإلا هقفلا لاثملا ليبس ىلع ةيعرفلا صئاصخلا ضعب نآلا ركذنو

 دوهيلاو نييحيسملا.ىأ باتكلا لهأ نم ةدحاوب ىعيشلا جاوز ةيمامإلا زيجي

 قالطلا ةرابع نوزيجي امك «(ةعتملا جاوزل ةبسنلاب كلذ نوزيجي مهنكلو) ةيعفاشلاك

 عطت نأ بجي اذه ىفو «ىعجرلا قالطلا ىأ جاوزلا ديدجت قحب ظافتحالا عم

 ىقبي هتدلاو قالط ةلاح ىف لفطلا نإف ىمامإلا هقفلل ًاقبطو ءاهجوز ةدارإ ةجوزلا
 ريغ دبعلا ريرحت ةيمامإلا زجي مل امك (ىدقعلا جاوزلا ةلاح ىف) امئاد بألا عم
 .هؤارش مت اذإ الإ ملسملا

 توملاب نومكحي مهنإ لب ىبنلا بسي وأ رفكلاب قطني نم ةيمامإلا رفكي ال امك
 هنودعيو نييولعلا ةمئألاب قيلي ال آمالك لوقي نم لك ىلعو ؛كلذ لعفي نم ىلع
 ةيادب ىف نوكي نأ طرشب دترملا ةبوت نولبقي ةيمامإلاف ةدرلا ةلاح ىفو «لتقلاب ًاريدج
 ىتح ًاموي نيثالث هنولهمي اذإ ءمالسإلا نع دترا مث ملسأ مث رخآ نيدل آعبات هرمأ

 .هتبوت لبقت الو طرش وأ ديق نود توملاب دترملا ىلع مكحي اذه فالخو «بوتي

 ىذلا ةنسلا لهأ فالخب «باتكلا لهأ نم ىأ هدعأ اماعط ةيمامإلا لبقي الو
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 ادع اف لالحلا ماعطلا 'وهو «نييباتكلا ىديأب دعملا لالحلا ماعطلا لوانت نوزيجي

 لهأ عم ماعطلا لوانت ةعيشلا عنم امك «مرح امم هريغو ريزنخلا محلو رمخلا

 .باتكلا

 نامزلا مامإ نم رداص مكحب داهجلا نالعإ نوكي نأ ةعيشلا ةديقع تبجوأ امك

 .ةبيغلا ةلحرم ىف نيدهتجملا مكح وأ

 نعلي نأ ىوفصلا دهعلا ىف ررقتو «نيترم ةالصلل ةيمامإلا ةعيشلا ىدانيو

 .الملا ىلع نامثعو رمعو ركب وبأ لئاوألا ةثالثلا ءافلخلا

 ءوسضولاو ةضورزفملا ةالصلا ةيدأت ىف ةريثك ةيعرف تافالتخا دجوت امك

 تناك ىتلا ةيمامإلا قوقحلا ةعومجم ىف درو امل اقبطو «ةرايزلاو لاستغالاو
 عماج) مساب ةفورعملاو لوألا سابع هاشلا رصع ىف ةعيشلا لبق نم لوبقلا عضوم

 ١١و ةبجاو ةدعاق ١ اهب درو دقف ىلماعلا دمحم نيدلا ءاهب خيشلا اهفلؤمل (ىسابع

 7١و ءوضولا ىف ةبحتسم ١٠و ةبجاو ةدعاق ١١و لاستغالا ىف ةبحتسم ةدعاق

 .تيملا لسغل ةبحتسم 6١و ةبجاو ١١و مميتلل ةبحتسم ا/و ةبجاو ةدعاق

 مهب ةصاخ ىرخأ ةلطع مايأ ةيمالسإلا ةماعلا دايعألا نع ًالضف ةيمامإللو

 ةعقاول ةيونسلا ىزكذلل فداصملا مرحملا نم رشاعلا ىأ ءاروشاع موي اهمهأو

 مسارم تناكو ءءازع موي وهو ىلع نب نيسحلا ىأ ثلاثلا مامإلا داهشتساو ءالبرك

 ءاروشاع مايأ فداصتو «مطللاو لسالسلاب دييقتلاو ةضورلا ةءارقب ةنورقم ةيزعتلا

 ةعيشلاف قبس ام ىلإ ةفاضإلابو مرحملا لوأ ىنعي نيملسملا دنع ةيرمقلا ةنسلا ةيادب

 موي كلذ نم ؛مهريغو ءايلوألا روبقو ةحرضألا ةرايزو ءاعدلاب مايأ ةدع نوركذي

 رهش نم نيرشعلا موي فداصي ىذلا هباحصأو نيسحلا مامإلا داهشتسال نيعبرألا

 (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا ةنبا ةمطاف ةديسلا ةافو موي وه رخآ موي كانهو رفص

 مويو ؛ىلوألا ىدامج نم رشع ثلاثلل فداصملا (ههجو هللا مرك) ىلع ةجوز وأ
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 ىلع نعط مويو ءبجر رهشل رشع ثلاثلا مويل فداصملا ىلع لوألا مامإلا ةدالو

 رهش نم رشع نماثلا موي وهو ريدغلا ديع مويو ءناضمر نم رشع عساتلل قفاوملا

 .ةمئألا داهشتسا وأ ةدالو ىركذ ىف تالافتحالا كلذك ماقت امك ؛ةجحلا ىذ

 ؛ناسنإلا لاكشأل تحنلاو ريوصتلا نم ددشتملا ةنسلا فقوم ةعيشلا فقي الو
 (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم مهنيب نمو ءايبنألل ةطوطخملا روتاينملا روص دهاشتف

 حضوي طخ مسري وأ مههوجو ىلع راتس لدسي نأ ىلع) نورخآلا ةمئألاو ىلعو

 ال ةيمامإلا ءاملع نأ عم :مهريغو ةيوفصلا خويشو هللا ءايلوأو (طقف مهحمالم

 ةعيشلا دنع ريوصتلا نف رهظ اذه عمو «ةمئألاو هللا ءايلوأ ريوصت ايمسر نوديؤي

 هيلع هللا ىلص) دمحمو ءايبنألا روص لثم نييحيسملا دنع رهظ ىذلا نفلل ًاهباشم

 تارازملا ىف روصملا هذه لثم ظحاليو ءاهريغو ناردجلا ىلع ةمئألاو (ملسو

 .دجاسملا ضعب ىفو لب ؛لبسلاو

 ناريإ ىف راصتنالاو راشتنالا نم ًاديزم ىمامإلا ىعيشلابهذملا زرحأ دقو

 عباسلا نرقلا ىف ًاييبرقت مهيلع ءاضقلاو ةيليعامسإلا ىأ مهيسفانم ةميزه دعب
 ىتح عباسلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف ناريإ ىف بهذملا اذه رشتنا دقو ءىرجهلا
 .ىربكلا ةيعيشلا تاكرحلا ةدايق ةيمامإلا ةعيشلا ىلوتو ءىرجهلا عساتلا
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 رشاعلا لصفلا

 ةعيشلا ةالغو ةطمارقلاو ةيليعامسإلا

 دجن - ةيمامإلاو ةيديزلاو ةيناسيكلا ىأ - ةلدتعملا ةعيشلا نيب انراق اذإ

 ةعيرشلا رومأ ىف طاقن ةدع ىف رصحني داكي ةنسلا لهأ نيبو مهنيب فالتخالا

 نومسي نويسابعلا ءافلخلا ناكو «طقف نييولعلل ةيثارولا ةمامإلاب قلعتي ام اهصخأ

 حومسملا نع جرخ ىأ "الغ" ةيبرعلا ةملكلا نم) ةالغلا مساب ةعيشلا قرف نم اددع

 .( هب

 ىلع ةيهولأب لوقلا ىف لثمتت ةعيشلا ةالغ قرف نيب ةكرتشملا ةمسلا تناكو

 رشتت اهيلإ راشملا قرفلا تناكو «نييولعلا مهو هدعب نم هفالخأو (هنع هللا ىضر)
 وأ خسانتلاب لوقلا وأ (1202203408 ةينيتاللاب ) لولحلاب لوقلا ىف ةفلتخملا اهراكفأ

 (تدصقنتن 7260 ةينيتاللا ةملكلا فدارم) رخآل مسج نم حاورألا لاقتنا

 ةثالث نوملكتملاو نيدلا ءاملع ركذيو «ةفلتخم قرطو لاكشأب هذه مهراكفأ نورشنيو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ءرشبلا ةيهولأب لوقلا ىف لاكشأ وأ طامنأ
 ىف ةيهلإلا ىوقلا وأ هلإلا ساكعنا وأ"ةينيتاللاب 2122311651200 ىأ روهظلا'

 ٠ ناسنإلا

 ةدحاولا حورلا ىف دحاو نآ ىف ةيهولألاو ةيرشبلا داحتا ىأ 'داحتالا '

 ناسنإلل ةيمدألا ةروصلا رهظت ذئدنعو «ناسنإلا ىف ةيهلإلا ةوقلا ذافن ىأ "لولحلا'

 ' ةيهلإلا ةعيبطلا لكش ىف

 ةنسلا نيدلا ءاملع ركذبو ءطقف ةالغلا قرف امهب صتخا ناريخألا ناداقتعالاو

 مالسإلا نع ديعب رفاك لوقلا اذهب لئاقلا نأ نولدتعملا ةيفوصلاو ةلدتعملا ةعيشلاو

 ل



 ددع نيب هباشت كانهو ؛ةفلتخمف ة روهظلا أدبمب قلعتي اميف مهؤارأ امأ ءاملسم سيل

 طساوأ ىف ترهظ ىتلا ةقرفلا ىهو - ةيليعامسإلا ةعيشلا تادقتعمو راكفأ نم

 - ناريإو ىندألا قرشلا راطقأ رئاس ىف اًريبك اًرود تبعلو ىرجهلا ىناثلا نرقلا
 ىلصألا ببسلا نإ لوقي فييايلب ىأ ٠ ذاتسألا نأ ةجردل «ةعيشلا ةالغ دئاقعو

 دهع ىف ىقبطلا عارصلا دعاصت نع ةرابع ىليعامسإلا بهذملا ةأشنل ىعامتجإلا

 ةيمالسإلا قرفلا : فييايلب) نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا لاوط ةيسابعلا ةفالخلا

 ىسف ةصاخب ) نييلحملا نييعاطقإلا ةوق مظاعتو نييعاطقإلا رايت ومن ناكو

 تاسضافتنالا نم ريثكلا روهظ ىف اببس اهلقثو بئارضلا ةأطو ديازتو (ناريإ

 تدنناكو «ىرقلا لهأ اًبلاغ اهب موقي ناك ىتلا ةيبعشلا تاروثلاو ةئوانملا تاكرحلاو

 راشد ناكو ؛ةيبهذملا قرفلاو دئاقعلا نم راتسب رتست تت ابيرقت تاضافتنالا هذه لك

 ىناثلا نئينرفقلا نابإ تددح ىتلا تاضافتنالا نم ريبك ددع هب رتست ىذلا ةديقعلا

 ةقرف ىمهو «ةيمالسإ ريغ ةقرف تاياعدو دئاقع نع ةرابع نييرجهلا ثلاثلاو

 سماخلا نينرقلا ىف ةجئار تناك ىتلا ةيكدزملا ئدابم ىفتقت تناك ىتلاةيمرخلا

 لوألا نرقلا ةيادب ذنم ةيبعشلا تاروثلا نم ديدعلا ناكو نييداليملا سداسلاو
 ةعيشلا ةدايق تحت نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ىف ةصاخ ةفصبو ىرجهلا

 عم ةدحاولا ةنيابتم تناك تاروثلا هذه نأ مغرو «ةيليعامسإلاو ةالغلاو ةلدتعملا

 ماقم أوبتي نأ اولبقي مل مهنأ ىلوألا ةطقنلا ءمهنيب تدجوو تبرق نيتطقن نإف ىرخألا
 ةاواسملاو ىعامتجالا لدعلاب ةصاخلا راكفألا ةيناثلاو نويسابعلا وأ نويومألا ةفالخلا

 لثم ةحضاو ريغ ةمهبم تاراعش ةروص ىف انايحأ ودبت تناك ىتلا ةيعامتجالا

 افرطت رثكأ الكش رخآ انيح اهسفن ىلع ىفضتو ةطمارقلاو ةيمرخلا ميلاعت

 . ةيكارتشولل
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 ةمامإلا رارقتسا لجأ نم حافكلا وه ةعيشلا تاضافتنا ىف كرتشملا مساقلاو

 اهيلع ناك ىتلا ةروصلا ىلإ هب ةدوعلاو ءسندلا نم نيدلا ريهطتو «نييولعلل ةيقيقحلا

 سانلا راظنأ ىف لثمت ىتلا ةموكحلا «ةينيدلا ةموكحلاب ةادانملاو «مالسإلا ردص ىف

 ريكفتلا اذه ناكو «ةينيدلا ريغ ةموكحلا ضراعي ام وهو نامألاو بولطملا لدعلا
 تامسو صئاصخ نم ادحاو عامتجالا ءاملع دحأ هدعي ىذلا ببسلا وه حضاولا

 ًأادبمو ؛عاطقإلا رصعل ةمكاحلا ةئيهلا دض ةهجوملا ةيبعشلا تاضافتنالاو تاروثلا

 تاضافتنالا ةيبلاغ نيب اكرتشم أدبم دعي ىذلاو ةفصلا ىحيسملا ىدهملا راظتنا

 ناطلس ماكحإو رارقتسا ىف ةبغرلا :مهتابغرو سانلا لامأب كلذك طبترم ةيعيشلا

 . ضرألا هجو ىلع هطسبو لدعلا

 لميس هنأو ةعيشلا رابخأ ىف ىتش لاكشأب اًمئاد ىدهملا ةركف ترركت دقو

 . روجلاو ملظلاب تئلم امك لدعلاو قحلاب ضرألا

 دعاصت عم ىليعامسإلا بهذملا راشتنأو روهظ نيب طبرلا بجي اذه ىلعو

 راطقأ رئاس ىف ةمكاحلا ةطلسلا دض ةيبعشلا تاضافتنالاو ةيعيبطلا تاضقانتلا ةدح

 . نييرجهلا ىناثلاو لوألا نينرقلا ىف ةفالخلا

 ىأ 1 :امهو سورلا نيثحابلا نيب نم ىتيفوسلا داحتالا نم ناملاع حضوأ دقو

 ةيعيبطلا رهاظملاو تامسلاو ىعامتجالا ءانبلا احضوأ «ءسلترب 1٠١ ىأو :؛فييايلب

 ةقرفلا خيرات سردي ,ملو «ةمدقتملا لحارملا ىف ةطمارقلاو ىليعامسإلا بهذملل

 ىتح نوكي نأ بجي امك.ةمدقتملا لحارملا ىف اهلوصأو اهتاميظنتو ةيليعامسإلا

 بهذملا لوصأب ةقلعتملا تامولعملا عومجم نأ ىلإ ةساردلا مدع عجريو ءنآلا
 ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ةصاخبو) ةمدقتملا لحارملا ىف هتاميظنتو ىليعامسإلا

 نرقلا ىف نويبروألا نوسرادلا هيلع دمتعا ىذلا عجرملا تناك ىتلاو (نييرجهلا
 ءاملعلا وأ ىنسلا بهذملا ءاملع اهبتك دق ناك نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا

 سم4 ىواس



 ريغ ىلع ناقيرفلا ناذه ناكو «هيف نوككشتملا وأ بهذملا اذه نع نودترملا
 اذه لوصأ افرح امهنأ وأ ءىليعامسإلا بهذملل ةينطابلا لوصألا ىلع فاك عالطإ

 نهذو حور نع ةديعب تناك تادقتعم هيلإ ابسن امهنأ وأ «هب ملع ىلع امهو بهذملا

 ىف اوسرغي نأ ىف نوبغري اوناك ىنسلا بهذملا ءاملع نأل ؛بهذملا اذه عابتأ

 ةيليعامسإلل نوبسني اوناكف «ةيليعامسإلل دقحلاو روفنلا روذب ةنسلا نيملسملا بولق

 ةيفانملا لامعألاو نيدتلا مدعو ةعيرشلا لوصأ راكنإو خسانتلاو لولحلاب تاداقتعالا
 نايدألل ةبراقم وأ ةهباشم اهنأ ىلع مهميلاعت راهظإ ىف نودهتجيو ؛قالخألل
 ةبوتكملا همانتسايس فلؤم مهنم ) نيفلؤملا نم ديدعلا نيب دقو ؛مالسإلا ريغ ىرخألا
 ماظن هجاوخ وهو ىرجهلا سماخلا نرقلا لاجر نم ىسايس لجر وهو ةيسرافلاب

 لحنلاو للملا ىف اوبتك نم ضعب نإ لب «ةيكدزملاب ةيليعامسإلا هباشت اونيب (كلملا
 دادع ىف ةيمرخلا قرف ضعب اودع - نيضرغم ريغ اوناكو - ىناتسرهشلا لثم
 . ةيليعامسإلا

 نمو ءرخأتم تقو ىف تفلأ ىتلا ةيليعامسإلا تافلؤملا نم ليلق ددع ىقب دقو

 اهتيادب ىف ةيليعامسإلا تادقتعم نيب نيابتلا رادقم راهظإ تقولا بلغأ ىف بعصلا

 . تادقتعم نم ةرخأتملا رداصملا هتركذ ام عم

 هئدابمو ىليعامسإلا بهذملا خيرات ىف مهءارآو نيثحابلا تافلؤم نإف نآلا

 ةيلصألا ةيليعامسإلا نوتملا ءوض ىف رظن ةداعإو ةسارد عوضوم هعابتأو

 :يأ وو ءىنادمهلاو «نوينيسام سيولو «سيول ٠ب : اهب ماق ىتلا تاساردلاو

 دق تافلؤملا هذه نأ هب ملسملا نمف ('! فونافيإ ىأ'و تافلؤمب قلعتي اميف ام. نونافيإ
 ديدشلا هليمل ارظنو ءاهتادقتعمو ةعيشلا خيرات نع ةديدجو ةريفو تامولعم تفاضأ

 ةقرف سيئر ناخاغأ ل نيبرقملا نم ةليوط ةدم لظو ١1174 ماع ايسور نم فوناويا رجاه ١(

 .دنهلاب ةيليعامسإلا
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 ةيمهأ نم اريثك تللق دق ةطقنلا هذه نإف ىليعامسإلا بهذملل رمتسملا هحدمو

 نيملسملا راظنأ ىف ةيليعامسإلا ئربي نأ ركذلا فنألا فلؤملا لواحيو :هراثأ

 نوثحابلاو ىطسولا نورقلا وفلؤم اهبتك ىتلا تاماهتالا مهنع عفدي نأو ءنيرصاعملا

 مل ةمدقتملا مهتلحرم ىف ةيليعامسإلا نأ تبثيو ءمهدض نوبصعتملا نورصاعملا

 مل هنأ هثيدح ضرعم ىف فونافيإ ركذيو «ةنسلا لهأ عم انيب افالتخا نيفلختم اونوكي

 ةراشإ ةيأو ىقبطلا عارصلل طيسب رثأ ىأ اقلطم ةيليعامسإلا تادقتعم ىف دجي

 فرطتلا ىف ةياغ ليلد نود ىفنلاو درلا اذهو ةيكارتشالا راكفألل ةريغص

 ةيخيراتلا نيزاوملا ضقاني رمأو بصعتلاو

 لب فونافيإ ىأر ضراعت ىتلا اهدحو ىه سورلا ءاملعلا تافلؤم تسيلو

 نع دعتبت ىتلا ءىتيه "فو «نوينسام:ل : لثم برغلا ءاملع تافلؤم اضيأ اهضقاني
 لوصألا ناريخألا ناملاعلا ناذه حرش دقو «ىتيفوسلا داحتالا ءاملع بولسأ

 ةقالع تابثإ نكميو «نييفرحلا ةقبط ىنبو مهنيب ةقالعلاو ةطمارقلل ةيعامتجالا

 ىف بشن ىلإ ىقبطلا عارصلاب (ةقرفلا كلت نم اعرف تناك ةطمارقلاو) ةيليعامسإلا

 ةطمارقلاو ةيليعامسإلاو ةيمرخلا نيب ةكرتشملا ةمسلا تناكو «ةفالخلا راطقأ رئاس

 ىذلا وه ببسلا اذه ناكو «ةيعامتجالا تاضافتنالاو تاروثلا مهتكراشم ىف لئثمتت

 ةدحاو ةغبص تاذ ةدحاو ةلسلس ىف ةروكذملا قرفلا عضو ىلإ ةنسلا نيفلؤملاب ادح

 نيهباشتم مهتلعجو

 فوفص نيب ثدح ىذلا ماسقنالاب اطبترم ةيليعامسإلا قرفلا روهظ ناكو

 مامإلا وهو ةعيشلل سداسلا مامإلا مرح دقف ءىرجهلا ىناثلا نرقلا طساوأ ىف ةعيشلا
 عبارلا هنبا راتخاو ةمامإلا نم ليعامسإ ربكألا هنبا هتايح ءانثأ قداصلا رفعج

 بجح ىف ببسلا نأ ةميدقلا تاياورلاو رابخألا ىف درو دقو «هتفالخل مظاكلا ىسوم

 اعباس امامإ مظاكلا ىسومب ةعيشلا نم قيرف فرتعاف «بارشلا هنامدإ هنع ةفالخلا

 سمى



 ربتعاو ةيمامإلا وأ (امامإ رشع ىنثا) ةيرشع ىنثإلا مساب هدعب نم هعابتأ ىمسو
 . ةمامإلا ماقمل اثراو ليعامسإ ةعيشلا نم رخآ قيرف

 ةعيشلا نم قيرف ةبغر ىلإ عجري ماسقنالا اذهل ىلعفلا ببسلا نأ ودبي نكل
 مسقلا تمع دق ةيبعشلا تاروثلا نأل ةداضم هلاصف تاوطخ ذاختا ىلإ نيددشتملا

 ديدج عرف رهظ قيرطلا اذهبو «ةيسابعلا ةرسألا رارقتسا نابإ ةفالخلا نم ىقرشلا

 هدلاو ةايح ءانثأ ىفوت دق ليعامسإ نأ عمو :ةيليعامسإلاب هعابتأ ىمس ةعيشلا نم

 ماع ليعامسإ ىفوت دقف ةعيشلل سداسلا مامإلا (ه1448١1م) قداصلا رفعج

 رهكألا نبالا ادمحم ةيليعامسإلا راتخاو :ءمهيلع املع لظ همسا نأ الإ (ه55١)

 ىف ىفتخاف «نييسابعلا نم ةدراطم عضوم دمحم مامإلا ناكف ءاعباس امامإ ليعامسإل

 دمحم مامإلا فالخأ قرفتو «(ناريإب) ىرلا ةنيدم نم برقلاب دنامود نم ةيحان

 (امهريغو ناسارخو ايروس ىف ) ةفلتخملا راطقألا ىف مهل نيدراطملا نم ابره

 الإ دايقنالاو ةعاطلاب سانلا هل نيدي ىذلا مامإلا ةماقإ ناكم الو مسا فرعي ال ناكو

 مسا ىتح نوفرعي ال ةيليعامسإلا دارفأ ىقاب ناكو «ءايفوألا نم هعابتأ نم ليلق ددع
 ٠ روتسملا وأ ىفخلا مهمامإ

 نرفقلا ةيادب ىلإ ةيليعامسإلا روهظ ةرتف دعب نم ةدتمملا ةلحرملا فرعتو

 هفرعن امو «ءافتخالا وأ رتسلا ةلحرم مساب ةيليعامسإلا خيرات ىف ىرجهلا عبارلا

 عجارملا ىف ةنيابتمو ةفلتخم مهءامسأ نإ ىتحو ءردانو ليلق نيروتسملا ةمئألا نع
 ىرس ميظنت ةماقإ نم ةيليعامسإلا عنمي مل عضوملا اذه نإف اذه مغرو «ةفلتخملا

 نورشني ةاعدلاب نومسي نيذلاو ةقرفلا هذه ميلاعتل نوغلبملا ناكو «مهعابتأ نم مخض

 كلت ميلاعتب تطاحأ ىتلا ةفلتخملا رتستلاو ءافتخالا ةلاه تناكو «ةقرفلا كلت ميلاعت

 ثدلاثلا نرقلا دكي مل هنإ ىتح ءاهلوح ددجلا نيديرملا نم ددع عمج ىف اببس ةقرفلا

 نيرحبلاو 'قارعلا بونج ف ةيليعامسإلا ددع ناك ىتح ةياهنلا ىلع فرشي ىرجهلا

 هسه ى عدس



 ٠ ًريبك برغملا دالبو رصمو ايروسو ناسارخو ناريإ برغو

 تدهش دق ىرجهلا ثلاثلا نقلا ىتح ىناثلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا نأ ودبيو

 : نيتيعرف نيتقرف ىلإ ةيليعامسإلا ماسقنا

 دعب ليعامسإ نب دمحم مامإلا باقعأ نم نيروتسملا ةمئألاب تلبق ىلوألا

 مساب (يرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب ىف ) كلذ دعب ةقرفلا هذه هعابتأ ىمسو «هتافو

 ددع نأب خسار داقتعا ىلع اوناكف ىرخألا ةقرفلا عابتأ امأ «ةيمطافلا ةيليعامسإلا

 اودع ببسلا اذهلو «ةعبس نع ديزي الأ بجي نيلسرملا ءايبنألا لثم مهلثم ةمئألا

 بجيو «هدعب اورهظي نل ةمئألا نأ نودقتعيو «ةمئألا رخآ ليعامسإ نب دمحم مامإلا

 ىذلا رظتنملا ىدهملا عباسلا ىبنلا روهظ راظتنا ىف الإ راصبألا صخشت الأ

 طققف ةعبس ةمئألا نأب ةلئاقلا ةيعرفلا ةقرفلا هذه ىمستو «ةمايقلا موي ليبق رهظيس

 ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف كلذ دعب مهيلع قلطأو «ةيعبسلا مساب
 ٠ ةطمارقلا مسا

 نم ةمخضلا ةلاهلا نأل «ةليوط ةدمل اًعطاق اميسقت ةيليعامسإلا ميسقت نكي ملو

 ةرشابم ةطبارلا لعجت مل نيروتسملا ةمئألا ىلع تغبسأ ىتلا راتتسالاو ءافتخالا

 ءةمتألا غالؤه ءامسأ فرعي نكي مل ادحأ نإ لب «مهل ةعباتلا ريهامجلا نيبو مهنيب

 ىسف اًيبس نكي مل مهلوبق مدع وأ ةمئألا ءالؤه لوبق ىلع فالخلا نإف ببسلا اذهلو

 مهيلع نوقلطي اوناك ام ابلاغو ءامهيلإ راشملا نيمسقلا نيذه دارفأ نيب ءادعلا روهظ

 دقو ؛ةطمارقلا وأ ةيعبسلا مسا مهيلع نوقلطي انايحأو ءمعأ ةروصب ةيليعامسإلا مسا
 * ىرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب ىتح اًمئاق عضولا اذه لظ

 طمرق ةيبرعلا ةملكلا نم ) ةطمارقلا مسا أشنم نآلا ىتح امولعم سيلو
 هلييذت ضرعم ىف ةطمارقلا ركذ صخش لوأ ىربطلا ناكو (ةطمارق اهعمجو
 «ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اوراث نيذلا جنزلا ةفئاط نيب ناك دقف ء«ه175© ةنس ثادحأل
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 ىبونجلا قارعلا ىف) مهئاول تحت اووضنا نيذلا ءارقفلا ودبلاو نيحالفلاو
 مسا مهيلع نوقلطي اوناك نيلتاقملا نم ةعامج ( ه١717-14©15 ماع ذنم ناتسزوخو

 ٠ (7507١/ص ١ج ىربطلا) ةطمارقلا

 ٠ اهلوح ةفلتخم تاضارتفا كانهف طمرق ةملك لصأب قلعتي اميف امأ

 ةروش همايق لبق نوكت دق ناك ةطمارقلل ىرسلا ميظنتلا نأ لمتحملا نمو
 ىف ةطمارقلا ةروث تثدح دقو «نييفرحلا طيحم ىف رهظ هنأ زئاجلا نمو «جنزلا
 ةدايق تحت ىبونجلا قارعلا ىف مهل ىربكلا ةروثلا تأدبو ءناسارخب (ه١7) ةنس

 بورهلا أجلم وأ (ةرجهلا راد) ةفوكلا ىف (ه1177) ىف سسأ ىذلا ءهطمرق نادمح

 سمخ اودؤي نأب ةطمارقلا دهعتو «ةماعلا ةنازخلا ىوحي ناك ىذلا «ةرجهلا ىف

 لمعلا اذه ناك ؛ةوخألا ةرفس نوطسبي ةطمارقلا ناكو :قودنصلا كلذ ىلإ مهلخد

 ةنجلا زبخ نولوانتي ناكملا اذه ىف نوكرتشملا ناكو «ةيبهذملا مهتاداع نم اءزج

 ميسقت نم نييحيسملا دنع ادوجوم ناك امل اساكعنا ناك لمعلا اذه نأ زئاجلا نمو )

 معنلا نسم ئش لك ميسقت متي نأ كلذ نم ىمسألا فدهلا ناكو «(بارشلاو ريطفلل

 ' ةيواستم ةروصب

 مش امامت ةطمارقلا ةروث دامخإ ه154 ماع ىف ةفيلخلا شويج تعاطتساو ٠>

 كلذ لبقو (ةيلك ىبونجلا قارعلا برخ نأ دعب) .ناريإو ىلفسلا قارعلا كلذ رّمُد

 اسحلا ةنيدم اوعضخأو نيرحبلا ىلع ةطمارقلا ىلوتسا ه١74 ماع ىفو خيراتلا

 ىتلا ةطمارقلا ةلود ةمصاع ىه ةنيدملا كلت تناكو (ه745) ىف ءاسحألا وأ

 مهفدهو مهتير ظن قيبطت ىف ةقرفلا كلت عابتأ دهتجا دقو ءاهب تنوكت دق تناك

 * ةيلمع ةروصب ةقطنملا كلت ىف ىعامتجالا

 ىطمرقلا ىعادلا ةدايق تحت ه17417 ماع ايروس ىف ةطمارقلا ةروث تثدح مث

 لطت تناك اهنأ الإ ةكرحلا كلت تدمخأو :(هيوركز مساب هعابتأ هيمسي ىذلا) ايركز
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 نرقلا ةياهن ىتح نيطسلفو ايروس نم ةقرفتم نكامأ ىف نايحألا ضعب ىف اهسأرب

 ٠ ىرجهلا عبارلا

 ةطمارقلا نأ (ه٠44 ىفوتملاو) روهشملا ىمزراوخلا ملاعلا ىنوريبلا ركذيو
 رضشاعلا نرفقلا نم عبارلا دقعلا ىف اهل ةرواجملا قطانملاو ناتلوملا ىلع اولوتسا

 دومحم ناطلسلا نأو ءكانه ةلوداوسسأو ؛(ىرجهلا عبارلا نرقلا) ىداليملا

 مكح دقو) ىناماسلا روصنم نب حون ناكو هه١٠14 ىف ةلودلا هذه دابأ دق ىونزغلا

 ؛ىطسولا ايسآو ناسارخ ىف ةطمارقلا تاروث دمخأ دق (ه747 ىلإ ه7 نم

 راشملا نيتقرفلا ىلإ نيبستنملا ةيليعامسإلا نم ريبك ددع ناريإ ىف ىقب دقف اذه عمو

 لامعألا مهيف بكتراو ؛هبضغ ماج مهيلع بصو ىونرغلا دومحم مهبقعتف ءامهيلإ
 اًريثك لقتعاو هيوب لآ دي نم ىرلا ةنيدم ه476 ماع عزتنا نيحو «ةيساقلا ةفينعلا
 . مهمدعأو نييمطافلا ةطمارقلا نم

 نم ةلكشم ةيطمرقلا ةيعرفلا ةقرفلا عابتأ نم ةيلصألا ةعامجلا تناكو

 اعغيمج مهنيب دحو دقو ءاليلق مهنيب لحرلا ودبلاو نييفرحلا ددع نكي ملو «نيحالفلا

 ىلع مئاق ديدج ىعامتجا ميظنت سيسأت ىف ةبغرلاو «ةيسابعلا ةفالخلل ديدشلا ءادعلا
 ٠ ةاواسملا

 اوطسب دقف نيروتسملا ةمئألا اولبق ئذلا برغملا ىف ةيليعامسإلا عابتأ امأ

 قرشلا راطقأ ىلع مهذوفن ةطمارقلا طسب لباقم ىف برغملا دالب ىلع مهذوفن

 ازراب اناكم (ه١15 ىفوتم) نوميم نب هللا دبع أوبت دقو «ةفالخلا نم ىمالسإلا

 ةيادب ىف ناكو ءيرجهلا ثلاثلا نرقلا نابإ ةروكذملا ةيعرفلا ةقرفلا كلت لاجر نيب

 ءولؤللا عنصي ناكو «؛نويعلل احارج ابيبط هدلاو ناك ءناتسزوخ لاجر نم هرمأ
 ىف شيعي ناكو ءايتشدارز ايناريإ ناك هنأ لمتحملا نمو «حادقلاب بقل ببسلا اذهلو

 تايهلإلا ىف عالطإلاو ةءارقلا موادي ناك هللا دبع نأ رابخألا ىف درو دقو ءزاوهألا
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 ريشبتلاب لمعي ناكو «يليعامسإلا بهذملا ىف ىعادلا ةبترم لانو «ةفسلفلاو

 ةرصبلا ذختاو «ءافتخالاب رمأ دقو 'روتسملا مامإلا نع ابئان ناتسزوخ ىف ةوعدلاو
 ثميح (ايروس ىف) ةيمالسإ ةنيدم ىلإ كانه نم بره مث ءرمألا ةيادب ىف هأجلم
 ىلإ كانه نم ةاعدلاو نيغلبملا لسري ذخأو «ةيليعامسإلا ةوعدلل ازكرم كانه سسأ

 ىدهملا وهو (نامزلا بحاص) روتسملا مامإلا نأ سانلا ىف نونلعي فارطألا رئاس

 ديفتسي نأ هرابتعا ىف عضوو ةطمارقلا نم هللا دبع برقتو اعيرس رهظي نأ بجي
 ةجيتن اههجاوت ىتلا بعاصملاو ةيسابعلا ةفالخلا نم مهرجضو سانلا طخس نم

 ٠ اهتفعضأ ىتلا ةيبعشلا تاداقتنالاو تامجهلل

 نادبع ىمسي هئابرقأ نم ادحاوو طمرق نادمح مسا هعابتأ نيب نم نوركذيو

 ٠ انيلإ لصت مل اهنكلو كاذنآ ةروهشم هتافلؤم تناك

 نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ىف نوققحملا مهقفاويو) ةنسلا ءاهقف دقتعيو
 ”كيرتوزأ” ةملكلا لداعت ةينطابلا لوصأ عضاو وه نوميم نب هللا دبع نأ (نيرشعلا

 ريغ اهيلع علطي الو ىنطاب وأ ىلخاد ىنعت ىتلا ةينانويلا ةملكلا نم ةقتشملا

 كيرتوزكأ ةملك اهرودب لداعت ) ةيرهاظلا ةينطابلا لوصأو «نيراتخملاو ءايفصألا
 اهب غبطصا ىتلاو ىرهاظ وأ ىجراخ ىنعت ىرخأ ةينانوي ةملك نم ةقتشملا ةينانوي

 نيملسملا نيب ةليوط ةدم تجار ىتلا ةديقعلا كلت ةدشب ركنيو فوئنافيإ ىفنيو

 ىنطابلا ركفلاف فونافيإ ىأرل اقبطو «ةروطسألاو ةفارخلا نم اعون كلذ ربتعيو

 لحارملا ىف ةعيشلل..ىنطابلا ركفلا لماكتل ةجيتن ايجيردت نوكت دق ىليعامسإلا

 ةيفخلا لوصألا تنوكت ردصم ىأ نم امولعم سيلف لاح ةيأ ىلعو «ةقباسلا

 ناكو ءيربك ةيمهأ هل ةيليعامسإلا ىعرف لماكت نإف تالاحلا لك ىفو «ةيليعامسإلل

 اوناك مهنإف ببسلا اذهلو ءلوصألا هذهب عالطإو ةفرعم ىلع اضيأ موقلا ةماع
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 ةيبرعلا ةغللاب ةينطابلا) نيينطابلا مسا ةيليعامسإلا ىعرف نم ةصاخلا ىلع نوقلطي

 نع ثدحتنسو (سانلا ةفاك اهفرعي ىتلا ةيرهاظلا ميلاعتلا ىأ ةيرهاظلا لباقم ىف
 .ةيليعامسإلا ةينطابلا ميلاعت

 ايروس ىف ةاعدلا رشن نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ربع ةدتمملا ةرتفلا ىف

 وه هنأو رهظ دق ىدهملا نإ لوقت تاعئاش ةيمالسلا ىف ةيليعامسإلا زكرم ثيح
 سيلو «نامزلا رخآ ىتح اروتسم همسا لظيس ىذلا هللا ديبع ىليعامسإلا مامإلا

 نسم ةيليعامسإلل عباسلا مامإلا وه عقاولا ىف هللا ديدع ناك له نآلا ىتح امولعم

 ديبع نأ هب ملسملا نم نإف ريدقت ةيأ ىلع ءايعد ناك مأ ليعامسإ نب دمحم باقغأ
 ىلوتو (ه141 ماع ىف ) ايروسو قارعلا ةطمارق نم اديفتسم ةطلسلا دارأ هللا

 هقافر هللا ديبع كرت ةنتفلا هذه نارين ءافطإ دعبو ءايروس ىف مهتضافتنا ةدايق

 مهبضغو مهتانعلب ابوحصم رصم ىلإ ابراه رفو «موتحملا مهريصمل هءالمزو

 . برغملا دالب ىلإ هجتا اهنمو (ه1؟45)

 ام اهنيب»نم ةليوط ةرتفل ةمهم ةيسايس اًثادحأ تدهش دق برغملا دالب تناكو
 زكرم نم قلطنا ىليعامسإ عاد اهيلإ لحر دق ناك ذإ ,«ه1؟47 ماع ثدح

 دالب ىلصألا هنطوم ناكو :«ىعيشلا هللا دبع ابأ ىعدي ناكو ةيمالس ىف ةيليعامسإلا

 مضنا مث رمألا ئداب ىف ةرصبلا بستحم بصنم ىعيشلا هللا دبع وبأ لغشو «نميلا
 ماكحلل ةيلخادلا ةسايسلا نم سنوت ىف ربربلا رجض نم دافأو «ةيليعامسإلا ةقرف ىلإ
 ىلع ربربلا عجشف (ه7517- ١44 بهذملا ةينس ةرسأ تناكو ) ةبلاغألا نييلحملا

 ٠ ةبلاغألا مكحب اوحاطأو ه 151 ماع ةروثلا

 امامإ ةداقرلا ةنيدم ىف ه754 اتش لئاوأ ىف هسفن هللا دبع وبأ بصنو

 مسا اهسفن ىلع ةديدجلا ةرسألا تقلطأو ؛ىدهملاب بقلو نينمؤملل اريمأو ةفيلخو

 تنب (اهنع هللا ىضر ) ةمطاف هتجوزو (ههجو هللا مرك) ىلع ىلإ اًباستنإ ةيمطافلا
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 ءاضيأ ةيليعامسإلا مساب ةيمطافلا ةرسألا عابتا اومسو (ملسو هيلع هللا ىلص) ىبنلا

 ماع ذنمو) ىربك ديدهت ةوق لكشت (ه554 ىلإ 594 نم) نييمطافلا ةفالخ تناكو

 تدازف ء«ه1614 ماع ةينغلا رصم ىلع مهئاليتسا دعب ةصاخبو (ه548- 4

 ةنيدم ةلودلا كلت ىف زعملا مامإلا ىمطافلا ةفيلخلا ىنبو ءاريبك انكمت تنكمتو اهتاوق
 ؛هتمصاع اهيلإ لقنو (ةميدقلا ةرهاقلا) طاطسفلا راوجب ةيزعملا ةرهاقلا مساب ةديدج

 رصمو ايبيلو برغملادالب نم مظعألا مسقلا ناك ىرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن ىفو

 ٠ ةيليعامسإلا نييمطافلا ةموكح ةرطيس تحت زاجحلاو ايروسو نيطسلفو

 ىف اببس ةيداصتقإلا ةيحانلا نم قرشلا دالب ىنغأ رصم ىلع ءاليتسالا ناكو

 نويمطافلا ةمئألا ىطعأو «ةديدع لئاسوبو ةميظع ةيبرح ةوقب نييمطافلا دادمإ

 سسأف ؛مهتلود دودح جراخ اهرشنو ةيليعامسإلا ىوعدلل ىربك ةيمهأ ةيليعامسإلا
 هنم قلطني «ةاعدلا راد مساب فرع ةوعدلا رشنل زكرم ةيمطافلا ةفالخلا رصم ىف

 ىف ناريإ ءاحنأ عيمج ىف ترشتناف «يمالسإلا ملاعلا دالب عيمج ىلإ ةاعدلا رئاس

 ناكو «ةيليعامسإلا نييمطافلل ةيرس تاميظنت نييرجهلا سماخلاو عبارلا نرقلا

 ةيمطافلا ةيليعامسإلا نيب قرفتلا ىف اببس ه1؟94 ماع ةيمطافلا ةفالخلا سيسأت

 اقح «ةلقتسم ةقرف ىلإ نيتيعرفلا نيتقرفلا نيتاه نم ةدحاو لك تلدبتو «ةطمارقلاو

 نم نييمطافلا ءافلخلا عم ةطبار نايحألا بلاغ ىف نوميقي اوناك ةطمارقلا ةداق نإ

 ' مهتمامإب اوفرتعي ملو مهمكح اولبقي مل مهنأ الإ ةيسايسلا ةيحانلا

 لاثمأ ةطمارقلا تاضافتنالا ةداق ناك نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا لاوطو

 ىمسي ناك ىذلا ةقرفلل ىفتخملا سيئرلل باونك نولمعي نادبعو طمرق نادمح
 ىسف ةطمارقلا ةلود سيسأت دعبو ؛مهل ةلوهجم هتماقإ تناكو ءروهظلا بحاص

 هذه ىنانكلا نسح ديعس وبأ سأرت (ه1745) اسحلا امهتماع تناك ىتلاو نيرحبلا

 معني ناكو «ةقرفلا كلتل ىفخلا سيئرلا وأ روهظلا بحاص نم لسرم بئانك ةلودلا
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 ةيسابعلا ,ةفالخلا ددهي رطخ ربكأ نيرحبلا ةطمارق ناكو ؛هتموكح ىف مات لالقتساب

 ٠ بارعألاو ودبلا نيبراحملا نم تناك مهتيبلاغ نأ اميس ال

 نم مكح) هل افلخ ناميلس رهاظ وبأ هنبا ديعس ىبأ توم دعب مهرمأ ىلوتو

 ىبونجلا قارعلا ةديدع تارم نيرحبلا ةطمارق مجاه هدهع ىفو (ه77“ ىلإ 0

 ىفو م1١55 ماع ةجحلا ىذ نم نماثلا ىفو «لفاوقلا قرط اوعطقو ناتسزوخو

 «ةنيدملا ىلع اولوتساو «؛هتغب نيح ىلع ةكم ةطمارقلا مجاه تافرع ىلإ ةرفنلا موي

 مهنم اددع اورسأو ةكم ناكسو جاجحلا نم فالآ ةدع اولتقو ءاهيلع اوراغأو

 رثكأ“اوناك مهنأل ارظن ةيليعامسإلا نإ لب دحلا اذهب اوفتكي ملو ؛مهعم مهولمحو

 ؛ةيبهذملا ةنسلا لمهأ ديلاقت نم ريثك ىلع نوضرتعي اوناكو ءلوصألاب اكسمت

 ناكملا اذه ىلع اوراغأ دقف «ناثوألا ةدابع نم ابرض ةبعكلا ةرايز نوربتعيو

 ىلإ مهعم هولمحو نيفصن هوعطقو «هناكم نم دوسألا رجحلا اوعزتناو ءسدقملا

 ةفيلخلا نم ةطاسو دعب ابيرقت اماع نيرشعب كلذ دعب ةكم ىلإ ديعأو ءءاسحألا
 ٠ ىمطافلا

 حرشلا ةجيتن نيرحبلا ىف ةطمارقلا هسسأ ىذلا ىعامتجالا ميظنتلا حضتيو

 ريبكلا ىليعامسإلا ىسرافلا رعاشلا ىولعلا اورسخ رصان هركذ ىذلا ليصفتلاو
 -ه1414 ماع ءاسحألاب ادوجوم ناك ىذلا

 اسحلا ةنيدم تناكو «نييفرحلاو نيحالفلا نم انوكم ةماع نيرحبلا ناكس ناكو

 ناكس نم ىأ نكي ملو ؛ليخنلا ىضارأو ةيعارزلا ىضارألا نم ةعقب طسو ىف عقت

 ديبعلا نم افلأ نيثالث ناطلسلا كلتماو ءناك مسا ىأ تحت بئارضلا عفدي نيرحبلا

 اناجم عارزلا رايتخا عوط مهكرتي ناكو «شابحألاو جنزلا نم بهذلاب نيرتشملا

 لامعأ ىف ةمهاسملل كلذكو «نيتاسبلا ةياعرو ةيعارزلا لامعألا ىف مهودعاسي ىتح

 بوبحلا نحطل ةلودلل نيحاوط كانه تناكو ؛مهنيحاوط ميمرتو اهميمرتو ىنابملا
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 مدقو «ةلودلا نم ضرتقي نأ عرازم لك ةعاطتساب ناكو ؛سانلل رجألاب لالغلاو
 لك رودقمب ناكو ءاهب نوميقي اوناكو ةفلتخم نكامأ نم نويفرحلا كلذك ءاسحألا
 ىلع دعاس تالآ نم هلامعأ مزلي ام ءارشل دئاوف الب ةلودلا نم ضارتقالا مهنم

 وأ لالذإ نود ءاشي تقو ىأ ىف لاملا ىلع لوصحلا عيطتسي ناكو «هلامعأ زاجنإ

 ٠ حبر ةفاضإ

 نم صاخسشأ ةتس نم.ةنوكم ةئيه ةلودلا ةدايق ىلوت رهاط ىبأ ةافو دعبو
 لك ذخأت نأ ةئيهلا هذه ىلع ناكو «ءارزو اومس مهئافلخ نم ةتس مهنواعي تاداسلا

 ءدنجلا نم افلأ نيرشع نم نوكم شيج ةلودلا هذهل ناك امك «ءارآلا قافتاب اهل ارارق

 ريرحتل ةيعاسلا ةميدقلا ةعامجلا ءايحإل ايعس ساسألا اذه دعي نأ نكمملا نمو
 نإ اقح :فييايلب ىأ لوقيو «(قرلا) ديبعلا ماظن ىلع مئاقلا نييفرحلاو نيعرازملا

 ىلإ عجري ناك ةطمارقلا تاعامجل ىداصتقالاو ىعامتجالا ميظنتلا ىف قيقرلا دوجو

 قرشلا ىف نييورقلا تاروث ىف اببس ناك امك ءتاعامجلا كلتل ىورقلا بيكرتلا

 ٠ عاطقألا روصع لبق هيلع ادوجوم ناك ىذلا ىطسولا نورقلا ىف ىندألا

 راطقألا ىف ةرتفلا كلت ىف نيعرازملا تاعامج ىف ادوجوم قيقرلا ناكو

 نيكردم اونوكي مل ةيمرخلا لثم مهلثم ةطمارقلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو «ةيقرشلا
 مل «ةيعامتجالا ةاواسملا لوح مهتياعدو مهثيدح دنع قيقرلا نم ةعامجلا كلت لاحل

 ةعامج مهل نوكت نأ ىف نوبغري اوناك مهنكلو قيقرلا ماظنل نيركنم ةطمارقلا نكي

 وأ بهذلاب ديبعلا ىرتشت ةلودلا هذه تناكو ءدارفأو صاخشأك مهدوجو نم الدب

 ةطمارق ىضقو ؛يرسأك ةفالخلا دالب ىلع ءاليتسالاو موجهلا ءانثأ مهيلع نولصحي

 ىلع مهعمج قيقرلل اوظفح مهنأ الإ ؛نييعاطقإلاو ىضارألا كالم ىلع نيرحبلا

 ىف ةطمارقلا نأ ىهو اهب ملسم ةطقن كانه نأ الإ «ةحارلاو ةيهافرلا نم ساسأ
 ىأ مهتاياغ قيقحت ىلع مهتقاط ردق اولمعو عاطقإلا ةعامج ىلع اوضق دق نيرحبلا
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 ٠ مهل لمعلا صرف داجيإب ةعامجلا كلتل ةيرحلاو رارقتسالا داجيإ

 مهجمانرب ىف نمكي نييليعامسإلا نييمطافلاو ةطمارقلا نيب ريبكلا قرفلاو

 نأ ودبيو ؛ةلحرملا كلت ىف افينعو احضاو جمانربلاو لصألا اذه ناكو «ىعامتجالا

 لامأ مهل تناك امنإو ءنيعم ىلمع ىعامتجا جمانرب مهل نكي مل ةيمطافلا ةيليعامسإلا

 هرارقتساو ىدهملا مامإلا تابث دعب لدعلا ةطلس رارقتسا ىلإ وعدت ةمهبم فادهأو

 هسفن بقليو نلعي ىمطاف ةفيلخ لوأ ىدهملا هللا ديبع ناكو مكحلا ريرس ىلع

 ةلمي) هنأب ىدهملا نع رثألا ىف درو ام ىلإ فيضي نأ ىف دهتجا و ؛يدهملاب

 نم نإو ءالدع هناطلس تحت ةعقاولا ضرألا ىدهملا المي) : هلوق (الدع ضرألا

 مانسس هملست دعب هللا دبع نأ ىهيدبو (الدع ضرألا نم ىقب ام ًالميس هدعب ىتأيس

 اهباحصأ ىديأ نم ىضارألا ذخأ ىوس ىدج ىعامتجا حالصإ ىأب مقي مل ةطلسلا

 :هعابتأ نم ددج باحصأ ىلإ اهلقنو نيقباسلا

 : ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةديقع ساسأ نع ثيدحلا ىلإ لوقلا انب لصي نآلاو

 ميلاعتلا اهب دصقيو ةيرهاظ ىلوألا:امامت نيلصفنم نيمسق ىلإ مهتادقتعم مسقنت

 رصتقت ةينطاب ةيئاثلاو «ةعامجلا هذه دارفأ لك اهب طيحيو ةماعلا اهلوادتت ىتلا

 ٠ ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةعامجلا كلت دارفأ نم ةيلاع ةقبطو راتخمددع ىلع اهتفرعم

 ةيرهاظلا ميلاعتلا كلتل اليوأت وأ اريسفت ةينطابلا تادقتعملاو ميلاعتلا دعتو

 نودب ارهاظ كانه سيل ) : وحنلا اذه ىلع ىلايعامسإلا بهذملل ةيلكلا لوصألاو

 ميلاعتلا نم ةدام لك نإف ىرخأ ةرابعبو ' (رهاظ نودب نطاب كانه سيلو نطاب

 ةيرهاظلا ميلاعتلا فلتخت الو ءاهل ىنطابلا ىنعملا ىدؤي ىذلا اهريسفت اهل ةيرهاظلا

 مامإلا نأ يف يوس اريثك ةيمامإلا ةعيشلا تادقتعم نع ةيمطافلا ةيليعامسإلل

 نوروتسملا ةمئألا هالت يذلا ليعامسإ نب دمحم امنإو مظاكلا يسوم سيل مهل عباسلا

 ةيرمهاظلا ميلاعتلا امأ «ةفالخلا ماقم اوأوبتيل نويمطافلا ءافلخلا مهرودب مهالت نيذلا

 - عا"



 قلعتي اميف ةصاخبو «ةيمالسإلا ةعيرشلا اهب تتأ يتلا قوقحلاو بادآلا اهسفن يهف
 نم كلن ريغو مايصلاو دجاسملا يلإ باهذلاو ءوضولاو لاستغالاو ةالصلاب

 ايلعلا ةقبطلا دارفأ ءانثتساب (نينمؤملا) ةفاك نيملسملا يلع تضرف يتلا تابجاولا

 ٠ ةقرفلا كلت نم

 يلع رصم يف يرجهلا عبارلا نرقلا يف يمطافلا يليعامسإلا هقفلا نود دقو

 لوقلا قبس ام ةيرهاظلا مهميلاعت نم !ًءزج ناكو «نامعنلا يضاقلا مامإلا هيقفلا دي

 ءافلخلا دهع يف ترشتنا يتلا ةيمسرلا ةديقعلاو يمسرلا بهذملا عقاولا يف وه هيف

 بهاذملا وأ يمامإلا بهذملا عابتا اوربجي مل تقولا سفن يف مهنكلو «نييمطافلا

 مهبهذم لوبق يلع ةمذلا لهأو (امهريغو فانحألاو ةيكلاملا) ةفلتخملا ةينسلا
 ٠ ةمات ةيرح ىف هبهذمب ةالصلا رئاعش يدؤي نأ عيطتسي عيمجلا ناك دقف ؛مهئارآو

 : نيمسق نم ةبكرم ةينطابلا تادقتعملا تناكو

 الثم رانلا نوربتعيف «ةعيرشلاو نآرقلل ينظلا وأ يماهيإلا ريسفتلا وأ ليوأتلا - ١
 ملعلا ةلاح ينعت ةنجلاو ءاهيف سانلا رثكأ صاغ يتلا لهجلا ةلاحل الثمت

 ةيليعامسإلا ةينطابلا تاميلعت ةفرعمب اهيلإ سانلا لصي يتلا لماكلا كاردإلاو

 ٠ ةفلتخملا اهلحارم يطو

 نسم مغرلا يلع مهصئاصخو «ةعيرشلاب اهجزمو مولعلاو ةفسلفلا وأ قئاقحلا - ١

 ةينوطالفألا ةفسلفلا نم اهبلغأ ذخأ «ةلوقنم ةبستكم لب ةركتبم ةيساسأ تسيل كلذ

 لفقتنت ملو قتشت مل اهنإف نآلا يتح حضاو وه امل اقفوو «(ةينانويلا) ةثدحملا

 تذخأ لب (يداليملا ثلاثلا نرقلا يف) نوطالفأل عستلا تالاقملا نم ةرشابم

 دوهيلاو نويحيسملا نوفلؤملا اهجسن تاياور ءاهنع ةرخأتم تاياور نع

 ٠ يرخأ ءارآو تاعوضومب اهوطلخو

 نيملسملا ةيفوصو ةيحيسملا ةفوصتم لثم مهلثم اضيأ ةيليعامسإلا فشتكا دقل
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 ةراصع دعي يذلا ءزجلا اوذخأ مهنأ ىأ ءاهولبقو ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا

 ةيليعامسإلا ذخأو «ةيئرملا رهاظملا نم ريثكب اهوجزمو ءديحوتلا راكفأل ازجومو
 امنإ ةرشابم ةروصب سيل نكلو ؛(يداليملا عبارلا نرقلا) ةينوطالفألا ءارآ نم اريثك

 ٠ يديألا نم ريثك اهيلإ تفاضأو اهتلقانت نأ دعب اهوذخأ

 ةطبترملا مهتاميلعتو ةيليعامسإلا ةعيبطلا ةفسلف وأ ةيعيبطلا ةفسلفلا موقتو

 ٠ ةيلقعلا وطسرأ ةفسلف يلع ةيلآلا ريغو ةيلآلا ايندلاب

 لاقتنا وأ خسانتلاب نودقتعي اوناك ةيليعامسإلا نأ يطسولا نورقلا وفلؤم ركذ

 ةيثروغاثيفلا نم كلذ اوذخأ مهنأ زئاجلا نمو ءرخآ يلإ مسج نم حورلا

 اونمؤي مل ةيليعامسإلا نإ فونافيإ لوقي ٠ (رشابم ريغ قيرطب اضيأ اذهو)ةديدجلا

 مهتافلؤم يف دهاشي ذإ اذه هلوق يف قحم هنأ نظي ال نكلو ؛حاورألا خسانتب طق

 تاريثأت دوجوب نظلا امأ ءيحيسملا فوصتلا وأ ةيصونغلاو ةيحيسملا نم تاريثأت

 موقت يذلا (سيلبأ)رشلا أدبم نوفني ةيليعامسإلا نأل ءفيعضف مهتادقتعم ىف ةيونام

 ' ةيوناملا هيلع

 يلقعلا يحنملا وحنت اهبلغأ يف ةيفسلفلا ةيليعامسإلا تادقتعم نإف لاح ةيأ يلع

 :ةفارخلاو رحسلا نم يرخأو ةيفوص رصانع انايحأ اهيف دهاشي نكلو ءىجاتنتسالاو

 أديملا ةدحو وأ ةقلطملا ةقيقحلا وأ قحلا كانه نإف ةينطابلا ميلاعتلل اقبطو

 تافصلا دقاف هنإو ءدحألاو ىئرماللا وأ يلاعت بيغلا ملاعل ةريثكلا رهاظملل دحاولا

 ءادأ نإف ببسلا اذهلو «هعم ةطبار اوميقي نأ نكمي الو هيلع اوفرعتي نل سانلا نإو

 * زوجيال هيلإ ةالصلا

 ةفسلفلاو فوصتلا عم ةيليعامسإلا ةينطابلا ميلاعت نيب امات انيابت دجن انهو

 ناسنإلا,نأب نولوقي ةثدجملا ةينوطالفألا عابتأو ةيفوصلا نأل ةثدحملا ةينوطالفألا
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 ذخأ يف ةيليعامسإلا دهتجا اذهلو ءهركفو هتاذب قلاخلاب طبتريو لصتي نأ عيطتسي

 ؛نافرعلا وأ فوصتلا أدبم هنع اودعبي يتح ةثدحملا ةينوطالفألا نم ملاعلا أشنم أدبم

 نوكس ةلاح يف قلطملا قلاخلا نأب لوقت ةيليعامسإلا نإف ملاعلا أشنم أدبمل اقبطو

 لفهأو يراصنلاو دوهيلا لوقي امك طيسو نودب تانئاكلل اقلاخ سيل هنأو «يدبأ

 ةطساوب هتاذ نم قلخلا رهوج حشر دق قلطملا قلاخلا نأو ءنيملسملا نم ةنسلا

 يلكلا لقعلا نأو ءهلهلل لوألا رودصلا ناك اذه نأو ."رمألا" وأ ةيلزألا ةدارإلا

 هنأو هل ةالصلا يدؤت نأ بجيو «ةيلصألا هتفص ملعلا «قلاخلا تافص لك دجوم

 ٠ كلذ ريغو "قباسلا" و "حورلا" و "رتاسلا" و "لوألا" ليبق نم ةريثك ءامسأب يمسُي

 نأو ءيلكلا سفنلا وهو هنود امو يناثلا رودصلا يلكلا لقعلا نع قثبناو

 يلإ يعسي صقان يلكلا سفنلاو «ةيلصألا اهتفص ةايحلاو لماك ريغ يلكلا سفنلا

 وأ ةيادبلا ةدام يلكلا سفنلا قلخو «ةديدج تاضويف هنم حشرتت «لامكلا دح غولب

 تارايسلاو بكاوكلاو ضرألا اهنم تدلوت «(ةبرعم ةينانوي ةملك يهو)يلويهلا

 ةتباث ريغو ةلاعف ريغ ءدبلا ةدام نكلو «عدبملا اذهب يهو ءةيحلا تانئاكلاو حورلاو

 ةدلقملا روصلاو لاكشألا طقف قلخت نأ عيطتست اهنإف ببسلا اذهلو «قلخ ةوقل ةدقافو

 ' يلكلا لقعلا اهقلخي يتلا جذامنلل اهل ةحئار الو نول ال يتلا

 أدبملاو «ةثدحملا ةينوطالفألا نم يلكلا لقعلاو ةيلكلا سفنلا راكفأ تذخأ دقو

 راكفألاو روصلل طقف ساكعنا يه امنإ ةرباعلا ءايشألاو تاسوسحملا نإ لتاقلا

 لماكلا ناسنإلا نأ ةيليعامسإلا ركذيو ؛نوطالفأ تاميلعت نع اريثك فلتخي ةيدبألا

 يف دوجوم وه امل جذومن اذهو )ءرشبلا سوؤر قرفم يلع جاتك دجوي نأ بجي

 ملاع يف ساسحلا ناسنإلل "ركفلا' وأ "ةروصلا" ةركف سفن يهو «نوطالفأ ميلاعت

 يلجتلا يف يلكلا سفنلا ةبغر سفن وه هروهظو ناسنإلا ةيادبو - (هيف صقنال لماك

 * لامكلا وحن روهظلاو
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 سفنلا «يلكلا لقعلا «يلاعت قلطملا قلاخلا : يه عبسلا دوجولا لحارمو

 رفظن يف لكشت اهلك هذهو ؛لماكلا ناسنإلا ءنامزلا «ناكملا ءءدبلا ةدام «يلكلا

 ريبك ملاع ايندلا «؛عادبإلا رادو قلخلا عبنم وه يذلا يولعلا ملاعلا ةيليعامسإلا

 ةصاخ ةفصب ةيليعامسإلا ةينطابلا راكفأو لوصأ دمتعتو ءريغص ملاع ناسنإلاو

 نيب قباطتلا يلع كلذكو ءريبكلا ملاعلاو ريغصلا ملاعلا نيب قباطتلاو نزاوتلا يلع

 ملاع يف هساكعناو يلكلا لقعلا لداعمف ؛يولعلا ملاعلاو تاسوسحملا ملاع
 احالطصا ةيليعامسإلا هيمسي يذلا يبنلا يأ «لماكلا ناسنإلا سفن وه تاسوسحملا

 امو يبنلا بئان وهف تاسوسحملا ملاع يف يلكلا سفنلا ساكعنا امأ ءقطانلا مساب

 ةقيرطب يبنلا لاوقأ سانلل.رسفي نأ هبجاوو ءساسألا وأ تماصلا هنومسي يذلا هنود

 لكل نإف اذهلو «هتاباتكو لوسرلا لاوقأ مهل حضويو «ينطابلا ينعملا ركذو ليوأتلا

 يسيعو هل تماصلا نوراهو قطانلا يسوم ناك الثمف نينواعم ءايبنألا نم يبن

 4)هل تماصلا يلعو قطانلا دمحم ناكو هل تماصلا سرطبو«حيسملا

 ةاجنلاو ءمدا ينب ةاجنل ضرألا رهظ يلع نوتماصلاو نوقطانلا رهظ دقو

 ةلاح نع ماهياو ةراشإ نع ةرابع ةنجلاو .يلكلا ملعلا يلإ لوصولا نع ةرابع

 اهل ناسئشإلا ةايح نإف ءرودصلا لحارم يولعلا ملاعلا يف دجوت امك ءهذه لامكلا

  لامكلا يلإ لوصولا قيرط جرادم دعت يتلاو عبسلا ةوبنلا لحارم كلذك

 ؛هتماصو ةقطان روهظ ببسب رخآلا نع هذه ايندلا راودأ نم رود لك زيمتيو

 ءايبنالا روهظب اهنم تارود تس تطبترا ةعبس راودألا هذه نوكت نأ بجيو

 هللا يلص دمحمو يسيعو يسومو ميهاربإو حونو مدآ مهو «نآلا يتح نيلسرملاو

 يذلا مئاقلا يأ رابكلا ءايبنالا رخآ روهظب ةعباسلا ةلحرملا أدبتسو ؛ملسو هيلع

 نيثحابلا ضعب لاحلاو "الولح' سيل «ةيلكلا سفنلاو ىلكلا لقعلا ساكعنا تماصلاو قطانلا )١(

 .شماهلا ىسرافلا مجرتملا 'ةيليعامسإلا تادقتعم نم ريخألا قشلا اذه أطخ" نوربتعي
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 ' ايندلا ةياهن لبق رهظيس

 يلإ ملاعلا لصي نيحو ؛ةوبن ةرود لك يف قطانلا دعب ةمئألا ترهظ دقو

 ذئدنعو «ةمئألاو نيتماصلاو نيقطانلا قيرط نع ملعلا نوزوحي رشبلا نإف هتياهن
 يأ يلصألا هعبنم يلإ ملاعلا دوعيو ءلهجلا يوس سيل وه يذلا رشلاو ءوسلا يهتني

 ٠ يلكلا لقعلا

 نل سفن هيأ نإ لوقت يتلا ةيليعامسإلل ةركفلا هذه نوملسملا ءاملعلا بسن دقو

 يقبي ال صخش يأ نإف يرخأ ةرابعب وأ ءمنهج ران يف يديألا باذعلاب اهيلع مكحي

 نع ةفرعملاو ملعلا لاتت نأ عيطتست سفنلا نإو «ةمئاد ةروصب لهجلا ةلاح يف
 ةرقكفلا هذه له مكحلا بعصلا نمو ٠ ةفلتخملا دوجولا لحارم ربع خسانتلا قيرط

 نإف ريدقت يأ يلعو ؟اهدعب وأ ةمدقتملا اهلحارم يف ةيليعامسإلا راكفأ يف ترهظ

 نع طقف نكمم لماكلا ملعلا ليصحتو ةفرعملا كاردإ نأ نودقتعي اوناك ةيليعامسإلا

 ةفئاطل مامضنالا ةطساوب رخا ريبعتب وأ «نامزلا مامإب لوبقلاو ةفرعملا قيرط

 ٠ طقف ةيليعامسإلا

 بصانملاو بتارملا تباثلاو مخضلا مهميظنتل اقبط ةيليعامسإلا فنص دقو
 اثيدح قحتلملا يأ بيجتسملا : يلاتلا وحنلا يلع تاجردلا نم ةلسلس يلإ ةينيدلا

 يلع علطي يذلا ) نونأملا ؛ةينطابلا لوصألا نم اًئيش كردي مل يذلاو ةفئاطلاب
 لوصأ يلع علطا يذلا يعادلا ؛ةينطابلا لوصأ ضعب نقل يذلا (ةينطابلا لوصأ

 وه ةجحلا «ةيليعامسإلا ةقرفلل ةيلحملا تاميظنتلا سأر يلع ةاعدلا رقتساو ةينطابلا

 فرعن اذهبو «ناسارخ لثم ام ةيحان يف ةيليعامسإلا تاميظنت ةكبش سأري يذلا
 ٠ قطانلاو تماصلاو مامإلا انددع ام اذإ عبسلا تاجردلا

 اولصو ام اردانو «يلوألا ةجردلا نم يلعأ ةداع نينمؤملا ةماع قتري ملو

 نوراتخي ةعبارلاو ةثلاثلا نيتجردلا اولان نيذلا ةقرفلا ءاضعأ ناكو «ةيناثلا ةجردلا
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 يلإ مهلوصو قيرط نأ يهيدبلا نم نكلو :ةيليعامسإلا ةصاخ نولكشيو ءاسؤرلا

 ناكو «مهمامأ ادودسم ناك قطانلاو تماصلاو مامإلا يأ ىلاعلا ثالثلا تاجردلا

 ىضاقلا هعسضو يذلا ساسألا امأ ؛ةقرفلا يلع ارطيسم ةمكحملا ديدشلا ماظنلا

 نأ ناهذألل حضتي نأ بجيو ءالماكو اطوسبم نكي ملف ةيليعامسإلا ةعيرشل نامعنلا
 هذه تاقبط يف نيتريخألا نيتجردلا دارفأل الإ ةنودم نكت مل ةروكذملا دعاوقلا

 ملف ةينطابلا ميلاعتلا يلع نوعلطملا اهل يرخألا ايلعلا تاجردلا ءاضعأ امأ «ةقرفلا

 مايصلاو يهاونلاو رماوألاب مازتلإلاو ةالصلا ةماقإ نكت مل ذإ «ةعيرشلاب اومتهي

 ٠ مهل ةبسنلاب اًيرابجإ ارمأ ماكحألا رئاس ةاعارمو

 هركذ قبس يذلا وحنلا يلع ةيمطافلا ةيليعامسإلا ةقرف ميلاعت تهباشت دقو

 ذإ ,ةماه تافالتخا عم نكل ةينطابلا سسألاو ةيرهاظلا لئاسملا يف ةطمارقلا ميلاعتب

 رونلا قلخ دقو ءعشملا رونلا وأ لوألا رودصلا يولعلا رونلا يأ رهوجلا نم قثبنا
 رون اهسفن يسه يتلا ءدبلا ةدام كلذ دعب مث يلكلا سفنلا وأ يلكلا لقعلا عشملا

 لاوزلاب هيلع موكحم يعقاو ريغ «؛حور الب دماخ يمعأ مالظلا رونو «مالظلا

 «ةوفصلا ريغ لامكلا يلإ لصيو ةاجنلا كردي نأ عيطتسيالو ؛(نوطالفأ ركف)مدعلاو

 عضشملا رونلا ةعامج مهف «ةقرفلا نم ةصاخلاو نوعلطملاو ةمئألاو «ءايبنألا مهو

 لسن نم طقف ةوفصلا هذه حاورأ لقتنتو «مالظلا رون وأ ةداملا ملاع يف رشتنا يذلا

 حابشأ اونوكي نأ نوودعي الف ةوفصلا نم اوسيل يذلا رشبلا دارفأ يقاب امأ رخآ يلإ

 ' مدعلا
 ناكو ءاهبتارمو ةطمارقلا تاجرد مظن يذلا وه نادبع نإف تاياورلل اقبطو

 ةروصب تاجردلا هذه ءامسأ نوفلؤملا ركذو ءاعست تديز مث اعبس ةيادبلا يف اهددع
 ٠ ةيمطافلا ةيليعامسإلا تاجردل ةفلاخم - لاح ةيأ يلع - اهنكلو هتوافتم

 يشفأاذإ هنأ مسقي نأ هيلع ةعبارلا ةبترملا لصي يذلا ةطمارقلا دنع درفلاو
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 يلع نوفرعتي ةقرفلا كلت دارفأ ناكو «ةقلطم هتجوز نإف ةفئاطلا هذه رارسأ

 رذب ةرورضب جمانربلا اذه صتخي ءصاخ جمانربل اقفو مهميلاعتو ةطمارقلا لوصأ
 كشلا اذه ةلازإ ةقرط كلذ دعب ملعتي مث «ةقرفلاب قاحتلالا ثيدح نهذ يف كشلا روذب

 ءايلعلا سمخلا تاقبطلا دارفأ يلع ةروصقم ةينطابلا ةيرسلا ميلاعتلا ةفرعم تناكو :

 مسا مهيلع قلطأ ديدجلا بهذملا ميلعتل نودملاو مظنملا جمانربلا اذه ببسبو

 (روهشملا يفسلفلا لفحملا) افصلا ناوخإةعامجب نيطبترم ةطمارقلا ناكو «ةيميلعتلا

 (ه575؟5-5؟1٠/) يبارافلا ةفسلف يف مهؤارآ ترثأ دقو «ةيفسلفلا مهئدابم ةيحان نم

 ةطمارقلا تاعامجل يطارقميدلا بيكرتلا نع اريثك انثدحت دقو ءنيرخآ ةفسالفو

 تاميظنت ليكشت نأب نوينسام 'ل دقتعيو «ةيعامتجالا ةاواسملاب صاخلا مهجمانربو

 ريثأت تحت اعقاو ناك يطسولا ايسآو ناريإ يف ةصاخو ايسآ كلامم يف نييفرحلا

 ٠ ديدشلا ةطمارقلا

 لصتي اميف ةيمطافلا ةيليعامسإلا نم ايركف اررحت رثكأ ةطمارقلا ناكو
 ةيليعامسإلا تناك امنئيبف «ةيهقفلا ميلاعتلاو ةيرهاظلا ةينيدلا مسارملاو سوقطلاب

 ديلاقتلاو سوقطلاو ةيهقفلا رماوألا مازتلاب اهدارفأ نم ايندلا تاقبطلا ربجت ةيمطافلا
 مسارملا كلتب مازتلالا اوعاري مل ةطمارقلا نم ايندلا تاقبطلا دارفأ نإف ةينيدلا

 اسحلا ةنيدم يف نكي مل هنإف يولعلا ورسخ رصان هركذ امل اقفوو «ةينيدلا سوقطلاو

 ٠ (نوملسملا هديش ريغص دجسم يوس ) دحاو دجسم

 يهن يتلا تامرحملا نوعاري الو «ةيمويلا تاولصلا اسحلا لهأ يدؤي الو

 مهنكلو ءاهنولكأيو بالكلاو ططقلا يتح اهعيمج تاناويحلا محل نوعيبيف ءاهنع نيدلا
 ءادأ نم مهنيب نوشيعي يذلا يرخألا بهاذملا باحصأو نيدلا لهأ اوعنمي مل

 (ورسخ رصان ) كلذ دروأ دقو «مهديلاقتل اقبط اهنودؤيف ؛مهتادابعو ةينيدلا مهمسارم
 ؛ةطمارقلا نيب ادماخ ناك ينيدلا بصعتلا نأ حضويو ؛ءيرجهلا سماخلا نرقلا يف
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 ةياهن نم ةدتمملا ةردقلا يف ؛هنم ضيقنلا يلعو كلذ فالخب ناك رمألا نأ نيح يف

 مدعو ديدشلا بصعتلاب نوزاتمي اوناك دقف ءيرجهلا عبارلا نرقلا يتح ثلاثلا نرقلا

 ٠ ةصاخب ةنسلا لهأو ةماعب يرخألا بهاذملا عابتأل ةبسنلاب ةارادملا

 مهتاروث حاجن مدع اهنم لماوع ةدع ةطمارقلا تاعامج تفعضأ دقو

 تاعزانملاو تافالخلا مث ءمهؤاذيإو هل نييونزغلا نيطالسلا ةدراطمو مهتاضافتناو

 هنش يذلا ديدشلا موجهلا نأ فييايلب ءيأ ركذ يتح ءمهنيب تبشن يتلا ةيلخادلا

 مهل دجوأو ؛:ةصاخ ةمسب ةيادبلا ذنم مهزيم دق ةنسلا لهأو ةفالخلا يلع ةطمارقلا

 دض نيبصعتم ةطمارقلا ناك ببسلا اذهلو ««ةيبهذملا ةضهنلاو ةصاخلا ةقرفلا عباط

 امنإو مهدحو اهل نيعباتلا وأ ةينسلا ةفالخلا هجو يف سيل حالسلا اورهشأف ءحلاصتلا

 تاعامج تالمح تناكف «مهتاميظنتب قحتلي الو مهميلاعت لبقي ال صخش لك هجو يف

 تناكو ءيرقلاو ندملا يف نيملاسملاو لزعلا دض ةرمتسم ةحلسملا ةطمارقلا

 يقب نمو «مهيضراعم دض ةرمتسم ةرعتسملا تاءادتعالاو ةراغإلاو لتقلا تايلمع

 عم اجيجضو اخارص ئلتمت يتلا مهقاوسأ يف هنوعيبيو هنورسأي اوناك مهنم ايح

 ٠ يرخألا بالسألاو مئانغلا رئاس

 نم ةريبك تاعامج لاصفنا يف اببس بولسألا اذهل ةطمارقلا ةسرامم تناكو

 دقو «ةطمارقلا ةروث دومخ يف يلصألا ببسلا ناك اذه نأ ودبيو «مهنع نييورقلا

 ٠ ناريإو قارعلا يف مهذوفن امامت يهتنا

 دودح جراخ اهذوفن"تطسب دق ةيمطافلا ةيليعامسإلا تناك اذه لباقم يف

 نيب بد يذلا داحلا ماسقنالا نإ يتح ءيرجهلا سماخلا نرقلا يف ةيمطافلا ةفالخلا

 ةفيلخلل نيقفارملا دحأ ) "ىزورد' وأ 'يزردلا" عابتأ زوردلا لاصفناب اهفوفص

 مكاحلا ةفيلخلا زوردلا ربتعيو ءاهنأش نم فعضي وأ اهيف رثؤي مل (مكاحلا يمطافلا

 يلصألا نطوملا ناكو (ةققال ريغ هيبشت ةروص يهو ) هيف لح يذلا هلإلل ًاديسجت
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 ام يللع ةيمطافلا ةفالخلا تناكو ؛ناريإ يف ذوفن مهل نكي ملو نانبل يف زوردلل

 يذلا) رصتتسملا ةفيلخلا دهع يف اهتمظعو اهتعوقو اهذوفن ىصقأ تغلب دق ودبي
 (ه14748-141 نم مكح

 ةاعدلا قلطناف ءنيريبك يدامو يحور ذوفنب رصنتسملا معن ببسلا اذهلو

 ةوعدلا كلت رشنل ةفلتخملا راصمألا يلإ رصم يف ةوعدلا زكرم نم نويليعامسإلا

 ناريإ يف ةيليعامسإلا دهتجا دقو :ناريإ يف مهل اراصنأو مهاوعدل ةباجتسا اودجوو
 (ه54؟"7ماع) ةقجالسلا تاحوتف ذنم مهيلإ مهنطو يف ةقجالسلل نيئوانملا بذج يف

 رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم اوممص دق ةقجالسلا نأو ةصاخ

 رشابم لاصتا ثدحف ؛ةيروس يلع ءاليتسالا يلع (يرجهلا سماخلا) يداليملا

 * نيفرطلا نيب تامداصم نع ةالضف «نييمطافلا نيبو مهنيب

 نم هغلب امو قارعلاو ناريإ يف ةيمطافلا ةيليعامسإلا ذوفن هيلإ لصو ام امأ

 ةءارقو ؛اسمامإو ةفيلخ رصنتسملا بيصتتل لذب يذلا :دهجلا نم انل حضتيف ةوق

 ورسخ رصان هلاك يذلا حدملاو «(يسابعلا ةفيلخلا مئاقلا نم الدب ) همساب ةبطخلا

 ليلد (همان رفس) هباتك يف يمطافلا ةفيلخلل ه479 ةنس ةرهاقلاب ناك يذلا يولعلا

 نيب هيلإ راشملا ةفيلخلا هب معني ناك يذلا ىوقلا ذوفنلاو ميظعلا ريثأتلا يلع

 نيبصعتم ناريإ اوحتف يذلا لئاوألا ةقجالسلا نيطالسلا ناكو ٠ هل نيرصاعملا

 ةصاخبو ةعيشلا ءاذيإو ةدراطم ةيلمع ترمتسا دقو ءينسلا بهذملل اًديدش ابصعت

 ٠ نيريبك دجو طاشنب ةيليعامسإلا ىتقرف عابتأ

 (يرجهلا سماخلا) يداليملا رشع يداحلا نرقلا نم ةيناثلا ةرتفلا يف زرب دقو

 ركذتو «هيف ةرادصلا ناكم لتحاو ةيليعامسإلا ةفئاط نيب يريمحلا حابصلا نسحلا
 دالب يف اومكح نيذلا ريمح كولم يلإ بستنت ةرسأ نم ناك هنأ تاياورلا ضعب

 ناسارخ يف يرقلا لهأ نم تناك هترسأ نأ ىرخأ ةياور ركذتو .:مالسإلا لبق نميلا
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 ريغ هتدالو خيراستو اهب نسحلا دلو ثيح مق يلإ ةفوكلا نم لقتنا هدلاو نأو
 هنأو ءهدلاو ناك امك ةيادبلا يف ىمامإلا يعيشلا بهذملا يلع ناك هنأو فورعم

 فورعملا يليعامسإلا بهذملا ةاعد دحأب سرادملاب اذيملت ناك امنيح هبابش يف يقتلا
 ساسأ نأ الإ هعانقإ عيطتسي مل هنأ عمو ءاشقانتو هعم ثداحتو (بارخ ريمأ) مساب

 مه نيرخآ نييليعامسإ ةاعدب كلذ دعب حابصلا نب نسحلا لصتا مث ءعزعزت هناميإ

 ماقم غلب دق ريخألا ناكو «شاطع نب كلملا دبعو نمؤملاو جارسلاب بقلملا مجنلا وبأ

 ناجيابرذآ يف ةيليعامسإلا ةيرسلا تاميظنتلا عيمج سأرتو بهذملا يف ةجحلا
 ٠ يمجعلا قارعلاو

 اقبط نسحلا مسقأو :؛ةعامجلا يف اوضع حابصلا نب نسحلا نمؤملا لبقو

 ماع يلاوحو ٠ نييمطافلل ةفيلخو مامإك رصنتسملل ةعيبلا نيمي ةيعرملا ديلاقتلل

 ةنئيدملا كلت يف شاطع نبا بصتنم دلقت ثيح ناهفصأ يلإ نسحلا لصو ه8
 ةمصاع يف ماقأ ثيح شاطع نبا رمأل ةيبلت ةرهاقلا يلإ رفاس مث ؛نيماع ةدئل

 ٠ (ه5ا/ا“ ءاتش لئاوأ يتح ه 141/١ ماع فيص نم) اًرهش رشع ةينامث نييمطافلا

 ءرصتتسملا طالب يف نيتعامج نيب امدتحم عارصلا ناك ءانثألا كلت يف

 ؛ةمامإلاو ةفالخلا بصنم رازن يأ ربكألا هنبا رصنتسملا ثري نأ ديرت اهنم ةعامج
 ترصتناو «يلعتسملا وهو يناثلا ةفيلخلا نبا رصانت تناك يرخألا ةعامجلاو

 يأ يلوألا ةعامجلا يلإ زاحنا دق ناك حابصلا نب نسحلا نألو «ةيناثلا ةعامجلا

 نب نسسحلا عجرو ٠ رصم كرت يلع ةرصتنملا ةعامجلا هتربجأ دقف رازن بناج

 ةمامإلاب رازن ةيقحأ يلإ وعدي ذخأو ناهفصأ يلإ ه474 ماع فيص يف حابصلا

 نم يرس حيرصت يلإ لصح دق هنإ لاقيو «ناغمادلاو ناتسربطو نامركو دزي يف

 «كلذب رصنتسملا

 اماسقنا لمعلا اذه راثأ ةفيلخلاو مامإلل ثراوك يلعتسملا بيصنت نلعأ نيحو
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 ترشتناو ؛ةيلعتسملاو«ةيرازنلا امه نيتقرف لكشو «ةيمطافلا ةيليعامسإلا نيب

 برغملا راطقأو رصم يف ةيلعتسملاو يمالسإلا قرشلا راطقأو ناريإ يف ةيرازنلا

 ببسبب ةفالخلا يلع طقف امئاق نكي مل هنأ دح يلإ امهنيب عازنلا غلب دقو «يمالسإلا

 ةبسنلاب اظفحت رشكألا حانجلا لشمت ةيلعتسملا تناك امنإو «ةمامإلا يعدم

 لوصأ يلإ راكفألاو ءارآلا نم اريثك اوفاضأ دق ةيرازنلا ناك امنيب «ةيليعامسإلل
 ٠ ةديدجلا ةوعدلا مساب مهميلاعت تفرع اذكو ءاهتاميظنتو ةقرفلا

 يف (توملا) ةعلق بحاص (دامتعا) حابصلا نب نسحلا مض ه447 ماع ىفو

 يف هحالس قافر لخدأو «ةلدتعملاو ةيديزلا ةعيشلا نم ناكو هتوعد يلإ زربلا لابح

 ةعلق يلع اولوتساو لسالسلاب هوديقو ةأجف مهفيضم اومجاه مهنأ الإ «ةعلقلا هذه

 وأ ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةرطيس تحت ةليحلاب ةعلقلا كلت تحبصأو "توملا"

 «ناريإ يف ةيليعامسإلا ةلؤد مايقل ساسأ عضو بولسألا اذهبو «ةديدجلا ةيليعامسإلا

 ٠١ ه5554 يتح ه4 ماع نم ةمئاق ةلودلا كلت تلظو

 ةزيجو ةدم يف - اوعاطتسا مهنإ يتح ءالاعف ةديدجلا ةيليعامسإلا طاشن ناكو

 نوصحلا نم ريثك يلع ءاليتسالا - رخآ انيح ةليحلاب وأ انيح ةوقلا مادختساب
 ءمهذوفنل اهعاضخإو ناريإ يف ةيلبجلا ةيوقلا ةريغصلا ندملاو ةمكحملا عالقلاو

 ءرسبمل ءرشد نوميم نع ةرابع - توملا ةعلق نع الضف - عالقلا كلت تناكو

 نم ةبيرقلا هوكدركو ءزربلا لابج عالق نم هريغو ءهوك مشو «دنوانوتساو «هريدو

 هاشو ؛ناتسهق يف اهريغو ءروخو ؛نزوزو ءزيشرتو «نوتو «سبطو «ناغماذدلا

 ةقطنملا يف يرخأ عالق ةدعو ؛روبنت تالكو ؛ناهفصأ نم ةبيرقلا ناجنل ناخو ءزد

 * ناتسزوخ يف رظان تالكو «سرافب ةيلبجلا

 نأو ؛ةدحاو ةلود اهل نكي مل ةيرازنلا نأ ءالجب قباسلا تسرهفلا نم حضتي

 (ناتسهق) 'ناتسهوك ةقطنمو ةيلبجلا زربلا يحاون يف ةزكرم تناك ةيلصألا اهكالمأ
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 نسم ةلاعف ةدعاسمب حابصلا نب نسحلا يعادلا ايلعف ةقرفلا هذه ةدايق يلوتي ناكو

 ارود ابعل نيذللا (ديمأ كرزبايك) يعادلاو رفظملا سيئرلا يأ (نيتجملا هذيمالت)

 يف ايمسر ةيرازنلا سأرتي ناك نكلو عالقلا كلت يلع ءاليتسإلا يف ازرابو الاعف

 هل ارقم ناهفصأ يف زد هاش ةعلق نم ذختا يذلا (شاطع نبا) ةاعدلا يعاد ناريإ

 ةفيلخ دعي شاطع نبا ناكو «ةقجالسلا ةلود بلق نوددهي ةيليعامسإلا ناك انه نمو

 ارازن اومدعأ دق نويلعتسملا ناكو ءرازن لسن نم ادحاو ناك يذلا روتسملا مامإلل

 ' رصم نوجس يف

 ندم نم ريثك يف تبش ةديدع تاروثل ابكاوم عالقلا كلت يلع ءاليتسالا ناكو

 نم رشاعلا دقعلا يف ةيروس يف اًريبك اطاشن ةيرازنلا أدب دقو :ةقجالسلا يلع ناريإ

 هيلإ نوعمطي ام نوققحي اوناكو (يرجهلا سماخلا) يداليملا رشع يداحلا نرقلا

 ةدع يف لاتقلل نيرطضم اوناكو «ةضافتنالاو ةروثلاب انيحو عانقإلاو ةوعدلاب انيح
 يف اورقتسا نيذلا نويبيلصلاو «ةنسلا لهأ نم ماكحلا : مهو دحاو نأ يف تاهج

 دقعلا يفو ١(م55١٠- )٠١95 يلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا دعب نيطسلفو ايروس

 دق نويرازنلا ناك (يرجهلا سداسلا) يداليملا رشع يناثلا نرقلا نم عبارلا

 نيدلا ديشر هركذ امل اقبطو ءايروس يف ةمكحتسم عالق رشع مهترطيسل اوعضخأ
 (يرجهلا حباسلا) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا طساوأ يف يسرافلا خرؤملا هللا لضف

 ٠ ناريإ يف ةنيصح ةعلق ةئام نم رثكأ يلع نورطيسي اوناك ةيرازنلا نإف

 يف ناريإ يف ةديدجلا ةوعدلا روهظو ةيرازنلل ىعامتجالا بيكرتلا ةفرعمو
 سداسلاو سماخلا) نييداليملا رشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا

 يتلا نوتملاو رابخألا ةلقل ةجيتن ضومغلا هفنتكيو ةبوعصلا ةياغ يف رمأ(نييرجهلا
 ٠ نأشلا اذه يف رداصملا ةلقو مهنع تامولعم يوحت

 لهأ يلع عالقلا لهأ ةروث تناك ةديدجلا ةيليعامسإلا ةروث نأ دلوتراب دقتعيو
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 تاجاتنتسالا نم ساسأ يلع ينبمو ام دح يلإ مهبم جاتتتسالا اذهو ؛ندملا

 ثلاثلاو رشع يناثلاو رشع يداحلا نورقلا يف ةيبرغلا ابوروأ خيرات نم ةدمتسملا
 اهل يتاذ مكح ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ندملا نيب ماد يذلا عازنلا) ةيداليملا رشع

 يأرلا اذه حضتا مث (ةعينملا روصقلا يف اوثكمو اورقتسا نيذلا نييعاطقإلا دض

 برح رخأ تناك ةديدجلا ةيليعامسإلا نإ : حرشلا اذهب كلذ دعب دلوتراب ةطساوب

 تاعامجب نيقاهدلا فارشأ قاحلإو ؛ةثيدحلا روصعلا يف ناريإ ناسرف اهيف رصتنا

 ٠ ىرقلا لهأ دض نيحالفلا

 نكي مل هنأل ةمهبم دج ةروصب نييعاطقإلا عمتجم ميظنت دلوتراب دسج دقو

 عفانم ةدحو نع ثدحتي نأ عطتسي ملف «ةيقارلا ةيعامتجالاو ةيملعلا لوصألاب افراع

 يأ يف ةدحولا) ةماع ةفصب ندملا لهأ دض كرتشملا مهلاضنو نيحالفلاو كالملا

 ٠ ندملا تاقبط نم ةقبط ةيأ دض نوكيس لاضنلا نأب حرص اذإ الإ (لاجم

 يكسوبوكاب وي يأ قيرط نع اليضفت رثكأ ةروصب دلوتراب لوق حضتا دقو

 ةرابعب وأ «نيقاهدلا ةقبطل نيلثمم اوناك ةديدجلا ةيليعامسإلا نإ : يلاتلا حرشلاب
 حتفلا دعب مهيضارأ اودقف نيذلا ءناريإ يف ءامدقلا ضرألا كالم رابكل يرخأ

 رابك نم اوناك نيذلا ددجلا نييعاطقإلا ةقبط اهنم ءزج يلع يلوتساو «يقوجلسلا

 كلذ نع عجارت دق يكسوبوكاب نأ الإ ؛نامكرتلا ءارحصلا ناكسو شيجلا تالاجر
 سيل ةديدجلا ةيليعامسإلل يعامتجالا نيوكتلاو ةعيبطلا عوضوم لح نأ دقتعا هنأل

 يكسبوكوبو دلوتواب نم لك ءارآ فييايلب ٠ يأىيحأ دقف :ًريخأ نألا ىتح احاتم

 نيحالفلا نييعاطقإلا دض ةهجوملا ةكرحلا اودوقي مل ةيليعامسإلا نأ فييايلب ركذف

 :مهفادهأو مهدصاقم قيقحتل عارصلا كلذ نم نوديفتسي اوناك مهنإ لب

 عقاولا" ءاهتحص مدع تبثأو دلوتراب رظن ةهجو سلترب ٠ يآ ٠ يآ دقتنا دقو
 نإ لوقي يذلاو ؛"هيلإ راشملا ىأرلا اذهل ديحولا ردصملا يه ةميدقلا صوصنلا نأ
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 ندملا انايحأ نوبّرخي اوناك مهنأو ةنيصح عالق باحصأ اوناك ةيرازنلا ةيليعامسإلا

 الإ ةقيقحلا يف ءدلوتراب رثأ كلذ دعب اوتأ نيذلا نوفلؤملا يفتقا دقو ٠ عارصلا ءانثأ

 ريثألا نبا.لاوقأ يلع ادامتعا سلترب ركذ ذقو ءاليلق افلتخم اريسفت هيأر اورسف مهنأ
 «ةيليعامسإلا ةاعدلل اقباس اكلم نكت مل ةروكذملا عالقلا نإ) هلوق يرخألا رداصملاو

 (ةوقلاب وأ ةليحلاب نوصحلا كلت يلع اولوتسا دق ةاعدلا نإف نوتملا نم حضتي امكو

 لاح ةيأآ يلع اونوكي مل (ةيليعامسإلا عالقلا باحصأ يرخأ ةرابعب وأ ) ةاعدلا نإ

 (لاطبألا ناسرفلا نم دلوتراب :و و لوقي امك وأ ) ءامدقلا نييناريإلا ةنقاهدلا نم

 .أ :ئىأ حضوأ دقو ءمهضعب اودابأو عالقلا نم نيقاهدلا اودورط اصاخشأ اوناك لب

 اوناك نيذلا نويحالفلا) نيحالفلا طيحم يف رشتنت مل ةديدجلا ةيليعامسإلا نأ سلترب
 تاقبطلاو ندملا يلاهأ نيب اضيأ ترشتنا لب طقف (نيقاهدلا دي يف ةلآلاك نولمعي

 مل ةديدجلا ةيليعامسإلا نأ يهو ةطقنلا هذه هلوق قبس ام ىلإ فيضنو .'اهنم ايندلا

 تضرعت دقو «ةقجالسلا دض ابرح نونشي اوناك مهنإ لب ءءادعلا ندملا بصانتت

 يتلا ندملا كلت ) ةميسج رئاسخو رارضأل حلسملا عارصلا اذه ءانثأ ندملا ضعب

 ٠ ( ةقجالسلا تايماح رقم تناك

 بيرخت اقلطم مهفادهأ نمض اولعجي ملو طق اودمعتي مل ةيليعامسإلا نكلو
 حرتقنس اننكلو «ةلكشملا هذه لحل دعب تقولا نحي مل هنأ انيأر يفو ءاهتدابإ وأ ندملا
 يف ةديدجلا ةيليعامسإلا ةروث تناك : انتاساردو انتاءارق يلع ينبملا حارتقالا اذه

 ةروشث ةماع ةروصب (يرجهلا سماخلا) رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا
 اهرهوج يف تاضافتنالا هذه تناكو ءندملا ناكس نم ايندلا تاقبطلاو نيحالفلا

 نييعاطقإلا رابك دضو (ةقجالسلا كاذنآ اوناكو) نييعاطقإلا ةلود دض ةماع ةروث

 ءاليتسا دعب لدبت رمألا نكلو «ةقجالسلا ةازغلاو نيقاهدلا نم معأ ةروضب

 ةمكحتسملا دالبلاو ةمعينملا روصقلاو ةنيصحلا عالقلا يلع ديدجلا ةيليعامسإلا
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 وأ ةوعدلا هذه ءاسؤر لّوحت دقو ءىضارألا نم ريثكلاو (ناتسهوك وأ ناتسهق)
 ذنم ةيلج ةروصب ترهظو «مهنع امغر نييعاطقإلا نم ةديدج ةقبط يلإ ةاعدلا

 ةوعدلا كلت نم نيزيامتم نيقيرف نيب تاعارص يداليملا رشع يناثلا نرقلا طساؤوأ

 حلاصم نع اعفادمو الثمم يناثلاو «ةقرفلا ةماعل الثمم اهنم لوألا ناك «ةديدجلا

 ةديدجلا ةيليعامسإلا نم نييعاطقإلا ةقبط

 عوضوملا اذه (ةيموكحلا دارجننيل ةعماج نم) اوبورتسا ول ثحب دقو

 رهظ دسقل : هلوق كلذ لبق اهنع انثدحت يتلا ةطقنلا هذه يلإ فاضأو «هيلإ راشملا

 ةيادبو رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ نم ةدتمملا ةرتفلا ىف ةيليعامسإلا ةاعد نم ريثك

 ذقنم نب ةماسأ ناكف «نييفرحلا تاعامج نيب نم اورهظ ءرشع ىناثلا نرقلا

 حالفلا ؛:هتارطاخ ىف هيرازنلا ةيليعامسالا) ىمسي ىروسلا ىبرعلا ىعاطقإلا

 رصع ىف روباسين ىف ةيليعامسإلل ةيعامج ةدابإ تثدح دقو ؛(جالحلا ىأ) فادنلاو
 ةدابإ تثدح امك ء(ه 4 ىلإ 4487 نم مكح ىذلا) قورايكرب ىقوجلسلا ناطلسلا

 .ه؟4526 ماع ناريإ ندم نم ريثك ىف ةلثامم

 ربتعي (ه١١51 ىلإ 5١: نم مكح ىذلا) ىقوجلسلا دمحم ناطلسلا ناكو

 :مهتكرح دامخإل هاوقو هدهج لذبف ؛هتيروطاربمإو هتلود ءادعأ رطخأ ةيليعامسإلا

 ىعاد رسأو مهيديأ نم اهعزتناو ناهفصأب دهاش ةعلق ىلع (ه 6٠٠ ىف) ىلوتساف
 - عضوم ةاعدلا ىعاد لعجو ؛ءشاطع نب دمحأ وهو اهب ةيليعامسإلا ةاعدلا

 ةفقلعم هتثج تلظو «حامرلاب ابرضو ماهسلاب ايمر هلتقو هبلص مث «ةماعلا ءازهتسا

 ىف بيرختلاو ةراغإلاب ًالغشنم ماوعأ ةينامثل ىقوجلسلا شيجلا لظو «مايأ ةعبسل
 اوأدب مث «ةيليعامسإلا عالق نم ديدع ىلع ىلوتساو ؛توملا ةعلقب ةطيحملا قطانملا

 نالعإ ىلع "توملا' ىف ةيليعامسإلا كشوأ ىتح ءتوملا ةعلق ةرصاحمب كلذ دعب

 توم ربخ لوصو كلذ نود لاحو ؛طحقلاو عوجلا ةأطو تحت نيرطضم مالستسالا
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 .هتوم دعب ةيلهأ ةيلخاد بورحو ةرسألا ىف تافالخ نم

 اهيلع موجهلاو اهب رارضألا قاحلإو ةقرفلا كلت ةدراطم تيقب دقف كلذ مغرو

 بلح ىف ةقرفلا كلت ةرطيس دودح جراخو «ةيقوجلسلا ةلودلا كالمأ لخاد ةرمتسم

 ءانثأ لتقو «ةيعامج لتق ةيلمع مهل تثدح ه514 ةنس (دمآ) ىفو «ه1٠5/ ماع

 ةيأ نع ةديعب تلظ اهدودحو ةيليعامسإلا كالمأ نأ الإ ءىليعامسإ فالآ ةعبس كلذ

 ةداسيق ايمسر حابصلا نب نسحلا ملستو ؛لوغملا موجه ىتح نيحلا كلذ نم راطخأ
 عقوم لغشي ناك ىذلا ءشاطع نبا ةافو دعب ةاعدلا ىعاد بقلب ابقلُم ةقرفلا كلت

 هتفيلخ (ه514) هتافو دعب حابصلا نب نسحلا فلخو ةيرازنلا ةيليعامسإلل ةدايقلا

 :ةدارإلا ىوق ةمهلا ىلاع سأرملا ديدش الجر ناكو (ديمأ كرزبايك) ب فورعملا

 درلا نأ نودقتعي ةيرازنلا ناكو «هتافو دعب ةاعدلا ىعاد بصنم هترسأ ثراوتتل

 ةعد نم ريثك ةسايسلا لاجر نم مهيفلاخم لتق ىف لثمتم مهءاذيإو مهتدراطم ىلع

 ىناشلا نرقلا ةيادبو رشع ىداحلا نرقلا رخاوأ نم ةدتمملا ةرتفلا ىف ةيليعامسإلا

 ىبرعلا ىعاطقإلا ذقنم نب دماسأ ناكف ؛نييفرحلا تاعمج نيب نم اورهظ ءرشع
 دقو «ةيرازنلا ةيليعامسإلا نع ةصاخلا هتركاذم ىف جالحلاو حالفلا ىعسي ىروسلا

 ىقوجلسلا ناطلسلا رصع ىف روباشين ىف ةيليعامسإلل ةيعامج ةدايإ تثدح
 نم ريثك ىف ةلئامم ةدابإ تثدح امك .(ه 45347 ىلإ 147 نم مكح ىذلا) قورايكرب

 .ه1456 ماع ناريإ ندم

 ربتعي (ه١5" ىلإ 44٠ نم مكح ىذلا) ىقوجلسلا دمحم ناطلسلا ناكو

 مهتكرح دامخإل هاوقو هدهج لذبف «هتيروطاربمإو هتلود ءادعأ رطخأ ةيليعامسإلا

 ىعاد رسأو مهيديأ نم اهعزتناو ناهفصأب زدهاش ةعلق ىلع (ه٠٠0 ىف) ىلوتساف

 - عضوم ةاعدلا ىعاد لعجو ,ءشاطع نب دمحأ وهو اهب ةيليعامسإلا ةاعدلا
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 ةقلعم هتثج تلظو ؛حامرلاب ابرضو مهسلاب ايمر هلتقو هبلص مث «ةماعلا ءازهتسا

 ىف بيرختلاو ةراغإلاب ًالغشنم ماوعأ ةينامثل ىقوجلسلا شيجلا لظو «مايأ ةعبسل

 اوأدب مث «ةيليعامسإلا عالق نم ديدع ىلع ىلوتساو «توملا ةعلقب ةطيحملا قطانملا

 نالعإ ىلع توملا ىف ةيليعامسإلا كشوأ ىتح «توملا ةعلقب ةرصاحمب كلذ دعب

 توم ربخ لوصو كلذ نود لاحو «طحقلاو عوجلا ةأطو تحت نيرطضم مالستسالا

 هنوعقوتي اوناك امل ءروفلا ىلع ةعلقلا راصح ناطلسلا هدونج كرتف ءدمحم ناطلسلا

 .هتوم دعب ةيلهأ ةيلخاد بورحو ةرسألا ىف تافالخ نم

 لخاد ةرمتسم اهيلع موجهلاو اهؤاذيإو ةقرفلا كلت ةدراطم تيقب دقف كلذ مغرو

 ء.مه.1٠5 ماع بلح ىف ةقرفلا كلت ةرطيس دودح جراخو «ةيقوجلسلا ةلودلا كالمأ

 ةعبس كلذ ءانثأ لتقو «ةيعامج لتق ةيلمع مهل تثدح ه 51١4 ةنس (دمأ) ىفو

 نم راطخأ ةيأ نع ةديعب تلظ اهدودحو ةيليعامسإلا كالمأ نأ الإ ءىليعامسإ فالآ

 ةقرفلا كلت ةدايق ايمسر حابصلا نب نسحلا ملستو ؛لوغملا موجه ىتح نيحلا كلذ

 نب نسحلا فلخو «ءشاطع نبا ةافو دعب تقولا كلذ نم ةاعدلا ىعاد بقلب ابقلم

 الجر ناكو (ديما كرزبايك) ب فورعملا هتفيلخ (ه©4١51) هتافو دعب حابصلا

 دعب ةاعدلا ىعاد بصنم هترسأ ثراوتتل :ةدارإلا ىوق ةمهلا ىلاع سارملا ديدش

 لتق ىف لئمتم مهءاذيإو مهتدراطم ىلع درلا نأ نودقتعي ةيرازنلا ناكو «هتافو

 .ةسايسلا لاجر نم مهيفلاخم

 اوللق دق ةيرازنلا نأ دجن .مهتاميظنتو ةيليعامسإلا ميلاعت نع ثدحتنل نآلا دوعن
 عقو دقل .ايندلا تاجردلا نم ةقرفلا عابتأ ىلع اهوضرف ىتلا ةيرهاظلا ميلعتلا نم

 اهب ملع ريغ ىلع نوقباسلا ةيليعامسإلا ناك ىتلا ةيفوصلا راكفألا ريثأت تحت ةيرازنلا

 فوسييلفلاو رعاشلا راثآ ىف ةسوسحم ةروصب ًاضيأ حضاو ىفوصلا ريثأتلاو ءاقلطم
 .(ه554-585) ىولعلا ورسخ رصان ىسرافلا ىليعامسإلا ريبكلا
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 اسيئرو امامإ هب فرتعا رازن باقعأ نم نوكي نأ دبال ناك ىذلا مامإلاو

 مهتماقإ نكامأ تناكو نيرتتسم اوناك رازن دعب اعيمج ةمئألا نأل ارظن نكلو «ةقرفلل

 ةقرفلل مهت ساير تناكو (بهذملا اذهب) نينمؤملا ةماعل ةبسنلاب ةلوهجم مهؤامسأو
 ؛تاياكحلاو ريطاسألا نم ًاعون حبصأ دق هتاذ مهدوجو نإف ءطقف مسالا ىلع ةرصاق

 ةفيلخو ابئان دعو «ةفئاطلا كلتل ىلعفلا ىعقاولا مغامإلا وه ةاعدلا ىعاد ناك دقف

 دمحم دعب ىناثلا نسحلا بيصنت مت دقو .توملا ةعلق ىف ميقي ناكو ءرتتسملا مامجلل

 ىلإ 588 نم مكحو) حابصلا دعب نسحلا دعب ةاعد ىعاد ثلاثك ديما كرزبايك

 ىف) رازن فالخأ نم ناك (كرزبايك) هدج نإ لاقيو «ىناثلا نسحلاب بقلو (5

 بقلت دق نسحلا نإف اذه ىلعو (طق هفنل باستنالا اذه عدي مل ديما كرزبايك نأ نيح
 نأ ةقرفلا ءاضعأ نم بلطي نأ ىف قحلا هحنمي ناك ماقملا اذه نإو .ءبقللا اذهب

 هل ايواسم نوكيف ءىلكلا لقعلا هؤاطع بجاولا ردقلا سفنب ءالولاو ةعاطلاب هل اونيدي

 .كلذ ىف

 يستح يرجهلا سماخلا نرقلا ةياهن ظنم مهبتارمو ةيرازنلا تاجرد تناكو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع (لفسأ يلإ يلعأ نم ) يرجهلا عباسلا نرقلا طساوأ

 ريبكلا يعاذلا - ” ةاعدلا يعاد - ؟ مامإلا - ١

 قصاللا - 5 قيفرلا - ه يعادلا - 4

 ىئادفلا -

 دعاوقلاو ماكحألا ىلع طقف نيعلطم نييلفسلا نيتجردلا ءاضعأ ناكو

 ناكو «ءايمع ةعاط العلا تاجردلا باحصأ رماوأ ةعاطإ مهيلع كلذل ؛ةيرهاظلا

 وضع ناك امك ؛مسقي نأب مامإلا عيابي نأ قصاللا ىأ ةيناثلا ةجردلا وضع يلع
 يلإ ةقرفلل ةينطابلا رارسألا ضعب يلع قلطي نأ هل احاتم قيفرلا وأ يلاتلا ةجردلا

 وضع ناك امك «ةقرفلا كلتل ايندلا تاجردلا دعت ثالثلا تاجردلا هذه تناكو ءام دح
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 ةينطابلا ميلاعتلا يلع الماكو امات اعالطا علطي يعادلا وأ ةعبارلا ةجردلا

 يعادو ربكألا يعادلاو يعادلا يأ ةثالثلا ايلعلا تاجردلا ءاضعأ امأ «ةيليعامسإلل

 ملف ءاهل ةمكاحلا فارشألاو ةقرفلا كلتل نيراتخملا ءاسؤرلا نودعي اوناكو «ةاعدلا

 (ةيعرشلا فيلاكتلا رتاسو ةالصلا ةماقإ يأ) ةيرهاظلا فيلاكتلاو رماوألا نكت

 ٠ مهيلع اًيرابجإ اًرمأ اذه نكي مل ةيقالخألا ئدابملاو قوقحلا ةاعارمو

 نكي مل ةيلاعلا ةمامإلا ةجرد وأ مامإلا ماقمو بصنم يلإ لوصولا نأ يهدبو

 مهه“٠5 ماع ذنمو) رازنو ههجو هللا مرك يلع باقعأل الإ صخش ىأل احاتم

 ٠ (رازن باقعأك ايمسز مهب فرتعا نيذلا ديما كرزبايك فالخأل

 (يدعاصت بيترت بيترتلا نأ ةاعارم عمو)

 يلوألا تاجردلا نم يلعأ تاجرد يلإ نوقتري ةقرفلا دارفأ ةماع نكي ملف
 نم بلغألا يف اوناك نيذلاو ايندلا تاجردلا ءاضعأ نإف اذه عمو ءاقلطم ةيناثلاو

 الإ :ةقرفلل ةينطابلا ميلاعتلا يلع نيفقاو ريغ اونوكي مل فرحلا بابرأو نيحالفلا
 نوعمتسي ام يلع كلذكو ءاذه رارسألا رس يلع اموي اوفقي نأ يف نولمأي اوناك مهنأ

 ةيبذاج تناكو «ةمات ةفرعم تانئاكلا ملاع اوفرعي نأو ءدوجولاب قلعتي امم هيلإ

 مامإ ةردقب هل دح ال يذلا ناميإلاو اهل مراصلا ماظنلاو اهضومغو ةفرعملا رارسأ

 (كلذك ةيحورلا ةيحانلا نمو لب ةيداملا ةيحانلا نم طقف سيل ) ةدودحملا ريغ ةقرفلا

 لك ءاهتاذلو اهميعنو ةنجلا' راظتناو يدهملا مئاقلا روهظب طبترملا مايقلا موي راظتناو

 هذه نم نييئادفلا ةيترم وأ ةقبطل مضنملا بابشلل ةراثإو بذج رصانع ناك اذه

 :ةقرفلا

 يلع اوبر دق «ةيوق ةيلاع ةمهو ةبلص ةدارإ يوذ دارفأ نويئادفلا ءالؤه ناكو
 ةددحملا ريغ ةعاطلاو «ةقرفلا ءادعأل ماتلا روفنلاو ةيهاركلاو بصعتلا حور

 نوكافسلا نييئادفلا تاجرد نيب نم ريتخا دقو «مهقوف ةيلاعلا تاقبطلا ءاضعأل
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 ءالؤه ناكو «نويعلاو سيساوجلا مهنيب نم ريتخا امك «ةيرازنلا ءادعأل ةلتقلاو

 ةبرجتلاو ناحتمالاو رابتخالل نوضرعيو نييئادفلا ةعامج نيب نم نوراتخي بابشلا

 اوناك امك ءاهرتسو رومألا ءافخإ نف مهميلعت يف نوأدبي اوناك يذلا نيملعملا لبق نم

 اهيلع بيردتلاو ةحلسألا مادختسا ةيفيك مهنوملعيو ءتامرحملا باكترا مهنودوعي

 ٠ انايحأ ةفلتخملا تاغللا نع الضف

 ءادعأو ةسايسلا لاجر مهئاسؤر رماوأل اذيفنت نولتقي ةيرازنلا نويئادفلا ناكو

 اهجومو «ةيسايس بابسأ يلإ دوعي ابلاغ لتقلا اذه ببس ناكو «نيطشنلا ةيرازنلا

 يعيش وأ ينس ملسم لك الثم لتقي ناكف ؛مهدئاقعل ةفلاخم تادقتعم دقتعي ناك نمل

 ناك امك ء(رصم يف) يلعتسم ليعامسإ وأ (ايروس يف ) يبيلص يحيسم وأ يمامإ

 هذه لتقلا ةيلمعب فلكي نم ناكو «ةنايخ بكترا هنأ نظ اذإ مهنم صخش لك لتقي

 مهتيئادف'نأب اخسار 'اناميإ نونمؤي مهيلإ انرشأ نيذلا ءالؤه ناكو ءاضيأ لتقي
 تانجلا باوبأ مهمامأ حتفيس اذه نأو ةديقعلاو ناميإلا ليبس يف يه امنإ مهتيحضتو

 :نيعألا ذلتو سفنألا يهتشتامو نيعلا روحلاو ةخماشلا روصقلاو ندع ةنج ثيح

 ربتعت ةينطابلا ةيليعامسإلا ميلاعت نأ نوملعيال ةقرفلا كلت ةماع نم نويئادفلا ناكو

 * ةيحورلا تاذللاو ملعلل ازمر ةنجلا

 عارصلا نم اعون هتايط يف لمحي يئادفلا باهرإلا يف ولغلا نأ دكؤملا نمو

 نيحاللفلا ءانبأ يلع نيرطيسم اناك روفتلاو ةنيغضلا كلتو دقحلا اذه نأو «يقبطلا

 ٠ نيرسوملاو ءاينغألاو ءامظعلاو كولملا دض اهجومو نييفرحلاو

 ةقرفلا ءاسؤر نأ هادؤم خسار داقتعا نييحيسملاو نيملسملا نيب عاش دقو

 داوملا رئاسو شيشحلاب ةقرفلا ةماع نم مهل نيعباتلا نوردخي اوناك ةيليعامسإلا

 يف اووقيو ةنجلا مهتليخم يف ونيزي يتح «يئادفلا لمعلا اذهل بابشلا دادعإل ةردخملا

 نظ ندم رثكأ سيل اذه نأ ودبيو «لتقلاو ىئادفلا لمعلا يلع مادقإلا ةدارإ مهسفنأ
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 مسا ناك دقف ؛:هرربي ام هل ناك نظلا اذه نأ زئاجلا نمف اذه عمو «نيمختو

 «نيشاشحلا وه نييرجهلا عباسلاو سداسلا نينرقلا يف ايروسو ناريإ يف ةيرازنلا

 تافلؤملاو بتكلا رئاس يف ةماعلا دنع ةيمالسإلا كلامملا يف بقللا اذه مدختسا امك

 ٠ (ينيوزقلا يفوتسملا هللا دمحو نيدلا ديشر امه نايسراف ناخرؤم مهنيب نم)

 يأ جقددمدمد مسا ) ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا ةغللا يف حلطصملا اذه لخد دقو

 ةملك أشنمل يرخا ابابسا نوثحابلا حرتقا دقو «نييبيلصلا قيرط نع (لئاقلا
 نوقلطي اوناكو ؛.(حابصلا نسحلا عابتأ ىأ ) (نوينسح) ةملك اهنيب نم 35505

 ماع ةروصب مهيلع نوقلطي مهنكلو «ةنطاوبلا ةينطابلا مسا ناريإ يف ةيرازنلا يلع

 عيمج يلع ابيرقت ةرصاق تناك اهنأ الإ ءدترملا ينعت (دحلم) ةملكو «ةدحالملا مسا

 ينعملا يف براقت يتلا (ةضفار) ةملك كلذ نم سكعلا يلعو «ةيليعامسإلا عورف
 ٠ ةيمامإلاو ةيديزلا يأ ةلدتعملا ةعيشلا قح يف مدختست تناك دقف دترك ةملك

 يلإ فاضي «ةيرازنلا ميلاعتلا تايساسأ نم يسايسلا لتقلا تايلمع نكت ملو

 نيفلاخملاو نيضراعملل لتقلاو لايتغالا اذه عدتبم نكي مل حابصلا نسحلا نأ كلذ
 ءاذيإلاو ةدراطملا تايلمع ةمواقمل ةليسوك سروم دق نيضراعملا لايتغا نأ ودبيو

 نيطالسلاو دارفألا رئاسو ةقجالسلا لبق نم اهل اوضرعت يتلا لتقلاو بيذعتلاو

 ' ةيرازنلل نيضراعملا

 ةريبك ةروصب ةدئاس تناك ةيرازنلا لبق نم باهرإلاو لتقلا تايلمع نكلو

 نسسحلا ءاليتسا دعب - ةيرازنلا هلتق نم لوأ ناكف ءحابصلا نسحلا رصع ذنم

 وهو «ةقجالسلا ريهشلا يسرافلا ريزولا كلملا ماظن وه - توملا ةعلق يلع حابصلا
 يقوجلسلا ناطلسلل اقفارم كلملا ماظن ناكو «(همانتسايس ) باتك هيلإ بسني يذلا

 بيرقلا مهرقم يفو .(ه445 يتح 455 نم مكح  هتالحر يدحإ ءانثأ هاشكلم

 يمليد باش هل رهظف «هتجوز ميخم يلإ بوؤي نأ ةليل تاذ ريزولا دارأ دنواهن نم
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 انيكس لتسا ةتغب نيح يلعو ءريزولا فقوأو «هيلإ سامتلا ميدقت يف هتبغرب رهاظت

 لمعلا نم بولسألا اذه ناكو (ه1445 ناضمر )٠١ ةلتاق ةنعط ريزولا هب نعطو

 ةرازولا يلوت يذلا كلملا ماظن نب نيدلا رخف لتقو ءايداع اًرمأو نييئادفلا دنع اعبتم

 دعب نويئادفلا ناكو ء.(ه5٠5) هيبأ لتقمل اًماقتنا ةيليعامسإلا نم اددع هيبأ دعب

 ' ابلاغ ةيرازنلا دئاق مسا نوددري لتقلا ذيفنت

 نرقلا لئاوأ) خيراوتلا عماج هباتك نم يناثلا دلجملا يف نيدلا ديشر ركذيو

 ةفقالث مئاوق توملا يف ةيليعامسإلا خيراتب صاخلا لصفلا يف (يرجهلا نماثلا

 كزربايكو حابصلا نب نسحلا دهع يف ةيليعامسإلا مهلتق نيذلا يلتقلا ءامسأ نمضتت

 نمضتت امك :ه554 يتح'48© نم ةدتمملا ةرتفلا يأ «لوألا دمحم هنباو ديما

 تسبتقا .دقو ءهذه لتقلا. ةيلمع يف اوكرتشا نيذلا قافرلاو نييئادفلا ءامسأ مئاوقلا

 ةفورعملاو نيدلا ديشر اهيلع علطا يتلا ةيرازنلا صوصنلا يدحإ نم مئاوقلا هذه
 ةمئاق يفو «باتكلا اذه انيلإ لصي ملو «هتامولعم هنم يقتساف (انديس تشنكرس) مساب

 ةكباتألاو ءافلخلاو نيطالسلا نم ةينامث ءامسأ (انصخش ٠ مهعومجمو) يلتقلا

 نييسابعلا ءافلخلا نمو ءرمألا نييلعتسملا مامإو يمطافلا ةفيلخلا ءالؤه نيب نمو)

 نم تسو (قارعلا ناطلس هاشكلم نب دوادو ءديشرلا هتفيلخو هنباو دشرتسملا

 ةثالثو ندملا ءاسؤر نم تسو (يحاونلا ماكح ) اًيلاوو اًريمأ رشع ةعبسو ءارزولا

 نامركو يرلا ناهفصأو نادمهو نيوزق) ةفلتخم قطانمل ءايتفمو ءايضاق رشع

 دشرمو سيئر لغم ةينيدلا قرفلا ءاسؤرو سيلفتو زيربتو ناتسهقو ناجرجو

 رابكو طالبلا تالاجرو (ناتسربط يف ) ةيديزلا مامإو (روباشين يف) ةيماركلا

 نيذلا ةيرازنلا ةقرفلا دارفأ نم ددع كلذكو «تاداسلاو ءاملعلاو ةلودلا يفظوم

 ٠ نيقباسلا ةاعدلا دحأ مهنيب نم ركذ دقو «مهتقرفل ةنايخلا لامعأ اوسرام

 رابكو شيجلا ةداق نم مئاوقلا هذه يف مهؤامسأ تركذ نم عيمج ناكو
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 ةلثم اهب دري ملف «ةصقان مئاوقلا هذهو ءابلاغ نيدلا ءاملع رابكو ةلودلا تالاجر

 دئاق (ارفنوم دارنوك يكرام ) لثم نم كلذ دعب اوتأ نيذلا ةيرازنلا اياحض مسا

 نيدلا ديشر مئاوق نم حضتيو ؛هريغو (م17١١ ماع لوتقملا) ايروس يف نييبيلصلا

 باكترا .دعب هنإف كلذ يلع ءانبو «ةثالث وإ لتق يتيلمع بتري دق دحاولا لتاقلا نأ

 لتقلا نوكي انايحأو «هلتق نم نونكمتي الف رارفلا يف قفوي ناك يلوألا لتقلا ةيلمع

 فلكي وأ «ءاقفرلاو نييئادفلا نم ةعبرأ وأ ةثالث هب فلكيف ةبوعصلا ةياغ يف ارمأ

 نب رمألا يمطافلا ةفيلخلا لتق مزلتسا لاثملا ليبس يلعف كلذ نم رثكأ ددع اهب
 كراش امنيب :قافرلا نم ةعبس اهيف كراشي نأ ةرهاقلا يف ه575 ماع يلعتسملا

 رشع ةعبرأ ه١51 ماع ةغارم نم ةبرقم يلع يسابعلا ةفيلخلا دشرتسملا لتق يف
 مهمادعإ وأ ءايحأ مهقرحب ةيرازنلا نم ماقتنالا تايلمع كلذ لباقي ناكو «قافرلا نم

 نا احضاو نوكي نأ بجي نكلو «؛مهيلع قانخلا قييضتو مهئاذيإو مهتدراطم وأ

 اولوأ مهنإ لب ءيلصألا يرازنلا حافكو لمع بولسأ نكت مل ةيدرفلا لتقلا تايلمع
 ' يلوألا ةجردلا (ةماعلا برحلا وأ) حلسملا ماعلا حافكلاو مهتوعدب ريشبتلا تايلمع

 يلإ يضارألا نم ةعساش قطانم يلع ءاليتسالا دعب ةيرازنلا ءاسؤر لوحت

 سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةيرازنلا نيب رهظو «نييعاطقإلا نم ةقبط
 تاقبطلل ةلثمم ةيناثلاو «ةقرفلا فارشأ ةقبطل ةلثمم امهادحإ تناك : ناتقرف يرجهلا

 ه5 نم مكح يذلا ) ديما كزربايك نب دمحم يناثلا نسحلا دهتجا دقو ٠ اهنم ايندلا

 يلع دمتعي نأ يف دهتجا «حابصلا دعب رومألا مامز يلوت نم ثلاث ( ه557 يتح

 ٠ رخآلا قيرفلا

 دمحمو ةمطافو يلعل افلخ هسفن بصن هنأ 55١ ماع يناثلا نسحلا نلعأ دقو

 رصع ةيادب نلعأو ةمصعلا هسفنل يعدا اذلو ءرازنو رصنتسملاو ليعامسإ نب

 نيذلا مه طقف مهنإف ةيليعامسإلا ميلاعتل اقفوو «ةمايقلا نالعإو ايندلا ةياهن يأديدج
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 سوفقنطلاو ميلاعتلا- اولطبأ دقو «ةيحورلا ةنجلا يف ةديدجلا ةايحلا اويحيل اوضهن

 اذه عابتأ نينمؤملا ةماع نع رصعلا كلذ نم ةعيرشلا ماكحأو تاولصلاو ةيرهاظلا

 ٠ اهيف ايندلا تاقبطلا دارفأب ةقرفلا ءاسؤر يواستل انالعإ لمعلا اذه ناكو بهذملا

 ضيرحتب رسبمل ةعلق يف هتجوز يخأ ديب فصنو ماع دعب يناثلا نسح لتق

 لآ لسن نم نيرسوملا نييعاطقإلا رابك نم ادحاو هومح ناكو «ةقرفلا ءاسؤر نم
 لقاقلا ةرسأ دارفأ عيمج نم نسحلا نب يناثلا دمحم مقتناو «ةلدتعملا ةعيشلا هبوب

 مضنا نأ كلذ ةجيتن نم ناكو «هيبأ طخ سفن يلع راسو «هدلاو لتقمل اماقتنا

 فورظلا كلت يفو «هتقرف فوفص يلإ ايندلا تاقبطلا نيب نم نوريثك ددج ءاضعأ

 ةقبط يلإ اولوحتو ضرألا رامثو ةرذلا نم ريثكلا اونج نيذلا ةقرفلا ءاسؤر يشخ

 نأ اودارأف ءمهطخسو مهعافدناو نييداعلا ءاضعألا ةروث نييعاطقإلا نم ةديدج

 ٠ تازايتمالا رئاسو عالقلاو ىضارألا مهسفنأل اولجسي

 ناكو «؛ةبسانم دعت.مل نامزلا رخآ برقب ةقلعتملا ميلاعتلا نإف ببسلا اذهلو

 لهأ نم نييعاطقإلا يلإ برقتلا يف نودهتجي رصعلا كلذ يف ةيرازنلا فارشأ
 يناثلا دمحم ةفيلخو نبا ثلاثلا نسحلا ناكو «ةماعلا ريهامج حامج حبكل ةنسلا

 دقف «يبنلا نامزو مالسإلا ردص رصع يلإ ةدوعلاب اللعتمو ميلاعتلا هذهل احضوم

 مايصلاو ةضورفملا تاولصلا ءادأو ةعيرشلا ماكحأب ديدج نم سمتلا ةرورض نلعأ

 ةعامجلا ةالص ةنمماقإب حمسو دجاسملا ميمرت داعأو «ةيرهاظلا ميلاعتلا ةاعارمو

 رمأو «ةنسلا لهأ ىلإ ثلاثلا نسحلا برقتو ؛قباسلا يف ترجه يتلا ةبطخلا ءاقلاو

 هامسأ دقو «ةبعكلا ةرايزل همأ لسرأو ؛ةبطخ يف رصانلا يسابعلا ةفيلخلا مسا ركذب

 ٠ (ديدج نم مالسإلاب قحتلا يذلا يأ ) ديدجلا ملسملاب لامعألا كلتل ةجيتن ةنسلا لهأ

 رصع يف ةقرفلا كلت لخاد ةداح ةروصب ةيلخادلا تاعارصلا ترجفت دقو

 ديدج نم ةيليعامسإلا ميلاعت تييحأو ,«ه“1١1 ماع مسلا هوقس يذلا ثلاثلا نسحلا
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 سيلو ناطلسك هدعب نم ةطلسلا هتفيلخو هنبا ثلاثلا دمحم يلوتو «هتوم دعب

 همساب المعي نأ يلع نيقيرفلا الك سفانتو ؛هسفن يلع هرصق باب قلغأو ؛مكاحك
 ىضارألاو عالقلاب كسمتلا نودوي نيذلا ةقرفلا فارشأ ءاسؤر ناكو «هبناج نمو
 «لوغملا ةدهاجم ودارأ ةماعلا نم ةقرفلا دارفأ نكلو ؛لوغملل عوضخلل دادعتسا يلع

 «٠ ركسلا نم ةلاح يف وهو ثلاثلا دمحم لتق دقو

 ناريإل يلوغملا حتافلا - ناخوكالوه ةبغرل اذيفنت هنإف هاش روخ هنبا امأ

 يلع قفاو دقف - ناخزيكنج ديفحو (ناريإ يف ةصاخ ةيلوغم ةلود سسؤم)
 «نئازخلاو روصقلا حيتافم ميلستو هعالق بيرختو «هل مالستسالاو وكالوهل عوضخلا

 «ةسقرفلا نم نييداعلا دارفألا ةمواقمل ةحيتن دوعولا هذه لك ذيفنت عطتسي مل هنأ الأ

 يلإ بهذف ؛هاشروخ نمأو ءاهيلع يلوتساو توملا ةعلق وكالوه رصاح ةياهنلا يفو

 ناخلا ثيح لوغملا دالب يلإ هرودب هلسرأف .((ه154) ناخوكالوه ةماقإ رقم
 نم ةماعلا لصاوو ءهاشروخ لتقي نأ اقوكنم رمأو «(هيخأ ) نأ اقوكنم مظعألا

 عالق تملستساو تاونس ثالث (هؤكدرك) ةعلق تمواقو «لاتقلا ةيرازنلا ةقرفلا

 الإ ءاماع نيرشع ترمتسا ةرتف لالخ وكالوه مكحل طقف ةعينملا اهروصقو ناتسهق
 يف لقألا يلع يرجهلا عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ نيقاب اولظ ةقرفلا عابتأ نأ

 * ناتسهق

 ايروس يف طقف نآلا يتح (ةديدجلا ةيليعامسإلا) ةيرازنلا ةيليعامسإلا تيقبو

 قطانم ضعب يفو نامع يف لجر فالأ ةدع نم برقي امو «(ةصيصملا ةيحان)

 يلاهأ عيمجو «ناتسناغفأ لامشو (مت نم برقلاب تالحمل ةيلبجلا يحاونلا يف) ناريإ
 عيمج ناكو «ةيرازنلا نم ( ةيلاحلا ناتسناغفأ نم يقرشلا لامشلا ) ابيرقت ناشخدب

 قطانملا الإ يهو) ريمابلا يلاهأو ةيسورلا ناتسكيجاتل ةيقرشلا يحاونلا ضعب يلاها

 عبارلا دقعلا يتح ةيرازنلا نم )(يتاذلا مكحلا نم عونب معنت يتلا ناشخب نم ةيلبجلا

 :نيرشعلا نرقلا نم
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 نم ةيحانلا هذه يلإ مهترجه تأدبو ءدنهلا يلإ ةيرازنلل يلصألا رقملا لقتناو

 رسشع نماثلا نرقلا نم ةصاخ ةفصب ةرجهلا تدتشا «يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا

 ثرإلاب ةداع هماقم لاني يذلا ةقرفلا كلت سيئر شيعيو ءرشع عساتلا نرقلا يتح

 ماع لوألا ناخاغأ رجاه دقو «ىابمب ةنيدم نم ةبرقم يلع ناخاغأب بقلي يذلاو

 نسم تاناخ اغألا ةرسأ دعتو ءدنهلا دالب يلإ (تالجم ةيحان ) ناريإ نم م"

 ةرسألا قيرط نع ةعئاشلا ةياورلل قبط مهلصأ ددحتي نيذلا ديمأ كرزبايك باقعأ

 ماسع ذنم ) يلاحلا (ميرك) ناخاغألاب ةيرازنلا فرتعيو «ةمطافو يلع يلإ ةيمطافلا

 ذإ-«رينويلمو يعاطقإ ميوك ناخاغألاو ءيلع دعب نيعبرألاو يناثلا مامإلا (م) 7

 نم لسرلاو ةاعدلا رشتنيو ؛مهلخد رشع هل اوعفدي نأ ةيرازنلا عيمج يلع بجي

 ريشبتو ةياعد تاعامج ايقيرفأ يف نألا مهلو ءيحاونلا رئاس يلإ يلاحلا هرقم

 دنهلا يف شيعيو «اقيناجتت ةريحب يتح ةيرازنلا تاعامج رشتنا دقو ةيوقو ةعساو

 ٠ ةيرازنلا نم افلأ نيسمخو نيتئام نم رثكأ

 لئاوأ ذنم جيردتلاب اورجاه دقو .دنهلا دالبو نميلا يف نآلا نويلعتسملا دجويو

 دالب يف تارجكلا يف ميقيف ءدنهلا دالب يلإ نميلاو رصم نم رشع يداحلا نرقلا

 يأ (اراهب) مساب كانه نومسيو «ةيلعتسملا نم افلا نيسمخو ةئام نم رثكأ دنهلا

 ليلد اذهو «(ةراجتلا ينعمب ةيتارجكلا ةغللا يف 7870101303 ةملك نم ) راجتلا

 ٠ مايألا هذه يف ةقرفلا كلتل يعامتجالا بيكرتلا يلع

 صقان ءزج

 ةشالثلا ناكرألا تاذ دحاولا اذه نإو ؛مالسإلا روهظل افداصم ميسجت رخآ ناكو

 ؛يسرافلا ناملسو (ملسو هيلع هللا يلص) دمحو يلع دوجو يف مسجت دق أزجتت ال يتلا

 فورحلا يأ "س:مع < ىأ (سمع) فورح بيكرتب روكذملا ثيلثتلا اذه فرعي كلذل

 ٠ خسانتلاب لوقلا ةيريصنلا لبق دقو ؛ركذلا ةفلاسلا ةثالثلا ءامسألا نم يلوألا
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 ةيناثلاو ةماع يلوألا «نيتيحور نيعامج ىلإ زوردلا لثم ةيريصنلا تمسقناو

 ناكو ةماعلل اهنوفكي الو اهنيماضم نؤلوؤي ةسدق بتك صاخللو ؛:ةصاخ وأ ةراتخم
 بابقلا كلت تناكو «ةبقلا اهنومسي يتلا عاقبلا يف ةيبهذملا مسارملا نوميقي ةمئألا

 :ةيحيسم تارثأتو اياقب ةيريصنلا بهذم يف ظحاليو «هللا ءايلوأ براقم يلع ةداع

 «نييراوحلا ميظعتو «هلإلل رهظم هنأو «ةيهولألا ماقم يلإ هعفرو يسيع ميظعت لثم

 حملا ديعو حيسملا داليم ديع ) دايعألاو ؛حيسملا ءادهشو ءهللا ءايلوأ نم مهدعو

 ٠ كلذ ريغو ديمعتلاو ؛ةيجروتيللاو كلذ ريغو

 ةيفورحلا مساب تفرع ةعيشلا ةالغ قرف نم ةديدج ةقرف ناريإ يف ترهظ دقو
 هللا لضف ناكو :نييداليملا رشع سماخلاو رشع عبارلا نرقلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يف
 مها/831-84١ ماع أدبو مال١4 ماع يلاوح دلو «ةقرفلا ذه سسؤم يدابارتسالا

 يلإ روميت نم رمأب يفن دقف عجارملا ضعب هركذت امل اقفوو ءديدج يحو غيلبت

 ناك ببسلا اذهلو ء«ها/417 ماع هسفنب روميت نب هاشتاريم كانه هلتق ثيح ناوريش

 هاشناريملو ةماعب روميت لآل نيفدلا دقحلاو ءاضغبلاو ةاودعلا نونكي نويفورحلا

 ٠ لاجدلا هنأ نودقتعيو هاشناريم هنومسي اوناكو ؛:ةصاخ ةفصب

 بحاص ءريكفتلا لقتسم اركفم يفورحلاب بقلملا يدابارتسالا هللا لضف ناكو

 ب فورعملا هباتكو جاتنإلا ريزغ ابتاك ناك امك ءاهنلعأو اهحضوأ ةديدج راكفأ

 ةيسرافلا ةغللاب هنم اًءزج بتك دقو «هتافلؤم رهشأ ريبكلا دلاخلا ىأ (ريبك ناديراج)

 ةعرسب ةقرفلا كلت ميلاعت ترشتنا دقو «ةيبرعلاب رخآلا ءزجلاو ةيدابارتسالا ةجهللاب

 دقو ءايروسو ايكرتو ناجيابرذأوو ناريإ ءاحنأ عيمج يف اهذوفن رشتنا امك «ةلئاه
 كلتل ةياعدلل اساسأ (ه4877ت) يلعألا يلعب فورعملا هللا لضف ذيملت عضو

 نييفرحلا نم ةقرفلا كلت عابتأ بلغأ ناكو «ةينامثعلا ايكرت يف ةيفورحلا ةقرفلا

 يف مالعألاو نيركفملا ةكراشم يف ةلثمم اهل ةزيمملا ةمسلا تناكو نيفقثملاو

 سم مغ



 لتق يذلا ) يناجيابرذألا يميسن رعاشلا ةقرفلا كلت ءاضعأ نم ناكف ءاهتاكرح

 (اضيأ مدعأ يذلا ( ىئاتمت ةغللا نايكرتلا نارعاشلاو (بلح يف ه١ ماع

 * يقيفرو

 بفقلملا مساق ديس ديهشلا يسرافلا رعاشلا اضيأ ةقرفلا هذه يلإ بستني امك

 ةيكيلكلا تاجهللاب اراعشأ بتك يذلاو ؛.( ه151-41707/) راونألا مساقب

 خيشلا ذيملت وهو «ةيمامإلا ةعيشلا نمو ايفوص هرمأ ةيادب يف ناكو «ةيناجيابرذألاو

 أدبم اونألا مساق قبط دقو «ةيوفصلا ةرسألا دج (ها/55ت) يليبدرألا نيدلا ردص

 :اماع اناوخو اطاسب دمو ةاره يف اهماقأ يتلا هاقناخلا يف لاومألا يف ةكراشملا

 اهنيب نم ةيلصأ ةنس ابتك مهل نودعيو ءاريبك ايبدأ ايثارت نويفورحلا فلخ دقو
 :ةيدابارتسالا ةجهللاب ابيرقت ه475 ماع فلأ يذلا ):همان مرحمو ءريبك ناديواج

 ناريخالا ناباتكلا اذه بتك دقو «ةمان تيادهو (ه/874 يلاوح ) ةمان قشعو

 دقو يدابارتسالا هللا لضف ذيملت (ه4174 يفوتملا) هداز هتشرف ديب ةيكرتلا ةغللاب

 كلت نوتم رشن امك ءراوه ناملك يسنرفلا قرشتسملا نييفورحلا لئاسر ضعب رشن

 ريهشلا يكرتلا ملاعلا تاقيلعتلاو يشاوحلاب ةليذم اهل ةيسنرف ةمجرت عم لئاسرلا
 ٠ ةيسنرفلا ةغللاب (اضر فوسليفلاب فورعملا ) قيفوت اضر روتكدلا

 ةقرفلا لئاسوو (ةمانمرحم ) باتك يف مهؤدابمو نييفرحلا لوصأ حضتتو

 يمهلإلا أدبملاو .دبألا يلإ ةدوجوم تانئاكلا نإف «؛ئدابملا كلت يلع ءانبو ريخألا

 ةكرحو «هلإلا قلخ امك ناسنإلا قلخ دقو ؛هتروص يفو لب يمدألا يف سكعنم

 ىسهتنتو مدأ روهظب ةرود لك أدبتو ؛ةيرئاد تارود اهل رشبلا خيراتو تانئاكلا

 ىف ىجيردت ءاقترا ةروص ىف رشبلا :ىف ىهلإلا أدبملا ىلجتيو «ةمدايقلا روهظب

 رخآو «هلإلا ىف عقاؤلا وأ ناسنإلا ىف هلإلا لولحو دسجتو «ةيالولاو ةينلا لاكشأ

 نسح مامإلا ءالؤه رخآو «ءايلوألا لوأ ىلعو «(ملسو هيلع هللا ىلص) دمحم ءايبنألا
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 .هلإلل ديسجت وأ ىدابرتسالا هللا لضفو «ةعيشلل رشع ىداحلا مامإلا ىركسعلا

 فورحل ةينطابلاو نافرعلا ىنعم ةيليعامسإلا نم نويفورحلا راعتسا دقو
 ىنطاب رهظم فورحلاسف «كلذ نم ذوخأم ةقرفلا كلت مساو «ةيبرعلا ةيدجبألا

 ىف نوري اوناك ةقرفلا لهأ نإف كلذ نع ًالضفو «ةفلتخملا ملاعلا راودأل ىنافرع

 عضخ امك ءاهلاكشأو ناسنإلا ةروص؛طوطخو ةينطابلا تامالعلا ةيدجبألا فورح

 .اضيأ ةيفوصلل ديدشلا ريثأتلل نويفورحلا

 عم «نييعاطقإلا عم لاتق ىف ةيفورحلا تطرخنا ىتح ليوط تقو ضمي ملو
 ةلودل ديدش ءادع ىف تناك تقولا سفن ىفو «ىبهذملا اهلكش ىلع ةظفاحملا

 ناكو ءرصعلا كلذ ىف ةيعاطقإ ةوق ىوقأل ةيداعم تناك اهنأ ىأ «نييروميتلا

 ءكله هنأو ءىروميتلا هاشناريم ةروص ىف رهظ دق لاجدلا نإ نولوقي نويفورحلا
 اهب رهظ ىتلا ةعرسلا هذه سفنب ىدهملا ىأ مئاقلا روهظ سانلا رظتني نأ بجيو

 هنأو ءضرألا هجو ىلع ةئماعلا ةاواسملاو لدعلا ةموكح طسبي نأ بجي هنأو ؛لاجدلا
 .ىرخأ ةرم ناسنإلل روج كانه نوكي نل

 ميدق نم : ىليام ددصلا اذه ىف ركذلا ةفنآلا (همان مرحم) ةلاسر ىف درو دقو

 ءةمئألا نم ىئاقلا راظتنا ىف نفج مهل ضمغي ال نويفورحلاو نآلا ىتح نامزلا

 هنا لاقيو ءىدهملا مسا هيلع قلطيو ءىرخأ ءامسأ ثيدحلا ىف هل ركذ ىذلاو

 ؛ىدالوأ دحأ نامزلا رخآ ىف رهظي) هقح ىف ثيدحلا درو دقو ءفيسلا بحاص

 وحمي هنأ دقتعيو (اروج تئلم امك الدع ضرألا المي ىقلخ هقلخو ىمسا همسا

 نييفورسحلا نأ اذه نم حضتيو ؛مهقوقحبو نيرخآب سانأ هعقوأ ىذلا ملظلا فيسلاب
 ةدايقب رصنلا نأو ؛:ةحلسم ةروثب متي (ىعاطقإلا) ملظلا ساسأ عالتقال اروصت

 .ىدهملا

 عسماتلا نرقلا بتك نم (ىحيصف لمجم) مساب ىسراف باتك ىف درو دقو
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 -8.08) ىرومميتلا خرهاش ناطلسلا ىلع ىدتعا ًالوهجم اصخش نأ ىرجهلا

 نأو ( ه١ وأ م٠ ماع) ةاره ةنيدمب ةعماجلا دجسملا ىف هنعطو (ه١

 ةثداحلا كلت ءانثأو «هتاقو ىتح هنتدعم ىف امالآ وكشي لظ هنأ الإ ءايح ىقب ناطلسلا

 رمألا ثحب عنمي مل اذهو ءهلتقو رمآتملا لتاقلا نعطو ناطلسلا مدخ دحأ ماق

 ميقيل اهرجأتسا ىتلا ةرجحلا ىلع اولدتساو احاتفم ىناجلا عم ادوجوف هيف قيقحتلاو

 ةقرف ىف ادحاو ناكو ءدمحأ همسا ناك ءصخشلا اذه ةيوه اهنم اوفرعو اهيف

 ةيرس تاميظنت كانه نأ اضيأ اوفرعو «ىدابارتسالا هللا لضف عباتأ ةيفورحلا
 انالوم ىلع اومكحف ؛هئاضعأ نيب نيفقثملا نم ةخماش اممق مضي هنأو ةيفورحلل

 اومدعأو ؛ةارهب (نيدلا رايتخا) ةعلق جرب ىف سبحلاب فورعملا سيونشوخ
 .مهداسجأ اوقرحأو (اضيأ هللا لضف ديفح مهنيب نم ناك) لفحملل نيرخآلا ءاضعألا

 ةعامجب نيطبترملا نم ناك ركذلا فلاسلا رعاشلا راونأ مساق نأب مهنظ عمو

 ىلإ بهذ ثيح ناسارخ ىلإ هوفن دق هدض كلت توبث مدعل ارظن هنأ الإ «نييفورحلا

 .اهب تامو دنقرمس

 ةجيتن «نييفورحلا فئاط نم ناريإ ترهطت ىتح ليزوط تقو ضمي ملو

 تدجو هنأ الإ ؛:ةقرفلا كلت هل تضرع ىذلا لتقلاو ءاذيإلاو ةدراطملا تايلمعل

 نم ريثك ىف تضرعت دق ةقرفلا كلت نأ مغرو .ةينامثعلا ايكرت ىف اهل اسفنتنم
 (ه445:.- م١45١ ىناثلا دمحم ناطلسلا مايأ ةصاخب) ءاذيإلاو ةدراطملل نايحألا

 عيشتلا بوثب انايحأ اورثدتو «ةيقتلا أدبم اوعبتاو اهتديقع تفخأ دق ةقرفلا كلت نإف

 مسهل نوكي نأ ىف ايكرت ىف اوحجنو ءفوصتلا بوثب ًانايحأو ننستلا بوثب ًانايحأو
 .ةيشاتكبلا شياوردلا ةقرف ءاسؤر نم ددع ىلع ريثأت

 ىرجهلا نماثلا نرقلا ةيادب ىف تاساورلا ضعبل اقبط ةقرفلا كلت تسسأت دقو

 .ام دح ىلإ ىروطسألا دوجولا ىذ شاتكب هجاوخ ديب
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 ةنيدمو ايكرت ءاحنأ عيمج يف ريبك ذوفن ةيشاتكبلا شيواردلل ناكو

 لساوبلا ( ةيراشكنالا ) يرج ينيلا دونجب ةلص يلع اوناك مهنأل «ةينيطنطسقلا
 تناك ةيفخلا ةيفوصلا لوصألا نأ الإ ءامسرو الصأ ةينس ةيشاتكبلا ةقرف تناكو

 ئدابملا كلت نكت ملو «ةقرفلا كلت يف نيفطصملا ءاضعألا نم رخآل لسن نم لقتنت

 * فالتخالا نم ليلقب نييفورحلا ميلاعت يوس ةروكذملا

 :ف ىأرل اقبط ) رهظت ةعيشلا ةالغ قرف نم ةديدج ةقرف تأدب دقو

 نامكرتلاو ناجيابرذا لخادب ءاهل ةرواجملا قطانملاو ناريإ يف (يكسرونيم

 لهأ ناكو ءيرجهلا عساتلا نرقلا يف اهيف ترشتناو «ةيسرافلاب نيقطانلاو داركألاو

 اوناك ةعيشلا نييناريإلا نأالإ ءقحلا لهأ مسا مهسفنأ يلع نوقلطي ةقرفلا هذه

 يف تيمس «ةريثك يعرف قرف ةدع يلإ ةقرفلا هذه بعشتتو (يهللا يلع) مهنومسي
 ةجيتن) ءشاب لزقلا مساب ايكرت يف نوفرعي اوناكف ءاهب صاخ مساب ةقطنم لك

 «نيبرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف شابلزتلا اهب ماق يتلا ةروثلا يف مهتكراشمل
 كلت مهنم ترهظ يتلا ناكرتلا لئابق داحتا مساب ) ولنيوف ةرق مساب ناجيابرذأ يفو
 ةيئاضر ةريحب ةقطنم يفو «نويعلا وأ نورظانلا يأ رلتزوكو ( ةروكذملا ةقرفلا

 ريغو دنو هجوخ مساب ناردنزام يفو دنواكاكلا مساب نيوزق يفو «ىئب لادبأ مساب

 ةروكذملا قرفلا كلت تادقتعم سورلا نيققدملاو نيثحابلا نم ددع ثحب دقو

 اهؤاضعأ ناك نإو ناريإ ءاحنأ عيمج يف نآلا يهللا يلع ةقرف رشتنتو ءتاعيرشتو

 لفأ وأ يهللا يلع ةقرف دارفأو ؛«ةعيشلا نم اًءزج ايمسر نودعيو مهدئاقع نوفخي

 ندملا يف نيمميقملا ( تاليا) ءارحصلا ناكسو نيحالفلا نم مهتيبلاغ يف قحلا

 نع اخالسناو ادادترا اهتأشن ةيادب يف قرفلا كلت تناكو ءراجتلا راغصو نييفرحلاو
 لاضن يفنييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف ةلاعف ةكراشم تكراش دقو بعشلا
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 ناكسلا عفر دقو «ةينامثعلا ايكرتو ولنيوق قآلا ةينسلا لودلا دض ةعيشلل ثارتلا

 رشع عباسلا ةيادبو يداليملا رشع سداسلا نرقلا لاوط يرغصلا ايسأ يف كارتألا

 روطاربمالا يلع ةمئاد ةروصب نايصعلا ةيار - ةعيشلا ةالغ نم اوناكو -

 يف يسميئرلا اهزكرمو ةملاسم ةقرف يلا نآلا ةقرفلا كلت تلدبت دقو ينامثعلا

 ندملا رئاسو نارهط يف نيميقملا ةقرفلا كلت ءاضعأ ددع ناك نإو «هاشنامرك

 ٠ اليلق سيل ناتسدركو ناجيابرذأو ناريإ يف ةيورقلا قطانملاو

 .ةدحاو ةقرف ةيريصنلاو يهللا يلع ةقرف نأ نييبروألا نيفلؤملا ضعب ربتعيو

 نوثحابلا ءاملعلا اهب ماق يتلا تاقيقحتلاو تاساردلا دعب يأرلا اذه لطب نكلو

 مهلوق وه ةيريصنلاو قحلا لهأ دحو ام نأ كلذو عوضوملا اذه يف سورلا

 لهأ ) نيتقرفلا نيتاه نكلو :ةعيشلا قرف عيمج نيب ةكرتشم ةمس وه «يلع ةيهولأب

 دئاقعلا لوأو تانئاكلا ةفرعم يف ةدصحاو دئاقع امهل سيل (ةيريصنلاو قحلا

 * قالطإلا يلع ةيبهذملا تاعيرشتلاو

 ةجتن رشبلاو ملاعلا : ةيليعامسإلا ميلاعت نم اضعب اوظفح قحلا لهأ نأ ودبيو
 هللا طيتريو ءهدوجوب تانئاكلا هللا الم دقف «يلاعت ئرابلل ةرتاوتم ةسمخ تاناضايفل

 ريغ ةبمئاد ةروصب ٍدسجت ايلع نإو ءمصفني ال طابرب لزألا ذنم يمهللا يلع
 (ملسو هيلع هللا يلص) دمحمو يسيعو يسومو ميهاربإو حونو مدأ يف ال ةعوطقم

 نمو ءايبنألا عيمج يف لحو لب (ركفلا اذهب لوقت ةالغلا قرف ةيبلاغ ) بسحف

 هاشلا يف يهللا يلع دسجت امتح نوربتعيو «هللا ءايلوأو ةمئألا عيمج يف مهدعب

 كانه ناكو «(هتايح ءانثأ كلذ نوددري اوناكو ) ةيوفصلا ةلودلا سسؤم ليعامسإ
 يداحلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا يف شاعو ورم نم ناكو دمحم هاش مساب صخش

 (هللا - يلع) رهظيسو هللا - يليل دسجت رخآ وهو «نييرجهلا رشع يناثلاو رشع

 ' هيف لحيسو يدهملا رشع يناثلا مامإلا دوجو يف يرخا ةرم
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 قلطنملا نإ : وحنلا اذه يلغ ةقرفلا هذه ميلاعت يكسولدراك ٠ يأ حرشتو

 لوزنو ؛يلع ةيهولأل ةعطقنملا ريغ ةفرعملا نع ةرابع ةقرفلا كلت ميلاعتل يلصألا
 ةروصب هنإ لب هلإلا صخش طقف سيل ايلع نأو ءضرألا هجو يلع هدوعصو مدأ

 ةماع نيب دسجتي ناك نإو «هتاذب ئش لكو ناكم لك المي يذلا يهلألا أدبملا ةماع

 ٠ يلع ةيهولأ لكشب يفسلف ركفك قلخلا

 لقعلا امهدحأ ناسنإلا دوجو يف نيغزانتم نيأدبم نإف قحلا لهأ ميلاعتل اقبطو

 رانلاو ةنجلا نأو ؛توملا دعب ةايح الو ؛.(ساسحإلاو ةفطاعلا ينعمب ) سفنلا رخآلاو

 يف خسانتلل توملا دعب ناسنإلاو لهجلاو ( ينيدلا هانعمب ملعلاو ةفرعملل طقف زمر

 محارتلا كلذكو ؛سفنلا يلع يلقعلا ءدبملل راصتنا,يه ةيقالخألا نيزاوملاو ءراظتنا

 ةجوزب نوفتكيو تاجوزلا ددعت ءدبم قحلا لهأ عيمج يفنيو ءرشبلا ينبل ةاساوملاو

 اهل يتلا تاصقرلا يف ةمات ةيرحب ءاسنلا كراشتو «زئاج ريغ رما قالطلاو ءةدحاو

 ةةيبهذملا تاعيرشتلا ةمس

 مهنواعيو ةدايرلا ماقم نوثراوتي نيذلا (ناريب) لا ةقرفلا هذه سأر يلعو

 ليجبت ةداع مهنيب جورتو «ةيبهذملا تاعيرشتلاو مسارملا ءادأ يف نوينيدلا مادخلا

 ماقت يتلا ةيرسلا مهسلاجم يف نيبارقلا مدقت امك «ءايلوألا دقارمو ةسدقملا لاغدالا

 «نبللاو يولحلا يلع يوتحت يتلا ةماعلا تاناوخلاو طسبلا دتمتو «ةداع ليللا ءانثأ

 زئاجلا نمو ؛كويدلاو فارخلاو ناريثلا محلو يرقبلا محللاو زرألاو نبجلا انايحأو

 دعب ترهظ يتلا ةنحملا ةليل ) ةباكأ نم تذخأ دق اهتافيرشتو ةدتمملا ةرفسلا هذه نأ

 تذخأ دقو ؛ةمدقتملا اهروصع يف ةيحيسملا نم اذه ذخأ دقو ( ايجرتيل مساب كلذ

 يتلا ةيوخألا تافيرشتلا ةرفس نم تذخأ دقف «ةيحيسملا نم ةرشابم ريغ ةقيرطب
 :اهنوطسبي ةطمارقلا ناك

 ةيهلإلا تارذلا لقتنت ةماعلا ةرفسلا هذه نمف ةقرفلا هذه لهأ ةديقعل اقبطو
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 ماعلا طامسلا اذه دم لبق عامتسا تاسلج نوسلجي اوناك انايحأو ءاهيف نيكراشملل

 :ةيسورلا تافوتسيلخلا ةقرفب عامسلاو صقرلاو شيواردلل يلجلا ركذلاب ركذي يذلا
 تاوصأل لبحاصم تابارطضالاو لاحلاو دجولا تالاحو عامسلاو صقرلا اذه ناكو

 ةميدقلا ةقيسوملا ماغنأب بحاصملا حايصلاو ةجنشتملا تاركلاو (قح) :(يلع)

 (ماجنارس) مساب يلصأ باتك اهنيب نم ءاهنوظفحي ةسدقم بتك ةقرفلا هذه لهألو

 راعشأ ةقرفلا هذه عابتأ نيب عيشيو «هاشنامرك ةقطنم يف ودبي ام يلع بتك يذلا

 ميدق مهخيرات نأ ةقرفلا هذه دارفأ ربتعيو ءهتادسمجت ضعبو يلع - هللاب رخفت حيدم

 نايرع رهاط ابأب فورعملا رعاشلا نأ نولوقيو «نونتملاو رداصملا هتركذ امم مدقأ

 ٠ (نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا لاجر نم وهو ) ةقرفلا هذه يلإ بستني
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 رشع ىداحلا لصفلا

 مالسإلا ىف نافرعلا

 رفقفلاو فوصتلا

 ةيؤرلا كلت «ملاعلل ةصاخلا ةينيدلا ةيؤرلا - ةداع - نافرع ةملك نم مهفي

 ىمسي ام قيرط نع - هللاب ناسنإلل ىصخشلاو رشابملا لاصتإلا ةيناكمإ ربتعت ىتلا

 نافرعو) .هثودح نكمم ازئاج ارمأ - لاحلاو ةينطابلا ةبرجتلاو دوهشلا احالطصا
 .(ىفخلا وأ ىنطابلا ىنعت ةينانوي ةملك نم ةقتشم ةملك مزسيتسم وأ كيتسيموأ

 ةرثدتملاو «نافرعلاب ةرثأتملا ةيلاثملا ةيفسلفلاو ةينافرعلا بهاذملا ترهظ دقو

 :ىلاتلا وحنلا ىلعو ؛عاطقإلا دهع ىف ةفلتخملا نايدألا راثدب

 .ىداليملا ثلاثلا نرقلا ذنم ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا

 ىداليملا عباسلا نرقلا ىتحو ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم ةيقرشلا ةيحيسملا ىف

 .امهريغو نيريس قحسإو نيريس مرفي دي ىلع

 ةينوطالفألا ةفسلفلا جزم دقو ءرشع عبارلا نرقلا ىف بذاكلا سينويد عمجم

 .ةيحيسملا حورب ةديدجلا

 رشع سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف ايسور ىف هعابتأو ىكسروس لين

 .نيعماطلا ريغ مساب احالطصا اوفرع نيذلاو نييداليملا

 ىداليملا عساتلا نرقلا ىف سينجرأ توكسأ نأوي ىبرغلا ىحيسملا ملاعلا ىف

 رهظ «ةيداليملا رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نورقلا ىفو

 راوناتو .ةبوجعألا كورب سير تراهكأو «ىلول دنوميار ءزيساد سيسنارف

 .مهريغو «ىبماك ىساموتو .وزوس
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 اراصنأ اودجو نيذلا ةلابقلا ةقرف :ىطسولا نورقلا ىف دوهيلا نيب رهظ امك
 .نييحيسملا نيب مهل اعابتأو

 اتناديفلا ةفسلفو ايرجاراك نشو دعب امو عساتلا نرقلا ذنم ةيدنهلا ةنايدلا ىف

 .اهنلعأ ىتلا (ديحوتلا)

 ىتلا نافرعلا تارايت نإف «ةينيدلا تادقتعملا ىف ةدوجوملا تافالتخالا مغرو

 هلقأ ىف هباشتلا اذه ودبيو .اهباشت رثكأ ودبت ءاهيلإ راشملا نايدألا ةقتوب ىف ترهص
 هرثكأ ىف مجني امنيب ءضعبلا اهضعب نع تارايتلاو قرفلا هذه هسبتقت امع امجان
 طيحم لخاد ةيبهذملا تادقتعملل ىلخادلا لماكتلل ةكرتشملا قرطلا ةدحو نع

 .ةيعاطقإلا تاعمتجملا

 وأ ةيحيسملا وأ مالسإلا) نيدلل ىرهاظلا لكشلاب ابلاغ نوفراعلا لفحي ملو
 نويمسرلا هتالاجرو نيدلا ءاملع مهبصان اذل «ةينيدلا هسوقطب اومتهي ملو (امهريغ

 ةركفو دهزلاب هتاهاجتاو نافرعلا تارايت تطبتراو ,تاماهتالا مهل اولاكو ءادعلا

 .ايندلا كرت

 ىف هب ىظح امم رثكأ نيريبك راشتناو ةيمهأب مالسإلا ىف نافرعلا ىظحو
 دفقتعيو .ءفوصتلا مساب ىمالسإلا ملاعلا ىف ةينافرعلا ةضهنلا تفرعو «ةيحيسملا

 ةملك نم ةقتشم فوصتلا ةملك نأ مالسإلا ىف نيثحابلا نيقرشتسملا نم ريثك
 ةملك تمدختسا امك «ةيفوصلا بايثلا ءادترا ىنعي فوصت لعفلاو «ةيبرعلا فوصلا

 .اهراشتنا جارو فوصتلا ةملك نم الدب ةقيرطلا

 املثمو ءفوصتلا لحارم عطقل درفلا ةئيهت ًاحالطصا ةقيرط ةملك ىنعتو
 شيواردلا ةوخإ تاعامجو براقتت اهنإف اهضعب نم ةفلتخملا فوصتلا قرط براقتت
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 ترهظ امك «؛ةيبوروألا تاغللاب فوصتلا نع ةديدع تافلؤم تبتك دقو

 نينسلا تارشع لالخ فوصتلا نع ةيقرشلا تاغللاب ةيملع ثوحبو تافلؤم
 لبق سورلا (نيقرشتسملا) لبق نم فوصتلا نع تثدحت ىتلا تافلؤملاو ؛ةيضاملا
 .تديمشو ؛ىكسيركو ءىكسفوكوج اهبتك ىتلا بتكلا نع ةرابع (ةيفشلبلا) ةروثلا

 اهساسأو ةيفوصلا تادقتعملا ليلحتب اصاخ امامتها تمتها تافلؤم دجوت ملو

 ديقفلا هفلأ ىذلا فلؤملا ىوس اهتارايت خيراتو ةفلتخملا اهتاهاجتاو ىعامتجالا

 ةطبارلا :ةرشابم ريغو ةينمض ةروصب تثحب ىتلا تافلؤملا ضعب كلذكو «سلترب

 .قرشملا راطقأ ىف ةيبعشلا تاضافتنالا نيب ةددعتملا فوصتلا تاهاجتا نيب

 هولوأو فوصتلا خيراتب - نولازي الو - نويبوروألا نوثحابلا متها دقو

 .(ةروثلا لبق سورلا نوثحابلا كلذكو) ًاريبك ًامامتها

 مهتاحالطصاو ةيفوصلا تادقتعملا ىف ثحبلا ىلع ارصاق مامتهالا اذه ناكو

 ةأشنب ةقلعتملا لئاسملا ىف ثحبلا ناك امنيب «ةقرفلا كلت وأ ىفوصلا اذه خيراتو

 .ريبك دح ىلإ ًادودحم اهتاببسمو اهروذجو ةيفوصلا راكفألا

 اوربعي نأ.نود ءاهخيراتو قرفلا هذه ةأشن ىف نويبوروألا نوثحابلا ثحب دقو

 ىف ةيبعشلا تاضافتنالاو ةيعامتجالا تاضقانتلا نيبو قرفلا هذه هوشت نيب ةطبارلا

 .مامتها ىأ ىمالسإلا ملاعلا راكفأ

 نإف ءفوصتلا عوضومب مامتها نم نويبروألا نوثحابلا هيدبي ام مغرو

 ثحب دقو ءفوصتلا خيراتب ةصاخو ةيئزج لئاسم ىف رصحنت مهثوحبو مهتسارد

 ًاليصفت دشأو ًاقمع رثكأ اثحب ىلوألا ةيرجهلا ةعبرألا نورقلا ىف فوصتلا خيرات
 خيرات لوانتي ىملع فلؤم نآلا ىتح رهظي ملو .نورق نم اهالت امل ةبسنلاب

 ىلإ عجار كلذ ىف ببسلاو هل ايلك ًاجاتتتساو الماش ًاروصت ىطعيو فوصتلا
 .ضومغو ديقعت نم هفنتكي امو عوضوملا كباشت
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 بتكت مل .نافرعلا ىف نوتملاو رداصملا نم ديدعلا نآلا نيثحابلا ىدي نيبو

 ةيطبقلاو ةينايرسلاو ةينانويلا تاغللابو لب ءاهدحو ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاب

 ةسارد نم قحتست ام سردت مل اهنكلو .اهريغو ةيدرألاو ةيتيركسنسلاو ةيربعلاو

 ةطبارلا ىف صيحمتو ثحب نود هتءارقو فوصتلا ةعلاطم نأ امك «ةلماشو ةبجاو

 ةيفسلفلا بهاذملاو ىرخألا نايدألا نيبو ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيمالسإلا ةديقعلا نيب

 سردت مل فوصتلا نم ةعونتم ًاقرف نأ اذه ىلإ فاضي ؛هئارو نم لئاط ال ثيدح

 اوناك نيثحابلا نم ًاددع نأ أضيأ اذه ىلإ فاضيو «تاقبط ىلإ مسقنت ملو نآلا ىتح

 نونمضي اوناك اهريغ وأ ةيلاثملا ةفسلفلل نيعبات وأ كاذ وأ صخشلا اذه ىلإ نيعبات

 لقأ ةيفوصلا تادقتعم ىف اودهاشي نأ يف نودهتجيو «مهتاوذ نم ةعبان ءارآ مهثوحب

 مه نوديري امم رثكأ اهيف اوري نأ ىف نودهتجيو ءالعف فوصتلا ىف دوجوم وه امم

 .هتيؤر

 ىملعلا خيراتلا نأ لاجملا اذه ىف ىزيلجنإلا قرشتسملا يربرآ رثرأ ىريو

 مل فوصتلل ىعقاولا ثحابلاو ىقيقحلا ذاتسألا نأو ؛نآلا ىتح بتكي مل فوصتلل

 ؛ةيلاحلا”ةلحرملا ىف لاحم فوصتلا عوضومل ىملعلا ثحبلا نأ دقتعيو ءدعب دلوي

 باتكلا اذه لثم ةباتك نإو .نآلا ىملعلا فيلأتلا اذه لثم رهظي نأ كلذك لاحمو

 .(")دعب اميف نورهظي نيذلا نيققحملا بجاو نوكيس

 تادقتعم تايئزج حرشن نأ ءرصتخملا لصفلا اذه ىف نكمي ال هنأ ىهيدبو

 انه لقنن نأ ىف دهتجنسو ءزاجيإلا ليبس ىلع ولو ةيفوصلا قرطلا خيراتو ةيفوصلا
 خيرات ىف هبعل ىذلا رودلاو فوصتلا نع تامولعملا نم ةرورض رثكأ وه ام طقف

 .ناريإ
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 ىلإ نيرشعلا نرقلاو رشع عساتلا نرقلا ىف) نييبوروألا نيثحابلا رثكأ ليميو

 ايجراخ ارهظم فوصتلا رابتعا ىلإ ةروثلا لبق سورلا نوثحابلا كلذكو (ام دح
 بيسرتو نيرخآلا راكفأ نع لقنو سابتقا ةجيتن هنوربتعيو ؛مالسإلا نع ًابيرغو
 .ةيمالسإلا ريغ ةيفسلفلاو ةينيدلا ميلاعتلل اريثأت هروهظ نودعيو ءاهل

 اوثحب نيذلا نييبرغلا نيققحملاو نيثحابلا لئاوأ نم ادحاو كولوت .أ.ف ناكو

 هنكلو ء(ايتشدارز) ايسوجم ًاثاريم رمألا ةيادب ىف فوصتلا دعي ناكو ءفوصتلا ىف
 ثحبي نأ بجي هنأ دقتعاو «هيلع ليلد ال ىذلا ضرفلا اذه نع هسفن ءاقلت نم لدع

 هيلع هللا ىلص دمحم صخش ىفو لب ؛مالسإلا ردص رصع ىف فوصتلا روذج نع
 ةأشن نع ىرخأ تايرظن نورخأتملا نوققحملاو نوثحابلا نلعأ دقو .هتاذ ملسو

 «سويسالاب نيسأو «م دلانودكام .ب.دو «نوارب دراودإو سكرم .ا دقتعاف ءفوصتلا

 نم فوصتلا ةأشن نأ نورخآو ؛ثيمسا تيرجرامو ءشرام س.فو «كبنز نب .أو

 نابهرلا اهسرد ىتلا ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلاو ةيقرشلا ةيحيسملا نافرعو دهزلا

 .اهنيب اوجزمو (نويطنزيبلا) نويروسلا

 ةغلابم ريثأتلا اذه ىف غلابيو ءىحيسملا ريثأتلا ةحارص سويسالاب نيسأ ركذو

 :ةيفوصلا تافلؤم ىف تدرو ةهباشتمو ةحضاو نيماضمب كلذ ىلع للدي «ةديدش
 .")(مالسلا هيلع) حيسملا عابتأ نم اهوراعتسا دق ةيفوصلا نإ لوقيو

 ىناريإلا ريثأتلا ىف ةلثمم هعبانمو فوصتلا رداصم ىزود .د ربتعيو

 برعلا نيد مالسإلاو ةبورعلا دض ىرآلا لعفلا درو (ةيوناملاو ةيتشدارزلا)

 ىلع ةيقرعلاو ةيرصنعلا ةيرظنلل ًافيعض اساكعنا ىأرلا اذه ىف دهاشنو «نييماسلا

 باتكلا هراتخا ىذلا هناونع كلذ حضويو ؛ىحيسملا ريثأتلا ركذ ىف فلؤملا اذه غلابي )١(

 نيد ميلاعت باتكلا اذه ىف فلؤملا دعيف ؛مالسإلا حسمت ىأ (1.1 1ءادهد 015هدنهق0و 1931)

 .ةيحيسملل ًارشابم ًاريثأت (ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف) دوجولا ةدحو نع ىبرع
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 ةفسلفلا ساسأ نأ دقتعيو ءاضيأ ىأرلا اذه ىلإ فوداراك ليميو «نايدألا خيرات ملع
 مهيلإ تأ صو ىتلا ةديذجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا اهسفن ىه ةيفوصلا دنع ةيقارشإلا
 ؛ىوقأ لامتحاب نييوناملا امبرو «نييتشدارزلا نأ ىأ «نييناريإلا نيفقثملا قيرط نع
 .لمعلا اذهب اوماق نيذلا مه

 اعجار فوصتلا (امهريغو ؛نتروه سكامو «نامتراه) نيققحملا ضعب دعيو

 نإف نامتاه ةديقعل ًاقبطو (ةيذوبلا وأ اديولا ةفسلفو ةيدنهلا ةنايدلا) ةيدنه عبانم ىلإ
 نسمو «مالسإلاو ةيذوبلاو ةيتشدارزلا اهيف تعمتجا ىتلا ةقطنملا ىه ىطسولا ايسآ
 قيرط نع مالسإلا ىلإ ىلمعلا مهدهزو دونهلا نافرع برست ىطسولا ايسآ
 .نييناريإلا

 سيل ىأرلا اذه نكلو ءاضيأ ىأرلا اذه ىكسفلدراج أ.و ىسورلا ملاعلا ديؤيو
 .اهب قوثوم رداصم نم وأ عقاولا ىف ءاوس اهديؤي ام تبثي مل ةرفو ةيضرف ىوس

 در فوصتلا نأ ىنعمب ءىرصنعلا ىسنجلا قوفتلا ةيرظنل ريثأت دهاشي اضيأ انهو
 ةنايدلل اريثأت نتروه ىسكام ىريو «ةبورعلا دض (ةيناريإو دنه) ةيرآ ةمواقمو لعف

 .فوصتلا ىف اتناديفلل ةمدقتملا ةروصلاو ةيذوبلا

 أشنملا :ىمست نأ نكمي ءفوصتلا ةأشن نع ثالث تايرظن ترهظ اذهلو

 «ىناريإلا عبنملا وأ أشنملاو «(ةديدجلا ةينوطالقألا - ىحيسملا وأ) ىحيسملا (عبنملا)

 ةأشن نع اديقعت رثكأ ةيرظن رميرك نوف .أ حرتقا .ىدنهلا عبنملا وأ أشنملا مث

 ؛نيعبنم نم هلوصأ ىقتسا فوصتلا نإ لوقيف هروطتو هلماكت لحارمو فوصتلا
 :ىلي امم

 رشكأ امهدحأ ؛نيداضتم نيتوافتم نيرصنع هيلإ بذج دق فوصتلا نأ ودبي

 مالسإلا ىف ديدش ريثأت هل ناك ىذلا ىحيسملا دهزلا ىف رصنعلا اذه لثمتيو ءامدقت
 ىتلا ةيذوبلا تاريثأتلا ىف لثمتيو رخأتم نمز ىف ثدح رخآلا رصنعلاو «هتيادب ذنم
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 دعب موي ًاريثأت دادزي مهذوفن ناك نيذلا نييناريإلا ةطساوب فوصتلل اهليبس تدجو

 نأ حرتقيو «ةفيفط تاليدعت عم رميرك ىأر رهيستدلوج لبقيو .مالسإلا ىف رخآ
 وأ صخأ ىنعمب نافرعلا ىناثلاو دهزلا لوألا :فوصتلل نيرصنع دوجوب لوقن

 .فوصتلا

 ريثأت هردصم نإو مالسإلل برقأ فرصلا دهزلا نإ رهيستدلوج لوقي امكو

 ةفسلفلا ىلع ىنبم فوصتلا نافرع نأ نيح ىف .نييقرشلا نييحيسملا نابهرلا
 ةينوطالفألا ةفسلفلا ىلع ةمدقتملا هلحارم ىف دمتعا هنأ ىأ «ةيجاتنتسالاو ةيلقعلا

 (”7نوينيسام سيولو نوسلكين دلونير نلعأو .كلذ دعب ةيذوبلا ةفسلفلا ىلع مث ةديدجلا

 ىف نيع مث ؛جدربمك ةعماجب ىتنيرت ةيلك ىف جرخت ١814-21945 نوسلكين نلآ دلونير (*)
 جدربمك ىف ةيسرافلا ةغلل رضاحمك نوارب فلخو «ندنل ىف ةيسرافلل ًاذاتسأ ١
 ا

 ًارعش اهمظن دقو ءىمورلا نيدلا لالجل زيربش سمش ناويد نم تابختنم هراثآ نم
 ةركذت رشن ىف كرتشاو «ءالعلا ىبأل نارفغلا ةلاسر نع ةساردو ١844«: ةيزيلجنإلاب
 ىسايسلا خيراتلا ءوض ىف ىبرعلا بدألا خيرات ىف فنصو ١6٠05 نديل راطعلل ءايلوألا

 دقو) ةيفوصلا دقن ىف ميق باتك وهو ؛ىمالسإلا فوصتلاو «مالسإلاو برعلل ىراضحلاو

 ةينامث ىف عقيو ؛مهبهاذمل ًاليلحتو ةيفوصلل ةمجرت باتكلا مضيو (ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت
 ىلإ هلقن دقو )١151١4-19476-11417( ىمالسإلا فوصتلا ىف ةجح هب دع ؛تادلجم

 ىمالسإلا فوصتلا ىف تاساردو ؛ىفيفع العلا وبأ .د ةيبرعلا ىلإو ىناستف ةيلاطيإلا
 .ةيفوصلا ىف ةيصخشلا ةركفو «ىفيفع العلا وبأ همجرت دقو 0١

 ىف ةميذق تاطوطخم ثالث نم هصلختسا دقو ؛ىبرع نبال قاوشألا نامجرت رشنو
 ةعومجم' ىريوجهلل بوجحملا فشك ةمجرت ىف مهسأو «ةيزيلجنإلاب هصخلو ءفوصتلا
 ىسرافلا فوصتلا ىف عمللاو ١1١١ شيواردلاو ' 141١ ندنل 7١ج ةيراكذتلا بج

 دمحمل بابلألا بابلو «لابقإ دمحمل ىدوخ رارسأو ءىبرع سرهفو «ةيزيلجنإ حورشب

 نديل ىمورلا نيدلا لالجل ىونثملاو همان سرافو ١17١ ىرعملا تايموزللاو «ىفوع
 ىابمب ةيويسأآلا ةيعمجلا ةلجم سرافو ؛ىتنادو ١1١8 ضرافلا نباو ء154.8-4

 -ٍ .1516 ىمالسإلا نيدلا ىف ةفسلفلاو 41 ١5
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 «نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف كلذو ..فوصتلا ةأشن نع ةديدج ةيرظن

 ١5٠7 سناسيللا ىلع لصح دقف )١48417-١177( ىسنرفلا قرشتسملا نوينسام سيول امأ
 راثآلاب ىنعف ةرهاقلاب ةيقرشلا راثآلل ىسنرفلا دهعملاب ١1١5 قحلأ مث بادآلا ىف

 مث «ريدسلاب ىمسملا محل ىنب رصق فشتكاو ىسولألاب ىقتلا ثيح دادغب دصقو «ةيمالسإلا
 اذاتسأ ةيرصملا ةعماجلا هتبدتناو ءىرهزألا ىزلا اي دترم رهزألاب سردو ةرهاقلا ىلإ داع
 تاحلطصملا خيرات ىف ةرضاحم نيعبرأ ةيبرعلاب ىقلأف ١517-١177 ةفسلفلا خيراتل
 مالآ نع هاروتكدلا ىلع لصحو ١4514 ىتح ١93721 ماع اسنرف ىف اذاتسأ نيعو «ةيفسلفلا

 ىلامشو ةيردنكسإلا ىف قحلأ نوينيسام رصان دقو «1977 نوبروسلا ةعماج نم جالحلا
 فقو .1977 ةنس دعب نيملسملا هباحصأل رئازجلا ىف هواشيقلا عماج داعتساو «ايقيرفإ

 اهنيب نم تافلؤملا نم ديدعلا بتكف مالسإلا ىلع فينصتلاو بيقنتلا ىف هطاشنو هملع
 ناطيشلاو جالحلا هلو .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف فوصتلاب ةقلعتملا تاساردلا مظعم
 داحتالاو مالسإلاو ؛1-19.06١15115 مالسإلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ةيديزلا رظن ىف
 مالآ هتلاسر امأ .قارشتسالا رارسأ ةيبرعلا رصانعلاو ؛جالحلل نيساوطلاو «ىتيفوسلا

 تبثأ نيئزج يف عقتو نوبروسلا نم هاروتكدلا ىلع اهب لصح ىتلا 'جالحلا" نونعب تناكف
 ةنس اهيلإ افاضمو ةحقنم اهرشن مث ١577( سيراب) مالسإلا ىف فوصتلا ةلاصأ اهيف
 سفنلا ملع ىف قئاثوو )©١97( مالسإلا ةفوصتم ىدل رولكلوفلا اضيأ هلو 14
 ةمجرتو هقيبدألا بيلاسألاو «ةيفوصلا ةبرجتلاو ءم١ 1514-177 سفنلا ملع ةلجم ىمالسإلا

 ريغ صوصن ةعومجمو 2١575 سيراب ةلجم مويلا مالسإلا لاحو «ىنيعبس نبال انيس نبا
 فراصملا سيسأت ىق مالسإلا رثأو ءجالحلا ناويدو ءفوصتلا خيراتب قلعتت ةروشنم

 ىف حيسملاو «ةيقرشلا .تاساردلا ةلجم ١17١ طيسولا رصعلا ىف اهتكرحو ةيدوهيلا
 نسع ةديددج عجارمو ء477١ ةيمالسإلا تاساردلا ةلجم ىلازغلا بسح ىلع ليجانألا
 «نييناريإلا نيركفملا نواعتلل ىلودلا ىفاقثلا 2١5141 مالسإلا ىف لماكلا ناسنإلاو ؛جالحلا

 ىنوريبلاو ؛١1516١ ناريإ حور باتك ىف ةيبرعلا ةراضحلا مدقت ىف طيسولا رصعلا نمو
 ىف ةسدقملا نكامألا فاقوأ ضعب نع قئاثوو ١45١« اتكلك ؛ىبرعلا ملعلل ةيلودلا ةميقلاو
 ريكفتلا ىف نمزلاو «؟5” نيقرشتسملا رثؤم ةوتفلاو ١115١« ةيمالسإلا تاساردلا مالسإلا
 رقفلا) نمؤملا ةداهشو مالسإلاو «تاكرب ذاتسألا ةيبرعلا ىلإ اهلقنو ”١1167. ىمالسإلا

 تاساردلا ةلجم) مالسإلاو ةيحيسملا ىف فهكلا لهأ هريغ ةنواعمبو ١910-09١(.

 ١15617«2 سرام برعلا دنع ملعلا خيراتو «ةمطافل مالسإلا ميركت هلو ©١56(« ةيمالسإلا
 ”2١157 سيراب ةيمالسإلا ةديقعلا روطت باتك ىف ةيريصنلاو ء«13604١ ىعفاشلا مامإلاو
 لمأتلا لهأو دهزلاو ةقدنزلاو «ةيناملسلا ةيباطخلاو ةيريصنلاو ةطمارقلا نع ثحابمو

 ةغللا عمجم ىف اوضع تجتنا كلت هتلزعو ةيبرعلا ندملا ءانبو «:ةمطافو ناملس ىف ىعيشلا
 .قشمد ىف ىبرعلا ىملعلا عمجملاو 2١577 ةئس هتأشن ذنم رصمب ةيبرعلا

 لاكدأتا "بجو 559-158 لجهج ىقيقعلا بيجن ىلإ عجري ليصافتلا نم ديزمل

 .نوقرشتسملا
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 قيقدتو صيحمتب تزيمتو «ةقث رثكأ نوتمو رداصم ىلع مهثوحبو مهتسارد دمتعتو

 ناققحملا ناذه ربتعي الو .هب اوزيمتو نوقباسلا نوثحابلا هيلع دمتعأ امم رثكأ

 املعم هنادعي كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛مالسإلا نع ىجراخ ريثأت جاتن فوصتلا

 :ةيمالسإلا ةيرظنلاب ةيرظنلا هذه ىمست نأ بجيو «ةيمالسإ ةئيب ىف أشن ًاليصأ
 روطتلل ةجيتن دوجولا زيح ىلإ رهظ دق فوصتلا نافرع نأ نوسلكين دقتعيو

 ىرجهلا نرقلا ىف مالسإلا ىف تدجو ىتلا مهتاهاجتاو داهزلا تابغرل ىعيبطلا

 دهزلا نأ دقتعي هنكلو ءىحيسملا دهزلل فيفطلا ريثأتلا نوسلكين ركني الو «لوألا

 ةيلقعلا ةفسلفلا نأو ؛ىمالسإ ملعم وه امنإ هنع مجانلا نافرعلا كلذكو ةماعب ىفوصلا
 تريغت ىقتلا ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا ةديلو ىه امنإ فوصتلل ةيجاتنتسالاو

 ةيفوصلا ةالغ اهب ىدان ىتلا دوجولا ةدحو راكفأ نأو «ةيحيسملا ريثأت تحت تلدبتو

 هقبطو هسرام ىذلا ريثأتلا كلذ ؛ىدنهلا ذوفنلا ريثأت تحت تلماكتو ترهظ دق

 .فوصتلا ىلإ هليبس دجو مهقيرط نعو نويئاريإلا

 ةأسشنل ةيمالسإلا ةيرظنلا نع هتافلؤم نم ريثك ىف لوقلا نوينسام طسب دقو
 نيلئاقلا ةيرظن ةلوقعمو ةعنقم ةروصب دقتناو ءاهيف لوقلا ضافأو ىمالسإلا فوصتلا

 :لوقي نوينسام نأ ةجردل «مالسإلا نع ةجراخ تارثؤمل ةجيتن فوصتلا ةأشن نأب

 ىطسولا ايسآ ىف اوقتلا دق ةيدنهلا ةفسلفلا عابتأو مالسإلا عابتأ نإ ًالثم لوقلا نكميو
 هنأو ,ءفوصتلا ىف ىدنهلا ذوفنلا ريثأت تابثإل ايفاك سيل كلذ نكلو «ناريإ ىف وأ
 نيب لدابتملا ريثأتلا تبثت ةقيقدو ةقث رداصم ىلع دامتعالا ىأرلا اذه لوبقل مزلي

 وأ ةلحرملا كلت ىف كاذ وأ صخشلا اذه دنع ةيدنهلا دئاقعلاو مالسإلا ىف راكفألا

 ىمالسإ ريغ ريثأت ثودح تابثإ نأ ىلإ انمض هتاباتك ىف نوينسام ريشيو .اهريغ

 تافلؤمو راشآ ةعلاطمب الإ متي ال كلذ نكلو ءروسيمو رودقم رمأ فوصتلا ىف
 بولسألا مادختساب ىرخأ ةرابعب وأ «ةمدقتملا هروصع ىف فوصتلا باطقأ
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 ةفرعم ةرورض اهديدحتو فوصتلا عبانم صيخشتل مزلي هنإ نوينسام لوقيو

 ىلع ًارصاق كلذل ىساسألا ردصملا لعجو ءاهتاحالطصاو ةيفوصلا تافلؤملا تاغل

 .(")ههتاحالطصاو مهتادرفم ةيفوصلا اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا ةفرعم

 :ةيفوصلا تاحالطصا ةفرعمل ةيتآلا رداصملا نوينسام ددح دقو

 .ةهباشتملا تايآلا نم ةديدج تاريبعت ةيفوصلا طبنتسا دقو نآرقلا ١.

 .ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا ىف ةيبرعلا ةيملعلا تادرفملا ."

 .ىماسإلا ممدلكلا ملع سرادم تادرفم 3

 ةينايرسلاو ةيمارألا تاغللا نم ابلاغ تنوكت ىتلاو ءرصعلا كلذ ىف نيفقثملا ةغل .

 ىلوألا تسلا نورقلا ربع تنوكت ىتلاو ءام دح ىلإ ةيولهبلاو ةينانويلاو

 .(!ةيقرشلا ةفسلفلا طاقتلا قيرط نع ةيداليملا

 اقباطم اهريسفت دعي نأ نكمي ميركلا نآرقلا نم تايآ ىلإ نوينسام راشأ دقو
 :مالسإلل ىلخادلا لماكتلا ةيلمعل ةجيتن فوصتلا ربتعيو «نافرعلاو دهزلا حورل

 ريغ ةئيب نم ةريثك راكفأ تدجو نإو «ةيبرع ةئيب ىف رهظ فوصتلا نإ لوقيو

 نإ :ةجيتنلا هذه نوينسام صلختسيو (ىراصنلاو دوهيلا) هيلإ اهليبس ناك ةيبرع

 دق - هروطتو هلماكت لحارم ربعو هتأشن ىف - رمألا عقاو ىف ىمالسإلا نافرعلا

 هتايآ نوربدتيو هيف رظنلا نونعميو امئاد هنوأرقي ىذلا نآرقلا ءنآرقلا نم رهظ

 .مهتايح ىف هماكحأ قفو نوريسيو

 آس. 143551 عمم» ظوددت كاع 165 هءتوتصك لن 1عدتوددع (ءءطصتوانع 0ع 1ع مزق وادع, 2. )1(

 8-5 ص قباسلا ردصملا ١)
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 رمتسملا لقنلاو ةسدقملا نآرقلا تايآ ةءارق ىلع اينبم ىمالسإلا نافرعلا ناكو
 .()صاخلا هبناوجو هصئاصخ اوقتسا هنمو «هنع

 هدعب نمو ؛ىقرشلا ىحيسملا نافرعلل ىئزجلا ريثأتلا نوينسام ركني الو

 مالسإلا نع ةلقتسم ةروصب ترهظ ىتلاو ءفوصتلا ىف ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا
 .ةريبك ةجردب ًادودحم ريثأتلا اذه دعي هنكلو «ةيمالسإلا ميلاعتلا ىفو

 رهظ فوصتلا نأ ىهو «ةتباث ةطقن ةطقنلا هذه رابتعا نكمي ةماع ةروصبو

 طورش لخاد ؛مالسإلا نيدل ىعيبطلا لماكتلا لحارمل ةجيتنو ةيمالسإ ةئيب ىف

 روهظ ىف اببس ةيمالسإلا ريغ ةينافرعلا تادقتعملا نكت ملو .ىعاطقإلا عمتجملا
 ثلاثلا نرقلا ذنم) ةيلاتلا هروطت لحارم ىف فيفط ريثأت اهل ناك نإو ءفوصتلا
 نأب ةلئاقلا ةركفلا هذهو - ةديدجلا ةينوطالفألا ةفسلفلا ةصاخبو (هدعب امو ىرجهلا

 ةينوطالفألا ةفسلفلا ةمئأ رئاسو (نيطولفأ ذيملت) سويروفرفو نيطولفأ تافلؤم
 هيف ًاكوكشم ارمأ اودبت ةيفوصلا ىف ارشابم اريثأت رثؤت نأ تعاطتسا دق ةديدجلا

 .ادعيتسمو

 ىلإ تلصو دق ةديدجلا ةينوطالفألا راكفألا هذه نأ ءىوقألا لامتحالاو

 وأ ؛نييحيسملا ةيردنكسإلا ةسردم ةفسالف ربع رمألا ةيادب ىف نيملسملا ةيفوصلا
 نييقرشلا نييحيسملا نيفراعلا قيرط نع وأ ("”اضيأ روباس ىدنج ةسردم ربع

 .اهب اونمآو راكفألا هذه اوذخأ نيذلا (هريغو بذاكلا سينويد)

 )١( ص «قباسلا ردصملا 44.

 ناتسزوخ ندم ىدصحإ ةينايرسلاب تاي ال تيو «ةيسرافلاب روباش ىدنك وأ روباس ىدنج )١(

 نييطنزيبلا ىرسألل انكسم اهلعجو (م7-777؟١41) لوألا روباش اهانب دقو (ةيبرعلا زاوهألا)

 كلت ىف تسسأت دقو .ناريإ ىف (ىروطنلا) ىحيسملا ريشبتلا زكرم هذه تناكف «نيينانويلاو

 .ةفسلفلاو ىنايرسلا بطلل (ةعماج) ةيلاع ةسردم سداسلا نرقلا ىف ةنيدملا
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 ةفسلفلا نع دوجولا ةدحوب نولئاقلا ةيفوصلا ةالغ هسبتقا ام نيب نمو

 .قلاخلا نع تانئاكلا رودص ةركف «ةينوطالفألا

 ىتلا دوجولا ةدحو ترثأ «دنهلا دالب ىلإ مالسإلا لوخد نم ةدم دعب هنأ ودبيو

 .ةالغلا فوصتلا بعش ضعب ىف ةيدنهلا اديفلا اهب تلاق

 نإف ءفوصتلا ىف ةيذوبلا ريثأت ةيناكمإب لئاقلا ضارتفالاب قلعتي اميف امأ

 هللا ةينادحو ىلع موقت فوصتلل ةيساسألا ةركفلاو «هب مزجلا نكمي ال رمأ كلذ لوبق

 ةدحو هب لوقت ىذلا ديحوتلا وأ ىنيدلا ديحوتلا ةروص «نوكت ةروص ةيأ ىلع)

 .هللاب ىصخشلا لاصتالا ناكمإو ؛(دوجولا

 دحاولا هلإلا ةصاخبو هلإلا ةينادحو ةركف نع امامت ةبيرغ ةيذوبلا نكلو

 تناكو «قلاخ ةطساوب ملاعلا قلخ ةركف نع امئاد ةبيرغ ةيذوبلا تناك امك «قلاخلا

 نم ريثكلاب ةيذوبلا لفحت ملو «ىلاعت ئرابلا نع ملاعلا رودص ةركف نع اضيأ ةبيرغ
 وأ ءرمألا ةيادب ىف ةيذوبلا اهب تمتها ىتلا تايادبلا ةرثك ةركف ءاوس ءراكفألا

 ءءاسنلاو لاجرلا نم ةددعتملا ةهلالاو اذوبل روكذملا بهذملل ةيماعلا ةروصلاب

 ىف ريسلا ىف وأ «ةيتصونغلاو تانئاكلا ةفرعم ةيناكمإ ىفنب امإ لفحت ةيذوبلا تناكو

 نات ةدابع ىلإ تلام امو «ةهلآلا ددعت أدبم رقت وأ «(انايان ىه بهذم) داحلإلا قيرط

 بهذم) ىصقألا قرشلا راطقأ يف ةماعلا بهاذم ىلإو ('!ةميدقلا ةيدنهلا مزيزت

 ةروص ةيأب دوجولا ةدحو وأ ديحوتلا ىحنم ةيذوبلا حنت مل لاح ةيأ ىلع ء(انايهاملا

 ىذوبلا ريثأتلاب لئاقلا ضارتفالا نإف اذه نع ًالضفو ءروصعلا نم رصع ىأ ىفو

 وأ ةعطاقلا لئالدلاب ًاقلطم تبثي مل - نوريثك هب ذخألا ىلإ لام نإو - فوصتلا ىف

 .ةتباثلا قئاثولا

 اهب موقي ةيرحس لامعأو ءاسنلا نم ةهلآ ةدابعب تأدب ؛ةميدق ةيدنه ةفسلفو ةينيد ميلاعت ىه )١(

 .باتكلل ىسرافلا مجرتملا «هئاقبو لسنلا نيمأتل ةرحسلا
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 لماكت لحارم ىف ىحيسملا نافرعلاو دهزلا ريثأت نع ثدحتن نأ اندرأ اذإو
 نافرعلا ىف فوصتلل (رخأتملا) لباقملا ريثأتلا ىلع ةلدأ انيديأ نيبف .فوصتلا

 نيسأآ تتبثأ دقو .كلذ ىلإ ريشنسو «ءىبرع نباو ىلازغلا دعب ةصاخبو ؛ىحيسملا

 فوصتلا نع مهسفنأ ةيفوصلا ءارآ تجزتما دقو ءىسكعلا ريثأتلا اذه سويسالاب

 (ههجو هللا مرك) ىلعو (ملسو هيلع هللا ىلص) دمحمب ةيفوصلا دقتعي الف ءريطاسألاب

 ىسيعو ىسومو ميهاربإ لثم (')مالسإلا لبق ام ءايبنأ نودعيو لب ءبسحف ةيفوصك
 .اضيأ ةيفوصلا نم

 هربتعيو «ىلاثم خيشو فوصتلا لماك ىفوص ىسيع نأ دقتعي ىلازغلا ناكو

 ءايفوص ةصاخب مالسلا هيلع رضخلا نودعي اوناكو ءىذتحي نأب ًاريدج ًاجذومن
 ةيفوصلا نيب رضخلا ميظعت ةركف تجار دقو ءابلاغ ًادحاو ًاصخش رضخلاو سايلإو
 .ًاديدش اجاور

 نع انثدحت اذإف «ىقيقحلا خيراتلا ىلإ ىروطسألا بناجلا نم فلدن نآلاو

 ىلإ هتأشن خيرات ىف لصي فوصتلا نإ انلقو ةيخيراتلا رظنلا ةهجو نم فوصتلا
 طقف رهظت مل دهزلا حور نأ ودبيو «لوقلا انأطخأ دق نكن مل مالسإلا روهظ ةيادب

 ريدقت ىأ ئلع .اضيأ نآرقلا تايآ ىف ودبتو لب (ةريره ىبأك) ةباحصلا ضعب دنع
 صاخ رايتك «لوألا ىرجهلا نرقلا ةياهن ذنم فوصتلا نع ثدحتن نأ نكمملا نمف
 .مالسإلا لخاد

 ةيفوصلا ريهاشم نم ادحاو (ه ٠١١ ىتح 57” نم) ىرصبلا نسحلا ناك
 ىلإ هورضحأو برعلا هرسأ ىحيسم ريسأل انبا ناكو ءفوصتلل ىلوألا ةلحرملا ىف
 ثيدحلا عمجب اروهشم ىرصبلا نسحلا ناكو ءاهب مالسإلا قنتعا ثيح ةنيدملا

 نأ نيح ىف .طقف دمحم هب ىتأ ام وه مالسإلا نأب نيقرشتسملا داقتعا ىلع لوقلا اذه لدي )١(

 .مالسإلا هللا دنع نيدلا نإو دمحم ىتح مالسلا هيلع مدآ ذنم ًاعيمج ءايبنألا نيد مالسإلا
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 جاجحلاو كلملا دبعو ديزي «نييومألا ءافلخلا ةعاجشبو احداق دقتناو ىوبنلا

 .(")بيهملا

 هلوح عمج دق ناكو ءديدشلا هدهزب ةصاخ ةفصب ىرصبلا نسحلا رهتشاو

 نع ةريره ىبأ نع اثيدح امئاد ىوري ناك هنأ ىريو ؛ةرصبلا ىف عابتألا نم اددع
 ."ًاريثك متيكبلو كحضلا متكرتل ملعأ ام نوملعت متنك ول' :هانعم ام هللا لوسر

 نرقلا ىف نيملسملا نيب ىويند ئش لك راكنإو مؤاشتلا حور تجار دقو

 ةياغك رقفلا ديجمتل هاجتالا رهظ دقف اذه ىلع ءانبو ءاديدش ًاجاور ىرجهلا ىناثلا

 نم رارفلا أدبمو رقفلل ىرايتخالا لوبقلا نإ ىتح «حورلا ةاجنب نمؤي نمل دارملا
 .ءفوصتلل ىلوألا لحارملا ىف نيدهازلا ةيفوصلا صئاصخ نم ادحاو دع ايندلا

 الماك ًاليمأت ناسنإلا لمؤي نأ وه لكوتلا أدبمو .لكوتلا أدبم رهظ ًاضيأ انه نمو
 دعب اومس نيذلا) نيلئاسلا داهزلا ساسأ ناكو «موسقملا قزرلاب متهي الو هللا ىف
 وأ لاملا لاخدإ نأل «مويب موي قزر طقف اولأسي نأ (شيواردلا وأ ءارقفلا مساب كلذ

 .لكوتلا أدبمل اضقانم ارمأ دعي ةنؤملا

 داهزلا لاوقأ ىف لمأتلاو ةظحالملاب ريدجلا رمألاو' :رهيست دلوج لوقي

 ىتلا ءاوهلا رويط نع ليجنإلا تاملك نم ًابيرقت ةملك ةملك ةلوقنم اهنأ (ةيفوصلا)
 مهو ('7ءامسلا وبأ مهاعريو نزاخملا ىف نؤملا رخدت الو ىنجت الو عرزتاال
 امإ هتايح نمؤي نأ ىفوصلا ىلع بجيو لكوتلا أدبم ىف ماقم مهأ اذهب نولتحي
 .ءادجتسالاو لاؤسلا وأ لمعلاب

 ىسبرعلا نييقارعلا ىلاو ناكف .مهرهشأو ةالولا دحأ ناك هنكلو ايومأ ةفيلخ جاجحلا نكي مل )١(
 .ةينملا هتفاو ىتح ةليوط ةرتفل ىمجعلاو

 10.8. 5426008210 12ء1ممودعسأ 01 14دكاتست 16010عإن 1179-0 )(
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 نودتري داهزلا ذخأ ناورم نب كلملا دبع (ىومألا) ةفيلخلا رصع ذنمو

 رهيست دلوج) نيبئاتلاو نيمدعملا بايث رمألا ةيادب ىف تناك ىتلا ةيفوصلا سبالملا

 قيرط ىكلاسل فوصتلا. حالطصا رهظ انه نمو ١( 57ص مالسإ ةرابرد سورد

 نأ الإ ءدهزلل (فوصلا ىدتري ىذلا صخشلا ىأ) ىفوص ةملكو «مالسإلا ىف دهزلا

 هذه نوقلطي برعلا ةيبلاغ نإف الإو «كلذ دعب املعو احالطصا تحضأ تاملكلا هذه

 .دهاز ةملك ىلع ميهافملا

 ةيرآ ةضراعم ناك فوصتلا نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو ىديؤم داقتعا مغرو

 ةئييلا ىف أشني مل هنأ مغر) ةيبرع ةئيب ىف رهظو نوكت فوصتلا نإف ؛مالسإلل
 .رصمو قارعلاو ايروس ىف رهظ هنأ الإ (ةيبرعلا ةريزجلا ىأ ةيلصألا ةيبرعلا

 لذبو ةحلملا ةقداصلا ةبغرلا ىأ ؛نافرعلا ىلإ دهزلا روطت لحارم تهتناو
 ةركف نأ زئاجلا نمو ءهقشع رحب ىف صوغلاو هللاب ىدرفلا لاصتإلا قيقحتل دهجلا

 ةفداصم نكت مل ءاسنلا نيب نيتبيجع ةوقو ةروصب تلجت ىتلا ىهلإلا قشعلا
 تادهازلا ءاسنلا نم اعمجم تسأر ىتلا (ه5١ ةافوتم) ةيودعلا ةعبارف «ةضحم

 ؛قلاخلا.اهب ىجاتت ىتلا قشعلا راعشأ ضرقب ترهتشا ةرصبلا ىف تاملسملا
 اذه نأ الإ ؛(بلقلا قرحت ىهلإلا قشعلا ران نإ) اهلوق ةصاخ ةفصب اهيلإ بسنيو
 .نيديدع اراصنأ هل دجوو لاجرلا نيب ًاضيأ رهظ دق قشعلا

 نأ نكمملا نمف ًاريثك ةيفوصلا اهمظعي ىتلاو ركذلا ةفلاسلا ةعبار نع ًالضفو
 ىسف ةعيشلل سداسلا مامإلا) قداصلا رفعج مامإلا تنب ةشئاع لثم ءامسأ فداصت

 نم ىهو (نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا نيب) ةسيفنو «(ىرجهلا ىناثلا نرقلا
 7١؟4) ةيروباسينلا ةمطافو «ةعيرشلا مولع ىف اهرحبتب ترهتشاو «ةيولعلا ةرسألا

 رصانعلا نم اءزج نافرعلاو دهزلا دعي نأ زئاجلا نمو ءىرخأ ءامسأو ء.(ه
 .ةيفوصلا ةيؤرلل ةيلصألا
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 حورلا ترشتناو «هتفلاخمو نافرعلاو دهزلل مهتوادع ىف ءاهقفلا رثكأ غلاب دقو

 نييومألا عابتأ نيب صوصخلا ىلع ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا ىف دهزلل ةضهانملا

 .ةيومألا ةرسألا لوح نيفتلملاو

 ةيناويحلا تاورثلا نع ىسنم ال .ىأو «ىناتئاك .لو ءرهيست دلوج ثدحت دقو

 حوتفلا نع مجنو «نيدلا ليبس ىف داهجلا ىف مهتكراشم ةجيتن برعلل تعمجت ىتلا

 ءةورثكلا عمج ةئربت بوجو ةركف روهظ تاناويحلا نم ةريثكلا مناغملاو ىربكلا

 ىف ةكراشملا ىلع ةأفاكم اهرابتعاو «ةيقالخألا ةيحانلا نم ًاعورشم أرمأ اهدعو

 لبق نم.رمألا ةيادب ىف ةيامحلاو عافدلا ةورثلا عمج ةركف دجت نأ ىهيدبو .داهجلا

 دعب ترشتنا مث ؛نييعاطقإلا نم ةقبط ىلإ اديور اديور اولوحت ىذلا برعلا فارشأ

 نع ةورشثلا بسك ىف لمألا مهودحي ناك نيذلا نيدهاجملا نم ةماعلا طسو كلذ

 لوصمحلا ةركف ةنماثلا ةروسلا ئف ميركلا نآرقلا ىدبأ دقو «ةيبرحلا مناغملا قيرط
 نوملسملا در دقو ءدهزلل ةضهانملا حورلا ءاكذإ ىف اببس اذه ناكو «مناغملا ىلع

 فيج لجأ نم داهجلا ىف كراشي نم بحي ال هللا نإ اولاقو كلسملا اذه ىلع داهزلا
 .ىرخألا ةايحلا لجأ نم دهاجي نم بحي لب ايندلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدحب امئاد هل نوضهانملا دهزلل نوفلاخملا للديو
 ثيدحلا اذه نإ مهلوقب كلذ ىلع ةيفوصلا دريو «(مالسإلا ىف ةينابهر ال ) ملسو

 ال ةيفوصلاف ءانابهر رمألا عقاو ىف ةيفوصلا سيل امنيب ؛نييحيسملا نابهرلاب قلعتم
 ةايحلا عتم نم ظحب نوذخأيو ؛هنوكلسي ىذلا دهزلا كلسم مغر جاوزلا نوفكتتسي
 رطخ لجأ نم ال) باجنإلا ىف ةبغرلاب ديقم وهو جاوزلا ةيفوصلا ربتعي الو ءايندلا

 ةخسارلا ديلاقتلا نمو :مهتايح فادهأل ًاضقانم وأ ايفانم ةرسألا نيوكتو (ةوهشلا

 ةسرامم وأ «(هاقناخلا) اياوزلا وأ ايكاتلا ىف ةمئادلا ةماقإلا ةيفوصلا نيب اهب لومعملا
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 نيب تجار ةدم دعبو ('!جاوزلا فاكتتسا بجوأ امم لاوجتلاو ةحايسلاو ريسلا
 دقف ءلوألا لفطلا باجنإ دعب مهترشابمو تاجوزلاب لاصتالا فاقيإ ةداع ةيفوصلا

 وهو ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف اذه لعف دق ىدنبشقن دمحم نيدلا ءاهب خيشلا نأ درو

 هنأ الإ ؛هرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف جوزت دقف «ةيفوصلا ةيدنبشقنلا ةقيرطلا سسؤم
 .اهقلطي نأ نود اهل خأك هتجوز عم شاع لوألا نبإلا باجنإ دعب

 نم ادع نيملسملا عيمج ىلع بجاو ةماع ةفصب جاوزلا نإ ىلازغلا لوقيو
 .(ىفوصلا) هللا ةمدخل هتايح فقوأ

 ىناثلا نينرقلا لاوط ترطيس ىتلاو دهزلل ةضهانملا ءادعلا حور مغرو

 مدقتلا نم اديزم فوصتلا زرحأ دقف ىمالسإلا ملاعلا ىف نييرجهلا ثلاثلاو

 نسم هنع جتن امو حتفلا تايلمع فقوت ام دح ىلإ كلذ ىلع دعاس دقو ءراشتنالاو

 ةدح ةدايزو ؛عاطقإلا وحن عمتجملا عافدنا ةدشو «؛ةيبرحلا مئانغلا عمج لبس فقوت

 ةايح نوذبنيو ةورثلا عمج نومذي مهتداعك ةيفوصلا ناك امنيب «ءتاقبطلا نيب عارصلا

 .عمتجملا نم ايندلا تاقبطلا ضبنل اساكعنا ام دح ىلإ هاجتالا اذه ناكو «ةيهافرلا

 ءاوس ندملا ناكس نم نييفرحلا نم ىطسولا ةقبطلا نيب فوصتلا رشتناو

 ثسلاثلاو ىناثلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا تدهشو .نييناريإلا نيب وأ برعلا نيب

 ىخلبلا مهدأ نب ميهاربإ امهلوأ ءلصألا ىناريإ ةيفوصلا نم نينثا دوجو نييرجهلا

 ؛ء(ه١15؟-٠6١) ورم ةنيدم لهأ نم ناكو ىفاحلا رشب ىناثلاو (ه١١ ىفوتم)

 لاجم ناك امنيب ايروس ىف لوألا طاشن ناكف ؛ناريإ جراخ امهذوفن ةرئاد تناك نإو

 ةفغلابملاب ةبوشم امهنع صصق نيثحابلا ىديأ نيبو ءدادغب ىف ىناثلا طاشن

 عبارلاو ثلاثلا نينرقلا لالخ ناريإ ىف فوصتلا رشتنا دقف لاح ةيأ ىلع .ةفارخلاو

 .اياكنلا ىف مهرسأ عم نوشيعي اوناك خويشلا ضعب ًانايحأ دهاشن نكلو )١(
 - ع5ه



 .كلذل ةيساسألا قطانملا نم ناسارخ تناكو «نييرجهلا

 تنخأو ؛ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم فوصتلا لحارم نم ةديدج ةلحرم تأدبو

 قرطلا ىلإ اهليبس دجت ىلوألا ةلحرملا ىلع ترطيس ىتلا نافرعلاو دهزلا حور

 «(ىروصلا) ىرهاظلا قطنملل ةيجاتنتسالا ميلاعتلا ةروص ىف ًاديور ديور ةفلتخملا

 ةملك موهفم ىحضأو ءفوصتلا ةدحو ثشالتو «تقولا رورمب ةديدع قرط ترهظف

 دترملاو ىنسلا نم معأ :ةفلتخملا ةينطابلا ةينافرعلا تارايتلا رئاسل الماش فوصتلا
 .رخآ ًانيح ًاريثك دعابتتو انيح اهنيب اميف براقتت تناك ىتلا

 رداصملا نم فوصتلا ًافيرعت نيعبسو ةينامث نوسلكين دلونير عمج دقو
 ناك ام ىلع ليلد اذهو ءىرجهلا سماخلا نرقلا ىتح ترهظ ىتلا ةفلتخملا نوتملاو

 قرطلا سردت ملو .ةروكذملا ةيفوصلا قرطلا نيب فالتخاو دعابت نم ًادئاس

 ناك نإو ردجي امك تاقبلع ىلإ مسقت مل امك ءنآلا ىتح ةبجاولا ةساردلا ةيفوصلا

 لثم) ةيفوصلا ضعب نع لوقلا نكميف «مهتاقبطل لماش روصت داجيإ نكمملا نم

 نع كش نود ىلعأ ناك مهدهز نأب (ه47١ ىفوتملا ىبساحملاو ىفاحلا رشب
 .ةنسلا لهأ ةداج نع ةلمنأ ديق اديدي مل امهنأو ءمهفوصت

 نكلو «لوألا ماقملا ىف ةيفوص اوناك دقف رخآلا مهضعبب قلعتي اميف امأ

 دودح نع ةوطخ اوديحي مل ءالؤهو (دوجولا ةدحو ال ديحوتلاب نودقتعي) نيلدتعم

 هذيملتو ؛.(مه١٠٠ ت) ىخركلا فورعم لثم ءاضيأ ىمالسإلا ىنسلا بهذملا

 نم ايناريإ ناكو دينجلاب فورعملا هيخأ نباو ءه7617 ىلاوح ت) ىطقسلا ىرسلا
 7٠54 ةنس ىفوتملا ميبور مساب ذيملت دينجلاو 27934 ةنس دادغب ىف ىفوت «دنواهن لهأ

 ىفوتم) .ىفدصلا دمحمو ء.( ه6 ىفوتم) ىلبشلا مساب رخآ ذيملتو ءه

 .(هاكك

 ؛ةمات ةاعارم ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ ةاعارم ةرورض اوبجوأ دق ءالؤه
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 نوديري اوناك مهنكلو ءاهيهاون بنجتو اهرماوأ لعفب تادابعلاب ماتلا ديقتلا ةرورضو

 دايقتالاو ةعاطلا ةروص نم نيدلا ةروص ريغت ةديدج احور اوثبي نأ بسحو

 نسم ًالدب طقف ىبلق لمع ىلإ نيدلا نوريغي ىأ ؛هللا بحي ىبلق نيد ىلإ هلل ضحملا

 نونلا وذ ناكو «نولوقي امك ندبلا ءاضعأب ىدؤت ىتلا ةدماجلا سوقطلا ةروص

 ًاصخش ناكو ءاهب ىفوت (ه17145 ىلاوح) رصمب دلو ايبونأ يطبق ىرصملا

 افراع ناك ءمهل ًارياغم ىحنم ةرتف دعب احن دقف ؛ىحانملا نم ريثك ىف ًاضماغ

 مولعلاو ءايميكلاب املاع ناك امك «ةرخأتملا ةيردنكسلا ةينانويلا ةسردملا ئدابمب
 لكوتملا ةمكحم ىلإ (نونلا وذ) رضحأ نيح هنأ تقولا سفن ىف ىوريو «ةليخدلا
 .ىنسلا بهذملا عابتأ نم دحاوك هب اوفرتعإ

 ىسف درو امك :(ىفوصلا) لاحلا ةملك فرع صخش لوأ نونلا وذ دعيو
 ةيفسلفلا ميلاعتلا ىلإ فوصتلا ليدبت ىف ًاريبك ًاماهسإ مهسأ هنأ ةيفوصلا تاياور

 هل نييلاتلا نيفلؤملا تافلؤم ىف طقف ةلوقنم هئدابمو هراكفأ تناكو «ةيجاتنتسالا

 دراودإ) نيقرشتسملا ضعب ربتعيو (!(نورخآو ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ىماج)

 ةفسلفلا ميلاعت ذافن ىف رثؤملا لماعلا ىرصملا نونلا اذ (نوسلكينو نوارب

 عضوم ىأرلا اذه لوبق ناك نإو ءفوصتلا ىلإ دوجولا ةدحوو ةثدحملا ةينوطالفألا
 .ددرتو كش

 :ةيمالسإلا ةعيرشلا - ةرشابم ةقيرطب - ةيفوصلا نم رخآ قيرف ركني ملو

 اهتاعارم ةرورض نع اوثدحتي مل مهنأ امك ءاهسوقطو تادابعلا لامهإب اوحرصي ملف

 نسم قيرفلا اذه لبقي ملو «هللا ىلإ لاصتالا ةيناكمإب نينمؤملا ةيفوصلل ةبسنلاب
 وأ مالسإلا نيد ءاوس ةماع نيدلل ةيرهاظلا سوقطلا ةاعارم ةيمهأ ةيفوصلا

 نمديزمل «ىناملألا نتملا - 1١18-15 ص ءادج «ىبرعلا بدألا خيرات ناملكورب )((

 .نونلا ىذ تافلؤم نع تامولعملا

 - غ5 -



 وه نيدلل ىرهاظلا لكشلا نأ نودقتعي اوناكو ءكلذ ريغ وأ ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا

 قيرفلا اذه ةيفوص نيب نمو .نافرعلا لحارم دعب اوعطقي مل نمل بسحف ماهلا

 ناطلسب بقلملا ىسيع نسب روفيط ديزي وبأ) ىماطسبلا ديزي وبأ نيروهشملا

 زرحأ دقو ء(ه777) ىلاوح اهب ىفوتو ءماطسب لهأ نم ايناريإ ناكو (نيفراعلا
 مهتافلؤم ىف هراكفأو هئدابم دعب اميف هعابتأ حرش دقو «قيرفلا اذه نيب ةرادصلا ماقم

 .ةيفوصلا

 لئاوأ ءىلازغلا ءىرجهلا سماخلا :نرقلا ىف ىريوجهلا ىبالجو ىريشقلا

 عباسلا نرقلا لئاوأو سداسلا نرقلا ىف راطعلا نيدلا ديرفو ءسداسلا نرقلا

 ناريإ ىف فوصتلا ملاع ىف اودجوأو ءىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ىماجو ءىرجهلا

 .ةيروفيطلاب فرعت ةصاخ ةقيرط

 حضوي بسقللا اذه) جالحلاب بقلملا روصنم نب نيسح ثيغملا وبأ ىظحيو
 لجرل ًاديفحو سراف لهأ نم ناكو ؛ةيفوصلا نيب نيريبك آبحو ًالوبق (ىلوألا هتفرح
 ةعيشلاو ةنسلا لهأ ةنعلو ةدرلاب ةلزتعملا همهتا ءدينجلل اذيملت ناكو ءىتشدارز

 رمألا ةياهن ىف ايمسر هتدر تنلعأ مث «نييسابعلا لبق نم نيترم نجسو .ةيمامإلا
 مدعأ امك ؛()ابلص دادغب ىف مدعأو ليكنتلاو باقعلا دشأ هب ولزنأو (ه١٠7) ماع

 ةدرلاب هماهتا دعب نيزرابلا كلت ةيفوصلا ةعامج لاجر دحأ (ه714) دادغب ىف

 .ىناغملشلا وهو

 ىف ةيفوصلا دهزلا لامعأ.ةيحان نم ةيفوصلا نم قيرفلا اذه نيب تجار دقو
 (هللا ميظعت ىف لاقي ىذلا صلاخلا ءاعدلا ىأ) ىحالطصإلا هانعمب ركذلا ةروص

 امك ءضفخنم وأ لاع توصب نيعم ناكم وأ ةقلح ىف ةنيعم تاملكب هنوددري ىذلا

 ةينوطالفألا نم ةسبتقم ةيفسلف راكفأو رصانع ىرخأ ةيحان نم هفوفص نيب تجار

 ةنس ةجحلا ىذ نم نيقيب تسل ءاثالثلا موي لتق هنأ ةيفوصلا تاقبط هباتك ىف ىلمسلا ركذي )١(
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 حورلاب ةثدحملا ةينوطالفألا ةفسلفلا اوجزم نيذلا نيرخآلا ةلقنلا نع القن) ةثدحملا

 .(ةيحيسملا

 ةروصب دوجولا ةدحو أدبمب ذخألا ىلإ ةيفوصلا نم قيرفلا اذه لام دقو

 ميلاعت ىف نآلا ىتح حضتت مل ىتلا ةينافرعلا ةروصلاب هنوكردي اوناكو .ةتوافتم
 .ةلماكو ةمظتنم ةنودم

 ىماطسبلا ديزي ابأ نأ نودقتعي (ةيفوصلا ىأ) مهنأ ةيفوصلا تافلؤملا ركذتو

 (لامكلا) ةلاح ىلإ ىفوصلا لوصو ىأ .ءانفلا ىأ فوصتلا راكفأ مهأ نود نم لوأ

 هذهبو ؛هلخاد ىف ةيرشبلا هتافصو ةيويندلا هتابغرو هتدارإ (ىفوصلا) لتقي ىأ
 حبصيو ىنافرعلا لامكلا ىلإ لصيو تاسوسحملا ملاع كاردإ نم ررحتي ةليسولا
 .دحألا دحاولاب طايترإلاو هللاب لاصتالاب ًاريدج

 نمف لاح ةيأ ىلعو «ةفلتخم ميهافمب كلذ دعب ءانفلا ىنعم ةيفوصلا كردأ دقو

 ديحوتلا ىلع ىنبملا 'ءانفلل لوألا ءانفلل نييساسأ نيموهفم ىلإ ريشن نأ نكمملا
 .دوجولا ةدحو ىلع ىنبملا ءانفلا رخآلاو

 .ةزجوم ةروصب امهنم لك رداصمو نيموهفملا نيذه نع نآلا ثدحتنسو

 زكارم ربكأ نم ادحاو نييرجهلا سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف ناسارخ ميلقإ حبصأ
 "لاحلل' لوصولل نوعدي ىماطسبلا ديزي ىبأ ذيمالت ناك ميلقإلا اذه ىفف ,فوصتلا

 ناك ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه «ىهلإلا قشعلا ركسب نوغلبيو «ةريبك ةيلاعفب

 «ىفوصلا ىلع ارطخ ركسلاو لاحلا ماقم نوربتعي ىدادغبلا دينجلا خيشلا ذيمالت

 وحصلا ةلاح وه ىفوصلل حيحصلا قيرطلا نأ نودقتعي (دينجلا ذيمالت ىأ) اوناكو

 ايعانص اروط سفنلل قلخي لاحلا وأ ركسلا نأل ؛ىعاولا ىفخلا ركذلاو ىعولاو
 .هللاب لصتا دق هسفن نظيو أعقاو هتالايخ ناسنإلا بسحيف

 ميلقإلا اذه ىف اهمادقأ تتبث ىرخأ ةيفوص ةقيرط ناسارخ ىف ترشتنا امك

 عابتأ دقتعا دقو :(بينأتلاو موللا ىنعمب مال لعفلا نم ةقتشم) ةيتمالملا ةقيرطلا ىه

--458- 



 ربكأ قئالعلا نم هصلختو ىفوصلا صالخو حورلا ةاجن نأ ('!ةقيرطلا هذه
 هسفنب رورغ نم ىفوصلا بيصي دق اميف رطخلا اذه نمكيو ءهددهت ىتلا راطخألا
 ىفوصلا بنجتي ىكلف «نافرعلاو دهزلا ىف قيفوت نم هققحيو هققح امل اهنع ًاضرو
 نأ هيلع متحملا نم حبصي ءءانثو حدم نم هل نورخآلا هليكي امع دعتبيو رطخلا اذه

 رهظي نأ ىف دهتجي هنإف «نافرعلاو دهزلا ةقيرط ىف قيفوت نم هزرحي ام ىفخي

 مول ةرائشإ ىف اببس اذه هكولس نوكي ىتح ؛هيلع وه امم أوسأ عضو ىف هسفن
 ظ .هيف مهحدقو هل نيرخآلا

 ةيانعلا مدعو ةلابماللاو حماستلا ةروص ىف ًابلاغ ىلعفلا كولسلا اذه حضتيو
 ةغالبلاب مستيو كلذ زواجتيو لب ءنيرخآلا عم لماعتلا ىف ةيعرملا دعاوقلاو بادآلاب

 هذه نم - تاهاقناخلا شيوارد وأ - ةيفوصلا ناكو ؛مهعم ةلماعت ىف ةحاقولاو

 ءاهلبو ةميدقلا روصعلا ىف ءاحقولا ةفسالفلاب نوركذيو «ةعامجلاو ةرمزلا

 بتكلا نونودي نوفلؤم ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ناسارخ ىف رهتشاو «نييحيسملا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع مهو ةيفوصلا تادقتعملا ىف

 ةغللاب ةيريشقلا ةلاسرلا بتكو (ه1474© ماع ىف ىفوتملا) ىريشقلا مساقلا وبأ

 ىلع نسحلا وبأو ؛.(ه14178 ىفوتملاو نيمرحلا مامإ) ىنيوجلا كلملا دبعو «ةيبرعلا

 وه فوصتلا ىف ريهش عماج باتك فلؤم وهو (/ىريوجهلا ىبالجلا نامثع نبا

 ام باتكلا اذه ىف ىريوجهلا ىلجيو «()ةيسرافلا ةغللاب هبتك دقو بوجحملا فشك

 عم ًايشمتم لدتعملا فوصتلل ةيساسألا راكفألا هيف حرشي امك ضماغ ىفخ وه

 ىف اجاورو اراشتنا رثكأ تناك اهنكلو ءدينجلا ذيمالت نيب قارعلا ىف ةقيرطلا هذه ترهظ )١(
 .ىطسولا ايسآ ىلإ تدتما اهنمو ناسارخ
 .فورعم ريغ هتافوو هتدالو خيرات )١(

 ميهاربإ روتكدلا "ىبرعلا مجرتملا" ؛ليدنق داعسإ ةروتكدلا ةيبرعلا ىلإ باتكلا اذه لقن ('")

 .ةدح ىلع لك (م1١-91/4١9175) ةرهاقلاب هارشنو ءاتش ىقوسدلا

 اس معالى



 ةفلتخملا ةيفوصلا قرط نع ةرشابم ريغ تامولعمب دوزي امك «دينجلا ةقيرط
 امك ؛ءىطسولا ايسآو ناريلو ناجيابرذأو ايروس نم لك ىف نيزرابلا اهخويشو

 هب ةصاخ ةيفوص ةقيرط سسؤمو ةنسلا تايهلإلا ءاملع ربكأ ًاضيأ ناسارخ تبجنأ
 .ىلازغلا دمحم دماح وبأ مامإلا وه

 نرقلا ىتح ىناثلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف نيلئاسلا ةيفوصلا ددع رثكو
 «نافرعلاو دهزلا كلسم اوكلس نيذلا نيفكتعملا ةيفوصلا لباقم ىف ءىرجهلا عبارلا
 تقولا سفن ىف مهيديأ اوفكي مل نإو «ةبقارملاو ةدهاجملاو ةضايرلاب مهسفنأ نيذخآ
 .(كلذ ريغو ةراجتلاو ةعانصلا) ةمئادلا مهلغاشمو مهلامعأ ةسرامم نع

 ىتحو نيحلا كلذ ذنم مهيلع قلطي نيذلا مه (نولئاسلا شيواردلا ىأ) ءالؤه
 (ريقف ىنعمب ىسراف ظفل شيورد) شيواردلا وأ ءارقفلا مسا ىلاحلا انرصع

 شيعي وأ لزنملا راوجب عبقيو ؛هب ًاضاخ ًائيش كلمي ال ىذلا لئاسلا ىلع هنوقلطيو
 ددحملاو صاخلا هانعمب شيورد بقل هيلع نوقلطيو «شيواردلا اياوز وأ هاقناخلا ىف

 موسهفمل عسوأ ىنعمب مدختست ريقفو شيورد تاملك نكلو .(فراعلاو دهازلا ىأ)

 ةمئاد ةروصب نوشيعي شيواردلا نم ريثك ناكو ؛ىفوص ةملك ىهو ةفدارملا ةملكلا
 هاقناخ لشم ةفلتخم ءامسأ نكامألا هذهلو «(')ءارقفلل كرتشم لزنم ىف ةتقؤم وأ

 .طابرو «ءذالمو «ةيكتو «ةيوازو ء(ةيسراف ةملك)

 بابشلا ناكو :شيواردلا تاهاقناخ ىف ىحورلا داشرإلا روتسد نود دقو

 ىهو (ريب) لا وأ خيشلا ىمسيو «ةداع هاقناخلا سأرتي ىذلا خيشلا ةسائرل عضخي

 .نيديرملا دشرم وه خيشلاو (ةيسراف ةملك

 تحت ةدهاشملاو ركفلاو دهزلل ليوطلا قيرطلا عطقي نأ ديرملا ىلع بجيو

 .ًانايحأ ةعموصلا مساب لزنملا اذه ىمسيو )١(

 - الا



 ةعامجب اوضع ديرملا لبقيو «ةقيرطلا ىف لامكلا غلبي ىتح هتيادهو دشرملا داشرإ

 وأ اهتدم لوطتت دق نحملاو تارايتخالا نم ةيساق ةلسلسل هضرعت دعب شيواردلا

 .0) رصقت

 لاوط اهل ايدترم لظي نأ هيلع بجيو «ةقرخلا ديرملا خيشلا سبلي ذئدنعو

 ةيوازلا ىف ةرجح ىلع كلذك لصحي ةقرخلا ىلع شيوردلا لصحي نأ دعبو «هتايح

 ديرملا وحمي ؛هتايح لاوط هديرمو هخيشب ةلصتم ةيقاب ةقالع ىلع لظيو «ةيكتلا وأ

 هلل ةفيلخ هسسفن مامأ هربتعيو ؛هدشرمو هخيشل ةلماك ةعاط ًاعيطم حبصيو هتدارإ

 متيو «ءاهنع ةبوتلا نؤنلعيو اهوفرتقا ىتلا بونذلاب مهخيش مامأ نوديرملا فرتعيو
 .ةمظتنم ةروصب كلذ

 الأ بجي ةبوتلا نأ دقتعي ناكو «نافرعلا قيرط باب ةبوتلا ىلازغلا ربتعيو

 اولجسي نأب امئاد هيديرم ىصوي ناكف ؛ةليحتسم ناسنإلل ةلماكلا ةمصعلا نأل عطقنت

 اونرقيو :خيشلا ةرضح ىف موي لك مهبونذب اوفرتعيو «موي لك ةديرجلا ىف مهبونذ
 (ةينادجولا ةبرجتلاو ناحتمالا :ةيحورلا نيرامتلا) ةبساحملاو ةبقارملاب امئاد ةبوتلا
 هذه ةيفيك ىلع فقن نأ نكميو «ةولخلاو ىفخلا عرضتلاو رسلا نامتكو لمأتلاو

 ناسارخ ةيفوص خيش ةايح حرش نم ةيتاذلا ةبقارملا وأ ةيحورلا ةضايرلا وأ نيرامتلا
 .(ه441-!؟17/5) ىونهملا ريخلا ىبأ نب هللا لضف ديعس ىبأ ىأ نيروهشملا

 نيحو موي فلأ ىلإ ىمورلا نيدلا لالج اهسسأ ىتلا ةيولوملا ةقيرطلا ىف رابتخالا ةدم لوطت )١(

 ضيحارملا فيظنت ىف ىزخأ نيعبرأو هاقناخلا لويخل اسئاس اموي نيعبرأ اهنم ديرملا ىضمي

 ءانف سنك ىف ةعبار نيعبرأو اهتلازإو هايملا شر ىف ةثلاث نيعبرأو لبازملاو هايملا تارودو

 تاسرامم نم فدهلاو ؛خبطلا ىف ةسداس نيعبرأو بطحلا عمج ىف ةسماخ نيعبرأو هاقناخلا

 ةيبلتو «هدادعتساو هعوضخو .هتعاط ىدم رابتخاو ءديرملا رورغ ميطحت :ةعيضولا لامعألا

 .هاقناخلا ىف ةمدخلاو ءخيشلا رماوأ
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 نسح لضفلا ىبأ هخيش ةيكت ىف شيعي اباش اديرم ناك امنيح ديعس وبأ ناكو
 اذإ ةرم لك ىفو .هللا هللا هللا :لوقي وهو نينس عبس هتبحاص" :هلوق ديعس وبأ ىوري

 انيارحم مامأ ةيران ةبرحب دوسأ دبع قلطني ناك ةيرشبلا ةلفغلا وأ ساعنلا ىنيشغ
 .'ساعن وأ ةلفغ ىنيرتعت الف الوه دعترن انكو ءهللا لق ديعس ابأاي ًالئاق حيصي

 ىطغيو همامأ هترجح باب ديرملا دصوي نأ وه ىفخلا ءاعدلاو ركذلا ناكو

 زكريو «(هللا الإ هلإ ال) وأ هللا تافص ىدحإ وأ (وه) وأ (هللا) ةملك رركيو هسأر

 المتو ءرخآ توص ىأب هافشلا وأ ناسللا سحي ال ىتح لاوقألا هذه ىف همامتها لك

 ىف اروفحم لظيس نيرمتلا اذه ةجيتن هللا مسا نأ نودقتعي اوناكو «هبلق فاغش ةملكلا
 .دبألا ىلإ ىفوصلا نهذ

 نآرقلا ىف درو امل ذيفتت ةروصلا هذه ىلع هللا ركذ نأ ىفوصلا ربتعيو

 ةركب هوحبسو ًاريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي) و ")(هللا لق) :ميركلا

 .ىفخلا ركذلا ىناثلاو ىلجلا ركذلا امهدحأ :ناعون ركذلاو (!(اليصأو

 :عامسلاو ىقيسوملاو ءانغلاب انورقم ناك ىلجلا ركذلا نأ ىلازغلا ركذيو

 ىف هنودؤي اوناكو ؛شيواردلا ءادح وأ ءانغ مساب احالطصا ركذلا اذه ىمسيو

 فوفص ىف عمتجت ةعامجلا دارفأ عيمج نإ :هلوقب كلذ ةيفيك حضويو «هاقناخلا

 ةلزلز ىف مهدوجو .ببستي دق نيذلا ددجلا نيديرملاو ءابرغلا روضح نود ةيرئاد

 نازوأب ءانغلا ىف ءأدبيو ةرئادلا زكرم ىف دشنملا رقتسيو ؛ةيحورلا نيركاذلا ةلاح

 روبنطلاو فدلا لثم ةبخاصلا ةيقيسوملا تالآلا تامغن ىناغألا بحاصتو ةتوافتم

 لزنأ ام اولاق ذإ ءهردق قح هللا اوردق امو' ةميركلا ةيآلا لوقت امكو ءاهريغو ىانلاو

 .سانلل ىدهو ارون ىسوم هب ءاج ىذلا باتكلا لزنأ نم لق ئش نم رشب ىلع هللا

 )١( ةروس ١ ةيأ ء(ماعنألا) 5١.

 )١( ةيأ ؛(بازحألا) ”* ةروس 45-14١.
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 هللا لق مكئابأ الو متنأ اوملعت مل ام متملعو اريثك نوفختو اهنودبت سيطارق هنولعجت
 ."نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث

 مهدهج ىراصق نولذبيو كارح نود سوؤرلا ىقرطم نوسلجي نوعمتسملا

 زيكرتب لخت ةكرح ةيأ ثادحإ عاطتسملا ردق نوبنجتيو «ةليوط سافنأ طاقتلا مدعل

 (لاحلا) رهظي ةأجفو «لاحلا روهظ: نورظتنيو ؛مهناهذأو مهل نيرواجملا ساوح

 هتاكرحب سلجملاب نورضاحلا ىسأتيف صقريو قفصيو حبصيف ناوخإلا دحأ ىلع

 .(لاحلا) فقوتي نأ ىلإ

 نم هثبت امو ةيقيسوملا تالآلاب ةبحاصملا ةينافرعلا ةيئانغلا راعشألا رثؤتو

 ىلا 'لاحلا ةلاح" ةلاحلا هذهل لاقيو «هريثتو هجيهتف ىفوصلا حور ىف ةبذع ناحلأ

 ةددعتملا مهقرطب ةيفوصلا نيب ترجو ىنافرعلا فغشلاو رورسلا ًاحالطصا ىنعت

 ىف طسقف زوجي ىفخلا ركذلا ىله :لؤاستلا اذه لوح سيطولا ةيماح تاثحابم

 ىقيسوملاو ءانغلاب بحاصملا ىلجلا ركذلا نأ مأ ؟ ساوحلا زيكرت عم تمصلا

 ؟ اضيأ زئاج (لاحلاو صقرلاو عامسلا)

 سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف دجوف «ةعيرس ةدايز شيواردلا اياكت ددع دازو

 ناسارخ ىف ىبالجلا ئأرو «ةيوازو ةيكت ىتئام نم رثكأ ناسارخ ىف نييرجهلا
 «ناسارخ دنج هللا لاجر مهو نيزرابلا ةيفوصلا نم ةئامثالث نم برقي ام اهدحو

 ؛ينافرعلا قشعلا سمش اهب قرشت نأ ناسارخ علاط نمي نم' نأ (ىبالجلا) دقتعاو
 ىونهملا هللا لضف ديعس ىبأ روهشملا خيشلا اياكت ةصاخب ناسارخ ىف ترقتسا دقو

 وأ ةمئاد ةروصب نيميقملا شيواردلا ىلإ ةفاضإلابو «ىناقرخلا نسحلا ىبأ خيشلاو
 ىف ةنكمألا كلت ىف ةماقإلا نيلئاسلا شيواردلا نم ريثك راتخا دقف اياوزلا ىف ةتقؤم

 .طقف ءاتشلا مسوم

 تستكاو عيبرلا ءاج نأ هادؤم ةيفوصلل اباطخ ىطقسلا ىرسلا خيشلا ثعبو

 - عام -



 نولوجتملا شيواردلا ناكو ءايندلا ىف اوحيست نأ مكيلع بجيف «قاروألاب راجشألا

 اديقمو امزال ًاعورشم لمعلا اذه نوربتعيو تاقدصلا نوبلطي لزانملا ىف نوعباقلاو

 ىف ةينانألاو رورغلا اولتقي نأ مهيلع نيعتي مهنأل) اهومسو ةعامجلا حور ومنل

 ناك نكلو ءدحاولا مويلا ىف مهتجاحو مهدول ميقي ام طقف اولأسي نأ طرشب سفنلا

 نمؤت ىتلا تاقدصلا بلطي نأ ىف قحلا هاقناخلا ىف ةشيعملا رومأ ىلع فرشملل

 كلذ ىف نوشيعي نيذلا شيواردلل لبقتسملا ىف ةئفدتلا لئاسوو ةشيعملا مزاولو دازلا

 .ةيفوصلل كرتشملا لزنملا

 نييذوبلاو نييحيسملا عماوص ىف لاحلا ناك امك شيواردلا اياكت ىف تجارو

 .ةيرابتخالا ةضايرلاو ىنامسج وه ام لكو دسجلا نع داعتبالاو روفنلا ةركف

 راذح (ىصفق) ىدسج اي ال" :هلوقب هسفن بطاخ ىماطسبلا ديزياب نأ ىور

 رهطتت ملو ًاماع نوثالث ىضقنا دقل ؛ئمقلا دسجلا اهيأ ئواسملاو لئاذرلا هذه نم
 هيديرم ملعي ىناقرخلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو ."(هللا) رهاطلا مامأ فقتس ادغو

 ؛مايأ ةثالث كيدل موي (ماعط) دورو ثكميلو ءامايأ اعايج اوثكمت نأ اودهتجا" :هلوقب

 ماع ىلإ وأ آموي نيعبرأ ىلإ كلذ دزتلو مايأ ةعبرأ آيفاك مايأ ةثالثل كدنع ام قبيلو

 لالغألاب دسجلا اذه ديقتلف قلخلا مانيو ليللا لبقي نيح لوقي خيشلا اذه ناكو

 اذه نسم ديرت اذام ىدبع :لوقيو ءدسجلا اذهب قفرتي هللا لعل دلجلا قرخب هرثدتو
 .كنم انأف زجعلا اذه نع فكتلف ىدبع :لوقيف ءىبراي كديرأ :لقف ؟ دسجلا

 ناكو ؛مهقرط عيمجب فوصتلا ىه شيواردلا عيمجل ةكرتشملا ةديقعلا تناكو

 نم عبني رحب اهنإ :هلوقب ةشوردلا نع لئس اذإ بيجي ىناقرخلا نسحلا وبأ خيشلا
 .لجو زع هللا قلخل جايتحالا مدع ثلاثلاو ءاخسلا ىناثلاو ةفعلا لوألا عبانم ةثالث

 نأ هل ىغبني ال ىفوصلا نأ مهرظن ةهجو نم ىنعي (هللا قلخل جايتحالا مدع) موهفم
 هس عالمه -



 قشع وم دحاو قشعب رمعي نأ بجي هبلق نأل طق مدأ ىنب نم دحأب هسفن طبري

 قلخ عم ًايخس ىفوصلا نوكي نأ بجيو .لجو زع هللا ىأ دحوألا بيبحلا قلاخلا
 .هللا

 ىلختلا ىنعي ناك لب امهدحو رقفلاو دهزلا ىلع ارصاق ةفعلا موهفم نكي ملو
 اعرضتم هللا وعدي ىماطسبلا ديزياب خيشلا ناك .كلذك هتاذو صخشلا ةدارإ نع

 ًافده نكي مل دهزلاف ؟ ىنيبو كنيب انألا لظي ىتم ىلإف ىدوجو حمل ىهلإ :هلوقب
 تاسوسحملا ايندب قلعتلا نم سفنلا ريهطتل ةليسو دعي ناك لب «هتاذل ادوصقم
 دادعإ ةيمتحلا كلذ ةجيتن نوكتف ءانألا قشع كرتو سفنلا تابغر كرتو اهتيفصتو
 ىفوصلا لاصتاب ةذللا تاظحل ىلإ لوصولاو (لاحلا) ةلاح ىلإ لوصولل سفنلا
 اطبترم سيل لاحلا كاردإ ناكمإ نأ ىف ةيفوصلا دقتعا تقولا سفن ىفو .قلاخلاب
 ىأ نم رثكأ هللا ةدارإب ًاضيأ طبتري لب طقف ةيحورلا هتايحضتو ىفوصلا ىعاسمب
 هقشع نوكي نأ بجي ذإ «ةرخآلا ىف ءازج ىفوصلا رظتني نأ بجي الو ؛ئش
 .ضرغلاو ىوهلا نع اديعب بيبحلل

 ىنإو ؛كمعن ىلع كنوركشي قلخلا نإ ىهلإ :ىناقرخلا نسحلا وبأ خيشلا لوقي
 بجي اذام ىدبع الئاس ىبلق ىف هللا ىنأجاف :خيشلا لاق .تنأ ةمعنلاف تنأ كركشأ

 .كاوس ام بلطأ الو كل ىنلعجت نأ ديرأ بر ايجار :تلقف ؟ كل

 ةفلتخملا ةيفوصلا قرط دنع ىحورلا لامكلا غولبل ةفلتخملا لحارملا ىمستو
 «ةنيابتملا فوصتلا قرط ىف اهؤامسأو تاماقملا هذه ددع فلتخيو «تاماقملا مساب

 :ىلاتلاك تاماقم وأ لحارم عبرأ نوركنذي ًابلاغو

 ىهو «ةتباثلا نيزاوملاو ماكحألا ىضتقت امبسح ةايحلا ىأ نوناقلا وأ ةعيرشلا ١.
 ةيفوصلا رظن ىف ماقملا وأ ةلحرملا هذهو .نيملسملا عيمج دنع ةكرتشمو ةبجاو

 .نافرعلا قيرط ىف ىلوألا ةوطخلا وطخل طقف هكرادت بجاو
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 نع نيعلا ضامغإو ىرايتخالا رقفلا نع ةرابع ىهو (نافرعلا) ةقيرطلا

 ىلع بجيو «تاذلا ةدارإ كرتو ايندلا هذه كرتو ةيسفنلا عماطملاو ضارغألا

 هفارشإل عضخيو ةمات ةعاط هعيطي هل ادشرمو اخيش راتخي نأ ىفوصلا

 تحت ةيكتلا وأ هاقناخلا ىف ةيحورلا ةايحلاو دهزلا ليبس كلسيو «هداشرإو

 .هتياده

 ةيسحلا هلويم نع ىفوصلا ىلختي ماقملا وأ ةلحرملا هذه ىفو «ةينافرعلا ةفرعملا

 تقؤملا لاصولا وأ طابترالاو لاحلا لماوع ضعبل ادعتسم نوكي نأو «ةيسفنلاو
 ايبرمو ادشرم نوكي نأ ماقملا اذه ىف ىفوصلا عيطتسيو ءدحاولا هلإلاب

 .هخيش نم ةزاجإب نيديرملل

 ةمئادلا ةطبارلا ىفوصلل ترهظ «ىفوصلا اهكردأو تثدح ام اذإف «ةيفوصلا

 صلختي نأ بجي ماقملا اذه ىلإ لوصوللو .هللا ىأ قلطملا قحلا نم برقلاو

 .ءانفلا ةلاح ىلإ لصيو ؛تاسوسحملا ملاع تاريثأت نم أمات اصلخت صخشلا

 ىلازغلا ركذي امنيب نافرعلا قيرطل تاماقم ةعبس راطعلا نيدلا ديرف ىصحيو

 .قيرطلا اذهل تاماقم ةعست

 ىداحلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ذنم ةيفوصلا نوتملا ىف ءانفلا ةركف ترهظو

 ىف نيثحابلا نيقرشتسملا نم قيرف دقتعاو ؛.(ىرجهلا سماخلا) ىداليملا رشع

 ةسينوبلا انافرينلل ةرياغم ةروص ءانفلا نأ (نوسلكينو رهيست دلوج ةصاخب) مالسإلا

 نكلو ؛«(ىقرشلا ىحيسملا فوصتلا ىلإ عجري ءانفلا ةركف أشنم نأ وفوداراك دقتعي)

 ةفرعم مهيدل نكي مل لحارملا كلت ىف ةيفوصلا نيفلؤملا نأ نع رظنلا فرصب

 ةلاحو انافرينلا نيب هباشتلا نإف «ةصاخب اذوب بهذمبو ةماعب ةيدنهلا ةفسلفلاب ةعساو
 .ىحطس هباشت ءانفلا

 - معا/لال -



 ةركفب طبترم ءانفلاف انافرينلاو ءانفلا نيب هباشت هجو كانه سيل هنأ عقاولاو

 حورلاي (دوجولا ةركف عابتأ وأ ديحوتلا لهأ راكفأ نم معأ) ىهلإلا لاصتالا

 ملاع رودص وأ قلاخلا هلإلا ةركف نأ نيح ىف «ماصفنالا لبقي ال أطابترا ةيناسنإلا

 بيرغو ةيذوبلا نع ديعب هلإلاب اهلاصتاو حورلا ةدوعو «هللا نع ناسنإلاو تانئاكلا

 نأ نكمي الو ءانافرينلاو خسانتلا أدبم نع بيرغ هرودب فوصتلاو ءامامت اهنع
 .اذوب بهذم نم ءانفلا ةركف وأ دوجولا ةدحو وأ ديحوتلا نم ايأ طبنتسن

 هنأ الإ «ةفلتخملا ةيفوصلا قرط ىف ةتوافتم ميهافم تاذ ءانفلا ةركف نأ مغرو

 نيلدتعملا دنع ديحوتلا موهفم لوألا :اهل نيساسأ نيموهفم ىلإ ريشن نأ نكمملا نم

 .مهنم ةالغلا هب ىداني ىذلا دوجولا ةدحو موهفم ىناثلاو «ةيفوصلا نم

 نع حورلا اهيف ىلختت ىتلا ةلاحلا ىنعت ىلوألا رظنلا ةهجو نم ءانفلا ةملكو

 .هب طبترتو هللا كردت نأ نكمي كلذ ىلع ءانبو ءتاسوسحملا ملاع كاردإل دادعستالا

 اهنكلو ىبيرجتلا دوجولا دقفت ىأ اهتافص نع ىلختت ةلاحلا هذه ىف حورلا نإ

 .اهتيصخش دقفت الو اهرهوجب ظفتحت

 ةعييبطلا اذ نأل ءىلاعت ئرابلا دوجوب جازتمالا هللاب لاصتالا ىنعي الو

 دوجولا ةدحوب نودقتعي نم امأ «ةيهلإلا ةعيبطلا ىلإ لدبتي نأ عيطتسي ال ةيرشبلا
 نع لب ىبيرجتلا اهدوجو قيرط نع هللاب لصتت ال ةيرشبلا حاورألا نأ نوري مهنإف

 نسم ىجيردتلا حورلا ررحت نإف ببسلا اذهلو «ةيهلإ حبصتف اهرهوج قيرط

 لوقي امك ملاعلاب حورلا لاغتشا مدعو - ىسحلا دوجولاو ةيبيرجتلا تاريثأتلا

 ةلاح ىلإ فوصتملاب لصت نأو دبال اهتدارإو ةيبيرجتلا انألا ىفنو - ةيفوصلا

 ملاعلا (انأ) وه.:ىذلا هلإلا ىف ةيصخشلاو حورلل لماكلا لولحلا ىنعمب «ءانفلا

 ةيفوصلا نم ةالغلاو دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ىأرف اذه ىلع ءانبو .اهيف جازتمالاو

 .ةفرعملل لباق ىلك رهوج هنأ هللا نع
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 دقو «قارشإلا أدبم لاحلا ةلاح يف هكاردإو هللاب لاصتالا ةركف ترهظأ دقو

 ىدورهسلا ىيحي خيشلا مهنيب نم «نييقارشإلا ةفسالفلا نم قيرف أدبملا اذه نود
 .(لوتقملاب اذهل بقلو) (ه541/) مادعإلاب هيلع مكحو ةدرلاب نيدأ ىذلا

 طبترم حطشلا هامسأو نوينيسام .ل هسرد ىذلا ىسفنلا وأ ىحورلا رهظملاو

 نمك هتاذ ةفرعم دقتعيو لاحلا ماقم ىفوصلا كردي نيح هنأل «قارشإلاو لاحلا أدبمب

 نع ىوري ام ًالثم كلذ نمو ؛هثيدح ثدحتيو هتفيظو ىدؤي (هللا) هبيبح ىف ىنف
 ناك (؟ ال مأ تيبلا ىفأ) هنولأسي نم ىلع بيجي ناك نيح ىماطسبلا ديزياب خيشلا
 هنع انثدحت ىذلا جالحلا مهتاو .فقسلا اذه تحت هللا ريغ دحأ كانه سيل :لوقي

 تناكو مدعأ اذلو ؛(قحلا انأ) لاحلا ةلاح ىف وهو لوقي ناك هنأب قبس اميف ارارم

 اذهو ءهللا وه هنأ ربتعي ناسنإلا نأ نيملسملا ةنسلا لهأ رظن ىف ىنعت تاملكلا هذه

 :حطشلا ةلاح نع ريبعت ىوس جالحلا تاملك اودعي مل ةيفوصلا ةالغ نكل .ارفك دعب

 .هللا ءايلوأ رابك نمو ًاديهش هنوربتعيو هنومظعي اذلو

 ةدحوب ناميإلا ةركف ىلإ هاجتالا نأ احضاو نوكي نأ بجي لاح ةيأ ىلعو

 راكفأ ىف ةركفلا هذه تلجتو ءطقف ىرجهلا سداسلا نرقلا ةياهن ذنم رهظ دق دوجولا

 ىتح ترهظ دق فوصتلا ىف دوجولا ةدحو ةفسلف نكت ملو ءاهيف نيبغارلا ةيفوصلا

 .ىبرع نب نيدلا ىيحم دنع ةفسلفلا كلت رهظت ملو «تقولا كلذ

 ةيعامتجا عاضوأ نع.مجنت ةيفوصلا تادقتعملا نأب لئاقلا ىأرلا انلبق اذإف

 ذئدنع ءىعاطقإلا عمتجملا ىف ةينيدلا راكفألل ىعيبطلا لماكتلا نعو ةيخيراتو
 ىسنعم ىأو ؟ ءانفو حطشو لاح نم ةيفوصلا تاماقملا ىه ام لأسن نأ عيطتسن

 ءانغلا ىأ عامسلاو ركذلا نإ .ةيسفنلا رهاظملا ىف ثحبلاب متهنس انه اننأ ؟ هيوتحت

 ماهوأب ًابكاوم نوكيف لاحلا امأ ؛ىعيبط ريغ ًاروعش ةيفوصلا ىف ريثي ىقيسوملاو
 .ةيعمس

 يل
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 كلذ ربتعيو ,"فطخلا" ةيعمسلا ماهوألاو تالاحلا هذه ىمسي ىلازغلا ناكو

 ىتأت نيأ نم ىري ال وهو فراعلا نذأ اهتاوصأ لصت «ةيحلا ريغ تادوجوملا ةغل
 ناك ىذلا طارقس سيلبإب فطخلا ةلاح دلانودكام .ب.و نراقيو «تاوصألا هذه

 مساب احالطصا ىمسي ام اذه نوكي نأ لمتحملا نمو «ةيفافشلا ةلاح ىف هل ىءارين

 ىكسيدناخ .خ.و لبق نم - ةرم لوأل - ثحب لحم ةلاحلا هذه تناك .بذاكلا مهولا

 ىلإ عمتسي مهاولا صخشلا نأ ىنعي اذه نإ :لاقف ءىسورلا ىسفنلا بيبطلاو ملاعلا
 .كلذ ريغو ةيمهو اروص (دوهشلا) ةريصبلاب ىريو «ةيلخاد تاوصأ

 ةياغ ىف ًاعطاس ًاءوض لاحلا ةلاح ىف ةيبيرجتلا ةيؤرلا ىلازغلا ربتعيو
 فيسلا عاعشإو ًاردب ناك اذإ رمقلا رونو قربلا ضيموب هنراقيو ؛حوضولا
 اوناك ةيفوصلا عيمج نأ اقلطم روصتي نأ بجي الو ءراصبألا ىشغي ىذلا لوقصملا
 ىلع برضلاو ىقيسوملاو ءانغلا ىأ عامسلا نأ الإ «ةيبصعلا ضارمألاب ىضرم
 سانلا رشكأ ىف رثؤي نأو دبال نيجنشتملا تاقلح ىف ةبخاصلا ماغنألاو تالآلا

 نيقلت نكمي هنإو ءاهيوقيو ةيلمعلاو ةيلقعلا روصتلا ىوق ريثيو ءاديدش ًاريثأتو ًالادتعا

 فغشلا تالاحو تاروصتلاو لاحلا تالاح ىأ :؛كلذب ةطبترملا بتارملا ميلعتو

 .داهزلا ةايح بولسأ عابتاو ةصاخلا ةيبرتلا قيرط نع ناجيهلاو

 ىف (ىفوصلال دارملا ةيافك ةباثمب) اماه أماقم رقفلا ديجمت ةجرد تلتحاو
 لوصولا نكمي ام ىصقأ رقفلا ةيفوصلا نم ريثك ربتعيو «ةفلتخملا فوصتلا قرط

 ثلاثلا نرقلا ىف) ناكسيسنرفلا نييحيسملا ةيفوصلا لثم مهلثم ؛حورلا ةاجنل هيلإ
 نود ًالئاح هوربتعاو «ةينانألاو ماثآلا عيمجل ردصمك لاملا اورقحف «(ىداليملا رشع
 .حورلا ةاجن

 ىف لوتقملا) راطعلا نيدلا ديرف فوصت ةلاح نإف هذه مهرظن ةهجو ةفرعملو
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 ىقبتو ةضاخ ةيمهأ لتحت 27دوجولا ةدحوب لئاقلا ىناريإلا ريهشلا رعاشلا ( ه6

 ةيفوصلل ىدجلا ريغ ضارتعالا حور ءالجب حضوت اهنأ الإ ةروطسأك ةياكحلا هذه

 خابداش ىف ةراطع لحم هبابش ىف كلتمي راطعلا ناك .هل مهريقحتو لاملل مهتنادإب

 نوقطنمتم ناملغ همامأو هناكد مامأ اسلاج ناك موي تاذو ءروباسين نم ةبيرقلا

 ىلإ رظنلا نعمي ذخأو نونجم هناكد باب لصو ةتغب نيح ىلعو ءىدلج قاطنب

 ؟ ىرت اذام :شيوردلل خيشلا لاقف «عومدلاب ةقرورغم هانيعو ةحيص حاصو ناكدلا

 ائيش كلمأ الو ءريقف ىنإ ديسلا اهيأ :نونجملا لاقف .ًاعرسم ىضمت نأ حالصلا نم

 هتاذب مئاقلا دوجولا نأ ىه ةيفوصلا نم اهب نيلئاقلا دنع دوجولا ةدحو ةيرظن ةصالخ )١(
 وهو «؛قلطملا دوجولا وأ يلاعت هللا وه هتاذب مئاقلا دحاولا دوجولا اذه نأو رثكأ ال دحاو

 ءامسسألا دويق ةفاك نعو .رصحلاو دحلاو لكشلا نع هزنم ءىلزأو ميدقو بجاو دوجو

 ديق نم ىتح قلطم نولوقي امك وه لب «ةلوقعملاو ةسوسحملا تايهاملاو تافصلاو

 نسم ةدرجملا ةرضحلا هذه وأ ةبترملا هذه ىف وهو ءدوجولا اذه ىمسيو .قالطإلا
 .قلطملا بيغلا اهنم ةريثك ءامسأب «تانيعتلا

 بيغو ؛باتكلا مأو ءضحملا دوجولاو «قلطملا ءاملعلاو توهاللا ملاعو «نيقي اللا ملاعو ءه

 وه ةبترملا هذه ىلع قلطي ىذلا رهشألا ىحالطصالا مسإلا نكلو .مدقلاو ءلزألاو «بويغلا

 .هللا الإ اهملعي ال ةبترم ىهو ءاهتقيقحو تاذلا هنك ةبترم ىهو «ةيدحألا ةبترم

 ةيفوصلا ضب اهلعج ةريثك بتارم تالزنتلاو تانيعتلا ثيح نم ضحملا دوجوملا اذهلو
 لماكلا ناسنإلا هباتك ىف ىليجلا ميركلا دبع خيشلا اهب لصوو ءاعبس مهضعب اهلعجو ءاسمط
 ؛ىلوألا ةبترملا ىف اهلك ةقفتم اهددع ىف فالتخالا ىلع بتارملا هذهو ءةبترم نيعبرأ ىلإ

 قلطملا دوجولاو .لماكلا ناسنإلا ةبترم ىهو ةريخألا ةبترملا ىفو «نيقي اللا ةبترم ىهو

 جاجزلا ىسلع عقي هنكلو دحاو سمشلا رون لثمك هلثم ةرثكلا نع هزنم تانيعتلا ةرثك ىلع
 .هناولأ ددعتت ناولألا ريثكلا

 ليعامسإل ةيكرتلا بتكلا ىف ةينطابلا راكفألا ضعبو دوجولا ةدحو - ناميلس ديعسلا دمحأ .د

 .15417 عبط ١9174 ربمسيد /ويام ؛"ج ١ .ةرهاقلا ةعماج «بادآلا ةيلك ةلجم ؛ءىقح
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 كلاقتنأ لمح رمأ ربدف ؛قوسلا اذه نم اعيرس ىضمأ نأ ىنإو «ةقرخلا هذه ىوس
 علخو .اذكه :لاق ؟ ىضمت فيكف :لاق .كلاح ىلإ ةريصبلا نيعب رظناف ؛كلامحأو

 مالكل ًاريثك ملأتو خيشلا رثأتف ءاهثراب ىلإ هحور ملسأو هسأر تحت اهعضوو هتقرخ

 تحضأو هسمامأ ايندلا تدربو «هئاولغ نم ففخي ذخأو هبلق قرو «بوذجملا

 سيلف ءايندلا قوس نم هدي ضفنو «بلسيو بهني نمل هملسأو ناكدلا كرتف روفاكلاك

 .رورغو بيرخت لب ًاقلطم ابجاو اذه ةبسك

 ...لمعلاو ةدهاجملاب هسفن ذخأو ...اهرومأ رئاسو ايندلا كرت هنأ ةصالخلاو

 شيورد ىز ىف ايندلا ىف حيسي ذخأ مث «ةيفوصلا خويشلا نم دحاول اديرم راصو

 .لئاس

 ةرمز لخد نأ دعب اهماطحو ايندلا لام نع عنتما هنأ ىلازغلا ةريس ىف دروو

 ىف ةيفوصلا كلس ىف طرخنا ىذلا ىوامسلا نيدلا ردب خيشلا مسق دقو «ةيفوصلا

 رهن ىف ًاريثك هلغشت تناك ىتلا ةيهقفلا هبتك ىقلأو «نيمدعملا ىلع هلاومأ ةرهاقلا

 .(ه/١1 5 ةينامثعلا ايكرت ىف كلذ دعب نيحالفلا ةروث داق دقو) لينلا

 ةشلاثلا ةلحرملل ةيادب ناك ىرجهلا سداسلا نرقلا نأ نيثحابلا مظعم دقتعيو
 :ةنيعم صئاصخو تافصب ةلحرملا كلت تزيمتو ءفوصتلا خيرات لحارم نم

 مهدعب نمو (ةعيشلا نم نيدلا ءاملع مهدعب نمو) ةنسلا نم نيدلا ءاملع حلاصت ١.

 امب .ةيفوصلا ىلدتعم ءاملعلا دعو «ةلدتعملا ةيفوصلا عم ةعيشلا نم ةيفوصلا
 فوصتلا نأ اذه ىلإ فاضي .ىنسلا بهذملل نيعبات دهج نم ىلازغلا هلذب
 راقكفألا تلخدتو «ةيمالسإلا رظنلا ةهجو ىف اتباث اناكم هل دجو دق لدتعملا

 .مالسإلا ىف ايجيردت ةيفوصلا
 راصو ؛ةصاخ ندملا ىف اريبك اراشتنا ةلحرملا هذه ىف فوصتلا رشتنا ١.
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 ملو ؛:ةيوطلا نسحل ةمالعو ارهظم لقألا ىلع ةيفوصلا بقل وأ فوصتلا
 نيحالفلا وأ ندملا ناكس نم ايندلا تاقبطلا دارفأ ىلع نيديرملا ةفئاط رصتقت

 ءمهريغو رابكلا وأ ءالكولاو راجتلاو نويعاطقإلا كلذك مهيلإ مضنا لب .بسحو

 دجلا وهو «ىليبدرألا نيدلا ىفص خيشلل نيديرم ليبدرأ ةنيدم ناكس مظعم ناكف

 قرطلا مسقنت نأ ىهيدبلا نمو (ها/5 ىفوتو) ةيوفصلا ةرسنلل ربكألا

 ىلكلا ميسقتلا اذه نيب نم ترهظ نإو ةفلتخم ةيعامتجا تاميسقت ىلإ ةيفوصلا
 .ةيعرف تاميسقت

 .شيواردلا قرط وأ ةيفوصلا نم ىربك تاعامج روهظ

 لهأ) ةلدتعملا ةيفوصلا نيب ةلحرملا كلت ىف حضوأ ةروصب تافالخلا تلجت .

 ىلازغلا مامإلا ءارآ تناكو (دوجولا ةدحو عابتأ) ةالغلا ةيفوصلاو (ديحوتلا

 ةدحو عابتأل ةلثمم ىبرع نبا ةديقع تناك امنيب ديحوتلا لهأ فوصتل ةلثمم

 :راصتخاب نيرايتلا نيذه نع ثدحتنسو «دوجولا

 ضافأ هنأ الإ هتافلؤم نم ريثك ىف هب ةصاخلا فوصتلا ةقيرط ىلازغلا حرش

 مولع ءايحإ هباتك نم عبارلا دلجملا ىف ًاميظنتو ًاليصفت رثكأ ةروصب اهنع ثيدحلا
 ىلازغلا ربتعيو ؛ىنسلا بهذملا دودح دعتي مل ىلازغلا نإف لاح ةيأ ىلع «نيدلا

 ةعست فوصتلل ىلازغلا ركذيو ؛ةيحورلا ةايحلل ةمدقمو حورلا ريهطتل ةليسو دهزلا

 هذه ىلازغلا ىمسأو «تايجنملا ىدحإ باستكاب اهنم لك صتخي ؛لحارم وأ تاماقم
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ىهو «ءةيفوصلا اهئامسأب تاماقملا

.١ 

١ 

7 

 .بونذلا فارتقا ىلع مدنلا راهظإ وأ ةبوتلا
 .نحملا لمحت وأ ربصلا

 .هتمحرو همعن ىلع هللا ركش ىأ ركشلا

 .ىلاعت هللا ةيشخ ىأ فوخلا
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 .ةاجنلا ىف لمألا ىأ ءاجرلا .5

 .رقفلا .5

 .دهزلا .ا/

 .سفنلا تادارإ كرت ىأ لكوتلا .6

 .ةبحملا .8

 مساقلا ىه ىلوألا ةسمخلا تاماقملا نأ ةلوهسو رسي ىف ئراقلا كرديسو

 ىمه ىرخألا ةعبرألاو «نينمؤملا عيمج لاح بساني ىذلا دهزلا قيرطل كرتشملا

 :؛لحارم ثالث ماقم لكل ىلازغلا ركذيو .ةقيرطلا وأ صخأ ىنعمب نافرعلا قيرط
 ىتلا معنلا ركش ىلع هسفن دوعي ىفوصلا أدبي ركشلا وهو ًالثم ثلاثلا ماقملا ىفف

 ادوجوم هقلخ هللا نأ ىنعمب ؛هنع اهبجحي نأ هتعاطتسا ىف ناكو «هيلع اهب هللا معنأ

 الجر هقلخ ؛مهفي ال اناويح هقلخي ملو ايكذ ًاملاع اناسنإ هقلخ ءارجح هقلخي ملو ايح
 ملو ًابيط هقلخ ءارفاك هقلخي ملو املسم هقلخ الماك امسج هقلخ «ةأرما هقلخي ملو

 ىلإ لوصولل ةليسو هللا ةمحر نأ ملعتي نأ كلذ دعب ىفوصلا ىلعو ...ًاثيبخ هقلخي
 نأل اهيلع هللا ركشيف ةمعن مقنلا رابتعا دوعتي نأ ىفوصلا ىلعو «لبقتسملا ىف ءانفلا

 ىف ىفوصلا برقتو حورلا رهطت ةيقالخألاو ةيونعملاو ةيدسجلا بعاتملاو مالآلا

 .ءانفلا ىأ دوصقملا ىلإ رمألا ةياهن

 بسحف مالآلاو نحملا لمحتي الأ ىفوصلا ىلع نإف ماقملا وأ ةلحرملا هذه ىف

 لاملا نأ ركذتي نأو زوعلاو رقفلل حرفي نأ هيلع كلذكو ءاهلوزنل حرفي نأ بجي لب

 ةقيرط ىف ىرخألا ةعبرألا تاماقملاو .ماثآلاو بونذلا عيمج عبنم ةيداملا ةمعنلاو

 .ةيمهأ اهادع امم رثكأ ىلازغلا

 ىفوصلا عنقي نأ ىلوألا ةلحرملا ؛ءثالث لحارم هلو رقفلا وه سداسلا ماقملاو

 كلذ دعب هيلع بجي مث ءاهتدايز ىلإ ىعسي الو هيدل ىتلا ةليلقلا لاومألاب (شيوردلا)
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 مدعو رقفلا دوعت اذإ ةياهنلا ىفو «هلخادو هترطف ىف لاملا ريقحت روعش ىبري نأ

 .اعم لاملاو رقفلاب متهي نل هنإف لاملا هنادقفل ملأتلا

 اذه نأل ءرسوملاو ىنغلا مامأ هسفن ريقفلا وأ شيوردلا لذي نأ ىغبني الو

 نأ دبال ماقملا اذه ةياهن ىف شيوردلاو «هباستكا ىلإ ليميو لاملا مظعي هنأ ىنعي

 بوكو عضاوتم نكسم هل نوكيف «ةايحلا رارمتسال لاملا نم ليلقلا ردقلاب ىنغتسي

 .طيسب بارشو ريعش نم زبخو بايثلا نشخ نم دحاو

 زوجي ال ةيرورضلا ءايشألا هذه هل رفاوتت ىذلا شيوردلا نأ ىلازغلا دقتعيو

 هل ناك ةعنص وأ ةفرح راتخا نإو ءافيرش المع لمعي نأ عيطتسي هنأو «لاؤسلا هل
 ردقلاب لاؤسلا هل ىلازغلا زيجيف ةيرورضلا ءايشألا هذه هل رفاوتت مل اذإ امأ ءلضفأ

 .بسحو ادحاو ًاموي هيفكي ىذلا

 ىلازغلا نكلو ءاياكتلاب نيفكتعملا شيواردلا لمشي نكي مل ديدحتلا نإف اذه عمو
 اياطعلا لوبق نم اياوزلا ةيفوص وأ مهفاكتعا ىف نيدرفنملا ةيفوصلا اتاب ًاعنم عنمي
 نأل ءلالح نم تبسك اهنأ ىف كش نم ةهبش ىندأ اهبسك ىف ناك اذإ تاقدصلاو

 قدصتي مل وأ قدصت مثإلا ىف ًاكيرش ىفوصلا لعجت مارحلا ةقدصلا وأ ءاطعلا لوبق
 نيملاظلا لاومألا ةابجو نيبارملا نم ءاطعلاو ةقدصلا لوبق نإف اذه ىلع ءانبو .اهب

 .مهعم لماعتلا امنإو بسحو اعونمم ءالؤه نم ئشلا لوبق سيلو عونمم رمأ

 ناكف .اهيف دهزلاو ايندلا نم رارفلا هب دصقيو ءدهزلا ىأ عباسلا ماقملا امأ

 نع دعبلاو ىويند ئش لك نم روفنلاب ساسحإلا هسفن ىف ىبري نأ ىفوصلا مزلي
 بوص بحو قوش لكب هجوتي نأ تقولا سفن ىف هيلعو «ةيديرجتلا ةيرهاظلا ةايحلا

 «ةبوتلا عم هرهوج ىف ساسحإلا اذه توافتيو ءةرخآلاب قلعتمو ىوامس وه ام لك

 اذه ىف ًادراو نكي مل اعرش روظحم وأ مثإ وه ام لك نع عانتمالا نع مالكلاف
 .ماقملا
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 .اعرش حابم وأ زاجم وه ام لك نع ىتح زرتحي نأ ىفوصلا ىلع لب
 ةايحلاب تسنروق اذإ ةميق اهل سيل ايندلا هذه نأ ناميإلا خسرأ ىلازغلا نمؤيو

 وه ام لك نم رارفلا ىلإ هليم ةركف ترهظ قطنملا اذه نمو «ةيهلإلا ةيورخألا
 نكسم هل نوكي الف ءًالماك ىفوصلا رقف نوكي نأ بجي ماقملا اذه ىفو ؛ىويند
 شيسعي نأ وأ ؛لاوجتلاو ةحايسلا ىف هتايح ىضمي وأ هاقناخلا ىف شيعي نأو «هتبلا
 بارستلا وأ باغلا نم هتعموص ميقي نأ زئاجلا نمو ؛«فافكلا ةشيع دجسملا ىف

 ىف ةدحاو ةبجو لوانتي نأ هيلع بجيو «قافآلا ىف هتالحرو هرفس ءانثأ نيطلاو

 ةميدق اسأك زوحي نأ زوجيو ءءاسح نود ةلاخنلا نم لطر فصن نع ةرابع «مويلا

 .كلذ لثم هل ناك حيسملا نأ ىلازغلا ركذيو ءبارشلاو لكألل ىداعلا راخفلا نم

 ىلع لكوتي نأو ًائيش بلطي الأ ىلع هسفن نماثلا ماقملا ىف ىفوصلا دوعيو
 (دوهشلا) ةينطابلا ةيرجتلا وه ماقملا اذه لصأو «هل هتدارإ ملسيو ًالماك ًالكوت هلل

 ىه هللا ةدارإ نأ ىلإ ىفوصلا نئمطي نيحو .ديحوتلاو (فشكلا) ةيحورلا ةيؤرلاو
 ىأ ىف لمأي الو ادحأ ىشخي الأ هسفن ملعي هنإف اهل دشرملاو هتايح ىلع ةنميهملا

 ماتلا دهزلا وه كلذ ةجيتن نأ ىلوألا ةلهولل ودبيو ءصخش ىلع دمتعي الو ناسنإ

 طسبيو ؛ةيفوصلا ةالغغ عم كلذ عم قفتي دي ال ىلازغلا نكلو .لماكلا مالستسالاو

 نأ بجي ال ىفوصلا نأ ىنعمب طورشلاو دويقلا نم ةلسلس ةرظتنم ريغ ةقيرطب

 ميكحلا ىلإ باهذلا نع عنتمي وأ «ةيرهاظلا راطخألا امأ ةالابم اللا فقوم فقي

 انألا لافغإ تقولا سفن ىف ىنعت ةدارإلا لافغإ نأ ىهيدبو «هب ملأ ضرم ةجلاعمل

 ىأ عساتلا ماقملا نأ ىلازغلا دقتعيو ءأضيأ ىفوصلا صخشلل ةيلمعلا وأ ةيبيرجتلا
 .ىحورلا قيرطلا جوأ لكشي هلل ىنافرعلا قشعلا

 لشم اوركنأ - فوصتلل نيضراعملا - نيملسملا ءاملع نم نيريثكلا نألو

 نع قشعلا ىف هرظن ةهجو نيبي نأ مزاللا نم نأ ىلازغلا ربتعا دقف قشعلا اذه
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 رركم اهلكو «ليلق ليصألاو اهيف ديدجلا كلت هتيرظن نكلو «سفنلا ملع ةيؤر قيرط

 .ةثدحملا ةينوطالفألا ةيرظنلا نع ابيرقت

 ليامت نأ ؛.عوضوملا ىلإ درفلل ايدارإ ال ًاباذجناو اليم قشعلا ىلازغلا ربتعيو

 نسم هلوبق نوكي ىذلاو ؛قوشعملا ىلإ قشاعلا وأ ءايلعلا تاذلا ىلإ ىلفسلا تاذلا
 نأ ىلازغلا ربتعيو «ةيلفسلا تاذلا وأ هرورسو درفلا ةداعسل ابجوم قوشعملا فرط

 «ليمج وه ام لكل قشاعلا باذجنا اهنيب نم «ةيلصأ سمخ ليملا اذه ريثت ىتلا للعلا

 ءىنطابلاو ىونعملا وأ ىرهاظلاو ىسحلا لامجلا قشع نم لمشأو معأ ةروصب

 نم ناعون كانهو .ءاحنألا نم وحن ىلع ههبشي ئش لك ىلإ باذجنالا كلذكو

 نع جتانلا قشعلا ىناثلاو ركسلا نع مجني ىذلا قشعلا لوألا :امهثودح نكمي قشعلا
 راكفأل ساكعنا) لامجلا ةيؤر ةجيتن ثدحيو ءضرغلا نم أربملا وأ ئربلا رورسلا
 .(نوطالفأ دنع لامجلا ةفرعم

 أدبم هنأو ؛هيدبمو دوجولا ئشنم هللا نأ انيقي ملعي ىفوصلا نإ ىلازغلا لوقي
 كرديو .لامكلاو لامجلل رهظم لوأ هنأو :تانئاكلا لك دوجوو هدوجو أشنمو

 ةديقع ىف) اهباشت هللا حورو هحور نيب نأ (ًامهبم كاردإلا اذه ناك نإو) فراعلا
 .(ةيهلإلاب ةهيبش امنإو ةيهلإ تسيل حورلا نأ ىلازغلا

 «نيتروصب فراعلا بلق ىف ىهلإلا قشعلا رهظي رصانعلا هذه لك نم

 «صلاخلا قشعلا وهو اومس رثكأ قشع ىرخألاو ءركشلا قيرط نع قشعلا امهادحإ

 نم لك بحبي (هنأش لج) هنإف هعبنمو قشعلا أدبم وه هللا نأ قلطنم نم نكلو

 تابثإل ىلازغلا همدختسي ىذلا) ىسفنلا ليلحتلا ضرعم ىفو ءامج ابح هيلإ بذجني
 ملاع ىلإ ةيقشعلا تاليشمتلا ةرئاد نم تاراعتسالاو تايانكلا لقني (هتيرظن

 ىف بوبحملا لاصول ةحماج ةبغرب رعشي قشاعلا نأ كلذ ةلثمأ نمو ءتاسوسحملا
 امهيرتعي هلل قشاعلا حورلاو «ةنيكسو ءوده لك هنم بوبحملا بلسيو «هقارف ةلاح
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 .هللاب لاصتالا ةلاح ىلإ لصتل دهتجيو ملألا

 اقبطو .لاوحألاو تاماقملا ىلعأ ءانفلا ةيفوصلا رئاس لثم ىلازغلا ربتعيو

 ىلإ ىلهتني ابارطضاو اناجيه ببست انايحأ اهنأ لاحلا تالاح ىف ىلازغلا لوقل

 ىف اهباشم اهيف ودبي ةلاح ىلإ درفلاب لصتو ءدرفلا ةدارإل لماك نادقفو ىعواللا
 ركني ىلازغلاو .ءانفلاب ةرشبم ةلاحلا هذهو ءريدختلاو نونجلاو ركسلا ةلاحل رهاظلا

 هللا نيب رهوجلا ةدحوب دقتعت ىتلا ةيرظنلا - رودصلا ةيرظنو دوجولا ةدحو ةيرظن

 جازتما ىنعت ىتلا دوجولا ةدحو ةيرظنل اقبط ءانفلا ركني امك - ناسنإلا حورو

 ثباعو جذاسو هل ىنعم ال موهفملا اذه نأ ىلازغلا دقتعيو «هيف اهلولحو هللاب حورلا

 .ةيهلإ ةعيبط ىمدآلا ةعيبط لدبتت نأ نكمملا نم سيل هنأل

 دقفت نيح حورلا نأ وه هللاب حورلل لاصتاو طابترا داجيإ نأ ىلازغلا دقتعيو

 سكعت املثم ءهللا ىأ دوجولا أدبم راونأ لبقتست تاسوسحملا ملاع كاردإل دادعتسالا

 لوقيو (نوطالفأ نم ذوخأم هيبشتلا وأ ليثمتلا اذه) رونلا ةعشأ ةلوقصملا ةأرملا

 نإف هنم ًاءزج حورلا ىقبتو هتيصخشو لجرلا حور بذجي هللا نأ انركف اذإ ىلازغلا
 انول نأ وأ ًائيش ىوحت ةأرملا نإ ليق اذإ كلذكو .جذاسو هل ىنعم ال ركف ركفلا اذه
 نسم زرتحي اذه ىف ىلازغلاو ؛هل ىنعم ال وغل لوقلا اذه نإف اهيف سكعني رخآ
 حورلاو ىنافرعلا لصولا ربتعي اذه عم هنكلو ءدوجولا ةدحو ةيرظن ىف عوقولا
 ءايعقاو ارهظم كلذ ربتعي «ءانفلا ةلاح ىف - قوشعملا - هلل ةجراخلا ةقشاعلا

 ةيلاتلا ثيداحألل ةدنتسم ةريثك ةلدأب كلذ ىلع لدتسيو هيأر تابثإل ىلازغلا لسوتيو
 ضرأ ىنعسو ام) و (ءايفوألا هدابع بولق ىف هنإ ءءامسلا وأ ضرألا ىف سيل هللا)

 .(نمؤملا ىدبع بلق ىنعسو نكلو ءامس الو

 نبا ءارآ ىف ترثأ «نيملسملا ىف ًاقيمع اريثأت ترثأ دق ىلازغلا راكفأ نإ

 دقو .ىطسولا روصعلا نايإ دوهيلا نم ىواللا ادوهيو ةدوقاب نبا ىيحيو نوميم
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 ةغللا ىلإ ىلازغلا راثآ ضعب ىسنافوربلاو اينابسأ ىف دوهيلا رابحأ نم ددع مجرت

 ىبرغلا ىحيسملا فوصتلا ىف تامجرتلا هذه قيرط نع هراكفأ ترثأو «ةينيتاللا
 نوميار لثم ناكينمودلا نييحيسملا نابهرلا نم ددعو ىللول نوميار نم لك راصو

 .هثارت لضفب نيفورعملا نم ناكسيسنرفلا سروكالد نأ وهو تراهكأو نيترام

 .هب ارثأتمو ىلازغلا راكفأل القان اليبول ىتانجيإ مهيلإ فيضن نأ نكميو

 ةيفوصلا ءارآ تناك دقف هراكفأو ىلازغلا ءارآ اهتغلب : ىتلا ةلزنملا هذه مغرو

 ناريإ ةيفوصو «ةماعب ةيفوصلا نيب ًالوبقو اراشتنا رثكأ دوجولا ةدحوب نيلئاقلا
 نسم ةالغلا اهب ىدان ىتلا دوجولا ةدحو راكفأ ترشتناو ء:ةصاخب ىطسولا ايسآو

 ىسلدنألا يفوصلا ىبرع نيإ قيرط نع ةيركف ةيفسلف راكفأ ةروص ىف ةيفوصلا

 رثكأ ىطسولا ايسآو ناريإو قارعلا ىف اراشتناو اجاور راكفألا كلت تيقلو ؛ىبرعلا

 .ايقيرفإو سلدنألا ىف هتدجو امم

 رهتشا ىذلا ىسلدنألا ىئاطلا ىمتاحلا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم ركب وبأ دلو

 ةيليبشإ ىف ملعلا لصحو (ه174 ىتح )55١ ةيسرم ىف ىبرع نبا مساب ابلاغ

 بلحو دادغبو ةكمو سنوت ىلإ رفاسو هرمع نم نيثالثلا ىف سلدنألا كرتو «هتبسو
 دحأ ىلإ هروف نم هادهأو اهب الزنم اهناطلس هادهأ ثيح) ىرغصلا ايسآو لصوملاو

 ةقرفلاب ىبرع نبا طبتريو ءاهب ىفوت ثيح قشمد ىف هاصع ىقلأ مث .(نيلئاسلا
 أدبم لبق هنكلو «ديلقتلاو سايقلاو ىأرلل اركنم ناكف «ةيهقفلا هئارآ ىف ةيرهاظلا

 تاليوأتو ةينطاب تاريسفتب ةيرهاظلا دئاقع نيب بيجع وحن ىلع حرشو «عامجإلا

 نيلئاقلا ةيفوصلا نم تايهلإلا ىف ناكو ءاريثك رمألا اذه ىف غلابو «نآرقلل ةيمهو
 .دوجولا ةدحوب

 ."براغلا ىلع ليختلا نانع نافرعلا ىف هلثم دحأ قلطي مل' :ناملكورب لوقي

 ىف ةيهلإلا ةفسلفلل اشهدم ًابيجع اجزم توح هبتك نأ دلانودكام .ب.د نيبيو
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 نوثحابلا هل ىصحيو ءرامثلا ريثك جاتنإلا ريزغ افلؤم ىبرع نبا ناكو ءانرصع

 .()انيلإ تلصو ايلصأ ًافلؤم نيسمخو ةئام

 حرسش الصف 556 ىف هبتك دقو «ةيكلملا تاحوتفلا باتك وه ىلصألا هفلؤم

 .(باتكلا لوصف عيمجل جذومنأو ةصالخ 555 مقر لصفلاو) ةينافرعلا هدئاقع هيف

 نآرقلل ريسفت كلذك هتافلؤم نيب نمو «(مكحلا صوصف) مساب فرعي رخآ باتك هلو

 مساب ةيفوصلا تاحلطصملل مجعم نع ةرابع رخآ باتكو ريسفتلا باتك مساب

 ه١51 ماع ةكم ىف هتماقإ ءانثأ ىبرع نبا ضرقو .(ةيفوصلا تاحالطصإلا)

 قئالع هب هطبرت تناك «ىكملا فيرشلا وه اهئاملع دحأ ىف راعشألا نم ةعومجم

 راشملا هتافلؤم تبتكو ءنوسلكين فارشإب ترشنو تعبط «ةيركفلاو ةيديقعلا ةبحملا

 ىبرع نبا نم لعج «تايانكلاو تاراعتسالاب ءولمم قارب باذج عيدب بولسأب اهيلإ
 .ةماعلاو ةصاخلا دنع نيروهشملا نيملسملا فوصتلا باتك مظعأ

 ىربرأ ركذيف ؛مويلا ىتح ةريدجلا ةيانعلا قلت وأ بجي امك هراثآ سردت ملو

 مل ةلوفطلا ةلحرم ىف نآلا ىتح لازي ال ىبرع نبا تافلؤم ىف ثحبلاو رظنلا نأ
 هراكفأو هدئاقع امأ ءراصتخاب هراثآ نع ثدحتنس ببسلا اذهلو ءدعب اهزواجتت

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ىهف تثحب ىتلا ةيلصألا

 عيمجو ءهاوس ىعقاو دوجو هل ئش الو ؛ءايشألا لكل ىعقاولا دوجولا وه ءهللا

 هل تانئاكلا نم ءزج لك نإف ببسلا اذهلو ءدحاو رهوجلاو ةيهاملا ةيحان نم ءايشألا
 نأ نيح ىف «تاذلا ايندو لكلا هدحو وه هللا نأ عقاولا ةقيقحو :تانئاكلا عيمج مكح

 لصي وأ رشبلل ىءارتي الو «لايخلاو حبشلاب هبشأ ىبيرجتلاو ىرهاظلا دوجولا

 رمألا ةقيقح ىف اذه نكلو ءىرهاظلا دوجولا اذه ىوس ايندلا مهتايح لالخ مهكاردإ

 1. 2:00 ءاصقمسم. 0ءةءطتعاطاع 06م مههطاوءطعم آائاععمطتتع 1. 1. م. 439 ( ١)
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 دوجو ىف ددعتمو ريثك هنأ عم دحاو رشبلا رهوجو «ءلطاب مهوو نظ ىوس سيل

 نم رشبلا ىنب حاورأ لثمك اهلثم تانئاكلاو ءايشألا عيمج تردص دقو «دارفألا

 هللا نإف اذه عمو «تانئاكلا عيمج ىف ةيهلإلا ةوقلا ترس ببسلا اذهلو «ىهلإلا أدبملا

 (ىصخشلا) ىتاذلا ملعلا دجوم وهو هوجولا نم هجو ىأب ةيتاذلا هتمس دقفي ال

 .رشبلا ىنبب طبتري نأ عيطتسيو

 هسنع رودصلاو ىهلإلا أدبملا نيب قرف دوجو نع ثدحتي ىبرع نبا نأ عمو

 حاورألا رهوج نأل ءرشبلا حاورأو هللا نيب اتوافت حضوت ال هتادقتعمو هءارآ نأ الإ

 اهتلاسرو اهبجاو ءادأل ؛ىهلإلا أدبملا نع تردص حاورأ «ةيهلإ اهتايهامو ةروكذملا

 ىوس ىنعي ال حورلل ةبسنلاب توملا نإف اذه لجأ نمو :ءتوملا دعب هللا ىلإ دوعت مث
 .هللا دوجو ىف ةايحلا لجأ نم ةديدج ةدالو

 ررحتت اذهبو «ةايحلا مايأ ىف هللا ىلإ دوعت نأ عيطتست ةافطصملا حاورألاو

 ةدحولا كردتو ءانألل ىبيرجتلاو ىرهاظلا دوجولا رين نم لبق نم تناك امك حورلا

 لماكلا .ةايحلا ءانثأ هللاب حورلا لاصتا ةيلمع سفن وه ءانفلاو .قلاخلل ةيرهوجلا

 ةيمهولا ةيويندلاو ةيبارتلا ةيصخشلا نم صلختلل انراقم كلذ نوكيو هيف حورلل

 لوح ىبرع نبا دنع دوجولا ةدحو راكفأ نيبت ةيلاتلا ةلمجلا نإف ماع هجوبو

 ةفسلف نوينيسام ىمسيو (قلاخلا دوجو نيع تاقولخملا دوجو) :تانئاكلاو هللا ةدحو

 دوجولا ةملك نم ىبرع.نبا فده نأ دكؤملا نم نكلو ءدوجولا ةدحو ىبرع نبا

 .ىرهوجلاو ىنطابلا دوجولا لب ىبيرجتلاو ىرهاظلا دوجولا سيل

 نأ حصألاو «عقاولا ىف ةدارإلا ةيرح نوكلمي ال رشبلا نإ ىبرع نبا لوقي

 نألو «حاورألا ىدهي هللا ءنيبذاك نظو مهو نم رثكأ سيل هنوكلمي ام نإ لوقن

 ىشالتي حيبقلاو نسحلا نيب توافت لكو «ةدارإلا ةرح تسيل اهنإف اعبط ةيهلإ حورلا
 -عو)-



 هدوجوو' ىبيرجتلا هدؤجوب طبترم وه امنإ ارش ناسنإلا هدعي ام نإو ءىحمنيو

 نسحلا ةلكشم نإف اذهلو .ىمهو دوجو لب ىعقاو دوجو هل سيلف اذهلو ءىحبشلا

 الو هل ىنعم ال ىبرع نبا رظن ىف اذه لك هلاعفأ نع ناسنإلا ةيلوئسمو حيبقلاو

 نسع ايلك ًافالتخا ًافلتخم ىبرع نبا ودبي انه نمو ؛هوجولا نم هجو ىأب موهفم

 دوجولاو (هأدبم سيلبإ لعجيو) رشلل ىعقاولا دوجولاب رقي ىلازغلا نأل «ىلازغلا

 هتيلوئسمو درفلا ةدارإ ةيرح أدبم لبقي امك حورلا ىف لئاقلا هريثأتو مثإلل ىعقاولا
 رهوجلا ىف تانئاكلاو هللا ةدحوو رودصلا نع ىبرع نبا راكفأ نأ امك «هلاعفأ نع

 .ةلدتعملا ةيفوصلاو ىلازغلا نم ضيقنلا ىلع هلعجي هريغو ءانفلا موهفمو

 لامعألا نأ دقتعاو «نيدلل ىرهاظلا لكشلاب ًاقلطم متهي ىبرع نبا نكي مل
 نأ نكمملا نم نإ ىبرع نبا لوقيو «نايدألا عيمج ىف ةدوجوم تادابعلاو ةينيدلا

 قيرط نع عقاولا كاردإ وأ ةتباثلا لوصألاو عئارشلا ىلع ىنبملا ناميإلا ىفنت

 .لمعلا نود هدحو ريكفتلا

 كاردإلاو ةرشابملا ةفرعملا ىلع ىنبملا ناميإلاو ىصخشلا ناميإلا امأ
 لكشلاف اذه ىلعو «ىبلقلا ناميإلا ىفن نكمي ال هنأ ىأ «ىقيقحلا ناميإلا وهف رشابملا
 ةريدأ ىف كلذكو ءدجسملا ىف ةالصلا ءادأ نكميو «هل ةيمهأ ال نيدلل ىرهاظلا

 ةالصلل ميقملا نوكي نأ طرشبو «نيينثولا دباعم ىفو لب ءدوهيلا دباعمو ءىراصنلا

 نأ ىبرع نبا دقتعا دقف اذه عمو .منصلا ىلإ ال هيلإ هجوتيو هللا بطاخي هنأب ًانمؤم
 ةيعقاولا ةفسلفلا وه فوصتلا نأو «؛كلذل ةبسانم نيدلا لاكشأ رثكأ وه مالسإلا

 .نمؤملا ملسملا هسفن ىمسي اذلو «مالسإلل

 تراثأ دقو ءاهتاعارمو اهدعاوقو ةعيرشلا ماكحأ ذيفنتب ةيفوصلا ىصويو

 عقاولاو) قيدنزلا مسا هيلع اوقلطأو «ةنسلا ءاملع نم ريثكلا ةظيفح ىبرع نبا راكفأ

 «(ةيونثلا نع طيسب ولو ْئش هلاوقأ ىف دجوي ال هنأل قح هجو نود ةيمستلا هذه نأ
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 اددع نأ الإ ءلولحلاو داحتالاب لوقي هنأب هوفصوو ءدحلملاو دترملا بقلب هوبقلو
 نوعفادي اوضهن دق - دوجولا ةدحو أدبمب اونمؤي مل صاخشأ مهنيب نمو - ًاريبك
 اضرب (ناريإ ةيفوص نيب ةصاخبو) ةيفوصلا ةئيب ىف هراكفأ تلبوقو .هنع
 ىبرع وهو ىليبشإلا نيعبس نبا مهنم ةيفوصلا نم ددع هعم فطاعتو «حايتراو

 .(ىناريإلا) ىناشاكلا قزارلا دبعو (ه774 ىفوتم) ىسلدنأ

 دوجولا وه هللا نإ" :لوقيو دوجولا ةدحو أدبمب نيدقتعملا نم نيعبس نباو

 دالبلا ىفو «؛ةيقرشلا راطقألا ىف ةريبك ةرهش لان دقو «(تانئاكلا لكل ىقيقحلا

 :هتبس ءاملع اهراثأ ىتلا ةيفسلفلا لئاسملا نم ددعل هتباجإ ببسب اضيأ ةيبروألا

 نفؤلاتش نهوه ىناثلا كيردرف ليسيس كلمو (ىناملألا) سدقملا مورلا روطاربمإو

 .(م176:-1717 نم مكح)

 نم ناك) ىدنقرمسلاب أطخ ىعد ىذلاو ىناشاكلا قزارلا دبع نيدلا لامكو

 ةيفوصلا نيفلؤملا رهشأ نم دحاو ( ه٠ ىفوت هنع فورعم وه ام ليلقو ناشاك

 ىتلا تافلؤملا نم ديدعلا هل ءاضيأ اهدودح جراخ هترهش تزواجت ىذلاو ناريإ ىف
 تاحالطصإلا) مساب ىوغل مجعم اهمهأو ؛ةيقاب لازت الو ةيبرعلا ةغللاب اهبتك
 «نآرقلا تاليوأت :ناونعب ىبرع نبال مكحلا صوصف باتكل حرش هلو (ةيفوصلا

 ةققفتملاو ةيفوصلا دوجولا ةدحو ةيرظن راصنأ نم وهو ءاضيأ ىرخأ تافلؤم هلو
 تالمح مامأ هرظن ةهجو ةحص نعو هنع عفاد دقو ءىبرع نبا تادقتعم عم

 تانئاكلا رودصب صاخلا ىبرع نبا ىأر ىناشاكلا قزارلا دبع لبقو «هل نيفلاخملا

 دوجولا ةدحو ةفسلفو ءاضيأ هئارآ نم ريثك ىف هقفاوي مل هنأ الإ قلاخلا وأ هللا نع

 ةديدجلا ةينوطالفألا تايهلإلاو ةعيبطلا دعب ام ةفسلف نم جيزم قزارلا دبع دنع

 .ميركلا نآرقلا صصقو وطسرأ دئاقعو

 رمألا ةياهن ىف ىبرع نبا اهطسب ىتلا تانئاكلا رهوج ةدحو ةيرظن تدأ دقو

 - غو



 حرصي قزارلا دبع نكلو ءدرفلل ةدارإلا ةيرح ىفنو ىدرفلا راكتبالا فاعضإ ىلإ

 :ةيدارفنالا تارودصلا ةرثك بكاوت ايندلا ىف رهوجلا ةدحو نأ ىريو كلذ سكعب

 دبال دارفألا حاورأ ىأ هتارودص نإف اذل ةيهلإلا تافصلا ىدحإ ةدارإلا ةيرح نألو

 .كلذك ةدارإلا ةيرح اهل نوكي نأو

 دقتعيو ؟ دحاو نآ ىف ريدقتلاو ةدارإلا ةيرح أدبم نيب عمجلا نكمي فيك نكلو

 :ةديعب ةلعو ةبيرق ةلع لمشي كباشتم دقعم لمع درفلا لمع نأ قزارلا دبع لامك

 ناذه طلتخا دقو «ةبراقتملا ةيوناثلا للعلا نم ةلسلسب بحاصم ىهلإلا ريدقتلا نأ ىأ
 ةجيتن ةدارإلا لمع رابتعا نكمي هنإف اذه ىلع ءانبو ءاعم للعلا نم ناعونلا
 ةلكشمل ًاريسي الح قزارلا دبع حرطيو ؛عونتملا اهذوفنو للعلل ةلباقتم تاريثأتل

 ةلفغلا ةجيتن أشني امنإ بنذلا وأ رشلا نإ :لوقيف هبونذ نع ناسنإلا ةيلوئسمو رشلا
 ىف ماشثأآ نم تبكترا امع ةصقانلا حاورألا باقع نإو «هللا نع داعتبالاو لهجلاو

 .ايدبأ نوكي نل لمعلا اذه نإو ءاهريهطت وه ىرخألا ةايحلا

 ىمورلاب فورعملا نيدلا لالج دوجولا :ةدحوب نيلئاقلا ةيفوصلا ةالغ نيب نمو
 مظعم ىضمأ «:خلب لهأ نم ناكو «ريبكلا ىناريإلا رعاشلا وهو (ه5177-504)

 ؛ةيولوملاب ةفورعملا ةقيرطلا سسؤم وهو ءىرغصلا ايسآ ىف ةينوق ةنيدم ىف هتايح
 ابترمو انودم ًاحرش انل فلخي ملف افوسليف نكي مل ءاخماش ًآيماس ًاماقم لتحيو
 ىليثمتلا رعشلا نم بلاق ىف اهضرعو هراكفأ بص دقو «هتيؤرو هتيرظنل

 ناويدو ىونعملا ىونثملا ةموظنملا هتافلؤم نمو «ةيزمرلا ةيرعشلا تاراشإلاو

 تاهيبشتلاب ةئيلم ةقارب ةيئانغ هراعشأو «ةيسرافلاب (زيربت سمش ناويد) راعشأ

 ال نومضملا ثيح نم اهنكلو ءاهريظن لق راعشأ ىهو «تايانكلاو تاراعتسالاو

 ةدحو ةيفوصو ةثدحملا ةينوطالفألا راكفألا ريثأت نأل «ةلاصألا نم ربكأ ًاردق ىوحت

 - (ةصاخ راطعلا نيدسلا ديرفو ىماطسبلا لاثمأ) هفالسأ اهب ىدان ىتلا دوجولا
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 .سوسحمو حضاو - هيف ريثأت نييقرشلا نييحيسملا فوصتلا لاجرل ناك امبرو

 وهو ديدشلا ىزيربت سمش هقيدص ريثأت تحت عقو هنأ دقتعي نيدلا لالج ناكو

 .دباعلا حئاسلاو رعاشلاو شيوردلا

 ضامغإ بوجو ىه نيدلا لالج رعش ىف ةببحملا تاعوضوملا دحأو
 بيبحلا نم برقلا ليحتسملا نم نأو هتاذ نعو (ةيبيرجتلا) انألا نع هنيع ىفوصلا
 .لمع نود هلاصو وأ (هللا)

 قوذت عيطتسي ىتح هلخادب ىتلا ةرامألا سفنلا لتقي نأ ىفوصلا ىلع بجيو
 هقاذب هنإف ءانفلا ةلاح ىف هللاب ىفوصلا لصتي نيحو «(هللا) بيبحلا قشع ةوالح

 ءركذلا لماخ اريقح اريقف سانلا نيب هللا لجر شيعيو «(هللا نم اءزج) هللا ريصي

 رحب وه «نييهلإلا لامكلاو ءاطعلاب اينغ ريصيو ءرمألا ةياهن ىف هللا نم هبرقب دعسي

 ةعلاطم لتحتو .دهاز ةقرخ ىف ناطلس «باحس الب قرب ءرمهنم رطم «عاق الب

 .(")هئارآ ةفرعم ىف ةصاخ ةيمهأ نيدلا لالج ةريس

 ىف ىتح - ىفطاعلاو ىصخشلا ناميإلا لضفي هنإف نيدلا لالج ىأرل ًاقبطو
 ىسوم ةصق) نيدلا ءاملع ساسأ ىلع مئاقلا ناميإلا ىلع - ةطيسبلا ةيئادبلا هتروص

 اذهلو ءاهعبنمو ةيهلإلا ةفرعملا ةبعكو هللا دبعم ىفوصلا بلقف (ىوتثملا ىف ىعارلاو

 ركذيو .ةيفوصلا قيرط كلاس دنع ةيمهأ لتحت ال اهمسارمو ةبعكلا ةرايز نإف

 نأ اهدافمو ءاريثك هئارآ ىف ىفوصلا دنع نايدألا نيب فالتخالا مدع ةركف رارصإب

 نم نولتاقتي دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا نأو (ةدحاو سمش راونأ) نايدألا عيمج

 نرقلا طساوأ ىف فلؤملا ىكالفألا نيدلا سمشل نيفراعلا بقانم ىف عجارت نيدلا لالج ةريس )١(

 دبع دمحم تافلؤم كلذكو ؛ةيسرافلا ةغللاب ةيفوصلا خويش ريس لوانت ىذلاو ءىرجهلا نماثلا

 بتاكل هيف ام هيف هباتكو ىمورلا نيدلا لالجو ىونثملا نم ءازجأل هتمجرت ىف ىفافك مالسلا
 .روطسلا هذه
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 .دحاو مهتادقتعم رهوج نأ نومهفي الو ةرهاظلا ةروصلا لجأ

 ىصخشلا ومسلاو دوجولا ةدحو ةفرعمو فوصتلا ىلع ءانثلا ةركف لكشتو

 (هللا) ناطلسلا دبع هنأب فرتعمو رقم رعاشلاو ؛ةيرعشلا نيدلا لالج تاعوضوم

 «قلاخلا دوجو نم ةرئاد هدوجو ءسمشلا هنأو سمشلا ىلع ةرذ «ناطلس ًاضيأ هنأو
 ءىسوجمو نمؤمو «ناتسبو ةدروو ءسمشو رمق «قفشو قلفو ءرشبلا نم ءزجو

 ةركف دهاشن امك «لزألا ذنم حاورألا دوجو ةركف هراعشأ ىف ىمارتتو .هلإو صاعو

 ثدحي هللا نع رودصلاو ءًاليصأو اعيدب ًاريسفت نوكي امبرو بيجع ريسفتب خسانتلا

 ىلإ كامسألا نمو ء«باشعألاو راجشألا ىلإ دامجلا نم تالاقتناو جرادم ةروص ىف

 ىلإ ناسنإلا نمو ء«ناميإلاو لقعلا بحاص ناسنإلا ىلإ ناويحلا نمو «ناويحلا

 لوقلا ىف نيلاغملا نم ناك نيدلا لالج نأ مغرو .هللا ىلإ كالملا نمو ؛كالملا
 .هللا ءايلوأ نمو ًاسدقمو انمؤم هنوربتعي ةنسلا نأ الإ دوجولا ةدحو أدبمب

 ىتح سماخلا نرقلا نم ىفوصلا رعشلا ىف ريبك ريثأت اذ فوصتلا ناكو

 نب ديعس ىبأ خيشلا ىلإ بستنت ةيفوص راعشأ انتلصو دقو ؛ىرجهلا عساتلا نرقلا

 ىهوك اباب مهو فوصتلا راكفأب سرفلا ءارعشلا رثأت دقو ؛ىونهملا ريخلا  ىبأ
 دجملا وبأو ء(ه١4481-551) ىراصنألا هللا دبع هجاوخو ؛.(ه447ت) ىزاريشلا

 نيدلا ديرفو ء(ه414-١5717) ماج دمحأ خيشو ؛(ه414-٠575) ىئانسلا دودجم

 خيشلاو ,.(22(ه574+ ت) ىقارعلا نيدلا ديرفو .(ه774 ىلاوح ت) راطعلا

 سمش دمحمو ؛.(ه"554 'ت) ىنامركلا نيدلا دحوأو ,(ها/ل١٠) ىرتسبشلا دمحم

 )9١/!1- ىنامرك هللا ةمعن هاش ديس خيشلاو .(ه5١٠8 ت) ىزيربت ىبرغم نيدلا

 .نورخآو «.(ه451-8448) ىماجلا نمحرلا دبع نيدلا رونو ء.( ه8

 58٠ ت ىقارعلا نيدلا رخف دصقي امبر (*)
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 خيشلاو (ه555-707) ىوجنكلا ىماظن نيدلا ماظن لثم ءارعش كلذكو

 ظفاح دمحم نيدلا سمشو () (هالة4-هحم) ىزاريشلا ىدعس نيدلا حلصم

 ريثأت تحت اوعقو مهنأ الإ فوصتلا ىلماك ةيفوص اونوكي مل نإو (ه447ت)

 .مهتافلؤمو مهراثآ ىف هذه مهراكفأ اوسكعو ىحانملا ضعب ىف ةيفوصلا راكفألا

 سماخلا نرقلا ذنم ىسرافلا رعشلا ىف فوصتلا ريثأت دوجو حضتي نأ بجيو

 هذه دحأ نع نآلا ثدحتنسو (ام دح ىلإ كلذ نم دعبأ ىلإو) ىرجهلا عساتلا ىتح

 ةينفلا تاحالطصالا نم ريثكلا فوصتلا ةفسلفو تايهلإلا تدجوأ دقل .ىحانملا

 ةغل ىلع مئاق اهرثكأ تاحالطصإلا هذه نإ نوينيسام .ل بتك امكو ؛ةصاخلاو

 اهيلإ تفاضأو تاحالطصالا هذه سرفلا ةيفوص راعشأ تسبتقا دقو «ةيبرعلا نآرقلا

 الثم ةيسرافلا ةغللاب هتفاضأ ام نيب نم ناكو ءاهتغلب ةيحالطصا تافدارم اهدنع نم

 «قيدصلاو بيبحلا ىنعمب (راي - (تسود) ةيسرافلا تاملكلا اهيلإ تفاضأ هللا ةملك

 رمخلا عئاب ىأ (شورف ةداب) و (شورف ىم) و رامخو (ناغمريب)و «ةبحملا سأكو

 ءركسلا ىأ (ىتسم) و (هداب) و (ىم) رمخلا مساب ىنافرعلا لاحلا اومسو ءاهريغو

 ىتلا) دنرلاو قشاعلا :ىفوصلا اومسو «تابارخلا مساب ةيفوصلا عمجت لحم اومسو

 قشعلا ةيفوصلا ءارعشلا حضويو ؛كلذ ريغو ىتابرخلاو (دونر اهعمجو تبرع

 .ىداملا ىدسجلا قشعلا تاهيبشت نم روصب هلل ىنافرعلا

 ظافلأ ًابيرقت ةيسرافلا ةيفوصلا راعشأ ىف فداصن ال اننإ' ساترب «ىأ .أ لوقي

 ىداملا قشعلا نع تاليثمت اهلحم اولحأ دقف ءاهريغو ةالصلاو سفنلاو حورلاو هللا

 ةقلعتم اهنأ ىلإ نطفي ال اهسردي وأ ةيفوصلا راعشأ فرعي ال نمو «ىناوهشلاو
 اذكهو ءاعقاو أرمأ تناك ول امك ودبت ةيناوهشلا رظانملا نأل ءكلذ نظي الو «نيدلاب

 فيضيو "ناتهبو روز حارشلا حرشو نيرسفملا ريسفت نأ هل ىءارتيو حضتي

 .(هكقل) تام ليقو 06 0 وأ (هؤ١٠) دلو هنأ حصألا )1(
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 ةطبترملا ةيسرافلا راعشألا نوأرقي نيح مهنإف ببسلا اذهلو' :روكذملا ققحملا

 لجرل وأ ؟ ةيفوصلا دحأل راعشألا هذه له اوكردي نأ لاحملا نمف ىسحلا قشعلاب

 ةيسرافلاب نيقطانلا نم اضعب نإ ىتح ؟ ةيفوصلا تادقتعملا باقنب بقنت ىداع
 ناكو ءةنجلا ميعنب ىنغتي امبرو ءادهاز رمخلا رقاعملا ىهاللا ناسنإلا نوبسحي
 بارشلا حدتمي نأ هل مهتدراطم وأ ءاهقفلا ءاذيإ نم فوخ نود عيطتسي رعاشلا
 ةصاخلا ةيفوصلا تاحالطصا تناكو ءفوصتلا باقنب ارتستم ىسحلا قشعلاو

 ال ىتلا .مهدصاقمو مهراكفأو مهءارآ اوبصي نأ باتكلاو ءارعشلل حمست ةريثكلاو

 ةرثأتم ةيفوص ظعاوم لكش ىف مهراكفأو ةيفوصلا ءارآل ديعب وأ بيرق نم ىمتنت

 .'مهراعشأ ىف ةجئارلا مهتاريسفتو مهتاليثمتو اهيلإ راشملا ةيفوصلا تاحالطصالاب

 ةيرح ءافخإل مهتاحلطصمو ةيفوصلا راكفأل ىرهاظلا لكشلا مدختسي انايحأو
 ءافخإل راتس نوكت نأ نكمي دوجولا ةدحو نأل) كلذك داحلإلاو لب ةيداملا ةديق

 نيدلا لاجر ةدراطم نم ابوره ءافخإلاو رتستلا اذه رابتعا نكمملا نمو «(داحلإلا

 راقكفأب ةيدانملاو ةدحلملاو ةدترملا قرفلل نوبستنملا ءارعشلا ناك انايحأو ؛مهئاذيإو
 قيقحتل اذه ىفختلا بولسأب نولسوتي ةمكاحلا ةطلسلل ةيداعم ةيناسنإو ةيعامتجا
 .مهبرآمو مهضارغأ

 نم ناعون دجوي هنأ ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ىفوصلا رعاشلا ىماج ركذو

 ىرهاظلا لكشلا راعتسا رخآلاو .ةديقعو اعقاو ىفوص مهضعب ةيفوصلا ىفلؤم

 . هباشتت ال مهدئاقعو مهراكفأ نأ نيح ىف مهتاهيبشتو مهتاحالطصاو ةيفوصلا تاباتكل

 .فوصتلا عم اقلطم

 فدهلا ثتلعج ىتلا ؛«ةيفوصلا تادقتعمل ىلكلا سعاقتلاو فلختلا عباط مغرو

 مايقلا نع داعتبالا نم كلذ نع جتني امو ءانفلاو دهزلاو ايندلا نم رارفلا ىمسألا

 ةماعلا اضر مدع نع ًاريبعت تناك ةيفوصلا قرط ضعب نإف «ةايحلا ىف لاعف رودب
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 مهصرحو راجتلاو نييعاطقإلا رابك اهشاع ىتلا ماثآلاب ةنوحشملا ةيهافرلا ةايح نع

 نإف كلذ مغرو ؛نايحألا نم ريثك ىف ةيلاعف ريغب ضارتعالا اذه ناكو ؛مهتاورثو
 دئاقع ةروص ىف انايحأ ودبت تناك نييعاطقإلا ملاظمل سانلا ةماعل ةلاعفلا ةضراعملا

 .فوصتلا

 تفخأو ةيناثلا ةبترملا تلتحا ةيداشرإلا ةيفوصلا راكفأ نأ دكؤملا نمو

 ةيبرغلا ابوروأ خيرات ىف نافرعلا ناكو «ةيفوص روصب اهترثدو ةيعامتجالا راكفألا

 كلذ لثم ظحاليو «نايحألا ضعب ىف عاطقإلل ةضهانملا ءارآلل باقن ةباثمب ًاضيأ

 ةرتفلا ىف لبق ىذ نم رثكأ ناريإ ىف اخوسر فوصتلا ذوفن دازو .ناريإ خيرات ىف
 بيرخت نم ناريإ باصأ ام ناكو «؛نييرجهلا عساتلا ىتح سماخلا نرقلا نم ةدتمملا
 وزغلاو ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ةقجالسلا موجه دعب سانلا ةماعب فاحجإو رقفو

 عسأتلاو نماشلا ةياهن ىف ةيروميتلا شويجلاو عباسلا ىف لوغملا مث سداسلا ىف

 ةيفوصلا رظن ةهجو راشتنا ىلإ تدأ ىتلا بابسألا نم كلذ ريغو نييرجهلا

 .ةيويندلاو ةيداملا ةايحلل ةبسنلاب ةمئاشتملا

 لمعلاو ىويند وه ام لك نع دعبلاو ايندلا نم رارفلا ىلإ ةوعدلا ترمثأو

 تامهاقناخلا تحضأو «اهلكأ تتأو اهرامث كلذ ريغو ىرايتخالا رقفلاو ىعامتجالا

 «ةوخإلا نم ةريثك قرفل أرقم ةيفوصلاو شيواردلا اياوزو اياكتلاو ةلحرملا هذه ىف
 اهوسسؤمو اهؤايلوأ اهنم لكل ناكو «ةيفوصلا قرط نم ةقيرط عبتت اهنم لك تناك

 .خويش وأ ءافلخ مهرودب مهل ناك نيذلاو ءمهمساب ةقيرطلا وأ ةلسلسلا ىمست 3
 اهضعبل ىخيراتلا رودلا هباشتو ءاعساو اراشتنا قرطلا هذه نم ةدحاو لك ترشتن

 ناكينمودلاو تيكيدنبلا) نابهرلا قرفك ةيكيلوثاكلا قرطلل ىحورلاو ىبهذملا رودلاب

 ناسرفلا) لثم نيدلا لاجر نم تاعامجب وأ (مهريغو نييعوسيلاو ناكسيسنرفلاو

 .(امهريغو نوتوتلاو ةلايخلا
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 نإف ام دح ىلإ قرشلا ةفرعم نع نيديعبلا ضعب دنع دئاسلا داقتعالا مغرو

 ةيفوصلا قرطلاو (ةفرطتملا دوسجولا ةدحو ةركف عابتأ ىتح) ةيفوصلا لاجر

 ىف نوشيعي اوناك مهنأل «ةلصفنمو ةلقتسم ةقرف نيوكت ىف بغرت نكت مل ةفلتخملا

 ةيمست نإف ببسلا اذهلو «هل ىفوص رايتك ةعيشلاو ةنسلا ةيمالسإلا بهاذملا ناضحأ

 اذإف (سورلا تافيلأت ىف نآلا ىتح عبتم وه امك) أطخ قرفلا مساب قرطلا هذه
 ناكنيمودلا لشم ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىف نابهرلا ةعامج ىمسن امك مهانيمس
 ةعيشلا ةالغ قرف عابتأ امأ ءأضيأ أطخ اذه ناك مهريغو نييعوسيلاو ناكسيسنرفلاو
 وأ ام خيشل ًاعابتأ - ةدراطملاو ءاذيإلا نم ارارف - مهسفنأ نودعي اوناك نيذلاو

 .لصفنم عوضوم اذه نإف كلذب نيفرتعم ةنيعم ةقيرط
 قرضطلا .ةددعتملا تاعامجلاو قرطلا .كلت نع رصتخم ركذب انه عنقنسو

 ةديعب نكامأ ىلإ مهوفن-دتما نإو نييناريإ دي ىلع ناريإ ىف اهضعب سسأت دقو ةريثك

 دادتماو عرف اهل أشن نكلو ناريإ جراخ رخآلا اهضعب ٍرهظو «ناريإ دودح جراخ

 ةنسلا اهثلاث مضو ةيعيش اهضعبو ةينس قرفلا هذه ضعب تناكو ءاهلخاد طشن

 فوصتلا ركنت تلظ ةيديزلاو ةيمامإلا ةصاخبو ةعيشلاف .نيلصفنم نيرايتك ةعيشلاو
 ةيمامإلا ةعيشلا نم فوصتلا عورف ضعب براقت هذه انترتف ىف نكلو «ةليوط ةرتف

 .عيشتلا راثدب ةيفوصلا قرط ضعب ترشدتو

 خويش نم دحاو نع قرطلا عيمجل ةيحورلا ةفالخلا وأ ةفالخلا ةلسلس أدبتو

 ىسبأ وأ دينجلا وأ ىطقسلا ىرسلا هذيملتو ىخركلا فورعم لثم ريهاشملا ةيفوصلا

 نكلو «قالطإلا ىلع ةيفوص اونوكي مل صاخشأب أدبت وأ .مهريغو ىماطسبلا ديزي

 ةيعيشلا قرطلا ةلسلس ءاسؤر لثم) ةيفوصلا ةرمز نم مهتدع ةرخأتملا تاياورلا
 مامإلا نوربتعي ابلاغ اوناكو رشع ىنثإلا ةمئألا نم مامإ مهنم دحاو لكل ناك نيذلا

 دعي الو ءرضخلا ىبنلا لثم مهل ىمتنتو نيرخآ صاخشأب أدبت وأ «(لوألا مامإلا ايلع

 ل 68و ىلا -



 اياكتلا ىف نوشيعي نيذلا ءارقفلا صخأ ىنعمبو) قرطلا نم اءزج بسحف شيواردلا
 نوبستنملا' ةيفوصلا ًاضيأ 'قرطلا لهأ نم بسحيو لب (حايسلا شيواردلاو داهزلاو
 .مهرسأ نيبو لزانملا ىف نوشيعي نيذلا عمتجملا تاقبط عيمجل

 ىذلا (ىنادمصلا) ريبكلا خيشلاو ىلولا ةلسلسلا وأ ةقيرطلا سأر ىلع رقتسيو
 نكامألا ىف هل آباون مهؤافلخو نويلحملا خويشلاو ءابقنلا ناكو ءابطق ىمسي

 ءىفخ وأ ىلج كلذو «ةيحورلا ةبقارملل بولسأو ةقيرط ةعامج لكلو «ةفلتخملا

 لسلستو ةقيرطلا سيسأتب قلعتت (ابلاغ ةيروطسأ) تاياورو ءاهب صاخ نوناقو

 .اهب ءافلخلا

 بهاذملا نيبو اهنيب عساش نوبلاو ؛ةينطاب ةيرس ميلاعت قرطلا هذه ضعبلو

 ميلاعتلا هذه نإف اذه عمو ءاهئاضعأ نم دودعم ددع الإ اهيلع علطي الو «ةيهقفلا

 نود لاوحألا نم لاح ىأب ًالئاح نكت مل دوجولا ةدحول ةيلاغلا دئاقعلاو ةيرسلا
 نايحألا بلاغ ىف اوناك اهعابتأ نإ لب ءقح ىلع ةقيرطلا وأ ةلسلسلا هذه رابتعا

 .ةيعيشلاو ةينسلا بهاذملاو دوجولا ةدحو ةفسلف نيب بيجع وحن ىلعو نوقفوي

 نرقلا ذنم ناريإ ىف ترشتناو ترهظ ىتلا شيواردلل ةيلصألا قرطلاو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع نييرجهلا عساتلا ىتح سداسلا
 ناليج لهأ نم) ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا اهسسأ ةقيرط مدقأ ىهو :ةيرداقلا ١.

 دقرم سراح ةقيرطلا هذه بطقو ؛مظعألا بطقلاب بقلملاو (ه577 ىفوت
 .كلذك دقرملا اذهل ةرواجم ةقيرطلل ةيلصألا ةيوازلاو ءروكذملا سدقملا خيشلا
 ىف مهددع ناكو «ةقيرطلا هذهل عابتأ ةيمالسإلا دالبلا عيمج ىف نآلا ىريو

 راصتنا دعب ناريإ نم اودرط مهنكلو .اريبك ىرجهلا عساتلا نآلا ىتح ناريإ

 ايفينح اينس ناك ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا نأل ىوفصلا رصعلا ىف عيشتلا

 هذه دارفأو ءدوجولا ةدحوب نيلئاقلا نم ةيرداقلا ةقيرطلا عابتأو ؛ةعيشلل ايداعمو
 هس ثهىو.١ ل



 ةقيرطلا هذه ةمالعو ءهللا وه رداقلا دبع خيشلا ةيفخ ةقيرطب نوربتعي ةقيرطلا

 دعي ناكو «نيدايصلاب اهتأشن ذنم ةقيرطلا هذه تطبتراو ءرضخألا نوللا
 .ةقيرطلا هذه شيوارد ةنهملا هذه ءاضعأ

 ىفوت ةرصبلا لهأ نم) ىعافرلا دمحأ ديسلا اهسسؤمو ةيعافرلا ةقيرطلا ."
 ىلإ ةقيرطلا هذه خويش ةلسلسب نوعباقلاو حايسلا شيواردلا لصيو (ه
 .ةصاخب ناريإو ةماعب ىرغصلا ايسآ دالب عيمج ىف رشتنتو ىخركلا فورعملا

 ةقيرطلا هذه تمسقناو هنغ هللا ىضر نيدباعلا ديزي ابأ اهتيادب ناك :ةيروفيطلا .“

 .نآلا اهل دوجو الو ةيعيشو ةينس بعش ةدع ىلإ

 نيب طلخن الأ بجي) ىدرورهسلا رمع ىنسلا خيشلا اهسسؤم ناك :ةيدرورهسلا .5

 ةقيرطلا سسؤم لوتقملاب بقلملا ىدرورهسلا ىيحيو ىدرورهسلا رمع
 .(ه541/ مدعأو ةيقارشإلا

 ىنئاريإلا رعاشلا ىمورلا نيدلا لالج انالوم اهسسأ ةينس ةقيرط ىهو :ةيولوملا .5

 هذهل ةيلصألا هاقناخلاو ."هنع ثيدحلا قبس دقو ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ريهشلا
 امك ءايكرت ىف نآلا ةقيرطلا هذه رشتنتو ؛ةقيرطلا خيش راوجب ةينوق ىف ةقيرطلا
 ىوفصلا لوألا بسامهط هاشلا مايأ اهنم اودرط مهنأ الإ ءاضيأ ناريإ ىف تدجو
 ركذلا ةقيرطلا هذه شيوارد ىدؤيو ءدوجولا ةدحو ىف ةفرطتملا مهراكفأ ةجيتن

 شيواردلا مساب نويبوروألا مهيمسي اذلو ىقيسوملاو صقرلاب ابوحصم ىلجلا

 مهتارادمب ةيولوملا شيواردل ًامئاد ةزيمملا ةمسلا تناكو ؛نيرئادلا وأ نيصقارلا

 نوروكذملا شيواردلا ءالؤه زيمتيو ءدوهيلاو نييحيسملل ةطرفملاو ةرمتسملا

 لالج مايأ ةيولوملا ةقيرطلا ءاضعأ بلاغ نإف ريدقت ىأ ىلعو «ةليوطلا ةوسناقلاب
 .عانصلاو ايندلا تاقبطلا لهأ نم لقألا ىلع ناك ىمورلا نيدلا

 .ةيولوم ةملك تقتشا انه نمو ىولومو انالوم بقل اهنيب نم ةديدع باقلأب نيدلا لالج بقل )١(
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 ىف عابتأ اهل ناكو (ه527 ىفوتم) ىبرغملا ىلذاشلا وه اهسسؤمو :ةيلذاشلا ١.
 .ًاضيأ ناريإ

 دي ىلع لتق ىذلا ىمزراوخلا ىربك نيدلا ميق خيشلا اهسسأ دقو :ةيوربكلا .

 اوناك اهعابتأ نكلو ءايسآ ىف ترشتناو ءمزراوخ ىلع مهئاليتسا ءانثأ لوغملا

 .ىفخملا ركذلا ةقيرطلا هذه ىدؤتو «ناريإ ىف ةيلقأ

 نمو (ه165؟14 ىفوتم) ىتشجلا نيدلا نيعم ىلإ ةفالخلا ةلسلس لصتو :ةيتشجلا .

 رضخلا ىلإ هلبق نمو (ةيروطسأ فصن ةيصخش) مهدأ نب ميهاربإ ىلإ هلبق

 دعب لقتنا مث ةاره ةنيدم ىف رمألا ةيادب ىف ةقي ةقيرطلا هذه رقم ناكو «مالسلا هيلع

 هذه ىلإ (ها/15 ت) ىولهدلا اورسخ ريمأ رعاشلا ومتني دنهلا ىلإ كلذ

 .ةقيرطلا

 دنبشقن دمحم نيدلا ءاهب خيشلا وه همساب تيمس ىذلا اهسسؤمو :ةيدنبشقنلا .4

 هتفرح هذه تناكو (تازلفلا شقن ىف لمعي نم ىنعمب ةيسراف ةيبرع دنبشقن)

 .(ها/1/1-4١47) ىراخب ةحاو نم هرمأ ةيادب ىف ناكو ؛لبق نم هدلاو ةفرحو

 نقكلو «ءقبس امك روكذملا دنبشقن دمحم نيدلا ءاهب مساب ةقيرطلا هذه تيمسو

 ةقيرطلا نم اعرف تناك اهنأ .نظيو .هلبق نم ثحب دق ةقيرطلا هذه نأ ودبي
 ادهاز الجر ناك هنأب دنبشقن ةميدقلا عجارملاو ردصملا فصتو «ةيروفيطلا

 الإ ؛ةيحلا تانئاكلا عيمجل دوجولا ةدحو أدبم قشعي ناك ."!اطيسب امدعم ًاريقف

 بستكي روسكم ءام زوكو ميدق ريصح نع ةرابع هتريس ىف ديري امل اقبط هتاكلتمم تناك )١(
 ناكو .ادبع وأ ًامداخ نوكي نأ زوجي ال ىفوصلا نأ دقتعي ناكو .هتفرحب هدك نم هموي توق

 ملف هراره ةنيدم ريمأ اهماقأ ةميلو ىلإ موي تاذ ىعد الإ سيل تخأو خأك هتجوز عم شيعي
 هروزي رازم وهو ىراخب ةنيدم برق هريغو شيواردلاو ةماعلا قيدص انأ لاقو .ًائيش لكي

 .سانلا
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 طاطحنإلا وحن تهجتاو ةلسلسلا كلت عابتأ نيب ترثدنا دق راكفألا هذه نأ

 هعابتأ نأ ىأ «هل وعدت تناك امل ةضقانم ةروص ىف ءالجب تحضتاو «داسفلاو

 نع ايمسر نالعإلا مغر «ىنيدلا بصعتلاو رانلا حدمبو رافكلا داهجب اولغش

 نازاف ىتح ةينيصلا وسناه ةيالو نم ةقيرطلا هذه ترشتناو ءدوجولا ةدحو أدبم

 ىلإ تمسسقناو .('!ناجيابرنأو ناريإ ىطسولا ايسآ ىف ةصاخبو لوبناتساو
 ةقيرطلا تماقو «نيليلق ةيعيشلا ةبعشلا عابتأ ناكو ةيعيشو ةينس :نيتبعش

 ءاوزنالا ترقكنأو تاماقناخلا ىف ةيعامتجالا ةايحلا ساسأ ىلع ةيدنبشقنلا

 هذه شيواردل ةرهاظلاو ةزيمملا ةمالعلاو ءىفخلا ركذلا بولسأ تعبتاو ءدهزلاو

 .ىدامرلاو رفصألا نوللا تاذ ةقرخلا ةقيرطلا

 ىف (!شاتكب ىجاح ىعدي ىناريإ ىلإ بستنت ةقيرطلا هذه نأ ىوري :ةيشاتكبلا .
 نأ ىوريو ء؛ىروطسأ هبش هدوجوو ىرجهلا نماثلا نرقلا نابإ ىطسولا ايسآ

 ةقيرطلا هذه عابتأ ناكو .ةيراشكنإلاب اهتالصب ةطبترم ةقيرطلا هذه ةرهش

 نكلو ؛ةينس ةقيرط ايمسر ةقيرطلا هذه دعتو «ةينامثعلا ايكرت ىف مهعيمج
 دق ةيفورحلاو ةعيشلا ةالغ ميلاعت نم ةبيرقلا ةينطابلا ميلاعتلا نأ نوملعي عيمجلا
 ءدحاو نايدألا فدهو ةميق نأ ةيشاتكبلا دقتعاو «ةقيرطلا هذه دارفأ نيب تجار

 تناكو ءركذلاب اولفحي مل امك ةميق ةيأ ةينيدلا تادابعلاو لامعألا اوريعي ملو

 لفقتناو ءءاضيبلا ةوسنلقلاو ضيبلا بايثلا ةيشاتكبلل ةرهاظلا ةزيمملا ةمالعلا

 .اينابلأ ىلإ لوبناتسا نم (ه4757) ةيراشكنإلا ةدابإ دعب ةلسلسلا هذه زكرم

 تيمسو ناتسغاد ىف نييداليملا رشع عساتلاو زشع نماثلا نينرقلا ىف ةقيرطلا هذه ترشتنا )١(

 .هدشرمو هخيشل ديرملا نم ءايمعلا ةعاطلا ىأ ةيديرملا ةروث وأ ةضهنب اهتادقتعم

 رشع سماخلا نرقلا ةياهن ىف باب ملاب ىعدي ةقيرطلا هذهل ىلعفلا سسؤملا نأ بوكاج ىري (؟)
 .نييداليملا رشع سداسلا نرقلا ةيادبو
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 .دعب اميف اهنع ثدحتنسو ةعيشلا نم ةقيرط ىهو :ةيوفصلا .

 عباسلا نرقلا) رديح خيشلا مساب قلعتت ةعيشلا نم ةلسلس ىهو :ةيرديحلا .

 اقبط ةيرديحلا تزاتماو .ناريإ ءاحنأ عيمج ىف ترشتناو ناسارخ نم (ىرجهلا

 هب زيامتي اممو ءديدشلا دهزلاب ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ةطوطب نبا هركذ امل

 .نوجوزتي ال اهشيوارد نأ ةقيرطلا هذه دارفأ

 سماخلا مامإلا باقعأ نم دع ىذلاو ؛.(ه1-51١415) ىنامرك هللا تمعن هاش

 دنقرمس ىف هرمع نم ةدم هللا تمعن هاش ىضق «رقابلا دمحم مامإلا ةعيشلل

 ىف ليوطلا هرمع نم ةريخألا اماع نيرشعلاو ةسمخلا ىضمأو ءدزيو ةارهو

 ةقطنملا كلت ىف هدقرمو «نامرك نم ةبيرقلا ناهام ابيز ةيرق ىف اهديش هاقناخ

 نيب ديدش لابقإو دئاز لوبقب هللا تمعن ىظحو «نورئازلا همؤي رازم وهو ايلاح

 هدعب ةلسلسلا هذه خويش ىمسيو «نافزعلا هاش ىأ هاشو ىلولا هنومسيو «ةماعلا

 ىستح 6١8 نسم مكح) ةصاخلا ةيامحلاب خرهاش ناطلسلا هدهعتو ءهاش مساب

 ىنمهبلا لوألا هاش دمحأ نكدلا ناطلس طالب ىلإ اضيأ هاعد امك ( ه4

 ةديدع ةيفوص لئاسر هللا تمعن هاشلا ىلإ بسن ( ه7 ىتح 87١١ نم مكح)

 عوضومو .هيلإ بسن ام عيمج ىلع هراعشأ ناويد زربو «ةماعلا ناسحتسا تلان

 ؛هلاوقأو ىبرع نبا راعشأ حور عم هبشتملا ةفرطتملا دوجولا ةدحو وه هراعشأ

 ءانثأ نامزلا رخآ ىف سانلا رظتنت ىتلا تائيسلا ةملظ انمض اهيف حضويو

 ءدنهلا دالبو ناريإ ىف ةقيرطلا هذه رشتنتو «ةمايقلاو ىسيعو ىدهملا روهظ

 .ةريثك بعش ةدع اهنع تبعشت دقو

 داز اهدعب امو ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف ناريإ ىف ةعيشلا ترصتنا نأ دعبو

 نيب اهذوفن تطسبو .ةيهللا ةمعنلاو ةيرديحلا ةيعيشلا شيواردلا قرط ذوفن
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 نيتقيرطلا نيتاه ىنب ةوادعلاو ةسفانملا تدادزاو ؛:ةصاخ ةفصب ندملا ناكس

 ركذيو «نييفرحلا تاعامجو راجتلا تاباقنو ندملا ناكس نيب امهذوفن ةدايزل
 رشع نماثلاو رشع عباسلاو رشع سداسلا نورقلا ىف نويبروألا نوحئاسلا

 ةديؤم ىلوألا نيتعامج ىلإ مسقنا ةيناريإلا ندملا ناكس بلغأ نأ ةيداليملا

 .ةيتمعنلل ةديؤم ةيناثلاو «ةيرديحلل

 اهسيئر ناك ه«ةلاوجلاو نيعباتلا شيواردلا نم ةيعيش ةقيرط تناك :ةيلالجلا .4
 لالج خيشلا مساب ابلاغ بقل ىذلا (ها1017-185) ىراخبلا نيدلا لالج خيشلا
 نيناوق ةاعارمب ةقيرطلا هذه شيوارد متهي مل «(نيملاعلا مودخم) بقلب وأ

 مهاحل نوقلطيو ءركذلا تاقلح ىف لابحلاب مهسفنأ نوطبري اوناكو «ةعيرشلا
 نوعمجيو «ناريإ شيوارد رئاس لثم ةليوط مهروعش نكت ملو ءاليلق مهبراوشو

 ىطسولا ايسآو ناريإ ىف ةقيرطلا هذه ترشتناو ءمهدشرمل اهنوملسيو تاقدصلا
 .دنهلا دالبو

 ىف نيرشتنم نولئاسلاو ةلاوجلاو اياوزلا ىف شيواردلا وأ ةيردنلقلا ناكو

 انيح مهنوعديو ءانيح ةلقتسم ةقيرط مهنوبسحي اوناكو ءاريثك ىطسولا ايسآو ناريإ
 .مهل ميظنت ال شيوارد انايحأو «ةيدنبشقنلا ةقيرطلا نم اعرف رخآ

 تاعامجب ةطبترم تناك ةيفوصلا قرط ضعب نإف لبق نم انلق امكو
 نحنو «نآلا ىتح قحتسي امك وأ بجي امك سردي مل عوضوملا اذه نكلو «نييفرحلا

 هل نكي مل فوصتلا نأل ارظنو ءًاضيأ عوضوملا اذه ىف ضوخن نل انرودب
 الف اذل ءىرجهلا عساتلا ىتح سداسلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ةدحوم تادقتعم

 امك ءأضيأ ةلحرملا كلت ىف فوصتلل ىعامتجالا ءانبلا ةدحو نع ثدحتن نأ نكمي

 نكت مل اهعابتأ اهنم ةفلتخملا فوصتلا قرط تبطقتسا ىتلا ةيعامتجالا ةئيبلا نأ
 اراودأ ةدحاولا ةقيرطلا بعلت نأ ًانمض نكمملا نمف ؛هوجولا نم هجو ىأب ةدحاو
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 نحن ىذلا رودلا ىفو ءرود لك ىف روط اهل نوكيف «ةفلتخم لحارم ىف ةتوافتم

 .ةيفوصلا نيب ايعامتجا افالتخا دهاشن هددصب

 ةيعامتجالا ملاظملا ىلع ضرتعت اهعورف وأ ةيفوصلا قرطلا ضعب ناك اذإو

 ؛ةليلق فقاوم ىف ايباجيإو ًالاعف ناك ضارتعالا اذه نإف رثك وأ لق ايبلس اضارتعا

 ريكفتلا ةايحو .ركفلا ةراثإ ىلإ دمعي ءكلذ نم ضيقنلا ىلع رخآلا اهضعب ناك امنيب

 ةقبطلل ليبسلا اذه مهبولسأب اورسيف ؛لاعف رود ءادأ نع ةدعتبم اهسفن ىلع ةعقوقتم
 كلت ىق ىلجت دقف كلذ نع ًالضفو «سانلا ةماع ىلع اهترطيس ماكحإ ةمكاحلا

 تاحقبطلا عفاسنم نع عافد ةلآ ىلإ فوصتلا ليدبتل ىعسلاو ةبغرلا اضيأ ةلحرملا

 ديجمتو ةورثلا ريقحت ىلإ ةيعادلا ةيفوصلا ميلاعت ميهافم اولدبو «ةيعاطقإلا ةمكاحلا

 مدعو مالطتسالاو عوضخلاو ةعاطلاو ربصلاو بيصنلاو ةمسقلاب اضرلا ىلإ رقفلا

 .فاحجإلاو ملظلا ةمواقمل عوزنلا

 ايرث نوكي نأ عيطتسي ىفوصلا نإ مهلوقب ىفوصلا رقفلا ىنعم نورسفيو
 ىف ناودعلاو مثإلا فرتقي الأ هيلعو «ةورثلاب هحور فغشتو قلعتت نأ بجي ال نكلو

 بسحي لب ؛هكلامو لاملا بحاص هسفن بسحي الأ ىرثلا ىلعو «لاملا عمج ليبس

 عنقي نأ ىرثلا ىفوصلا ىلع بجاوو ءبسحو هايإ هللا هعدوأ ىذلا لاملل ًاريدم هسفن

 ةينيدلا رومألا ىف هلاومأ نم ىقب ام قفنيو ؛هسفن ىلع هقفني هلام نم ريسي ءزجب

 نإف !ىرثلا ىفوصلا ىلع بيسحلاو بيقرلا دوجو مدعل ارظنو «ةيريخلا لامعألاو
 ةيفوصلا نم عونلا اذه دجي نأ ىعيبطلا نمو ءايلعف هديقت مل ةيقالخألا دعاوقلا هذه

 .نييحور نييعاطقإ ىلإ مهسفنأ مه اولدبتي نأو «ةيعاطقإلا ةئيبلا ىف مهل ةامح
 (مه455-/5:.8) رارحأ ةجاوخب بقلملا هللا ديبع لاثمك ركذن نأ عيطتسنو

 .نينمؤملا عيمج دنع لاحلا وه امك .هللا وه ىفوصلا دنع بيسحلاو بيقرلا (١)
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 ءانثأ ابيرقت اماع نيعبرأ ةدمل ازراب ارود بعل ىذلاو ريبكلا ةيدنبشقنلا ةقيرطلا خيش
 ربتعا دقو (ةيعامتجالاو ةيسايسلا نيتيحانلا نم) ىرغصلا ايسآ ىف نييروميتلا مكح
 نم لبق نم - فوصتلا ىف روهشم باتكل فلؤم وهو - روكذملا خيشلا اذه

 ظعاولا نيسح نب ىلع اهبتك ىتلا هتريس ىفو هللا ءايلوأ نم ايلو هنومظعي

 ءايلوألا نم دعي ناك هنأب هل افصاو لاق ىرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن ىف ('7ىفشاكلا
 ىلولا اذه ةايح نم رخآلا بئاجلا ًاديج حضوت تامولعمب اندمي ىفشاكلا نأ الإ
 :هب ًاصاخ اكلم ضرأ :ةعطق )١٠١( كلمي ناك رارحأ ةجاوخ نإ لوقيف ءروكذملا

 امك ؛ةعورزملا تاراتكهلا نم (1) وأ (8) ىلاوحب ردقت ةدحاو ةعطق اهنم ناكو

 ؛لجر فالأ ةشثالث ىرلل اهتيقتتو تاونقلاو عرتلا ميمرت تايلمعل هيدل عمجتي ناك

 ىه امنإ ةورثلا هذه نأ حضويو ءأرطع ءانث لوقلا اذه ىلع روكذملا فلؤملا ىنثيو
 عرازملاو ىضارألاو هل ىتلا كالمألاو لاومألا هذه نإ لوقيو ءهللا ةدارإل ذيفنت
 ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا كالمألا رئاسو فنص لك نم ةيشاملا ناعطقو تالغلاو

 لفاوقلا قرط دصوأ روكذملا ىلولا نأ اذه ىلإ فاضي ءرصحلاو دعلا قوف تناك
 .اهيلع ىلوتساو دنقرمسو ىراخبو ورم نيب ةيراجتلا

 ثدسح ىذلا ريغتلا رادقم-ىلع مكحن نأ عيطتسن هيلإ راشملا جذومنلا اذه نم

 قرطلا كلت ءاسؤرل ةيونعملا فادهألاو ؛ىقالخألاو ىركفلاو ىعامتجالا عضولا ىف
 .نرق نم لقأ ةدم ىف هدعب امو دنبشقت نيدلا ءاهب خيشلا رصع ذنم ةروكنملا

 رانيد فلأ ةئام نم برقي ام ايونس قفني رعاشلا ىماج نمحرلا دبع ناكو
 مكاحلا أرقياب نيسح ناطلسلا نم بلط هنإو «ةيمويلا ةيداعلا هفيراصم ىف "ىكبك
 .ةنازخلل بئارضلا عاونأ نم عون ىأ عفد نم هكالمأ ىفعي نأ ناسارخل ىروميتلا

 .ةيسرافلا ةغللاب ةايحلا نع تاحشر باتك وه )1(
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 نرقلا دعب ةيلصأو ةديدج راكفأ ودبي ام ىلع فوصتلا ناديم ىف رهظت ملو

 ىناشاكلا قزارلا دبعو ىمورلا نيدلا لالجو ىبرع نبا دعب ىأ ءىرجهلا نماثلا

 ايح لظو هذوفن ةرئاد تعستا فوصتلا نأ عمو ؛نيرخآلا ةيفوصلا نم ددعو

 ذخأو :«طاطحنالاو روهدتلا وحن هجتي ذخأ دق هنأ الإ مهراكفأو نيقباسلا لاوقأ راركتب

 ىدبتو ءرخآ دعب موي داسفلا دادزاو ءلبق ىذ نم رثكأ ةيفوصلا خياشم رخئي داسفلا

 «تاومألاو مهنم ءايحألا ءايلوألا سيدقتو «ةلدتعملا تازجعملا راهظإ ةروص ىف

 شيواردلا قرطو ةيفوصلا قرطلا تراصو «مهتافلخمو مهتحرضأ سيدقتو

 تافارخلا عبنمو ؛:خياشملا نم عونلا اذه ميظعتو سيدقت زكارم تاهاقناخلاو

 .نيسرشلاو نيلاضلا ءاويإو ىبهذملا بصعتلا ردصمو «ةددعتملا

 نم نوبلطي اوناك نإو ,فوصتلا ةفسلفب اريثك نينمؤملا ةماع لفحي ملو
 ذوفن دايدزا ناكو «ةيمويلا مهتايح رومأ نم ريثكلا ىف تازجعملاو نوعلا مهخويش
 ناكو «تاهاقناخلا ةورث ةدايز ىف أببس مهقرط ميظعتو مهسيدقتو ةيفوصلا خويش
 لالغلاو سئافنلاو عئاضبلاو لاومألا نومدقي ندملا ناكسو نويعاطقإلا نونمؤملا
 .تاهاقناخلل ىضارألاو ناعطقلاو

 نوردصيو ءاهل ىضارألا نوفقوي ىضارألا بابرأو نيطالسلا ناك امك

 مهعاضوأ ىف نوفلتخي نوعباتلا شيواردلا نكي ملو ءبئارضلا نم اهئافعإب تارارقلا

 ةدرطم ةروصب نولدبتي اوناك مهنأ الإ ؛نيرايعلاو ةلفسلاو شابوألا نع ةيعامتجالا

 .فوصتلا راكفأ نيبو مهنيب لاصتا وأ ةطبار ال ءءادجتسالل ةفرتحم تاعامج ىلإ

 هداسفو فوصتلا طاطحنا رهاظم نم رخآلا رهظملا ناكو «نيدو ناميإ لك اودقف لب

 ةيركسع ٍتاعامج ىلإ تلوحت دق (اهنم بعش وأ) ةيفوصلا قرطلا هذه نم ًاضعب نأ
 ؛ىحورلا ومسلا ةلاح باستكا ىلإ ىعست ىتلا ةيفوصلا راكفألا نم الدب «ةيئادعو
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 ىلع تالمحلا اونشو «؛('!(ناميإلا ليبس ىف داهجلا) ةبصعتملا راكفألل تبزحت دقف

 مل ىتلا تالمحلا كلت ءاهريغو دنهلا دالبو ايسورو زاقفقلا لامشو جركلا رافك دالب

 .مهئانبأ نم ددع قاقرتساو ةريفولا ةيبرحلا مئانغلا عمج ىوس فده نم اهل نكي

 .ىوامس وه ام لكو نيدلا ليبس ىف داهجلل فلؤملا ةرظن ىف حضاو ةيسكراملا ةيجولديألا رثأ(١)
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 رشع ىناثلا لصفلا

 ناريإ ىف ةعيشلا راصتنا

 ىلإ ناريإ ىف اهتلود طوقسو اهراحدناو ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةميزه تدأ
 سانلا نيب ةيرشع انثإلا ةيمامإلا ةعيشلا ىهو ةعيشلا نم ىرخأ ةقرف ذوفن دايدزا
 .كلانه

 نأب لوقلا ىلإ هيف بهذ ىذلا هجاتنتساو دلوتراب ىأر قبس اميف انركذ دقو

 ىلع ًارطيسمو ةديقعلا ةغبصب ًاغبطصم ناك ناريإ ىف هلاكشأو عيشتلا روص عيمج
 .نوحدافلا اهب ماق ىتلا تاروثلا

 ناريإ ىف بعشلا تاروث تناك نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا لالخو

 ىف نييبروألا تاروث رهظملا اذه هباشيو ءاعم فوصتلاو عيشتلا ىتغبصب ةغبطصم
 ةداضملا ةرومثلا هذه ترمتسا دقو «نيدلا راثدب ترثدت ىتلا ىطسولا نورقلا
 بوشب وأ انيح نافرعلا بوثب هذه تلجت دقو ءىطسولا روصعلا لاوط نييعاطقإلل

 ىف رهظ دقو .لاوحألا هب ىضقت امبسح حلسم حافك لكشب انيحو ءرخآ انيح ةدرلا
 ىذلا قاقشنإلا :اهركذ قبس رصانع ةثالث ةرتفلا كلت ىف ىناريإلا بعشلا تاروث

 .ةحلسملا تاروثلاو ءفوصتلا لكش ىف نافرعلاو «ةعيشلا باصأ

 تمع ىتلا تاروثلا ىلع رطيس ىذلا ىنيدلا عباطلاب متهن الأ نكمملا نمو
 بجي نكل «نيدلل هجايتحاب وأ ناسنإلا بلقب صتخي رمأك ةيعاطقإلا تاعمتجملا

 ناك ىتلا ةلحرملا كلت ءىطسولا نورقلا تمع ىتلا تاروثلا هذه بابسأ ىف ثحبلا
 .ةعيرشلاو تايهلإلاو نيدلا ىوس تادقتعم ةيأ نودقتعي ال اهيف سانلا

 ملظو ملاظملا راشتنا ىه ةلحرملا كلت ىف سانلا تاروث بابسأ تناكو
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 ةهجوم ةديقعلا ةيحان نم تاروثلا كلت تناكو .عاطقإلا راهدزاو لوغملا نيحتافلا

 اهنس ىلا ىربكلا اصايلا دضو «ةمكاحلا ةعامجلا بهذم ىأ «ءىنسلا بهذملا دض

 ىف نيحالفلل ادييقتو ىقبطلا ماظنلا هجول اراتس اصايلا تناك) لوغملاو ناخزيكنج

 .(ناريإ ىف نييناخليإلاو لوغملا ةلودل ةظهاب بئارضو كلاملا ىضارأ

 تناكو ءاضيأ عونلا اذه نع اريبعت ةيبعشلا تاروثلا تاراعش تناكو

 اهنست مل ىتلا بئارضلا ىأ) عدبلا دض :ىلاتلا وحنلا ىلع ةروكذملا تاراعشلا

 ناك ىذلا لمألا كلذ ؛مالسإلا ردص نيناوق ىلإ ةدوعلاب ىدانت تناك امك .(ةعيرشلا

 .ىفكو هقيقحت نودشنيو هيلإ نوعسي سانلا

 ىف نيدلاب اكسامتو اطابترا رثكأ تناك اهنيناوقو اهقوقحو ةلودلا نأل ًارظنو
 ىحيسملا ملاعلا ىف عضولا هيلع ناك امم رثكأ ةيقرشلا ىمالسإلا ملاعلا دالب
 ىبهذم لكش ىف ًالخادتم ناك ىمالسإلا ملاعلا ىف ىعامتجا ركف لك نإف «ىبرغلا
 .عباتلاو مداخلا رود ةيبعشلا تاروثلا ىف بعلي ناك نيدلا نإف اذه عمو ؛ىنيدو

 ىتح ةنسلا نم (كلذ نم رثكأ زئاجلا نمو) ناريإ ناكس ددع فصن ناكو

 ىفارغجلا هباتك ىف ىنيوزقلا ىفوتسملا هللا دمح ركذيف ؛ىرجهلا عساتلا نرقلا ةيادب
 اوناك ةيمامإلا ةعيشلا نأ ه 74٠ دودح ىف هفلأ ىذلاو (بولقلا ةهزن) ىمسملا

 ىف ناريإ برغ ىفو «ةلحلاو ةرصبلاو ةفوكلا قطانم ىف ىبرعلا قارعلا ىف ةيرثكأ

 نيرطيسم ةنسلا ةيعفاشلا ناكو «دنواهنو ناهارفو ناتسدرأو مقو هوأو ىرلا قطانم

 ةينس ةيرثكألا ناك امنيب ةيعيش ةيرثكألا تناك ناشاك ةنيدم ىفو «هواس ةنيدم ىلع
 ثدحتي الو ؛:ةعيشلا نم ناجرج ناكس ةيبلاغ ناكو ءاهب ةطيحملا ىرقلا ىف

 ىرخأ رداصم نم كردن نأ عيطتسن اننكلو ؛ناليجو ناردنزام ىلاهأ نع ىنيوزقلا
 نم اعيمج اوناك ؛(ندملا لهأو موقلا ءاهجو ضعب ءانثتساب) قطانملا كلت ناكس نأ

 نم ةدحاو ةيحان ىف تقوفت ةيمامإلا ةعيشلا نأ ىفوتسملا ركذيو .ةيمامإلا ةعيشلا
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 .اهتمصاع راوزبس تناك ىتلا قهيب ىهو ناسارخ

 نم ريثك ىف ةيرثكأ تناك ةينطابلا ةيليعامسإلا نإف ىفوتسملا هركذ امل ًاقبطو
 رداصم نم دافتسي امك .اهريغو رابدورو شلاوطو مليدلا لثم زربلا لابج ىحاون
 ثدحتي الو «ةيليعامسإلل ايساسأ ازكرم ةليوط ةدم تيقب دق ناتسهق ةقطنم نأ ىرخأ
 ناكو «ناتسيسو نامركو ناتسزوخ لثم قطانملا ضعب ىلاهأ بهاذم نع ىنيوزقلا

 ناكسلا ةيبلاغ نأب نظلا نكمي هنكلو ءىرخألا ناريإ ىحاون ىف ةيرثكأ ةنسلا لهأ

 ىعيشلا هبهذملا نونطبي اوناك ةيفيرلا قطانملا ىف ةصاخو قطانملا نم ريثك ىف
 ةسيبلاغ نإف اذه ىلع ءانبو «ةيقتلا أدبمب المع ايرهاطو ايمسر ننستلا نورهظيو
 .ةيمسر ةفصب ةنسلا نم نودعي اوناك ىرجهلا عساتلا نرقلا ةيادب ىتح ناريإ ناكس

 ناكس ناك امك «بلاغلا ىف ةنسلا لهأ نم ندملا ناكسو نويعاطقإلا ناكو

 ناكس نإف ىفوتسملا هركذ امل اقبطو «بهذملا ةيعفاش ناريإ نم ةيبرغلا ةقطنملا
 «ناجنزو ءرهبأو «نيوزقو ءناهفصأ :ىعفاشلا بهذملا ىلع اوناك ةيلاتلا ندملا

 ىفوتسملا ركذيو .ناوجخنو ءرهأو «ءنيكشمو دزيو «ناجيابلكو ءزاريشو «ناقرزمو

 هنكلو .نيوجو فاؤخو ةاره :ىه ةنس اهلهأ ناك ناسارخ ندم نم ًادودحم دبع
 بهذملا ناك ءآفانحأ ةنس اوناك ناسارخ لهأ ةيبلاغ نأ ىرخألا رداصملا نم دافتسي

 تناك ىتلا ناليجو ناردنزام تايالو ءانثتساب ناريإ دالب عيمجل ًايمسر ًابهذم ىنسلا
 .ايمسر بهذملا ةيعيش

 ىلاهألا اهب ماق ىتلا تاروثلا ىلع ترطيس ىتلا ةديقعلا ةمس نإف اذه ىلعو

 نأ انضرتفا اذإ ىتحو «طقف ةيعيش اهرابتعا نكمي .نييعاطقإلاو لوغملا ةازغلا دض

 نوكي نأ بجيف «نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا ربع ناريإ ىف ةيلقأ اوناك ةعيشلا
 تناك اهنإو ءريثأت تاذو ةلاعفو ةمهم تناك ريدقت ةيأ ىلع ةيلقألا كلت نأ احضاو

 .ندملا لهأ نم ايندلا تاقبطلاو ىرقلا لهأ نم ًالوبق ىقلت
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 فيكو ؛ةراظتناو ىدهملا ةركف روهظ ةيفيك نع قبس اميف اريثك انثدحت دقو
 ةروث هنأ ىلع هروهظ ىف نودقتعي سانلا ةماع ناك فيكو «ةركفلا هذه تيوق
 اهبكتري ىتلا ملاظملا عفر ىف لمألا هنوربتعي اوناك فيكو «نيدلا ىف ةيعامتجا
 ةطلس رارقتساو (ةنسلا نيطالسلا ىأ) ةملظلا ةلازإو ءرخآلا قح ىف مهضعب سانلا

 .ضرألا ىلع لدعلا

 ىذلا نيدلا فرش ةدايقب سراف ىف ه176 ماع ةيبعش ىربك ةروث تبش دقو
 ىف اءوس رمألا دازو «ةيشحو ةقيرطب ةروثلا هذه تدمخأ دقو ؛ىدهملاب هسفن ىمس

 رومألا تدقعتف ءمها/57 ماع اهيف ةيلوغملا ةيناخليإلا ةلودلا طوقس دعب ناريإ

 ةيفازجلا بئارضلا ةأطو تدازو ءديدش ىداصتقا روهدت ثدحو ناريإب ةيلخادلا

 ةيلخاد تاروث تثدحو :هيفظوم رابكو ناويدلا لامع لبق نم ظهابلا قافنإلا ةجيتن

 مساب مكحلاو ةطلسلا ملست ىلإ نيحماطلا نييعاطقإلا نم تاعامج اهداق ةرمدم

 جرمو جره نم اهبحاص مو ةيعاطقإلا تاروثلا كلت تمع دقو «نييناخليإلا لوغملا
 .فانكألاو فارطألا عيمج قرطلا عطقو تاءادتعاو بهنو بلسو

 ءىرقلا ىف ةيداصتقالا عاضوألا ىدرت ىف اببس اهلك لماوعلا هذه تناكو

 ناسارخ ىف ةصاخ «ديدش رقف نم كلذ بقعأ امو اهب ةعارزلا روهدت ىف ًاببسو
 ريمألا روسي هداق ىذلا (هالا 711-1) ىعاطقإلا درمتلا رصع ىف تبرخ ىتلا

 تاعامج نيب عارصلا بكاو دقو ًاميخوو ايساق اهب عضولا ناكف «ىلوغملا
 دح ىلإ ؛ندملاو ىرقلا ىلاهأ ىلع ةيعاطقإلا تاءادتعالا ناسارخ ىف نييعاطقإلا

 اذه ىف ىناودع صخش ةيحانو نكر لك ىف رهظي ناك هنأ ركذي "وربأ ظفاح" نأ

 لك ىف رهظي) و نوناقلل ةفلاخملا لامعألا بكتريو ؛سانلا ءاذيإ لواحي رصعلا

 نيدلا ريهظ هركنذ امل ًاقبطو ؛(ىريغ دحأ الو طقف انأ هراعش نلعي دتعم ةيواز
 ظ ."ةيعرلاب اهعاستا ىلع ناسارخ ةقطنم تقاض' دقف ىشعرملا
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 اوضرعت نيذلا كيجاتلا ةفئاط ىلع ةصاخ ةفصبو دح لك ملظلا زواجتو

 ىف نيناخليإلا ماكحلا رخأ ناكو "قاهرإلاو ىذألا سانلا باصأو «ةميسجلا ةراسخلل

 ىف ايقاب لازي ال ناكو (ها/171-54) ناخروميت ىاغوط مساب فرعي ناريإ

 .مسر الو هل لعف ال ايمسا امكح ناك همكح نأ الإ ءناجرج

 نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا لالخ ةريثك ةيبعش تاروث تعلدنا دقو

 ىفو لج اهدحو ناريإ ىف ال ناسارخ ىف تماق ىتلا ه 71+ ماع ةروثل ةبكاوم

 مهترطيسو نييعاطقإلل ىوصقلا ةدافتسالا ةرهاظ نأل .اضيأ اهل ةرواجملا راطقألا

 نوحللفلا تاروكلا كلت ىف كراشي ناكو .ةديدع دالبل ةكرتشم ةمس تناك

 نسم نيرافلا ديبعلا ىلإ ةفاضإلاب ؛ندملا لهأ نم ايندلا تاقبطلا ءانبأو نويفرحلاو
 ْ .نييعاطقإلا ةوطس

 مهسفنأ اوملسأ نيذلا ىأ (نيسئايلا) نييرادبرسلا ةروث :كلذ ةلثمأ نمو
 اتا ةنس نم دنقرمس ىفو ء«ه41/7 ىتح 774 ةنس نم ناسارخ ىف ةلضفملل

 ماع نم ناردنزام ىف ةلثامملا تاروثلاو ء«هالا/ه ةنس نامرك ىفو ء«هال148 ىتح

 امو هالال" ماع نم ناليج ىفو :ماوعأ نم هالت امو هال"7 ىتح ه١

 ىف ةيفورحلا ةروثو ,ءهه١0٠4 ناردنزامو ه04٠46 ماع راوزبس لهأ ةروثو ءهدعب

 ىتلا .تاروثلا كلت «(ىرجهلا عساتلا) ىداليملا رشع سماخلا نرقلا نم لوألا دقعلا

 نع ًالضف «ةينامثعلا ايكرت ىتح ناسارخ تلمش ةعساش تاحاسمو ىتش ًادالب تمع

 ماع ايكرت ىف ىفطصم هجويلكربو ىوامسلا نيدلا ردب ىولوملا خيشلا ةروث

 ماوعألاو ه870 ماع ناتسزوخ ىف ىدهملا عئالط وأ عشعشملا ةروثو ءه68

 ةرابع لوقلا قبس امك ةيبعشلا تاروثلا هذه عيمجل ةكرتشملا راكفألا تناكو .ةيلاتلا

 ًاماقم نولتحي شيواردلا ناكو ءفوصتلاب ةجوزملا ةفلتخملا ةعيشلا قرف دئاقع نع
 .تاكرحلا كلت ىف ًاعيفر
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 ةيحانلا نم ةيمهأ تاروثلا كلت رثكأ ناسارخ ىف نييرادبرسلا ةروث تناكو
 نم ةصاخلا ةرسألا كلتل سسؤملا ىناردنزاملا ةفيلخ خيشلا دعيو .ةيخيراتلا

 الإ ءشيواردلا خويشلا ذيملت هبابش ىف ناكو «ةروثلا كلتل ىدئاقعلا مامإلا شيواردلا
 «هتملأو هردص ىف تجلتخا ىتلا ةلئسثلل ةيفاش ةباجإ مهيدل دجي مل امنيح مهكرت هنأ

 دجوي ال هنأل مسإلا اذهب هسفن ىمس هنأ زئاجلا نمو ءاخيش ةفيلخلا حبصأ كلذ دعبو

 خويش نم ىأ نم ةقرخلاو خيشلا بقل هذخأب قلعتي ربخ ىأ عجرم ىأ ىف

 .شيواردلا

 دجسملا تارجح ىدحإ نكس قهيب ةيحان ىف راوزبس ىلإ ةفيلخلا لصو نيحو

 لهأ نم ايندلا تاقبطلا تناكو «سانلا ىف هتديقعو هتياعد ثبي ذخأو ةنيدملل عماجلا

 نم حضتي الو ؛ةيمامإلا ةعيشلا ىبصعتم نم ةرواجملا ىرقلا ناكسو راوزبس ةنيدم

 ةيفهام اهنم حضتي ال «ةفيلخ خيشلل ةموصخلا نكت ىتلاو ءانيديأ نيب ىتلا انرداصم

 ةفيلخ خيشلا نومهتي اونأك ةنسلا لهأ نم راوزبس ءاهقف نأ دقتعن اننإ الإ ؛هميلاعت
 هتياعد تزرحأ دقو ؛:ةرهطملا ةعيرشلا ىداعت ةيويند ءارآل ةياعدلا سرامي ناك هنأب

 ىديرم) هيديرم دادع ىف راوزبس ىلاهأ نم ريبك ءزج لخدو ءارهاب احاجن هراكفأل

 ىف لتقو «توملاب هيلع اومكحو دترا خيشلا نأ اهدافم ىوتف ءاهقفلا ىتفأو «(خيشلا

 هيلع رثعو ؛مهمكحل ًاذيفنت ةنسلا ءاهقف مهلسرأ ةلتقلا نم ةعامج دي ىلع رمألا ةياهن
 ماع لوألا عيبر ١؟) عماجلا دجسملا ءانفب ةدمعألا دحأ ىلع ًاقلعم موي تاذ هذيمالت

 .(هالا“

 ايورق ناك هنأ ودبيو «ةفيلخلا ذيمالت نيب اقئافو ًأزيمم اناكم ىروج نسح لانو

 تحت عقو هنأ الإ ءسيردتلاب لمعو قوفتب ةساردلا ةلحرم ىهنأ دقو ءروج ةيرق نم
 ىنسلا بهذملا نع دعتباو سيردتلا نع لوحتو هظعوو ةفيلخ خيشلا ةياعد ريثأت
 ةفيلخ خيشلا صاخلا هذاتسأ توم دعب ىروج نسح ىحضأ دقو ؛(ىمسرلا بهذملا)
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 ىف اريبك ًاحاجن زرحأ ثيح روباسين ىلإ بهذف ؛ةعامجلا كلتل ًاسيئرو ًاخيش ميلألا

 نوبسكي نيذلا نييفرحلا نم هيديرم نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناكو ؛:هظعوو هتياعد

 نأب مسقيو دهعتي ةعامجلاب نيقحتلملا نم دحاو لك ناكو «لالحلا دكلاب مهموي توق

 تقو نآلا لوقيو همسا تبثي مهتوعد لبقي نم لك ناكو' هحالس ىلع ظفاحي

 بجي هنإو ءرهظي نيح نيسح خيشلا ةراشإ نهر نوكي نأب دعيو ؛ءافتخالاو راتتسالا

 ."هحالسب ًازهاج لاتقلا ةبهأ ىلع نوكي نأ

 نارشبي اناك (ةفيلخ خيش هذاتسأ كش نودبو) ىروج نسح نأ حضتي انه نمو

 ماظنلا ىلع ةروثلا ىلع كلذب ناضرحيو «عيشتلاو فوصتلا راتس تحت مهتوعدب

 الك نأب نظلا نكميو «ةيساسألا مهتفيظو ةروثلل دادعإلا ةيلمع ناربتعي اناكو «مئاقلا
 نم طقف ادافتسا امهنكلو «نييعقاو نييفوص انوكي مل ىروج نسحو ةفيلخ خيشلا نم

 ةعامجلا هذه تيمسو «ةرؤثلا تامدقم دادعإل ودبي ام ىلع شيواردلا ةقيرط ميظنت

 ىحورلا بسنلا ةلسلسب لصت كلذ دعب ةياور تنوكت مث «ةينسح (ىروج نسح مساب)

 سداسلا مامإلا ىلإ هتطساوب تلصتا ىذلا ىماطسبلا ديزياب خيشلا ىلإ ةقيرطلا هذهل

 .قداصلا رفعج مامإلا ةعيشلل

 دالبو روباسين ىف تاونس ثالثل هتوعدب رشبي ىروج نسح خيشلا ذخأو

 ذمرت ىلإ رفاسو .؛فاوخو ةارهو خلبو ناشيخو درويباو دهشم لثم ناسارخ

 ىف ىفتخي انايحأ ناكو «كلذ دعب ناسارخ ىلإ عجر مث ىمجعلا قارعلاو ناتسهقو

 وأ نيتس ىلإ لصي هتذمالت نم عمجو ىروج نسح ىلع ضبقلا متو «تاراغملا

 ريمألا نم رمأب ناتسهقو دهشم نيب هدتمملا قيرطلا نم مهرورم ءانثأ ادرف نيعبس

 ةيحان ىف قاط ةعلق ىف نجسو ناسارخ ىف ىلوغملا دنجلا ءامظع ريمأ هاش نوغرأ

 .زراي

 ةبيرقلا نيتشاب ةيرق ىف نوحالفلا اهب ماق تاروث ةدع ةعقاولا كلت لبق تثدحو
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 كلتب لزن ايلوغم الوسر نأ تاياورلا ىدحإ ركذتو .ةيلاجترا ةقيرطب قيهب نم

 مش ابارش ةيادبلا ئف امهنم بلطو «ةيرقلا كلت ىف ناخأ هكلمي الزنم راتخاو ةيرقلا

 ناخألا قياضتف ءامهيتجوز ةياهنلا ىف امهنم بلط مث ةاتف وأ ةأرما كلذ دعب بلط

 نم ناسارخ ىف اريزو ناك ىذلا ودنه دمحم نيدلا ءالع بلطف لوسرلا ًالتقو اريثك

 دنجلا نم ةعامج لسرأ مث «ةلتقلا ميلست نيتشاب ةيرق ناكس نم بلط «ناخليإلا لبق
 مهب اولزنأ ثيح دونجلا عم اوكبتشاو ةيرقلا لهأ راث ذئدنع «ةيرقلا كلت ىلاهأ ىلإ

 دحأ نيتشاب ةيرق ىلإ عجر دق ناك ءانثألا كلت ىفو «ةيرقلا نم مهوجرخأو ةميزهلا
 امب ملع نيحو «قاّزرلا دبع همسا ناكو ةينيسحلا تاداسلا نم ىضارألا كالم ءانبأ

 نيملسملا لساوبلا نابشلا نم عمج هراتخاف نيحالفلا بناج ذاختا ىلع رصأ ثدح

 ؛مهل ادئاق هوراتخا ؛هتوق ىف (هرصع متسر) «هسفن مهنم دحاولا ربتعي ناك نمم

 نيدسفملا نم عمج ةطلشلا مانس منست دقل' :نولوقي اوناكو ةيرقلا لهأ هلوح فتلاف

 ىرخألا تناك اذإو ءملظلا رين انعفر قيفوتلا انفلاح نإف ءملظلا سانلا نوموسي اوذخأ

 ."'ىرخأ ةرم ملظلا ىرن ال ىتح انسفنأ انلتق

 موي نيتشاب لهأ اهب ماق ىتلا ةروثلا هذه تأدب دقف ةدوجوملا رداصملا قفوو

 ءانبو ءىروج نسح خيشلا ىديرم نم ىرقلا لهأ رثكأ ناكو ء«ها/7 نابعش ١

 هنإ ىتح «لبق ىذ نع ةوق اودازو «ةروثلا هذهل ءةدم ذنم نودعي اوناك دقف اذه ىلع

 ىف) راوزبس ةنيدم تاماكحتسا ىلع ءاليتسالا نم اونكمت ىتح ليوط تقو ضمي مل

 نيارفسإو نيوج لتم ةرواجملا ندملا ىلع كلذ دعب اورطيسو ( هالا"“ فيص

 همسا ركذي نأ رمأو ؛همساب ةكسلا تبرضو ءريمألاب قازرلا دبع بقلتو ءامهريغو
 .( ها ىتح 77 ةنس نم نييرادبرسلا ةلود تسسأت اذهبو «ةبطخلا ىف

 دقو ؛ماقملا اذه ىف انعوضوم نع جرخي نييرادبرسلا ةلود خيرات حرشو

 دقف ءاذهل ًاديدش ارصتخم انه ركنأ امنإو ءرخآ باتك ىف عوضوملا اذه نع انثدحت
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 ماكحلاب ةحاطإلا مهفده ناكو «"نييناريإلا" نييعاطقإلا راغص ةروثلا هذه ىف كراش

 ةلود ةكرح تناكو ءكرتلاو لوغملا نم ءارحصلا ناكس رابك ىأ ةازغلا

 دمتعي ناك ىذلا لدتعملا رايتلا «ةمئاد ةروصب نافلتخم نارايت اهعزانتي نييرادبرسلا

 ةقيرطلا شيوارد ىأ ىلاغملا رايتلاو «نيينطولا كالملا راغص ىلع هتكرح ىف

 دي ىلع ها/٠4 ىلاوح هحازس قلطأ ىذلا) ىروج نسح خيشلا ةقي

 نيحالفلا ءارقفو نييفرحلا ىلع نودمتعي نيذلا (راوزبس ىلإ مدقو «نييرادبرسلا

 «نييرادبرسلا مسا مهيلع قلطي لدتعملا رايتلا راصنأ ناكو «ةوقلا مهنم نودمتسيو

 ىف نودهتجي ةيخيشلا ناكو «ةيخيشلا مسا ىلاغملا رايتلا عابتأ ىلع قلطأ امنيب

 نيذه نيب عازنلا ىلجت دقو ؛لاومألا ىف ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت

 ريغت ذإ «نييرادبرسلا ءاسؤر ليدبتو ةموكحلا ىف ةبقاعتملا تارييغتلا ىف نيرايثلا

 .ةنس نيعبرأو عبرأ ةدم لالخ (ارادبرس) اريمأ رشع انثإ

 نييفرحلا طغض ناك نإو) كالملا راغص نم اوناك ءارمألا بلغأ نأ عمو

 ةلود ىف نيحالفلا ىلع ناك دقف (ىضاملا ىلإ ةدوعلا ىلع مهربجي ناك نيحالفلاو

 الو طقف ىرخأ تالوصحم لوصحملا راشعأ ةثالثب اوضياقي نأ نييرادبرسلا

 نودتريو نيواستم هدونجو هلامعو هؤابرقأو ريمألا ناكو ءدحاو رانيدب مهوبلاطي

 تناكو «لامجلا ربو نم ةطيسب ابايث نودتري اوناكف .لامجلا ربو نم ةطيسب ابايث

 نم عيمجلا اهيلإ فلتخي نأ عيطتسيو ءريمألا لزنم ىف موي لك طسبت ةماعلا دئاوملا

 راغصلا كالملا ناكو «كالملا راغصو نيحالفلا نم شيجلا نوكت دقو ءريقفو ىنغ

 ىف شيجلا غلب دقو (نييرادبرسلا رابك) مساب ةفلتخملا رداصملا ىف نوفرعي ءالؤه

 ناكو .ةلودلا ةنازخ نم مهبتاور ًاعيمج نوضاقتي دنجلا نم افلأ رشع ىنثا ةيادبلا

 نأ ىف نودهتجي اوناكو «:ةروهشملاو ةقئافلا ةعاجشلاب نوزاتمي نويرادبرسلا دونجلا

 موي ىتح ناريإ ىف ةميخ ىكرت ىأ بصني نل' :رصعلا ءارعش دحأ لوق ققحتي
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 ةميزه نويرادبرسلا لزنأ ه٠174 ماع ىلاوحو 'نييرادبرسلا ةنسأ نم افوخ ةمايقلا
 اولوتساو ؛مهدنج رابكو نييعاطقإلاو كرتلاو لوغملا ودبلا شويج نم ةثالثب ءاركن

 .مهيديأ نم ةريبكلا روباسين ةنيدم ىلع

 نم ةدتمملا ىضارألا عيمج ىلع خيراتلا كلذ ذنم نييرادبرسلا ةلود تلوتساو

 ىلإ لامشلا نمو ء؛(رتم وليك )٠٠٠ ماج ىتح ناغمادلا نم ءقرشلا ىلإ برغلا

 ماكح ىناث قلطأو .(رتم وليك )٠٠١ زيشرت ىتح ناشوبخ نم ىأ بونجلا

 ناطلس) بقل هسفن ىلع (ها/1-59١45) دوعسم نيدلا هيجو وهو نييرادبرسلا

 .(ةعبسلا ميلاقألا كولم كلمو مالسإلا

 ناجرج:ىلإ هشيج عم لوغملا نييناخليإلا رخآ روميت ىاغوط رجاه دقو

 ةدهاعم عيقوتل هركسعم ىلإ مهتداق اعدف :نييرادبرسلا نم ارارم ةميزهلا ىقلو

 نوركسسيف بارشلا هيف مهيلع قدغي مهل اميركت لابقتسا لفح ةماقإ ىف ركفو .حلص

 ظفاح هعمو نييرادبرسلا ريمأ ىبارك ىيحي لصوو «لفحلا ةياهن ىف مهيلع ضبقيو

 فلأ تاياورلا ىدحإ ىف) نييرادبرسلا نم ةئامثالثو نييرادبرسلا دئاق ىناعش

 مهل نوكي نأ ىلع اوممصو «نييناخليإلا ططخم ىلع علطأو ءركسعملا ىلإ (صخش

 ناك ىذلاو ركسعملا لخاد ةفايضلا سلجم ىفو «لاجملا اذه ىف قبسلا بصق

 ىلع رودت بارشلا سوؤك تذخأ نييناخليإلل ىربكلا ةميخلا لخاد ةفدصلا رضحمب

 ةراشإ اذه ناكو ؛هسأر قوف هدي ىبارك ىيحي عضو كلذك ذك رمألا امنيبو نيرضاحلا

 ىوهف «هئاذح نم انيكس ىناعش ظفاح لتسي نأ - كلذ ىلع قافتإلا قبس امك - ىنعت

 نييرادبرسلا مجاهو «ةيبرح سأفب ىبارك ىيحي هيلع زهجأو ىناخليإلا سأر ىلع هب

 .اودهاش ام ةوسقل رارفلا نوقابلا رثأو مهنم ًاضعب اولتقف ةلفغ نيح ىلع لوغملا

 هنم قبي ملف ةدحاو ةظحل ىف ىناطلسلا ركسعملا ىهتنا دقل' :وربأ ظفاح لوقي

 ةيقرشلا ةيحانلا ىف دهشمو سوط نم الك مهكالمأ ىلإ نويرادبرسلا فاضأو ."دحأ
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 ةرتفل سموق ىلع مهترطيس ترمتسا) ةيبرغلا ةيحانلا ىف سموقو ناجرج ةقطنمو

 ىف تاونقلا رفحو ىرلا ةيلمع نيسحت ىف ةريثك ادوهج نويرادبرسلا لذبو ء(ةريصق

 قهيب ةقطنم ىف رومألا هيلإ تلصو امع ءارطإب وربأ ظفاح ثدحتيو .دهشمو سوط

 نم ةدحاو تحضأو تريغت دق راوزبس ةنيدم نأ ىلإ ريشيو «نييرادبرسلا دهع ىف

 .رصعلا كاذ ىف ناريإ ندم ربكأ

 ىف ركذي ناكو .نييرادبرسلا ةكلمم ءاحنأ ىف ةيمامإلا ةعيشلا بهذم جار دقو

 نيحللفلا ةلود نييرادبرسلا ةلود دعت الو ءرشع انثإلا ةمئألا ءامسأ ةبطخلا

 طظفحت نأ تعاطتسا اهنأ الإ «ةيطارقميدلا كالملا راغص ةلود دعت لب «ةيطارقميدلا

 ناكو ءىضم اميف نيحالفلا عم ًاعبتم ناك ىذلا ديدشلا لامهإلل ةجيتن اهدوجو
 مكحلا رهاظم نوعبتي ةكرحلا كلتل لدتعملا حانجلا نولثمي نيذلا نييرادبرسلا ءاسؤر

 .(عيشتلا) ةعيرشلا ىلع ىنبملا قلطملا ىمالسإلا

 شيورد' مهدئاق مدعأو ىلاغملا رايتلا عابتأ نييرادبرسلا ءارمأ رخآ دابأو

 ةلود نإف اذه مغرو «ةينسحلا ةقيرطلا روهظ رظحو هقافر نم نيعبسو "زيزع

 ةسيعاطقإ.ةرامإ درجم ىلإ تلوحت اهنأ الإ لوطأ ةدم ةمئاق تلظ نإو نييرادبرسلا
 و

 .ةيداع

 ىلإ لصو دقف ءابيرقت ها55 ماع ناردنزام ىف كلذل ةلثامم ةكرح تأدبو

 ىلوت دق ناكو ءابصعتم يعيش ايمامإ ناك ىذلا ىشعرملا نيدلا ماوق ديس ناردنزام

 ىتح ليوط تقو ضمي ملف ءىروج توم دعب ةينسحلا شيواردلا ةفئاط ةخيشم
 نأ هاشتلود ركذيو ءاهتدايق شيواردلا ىلوتي ناك ىتلا ةيوقلا ةكرحلا كلت سأرت
 ايكراصو ء(ديس خيشلا) هيديرم نم اوحضأ دق ناردنزامو ىراس ةنيدم ىلاهأ

 ءفوصتلا بايث ىدتراو ءهرك نع ديس خيشلا عابتأ نم ناردنزام ريمأ بايسارفأ

 لهأ عادخ ىف لمعو' شيورد هنأ ابذك نلعأو ماعلا مامحلا ىلإ فلتخي ناكو

 - مالإ



 شيوارد نأ ىشعرملا نيدلا ريهظ اهلقن ىتلا تاياورلا نم حضتيو «"ناردنزام

 مهيلع ةيويندلا معنلا نومسقي اوناك (نييفرحلاو نيحالفلا نم اوناكو) ناردنزام

 .ةيعامتجالا ةلادعلاو ةاواسملا قيقحتل

 نيدلا ماوق ديس) هيلإ اومضنا دق ناردنزام لهأ نأ بايسارفأ ىأر نيحو
 :هيديرم نم ادحاو هنوربتعي اوناكو ؛نونمؤيو هل شيوارد اوحضأو ؛(ىشعرملا

 هؤانبأو بايسارفأ ذخأ «ةعتمألاو ةحلسألا نم ارادقم كلذك هنم نوعقوتي اوناكو

 هءابق ةريصقلا هتءابع نوذخأيو شيواردلا ىتأيف .ةدع تارم مامحلا ىلإ نوفلتخي

 هذه مكاح تنأو انل ءابق الو هوديرم اننإ :بايسارفأ ايكل اولوق :نولوقيو ءاهنودتريو
 امك .هادتراو ءابقلا اذه شيوردلا اذه ذخأ طقف ءرخآ ءابق ةطايخب رمأتلف «ةيالولا

 شيواردلا اذه نإ :قباسلا لوقلا سفن نوددريو مهفويسو هئانبأ عورد نوذخأي اوناك
 نوتأي اوناك امك .هريغ كسفنل رخآ ذحفو ريثكلا كدنعو ءهذخأ اذلو هدنع حالس ال

 ريداقم ىلع لوصحلا نورظتنيو ةصاخلا بايسارفأ ةعرزم ىلإ زرألا داصح تقو

 حادقأ نم ديدعلاب مهيلع معني نأ هنم نوسمتليو ءشيواردلا هعرزي مل ىذلا زرألا نم

 ةعرزم نوتأي اوناكو ؛حادقأ ةدع شيواردلا اوطعأ :ارطضم لوقي ايك ناكف ءزرألا
 ةئام دحاو لكل نيعتي ناكف ءاحدق ءابق لك نومسيو ةيبقألا نم اديدع نيدترم زرألا

 .اهنم حدق فلأ ةداعلا ىف هعم ناكو ءابق ةئام سبلي ناك اذإ حدق

 «ةحلسم ةوق نولثمي تقولا سفن ىف اوناك شيواردلا نأ ةصقلا كلت نم حضتي

 نيدلا ماوق ديس خيشلاب ىقلأو مهنع لصفناف شيواردلاب ًاعرذ بايسارفأ قاض دقو
 اومجاه نيحلسملا نأ الإ ءنايصعلاو رمآتلا روذب رذب هنأب همهتاو ءنجسلا ىف
 دونجو نيرئاثلا شيواردلا نيب ةكرعم تبشنو ؛ةونع هحارس اوقلطأو نجسلا

 .هلتقو بايسارفأ ةميزهب تهتنا لمآ برق بايسارفأ

 ةدايس تحت تناكو ؛تاداسلا ةلود مساب تيمس ةلود ناردنزام ىف تسسأتو
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 ىسايسلاو ىحورلا ذوفنلا ناكو ءهال57؟ ماع كلذ ناكو «ءناسارخ ىف نييرادبرسلا

 تاداسلا مساب ةلودلا كلت اومكح نيذلا هفالخأو نيدلا ماوق ديس ديب ةلودلا كلتل

 اهداق ةعيشلا شيواردل ةلئامم ةروثل ةجيتن هالا/” ماع ىفو «ةيشعرملا ةيعيشلا

 «نالييج نم ىقرشلا ءزجلا ىف تاداسلا نم ىرخأ ةلود تسسأت ايكريمأ ديس

 ديب تدمخ :أ اهنأ الإ هال54 ماع دنقرمس ىف نييرادبرسلل ةروث تبهو

 ثيح نييرادبرسلا ةروث رارغ ىلع ها/ا/٠٠ ماع نامرك ىف ةروث تعلدناو ءروميت
 نوجسلا مهوعدوأ وأ ةفلتخملا فارطألا ىف ءاهقفلاو نييعاطقإلا نم ريثكلا اومدعأ

 اودمخأو (رفظم لآ نم) عاجش هاشلا دونج ماقف «مهتاكلتممو مهلاومأ اورداصو

 ىلوتساو «نيدرمتملا اوقحسو روهش ةعست نامرك ةنيدم اورصاح نأ دعب ةروثلا

 مث «نييرادبرسلا دوجو ىهنأو ها/87 ماع راوزبس ةنيدم ىلع روميت شيج

 ءمهال45 ماع ةنيدملا كلت ىف نويرادبرسلا اهب ماق كلذ دعب ىرخأ ةروث تدمخأ

 .ًاضيأ زيصملا سفن ها/56 ماع ناردنزام ىف تاداسلا ةلود تيقلو

 ءروميت توم دعب نييرادبرسلا لبق نم راوزبس ىف تماق ةديدج ةروث نأ الإ

 تداعو «ةريبك ةقشمب اهدامخإ روميت ءافلخ نم خرهاش ناطلسلا دونج عاطتساو

 تاداسلا ةلود تلدبتو ,«ه5٠4 ماع 'ناردنزام ىف ديدج نم نييرادبرسلا ةلود

 ةريغص ةيعاطقإ ةلود ىلإ ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ناليجو ناردنزام ىف ةيعيشلا
 .ةيداع

 ترهظ نييروميتلا مكح تحت ناريإ تناك نيح ىرجهلا عساتلا نرقلا ىفو

 ةقرف ةصاخ ةفصب اهنيب نم ناكو «ةيئادفلا ةعيشلا ةالغ نم ةديدج قرف
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 ةهجوم اهتياعد تناكو «نييروميتلا دض طاشنو دجب لمعت تذخأ ىتلا 7نييفورحلا
 تعلدناو ,ء«مه١451 ماع ةاره ىف خرهاش ناطلسلا لتقمب رمألا ىهتنا دقو «مهدض

 ةالغ نم ناكو ءعشعشم دمحم ديس اهسأرت ه484© ماع ناتسزوخ ىف ةيعيش ةروث

 ناكو ؛ىدهملا بئاغلا مامإلا روهظ قبسي ىذلا صاهرإلاب هنوبقلي اوناكو «ةعيشلا

 ام قفوو .الدع ضرألا أالميو عيمجلل واواسملا ققحي ثيح ًاعيرس عجريس هنأب أبنتي

 ةلهجلا نم فالآ ةرشع نم برقي ام هلوح عمتجا دقف خرؤملا ىرفعجلا هركذ

 ىف نايصعلاو درمتلا ةيار اوعفرو هئاول تحت اووضناو ءصوصللاو نيرايعلاو

 نييعاطقإلل نوديؤملا نوخرؤملا ركذي) رتشوشو ةزيوح نيب ةدتمملا ةقطنملا

 نيرايعلاو لاهجلا مساب ىرقلاو ندملا ناكس نم تاروثلا تداق ىتلا تاقبطلا

 رابك اومدعأو ؛مهودابأو ىلحملا ىعاطقإلا ريمألا ةرسأ اوطقسا ثيح ؛.(صوصللاو
 قباسلا ىرفعجلا ناكو «(مهؤامظعو ةنسلا لهأ خويش) نييعاطقإلا ءاهقفلاو لاجرلا

 و (ةفسالفلا) و (نييئادفلا) و (ةيلاغلا ةعيشلا) ةيلاغلا عشعشملا عابتأ ىمسي هركذ

 نوكي نأ لمتحملا نم هنأ ىأ ةراغإلاب ةنورقم ةروثلا كلت تناكو .(ةيليعامسإلا)

 نم اهومنغ ىتلا لاومألاو ىضارألاو تاراقعلاو لزانملا مهنيب اميف اومسق دق داوقلا
 .ىلتقلا

 قطانملا ىف نييعاطقإلا جاعزنا ىف اببس ناتسزوخ لهأ ةروث تناكو
 ىف نييعاطقإلا شيج نيدلا رصان زاريشب مالسإلا خيش داقف ءمهبارطضاو ةرواجملا

 ةكرعم امهنيب تبشن ناعمجلا ىقتلا نيح هنأ ىرفعجلا ركذيو ءراوثلا دض سراف

 ناك رشع عبارلا نرقلا ةياهن ىف ناسارخ ىف ةعيشلا ةالغ نم ىهو ةقرفلا هذه ترهظ )١(

 ناجيابرذأ ىلإ روميت هافن ىفورحلاب بقلملا هللا لضف ىعدي ىناجيابرذا صخش اهسسؤم
 لاجدلا مساب نويفورحلا هيمسي اذل م١ 1 ١١/ه٠4 5 ةنس هيديب هاشناريم هنبا هلتق ثيح

 .ىبرعلا مجرتملا
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 مهتياغ توملا اوربتعا دقف نييئادف اوناك عشعشملا ةعامج نأل ارظنو :ءىربك

 رصاحف مهمامأ نم رارفلا ارثؤم ًاربدم زاريش شيج ىلوو ةلاسبب اوتبثف ءمهذالمو
 دنف سأ ريمألا نم نوعلا نييلحملا تالاجرلا رابك بلطو «ةزيوح ةنيدم عشعشملا

 قارعلاو ةينيمرأو ناجيابرذأ باحصأ) .ولنيوق ةرقلا نامكرتلا ةرسأ نم ناك ىذلا

 دعب راوشلا ىلع رصتنا ثيح ؛هشيجب مهتدجنل ولنيوق ةرق دنفسا بهف ؛(ىبرعلا
 ةرواجملا قطانملاو ةزيوح ىلع راغأ كلذ دعبو ءقزمم رش مهقزمو ةيماد ةكرعم

 برهو «قطانملا كلت ىف ًاديدش أطحق ببس امم ريمدتلاو بيرختلا اهيف اوعقوأو اهل
 راوثلا حجنو ديدج نم اهسأرب ةنتفلا تلطأو ءتاونس ةدع دعب بآ هنأ الإ ,عشعشملا

 تلوحت ىتلا ةزيوح ةقطنم ىف نييرادبرسلا عون نم ةريغص ةيعيش ةلود سيسأت ىف
 .ةيداع ةيعاطقإ ةلود ىلإ كلذ دعب

 ةديقع ناك عيشتلا نأ اهنم حضتي ارارم اهحيضوت قبس ىتلا ةروصلاو

 ناكو «نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا ىف تبشن ىتلا ةيبعشلا تاروثلل ةكرتشم
 ةكرتشملا ةصيصخلا تناكو «ناريإ ىف ةعيشلا تيوق نأ تاروثلا كلت ةجيتن نم
 قيقحت ىف ةماتلا ةبغرلاو لمعلاو داهتجالا ىه ةيبعشلا تاروثلا كلت نم ريثكل
 نولاوملا ةنسلا نوخرؤملا ناكو .لاومألا ىف ةماتلا ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا

 ريغ عوضوملا اذه ىف لوقلا زاجيإ ىف عاطتسملا ردق نودهتجي نييعاطقإلل

 .(مهل ةبسنلاب) غاستسملا

 ىف ةاواسملا قيقحت ىلإ فدهي ىذلا جمانربلا اذهل ًاليصفت رثكأ ًاحرش دجنو
 ؛ىنسلا بهذملاب ًالهاج ايحيسم الجر ناكو ؛(ىكود) ىمسي ىنانوي خرؤمل فلؤم
 شيوردلاو ىواعسلا نيدلا ردب خيشلا ةدايقب تثدح ىتلا ةروثلا ةصق حرش دقو

 اهيف كراش ىتلاو (ةيقارتو ىرغصلا ايسآ) ةينامثعلا ايكرت ىف ىفطصم هجويلكرب
 لك ىف كارتشالا نلعأ هجويلكرب نإ :ىكود لوقي «نوينانويلاو كارتألا نوحالفلا
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 ىنإ' :لوقي ناك هنإو «ءاسنلا ادع عرازمو ناويحو دايجو ءاسكو ماعط نم ئش

 ءانثتساب كلزنم ىلوخد لثم ىلزنم تنأ لخدتو «ىلزنم لخدأ املثم كلزنم لخدأ

 اوناك امك «ةطيسب ةدحاو ابايث نودتري نيرئاثلا نيحالفلا عيمج ناكو ؛'ميرحلا مسق
 مَسقَت نأ ىف نودهتجيو ءاماع ًاطامس نودميو .دابللا نم ةيذحأو ةوسنلقلا نودتري
 .ةيداملا تاريخلا عيمج ىواستلاب مهنيب

 هذه ناريإ ىف ةيبعشلا تاروثلا نع تثدحت ىتلا رداصملا نم نذإ انل حضتي
 ماعطلاو لسبالملا ميسقت ىق داهتجالاو ماع طامس دمو عيمجلل دحاو سابل) تايئزجلا

 عيمج ىف ىلاغملا رايتلل ىعامتجالا جمانربلا ناك اذه نأ حضتي امك ؛(ىواستلاب

 اذه نأو ؛نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا لالخ تثدح ىتلا ةيبعشلا تاروثلا

 نم نيمدعملا ءارقفلاو ندملا ناكس نم ايندلا تاقبطلا بذج ىف ببسلا ناك جمانربلا

 -:ىهو ةيسيئر ةيدئاقعو ةيركف عبانم ةعبرأ نم هسسأ ىقتسا هنأو نيحالفلا

 نمو (نييداليملا سداسلاو سماخلا نينرقلا) نييكدزملل نييعامتجالا راكفألا نم ١.
 لظ نيذلا (نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف) ةيمرخلا ىأ مهرثأ ىفتقا
 .(ىرجهلا نماثلا نرقلا ىتح) ناريإ ىف نيدوجوم مهعابتأ

 .ةطمارقلل ماهوألاب ةجوزمملا لامآلاو (ةيلاثملا) ايبوتويألا نم ١.

 ضرألا ألمي ىذلا ىدهملا مامإلا روهظب قلعتي اميف ةيعيشلا مالحألاو لامآلا نم .
 .ةاواسمو الدع

 رقفلا اومظعو ةدابعلل اوغرفتو ميعنلاو :ةورثلا نع اولخت نيذلا ةيفوصلا دهز نم .5

 .لوقلا قبس امك

 تاروث نيب ىربك ةيمهأو امهم ًاناكم ةيشابلزقلاو ةيفوصلا ةكرح تأوبت دقو
 .ةيسايس جئاتن نم اهل ناك امل ناريإ ىف ةعيشلا

 هم مالك ل



 نيدلا ىفص خيشلا مساب تيمسو «ةيفوصلا ةرسألا نم اهخويش ناكو ؛ىلوغملا

 دعي نأ بجي ناك نإو «نييوفصلا ةلالس سسؤم (ها/76-0٠5) ىليبدرألا قحسإ

 هذهل ىلعفلا سسؤملا وه (ه٠ ىفوتم) ىناليجلا رهاز نيدلا جات خيشلا

 .هسفن ىفص خيشلا سيلو «نيدلا ىفص خيشلل امحو اذاتسأ ناك دقف «ةقيرطلا

 باتك :ىه ةيوفصلا ةكرحلا خيرات نع ثدحتت ىتلا ةيلصألا انرداصمو

 خيرات نع ها/٠5 ماع زاّزبلا نباب بقلملا لكوت شيورد هفلأ ىذلا "افصلا ةوفص'

 هاسشلاقاسيج نسع فلؤملا لوهجم رخآ ىخيرات باتكو «نيدلا ىفص خيشلا ةايح

 ءولمور نسح باتكو «(ريمدناوخ) ريهشلا ىخيراتلا فلؤملا مث «ىلوألا ليعامسإ

 ناكو ؛ةيسرافلاب ةيخيراتلا ةثالثلا بتكلا هذه تفلأو «ىنيوزقلا ىيحي ريم باتكو

 .ةيوفصلل اديؤم ةثالثلا بتكلا هذه بولسأ

 ىارآ ملاسع خيرات) باتك فلؤم ىجنوخ ناهبزور نب هللا لضف باتك امأ

 هفلأ رخأتم باتك كانهو «ةعيشلاو ةيوفصلل داضم هنأ ىلع هيلإ رظني ناكف (ىنيمي

 ىناثلا فصنلا ىف ةيسرافلاب فلأ رخآ باتكو) ىدهازلا لادبأ خيشلا نب نسح خيشلا

 ىتلا بتكلا نم وهو (ةيوفصلا بسن ةلسلس) مساب (ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا نم

 .ةديدع بابسأل اهب قثوي ال

 تبسن مه04-5 ماع ناريإ شرع ىلع ةيوفصلا ةرسألا ترقتسا امنيحو

 ىتلا ةقيقدلا بسنلا ةلسلس نإ لاقيو .برعلا ىلإ ىلاتلابو تاداسلا ةلسلس ىلإ اهسفن

 مامإلا ةعيشلل عباسلا مامإلا ىلإ نيدلا ىفص خيشلا بسنب لصت تناك اهنولقني اوناك

 دعب رهظو «ةفارخ هذه نأ نآلا تبث دقو ءالجر نيرشعو دحاو ربع مظاكلا ىسوم

 ءىرجهلا عساتلا نرقلا طساوأ دعب ام ىلإ عجري ةرسألا هذه روهظ خيرات نأ كلذ

 اذه ديأو .ًالصأ داركألا نم تناك ةيوفصلا ةرسألا نأ ًاثيدح ىورسك دمحأ نظيو

 - م اآا/



 .ىاغوط ىديلو ىكز ىكرتلا خرؤملا اضيأ ىأزلا

 :ناجيابرذنأب ليببرأ ىف نوشيعي اوناك نيذلا نييوفصلا نإف لاح ةيأ ىلع
 سماخلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف مألا مهتغل تناك امك «ةيكرتلا ىلإ نوليمي اوناك

 ليعامسإ هاشلا ناك امك «ةيناجيابرذألا ةغللا ىه (ىرجهلا عساتلا) ىداليملا رشع

 .ىئاطخ مساب هرعش ىف صلختيو ةغللا هذهب بتكي

 ىف ةيفوصلا ةرسألا ةاون هيف تنوكت ىذلا ىفوصلا طيحملا نأ لمتحملا نمو
 نأ ملعن نحنف «ءةيبعشلا تاضافتنالاو تاروثلاب لاصتا ىلع ناك رمألا ةيادب

 ناخ نوغرأ ىلوغملا ناخليإلا مكح ةرتف ىف شاع ىذلا ىناثلا ناتسخأ) هاشناوريش
 مهنمو .هاياعر فاطتخاب ىناليجلا دهاز خيشلا مهتي ناك (ه٠153 ىتح 5487 نم

 قارغإو ناغم ىف هتعموص بيرختب هددهي ناك امك «نييعارزلا لامعلا نم ناك نم

 ناكف «ةقيرطلا شرع ىلع عبرت دهاز خيشلا نيدلا ىفص خيشلا فلخ نيحو «هيديرم
 نم عابتألاو نيديرملا نم ديدعلا افصلا ةوفص ةريس ,فلؤم ركذي امك هرودب هل

 ةغارمو شلاطو ناغمو (نيكشيب) نيكشمو لاخلخو ليبدرأ ىف نايعألاو نيحالفلا

 نيجاسسلاك نييفرحلا نم ًاريبك اددع آضيأ ردصملا اذه ركذي امك ءىرخأ نكامأو
 نيطايخلاو نيغابدلاو نيزابخلاو ةليوطلا قاسلا تاذ ةيذحألاو رهاوجلا عانصو

 ةشمقألا راجتو تاونقلا ىرفاحو نيجارسلاو نيدادحلاو نيجاسنلاو نيراجنلاو
 .مهريغو تيزلا عئاب ليبدرأ ةلحم سيئر نباو نوباصلا ىعئابو

 نم ليبدرأ ةنيدم ناكس رثكأ ناك دقف ىفوتسملا هللا دمح هركذي امل اقبطو
 نم ددع ءامسأ خيشلا ىديرم ءامسأ ىف درو امك «نيدلا ىفص خيشلا ىديرم

 هئانبأو خرؤسملاو ريزولا نيدلا ديشر لاثمأ ملاعلا ىف كاذنآ ةيوقلا تايصخشلا
 ريمأو سولوأ ريمألاو ىديشر دمحأ ريمألاو ىديشر دمحم نيدلا ثايغ ريزولاو

 ديعس وبأ هسفن ىلوغملا ىناخليإلاو (زودلس ءارحصلا ناكس ةريشع سيئر) نابوج

 سه مالا



 ءارمأ نأ ناهبزور هللا لضف ركذي امك ,( هال" ىتح ال١١ نم مكح) ناخرداهب

 هنم نودمتسيو خيشلا نوديؤي اوناك (ىرغصلا ايسأ) مورلا رباكأو شلاط تايالو

 ءاهريغو زاريشو ناهفصأو مورلاو ناليج ىف نوديرم خيشلل ناك امك «ديبأتلا

 امهيلإ نوب سنيو ءايلوألا نم (دهاز خيشلا هذاتسأو) ىفص خيشلا نودعي اوناكو

 .(رحبلا رطخ نم ةراجتلا ةاجن ةصاخ ةفصبو) تاماركلا

 ىسف كلتمي ناك نيدلا ىفص خيشلا نإف (افصلا ةوفص) باتك هركذ ام قفوو
 ةياهن ىف كلتمي ناك هنأ الإ ءاهجاتن نم داكلاب شيعي ةريغص ضرأ ةعطق هرمأ ةيادب

 اهلك اهفقوأف «ةفلتخملا تايالولا ويعاطقإ هيلإ اهادهأ ةيرق نيرشع نم رثكأ هرمع

 لحتكت نأ ىلإ ةجاحب نيدلا ىفص خيشلا لاثمأ خويشلا نكي مل ذإ ءهاقناخلا ىلع
 خرؤملا نيدلا ديشر لوقي مهلصت تناك ايادهلا نم اريثك نأل ةيويندلا عتملاب مهنويع
 ديع ةبسانمب هل ةيدهك ةيلاتلا ءايشألاب خيشلا صخي هنإ خيشلا ىلإ ةهجوم ةلاسر ىف
 زرأ بيرج )٠٠١0( و ءامارج وليك 56١ ىأ حمق "لاقثم' بيرج ١٠١ :رطفلا

 نم )٠٠١( و ؛لسعلا نم )٠١( و ءىرقبلا نمسلا نم )نم (4.0) و ءروشقم
 )١"( و ءىتابن ركس نم )3٠١( و ءركس نم (0٠٠1)و ريصع نم )٠3٠١( و نبل

 (*0) و ةجاجد )٠00( و طبلا نم )١110( و افورخ )١70( و رقبلا نم اسأر

 .كلذ ريغو ءدقنلا نم رانيد فالآ ةرشعو ىرثمكلا ريصع نم ةجاجز

 لاسرإ نأ فرعن نأ بجو «ةلاسرلا ىف ةلوقنم ةقزمم ةمئاقل اقبط اذه لك

 ةيحان نم تاهج نامث ىف ةعقاولا ىديشر كالمأ نم ىه امنإ عئاضبلا هذه

 .ناجيابرنأ

 بعشلا لامأ نع اربعم نكي مل نيدلا ىفص خيشلا نأ قبس امم ءالجب حضتي

 .ةشطعم ريغ اميج فاكلا قطنت )١(
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 ىلإ برقتي ناكف «لاقي نأ بجي امك سكعلا ىلع ناك لب «ةماعلا مهعفانمو مهتابغرو

 .نييفرحلاو نيحالفلا ىف هذوفن ىلع ةظفاحملا نم نكمت دقف اذه مغرو «نييعاطقإلا

 «ةيوفصلا ةرسألا خويشو هللا ءايلوأ نم نودعي نيدلا ىفص خيشلا ءافلخ ناكو
 خيشلاو «.(ها/55 ىتح 775) ىسوم نيدلا ردص خيشلا :ىلاتلا وحنلا ىلع اوناكو

 ناكو «ليبدرأ ىف ناشيعي د اناكو ء(مه56!1-875 ىلع ناطلس وأ) ىلع هجاوخ

 ةرطيسلا تناكو «ةيحورلا ةيحانلا زؤاجت مل امهترطيس نأ الإ ءاهب ريبك ذوفن امهل

 نم ءارمأ دي ىف ىرجهلا عساتلاو نماثلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف ليبدرأ ىلع

 ةدوجوملا رداصملا نم حضتي الو ءولركج" نيفورعملا كرتلا ءارحصلا ودب ةريشع

 اولصو فيك الو ؛خيرات ىأ ىف ليبدرأ ىف ةرطيسلا باحصأ اوناك نييوفصلا نأ
 ناك (ه451-/855) هاش ميهاريإ خيشلاب ىمسملا نيدلا ىفص نبا نأ ودبيو :كلذل

 .ليبدرأل ىلعفلا مكاحلا

 اونوكي مل لئاوألا ةيوفصلا خويش نأ ركذت اهب قوثوم .رداصم نآلا انيدلو
 ىعفاش اينس ناك نيدلا ىفص خيشلا نإف ىفوتسملا هللا دمح هركذ امل ًاقبطف «ةعيش

 هنأب ةيمسر ةفصب لقألا ىلع ولو هبهذم نلعي نيدلا ردص خيشلا ناك امك ءبهذملا

 .ىعيشلا بهذملا ةيوفصلا خويش قنتعا ىتم ةقدلا هجو ىلع امولعم سيلو «ىعفاش

 خيشلا نب دينج خيشلا ناك دقف ريدقت لك ىلعو ءايعيش ىلع هجاوخ خيشلا ناك

 خيشلا ءافلخ نم عبارلا مامإلا ناك ةرخأتم ةياورل أقفو هنأو ءايمامإ ايعيش دش ميهاريإ

 ىمسملا دينجلا مع نأ الإ ء:ةرسألا ةساتر ىلوت ىذلا (ه86-١4875) نيدلا ىفص

 هتياصو ةلعب كلذ لان هنأو «ليبدرأ ىف ًالعف مكحلا ةيصان هديب ناك رفعج خيشلاب
 دعبأو ةرسألا كلت داشرإ ماقم ىلوت هنأ مهألا هل هتسفانمل وأ باشلا دينجلا ىلع

 ىرغصلا ايسآ ىف رخآل ناكم نم لقنتي اددع نينس لظف كلذ دعب ليبدرأ نم دينجلا
 كلذ ببس نأ هادؤم ًالمتحم ايأر 'نبوأ ناج' ركذيو .ةدوعلل ةصرف حونس ًابقرتم

 - ماى



 ةحارص ىعيشلا بهذملا قنتعي دينجلا ناك امنيبف ءامهنم لك ىأر فالتخا ىلإ دوعي

 نأل اذهب لوقن نحنو (ىنسلا بهذملا ى) هفالسأ بهذمب لادتعاب ًاكسمتم رفعج ناك
 .رفعج دنع ةينيدلا ةديقعلا نع ثدحتت ال ةدوجوملا رداصملا

 ءارحصلا ناكس ىطسولا ايسآ كارتأ نم ةازغلا نم اددع هلوح دينجلا عمج

 ءاحصف نأ ناهبزور هللا لضف ركذيو «هيديرم نم اوحضأ نيذلا ناسرفلا نيلتاقملا
 مسا دينج خيشلا ىلع اوقلطأو (ةثالث ثلاث) حيسملاب لعج امك هنم اولعج دق مورلا

 دحاو وه" :دينجلل احدمو اديجمت هنولوقي امم ناكو هللا نبا رديح هنبا ىلعو هللا

 عاحبتأ نم ةعامج اولكش ةعيشلا ةالغ نأ حضتي انه نمو ."هريغ هلإ الو ىح (هللا)

 تاونس ثالث دينجلا ىضمأو «ناسنإلا دوجو ىف هلإلا دسجتب اونمأ نم ىأ دينجلا

 نوزوأ جوزو (ه461-447) ولئنيوق قأ نسح نوزوأ مكح رقم ركب رايد ىف

 ىف لشف هنأ مغرو «نوزبارط ةنيدم دينجلا مجاهو .('7مكيب ةجيدخ ةنحأ دينجلل نسح
 ًاريثك منغ نأ دعب اهكرتو اهل ةرواجملا قطانملا ىلع راغأ هنأ الإ اهيلع ءاليتسإلا
 .(ه85154) ىرسألا نم ريبك ددع اهنيب نم اهنم

 ةنسب دينجلا ةافو خيرات (نورخآو ريمدناوخ) انيديأ نيب ىتلا رداصملا ركذتو

 دينجلا خيشلا رصتنا ذإ ه8 ماع ىف يح لازي ال ناك هنأ تبث هنكلو (ه4808)

 اهنم هجرخأ رفعج خيشلا نأ الإ ه4514 ةنس ليبدرأ ىف نسح نوزوأ نم نوعب

 هيديرم عم دينجلا هجوتو ءرفعج خيشلا ديؤي ولنيوق هرق هاشناهج ناكو ىرخأ ةزم

 ةيار ًاعفار ناتسغاد ىأ (ناتسكرج) ةقطنم ىف رافكلا ةبراحمل كارتألا نيبراحملا

 عم نؤدهاجملا ناك ىذلا لوألا هللا ليلخ هاشناوريش ضارتعاب هبأي ملو ءداهجلا
 مناغم اومنغ نأ دعب ءغاد هرق ىف ءاتشلا ةيضمتل مهب داع مث ءهدالب اوربع دق دينجلا

 ىرخأ ةرم ناتسغاد ىلع ةلمحلا دينجلا دواع مث ىرسألا نم ديدعلا اورسأو ةريثك

 هس م1[ -



 ولنيوق ةرق هاشناهج ةرزاؤمب ةرملا كلت ممص هاشناوريش نأ الإ «ةنسلا كلت عيبر ىف

 هاشناوريشل دينجلا رهظأ دق رفعج خيشلا نأ ةصاخو حالسلاب دينجلا ةهجاوم ىلع
 تبشنو «ةيوفصلا ةرسثلل داشرإلا ماقم هسفنل ىعدي هنأو «لادج عداخم هنأ ىلع

 مه455 ماع نم عيبرلا لئاوأ ىف دينجلا عابتأ ةازغلاو هاشناوريش شيج نيب ةكرعم

 هسفن دينجلا رسأو قزمم رش دينجلا شيج قزمف دنبرد بونج رومس رهن ةفاح ىلع

 .اليتق حمر ةبرض هتدرأ مث

 هتنبا هجوز ىذلا ولنيوق قأ نسح نزوأ دنع هذالم دينجلا نب رديح دجوو

 رخآل أتخأ تناكو ؛(ةيتبس ىمست ةيحيسم ةيئانويلا ةاتفلا كلت مأ تناك) مكيب هاشملاع

 ادشرم هب رديح ىديرم رثكأ فرتعاو «ننموك ديفاد ىمسملا نوزبارط ماكح
 هاشناهج دييأتب اديفتسم ليبدرأ ىف رفعج خيشلا رقتسا دقف اذه عمو «ةيوفصلا ةرسدلل
 ةميزه ىقل دق ولنيوق ةرقلا شيج نأ الإ ءاهب رومألا هل ترقتساو هل ولنيوق هرق
 تلمش ىنتلا ةعبساولا هكالمأ تعضخو هسفن هاشناهج كلهو (ه41/7) ءازكن

 هكلم نم اءزج تحبصأو ولنيوق قلل ناريإو ىبرعلا قارعلاو ةينمرأو ناجيابرنأ
 راصتنا دعب اهب هزكرم دطوتو ليبدرأ ىف رقتسي نأ رديح عاطتساو ء(ه4175)

 .(ه4ا/4) هدييأتو هتنواعمب نسح نوزوأ

 صئاصخو ةيوفصلا ةرسألا ىديرم بيكرت نإف ءىرجهلا عساتلا نرقلا ىفو
 دق اهصئاصخو ةيفوصلا ةقيرطلا تادقتعم تعضخ ةروكذملا ةقيرطلا تادقتعم

 نم نيديرملا رثكأو ىلع هجاوخو نيدلا ردصو نيدلا ىفص خيشلا ناك دقف ؛«تريغت
 لئابقلا ىف مهتقيرط ذوفن دايدزال ةجيتن هنأ الإ ؛نيملاسم ةيفوص ىرقلاو ندملا لهأ
 دعب اموي اديازتم رود رئاشعلاو لئابقلا هذه تبعل دقف ءءارحصلا كارتأو ةبراحملا

 :لفابقلا هذه ىلع نامكرتلا مسا (ىكسرونيم) قلطيو «ةعامجلا كلت رومأ ىف رخآ

 .نييناجيابرذألاب نويناجيابرذألا نوخرؤملا مهيمسي امنيب

 - مها



 اونوكي مل مهنأل ًآباوص رثكأ اذه ناك ودبلا زغلا كارتأ نم اوناك مهنإ انلق اذإو
 ودبلا نييناريإلاو كرتلا رئاشع لثم) تقولا كاذ ىتح ةدحاو ةمأ ةروصب اورهظ دق

 ةغللا تناك مهتغل نكلو (مهريغو راشفألاو ىاقشقلاو راجاقلا ىأ انرصع ىف

 لئابق ترشتنا دقف «(ةيناجيابرذألا ةغللا نم ةبيرق ةيكرت ةجهل وأ) ةيناجيابرذألا
 تاحاسم ىف ىرجهلا عساتلا ىتح سماخلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف زغلا كارتألا

 ناكو .ناريإو ناجيابرذأو نمرألا ةبضهو ايروس لامشو ىرغصلا ايسآ نم ةعساش

 .ولنيوق قآلاو ةرقلا لئابق تاداحتا ىف لخد دق مهنم مسق

 ةيغاص ًاناذآ تدجو دق ةعيشلا خويشل ةينيدلا ةوعدلا نأ ركذلاب ريدج وه امو
 ةاعدسلا رقم نع اهدعب مغر ءرخآ ناكم ىأ نم رثكأ ىرغصلا ايسآ ىف ًاعابتأو
 ىرغصلا ايسآ ىف ىعيشلا بهذملا ذختا نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا لالخو
 دض ودبلاو نيحالفلل ىأ عمتجملل ايندلا تاقبطلل نيدلاو ةديقعلا لكش ناريإ لثم هلثم
 سفن ىف ةيسايسلا ةضراعملا لكش ذختا امك «ةينامثعلا ةلودلا ىأ ةيعاطقإلا ةلودلا

 (ه1.٠4-915/١5؟) هدعب نمو لوألا ديزياب ذنم نيينامثعلا نيطالسلا نأ ىنعمب «تقولا

 نم ىبروألا ءزجلا) ىلمورلا ةقطنمو كرتلا ىعاطقإ ىلع ابلاغ نودمتعي ناك

 مهرودب نوريخألا نويعاطقإلا ناكو «ىندأ امامتها ءارحصلا ىعاطقإ اولوأو (ايكرت

 .نيينامثعلا نيطالسلل ةطلستملا ةسايسلا نع نيضار ريغ

 ةروث) ىرجمهلا عباسلا نرقلا ىف ىرغصلا ايسأ ىف ىعيشلا بهذملا جارو

 رشاعلا ىتح عساتلا نرقلا نم ةدتمملا ةرتفلا ىف كلذ دعبو «.(ه7127 قحسإ اباب
 ناكس سامخأ ةعبرأ نإف (م4١5١ -ه٠857) ةيقدنبلا ءارفس لوقل اقبطو ؛ىرجهلا

 ايسآ ىف ةعيشلا ةيبلاغ لبقي نأ ورغ الف اذه ىلعو «ةعيشلا نم اوناك ىرغصلا ايسآ

 خويش داشرإو ةدايق ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ودبلاو زغلا كارتألاو ىرغصلا
 .ةيحورلا ةيوفصلا ةعيشلا
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 ىلصألا أكتملا تقولا كلذ ذنم ىرغصلا ايسآ ىف ةيوارحصلا لئابقلا تناكو
 لئابقلا نم ًاعبس نأ دعب اميف ةيورملا تاياورلا ىف درو دقو «ةيوفصلا ةرسُدلل
 ءولمورو ءولماش :ىهو ةيوفصلا خويشل ةيعبتلاب ةيادبلا ذنم تفرتعا دق ةروكذملا

 نرقلل دوعت ىتلا رداصملا نكلو ءردقلا وذو ءراجاقو .راشفأو .ول هكتو ءولجاتسو

 مهب تلصتاو نييوفصلاب تفرتعا ىرخأ ةيكرت لئابق نع ثدحتت ىرجهلا عساتلا

 دقو «ناشلاط ويناريإو ؛غاد هجرق ةيفوصو ءولتروب ىابو ءونامركو «تايب ءىهو

 داشرإلاو ةيحورلا ةدايقلا ولمورلاو ولماشلا دارفأ عيمج لئابقلا هذه نيب نم لبق
 .ىرخألا لئابقلا دارفأ نم طقف ءزج مهب فرتعا امنيب ؛ةيوفصلا خويشل ىنيدلا

 صئاصخ ىف تارييغت كرتلا ءارحصلا ودبل ةلتاقملا لئابقلا ريثأت ثدحأ دقو

 عساتلا نرقلا ىف ةينشابلزقلا لتابقلا نيب ىري ناكف ءاهتامسو ةيوفصلا ةرسألا

 ىف تسماق ىتلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا تاروثلاب ركذت ىتلا تامسلا ضعب ىرجمهلا
 ىف لوقي أصن نبوأ تلقن دقف .ىرجهلا عساتلا نم لوألا فصنلاو نماثلا نرقلا
 مهلكف كلامو ىلامل دوجو ال" :(كش نود تاوزغلا ءانثأ) ةيشابلزقلا ةوخأ قاطن

 نوقبطيو اماع اطامس نودمي اوناك مهنإف ىرخأ ةرابعب وأ ؛"اعم نوكلمي امم نولكأي

 مسرلا نوقبطي اوناك مهنإ لوقلا لضفألا نم وأ ؛ةيلمع ةروصب ةيفوصلا ئدابم

 (نيبراحملا عيشت) وه ةرسألا تادقتعمل ىلصألا ىوتحملا راص امك «ةنسلاو

 .رافكلا دض داهجلاو

 ةداعلاك نومسي اوناك ةيوفصلا خويش داشرإ تلبق ىتلا ةيشابلزقلا لئابقو
 نكي مل مهكولس زارطو مهتايح بولسأ نكلو «ةيفوصلاو شيواردلاو نيديرملاب

 نم بئاتك تلكشت دقو ؛مهزارطو شيواردلا بولسأ لاوحألا نم لاح ىأب اهباشم

 لثم ةيمالسإ ريغ قطانم وزغل نوهجوتي اوناكو ؛ءالؤه ءارحصلا ناكس نم ةازغلا
 مهربجأ دقف «مهل أتباث اميظنت رديح خيشلا دجوأو ؛ناتسغادو نوزبارطو ناتسجركلا
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 نم الدب رشع ىنثإلا ةمئألا ددعب ًافيوجت رشع ىنثإ تاذ ءارمح ةوسنلق ءادترا ىلع
 خيراتلا كلذ نم ىوفصلا خيشلا وديرم ىمس دقو .ةقباسلا ةينامكرتلا مهتوسنلق
 ةوسنلقلا - ةسيناجيابرذألا ةغللاب) شاب لزقلا مساب ةيوارحصلا لئابقلا ةصاخبو
 رعش نم ةلصخ نيقبم مهبراوش نوقلطيو مهاحل نوقلحي شابلزقلا ناكو ء(ءارمحلا

 ةغللاب برسحلا ةيادب لبق هنوددري ىبرح راعش مهل ناك امك «ةقيلحلا مهسأر

 مامإلاو بألا اهيأ ءدشرملاو خيشلا اهيأ' :هيف نولوقي لاع توصب ةيناجيابرنألا
 ."كؤادف انحاورأ

 ةوخأ ىنلإ ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف ةيوفصلا ةرسألا تلدبت ةقيرطلا هذهبو

 ركذي نأ بجيو «ةبيجنلا ةيحورلا قرفلا نم ًاعون تحضأو ءكرتلا ودبلاب ةيبرح
 تاروش ىف ةينيدلاو ةيحورلا دصاقملا ىلع تبلغت دق ةيسايسلا عفانملا نأ انمض
 اوناك انوع ىضتقت ةعيشلا خويش ةحلصم تناك امنيحو «رديحو دينجلا خيشلا
 .ريبك باحرتب ولنيوق قآلا ةنسلا ناطلس نوعب نورهظتسي

 ةيعيش - ةلود سيسأتل ءافخلا ىف نادهتجي رفعج خيشلاو دينجلا خيشلا ناكو

 نإف ةيقدنبلا ريفس ونزونيرتاك هركذ امل اقبطو «مهتمورأ اهشرع ىلع عبرتت ىمظع
 عئاضبلاك نوعابي اوناك تاوزغلا ءانثأ مهرسأ مت نيذلا ءاسنلاو لاجرلا نم ىرسألا

 كلت ءانثأ ناوريش ىضارأ نوربعي شابلزقلا ناكو «ليبدرأ ىف قيقرلا قاوسأ ىف

 ةرم ناتسغاد شابلزقلا هتعامج عم رديح خيشلا مجاه ه4855 ماع ىفو ؛بورحلا

 خيشلا ىقلو «ولنيوق قآ بوقعي ناطلسلا هرهص نم نوعلا هاشناوريش بلطف ؛ىرخأ
 عرجتو (ناتسغاد) نارسربط ىف هل ةضراعملا ةفلاحتملا شويجلا نم ةميزهلا رديح

 «ناهبزور نبا هللا لضف هركذ ام ىلع ءانبو ءشابلزقلا دنجلا قرفتو «ةداهشلا دهش

 شلاطلا ماوقأ نم رشحلاك دعي ال شيج ناتسغادل رديح خيشلا ةوزغ ىف كرتشا دقف

 .ولماشو هوك هايس ناعجشو

 - م "مه -



 راكفأ نأ ذه نم حضتي «هعابتأ ىف ةيحابإلا جوري رديح خيشلا ناكو
 «ةيشابلزقلا ىف تجار دق ةقلطملا ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا نع ةميدقلا ةيمرخلا

 «ةفدص 'ضحم نكي مل نييوفصلل شلاطو غاد هج هرق ناكس دييأت نإف اذه ىلعو

 ملو «ةيكبابلا ةيمرخلاو نيحالفلا ةروثل ىلصألا نطوملا اتناك نيتقطنملا نيتاه نأل

 نأ ىلع كلذ دعب هربجأ دق هنإف .عامطأ نود هاشناوريشل بوقعي ناطلسلا نوع نكي

 اذإ هتدجنل فخي نأب دهعتو ولنيوق قآلا ناطلسل هتيعبتب هيف فرتعي هعم ةدهاعم عقوي
 .راطخأ ةيأل ضرعت ام

 اولوحت نيذلا ودبلا رابك) ةيشابلزقلا ءاسؤر رديح خيشلاو دينجلا خيشلا ناكو

 ةالغ راكفأ ترشتنا دقف اذه عمو «ةيمامإلا ةعيشلا بهذمب نونيدي (نييعاطقإ ىلإ
 ناهبزور نب هللا لضف لوقي .ةيشابلزقلا نم ايندلا تاقبطلا نم ريبك ددع نيب ةعيشلا

 اوفتلا دق (ناجيابرذأ ىف غاد هج ةرق) هوك هايسو شلاطو مورلا لهأ نم ًاريثك نإ
 ىفعأ دقو ءربكألا مههلإ وأ مهل دوبعمك هيلإ نورظني اوناك مهنأ دروو «دينجلا لوح

 هلو مهتلبق خيشلا اوربتعاو «تادابعلاو ةالصلا ءادأ نم رمألا ةياهن ىف هعابتأ

 .ةعيشلا ةالغ ميلاعت صئاصخ ىفتخت ةيضقلا كلت ىفو ؛نودجسي

 ةالسغ ةقرف عابتأ ىلع نوقلطي نيرشعلا نرقلا ىتح اولظ مهنإف ملعن امكو
 خيشلا نأ ودبيو «ةيشابلزقلا مسا ىرغصلا ايسآ ىف ىهللا ىلعب ةفورعملا ىأ ةعيشلا

 عطق ىف ةحلصملا نأ دقتعي نكي مل هنكلو «مهتادقتعم ىف مهل ًاكراشم نكي مل رفعج
 بلغألا ىف اوناك ةيركسعلا هتاوق ىلإ نومضني اوناك نيذلا ةاعدلا نأل مهب طباورلا
 .ةعامجلا كلت نم

 ضبقو رديح توم دعب ليبدرأ ىلع ولنيوق قآلا بوقعي ناطلسلا ىلوتسا دقو
 ليعامسإ ناكو) ليعامسإو ميهاربإو ىلع ناطلس ءراغصلا رديح خيشلا ءانبأ ىلع

 بوقعي ناطلسلل افلخ مكحلا ولنيوق قآلا ناطلس متسر ىلوتو ؛(نيماع نم لقأ كاذنآ

 - م "50



 هدوجو نم ديفتسي نأ لمأي ناكو «ليبدرأ ىلإ ىلع ناطلس داعأف (ه4-4854١95)

 امهنيب تثدحف ؛هنم صلختلا ىلع ممصو كلذ دعب هنم ىشخ هنأ الإ «هئادعأ لاتق ىف

 نم ةئامعبس عم ولنيوق قآلا نم لتاقم فالآ ةعبرأ لباقت ثيح ليبدرأ برق ةكرعم

 نويئادفلا ءا.يفوألا دعاس دقو :؛ةكرعملا كلت ىف ىلع ناطلس لتقو «ةيشابلزقلا

 .(ه١301) ناليج ىف ءافتخالا ىف ريغصلا ليعامسإ شابلزقلا

 ىلع ةلمتشملا ولنيوق قآلا ةلودل ةيلخادلا عاضوألا تناك ءانثألا كلت ىفو

 دقف (ريوك ءارحص ىتح) هلك ناريإ برغو ىبرعلا قارعلاو ةينيمرأو ناجيابرنأ

 ءارمألا'"نيب ةيلهألا"”بورحلاو نييعاطقإلا ةوطس اءوس اهدازو ةنيس تحضأ

 امم «لبق ىذ نع فاقوألا ىضارأو ةصاخلا ىضارألا بئارض ةدايزو «نيتاوخلاو

 ةيعاطقإلاو ةصاخلا ىضارألا نأل «ةلودلا هذه جاتنإ ىف ديدش ضافخنا ىلإ ىدأ

 دازو نييعاطقإلا ةوطس تدادزاو «ةنايصلا فيلاكتو بئارضلا نم ةافعم تناك

 ماع بوقعي ناطلسلا ريزو ىجواسلا ىسيع نيدلا ىفص ىضاقلا ماقو «ةماعلا طخس

 حالصإل دوهجب ه57٠5' ماع ولنيوق قآلا ناطلس دمحأ ناطلسلا هدعب نمو ه5

 كالمألاو ةصاخلا كالمألا عفد مدع أدبم ىغلأف) ىضارألا نم ةدافتسالل عاضوألا

 نيناوقلا نم ريثكلا ىغلأ امك «ةنازخلا لخد نم داز كلذبو ءبئارضلل ةفوقوملا

 نيناطلسلا نيذه دوهج نأ الإ (سانلا ةماع عاضوأ تنسحت كلذبو «ةعيرشلل ةفلاخملا

 .ةديدشلا نيدلا لاجرو دنجلا رابك ةمواقم ةجيتن تقفخأ

 طغضلاو بئارضلا ةدايزو تاحالصإلا هذه قيبطت ىف حاجنلا مدع ببسو

 نم دازو ,تاقبطلا نيب ةوادعلا ران مادتحا ةدايز لبق ىذ نم رثكأ نييعاطقإلل ديدشلا
 ىرخأ ةرابعب وأ ولنيوق قآلا ةلود ءاحنأ رئاس ىف ةماعلا طخس نم داز امك ءاهتدح

 نيب ةنحاطلا ةيلخادلا بورحلل ةضرعو ةبوعلأ تحضأ ىتلا ناريإ ءاحنأ عيمج ىف
 ىف عضولا نكي ملو «نييعاطقإلا رابكو ءارمألا نم لاصفنالا ةاعدو نييعاطقإلا
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 ةحاوو ناسارخ تلمش ىتلا - ناسارخ ىف نييروميتلا ةكلمم ىف ىأ - ناريإ قرش

 ةيلاحلا ناتسناغفأ نم ىبرغلا ءزجلاو ناتسيسو ناردنزامو ناجرجو ورم

 ةدايز نأ نع ةدوجوملا رداصملا ثدحتتو ؛كلذ نم لضفأب - ةاره اهتمصاعو

 ىفظوم نم ريبك ددع اهبكترا ىتلا تاسالتخالاو فرصتلا ءوسو بئارضلا

 مكح رخاوأ ىف ودبلا ىيعاطقإ ةصاخبو نييعاطقإلا درمتو اهلامعو بئارضلا
 نع ازجاع حبصأو مرهلاب بيصأ ىذلا (ه41١351-7©) ارقياب نيسح ناطلسلا

 جرمو جره ةروص ىف تعمجت دق لماوعلا هذه لك ؛ةلودلا رومأو كلملا ةفد ةرادإ

 .ىقيقح ىعاطقإ

 دينجلا خيشلا توم كلذكو ةيشابلزقلا لشف مغرو عاضوألا هذه لثم ىفو
 اوناك لب ؛ةميزه مهب قحلو مهباصأ ام اودعي مل مهنإف ىلع ناطلسو رديح خيشلاو
 ىأ (نيدترملا ةنسلا لهأ) دض حافكلاو ةروثلا ادواعيل ةحناسلا ةصرفلا نونيحتي

 ةصرف شابلزقلا زهتناو ءىرخأ ةرم نيينامثعلا نيطالسلا مث ولنيوق قآلا نيطالس
 سيئر ىلع ىدمحمو دنولاو دارم ءارمألا نيب اهاحر تراد ىتلا ةيلهألا برحلا

 نم فنفغعأ اديدج اموجه اونشو ه4٠5 ىتح ”5٠0 نم تأدب ىتلا ولنيوق قآلا

 ةيناثلا نبا وهو ليعامسإ كرتف ,ه505 فيص ىف كلذو مهيلع ةقباسلا مهتالمح
 ىلإ بهذو (ولماش ةريشع نم) كب نيسح هيبرم عم قافتإلاب ناليج رمعلا نم رشع

 ةفئامثالث هعمو ليعامسإ برتقاو ءًأراح الابقتسا لبقتساف ولجاتسوأ ةريشع ركسعم
 .اهيلع لوتسي مل هنكلو ليبدرأ نم شابلزقلا هعابتأ نم صخش

 ةيادب ىف غاد ةرق ىلإ - ابرغ هاجتالا ىلع ولجاتسوأ ةليبق ءارمأ ممصو
 مهيلإ مضني ىتح اورظتناو - ناجنزرأو نامذغاكو لاجروش ىلإ كلذ دعب مث رمألا

 هئاول تحت مضناو ليعامسإ لوح عمتجاف ؛ىحاونلا كلت ىف مورلا شابلزقلا نم ددع
 ةرق لئابق نم مهبلغأ ناكو) شابلزقلا ىلتاقم نم فالآ ةعبس ه4 ماع ةياهن ىف

 م م مخادع



 نش اوررقو ناجنزرأ ركسعم ىف رئاشعلا ءارمأ عمتجاو ؛(ىرغصلا ايسآو غاد

 ةديدج تاعامج مامضنا نورظتني اوناك مهنأ ودبيو ؛هاشناوريش ىلع ةيادبلا ىف ةلمح
 هدنج اومجاهو ه٠5 5 فيرخ ىف الإ هتمجاهمل اوكرحتي ملف ؛مهيلإ شابلزقلا نم

 ماع عيبر ىف ىخامش ةنيدم ىلع اولوتساو ءقزمم رش مهوقزمو "ىنابج" ىف

 .هيوكداب ةنيدم ىلع اولوتسا امك ه7

 دونجب اوقحلأ نأ دعب ه05٠5 ماع عيبر ىف زيربت ةنيدم شابلزقلا لخدو

 مش ءاتقؤم كلذ دعب زيربت نم مهتجرخأ ولنيوف قالآ شويج نكلو «ةميزهلا دفولا
 ليعامسإ سلجو :ءىرخأ ةرم ماعلا سفن ىف ةنيدملا كلت ىلع شابلزفلا ىلوتسا

 ربتعيو هبابش ناوفنع ىف كاذنآ ناكو ءاهيلع كلمك ناريإ شرع ىلع ىوفصلا

 .ايمسر ةيوفصلا ةلودلا مايق ةيادب ماعلا اذه نوثحابلا

 رشع ىسنتإلا ءامسأ ركذ نأ زيربت ىف ليعامسإ اهاطخ ةوطخ لوأ تناكو

 هللا ىضر) نامثعو رمعو ركب ابأ لئاوألا ةثالثلا ءافلخلا نعلو هتبطخ ىف ًامامإ
 ءافلخلا نقلُي نأب ىماس نامرف ردص دق هنأ ولمور نسح بتكيو .ًالملا ىلع (مهنع

 هسأر لصفت اذه فلاخ نم لكو «نيدايملاو عراوشلا ىف (مهنع هللا ىضرإ) ةئثالثلا

 .هدسج نع

 ليعامنسإ هاشلا (ةازغ) دونج نيب ةيراض برح تراد ه05٠5 ماع ىفو

 هاشلا رصتنا ثيح ؛نادمه نم ةبرقم ىلع ولنيوق قآ دارم ناطلسلا دونجو ىوفصلا
 كانه ثكُم ثيح ىبرعلا قارعلا ىلإ دارم ناطلسلا برهف ًارفظم اراصتنا ليعامسإ
 هاشلا نشو ءه١55 ماع ذنم ىهتنا دق هتلود ريصم نأ الإ هه54١31 ماع ىتح

 ةيبرغلا ةينمرأ ىلع ه١541“ ىلإ 9١7 نم ةرتفلا ىف ةدع تالمح ليعامسإ

 رايدو سيلدبو ناو ندم ىلع ه5١51 ماع ىلوتساو «ىبرعلا قارعلاو ناتسهقو

 .دادغبو ركب
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 دقف (ناسارخو ىرغصلا ايسآ ىف) نيروميتلا ىتنطلس نإف ناريإ قرش ىف امأ
 ىنابيسش دمحم امهشرع ىلوتو (ىنابيش ةليبق) نييوارحصلا كبزوألا مكحل اتعضخ
 ناسارخ ىلإ ةلمح ليعامسإ هاشلا لسرأف ؛.(ه7١31و 1٠005 ىماع نيب) ناخ

 ءورم برق ةكرعم ىف امساح اراصتنا كبزوألا ىلع رصتنا ثيح (ه415)

 ناليج تناكو «ناتسيسو ناسارخ نم مظعألا مسقلاو ناجرج هكلم ىلإ فاضأو

 ةيوفصلا ةعيشلا ةلود مايقو سيسأت لمتكا اذهبو ؛لبق نم هل اتعضخ دق ناردنزامو

 .(م١ ١48 ه5

 ةجيتن اهدعب امو (ه59©٠) ةيادب ةدقعم ةضماغ ةيشابلزقلا ةعيشلا ةروث تناك

 تناك ةضهنلا كلت ةدايق نأ هب ملسملا نمو ءاهيف نيكرتشملل يعامتجالا بيكرتلل
 نيذلا) كرتلا شابلزقلاو ءارحصلا لئابق ءارمأو نييعاطقإلا شيج ةداقل ةدوقعم
 ءارمألا ناك طقف (ه5٠34-054٠05) نيلوألا نيماعلا ىفف ؛(ةيكرتلا ةغللا نوثدحتي

 ءىوفصلا ليعامسإ ةدايق تحت بورحلا رامغ نوضوخي مهلئابق دونج عم قافتإلاب

 ةيناريإلا رسألا تالاجر رابك ةلماعم بولسأ نم ةريثك جذامن نيوأ ناج سرد دقو
 اوقحتلا نيذلا ةينيدلا وأ ةيناويدلا لامعألا لاجم ىف طقف سيلو ؛تالاجملا عيمج ىف
 مضنا ؛شابلزقلا راصتناب ميلستلا دعبو ةيلاتلا تاونسلا ىفو .ليعامسإ هاشلا ةمدخب
 لاجر مهنيب نمو نييناريإلا تالاجرلا رابك عيمج اديور اديور ليعامسإ هاشلا ىلإ

 .ةلودلا تالاجر رابك كلذكو (شيواردلا خويشو ءاهقفلاو ءاملعلا) نيدلا

 تاعامج دييأت ىلع لوصحلا ىف ةرملا هذه اوقفوي مل شابلزقلا نأ ودبي نكلو
 ناتعامجلا تناك دقف ءامئاد رمألا ناك امك نييداعلا ودبلاو نيحالفلا ةصاخبو سانلا

 نكي ملو «ةيعيشلا تاروثلاب ةيعامتجالا اهلامآ طبرت نأ ىلع اتداتعا دق ركذلا اتفلاس

 ىتلا ةيعيشلا تاروثلا سكعب «نييداعلا ودبلاو نيحالفلا عفانم نع نوربعي شابلزقلا

 شابلزقلا ويعاطقإو دنجلا ةداق ناكو «نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا نايإ تثدح
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 (تاحوتفلا بسكو مهتردقم ةدايزل) سانلا تاعامج دييأت نم طقف نوديفتسي

 .(طقف ةتقؤم ةروصب مهنم نوديفي ىأ) بسحو نيتقؤم قافرك مهيلإ نورظنيو

 ىعاسم ةجيتن تنوكت ىتلا ةيشابلزقلا ةيوفصلا ةلودلا ةيهام تناك فيك نآلاو

 هددر ام الماك ايفن ىفنن نأ نآلا عيطتسن ؟ ءارحصلا ناكس نم ةيكرتلا لئابقلا

 .ةيناريإ ةيموق ةلود دعت تناك ةيوفصلا ةلودلا نأ نم نويبروألا نوخرؤملا

 قطانملاو ناريإل نامكرتلا مكح لحارم نم ةثلاث ةلحرم ىكسرونيم .ف.و اهربتعيو
 ةسلود ناجيابرذأ ةيروهمج ىخرؤم رئاسو فيدنفأ ىأ .او اهربتعيو ءاهل ةرواجملا

 ةيوفصلا ةلودلا نأ لاجملا اذه ىف كردن نأ بوصألا نأ نظن نحنو «ةيناجيابرنأ

 دق ةفلتخم لئابقو ماوقأو ىضارأ نم تنوكت دق ىتلا تايروطاربمإلا رئاس لثم اهلثم

 .ىطسولا نورقلا نابأ اهدعب امو ةيسابعلا ةفالخلا مايق ذنم ناريإ ىف تدجو

 ىف ىسايسلا دئاقلا رود تبعل دق ةيشابلزقلا ةيناجيابرذألا لئابقلا نإف اذه عمو

 تاحالصإ رصع ىتح (ةيوفصلا ةلودلا ىف) اهيف ةيماسلا ةدايقلاو ةيوفصلا ةلودلا
 ةنوكم تناك ةلودلا شويجل ةيساسألا ةينبلا نأو «لقألا ىلع لوألا سابع هاشلا

 نولغشي اوناك امك «مهنيب اميف ىضارألا نم ربكألا مسقلا مهؤارمأ مسق دقو «مهنم

 ترشتناو ءشيجلا ةدايقو تايالولا مكحو طالبلا تالاجر بصانمو ةلودلا رومأ رابك

 ىلع قبسلا بصق تزرحأو ءشيجلا تالاجر نيبو طالبلا ىف ةيناجيابرذألا ةغللا
 ةفلتخملا» تاسبتاكملا ىنف ةمدختسم تلظ ةيسرافلا ةغللا نكلو) تاغللا نم اهريغ

 .ةيمهألا ىف ةيناثلا ةبترملا نييناريإلا تالاجرلا رابك لتحاو «(ةيمسرلا قئاثولاو
 مهيلع ةرصاق (ةيلاملا رومألا ىف رثكأ ةروصبو) ةيلخادلاو ةينيدلا رومألا تلظو

 .مهيف ةيقابو

 ةرطيس نع اربعم (نييفوصلا) ناريإ هاشنهاش بقلب هاشلا بقل نكي ملو
 ةطلسلا موهفم نع ربعي بقللا اذه ناك ذإ «ةلودلا ةزهجأ ىف ىناريإلا رصنعلا
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 اقبلطم موهفملا اذه ناك امك ؛ىناساسلا رصعلا ذنم ةيملاعلاو ةلماشلا ةماعلا ةقلطملا

 امل ًالثامم ًاضيأ موهفملا اذه ناكو ؛مورلا روطاربمإ بقل ىلع ىطسولا نورقلا ىف
 ةدمل ناجيابرذأ تلظ دقو ءىصقألا قرشلا ىف نيصلا روطاربمإ بقل هيلع ناك

 ابح ليعامسبإ هاشلا شابلزقلا بحأ دقو ةيوفصلا ةلودلل ةيزكزملا ةقطنملا ةليوط
 كلذب دهشيو ؛كلذك ةماعلا طساوأ ىف اريبك ابح ىقل امك ؛هيلأتلا ماقم ىلإ لصو
 نوحلدلفلا عقوتو «لاجملا اذه ىف نويلاطيإلا ةساسلاو حاوسلا اهبتك ىتلا تاركذملا

 لامآلا قيقحت هنم ىرغصلا ايسآ ناكسو نويناجيابرذألاو نويناريإلا ودبلاو

 .ةيعامتجالا ةاواسملاو لدعلا ئدابم هقيبطتل ةجيتن ةنيفدلا مهتابغرو

 ىذنلا جاتلاو هيلإ ىقترا ىذلا شرعلا نأ ربتعي لوألا ليعامسإ هاشلا ناكو
 ققحي امع هفرط ضغب نأ عطتسي ملف ؛هل سانلا ةماع دييأتب نوهرم هب جوتت

 اهنيب نمو) ةدوجوملا رذاصملا ىف اريثك ثدحتي هنإ كلذ نمو «نيحالفلا حلاصم
 نكلو ءأماع اثيدح مهنع ثدحتي هنكلو «ةماعلا نع (ةيعرلا ركف ىأ اياعر هشيدنأ
 :مهحلاصم ةياعرو اياعرلا عفنل هاشلا اهب ماق ةيلعف تاوطخ نع ثدحتت ال عجارملا

 ديدج نم ايحأ دق ليعامسإ هاشلا نإ لوقي ىذلا قثوملا ريغ ربخلا نأ دكؤملا نمو
 ليلقت هنع جتن ىذلاو ولنيوق قآ نسح نوزوأ هعضو ىذلا جارخلاو لاملا نوناق

 نوناقلا اذه ءايحإ مت دق ناك اذإ نكلو ءلوصحملا سدس ىلإ ىضارألا جارخ
 عمج مظن نأ ىأ ؛ىلوألا اهتريس ىلإ رومألا تداعو ًاليوط مدي مل هنإف «هيلإ راشملا
 .اهب لومعملاو ةدئاسلا ىه تناك ةيعاطقإلا بئارضلاو بئارضلاو جارخلاو لاومألا

 ىعامتجالا ميلننتلا نأ ةدوجوملا تافلؤملا نم جتنتسي نأ نكمملا نمو

 سيق ام اذإ ةيساسأو ةيرهوج تارييغت ثدحي مل ةيوفصلا ةلودلل ىسايسلاو
 ىف ًالثمم ناك أمات ًارييغت هرييغت مت ام ناك نإو ءىرجهلا عساتلا نرقلا تاميظنتب

 .دنجلا رابك ىأ نييعاطقإلا ةقبط نم ةفلؤم تناك ىتلا ةيسايسلا ةدايقلا ةعامج نيكمت
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 ءارجإ ىلإ ليمي نكي مل هسفن لوألا ليعامسإ هاشلا نأ نيوأ .ج ركذيو

 اذهب همامتها نيبت طق ةراشإ ليعامسإ هاشلا ناويد ىف سيل هنأو ةيعامتجا تاحالصإ

 ءارمأ) دنجلا رابكل نكي ملو .هيلإ بهذ ام ىلع ليلد ريخ اذه نأو .عوضوملا

 ةيأ مهيلإ نيمضنملاو نييوفصلل نيديؤملا ةلودلا لاجر رابكو ءاملعلاو (شابلزقلا

 اوناك انمنإو .ىعامتجالا ميظنتلا وأ ءانبلا ىف ةيدج تارييغت ثادحإ ىف ةحلصم
 دعب تاوطخ تدذختا هنأ الإ ءمهل ةحلصملا ققحي امب ةماعلاب مهمامتها نم نوديفتسي

 ىلع نكمأ ام ئش لك ءاقب ىلع تظفاح دق تاوطخلا كلت «ليعامسإ ةاشلا راصتنا

 .هيلع ناك ام

 ىعيشلا بهذملا نأ اهراصتناو ةيشابلزقلا ةروثل ةمهملا جئاتنلا نم ناكو

 (ةيرشع ىنثإلا وأ قداصلا رفعج مامإلا ىلإ ةبسن) ىرفعجلا ىرشع ىنثإلا ىمامإلا
 ىلوألا ةرملا ىه هذه تناكو ؛ةيوفصلا ةلودلا دالب رئاس ىف ايمسر ًابهذم نلعأ دق
 بطخلا ترشتناف ؛هب لمعيو ناريإ ءاحنأ رئاس ىف ءارجإلا اذه لثم اهيف ممعي ىتلا

 نأ هسفنب بقاري ليعامسإ هاشلا ناكو ءناكم لك ىف ةئثالثلا ءافلخلا نعلو «ةيعيشلا
 اذه مغرو «نعللا رثكي ىأ (دابم مك ءداب شيب) ابلاغ لوقي ناكو «موقلا ةيلع مهنعلي
 نيب ايوق اتباث لازي ال ناك ناريإ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمب مامتهالا نإف
 .ندملا ناكسو ءاهجولاو ءاملعلا

 اوذخأو كبزوألا ناخ وأ ىنامثعلا ناطلسلا ىلإ ةنسلا لهأ نم ددع برهف

 ضصعب ىف ةمواقم ةنسلا لهأ ىدبأو ؛ةيوفصلا ةلودلا ةمجاهم ىلع امهنوضرحي
 :ةلودلا لبق نم مات قحسب تلبوق ةمساح ريغ ةمواقم تناك اهنأ الإ ءقطانملا

 زاريشو ناهفصأ ىف ةنسلا لهأل ديدش بيذعتو ةيعامج تامادعإو حباذم ترجو

 ءاهقف نم ندملا لهأ نم اريبك امسق نأ الإ ءىرخألا ندملا رئاسو دزيو نورزاكو

 ءاهقف ىلوتو «حباذملا كلت نم مهحاورأ اوذقنأف ىعيشلا بهذملا ىلإ اولوحت ةنسلا
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 .داشرإلاو ةينيدلا بصانملا ءاهقفلا نم عيشتلا قتتعا نم وأ ةعيشلا

 ىعيسشلا هقفلاو ةعيرشلاب املم ناك نم ددع نإف ولمور نسح هركذ ام قفوو

 اذهو ءاضيأ عوضوملا اذه ىف تثدحت ىتلا بتكلا تلق امك ءاليلق ناك افيفط اماملإ

 رمألا بلاغ ىف هيلإ نورظني سانلا ناك رصعلا اذه ىف عيشتلا نأ ىلع لدي ربخلا

 نورئاثلاو نوضهانملا هتحت ىوطني ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا ةروثلل ملع هنأ ىلع
 ىضاقلا لذب ةيوفصلا ةلودلا ةمصاع زيربت ىفو «(ةنسلا لهأ) نيقباسلا ماكحلا ىلع

 موي لك هسفنب ىقلي ناكف ءىعيشلا بهذملاب ريشبتلل هدهج ىراصق ىنوتيز هللا رصن

 باتك ربتعيو «ىعيشلا هقفلا ىف كلذكو ةيمامإلا دنع مالكلا ملع عوضوم ىف ًاسرد
 لضفأ ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ىماجلا نيدلا مجن خيشلا هفلأ ىذلا 'مالسإلا عئارش'

 .ىعيشلا بهذملا ىف باتك

 نم ًالصأ تناك ىوفصلا ليعامسإ هاشلل ةعباتلا ةيشابلزقلا ةيرثكأ نأ مغرو
 تثدحو «ةقطنملا كلت ىلع ةرطيسلا نم نكمتي مل هنأ الإ ءىرغصلا ايسأ ىنطاوم

 ودبلا نم نويلحملا ناكسلا اهب ماق ىتلاو ىرغصلا ايسأ ىف ىربكلا ةيعيشلا ةروثلا
 صخش ىلوتو ءه17١151 ماع ىف ىناثلا ديزياب .ىنامثعلا ناطلسلا ىلع نيحالفلاو

 ايسآ بونج ىف ىل ةكت ةقطنم نم) ىل ةكت ةريشع نم ءارحصلا ناكس نم
 (ليعامسإ هاشلا دبع) ىلق هاش مساب هسفن ىمسو «ةقرفلا هذه ةسائر (ىرغصلا

 امم ؛(ناطيشلا دبع) ىأ ىلق ىناطيش هومسو بقللا اذه ةيشابلزقلا ءادعأ فرحو

 اشاب مداخ ىقلف «ةروثلا هذه دامخإل ريبك شيج زيهجت ىلإ ىنامثعلا ناطسلا رطضا
 كلت ىف امهيعرصم هسفن ىلق هاش - تاياورلا ىدحإ ىف - ىنامثعلا مظعألا ردصلا

 .ةيرصيقو ساويس نيب ىاج كويك رهن ىلع اهاحر تراد ىتلا ةكرعملا

 ةلودلا ىلإ نيدرمتملا نم ايح ىقب نم بره ةكرعملا هذه ءاهتنإ دعبو

 ىركسع نوع ىأ لوألا ليعامسإ هاشلا مدقي ملو ءمهحاورأب ارارف ةيوفصلا
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 زيربت ىف هيلإ نيئجاللاو مهنم نيرافلا لبقتساو ءنيدرمتملا ىرغصلا ايسأ شابلزلقل

 ةقالعلا عطق ىف ًابغار نكي مل ليعامسإ هاشلا نأ نيبي كلسملا اذه ريسفتو .روتفب

 ىسف بغار ريغ هسفن ديزياب ناكو) ةحضاو ةروصب ديزياب ناطلسلا نيبو هنيب

 .(ليعامسإ هاشلا ةبراحم

 ةعيش نيب ةالغلا نم ددع كانه ناك هنإ وه كولسلا اذهل ىلصألا ببسلا ناكو

 هاشلا ناكو «ةقطنملا كلت ىلاهأ نم ايندلا تاقبطلا تادقتعم نولثمي ىرغصلا ايسأ

 ةيعامتجا بابسأل) مهلخاد ىف قافرلا ءالؤه نم نوشخي شابلزقلا ةداق كلذكو هسفن

 .فاطملا رخآ ىتح دييأتلا مهنم اودمتسي نأ نوديري اونوكي ملو (ةيبهذمو

 ىف ذخأو ءهاشلا مهنع خلسنا قافرلا ءالؤهل ةسام ةجاحلا دعت مل نيحو

 مهتدراطم ىف هعبتا ىذلا بولسألا نأ مغر ؛مهئاذيإو مهبقعتو ةعيشلا ةالغ ةدراطم
 لمهأ دض هذختا اميف لاحلا هيلع ناك امل هددشتو هفرطت ىف ًالثامم نكي مل مهاذيإو

 .ةنسلا

 ةفيلخ (ه514-577) نم (بيهملا) زواي لوألا ميلس ناطلسلا ماق كلذ دعبو

 ةاشلا ىلع برحلا نلعأو ءىرغصلا ايسآ ةعيشل ةيعامج ةدايإ ةيلمعب ىناثلا ديزياب
 ىف ناريدلاج ةكرعم يف ليعامسإ هاشلا شويجب ةميزهلا لزنأو «لوألا ليعامسإ

 اذه عمو «ليعامسإ هاشلا دي نم اهلك ىرغصلا ايسآ عزتنا .(ه١317) بجر لوأ

 نرقلا لاوط ىرغصلا ايسأ ىف كلذ دعب عيشتلا راثدب ترثدت تاروث تعلدنا دقف

 .نييداليملا رشع عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلاو رشع سداسلا

 دقف «ةلودلل ىمسرلا بهذملا راص دق ناريإ ىف ىمامإلا ىعيشلا بهذملا نألو

 :عاطقإلل !إ كتم ىلإ لدبتو (بعشلا ريهامج ةديقع ىأ) ةقباسلا هتمس هنع تلخت

 ؛(ةيرظنلا ةهجولا نم) ةعيشلا ملاعل ةيحورلا ةموكحلا ايمسإ ءةيوفصلا ةلودلا تناكو

 ةفيلخ دعيو «ةينيدلاو ةيسايسلا نيتطلسلا لثمي ةلودلا كلت ىف (هاشنهاشلا) كلملا ناكو
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 ةيمامإلا ةعيشلل ايحور اسيئرو (هنع هللا ىضر) ىلعو (ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل

 دق ةيوفصلا ةمورألا لصأ نإف (ىرجهلا عساتلا نرقلا ىف عيشأ امل ًاقبطو) ءاضيأ

 مامقلل اتقؤم ةفيلخ هب فرتعي ناكو ءمظاكلا ىسوم عباسلا مامإلا ىلإ هب تلصو

 ملسيس هنإف ىرخأ ةرم ىدهملا رهظي نيح هنإو ,'ىدهملا دمحم رشع ىناثلا بئاغلا

 ماكحلل تناك ىتلا ةيحورلا ةجردلل ةيناثلا ةمسلاو .كاذنيح رومألا مامز هيلإ
 .ةيوفصلا ةرسألا ميظعو خيش بقلب ةثراو نوبقلي اوناك مهنإ مهفالسأو نييوفصلا

 اوناك نييبوروألاو حاوسلاو راجتلاو نييسايسلاو ءارفسلا نإف اذه ىلع ءانبو

 رابك نومسي ناك امك :كاذنآ ةداعلا ترج امك ريبكلا ىفوصلا مساب هاشلا نومسي

 مساب شابلزقلا نم ةيوارحصلا لئابقلا نم نييداعلاو ءايفصألا دونجلاو دنجلا ةداق

 .اهيديرمو ةرسألا خويشو اوناك نيذلا ةيوفصلا ىديرمو شيواردلاو ةيفوصلا

 ةيفوصلا نيبو مهنيب نكي مل ةيشابلزقلاو نييفوصلا ماكحلا نأ عقاولاو

 دعاوقو بولسأ نوعاري اونوكي ملف ؛قالطإلا ىلع هباشت ىأ نيقباسلا شيواردلاو
 تعدوأو «هركذي وأ رقفلا نع ثدحتي مهنم ىأ نكي ملو ؛مهئدابم نوقبطي وأ مهتايح

 .امامت نايسنلا ىط ةيفوصلا راكفأ

 ةديقع تباصا دقو ؛ىرجمهلا رشاغلا نرقلا ىف ةيوفصلا ةرسألا ىرنو

 بصعتلا ىوس اهتديقع راكفأ نم قبي ملو «هب تلغشو لماكلا داسفلاب فوصتلا
 ايكرت ىأ ةينسلا ةلودلا دض اهبورح ىف ىدئاقع راثدك همدختست تناك ىذلا ؛ىعيشلا

 ةيوفصلا ةقيرطلاو ةرسألا دوجو نإ لب .ىطسولا ايسآ ىف كبزوالا ةنياخو ةينامثعلا
 ةموكح نإ الإ «عقاولا ىف ىمسم نود مسإ ىوس دعي مل ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف
 ةدعاسمب ِهنأل ؛هب رخفتو مسرلا نود مسإلا اذهب زتعت تناك ىوفصلا ليعامسإ هاشلا

 .ىدهملا مامإلا ىركسعلا نسحلا نب دمحم (!)
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 تناكو ؛مهخويشل نيديرملا ةعاطك ةبجاو هاشلل ةيشابلزقلا تامدخ تناك مسإلا اذه

 ةدودحم ريغ ءايمع ةعاط نوكت نأ بجي ةيفوصلا قرط دعاوقل ةبسنلاب ةعاطلا هذه

 ةفيلخ ىتنعمب) ةفيلخ بقلب ةيشابلزقلا رابك نم ريثك ىظحو ؛لؤاست نود ةبجاوو

 ةيوفصلا ةقيرطلا رومأ ةفد ريدي ىذلا خيشلا ىأ هاشلل لوألا ةفيلخلا ناكو «(خيشلا
 اهبصانمو ةلودلا فئاظو رثكأ نم ادحاو بصنملا اذه ناكو «ءافلخلا ةفيلخب بقلي

 .ةيوفصلا ةلودلا رايهنا ىتح ًامئاق بصنملا اذه لظو .ًامارتحا

 ةيوفصلا ةقيرطلل رهظملا وأ مسالا كاذ طقس ةيوفصلا ةلودلا تطقس نيحو

 مسا ةينوناقلا ةيحانلا نم ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف ةينيدلا ةموكحلا تناك لب ءًاضيأ

 لودلا رئاس لشم عقاولا ىف ةيوفصلا ةلودلا تناكو ءطقف ارهظم وأ هل مسر ال

 ةلود «نييرجهلا عساتلا ىتح عبارلا نرقلا نم ةدملا لالخ ترهظ ىتلا ىرخألا
 ةيوفصلا ةقيرطلا نكت مل امك «نيدلا لثمت ال ىأ «ةيحور ةينيد ال ةيعاطقإ ةيركسع
 راجتو نييفرحلا بلغأ ناكو «ندملا ناكسب ةلص تاذ ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف
 نيبصعتم ةيرجهلا رشع ىناثلاو رشع ىداحلاو رشاعلا نرقلا ىف ةيناريإلا ندملا
 نم ريثك ةطقنلا هذه ىلإ راشأ دقو «ةيهللا ةمعنو ةيرديحلا ةيفوصلاو ةيعيشلا قرفلل

 .نييبروألا حاوسلا

 .ةلودلل ايمسر ًابهذم ةيمامإلا ةعيشلا بهذم رشن ىلع طقف اداج لمعلا ناكو
 لمعلا اذه ناكو) لئاوألا ةثالثلا ءافلخلا نعل ةركف رشن ىلع ةصاخ ةفصب لمعلاو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ ضرعت ناك امك .(ةنسلا لهأل اريقحتو ةناهإ لامعألا رثكأ

 لودلا نم اهتاراجو ناريإ نيب تاقالعلا بيرخت ىف اببس ةدراطملاو ءاذيإلاو ةدابإلل
 «كاذنآ ةيوقلا ةلودلاو «ةينامثعلا ايكرت عم ىأ ىوفصلا دهعلا ىف بهذملا ةينسلا

 .مزراوخو رهنلا ءاروام دالب ىف كبزوألا ءارمأو 'مرقلا" ةميرك ةرامإو

 ًايوناث ًارود ابعل ذق ةعيشلاو ةنسلا نيب ةينيدلا ةموصخلاو ءادعلا نأ مغرو
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 ىداحلاو رشاعلا نينرقلا ىف ةروكذملا لودلا كلت عم ةيناريإلا بورحلا ىف ًاعباتو

 «نيقيرفلا نيب برحلا ران ىكذت تناك ةموصخلا هذه نأ الإ ؛نييرجهلا رشع
 .ةريثك ةيشحو ًالامعأ ناقيرفلا بكتراف

 ىف ةرم لوألو) ةيئامثعلا ايكرتو ىطسولا ايسآ ىف نوينسلا ءاهقفلا زاجأ دقف
 ذنمو «قيقرلا قاوسأ ىف مهنم تاداسلا ىتحو ةعيشلا عيبو قاقرتسا (مالسإلا خيرات

 ةبصعتملا مهتاقياضمو ناريإ ىف عيشتلا راصتنا راص دقف ىرجهلا رشاعلا نرقلا

 ةعيشلا دض ةعيشلل دقحلاو ةيهاركلاو روفنلا ةدايز ىف ًاببس كلذ ريغو ةنسلا لهأل
 نيب ةِفاقثلا طباورلا عنطق ىلع اثعاب هسفن اذه ناكو ءىجراخلا ريثأتلا نم رثكأ
 ىف ئس ساكعنا ىلإ ىدأ امم ؛ءىرخألا ةينسلا راطقألا رئاسو ىطسولا ايسآو ناريإ

 .ناريإل ةيفاقثلاو ةيركفلا ةايحلا
» # #* 
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 "عجارملاو رداصملا

 :ةيقرشلا ١-

 ةيقارعلا بتكلا راد - ؟ط - نيمظاك - نسحلا حلص :ىضار «نيساي لآ

(0) 

 .شهشاأ 848

 .نافع نب نامثع :قداص «ءنوجرع ميهاريإ

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت - ةغالبلا جهن حرش :نيدلا زع ءديدحلا ىبأ نبا

 .ميهاربإ

 ءه ١5-١66 54+ ةرهاقلا - خيراتلا ىف لماكلا :ىلع نسحلا وبأ ءريثألا نبا

 .ه ١588-1١85 توريب

 .ه ١77١ رصم «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم :سابعلا وبأ «ةيميت نبا

 .ه ١هال دابأ رديح - ةوفصلا ةفص :جرفلا وبأ ءىزوجلا نبا

 - ةمئألا صئاصخ ركذب ةمألا صاوخ ةركذت :رفظملا وبأ ؛(طبس) ىزوجلا نبا

 ,ه 59*١7 فجنلاو ه ١766 نارهط

 دبع ةطساوب) ١8614 نديل - برعلا ةريزج ةفص :نسح دمحم وبأ ؛كئاح نبا

 .(أبس نب هللا

 :لضفلا وبأ نيدلا باهش (ىئالقسعلا) رجح نبا

 ١. نكدلا دابآ رديح - لاجرلا ةفرعم ىف لامكلا بيذهت -  1١7576-/ا١71

 ب .٠

 .ه ١177١ نكدلا دابأ رديح - نازيملا ناسل .؟

 .ةقرحملا قعاوصلا :دمحأ نيدلا باهش «ىمتيهلا رجح نبا

 .ىكسفوشورطب باتكلا فلؤم اهركذ امك
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 :ىلع دمحم وبأ ءىرهاظلا مزح نبا

 .لحملاو للملا ىف لصفلا ١.

 .راصتخالاب ىلجملا حرش ىف راثآلاب ىلحملا ١.

 ىفطصم ةعبطم :ةرهاقلا - نودلخ نبا ةمدقم :نمحرلا دبع ؛نودلخ نبا
 . دمحم

 نيدلا ىيحم دمحم قيقحت :ةرهاقلا «نايعألا تايفو :نيدلا سمش «ناكلخ نبا

 .ديمحلا ديع

 .ميلس فيرش دمحم حرش «ىمورلا نبا ناويد :ىلع نسحلا وبأ ؛ىمورلا نبا

 :نيسح ىلع وبأ ءانيس نبا

 .تاهيبنتلاو تاراشإلا ١.

 .ايند ناميلس قيقحت - داعملا ىف ةبوحضألا .؟

 .نارهم ليئاكيم قيقحت «لئاسرلا ."

 ١7826. ءةرهاقلا .دياز ديعسو ىتاونق بألا قيقحت - ءافشلا .5

 .رخاوألاو لئاوألا رابخأ ىف رظانملا ةضور :ديلولا وبأ ء«ةنحش نبا

 .ريثألا نبا ةيشاح ىف (ةنحش نبا خيرات)

 .لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت :نسح دمحم وبأ «(ىنارحلا) ةبعش نبا
 .ةمئألا لئاضف ىف ةمهملا لوصفلا :ىلع نيدلا رون «ىكلاملا غابص نبا

 .قرفلا نيب قرفلا :روصنم وبأ ؛ىدادغبلا رهاط نبا

 عم - لوتمرلا لآ بقانم ئف لوؤسلا بلاطم :نيدلا لامج ؛ىعفاشلا ةحلط نبا

 .(ةمألا صاوخ ةركذت)

 .نكدلا ءباحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا :نيدلا لامج «ىبطرقلا ربلا دبع نبا

 +١17١. (نديل) هيوخد ةقبط «نادلبلا رصتخم :ركب وبأ «هيقفلا نبا

 .36 قالوب ؛(مولعلا تسرهف) تسرهفلا :قاحسإ نب دمحم «ميدنلا نبا
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 .556 قالوب (ص) هللا لوسر ةريس :كلملا دبع ءىرصبلا ماشه نبا

 ةعبطم ىلع دعس دمحأ قيلعت ءدواد ىبأ ننس :ثعشأ نب ناميلس ءدواد وبأ

 .له ١11/١ ىبلحلا

 :دومحم «ةير وبأ

 .ةثيدحلا روص ةعبطم «ةيدمحملا ةنسلا ىلع ءاوضأ ١.

 ١17875. رصم ؛ىسودلا ةريره وبأ «ةربتعملا خيش ."؟

 ١١٠ رصم (انفلا وبأ خيرات) رشبلا خيرات ىف رصتخملا :نيدلا دامع ادفلا وبأ

 .-ف

 توريب «ىنادمحلا سارق ىبأ ناويد :العلا ىبأ نب ثراحلا ءىنادمحلا سارف وبأ

 مال

 :هللا دبع نب دمحأ ىناهفصألا ميعن وبأ

 ١726١. ةرهاقلا «ءايلوألا ةيلح

 * 1١73١57. ةينمنملا ةعبطملا ءدمحأ دنسم :هللا دبع وبأ «ءلبنح نب دمحأ

 ..راضتلا كيبس :ىلع دمحم ؛ىدابدروألا

 .ش.ه ١714154 مقر ةاجنلا ةليسو :نسحلا وبأ ديس ءىناهفصألا

 :حرفلا وبأ «ءىناهفصألا

 ١. ةرهاقلا / نيبلاطلا لتاقم ١754.

 .قارعلا ءايميكلا مهلم قداصلا مامإلا .؟

 :دمحأ نيمأ

 .رصم ؛مالسإلا ىدفض ١.

 .رصم «مالسإلا رجف .؟

 .رصم .مالسإلا رهظ .*

 .قشمد «ةعيشلا نايعأ :نسحم ديس «ىلماعلا نيمأ
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 :دمحأ نيسحلا دبع «(ةمالعلا) ىنيمإ
 ١. فجنلا) ةليضفلا ءادهش ١١58(.

 /15548/١5481. توريب بدألاو ةنسلاو باتكلا ىف ريدغلا ."؟

 ١78/8. فجنلا خف لطب :ىداه دمحم «ىنيمأ

 نيبتو دصاقملا قيقحتو مالكلا ملع ىف فقاوملا :نيدلا دضع ىضاق «ىجيإلا

 .ه ١1١١ - ةناتسآلا :مارملا

 :ركب وبأ ىضاقلا «ىنالقابلا

 ١1٠. ةرهاقلا «نآرقلا زاجعإ

 ١77. ةرهاقلا :حيحصلا عماجلا :ليعامسا نب دمحم :ىراخبلا

 قيقحت ءدالبلاو عضاوملا ءامسأ نم مجعتسا ام مجعم :هللا ديبع وبأ :ىركبلا

 ١1754. رصم :؛ىفطصم

 رصم ء؛دجنملا نيدلا حالص قيقحت نادلبلا حوتف :ىيحي نب دمحأ «ىرذللبلا

4 . ْ 

 :داوج دمحم «ىغاللبلا

 ١. .اديص .نآرقلا ريسفت ىف نمحرلا ءالأ 6١؟١.

 ١586. فجنلا .ىفطصملا نيد ىلإ ىدهلا ."

 :ارعشلا كلم ىقت دمحم ءراهب

 ١. نارهت ىسراف بدأو راهب / ١764.

 .١"2؟14 نارهت «تاياكحلا عماوج بختنم .؟

 07 رامش ”* لاس (ةديرج) راهبوت ."'

 ١5145. قشمد ةمكحلا ناوص ةمتت :(قدنف نبا) نسحلا وبأ :ىنوريبلا

 ١١6١ رصم «ىغارملا دمحأ قيلعت ؛ةغالبلا رارسأ :رهاقلا دبع «ىناجرجلا

 .غشه
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 ./8 فجنلا .نارهت «رايتخاو ربج :ىقت دمحم «ىزيربت ىرفعج

 .ىمظعلا ةفالخلاو ىربكلا ةمامإلا :نسح دمحم ؛ىنيوزق ريماقآ جاح

 .ه 1775 دابآ رديح ءنيحيحصلا كردتسم :هللا دبع وبأ ءىروبراشين مكاح

 ١776. مسق .ةعيشلا لئاسو ليصفت :نسح نب دمحم «(خيش) ىلماع رح

 :رهظم نب نسح (ةمالع) ىلح
 .ه 11177 نارهت «نيملعتملا ةرصبت ١.

 .ه ١779 ةيرجح ةعبط .ماكحألا دعاوق ١.

 .نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملا لئاضف ىف نيطمسلا دئارف :نيدلا دعس ؛ىنيومح

 ١1795٠. توريب «ةعبرألا بهاذملاو قداصلا مامإلا :ديس ءرديح

 ١745. رصم - دادغب ؛مالسلا ةنيدم خيرات :ركب وبأ ءىدادغبلا بيطخلا

 .ع «نينمؤملا ريمأ لئاضف :ديزملا وبأ (مزراوخ بطخلا) ىمزراوخلا بيطخلا

 .١؟75١ ناريإ

 ١717. .ناريإ ؛مولعلا حيتافم :دمحأ نب دمحم (بتاكلا) ىمزراوخلا

 ١95681. توريب ءراصتنالا :نيسحلا وبأ «ىلزتعملا طايخلا

 .ه 11/7 دادغب ؛ةفيطللا ةزوجرألا :دمحأ ءىرصملا ىريخ

 .حاجنلا ةبتكم تاروشنم ؛ىدهملا مامإلا :دمحم ىلع دمحم ؛ليخد

 ١787. فجنلا .ىعازخلا لبعد ناويد :ىلع وبأ ءىعازخلا لبعد

 1١5١/ ١1745. نارهت ؛ةمات تفل :ربكأ ىلع ؛(ةمالع) ادخهد

 ”١78 رصم .سيفن سفنأ لاوحأ ىف سيمخلا :نيسح ىضاقلا ءىركب رايدلا
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 65©١7. دنهلا :لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم :نيدلا سمش «ىبغذلا

 .ش ..ه ١776 نارهت «نانجلا ضور :حوتفلا وبأ ءىزارلا

 لاعفأو مدغلاو ثودحلاو دؤجولا ثحابم قيقحت ىف ةعمللا :ميهاربإ ءاشاب بغار

 - مها -



 ١768. ةرهاقلا ءدابعلا

 .ش .ه ١١545 نارهت «نآرق خيرات :دومحم «رايمار

 ؛ىلعلا دمحأ حلاص روتكد ةمجرت «نيملسملا دنع خيراتلا ملع :زتنارف «لاتنزور
 .ش .ه ١745 دادغب

 .٠ ." ط «نارهت ىعامتجا دادارق :كارت نارث ءوسور

 ١915. «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط :ركب وبأ ؛ىديبزلا

 ؛ءلضفلا وبأ دمحم قيقحت .نآرقلا مولع ىف ناهربلا :نيدلا ردب ءىشكرزلا

 .ها1711١ رصم

 ١1785. ,7” .ط توريب ؛مالعألا :نيدلا ريخ «ىلكرزلا

 ىضترملاو ىفطصملا لئاضف ىف نيطيسلا .ر .د مظن :نيدلا لامج «ىدنرزلا

 .فجنلا .نيطبسلاو لوتبلاو

 ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا :دومحم «(هللا راج) ىرشخمزلا

 ١. ١ 351 رصم

 .ه ١7488 توريب «نآرقلا خيرات :هللا دبع وبأ «ىناجنزلا

 .نارهم «ةيداجسلا ةفيحصلا :نيسحلا نب ىلع (مامإلا) نيدباعلا نيز
 ١71١6. فجنلا ءخيراتلا ىف نوينسحلا :دمحم ؛«ىدعاسلا

 ١757. رصم «مالسإلا ىِف ىفسلفلا ركفلا ةأشن :ىلع ءراشنلا ىماس

 «ها6١117 دنهلا ؛مانألا ريخ ةرايز ىف ماقسلا ءافش :نيدلا ىقت «ىكبسلا

 .فها1؟8١1١ رصمو

 .ه ١57١-7754 رصم «(ىفنحلا هقفلا) طوسبملا :دمحأ نب دمحم ءىسخرسلا

 ١7117. رصم «مولعلا حاتفم :بوقعي وبأ ءىكاكسلا

 ١55١. توريب «زيزعلا دبع :سلوب «ةمالس

 .١؟7/7 توريب «ليلحتو ةسارد - ىلع نب نسحلا :لماك «ناميلس

 - مهم -



 .ش .ه ١١7575 نارهت «ةمان دابدنس :نيدلا ريهظ :؛ىدنقرمسلا

 .مه ١775 رصم ءىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو :نيدلا رون ءىدوهمسلا

 .ه ١777 رصم :؛فنألا ضورلا :نمحرلا دبع :ىليهسلا

 :نيدلا لالج ءىطويسلا

 .ه 776 ٠١"/ ط ءرصم «نآرقلا مولع ىف ناقتالا ١.

 .75١؟5 ةرهاقلا «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ىف ةاعولا ةيغب ."؟

 ١7511. ةرهاقلا :ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعونصملا ئلآللا .“

 / رواشيب «(ةيبطاشلا ةديقعلا) ىناهتلا هجوو ىنامألا زرح :دمحم وبأ «ىبطاشلا
 .ه ١148

 ءراتخملا ىبنلا تيب لآ بقانم ىف راصبألا رون :نمؤم ءىرصملا ىجنلبشلا
 .ه ١١١ةرصم

 :نيسحلا دبع ديس «نيدلا فرش

 .ه ١١86 «فجنلا ؛ةريره وبأ ١.

 .مه ١787 «فجنلا ءتاعجارملا .؟

 .585 /ع .ط البرك «داهتجالاو صنلا .*“

 .ش .ه ١74٠ / «ط «,١ج «نارهت «هقف راودإ :دومحم «ءىباهش

 .ىرد نيدلا ءايض ةمجرت «حاورألا ةهزن :نيدلا سمش ءىروزرهشلا

 .ه ١7١7 رصم ؛مزح نبا ةيشاحب لحنلاو للملا :حتفلا وبأ ءىناتس رهشلا

 فيجنلا «ةعيشلا فينصت ىلإ ةعيرذلا :نسحم دمحم (ىنارهت) كرزباغأ خيش
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 «(ىفنحلا هقفلا) رحبألا ىقتلم حرش ىف رهنألا عمجم :نمحرلا دبع «ةداز خيش

 .ه ©١7٠6 ةناتسألا

 .ه ١584 توريب «نسحلا مامإلا ةملك :نسح ديس ءىزاريشلا



 ١1786. / نارهت .رشع ىناثلا مامإلا ىف رثألا بختنم :هللا فطل ءىفاص

 هتيب لهأ لئاضفو ىفطصملا ةريس ىف نيبغارلا فاعسإ :نافرعلا وبأ ؛نابصلا

 .ها١14١ /رصم .نيرهاطلا

 77١. / قارعلا ؛مالسإلا مولعل ةعيشلا سيسأت :نسح ديس ءردصلا
 .ه ١737/5 / فجنلا ءخيراتلا ىف كدف :رقاب دمحم ديس ءردصلا

 .ه 151717 مقر ءاضرلا رابخأ نويع :رفعج وبأ «(خيش) قودص
 .ش .ه ١741 نارهت «ناريإ رد تايبدأ خيرات :هللا حيبذ ءافص

 ١569. ةرهاقلا «مالسإلا ةأرم :نيسح هط

 .ناريل «لئالدلاب ماكحألا قيقحت ىف لئاسملا ضاير :ىلع ديس ريم «ىنابطابط
 .ه ١١485 فجنلا جاجللا لهأ ىلع جاجتحالا :روصنم وبأ ءىسربطلا

 .ه 7717 /رصم ؛ةرضنلا ضايرلا :نيدلا بحم «ىربطلا

  .نديل - كولملاو لسرلا رابخأ :ريرج نب دمحم «ىربطلا

 :رفعج وبأ (خبيشلا) ىسوطلا

 ١. فجنلا «نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا 5/ا-١7.

 .ه ١١265 :«فجنلا ءتسرهفلا ."؟

 . .نارهت «ةيمامإلا هقف ىف طوسبملا .*

 .ه ١77 ,(ةيرجح ةعبط) «ىسابعلا عماجلا :نيدلا ءاهب خيشلا «ىلماعلا

 :ىضترملا ؛ىركسعلا

 ؟؟؟ ؛ءفلتخم ءىباحص ةئأامو نوسمخ ١.

 .ه ١74١ ةرهاقلا .أبس نب هللا دبع ."؟

 :سابع دومحم «داقعلا

 ١. توريب «نويمطافلاو ءارهزلا ةمطاف ١551.

 ١15785. توريب ؛مامإلا ةيرقبع .؟

 - م6مكا



 .١؟65 توريب .تاذلا ومس ىف ىنعملا ومس :هللا دبع «ىليالعلا

 ءزاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا :ىيحي «ىنميلا ىولع
 .لها75١؟ / ةرهاقلا

 :دماح وبأ ؛(مالسإلا ةجح) ىلازغلا

 .ه ١١6١ رصم «نيدلا مولع ءايحإ ١.

 .ه ١7545 / رصم «نيكلاسلا جارعم ."؟

 ١5548. رصم «ةلضافلا ةنيدملا لهأ ءارآ :رصن وبأ «ىبارافلا

 رصم .ءلسرلا لضفأ ةرايز بادآ ىف لسوتلا نسح :نيدلا لامج ؛ىهكافلا
 له 4

 ١57. رصم «ىلازغلا :دمحأ ءىعافر ديرف

 .ه ١765 / ةرهاقلا ءرشع عبارلا نرقلا فراعم ةرئاد :دمحم ؛ءىدجو ديرف

 ءةرهاقلا ءىعامتجالا حالصأإلا ىف.اهرثأو ةعتملا :قيفوت ءىدادغب ىكيلف

 .حاجنلا تاروشنم

 :نسحم الم «ءضيف

 ١. نارهت «ىفاولا هللا مالك ريسفت ىف ىفاصلا / /١741.

 .ش 01١5599- ١١47 نارهت ؛ءايحألا ءايحإ ىف ءاضيبلا ةجحملا ١.

 رصم .؛ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا :لضفلا وبأ ءضايع ىضاقلا .

 .شها

 ١578-١١88 .توريب «ةغالبلا جهن حرش ىف ةرظن :نسح دمحم «ىسيبقلا

--00 

 ىبطرقلا ١7177 -- 17175 فجنلا ؛نسحلا مامإلا ةايح :فيرش رقاب ءىشرقلا

 :.(ىبطرقلا ريسفت) ءنآرقلا ماكحأل عماجلا :دمحأ نب دمحم ؛(ىراصنألا)

 .ها161١ / ةرهاقلا

 - مها/ -



 .ش 7١ / نارهت «صضقنلا :ليلجلا دبع ءىزار ىنيوزق

 :سابعلا وبأ :ءىنالطسقلا

 ١7١4 / ”ط ؛(قالوب) رصم ىراخبلا حيحص حرش ىلإ ىراسلا داشرإ ١.

 - ١5.6

 .ه ١785 / فجنلا ؛ةدوملا عيباني ."

 تاعوبطم ؛«١ط «ةرهاقلا ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ :نيسح دمحم ءاطغلا فشاك

 .(هنع تاهبشلا عفدو ةغالبلا جهن كرادم) باتك هب قحلأ ؛حاجنلا

 .ه ١١654 / فجنلا «ةغالبلا جهن كردتسم :ىداه ءاطغلا فشاك

 :ناميلس «ىنانك
 ١. دادغب ءسارتمو ساربن ىلع مامإلا / /١95141.

 .ه ١7484 / فجنلا .دمغ ىفرتو ءارهزلا ةمطاف .؟

 .ه +١78 / نارهت «ىفاكلا :رفعج وبأ :ىنيلكلا

 .ه ١17517 / نارهت ءرابخألا نيز :ىحلا دبع ديعس وبأ ءىزيدرك

 .فجنلا بلاط نبا ىلع بقانم ىف بلاطلا ةيافك :هللا دبع وبأ :ىعفاش ىزيدرك
. ٠ 

 نارهت ءىناليك ىعاد رخف ةمجرت ءبرعو مالسإ ندمت :نوبولو اتسوك /
  8١814.هش

 217717 /نارهت ؛ءىقرش تفالخ ىانهيم ررس ىخيرات ايفارغج :ىك «جنرتسل

 .نافرع دومحم ةمجرت

 ١71١17 ءدابآ رديح «لاعفألاو لاوقألا ننس ىف لامعلا زنك :ىلع «ىدنه ىقتم
 .٠

 .ه171754 نارهت ءراونألا راحب :رقاب دمحم «(ةمالع) ىسلجم

 ملعلا ةنيدم باب ثيدح ةحصب ءىلعلا كلملا حتف :دمحأ ؛ىبرغم قيدص دمحم
 ١178/8. ؛فجنلا ءىلع

 - مهر



 ءرفظم .ه 54*١7 توريب ,حيحصلا عماجلا :ىروباسينلا جاجح نبا ءملسم

 :اضر دمحم

 .ه 1177 فجنلا «ةفيقشلا ١.

 ١. ةرهاقلا «ةيمامإلا دئاقع / ١78١.

 ١784. نانبل ؛حيحصلاو ىفاكلا ىف تاسارد :مشاه ؛ىنيسحلا فورعم

 .ه 1١778 رصم «مزلي ال ام موزل :العلا وبأ ءىرعملا

 .ش ١777 / نارهت ءسراف تايبدأ رد نآ ريثأتو انسيورف :دمحم ؛نيعم
 :داوج دمحم «ةينغم

 .ه ١795٠ توريب «نآرقلاو لقعلا نيب ىلع ةمامإ ١.

 .م ١557 توريب .نومكاحلاو ةعيشلا ١.

 :نامعن نب دمحم «(خيش) ديفم
 ١. فجنلا ءصاصتخالا ١75٠.

 ١1/17. نارهت ءداشرإلا ."

 .فه ١754 فجنلا ءبلاط ىبأ نب ىلع ةمامإ ىف حاصفإلا .*

 .ه ١7177 رصم «همكحو همسر بئارغو نآرقلا خيرات :رهاط دمحم ءىكم

 .ش .ه ١745 نارهت «ةعيشلا نايعأ ةمجرت :لامك ءىوسوم .
 .ه ١1717١ نارهت ؛ةعيرشلا ماكحأ ىف ةعيشلا دنتسم :دمحأ الم «ىقارن

 .فجنلا ءبلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ :بيهش نب دمحأ «ىئاسن

 .ه ١184

 .ه ١١48 نارهت ءرصاعم ناهج رد ىمالسإ فراعم :نيسح ديس ءرصن
 .ش

 ؛جاجحلا نبا ملسم حيحص حرش ىف جاهنملا :نيدلا ىيحم ء(ىقشمدلا) ىوونلا
 .1 787 رصم

 .ه ١7548 فجنلا ؛ىبوقعيلا خيرات :حضاو نب دمحم «ىبوقعيلا

 - ه8 -



 :ةيبوروألا عجارملاو رداصملا -ب

 عبانمو دخآم تسربف

 ىمومع ةبنج لجاو تاقيلأت
 عباتم

 14-2-8369 عررب ة لس ظورتورب هدم مقتل 8 رهو طب 5 ءطعل عم. (طععكأمدقأطتع
 صمعموومعب أ 1. ظقعأد, 1883 (1438,761عزبزتع 2756م. 78168)

 طرت مربرب د ملاطععمأ'أ5 ©طعوصماهمعأأ هماعمأ 2115م 1ةلطعت 5258, 701. 5, ذه
 كقلل. آعأم2 1ع, 1878 (3م26. 76527)

 طريمإوري س (0طعمصماهعإل هآ ممعاعمأ 21341023. .., اعق1]25. 8إ' 1+ 2 58اقملع
 1020053, 1879 (ة24207.8268.) 1

 8ةرورلب - هما - .١1/3101 2151ه: 01 ةطدطقل 702605 قم 21 عتق (1012ط ةلح
 218 عأ132]), هل. ملا نمد [(ععوتعرع. ©021نأأق, 1856 (81) (3م26+, ؟عانعت) . .

 8ورويروري ع 8نطمستل عل ذه 81عللم2. 17131015 1135 ك1 طق عطقتأ, طغقع. 70ه
 ل. 18 ءاأط جان5عم. 8ظععاتالل 1882 (رنعذا. 72مل

 2121135113 -- 1ع 3120ططل7عقأ ةكطعوطات“ ةش23... 05 1839! ةأكطقلاب ع0. إل
 8.0. 8جوومع. [مدلورو ع 1 عولعمب 1901 (وعوعب 227) 1
 1168 جم -معروو - ]5و أد فاطتعا طم مطت عمم .., عل. 0. 1. 10م طع 1. 1-117

 ايل, 1876-1851 (2م36. معزيعج ا 2133 27عماال) ٠
 11011 ةدط ةمدرب ع طع وردد مقسم. .., 60. طإ' 0. ]ع 5ةأة2عع 3. 8. لل  ةلةأءطمآ»

 عمالم آم2008, 192] (0815 )ل5, 1]) (2عمع. 7عاكعت).

 1 8 5207+ 01م61 هلن160زئطل قلع 009111161114 0615:6150 273237116203, 7215 5 ©116-
 115371511طع عمالزللل عالز151 12720(  911 11 2000طق), 852023312314516 11114 1171121 ءالطاط

23231111055228 2 
 2 8212101326, 20 31813148 21186, 371238110 ©01م21111106 060311214615116, 20م 1070--

 2لاق :١22813 236073 1101411142672 ظ 01111431



 ناري ارومالسإ بسسس __اىيىئ<ىئ<2<ى لي ب. ب ب بد._- ---  - و جج قس

 زاقرو 5 ججرووو ح امجو عمو ل'[طرد 132 ا مانأقأل ,..  021 (. 106]عتعزإل عأ 8. 5 317-
 عناتعأاا, .٠01 [-117. طوعاور ]1839-1831 (3م20. 7نلكع1 ل( 112مةء11تتاطااانأأا (08 11

300 
 1 آلا 611 11012 5 هوقو لح ب ا ع ا

 الامزإ طدجنادت, ةهردونععدس]طو 3 3-1[ ل) 21 1-51 3ع3هج. 2اطعأكأ.... ل
 0. طانوعأ, 1. 11-1. آعام2 1ع, 1872-1871 (3م365. 127٠

 11011 2223331 ب ]101736 03-31 11-.1- خ11, 7 17-1 اكرر, 1317-1392 1-
 1903-1899 (3م36. 617٠

 اقرا ود دوباب ب طعماةعممصةدعو 0" عط!طم ]1عطقأ لمللاا, مالطأا 85 مقع 22 (0ا31 6126
 «ت0ا1غع5و عا ءتاعوزا5و», 1. ال1[ 61/111. طوعأ5ؤر 1861-1838 (3036. 76ظع7).

 ]اقرأ 2[ جد دجال س طعو]6ةئصغقممو . ., اءجلرأأتك مقر لغلا ©. [قا1دع 0نعاتم] 0ع 513.
 «1[م116م5 أ ءدعاعولاك», 1. 51-2128. 2ةعاأ5, 1868-1852 (0م2111. ٠)

 اا ةرب ة(ةتدر عوز ع ]طم (طملاأطقمأ 15136 1!!انكأرأ اللا 12من ع0. ©. 11351 عدم
 1ءال, 1ة5ع. 6111-1. 0ةأأأ158ع26, 1843-1833 (3م36. 7”ةظع5)

 11011 مد يورو لطم هطقاانطمما5 8اعوهعهمطأعقأا 01ءالمدقتإلا اعقصضكأ. طوب 8-5
 طاقع 0انعاعأو لع 138]5ع, 1]0. 1317-1. طةعزو, 1871-1842 (ة11101. 1162.] ٠

 آ[1ىورعمرب د , . .الاقع ءوعممماسا. . ., عل. 44. ل. 0ع (00]غ آ8, 1870 (803, 1
 عل, 2.18, 1927 (8مذ. 1. 1) (3036. 2617٠

 ]أ خ' ركل ن1, 12 مرارع ب 1طرت 11730 طنط. . . آ115أمءاةع, ه0. ق1. 1. 20ان152218, 0325 1-2
 18, 1883 (3م36. 7611).

 الا, 11ماهنمد -- 156 1 نطق ةآ-دعأط. .. هع 101211023135 01 1637260 206118 0.
 طرب آل. 5. 2132عما1هاناط, 17201. 11-1. ةطم172001-- 1عز0عق, 1907-1927 (6315,

 7-1/1/1) (3م36. 2651
 اا 3 7+, 1137“ جد12331 6171321-31 - الةوالا 5 ©60ع2 م1 5ءطع5 187ةءاععطانعات, طعكع.
 دمر ©, النو ما عال, 50. [-1/1 1عأم21ع, 1873-1866 (3م36. 5عازئعجع اذ ]133356 م111) .
 133 8لززللل, 2ك 2د12321113 210772111, 12133 112116-21 < 156 ععمعةمطأعقل
 مه1 6ه1 ةسعاقأ 31-نانأنط..., عل. طرب 0. 1ع 51232عع. ]آ0065-102002)6, 5

 (0115, 2-21111/1) (216وعم 76161 11 قلل 720.
 [4هزت20ممقنلانال1 1 ]0(1همورلإل - ©همعمعل ةص(أ36ع ©هعدمأ معقطأ قع. .., ع0. ©. 510-

 ععأ. آأم513ع, 898.
 110مقز: - 007381 1ءاعثانلك معقطأ]ءنقر, 60. 6. 7!نععا. آأم5أ36, 18696 5

 عايل ,
 10 موري بس م 109م5. مرو, 1919/20-1338 (3م36. 785ع .

 ا0مورإ بس مم 1(ق0 هلك. 233. ممول 11غ 1 قمل 02111. 6>16-
 لل ا 211701م. (2م86. 2عىعتك عاطعمع. 11026720 71طآذ1 1162. 11 © 801110]-

 مقئالل اكل
 ا 0مونب مم 11 م'ونال 1137. قم علاو 31193718-837. 765عمونلا, 1314-1896, 307
 3826. 7عانع» ع 5208136 .1نال ألا 12م6. 260. 11 131110 2112-271 بع 014120 م5311!
 140م3. آطلدل 1. © 63015083. 6-3 133. 1233825, 1907 (2م36. 2ءزيع# © 113-

 830111ل1 طل طاقات ماع. م. .
 1كممقن. [طزلع] دعم, ريممر مل! ولالا ل «11م1155011:6711258  ةكقر 11. 10. 1؟مقنأس

 2000م0. 1103. معد. 1[. 11. طعئاتاوهق. 1
 1131621161 بع عوز 131 قر 3

 2103م, طل مزور ع طاق ؟ مان 01 آم5 مرةلمأغؤ هع... مقع 0. ظقعطأ أع
 ااعزم ممل عع طموسبعأ لع جيسماعأا] نر نمل ]سلا ةعأو,ر 1861--7 (3036. 5عزعم ع

 1 م01.1ن[طأاطأ11 مقل ل١11 756.0
 ماو عوبم, ة1وررمرررب  اكذاقط جانامصطتنم سهوم1 طة واطعقل, علم 3[: ل. لع ©0عزعم 11

 1894 (803, 1 1آ7111) (ةمه6. 7687
 الان: مالورزج ب طورممج مععوضو دك ]سسكلا], تكلللو1ولا 1135. 11606. 761673 8(  هزكم
 24015 2هذاع). 131 ل10إل, 1833-1300: 5وجرموأا, 1849-1266) 1108. 1133. 167عمقنل

 1338-1339 - ١-1959 (وهوج. ممليعج زا ؟نط قت 176تال) ١

 مان عكعممعأت# ([11ةن مطلع معلأك) . طادك. 1(ةدعمروت حلطع 1ةز ةعأط  ة[ءان 810.
 26م؟0ه0لنععل زم [قعوئنصتاء..., طز آل. 0دعاقمأ, لمآ. آ, ا, 7/1. آم, 1900-7

 (0815, ا/11) (3م306. 7عع7) .
 1 مانع ومعرأب (لطامرر مكس مق علا . ة1ةدرم. قدام م163-032م »هان: ءو لس ور 6
 61 ادع هقانمصع. . ,, ربوإ السالا] ([طم ء«لاأمؤع هأ ا5ذع مطط3514 1[2م6[3, 701. 1[

 ٠١)11 0ا[وعمل, 1921-1920 (2م36, 7تاعج ل 38221.768.)-
 را الاكةرتت2عن1  (ةلمرعمجنا نإ) ل 6ءعوعرأم11م 1معملأ 8 الم51 نلعأ] 30210626... قآ-
 09300ةدأ, ع0. 11. ال. لع ©0عزء. ]8, 1872 (ظعفر © 111): ع. 2, 18, 86

 (8نقب + 111) (3036. عى

 5١ه6



 ناري [ردمالسا

 آ161 ظوجرررو - امره عمو ل'[طبن 18 ةامانأقأللا .., 037 (0. 126]ءع77عرإل ع 8. 581-
 عئامعأاا, انمأ, [-1آ17. طوعزور 19339-15534 (2مم0. 7ءطعت لآ 118م821/5عتاطالاناأ] 08111

 12م0. .
 ٍ آلا611 1/11 مس علوي ع ىلا الأراء 28 أل

 آللكرا محتال,  ةطردمرا ع ع1 طع 1020331-23 ه1 ععمو.م اطعاوأ. ا. 0
 0. طا نوعا, 1. [-11. آعأام2أ8, 1872-1871 (3م36,. ٠

 آ11011 1( قدرإ ل ]كرن7 26 03-27ع35 قرا-.١1ل11.73.1ط, 7. 7-1. اكورنر», 1317--1321-
 1903-1899 (3036. 76 ع7)

 الاقرب ةومدجرب سد طعمانئجموغمعح ل'عطص ]طم لموت, مانطاأ ن5 ممهع ©. 0131616
 <« 0116عو هأ «>اعوزاود, .١ 7ا[تاان]1]1/ 22عزؤ, 1861-1558 (2م36. 7عدعمل

 [اقرإ ز(ةمدجتي - طعام ئعوصفممو . .. اعمل نأ1أ5 مهع ملأ 0 [خماقع 0نعانتق] لع ذاق
 «1لهاز ئع5و ءأ تاعوتاو»ب 1. 1101-212. طوعاو, 1868-1862 (0مةلأ11. 7562.)

 ]اقرب ةجمدجرووىوورا ع لطم طولا طومت الأجع ا تكامأال1 1مرات, ©0. 7. انوا عطم
 1ءال, 135ع. ][- 8111. 6ةائأ1معمع, 1843-1833 (2036. ؟85ع5)

 آلاقرا 23ج 1يمرإ س ]طم طفل |طممكك اممم مطتعقأل 01ءا1ممقتإلا امقمكأ. طرب 5-0
 1لاقع © عالو لع 5اوروع, وا. [- 117. طورأوؤ, 1842-1871  (ةلاللام 760.0

 آ1ىوررإ د , , .الأؤوع ؟ععممتالس . ., ع0. 31 ل. لع 0هعزغم 18, 1870 (8انذ, 1
 عل. 2.18. 1927 (803, 1. 1) (3086. ؟عالع5)

 آلا 3 ل 6خ1, 1 جمرررع بح ]طنب 1130طتط. . . [11516عا13ع, عم. 48. 1. 0ان15123, 0325 1-2
 18, 1883 (3م36. 711)

 ]دعبل 11 مهي صج ب 15م 1مةطقمل ة3١31عأ5. . . ه 1]5عأ1021831358 01 1ع3علع0 250
 طرب ط0 5. 812:عما1 وه دأط, 001. 111-1. 102003 - ].ءزئلعل, 1927-1907 (060315ب,

 7-1/1/1) (3236,. 765ع1)
 آلا 305, 117 1231 612013211-31-- ال215 060 عع2 مال ةعطع5 ال ةءاععطانعأت,_ 5
 مز 1. الن داأعمأ عال, 80. ]1/1 1 عام21 ع, 1873-1866 (3م86. 5ع85عج زي 7133872111)
 1633 8لئزلل1, 221230113 2037 :عج21 زك, 1323+ 1116-201 - 5ع ععمموبةمطتعتأ
 صقمأ ه1 8ةسعامأ 31-ناناانط..., هل. طال 0. ]ع 51:328عع. 1.61067-105008, 5

 (نالك, 2-2111/1) (معمع. 2 6ظعتك ذا 3501: 220
 14 هزم مرر قتتاتنال11 1غ ]1(همهزبإل ح ©هدءمعلهمأأتع ©هعوصأ معقطأ] قع. .., عل. ©. 5[

 ععا. آأم513ع, 8. 9
 110م3 21 1ءعأن5ذ 3ةع3ط]اءنكر عل. 0. 5! ععأ. 15م5136, 1866 06.

 عع.
 10 موري ب مدا 11م1. ملم, 1919/20-1338 (3م36. 7ة8ع7) .

 10مورإ س من1( 311. 1لتر. 2م 11122111651176 عاالاا 1طن ع ةملل. 1656-
 من115, 1923-1341, رلتجم1م). (3م36, 5عمعع ع 76مع. 7026700 3ز11ه131 112. 11 © 50111:0])-

 22111111111٠
 ][ومورإ - قحاب عاجلا قدح. طقعألل ةئاد د1 زلمتا ط2. 167عوقلت, 1314-1896, 0
 (3م36. 7عزع» ع 280م8.176ةطالاطألإ 272م6. 1162, ذآ !ةللك# :21123-201  ل- 0زئ120م1111]5)
 10مدن. الدرر. ]ل 200 2301088. 0-3 د 1338215, 1907 (3م36. عع ع 13-

 83010121 طاقطالا م52. 112م.
 آ[ككمورا_ [طزلع] دعو, ةعمسحاع أ ؟مطلإلا ١ نإ <11م1102:621155  ةلكقللا 11. 10. 122:1-

 1605 ءاكمر0. ]1هر. معز 8. 11. طعمقعمم. لثب ١
 لل قام عاإ دع عدا 151

 23ءازتلا, 81ج ماندباو ع لقا13؟ هد لل. آع5 معق3ز27185 055. .., م38 ©. 8:1 م لع
 11عزلم 30 ع1 طوننعأ لع جس اعلا اع, نول ]116 طورأ5ؤر 1877-1861 (3036. 1عزع+

 1غ م311عياطا]طآ31 6م21111. 700.) .
 لل ةعالملا, [ةناكرلاو ح اكتامط جاءاجسطلط دهن -ةر!عقت, هل. 436 ل. لع 00ع]عم. ط1

 1894 (803, 1. ا/111) (8م36. 76ظع7)
 الانا مرار دع طورنسمل جعلعوجضما رج ]--ان1]1, تل1101م. 1131 11626. 76752 (8 ه2
 28031 70316). .أ]ة 1 لانإلا 1300-1883: 505:6 ء)], 1849-1266: 2108. 1138. 16265 ل1,

 1330-1338- 1950-- 14960 (معوج. جمع ل١ 1 ق1 376م1
 النعم معأا» ([1ةنا قطلسعفمعأأا»). ططدن. 1( مورا - طع 123] 25  ة1ءائ1718111. و
 مءممملنععل لزم 1ةعوامصلاع .., طأإل آل. (ةعاقنلا, لمآ. 1, الر ا/1. طم 0017, 1900-7

 (08لك, ا/11) (3م26. 7(.
 ران نكد معاتاب 1161١( 8ر1 اك ق8 علأ) . 115. ةمدن عم 038-1130 03!201111 5
 06: 1ذع مهقاتمصو. .., لوا, الال1 (05ع ءللمذع ه5 ٠8غ قمهط3514 021100316, ال01. ]بع

 11). 01ه, 1921-1920 (3836. 7اكع7 1( 38801. ٠٠.7160
 1/11 ةمإ 2 ءك 81( ة:مراعا) ع 2 ءعوعءامأم 1 طمععلا 11مد] عوأع] 2021026... 8]-
 2009200ة5أ1 عق. 31. ال, لع 00ز2.ل آ]ظ, 1872 (86فر +6 111): ©0. 2, 18, 6

 (8اقخ, 1. 111) (3226, 761:7).

 ه5؟



 نارياردمالسا - كقول تنس

 اك م يدي 0 8 1 4 ل1. 11. 11 ةلئ.١ 05 عوني قا. 1962: 208. 5335.. 1965.
 5 3 2 910 5 حرك يأ 11. 10. 09مل 170 111021114 2162101 2030614311414. شال

 ١ 16م طق دن اع ملل 2. 1120 مز1 116معاأنت, هع 1113م2 25 27628117061015 260-
 مور 2 111-1. 81. 1917-1909 (تتت00.) .

 8313 ععو قل. 11تاقحأ. [طالع] معو. 8023 22.15 © 72638575. ظ. قع 5عققعقف. لال

 ذل ء 25 5560 8 15. رخل 11371671153 017 338068314135 66 20363115 20 م6708
 3100308 110 3م 26 ءاكانذا 11700 231. [1.] 1. 11ءعاعم 0838146: [:7] 4-2. 11 م1110116-
 لاقت (036م. 07 عطا 8ك 113 مال. 3236. 170 مال108 14 260103008) . 8 عمانتل: 11م280تقظ-

 عطلات 11356 يرانا 60 مطل, 7. 2/11, ىطال. 11. (0116., 1897-3
 الازم م1 عم للا آ1عتمملنل 11013313 © 012083111 1710 208علانلالا؟ 806161. [92)29مج

 عم, عامعال., 2103 معز. 11. ىلا 11 عدت 083, 27. 1-111. (116., 1895-6.
 رووو 668 . لل. 110مل 1 المانتالا. 1. 3503 960831113213. ططقرتم 2117و

 11 عجم زلاتت ع 8 دعا 2 11. 11. 3631165 عئانتع 11 2102218516 0110116111353 53 ©
 1617-2111 88. 1. لآ, 0.

 0 1:2 م2160 5 11. مل 00مل 1270 مازللا 11310 8212313 8 0008. 21. 1935
 الل 2: رت 2 هللا 3. 0:عماطزا] 11270 من111 5213143 1312 26111111115. ه«لالطتو 2123132,

2 ,.116© .1-111 ,21 
 [5 26 هو ءدعامنات ملا 107. 11ق وون 236كم ©0018, 2. 1, 16. 76م5. 1301“

 ظعقت, 1955 (8. 111, ماا 7-11.
 'ققط0 3721131-51 1. 851. 87ه طتخوأمأ 26 لع 13 11116316 836غ. 2ةءل5ر 7.
 م2610 11. 3. قع 0 1113 01236. 156 1غعتعإل 01 1ذأدنه. 010:0, 3

 8 ع عال عمر (. 17. 151322151001611, 8204. 11-1. آش1م21:8, 4
 8م ءاععارم 3 12 ©. 0عوءطتعطاع لعع ةعهطا؟ ءطعو آنا ععوأانو 80. 5-11.

 117 ءارسم جعل 8ععانم, 1902-1898: 5نمم1ءمعم1ط320ع 111-1. 1ع10عق, 1937-1942.
 8رعموبر ع 2. 0. 8ق 11162321 طاوام»إل 01 ععواقر 701. 1-117. 0352511086,

 1924-1909: سمعب عل. ©ة225:10عع, 1951-1956. .
 62 ءاومأ آ. قممعقل] 0عا5['1]ةر, 701. 1-5, 31112110, 1905-5.

 آ)0 213 1. 55531 كانغ 1'طلئامأ5 ع لع 1151! قصات ع. آعزللع, 879.
 طوعزءلمم36012 ه1 ءاذنوأامم ةقص0 عءاطتعكر 60. طال ل. 35118 عق,ر 7/01. 1-511

 10126111 عأت, 1908-16.
 طرءعلاممغللع لع 1'آواةص,. عل. مقع 10. 11, 1700151113 أع, 1. 117-1 عأ 5نمم]16-
 1262115. 1ع90ع لس ظةرأؤ, 1913-1938 53( م382116لئاطالطاع 13م3. 23 31501. 14 1و1 3.

 01+02 آ. آ3 ااه ةطاتكانلا 2232: الع 50ءاذ1ع ءأ م6111 الع طونأور, 54
 0155 3. 2. 8. قمعوطتع 116:2 ن6: تلج 00101611058:[121. 02002, 96

 0155.25.15. 505312121602115. آم 20612 49.
 6010 ج15ع2+ 1. ةمططقسس 0«6ةصاكعطلع 510 غصب 80. 11-1. 11216, 1889م

0 
 0 الا 1. 170:1ةكاتتت عع 85 قعد 151251 20. 11-1. 210ء]طء عب 1925

(.1152 
 111111 ططب 1. 815105239 01 الع معقطع. 1مم, 1946, 3-4

 آ1108عاط ع5 1. 8. مق 21ءا11مم31) 05 [5] دنقل. 101104023,
 1ك 1.31 1. 13 1111ةرةااينع ظعقطع. 2ةءا5ؤر 1923

 لانلإل2152011 للا ال. 1. 235015 05 1513215 ءطعلا 36561265. آمل, 00.
 1 اع ص عرقا 200. 0ك ءلتع عع طعم ك طعس للعم 10ععق 0ع5 1ر13. آعأم218,

ْ868 
 زن( عع عع ف, 700. 1كن] أن 7ععذعطتءط]ع لعد 0ءلعمأ5 انقأع» للعم طق[ علل 820.

1 1875-7 ,171716 .1-11 
 ]رد ص1 516151 م. 5-1. 1532216 50علعأإل أد عززت. آ02062.

 آ3 212161215 11. ]151320 لم]/22عع5 عأ ادكاأ أ انأ1 025, 28عزعمانأل, 6
 آع ذ 1232 عع 0. 1طع 13205 01 اطع عقواعتل قاأمطقأع. 0ةصط»للعع 19032

 آب عابإب 8. طع 5هعأه] دامانعأاتلتع هآ] 151320. (ة225:10عع, 1937, 2-ل 008
 2135 ل همم 210 1. 8.12 ءاممممعاتأ هأآ ةانكأتل 1عهأمعالا زانئأةمران0ع26ع 32

 ءمراك أ أ أن 10021 ط2 عمرإل. ام2002,
 الأ ءط م1 5ه م 8. قه مل ائاععدمإل طلوأممأل هأ ا©ع معقطق (ةطعتل عع, 30.

 ل 5,10 « اع عالط. 162 15]ة20. <40: 6م 15!2ءطع ذلكم نم. 8ععاتق 1892.
 2عقمعق 011 ل. 1. 120 151325415 1956-1906: تانلمم16ع2عم1 1956-1960

 © ةتتطعأ عع, 862 1

 مهك'؟



 - ىف ويودعو فسح عبانم و ذعآم تسرهف

 1كم طل 11 ءانإ1 11 للا 2, 170701421511 ا 1 0الاا 110 كت. 31.
 11 ع حجم 3 33 ع 71. 17. 12 عمرممعإل 0 م36ع786 8 ممقمانات 5 111 8. 8 ع6: 80-
 11م0عال 1167وجللال 11 71176م27)م51 7م 6:)]332عنطلت070 8067013. طقس. 8413, 0.
 11:1 مزن 5 عد ءرع درو 11, 8. قمدقطل ]' 2مةئئاالل ل132121111 11 1103212 8 1ال-11 قة

 رزا] لآ, 5 .
 1111 زن 688 39 17, 8. 32م0: 5عائ126 06022015111 071101761:111 112 1

 110ءرمرعع. الاب. قةر1. 118رقل1, 7. 1, 8
 1111: 211 6عطش طقم 1[. 8. 061162726111116 07110110111151 8 11680102186 5 6

 11 8 135 40086706 8067010 8عد عربا * عج, 1 ال1. لالخ - 1 .
 5601ج 6م5 ©. 11 1 عرتعتناع 060537713013 8 501عظطلا» 107080214 0610161-

 مدع 1336 ءوراو 1113116 قطا. 103. كآ1., 4
 1 هم عجم ع 0. 11. 0العمالا 2ءرهملا 0 ن.1511010 11تتقق18, لش, 1932

 1015085 0. 11. 110 تاعمقلا 2268116200 631011116013 111811111321111. ه1. ع 1,
148 

 را 517608 عزنا ل, 10. 11035 283 م3111 17111 5 116 88.8 12.: 1مل 1162-
 هنأأ ععععاللا 2م36116108. ل1... 7.

 را غ9 6 08 ءايرارت ىلا 10, يع 5 عوورو عر 8. قا دو لا 00. 4 3166 8 ا 5811
 قمل ه ع, 10ه. 1ةطقس عل, ةطغع 532 8320 طلق 1ةلألت. ]6020013 1936 (8عالع

. (1932 .2163 
 1 مر ممأ ل 1, 117. 156 هل م3516. 02100, 4

 8و أطم] 0 الل. قطب ما: عا, ؟هآ. 1
 8611 8. 15ع هتوتل ه1 1؟اه2م_ ذ2 115 قتاذأأ 32 عقال مضت علا. 102002, 1926

 8اعح ءعز ل عم الل. عطاوصتاكام. عظات, 6هآ1. 7.
 ها ظله طغت ع 8. آه مههطاخمع لع مامطمشتعأا. 5521 06 0510عمقمطأع دانون لا

 105:02 ءانع 0ع 1318]15'1. 315, 2
 هر مم 01 11. 13503635. طار 01. 1

 8ع65ءايعاآسوم7 162 طو5و العطقلامأ5 مه 15ه ءاقاطأطو ؟1(ةل] 11م
 1ةئلعط» ان 1 ةطققت5 <17 ةعالعط ةع-نكالا». 51855طانن عب 1890
 ل ان 2 260 180. ططزذع ©0122105ءطلأ عت. 51355طان؟ ع, 4

 اال 11 27. 235 [.عطغعم 2105 221605. 21ع10ع156:ع, 1955 :(2 كالذع.)
 8انطأ] 2ع. وصلا. عآ, اتوأ. 1 .

 8 ابر ءابط 31011. 7783615 15 ةمنقطأ1ق. 10110011. 1829.
 68335 8 20102 2. طكمطمسا»ت عل ءأ 13 الط لان 1720206. 28:15, 1

 آلا ع2 ط, 81358:8. عآ, 501. 11
 اا ع2 2. 10]21250. طآ, 61. 111.
 ال1 62ج 2. قللطعتط. ع1, 701. 11

 آك1 62 5. 1مم طة1. 1, 701.
 115 ءطعرع رش اكةطلم. ظ], نها. 11٠

 0 عأ ع وأثر قع 77035 طقك ةطللطق11120 3105 02 لائ0ةطأالاا ةانأ ع6ئ1017112117 60
 1833: اك0ه8. ائ35. آعأم2 ضع, 2

 6600370 م. 15 هع عقتع5 220500665 06 1'1مقق ه«شاطقن-ع ةعونت»,ب 701. 17
.37 ,113316 

 0010 عاط عع ]. 1 ؟دو'. 21, 61. 11
 0 اوس ع 8. ةهقمطمسسغعل, ؟طعأأ 1. 235 1عطعم. مقتل قأةم, 1892,

 111131 01. 11151هأز2ع 065 مجوطعو, نو]. [-11. 23215, 2.
 آس 8 1531 21625 11, 2أا065 ةانذ 1ع :ءعصغع لب ءدلأ1ع 166 عسأإلو 1. ةعاك, 1908

 ك3 201176725 721. 210025 ةانع 1ع 318علع 065 02128893065. 86زلطوتنألا, 00
 1 32051625 11. )ط2 _3ا6ععونع م 13 هاله لع !طعوترع. طوعاو, 4

 0 يور 12 0. 8528020 لسعمع 15غ قططقكتل 6 ةانوطقأع. 1مم, 4
. .60 0- 

 2340 هد 210 2. 8. لاقط. 21, 70هآ.
 ينل 2180116 نأ آل 5, 52:11 0عنع1مم12621 01 101211608011551. 020011

 5 "ا لا ل0, 5. 81053201160 220 156 2156 01 151381. 101001 بس ]عنج
. 01 

 1123 عم116 1115 1. 5. 8ؤنطقتال7130. 288, 701.1
 216011 ع هرد عرب اللدأأ ال/. ةكس مولتن 20 31 11اباجت 01050, 1953.
 2416 11 عمر عءز اللونأ ال. 8طسطمس7720 تأ !11علتلت. 01ه:0, 6

 لام ن1 2 ع1. آائأ1ع وأ 8لمطمصدعأ. طقاصطست عطب 1923 (0-2 ه0.).
 ل11 اا. 16 0ةلاوطقأك 115 ءادعر لععاتصع ةسه 1211. اممم, 1924 (4-2 م3
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 نارياردم الس كب بس سلب سس ل كفو ودوعو قوس

 16 طمأ] جلع لإ 28. 86751 همت, 035 1250 نات 500غ 8ظعش م10. 80. 11-1. طعم 8و
5 

 89 مام ل. 1[ممماذعألم آئاعع قلن عمدت ءطأع. آعام218, 1559.
 5316 0. 1ع 15:32. 102060, 182!

 5 ةا2088عع1 ل. 151 000ءانوص م 1'طلوامأمع 0ع 60'1أ علا لالكانأ 2317.6 15
 نع طاط]] هععومطأم (60. :ءا[ومصلابع عأ قسصم]ءاغع م3 01. (02عم). 225, 1

 5ءلةعطغ ل. 1ع 151221 (1ءأأ عامم5ععذءطتعطلا!ءطع ةطعقوعطابعأا). 120013 8علاو
1 193 

 5 لستم ج 2 ]عمم لس 31111 ءاد]أ مع ممعأط لع ة:3طاقءلعم 060عقورتط عمم ل
 11-1. 1 ءأمج1ع دم 51011231, 1896-1

 كطمعامع طمعا ممدعلن3 هأ ]5أممت, عل. ..., ط9 8. رقع 1. 0أطط 3. ل. 11. 1مم
 ملعنك, ا عاللعم, 1933

 ال ءالأ]1 ة ل5 عزل !1. كال 22مم ان050 1/0325 ءااعل, 71-1. آعاممأ ع, 1887-1899,
 الن عمق م ءاع 3م ل. اكد طق. ع], 701. 1٠

 ال1/ عموازم ءاع قع ل. 15م قانكلأسا قىععل. 025:10 عع, 32
 الإ 851ع2م16ع104 1. ةططزنع عوعطل ءطاوءطعءلطعع عع معوطعع نمل ةطعع ا17ءةءاع

 0 ةأأأر معمل, 882.
 2 3:05 ةانط ظ., 06ه. 113 عآ] 0ع عنمعق]1هعأاع نع !"!ذاقكلم 2128201916, 1807.
 3 ءاترج 311 م1[. 13م2 72213535111 1-3.1 ع7133ل, 1271. 7-1. لان, 1902-06

 (83 2م36. 53.) .

 مود و لوا ىابلصف و همدقم هب طوبرم ذخآم

 مم36ءكلأا ةلاماتائالا 21  ظععق.ا ا[ ةءاازلل1215106] 1131. [53ع32] 2226. 7573
 [مزع] دعم, 886قمعزلالع 8 ة13ا/لل116 1123117141113 1 10215167172118 11. للا 0

 105 معو 8. 81. ظعراقعمم. ق1... 80
 8ق133] مزن ب آان6عع مال عا 2أأ ونلأ5 7ععأ0لال11 021052 .., 31-8 61803508 ..., ©.

 دا. ل. 06 00ءزع. 185, 1866 (3886. ءانع>)
 211153 عدمان -اضطأ ]1130112 20-طاصقت 21. 1125 1-ةلطططقع ةألانهملم مالطانقع

 م31. 17. انآ ؟عمقك. آ.6لل0ع, 1888 (30226. 762ع»)
 لطب نق 3 ما: لس ططال 1132113 11-20 ق1321... 22عآ12عع, 13213125 عأغ 1206

 ماتط] 165 م3 1. 1231 ءطا والذات. 1690م, 2
 ]16:1 © ةنرت, 1363ه لح 1 طرو 5 3 '0. 1135 دأ1- 1353021 2ة1-طقطأتط هل. طر 5 عطل

 تكتل ةأأ15, 1. 113-1 .18, 1928-1904 (3036. 72لع7).
 1161 1( عز6ج ل ]طر 00121625 *الرانن 2-21ا(ططقع, طغقعب المد (0. 180ءا عارم ةقتار

 80. 117-1. 5ءءازرز ع 512ةووطللا ع, 1900-1908 (3036. 768527)
 11611 ةئ133--1235  طعط5عم مكطنطة7ع05 طقعأط 3مللئط 22010250 159

 طعورطءز1أغل 7م 'قمط0عاسعاتاع ]طل 2ائدعلوسا (5أئ3 ةهالالا لصق طاسطقق11230), 6
 دمر 1. 11/3511 علل, 850. 11-1. ةأأام جعلت, 1860-1858 (3086. 5عاع7)

 آ]10رك روان منو حل كأنو, طعوع.ب ه5 (0. االءأ]. ذانأأعقتأ, 1864 (ةعللم 5م.

 ىكمك تانيلأت

 طقم 760 757 8.8. 26ه 1120. 380280, 7. 11,
 523770621511 85. 8. ل186 1160711/621111208211815616 ©737ط100 22111031 11

 ام 2معروطإعلا. ل1. أ. ]1101010 81143. <11270 مالا ل18 م01167(1», 1939, 2 5-6
 52م 2021 ذو 8. 8. 16 21610 مئاألا 3026 علاع 338068ةنئ8450 85 (معتلاءلا فقاتلأم

.6 ,711 .2 ,380880 
 ووو 0 0 00 8. 8. 817 ءعاظلاا13. 121385 206. 21221. راك, 7. 217 آب

 8ع عمق 8. 11. ةظاوزل1 111131 1127001116138 ]10111165 12001716111 1, ع 1193-
 11083 8 83113710134 1/366. 3211. 5021161111 806701608 عزن8, 1. ال, 0

 58عام عو ظ. ملا 0603308811116 3م2661050 10]ئ82326183 14 850314116086116 11-
 مد34 85 ال11 معزع. 8 عملا: ]105538351 08671013 62161ةالئازك 22 20111 71 ءنجرتإل»

 13م0 8140001 1011 م6ععع 80701208عرممق 8 1؟عرون6مانمسع. 11. 4
 طعدرو عد 8. معي ملا 10. 61660 ع عدانت. م ممظلاا 1ع 21393717 آ711 8. 8 يع

 طععرس ملا 321 5عجممالل, 7. 111. 31. طادرو, ملت 060018, 1957. 21. نا.

 آلا 10 670 3 1116 8 ]كلل ©8311 11614 3110111. 116., 09.
 163 مذا م 0 88 1. 113 2220 ااذا (706عوطتللا لالا م888:لاظلا 5 113862383726 1

 20033112. 1 ال15 علت, 5

 هده



 . مى د ا .لهعياثماو دخآأم تسرهف

 21510 عاع ع 75. 225 آعطعم ةللنط ة7020605. 1132201, 8
 2310 ءاغع 718. عزم دلل ة عملا عع تصد 0ئ1عدل <«0216ةم1ة1!ةعطع ذل 22 عقم

 ظعماتمب 2. 1
 5 5 هاب ءاع 111م هز ء ©. 8[اطقر, 1. [-11. آعالعم, 88.

 5 معمم ومع- رقع 1235 ]عطعو 1120 16 آعطعع 06ع5 ةلمطقس7730, ظل. 1-111.

 8عازل, 1861-1865. 1 .
 دماينعر» ص. 21غ طق]1[عامعأأاا ةصماكأ ةطانلاع ال4 21311 لعق 5

 117ع]1 عا ءاتعو. آعأ لعلام 52 . 0
 5مالأ عم 8. ]ممم أه ؟ءاتطتوا ةطا1أذءطعع 21. 1111]20, ن1, 7625/21[ 18 04

 011ةتان أ عك آعطعرا (1055-633). ام ءؤط 2062, 2
 الأن عأز] 0. 0عوعطن لاع لعع كملت ص, 80. [- 111. مة قمم ألا 1846-1
 ال/ ءا115 ج ن5 عر ل. 235 قمعوطتوءلطن ظعلعط النصل ةعاص 5اانك2. 8عئاتلاب 1002

 الب ءا1ط خ15 عي ل. طزغ جءان عاقد-مم11115طعط» 0مممدأ همكم مم أ أعتق 15 11
 1عاقهس. 8ءععاتلم ٠.1901

 الب ءاا1ط 3 5 عر ل. 845أغ ةءوطإوعط عد 125610 عمأان15, 867113, 1897
 ع1 عموأ ءاعش 3. 52191. ع1 201.17 1

 233438 ل, انما3زإت305 320 'قططققألو, 12223351. طز 2. 5. 3153:8411 هانا
 ةعز0عم, 1907 (نل15, 17.

 2 ب ءزر ع 2 5. ق1. 11 اكدواعزت طعما. آم20هن3, 1912
 ٠ )21112021 11020 61195ز2م3> (1127011111181 ل1 06< 2285601 :23105 .31

 موش لصفقهب طوبرم
 عبانم

 531173814 - هزات ءاتأ 3105 123 همة. . ., 850. 11-1, ع0. 28. 215ءط ع
 آ1م5136, 1846-1848.

 3331:3013 مز( - 5ع 1(ةذطخطق] *ةق _ 529214 31138211... ., .١1 11-1, عل. طال
 ال7, 21/355310 1665. ©31ءان113, 1854-1861 81

 را1ة>ةنائانل, ل292 305 223115 11 071111, 1 3.33215ط 225-711. 1202 301
 راكد 31301211, 50206علار 1869 (3036, 6527)

 طوورتر وجو هزل جلل حرم -230 61م ق1 126, 27. 4111-1. ةكةنترن, 1308--0
 (3م36. :ءىعتل

 01 ولا لح عاني: 13331011 4 ال11
 0 زتلل 9 31315١ همم جلال ع 50زلانأ15 116321 11 نان 21-0811 0 156

 ععالزع 5ءاعلعع5 هأ 15غ 0ععقو عم. انإن راقت ق1 عك 8ةكطععم ه0-0ععو قصل 25002 81
 11300, هاا ةض 515]]208 طإل 12. 5م2عممعقم 01. 11-1. ©0ة]1ءلأ1ة, 1852-1854 (1]8)

.(7687 .3236) 
 1363م1, 201375231261+ 11615 ماع ةمزتو ل 12عام, 27. 111-1. 1385م, 1901.

06 11333111 105353 14 20111012111120 2 1163178 21. 2338611 >061112 212356- 
 2778 م32» (13 20101141,

 ىكمك تانيلأت
 اكو 352058 ؟ عادات 11. 10. <1]مز12019عقلظلا» 1ع 5)2. 26م0., 102353 (ةنك, 3

 <40 6ال139 211176م371/82. 1آ توا مللل») ٠
 الم طا نإ ءلع نت 1 ل 8, 01 ءاكانالاا 20 1 موقطضل قب 02

 86 ءاع عامة 0. 8310321. 21, 01.
 الط 1 2ع, 1كلتل قلل 21, 701. 1

 0 1 مرن ع 11. ةظةمطمسا 60, 1, 11. تأ هلأ انا 8 111 علل 1501311. 151111516, 5
 111:5 ءط] ء184 121, لعوب ععوعقم ءطعذ زج اطلع ©«02م0511155 220 ةطع ©«5عععؤأد

 هأ 15غ 003م. طم 0م, 02,
 ووو ءا11 ءرزن ق١ 8131215 2مم ة©طع طاوأمزإل هأ طع 1غ ه1 158 005311. 1020011,

 10 عاع ع لل. 2ع ©هءوو. «0:1دأ 21! ةءلع كال عد عج, 8 عالم 1892
 ٍْ 0 عابع 15. 6ءوطلءطأع 06ع5 002325. 6ةأأنن جعار 60

6 
3 

 , 2510 ءعطع 15.0 عدل ءطأع 0ع5 0( هرقطك, عل. 1. 5 طدتاإلب 80. 5-11.
 اعأم218, 1919-1909 (عمظ 5عمععال07م. 21315)

 216 0. 1طع ا(هعوم. آهردنةهد, 1.

 13 1165 12. از7. طع 1عمعطأقع ه1 116 ©001311. 1020011, 1920,
 الب ع1] 6. 1ك م21 5طن أ ةعطع ظلما كلا ع 111 062 10ه. 81611210, 44

 (2 قللكع, 1878) .
 نال. 221996 1117م 37خم] 1ع 8862611110: 2:1. 1-11 (11060618) ٠

 2آ1



 ناري ارد مالسأ -- كه جة« 32ج وس

 متفه ات مرابح ىابلصقهي طوبرم
 عباتم

 مقز 29 213:66 - 1736 530-371 ةرتنا, 51131, 1302-1885 (8236. 7
 1108. 33. ادام, 1911. 1

 8ع 8! لج 82 رك - قطو الوم ال346 115. 16 زاذع لع 1526+
 402عأغئ, 1301011 ءأ ةققمأغ م31 ط. ط3 عئاقلام ظقعأق, 1921.

 5ع جربو د 1ممراكل11 5عالاقلكلا, 1133: 2-208 1:31 14 911233. 16562211, 1324
 1945 (رعوع, 7لع7) .

 طرد مورو ع كوطتلط. آ[ع :ةءنعأ] ع5 1301 1همك 8125012عأ3 2عق, 701. 1-111, ©
 ل اك عطلب ]عزللع, 1368-1862 (3036. 7عانعج: 2108. 1133. طعزللعق, 1907-1908).

 ااكزز  ةم- م ناو د العت 18263-3.5  213-11: م11932 1280-3 ,11 .26-22262 
 (3086. 2ع7)

 ]ا6زب 1( 22615 ل 31ج سدو مع 101-1. ة(ةروو, 1312-1895 (3036. 5852) .
 136ز/ عرب جحزو ل 11312112-36105. .., 0. إل 1عانطعت طعالإلا 102002, 1931-5

 215, 27111 (75معص 7127
 11382 مرتك. ملا- 3252301 237-26 21113 رش ]- 13832301. ا 6

 جمان 1[ ءقع عل. لل. طلوع 80ه03ع, 1853 (3م36. ؟65ع2).
 1/1311 16: مديد ع سه قمت طربال 223'. 0 10د ل1 23-33 0131111. 13. 1-117. 1310,

 1863/64-1280 (3م236. 76172) .
 رئث13م 11111111, 270 م1211 2114-23 213, 216. 7160. 205 263. 11. 1م082(0561و
 رجل 117-1. تان علل7, 1893 (مل56. 112م. © م3811. 1522., 36132824050 ع 25220. 123م0

 قم 36 ءزيوعم 0م11111313)
 ل1ؤب ءيربرب ل مل ع( ب مل 11-1 5التو, 1873-1290 (3036. ”ءععل) .

 1113863241 - 1133111-81“ 3عورطلا) ل10 52م. 1311-1893 (3036. 281.
 اللة زو ل 11726 3-لا جا طن تمن, 1903-1321 (3286, *5ع2)

 ىكمك" تانيلات'
 5326-775 ىلا للا 1[ 8017100) 006 اطلع 12153. 006. 737 10 710

 قت عم6 3133398113, 8111. 1. 5 إل, 1949:
 82ه 176071157 8. 8. 160503111956139 118365 51 2867137 8112275 8 11ا/2لنآن14ةلق»

 عمدا 330686)202. 013467 (0.-11676م6] م م ءعوزكل الاز8عمعا7672 33 1902 5.
 250160 7518.8. الل[ 6عزع ل1 ع0 8معئاق. []1 عى 1918.

 12 3076031 5 8. 8. 2 ةيائاطل از ءالتاج ةنت. <«ئالدو !1عئا3 513, 5. آ.
 طعمع ل1. 85. (ن., ققن1 معالم 061081116 142118.13 241: لللاط3131050 710283, 1167

2 ,.116© .11033 .28 
 1 110238 8. ©. 11م3883 721161121211 13 807016 10 21]/عالااطالا 31111111 0

116.186 
 16م ديدن اكاد 8 لا 15.1 11701111114 21 11070 مان11 10330131633, 3. 11, 1, 1912.
 10 مم 0108 11. 11. ]ل13 مزن32 1530 ةلتظ0لاآع (36>2133) مقإل منا طفت. 6116.م

 11 عدو زلت عم ءاع اناا آلآ. 11. 81111002112 26780 11 81120616 .8 ططمقنتع 8 2111-
 2117 88. < 8143 31711 لزج دام نر 2 684

 112م ال انت ع ق ءدعان 2 11. 11. 11 م1110 6111216 2266100 23]52 8 1103116 35 ©20106*»
 2عئا طال طلاع 70811376 8 103228614 2ع ع86120866. ]5  ععم7111: 101413256 76161
 000 2 27 11 وإلا 30081031 120117 22ععع 80620108عمم8 8 ةقمعسقع. مل, 1960,
 الل 3 م15 2. 850! 310م 210380, [ظا)لع] 2122. 1018 263. 31 6 106111

 ظرف. 5عروعمت. لأ, 1959,
 را اعزب 6 هو عدت للا )0. 06 25071511512 32ءااتتع 85 11م356 8 7111 8. «00-

 867 لعمع 8020108 علان عو», 7, 117. لم. ل لآ, 47.
 1 ك ن1 - 5 ة ط1 52. 1ع مم12عأم165 01 810135111120211 ]11152110 626, 1020011,

 مررت عمر 'قأ]]. 2ءعومضقأ 139 ه5 طع اططلئطة17151303115. ًاانعلع ل07, 0.
 8هوأ 111 ع خل. 85. 8. 8ق 2ا1ععذأ 05 مقلئطقتلت177220438 131, ا20أآ. 1. آ0ه2001, 1869,
 86 ءالععم 0. 8. 51ءانعجم2 ءطأ ن0 عاقل عوعلل 15 062 15051121511 1

 <«طعج 1ةأدسع, 1914, 80. ال, 2عأأ 1, 16
 8 عم ءأل عت 11,7 78593. 13 م20م21616 1ةمما10:131ع عأ 115م6[ 102أع» 5مالك 15

 ن2 عررأ ءعذ عد1 1165. 6062عالع, 1886
 6 دطعرو نأ. آن 6غئ0مانألمو 0ع 11و13*' لان 112 ت11 2111 51ةءاعذ. ةمهق16ع5 (ععم70-

 2113, 50ءأعاؤق, التلال ة3أ10ه), 1. 8, لف 1 211 :

 هذال -



 - ميو وعج تح عب انم و لعآم تسرهف

 ©1871 15, رمزا كاانكانأ رق: ]6 5201 هال طقطمانك... (مل16م5 طقشقللاع أ
 121ءايا16)ر 01. 1-11. 22215, 1895-86.

 2عممعأ 2. ©, ©0ممكأون هل طع ممأ]13-1: ]م ءوملزل 15!ةنناا
 طاذأمءل عقل 272020عمقمطك», 0.

 مج ع ءعب مموأ. 0تألز ضع ه] ق1 ق7 2032 139. 0:!ه0, 1949 (04-2 ءمل
 01ه, 1935) 1

 66510 عازط عع 1, 21غ 2عطلطأاعق. آعأامأ ع, 1884
 06010 ع1 5 عع 1. ظلوطل. طآ, ؟0هأ1. 11٠

 ©6414 جاذط عع 1. ظل ةصمن عل ةقاذعطع كابلز علت, 20. 11. قلاع, 1590 (83 م1.
 م3, 113021: عزالاغ 8. 2, 20دنبو و 380طخم, +. /1111594).

 0611511 8. 2ع ©0801 - طع طلواممإل هأ الذ زضصكاتانالملت. ]070017 1908.
 4 01113 10 ع .١3 15غ 1730160955 0أ 15! 321. 010:0,

 لان ال256011 15. 8. 15(:8330. عأر ه1. 11
 زك ع ءط] آ. 0طعع لعموم «5دطتط» لعو ظيعطمتأ. 2ط031, .0 ,20.1٠78

 زك ع عررر عع مل دور. ©0651 عطأع لعع طعم وذغطعملعص 10ععد 065 1513205, 80. 111,
 1016 5133151066 065 15] ةطتك. آ.عأم2 1ع, 86.

 آحب ذم اطلع 801001ع طمكأب 220. 34. ظط200 1 2. 1. 116ع5عوبتإلا 701. 1. 0
 ل50 0ع2تع]همزصعمأ هأ 15| ةصتع ]39. آل/ ةوطأن عاما 5

 نور م4 1[. 1ة]ةصتع 12 ةأ1 م5 11 156 ءاقذؤأع معم3ئ60. 00مل 661,
.)195 

 طم]1 21 مل .321. 0155! !ءدازمص هآ] 13505 ذذ طع آ15]ةضلنع 135. قطلتع#. ل. 5611
 11 1ة327عانت3عع5, 80.

 1[ ه5 عماطدأ1 2, 1. ل. 201111621 اطمن عأطأ زز 26016581 1513121. ©21215110 8ع, 62.
 5 م60 اع 8 عع عممز ع ©, 1ع 02011 تانك ل1223, ظعالالع 0ع 115101268 5

 1ءأأ عاما, 01. 7117
 طم نطترزلب 810 312. آدتا1 1105 065 طلطوت5 115 12350105 011 1301. 23215,

 رو ءال عل ل0212. 235 آعطق7 65611 111 065 21051ةعائا15ءلل علل 513311, 115218,

 7 رع 2 233361 «061013135 21117650373025 14 21172251010 3( 201. 1-1

 مهن و متشه ىابلصفاي طوبرم
 عبانم

 133311, م6) 23111-12731375. 1, 1303-1886 26,
 ؟ةلغعم).

 1333311, م6 22د لاق“ "تالا ةقتتتتا, 52. 117-1. راق, 1289-2
 (3036. ؟ءاكع2) .

 33'1ةئئ1, 661 22ج ل ]اذن 1111-2 م ةراق7. 85026ءلا, 1320 (معمعم ؟عزعكأ)»
 1 333.001, لأن 2 ةجاانت ع ما ١ تان 0105 طلق 0-20 ق13], 1530. 182ج. ص81 22018

 0ع 8لعزنممنل. لف, 7 56ج, وأ. 1
 1333111, 26) 12-2331115 1 121-21ة5113, عل. 35. 80انإن جعق. 133101 7

 (3م36. 7 ة5ظع72).
 183 ةانن, مل6) مجدا سال[ عموم اعط 06ع ططت]050مط علت, 185615عأ12. 7011 1. ل 0

 ظوعع (ةعدا دعو, <41 228417 81-0372110 25)
 د طلانلات (مقعممودع) ح 2323037 2223015-35, 1كدننم, 1886-1303 (3م26.

 7ع
 (ن)ن6زجرب دس 1363135 هانت انت 301111113. 12112, 1324-1906 (3536. 561:27) .

 ةرامتمل لا, اللة مرتد عل. ةؤوطلا قط تكقصصق...ى. هل. عماممأنأاعب ؟0آ].
 طق, 1830 (35عمعب 7 ةطع7)

 ىكمك تافيلأت

 532705 :15 ع 8. 8. طلسم قئنا“آلتناو د1 201111711946629 دلاتتاط, 8 ءق: ةكيرو
 ضد اللا1م. لآ1., 28

 1 0 15 83ا011 ع2 11. 1(جرزط+ ءقوتطماللا 8 1ئاةجل1ع, 11, 1938 (م)نعب هعم. 75711 ©72+
 علا 11, 1 هدطملال!ءمقر 1103 26م ل1 ع 7معمماعق ل1. 11. اكدت ةهقلتالة) .

 45121 2812105 31. ملاعدج عال ع لمعمل عقر, 22013],  ة؟عمأ] عقل. 23528023,

 2500 1 هرم



 ناري اردمالسإا ب للبس سس سسسشلل2يينسنسسششن رن 0
 -- 22-4 حج حس

 آ2 6015131035605 ط2. 31. طع 551116 معاز عال. 1020017, 13.
 ل ء9لا] عوالأ 1123 (8123 1ةهيأ10و), 105. طأ106 5الأ 18 2ءأأ عأما 05 0ال0ا 15
 8 متن: 1 >1ع5 11هان1هانأأذ, هل. م35 21. ل1311. آ102005-آعزنلعتج 1909 (6815, 17.
 6هعز ع 86. ل, 06. ]2 1125 0ع 1'ءسوأئع لعد 0ةرسقأطع5ك 0ع 8ةطعفتت. لهب

 © ة6ء, 861. 7 1898.
 ن0مهعز ع 20. ل, 06 8[عامأع ذالع 165 © ما2أ1565 086 8 ةطعقأما ا عزاللع, 1886.
 06010 ج15 عع 1. 8ءلاءقوعع جان آاتأ1 عمون ع عموعطت طاع لعع 5طلو نمل ةاصصل»
 (1ةءكطعو طماعستلاع, ملولعسمأع 0. 1ل/اووعمكعطمأأاب ططلاوأ -طلكأ 1ك. 1. اةلامقم 4
 0601021517 1. 1235 ظءاصعأو 06عع 7دالإنج ل2 151371. 72310, 80. 17 06
 ©6010 خ15 عم 1. 5(:كا5عطمأا لعذ 0طقعملا ععوعم لأع 8ةانمتإل3 5ءطاق. طعالعلب

 1122103121 181. 11155 هأ أطع 1؟ددنا] 235025. لظفك, 1932, لف
 1100 عدهم 31. 0. 5. 1ع 0506+ هأ 35؟ة5أ55. طلق جالع 5.

 1ك 11431 1. 15:22 1192. 21, 701. 11. .
 هل 3605 0. طلع 8ءالهدطأإتعب. قفططقملابلع ل. آ!قدلعأ. 8ع ملهلعطأع لعع

 117155 عمدعأط 211, 1 آكل. كنك1ا/, 1طعأأ 111. 81551 عطر 000
 17221209 الل, 8ق ىععل هأ طع وانما ل5. ظدصطقإل 1936
 17812160 الن, مق عانألع 10 15هاةنل1 ![!!عىدانع. ا مدلل, 3

 173216017 از. 8161 كال2لعإلا 01 طع لعانغكتمم أ 15 ةتاأولالا 3هت طولا 10
 1 212160 57 ال. طومأإل 5طاأع 52107ةما عمان5. لقظطشخن, ؟نأ٠. 17, 41

 17 2216 ال. 1[ةضقتلت5 320 03ص قأأ1 ةقك, ل588585, 01. 16, 19440,
 1 172 260 9 الن. 5 10165 121 عق3مأإل !ةسقتل هن. أعمر, 1948.
 113023260 5 اخ. 1ع ءأؤع 05 اأطع 2ةقل70105. آمل, 2
 آب عاتب 15 8. 1ع هءاعأدك 01 1510ةتاتككل. ؟نة25:10عع, 1940.

 ل130 652310 8. 2. 1أطصق'ةكأ1ةلأإل3. 21, ؟هأ. 1!
 212ع8ق 62810 8. 22. 5طن“ وق. طآ, 701.17

 112551 عدم 2 آه. 5ووانأد5ؤع لئنضع طأط]1هععممطتلع وقعسصقأع 8 مق: قزوط-
 03592 المانع هآ هراعمأد] 5أ101ع5, 27ة5ع21ع0 10 ا. 0. 8ع. 031251108

.1022 
 213 5 5 7 عا 6 2 آه. آةء223[ة5. طآ, ؟0ه1. 1 1

 كا 1 0-2 2 5 اعزب ا ]13 لهدصتم 21023 065 2311321165. 28815, 932.
 زل 8 10 ءاع ع 15. 1225 11ءئاأ عانت لانك 31285 جاب 1ع25313. ظءععازال, 1909.

 ا عج عازل مح 10011 تانكانأ 21211. .1ععانعنأ 0عق 1035, ©«022ع723814 165 قلللكان1113-
 2165-(نطزن1 1 ع5, 701. 1-11. 23:15, 1871-2

 1123 195114 كي: 7 عنا عق5اأآ1 815 2
 01-53 عاطأ ©. 1:65 2001097610215 نا أ عاعتتا 123 1عئق. 219, 1939.

 10 23 377 3. 1ع 0011 لانكرياسصةض ©0056 02185 1645 5011265, 5,
 1800 (3مةقزكم عزم ع عاق

 مهدزاود لصفهي طوبرم
 عنانم

 للاكزت © ةننرب 113-301 عقان, 11 اا  راووزجط 16 26511 72212 4577 0 ا
 + يا رشضعلتام مقا 3 ظه) . ادم 8. ع 210810150. (116., 1899 (دعمع

260 
 'مججور, 2 ةمانرت هةر مطو ب 1301136 ه1 ةا11ز8, 0. 5إ' 23. مع ]1 ءطم]5017, 701

 11-1. 10110011 1عزنلعم, 1907-1905 (2عمض 56ع) ٠
 مق ةاكلت, ْم32215  ةمك-جلال 121131446 371-22110111, 8 11: 1. 14211. 8

 50أ215 ع5 لعمل طعك-[0ال111انآ5, 1. 1. 23215, 1918 (ة2 3111. ٠.18
 21 قدا, 11خم  ةركوولو بح لع 11213581 1135 لات 23205323 ة1-؟انك, 0. طال

 « مقطع د11١1جم10 هضم آامطن» 105-30 مطنت 20+ (031ءانأأق, 1859 (7عمع. 7ةاع15)
 ل1 2710132614 2و 811 مأا دس 62 عع مطاع علم طا7010 33 3386عمز6 (لكقتتت# 315-3137-
 21211160 لس سل الترب 2. ىلا 23150821010. 11. 1926 (5عمع. 2لكعت 1/1332

 131 21م1 21) ٠
 00 دورس مرا مرو دس 1016 1351 18-21 نط. .., امةنق]. ط9 8. قع ةلاعطمأ»

 عمرا, آامهنمص, 1911 (0115, 2آ/11) (3121151. 6٠
 آ1614 ةا-' شو جرب ل تزلعإلع 1011336-371. 121م, _ 1309-1891: 1508, 1132. 1230,
 1903-1321 (063 زاد. ع 2020:6273 م1634 'طقرج 28333313-320 11113111, دج

 11015 0-3 ة611- 2228+ 11-21 ةقظلكلت م طول ةتكر 1274-1857 2 .283206( 

26168 



 ٠كم تيووجو قس سسسيسسل ب ب عب ام و لخآم تسرهف

 2-1193 نع 35. 171510213. ©0ه12عان5ؤ 5كأمأمرالاا طل5أمم13ع 8323211236, ©
 ل. 8ءاباععع, 8وضصققع, 1834 (2معالم 16163 11 11735. 2©11.)

 3 ةانيتن, 2ءعاتو ددكرب ننعاوع 86 حم21 - 5ز]ذذ134 1-23535-32 521359/118 ... ع5
 اتا, 1924/25-1343 (5عراع «1:ة325كتقطنع») (2عمعم 767).

 3عم, 37(71ءمايربم - 13 ع]و لل 2عتوأق. .. 1335, 501. 49, م1. 2. آم2002, 3
 (31117. ٠.52

 1ةم مزيت, كرام 8121113, 71766 728-837 ةماعلا 11323. غلا للة 27
 1 عجم 22111. 1626م218, 1315 رعب ءمرت1, سس 1936 (معروع. 561ع12) 1

 ]جد وربالال, 0( ةحا ج2 12127 111672111, 13 مز1 135 ل 156 12:عطعأ] عانتأ 08...
 عليا طإل 8, 0, 8عوانمع. [عزلعم ع امم001, 1910 (0815, 117/1-2) (

 7165ع. مالاكم 21 مام 301611[ طا11 38101. 7160) . 1
 13م" قللت, 33 نم محملا ب 5ءطازط ع0للل 25 (0عولعأاع الد2 132[18508215..و

 تقع 20 8. 0 50١ 1850 (56مع. 768ع7)
 2 ةلتلذتإلا 8111142-38 232131133:- - 1 ةدكن1“ 21-2328211, 2. 111. 11339410-01171:1

 زاد. 76معب 7هزيعجو لا لا من3336 84 مائعا 76م. لل 1. 87611563. 531, 07
 طةلتلاا 1 ةرتهلالو ١ © 2321321326 اانا 11-372627 2ةانلائ 801. 112212 2009. 3 53-

 عفوا !نؤع عال تع 1 2130و, 1947 (116ممع. 56ظع7)
 موج - 8013, ©. 13 113 061 ذهمالل, 2ع 01 262513 ... ( © 5
 5 آ[. ل11 351325. طذأقدأ 06 13 ظءعردع عم 1660, عل. 232 1.6 5ءطع]عط. 222ل5,

 عورتا عقل داو 21323311 عرت 262-31 م 78-8811 م11-1123:3-1114 22083, 1731
 27م09. 212331016 5-313 66123 3 -(نزن عطل! 12155113, 1944 (57مع. 761ع7)

 ل 116ز1- 533333 - 398237 2292-236. 502461, 1910-1328 (5عزعم
 12١

 3133101021 3 -ننجتج طه 730 طاعمغ 81 هان انآك .., 60. طال ا. 31120251
 1ع20عءعرر س ![هدل0مم, 1943 (6315 3ك, 201/11) (5عمع, 72675 11 31153. 6٠١

 023131132 11611 2136112214 2 يوعلا سال 2411260175 اعولا 2 عع5زو 15 لل ]0
 1490-14,8, تم ة5210عم0 1عقصق]311025 ه1 2201ةتاقط ط, طنمطتلطق11 طك 0/1 5

 <«! ةرااطلا 'فقلوسمعة عزا مسامت». آمضلمم, 1957 (ة2501. 768.) ٠
 2 8عورب طزوورإل رق تطمن ءاع هذ 15غ ظقراإل 58181015. . ., عا.<طزن ©. 1.

 0 ةءاس دلك نر ءعدام] 5ءءلعو, ل5 ]1ئا11 (3عمع 67(561), آ2ك12+  (ءماعو ةتلئعاتناطلاا 211+
 1122.) . 83003, 1934-1931 (م5عو7383-77:37م11, 5. 11).

 23عمرإ طلرورإال سس ماععد11 2382213-21, ل1. 11115, 2252:0 262283, كف 7
 03. 21 2 211 عمم 2عظعت)

 ىكمك تافيلأن

 5ظاقم 206 35 3 8. 8. 13م0دي10ع جقعااز ءالااع 5 0213214211564 1365 , 3580230ب
,211 .1 

 8و م  هراط و 8. 8. 2085115 1127010111 110 71220مالا 13من مق, 3ةئ. 118ْةلقو
 ؟. اء ل1. 1935 (م0عقن وتلا 1133.)

 1: هوزدت عد ءالأا 8. ذل 133 م6211:103111 1101ةتنلانا 8 103301 331111
 6ةاللا!. «81:ععبوم دئطاعتط», 1916, 865 1

 روم 6م 311121608 1:3 32. ممدع6ا1 3606 8721216886 ©6606 81168, 25207,

 116م3 2 1123105 211 23 ن3, 0000ج لاا 6 506197830583 13 .

 6 لامر 2118 27 8. كول 3 : كن مما هرطك امو

 [[ عقتام مه 11. 11. ةمدعلتاعممم جمدهز ا 6ع معسل 106م5. 11-71 4

 ل 1 م1123 3115 8._لل. آللل111311 11 ©50 ء0واللا1 32151106 ائات0 8 11م286 8

 ات 211-21 دق. 8 هك: 11ة0ل1711 ةطقمتم 11. 10. 1م24عم5200, 2133. 11ه,
9238 

 2105583 50 8_شل رخل 17 530317621171156 11310080135 127 عطااا 8 1627376 7

 تلال عمق 1138011. 8 ع6: 202011201211 ائ111 1366141015 211122 27)وطآ, 1 ةامللغ117, 1940,

 110 8دز اب عد شل 11. 16م ععوطتالل ءلكمع 8067 ةز1116 85 1 طانلللا 8 11201376 27
 411206 1عزلطا 80670508 ءمعاناتل», 1960, ل 3

 117م0 5 11. 11. 121111516 11670011110800 ©2002356 5011 ا
 11 يدنان13 1. <411ة ممم مجازال 11 م ماطالا», 1964, ل5

 11 عدم الانن عه عال زن لا 17. 11. 8177م ءزلاللال1 21071217113 م3 قل 1غ
 00 مزز 227 عأا 210 11650 مازلا لق 606 2120148153, 517, 1.521, 1949

 11 عجم زلات عد ءاعدأ ألا 11. 11. 10002614326 311315 5 200322286 2[إل7132لانرت
 0862(4كك086 80620108 ءمعالتت عه, 5. ا الم ل لآ, 8,

 ٍِص
1 

 هالو



 ناريارثمه الاس[ ب يبيح ب جب بيس سس ل ياسلام عمو عج سم

 63:3 0ع 173 1 2 61323311. 2ةءاذر, 102.
 طاطغ 11. 26+ انآ أ 511105 210 5610م 0:عأ 1[ م1عءامعاع# 15 0ع معة15 ع2

 280هعوأع, 3810: ععضامس ل5 ءطع 510مل. آعأم21 ع, 0
 0260 6115 31 ل. رشا 712015 305 هو ةوأع دس 1855-1858. 235, 9.

 ©6010 عاط عع 1. 85031. 21, “1.1
 60510421568 1. 1356 (]68::51 ةاللع م121211465 12م5 0ع 11 ةاقصت. 1عالانع 0ع

 1' 151016 ع5 :عات عاومكر 01:37, 18598.
 ©0010 عاط عع 1. مكاععاأكلا 5 1120 ذانأ 55105. 8 زنق: ل. 0010 ع 1ط عج. الوز

 3ع5انت عمر 05ءع لعم 1ذأقمل, 20. .1٠7١ 2710ءاطءمءعب, 1925.
  5115١جا1طع+ 1. 81312813161 جال" طصاتنتأ ءطعلات  عدععكع أ 1 ل16 ع5 انا 006010

 . 80. 111. 9الز ءوعع 2 عاام طعأأأ !نع لتع اكبصلع 0ع5 الامر عمدا ةط0ع5,
 0039304 51١ 'ذطل 3+-1532224 ءأ 5م2 (ءدنأغ لع 12 م:60ءداندقغ1م5 عأ لان

 [1طرع ةجطتأنعب لقب 7 5نع., 1.
 133 اس ه2 8. تاع ط72عمع طقعأل 0عع طاعطنملأا 00 لع مقاتل ععلتا 5

 كان[! انصك, «822ع [ةأةنع», 80. الآ, 6
 130 ( عر, قلم. 1ملأذعطع 5 ةزاتانتت عع 12 062 151ةس15ءاعم 815انأ], 20. 1س

 11. 2110عءا1ط هءعر 1927-8.
 132005310 10. 2. 'هطل 1832236-32 1635ط301. ظأر لهأ.

 ل3 عقم م210 1. 8. ةلنطقجهأأ. 21, 701. 1
 ل15 عمهم 310 10. 8. 8عرالاوأل طار 70أ.

 8113 ءقمد310 2. 8. عسماتنم282] :ءاتعأم 10 151351 35 3!!ءأعل طرب دتتكأم
 220 ةأد عاد ع. ل135, 1901-2

 812ع06ه2214 2. 8. طع انآ ع هأ ةا-طمعدلا 115 5م6عأ21 221 67عقععق غ0 طلع
 ؟<ع]1 عامان5 ©«:2مءءاعمعع5 200 همامأمدك. لشكر 201. + 899.

 لق 3ع هل 16 نأ آل. 5. 1820118. طآ, 701.11.
 لا 3551 ع6 12 آه. 85521 ةانأ 165 هاعاضع5 لا 1ءالاوانغ 14لاتل1 2ع 06 12 22ا05-

 11016 ةئاتكان ]112116 2؟أ5, 1922 (2-0 0. 23215, 1954).
 313551 عزت ه1 آه. آه م32551هز 221130-51'0], طقزنأزاع 2195116 0ع "151

.1922 ,13:15 
 313551 عمم 2 آ. 1ةيئاعق. 21, ه1. 17.

 للا 3 5 و3 عدم ال آه. 135388001. ط1, ١17.701
 لل عررع ل 106غ انما 0202011 صلع ادع" تلال عع عا ع7 065ءلن أع عع 7[2ةأنأك

 2310ءا15طءءع, 893.
 ال1 ءقماأ5ؤ همر 85. قع 1156 1063 01 م615011831113 121 ةالأأةلل1. 0ةطتط1 1 عع, 3
 ال 1 اطدما15ه ص 8. قف. 1طع 1ئع5 هأ1 'الطتق#ع 15د ذل هعمل ةد0 155ه ةل-'فعوأأو

 ل1245, 0
 الأ ءطم156هم 18. قع 1156 51123)]52 01 151350 102002, 4

 8كلأ1ءطمأ]5 ه1 1. ل. 5100165 12 1ذأوصتع اقروا ءاذتت. ندلتط 10# عقب
 2وأ1س عما 8. 11. 0216م1 هأ مدد عاد. 04-2 هلع اةلاتط ةن ضان لعالم طال

 ع ل. ةجطعتلإلا آصسعملمن, 1938
 1055 ء 8. م. 1ع 103121151165. 01050, 7

 5 د1 1 5, 813: عدبعأب 82طلخف طع ماتذأتعب 021210 ععب 1928.
 5 صلت أط, 813: عدتعأب 5100165 12 عءدورلزإل طجواتعتوزل لذص الع 1لعقع نتن 0

31 1020011 .82351 
 57 101 1. هل 55ان11511105 51576 152205همطن2 2غدوومانمت 2221 عاد[ عقم 8620-

8 9 0007 

 نال. 5316 233561 001135 3277883)2121136» 11 216227إ]0] 1ع 5/1. ال111 5 15
 ( 11 مانت زئكنإ 21 20ع0كرنه)

 مهدزيس لصقهي طوبرم
 عيانم

 قير ورعرالو - ط5 انتوع 01 ... 0. 81. ةموأماعأاام. 25, 701. 49, مك 2.
 آ0م250011, 1873 (32171- 0©11م.) .

 م1 01اةارن اناا 8عءاقعأللا ا 311ءاكلا11 لاب ب طع 1عقللعأك ه1 3 2162ءطققأ 11
 1815, 701. 49, ما. 2. آمئئ0011, 1873 (ةسلام 5عم.)

 هالو 1113/11 طئلأ 21220 مانع 1:23 طلعوا 2 ةان13 ]1 ح 1ع ءدمأإل زلعممذ ه1 دطقط 15:8ةثآ. ..,
 60. 2 [12عءرتاذمرلل 8055. لامك, 1896 (هعمع. 76ع75) .

 320ع30 - ل172 6-14  دن1ع73736-ز1 83عع34. _ 5016ءظ, 1269 -- 1852/53 (5ءمع.
 6ع: 2عمعم عال 2518: 167عوقنت, 1336 5, عمرا. -1959).

 مالا



 - «رهههو خ3 سس سسسسا تاس عياتم و ذخآم تسرهف

 1161 ة-'رخم ختي - [طعه 1ةجز ال7311 3505302-21 11]0ةعانملت_ ه] 185116231 5
 عل. 5و 5. ملل 1]1طو]وور. 8 ءعورررتن 021 ةضاقأ 132251211021 ال20, 2/687 565165,

 أ, 21. آم0001, 1911 (3م36, 7ع, 3111501. 26م, 15 20219121173 ل11)
 1164 1-27 ب وموموو ع 1جرلطا عمل ءالاإ © 602024 5 21081153 12213 منال
 © ةكاق (قعموم 72-37 1الن 1214236433-412 ةالت-الل ءلاتك. شذك (2112) . 11383.48. ملء 21-

 1208م0. (116., 1899 (2عمع. 7ع3) . .
 آ(ةريت وقنا, ' تكرر 2823322-20 - 8م1322365-2-50101 21ءانمم3277 ه1 طع ؟ةعطصتعقل

 1مم هأ اطع ةدتأزعو, عل. 5)' 5كمععد ععع 6ة]ءانأأق, 1845 (3086, 71ع75)
 1( ةدلا1111, © 2م 3111-3 مقري راكزب 21: 6عئزجل؛ 13 2113 ل 2200127235 21114 21-27(

 جك. ة!1اللمإلا 1890-1308: وطتطعت 1ةللظعل17, 1911-1329 (76مع. 11©1) .
 1[ عمدنماتا, اللوح 11“ قمتم 8 عمرو سس 121عءاقالا2 م05 18 طلموع2مطلع 0ع
 كطقط دلز'هتقانالوط الكولا 1كععصممأ 1ءداع5ذ مغرعومعد رداتطأل ن5 ة06ع ان2ع 101

 231: لعدم ملبطزم, '1عط ععورو ع 22عل5, 36.
 اكوا لامك, شل 6+ - 1-1 3 لازا - مود طور عم 1-2 ءلاماللا 2. طالق, 1287-7

 (3م36. +ءاكعك) .
 هال طق 11313211316, 23111137 ةا-3ا118. 120م, 1312-1894 (562

 ؟عطعت) ٠
 لندن من1 6-11عزع 35م1 17202 قربزا ا ل مه ةاللظ 323. 1م, 1249-5

 3ع: مدن 6ع, 1860-1277 (72عمعم ؟5عظع1ك)
 لأ 2 5 دز عمدا آه. 8ةءانعن] 0ع 1ع»اع5 زم6غل0أغأ5 ءمردععد32أ5 1'طلوأمأ2ع 06 8

 71:لاكأ أ نال ع2 م3135 351]15'0. 3215, 29.
 14311311-21132 22113 -- م13 مزح 21282383560-33 76عمهرلا 1295-8

 (عمع. 7617) .
 ديسير اجمل جس طرت و3 3.1-“3مخ1 118. 12672عمقنلم 1305-1887 (5165.

 76ظع7).
 طرحت 1ع ةدقتاك هكا ق1 دعو ومر د طع ملا ط محام 112 مقا, عقل. 1مم 1ع
 010عوأ 532105ءر) ماك. . ., طال 8. 3. ملل ءضم]5دوم, 201. 8-1. 102002--1610عو, 1926

 1040 (دعوع 5ككعر ةلتكلام 271عول ل1 031011731.
 2631837 ]7 علال 31011 - عدا م61

 28 مقل: ةللللر ل 6ئ/-2-71 م عقلنا علا ل 2 3. 5 عم 7 عا 5 ع. طازم 1301-35 بس 21113-
 1160:ئزعقطتساع اللعأأ ق3 م 1632-1-67 3113 26 3م21311. 25 ع6.: 115311, 5. 111. لآ, 9

 (ةعمع 2عرنعت, ماع, 2عم. 21 88631116)

 ىكمك تانيلأت
 5 قت عدم ع 8.0 3.2 01081156 3103111711 5 2238117111 1 11716280115 27033زغمكم

 8 ند 80 0الطططتع 33271, 7. 1. 21 1927.
 طعومجعتاط)ع 8. 3. 00رلق لعق 103101011119 ع ؟©ةمائ7  ةركلتل113 م

 ما قعر نععضلالا 6عمنإال اع, 111, 4.
 5865 عداط5 عا. 3. 05د 25 م قرا عمه 211 عوم 27ائم 2. ل 5, 3. 5 عز 5 6 ا ©,

 1136م. 20زةط [2. 111] 31.
 18 )808 رجلا 1 8. للا 13650821 11 71031831811 87 1122118 ضع 2101671908. 116.

 درك

 1182508 11. 11. هدول »م حجج 62م نا نلكل1308. 11.11. 1954.
 زكام دا 21 ع ظلا 4 رخل 8. 04عملط ممققللكلا9 113213 20 هالات 111 8613 211521
 0 ١١1 1203111 عللز1 اطال 110 عئ085 عانو20 2820101114. 061115783, 2. 17

51 005 

 0 ءدب عزتمو مل رخل 5723م كلنا دلل عالال 5278 80130115 11311 6ةلئ3]. 200703111
 260م6 8 ايععجم رخل 11, 8 6ءعممممعيوعل. ل1 4

 ططاأالت ظم11ع 5123] 4173-30. طع هر)عأزا5 01 كدانأأذزل. <«15]خ:521ح © اقم
 1علار», انمأ. 11], مف 10017 1536

 ه11111 مى طع سزوألعه] مطئامؤممطإزب ه5 15ص جآ.قعوطأت ©ةردطت1 عع 1939.
 مر ط ءرررب 3 ل. مم 1ماعملن عازم 10 1ع طلوامرمإل هأ ةريآتؤات, 0>!ه20, [1942]
 قت ط عمرزل قا ل, 1ع دونلتوتع. 121:00 اتمنق, عقلا. قمع لع ل, 6هانئالفعلم

2 ,223215 
 كق 111 2212160 5 11. ةماعقععأ. 2338023,

 , ككأص 213 عز10م5 لل..13 ماتكأأ وانع 0122-021 ةل1. هئاغاةص معد لع 1 1ةهنآأ6
 هزت عاقأاع لع 1"انصتاط ولا 51. لودعوطم», 1. 1/711. 8عزلعمنأط, 1914-1

 8 عما 2ع 8, ©. طع 5انلل 5)10أ 1 لورت,. 8 كاقن ا الا ععقتإل 1151027 ه5 286:51,
 ١مأ. ], كقم. 11

 031123-06 ٠١ دانا. ]2121 2-30 8انتتأ. 5آ, 701. 1

 هال؟



 1-20 - كيوت تس
 ارب !ردمالسا

 11 عجم ران عم ءطلال ]1 11. 10ع)32 من82 6536063115383 8 1 قه. 000
 <31 37ءلأ 20 11670مازلا مت عم6ة 1ر71 0:14, 8طا11. 1. طقاكإل, 1949.

 1167 م زلانت عه ءاع د1 11 11. 11. 113 11610ماا11 اللا م8382 8 1هالاع ا 8. «417ع20و
 هععوانال جعل ماا شمه, 1944, لف 1.

 11 ع7 م ال انن عمه عت ض1 11. 11. 09عموزعات 750 21270 مال1 0608321581 071101011
 مل 5عم6ةراتربع جرم اع مررت عاجزا 217 1 دس دي د9, 216 ه8. طاقرتم 0113, 1949.

 0 عدا 308 مل 0. 1 مالا 11ق154 21 211270911110 11610 م8011 8066732118 8821-
 2110م0 11167351, <« الد 3217111 كنا 8م علا عالط 11 1», 17. غل, 0

 17206883 مآ. 8. عر 6ءجم3 م1 233:3©  م2238. ا. 331. ل111 25 98, 9
 1 8 عما 60-211185 2-8 لا ان. 1( 807م0 06 113ْز4ائ111 72م800 00

 8027 311195 8 10 ماق1111- 131132111111111 8م علا الزل 11ه, 1. 11, 60
 رورو 0268 3 4. 11. 0عماكت1 20 1170 مالنا 1231163170108 طال عوتاات ل1

 آلآ 3 ع321 3 158 3, 31. 164 80280 0 801111031311146 لكلا 110111611532 1168810,
 © علو عوزتتم8 ع 32153511513111 م 21183015. ولا. 3311. مق عم 62112 13 كو 202, 7715-13, 6

 1160م1. 2716, 85111. 1, 0.
 3 ف عك رجذن ع8 0. ركلا 113 7127 0مزلأ1  ع0ض21133طئ10أأ 15 102111714116011 60م 5655 8
 م3362 ةردبعدرتع . 282 م]6ءزبعع عال ري 7071 88. م2356 006عطللا»و طل ظشلت

 8طا11. 7111, 0
 3 ف ءاد يزعم 00. خلا 16 22070 مطل 8011806231 8817من عل ز1 ل16 للا 20-
 د انت323 1102:3113 1. 1 مزتما -ط]-3 11620ماز14 هلأ م3008, 1. 111. 53,

.8057 
 3 ب عرج ج21: عه 0. لل 060330831118 25656315258116 14070 3306788]706 ©ع0 عظات

.1961 ,214 .8 1/1 81353276 8 2108 
 فا طأ ]77,7 لعقز12 أ 065 53131971065, 1. لما152181 هأ 15غ عمته 320 50ءأوآ

 تقام هأ اأطع 0معمأب 01.11, م1. 1. آعألعمل, 1959.
 8دطأ7ععع 2, 13[8علم0م ذممان16م5 12ععط3عطع#» 315 ©انعاأغ جلع ©6ع5دءطتعطأم
 06م 2]]5213:31. 8 ه6.: مل 3ط-د2102 - ل ا/ما1ل106 01 01162131 5110165 م:65عد160 2

 2. 0. 820336. (نةرتط:10عع, 2
 8وطأم ععع 5. 5لعز عطل 8ءعلع ءل-لتم. .._ طلال 8ءااعقع_ جلع ©6عوعطنعطاأع 8

 5 ابا عمه عوعمك أدب ملأموتل 3015 ءطعو 18علنعط, «26]1ع ]ذ5أةم» 80.21, 1
 8اد13121 15. 15 عءاق216855 0ع 1'!1عقص ةللعع !'ظانممومع 06عأ0ع21316 خذ 6

7 ,2315 .53135106 
 8مم اب د ع اظل 0. 71016 هه 325 23222ةصأ1' .انهأوا16 20321151 مأ 2151021 05

 116 5ةأدعنإل 922511. لطفك, 1921, لانل ال.
 8 ان طق ءع اال. 2". 56250325. 21, 701.17.

 © 3 15 3 5 11, 1132301013. 13 مزئال-11 51-0383622 11038 62 2مزت53 53م 22503-
 لال 034381113. 162م د11, 1334 ع, ءمرازرتب د 1955 (82 75م2. 23.)

 111212 ام1'. 13055 تالأآ5أ1 6ع جانت 11311082151331 112 217 31 ان 1061 8 ءجاألتم
,1936 

 ق6 3 15 (3 6 3 1 5), 246632. 13 م1151 714غ 3ع271-11 110311 33 1167278-51
 214813015 73 11-123 12 م2122 مز3. 1عععوقلام 1320 دع. عمرازل ب بع 1941  (ظ3 752م6. 923.)
 آو 3 8, 273135. ]ل1 3414 83 7263م811. 165عمقلق, 1323 3. عورات بس

 1944 (23 252مع. 83.).
 الذ 1 هر د اعزب 17. مف 8605عم] 0ءعمعع هآ 1320-720 10 1طع 1220115 ه5 ةطقإتاط

 22010. 2505, 20هآ1. 8171, م1. 3, 4
 11150 و ]اعزب ة/7. ةأسدطق 'ةطق'“ عاب 5انممأ قتعمأت, ]أ 82ع, 4, 7.

 ال1126 : ىو اعزب ا/. 5طقإلاعط ظ211-عاعملا هم اأطع 52130105. 505, أ. 21 1957,
 ؛ ملاذ 5 ه:نلعزل 7. 1طقع مو (00هزتانطالاا 220 12320 5عآممت5. 8505, 061. >الآآ

3,00 
 : ال1 50 ع5 اعزب ا. 156 ممعأمإل ه5 5ذطقط 150311. 8505, 5701. 2 م6 4, 2.
 ل4100 : 5 اعزب ال. 1طع دانمم0:1655 هآ] اطغع 10:05 ه5 ق8معلهطتلا 8 ات: 730 ال

 جا طا نأع (ةممعتل12ع5) . . ., عل. طال ان. م11 0هروأعإلا 1070011. 1943 (0115 75, ال1.
 117م االانت عه ءا 11 11. [11]._ 21-213331 3م11)6828323 222 220م32عد71. «422-
 11-2311 110318 333111112, 011401طز 11 6-5, 1341 دع. ءمرررتب ع 1962 (معمعب معم.ب ع مالع

 16 مزن 2 ]1لك112822332)
 160 عون عر 18. 18. 1016 53139/1062. 7ءعاطانلت عب 3.

 5 ماأ] عع 8. طلع المد عماعم أند 1ءتم. 2 مدلأا. 8ععاألا, 5.
 0-1 ع 321, 2 ةأعأ ا/ةلأل]1. ذانع 1'هءاعأمع 065 52139105. <«81ع1327عد5 813551 ع202,

 بمآ. 111. 1032135, 7

 ماب
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